
nr 4 (79) 2017    ISSN 1507-1383

WOKÓŁ PRZYSZŁOŚCI 
POLSKI
OTOCZENIE EKONOMICZNE, EDUKACYJNE, 
SPOŁECZNE I KOMUNIKACYJNE

FORUM MYŚLI STRATEGICZNEJ



2 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

WYDAWCA 
ZARZĄD KRAJOWY  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO 
ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa 
tel. 22 551 54 01, faks 22 551 54 44 
e-mail: zk@pte.pl

PREZES ZARZĄDU 
prof. dr hab. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA

REDAKCJA NAUKOWA: 
prof. dr hab. JULIAN AULEYTNER 
prof. dr hab. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA

REDAKTOR PROWADZĄCY: 
mgr MICHAŁ PLEWCZYŃSKI

ZESPÓL REDAKCYJNY: 
mgr PAWEŁ DĄBROWSKI 
prof. dr hab. BOGUSŁAW FIEDOR 
mgr STANISŁAW GLIŃSKI 
prof. dr hab. MARIAN GORYNIA 
mgr ROBERT GRZESIŃSKI 
mgr MARTA JASTRZĘBSKA 
mgr ANNA KUCHARCZYK 
prof. dr hab. BOGDAN ŚLUSARZ

RECENZENT NAUKOWY: 
prof. dr hab. STANISŁAW RUDOLF

REDAKCJA JĘZYKOWA: 
mgr DANUTA JASTRZĘBSKA

PROJEKT OKŁADKI: 
MIROSŁAW KRZYSZKOWSKI

SKŁAD I ŁAMANIE: 
STUDIO GEMMA

Biuletyn został wydany w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej 
 pt. Forum Myśli Strategicznej. Strategia polskiej konkurencyjności – scenariusze rozwoju  
Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

NAKŁAD: 1400 egz.
Wszystkie biuletyny dostępne są w wersji elektronicznej
na stronie internetowej PTE www.pte.pl
Zapraszamy też na strony www.owe.pte.pl oraz www.ksiazkiekonomiczne.pl

Na zdjęciu: siedziba PTE w Warszawie

Biuletyn PTE znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
– za publikację autorzy mogą otrzymać 4 punkty. Więcej na stronie MNiSW: nauka.gov.pl

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZNEGO NR 4/79 WRZESIEŃ 2017

kwartalnik bezpłatny – ukazuje się od 1990 r.



Biuletyn PTE 4(79), wrzesień 2017 I 3

Spis treści

Julian Auleytner
Wstęp. Wokół przyszłości Polski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Jerzy Kleer
Co grozi światu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Piotr Sztompka
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach 
Forum Myśli Strategicznej, pt. „Instytucje państwa wobec konkurencyjności 
gospodarki – stan i wyzwania. Kapitał społeczny, wyobraźnia ekonomiczna” 
(17 listopada 2016 r.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Andrzej K. Koźmiński
Wyobraźnia ekonomiczna i ekonomia społecznych emocji . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Elżbieta Mączyńska
Strategiczne znaczenie pomiaru społeczno‑gospodarczych dokonań. 
Refleksje w kontekście programu debaty na Europejskim Forum Nowych Idei 
EFNI – Sopot 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Ryszard Bugaj
Credo keynesistów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Janisław Muszyński, Jan Waszkiewicz
Gra o Europę XXI wieku. Renesans czy bankructwo Europy?  . . . . . . . . . . . . . . .  38
Bogdan Galwas
Uniwersytety – ich rola i przyszłość. Uwagi i spostrzeżenia  . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Mirosław  Grewiński
Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Ewelina Nojszewska
Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Marek Maruszyński
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach 
Forum Myśli Strategicznej, pt. „Strategie polskiej innowacyjności”  
(19 stycznia 2017 r.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Małgorzata Gałązka ‑Sobotka
W poszukiwaniu optymalnej strategii dla ochrony zdrowia w Polsce . . . . . . . . .  68
Michał Zajfert
Perspektywy i ograniczenia rozwoju transportu kolejowego w Polsce  . . . . . . . .  77
Bogusław Fiedor
Informacja o 55. Kongresie Węgierskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego 
(Hungarian Economic Association – HEA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

do Spisu treści

Wokół przyszłości Polski.  
Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne,  
społeczne i komunikacyjne



4 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

Wstęp.  
Wokół przyszłości Polski

Prof. dr hab. Julian Auleytner *

Forum Myśli Strategicznej po raz kolejny zorga‑
nizowało w roku akademickim 2016/2017 cykl 

seminariów, do udziału w których udało się pozy‑
skać prominentnych przedstawicieli polskiej nauki. 
Spotkania Forum w siedzibie PTE od wielu lat są 
okazją do wymiany poglądów na problemy nurtu‑
jące nasze społeczeństwo. Jednak cechą charaktery‑
styczną tych spotkań jest zawsze szersza perspek‑
tywa poznawcza, widzenie naszej rzeczywistości 
przez pryzmat globalny i europejski oraz w perspek‑
tywie przyszłości, zgodnie z próbą odpowiedzi na 
pytanie: co dalej? Prezentujemy P.T. Czytelnikowi 
dokument z naszych tegorocznych spotkań w po‑
staci tekstów i zapisów stenograficznych. Każdy 
z przedstawionych artykułów wnosi wartość dodaną 
do dyskusji o współczesnych problemach Polski.

Wystąpienie prof. Jerzego Kleera poświęcone 
było światowym zagrożeniom, do których prele‑
gent zaliczył konfrontację rozwiązań globalizacyj‑
nych z państwem suwerenno ‑narodowym oraz 
zderzenie wielokulturowości z systemami jedno‑
rodnymi kulturowo. Szersze rozwinięcie ciekawych 
tez Autora znajduje się w Jego tekście.

Zapis stenograficzny z wystąpienia prof. Pio‑
tra Sztompki dokumentuje autorskie omówie‑
nie znaczenia kreowanego kapitału społecznego 
i konstytuowania dla niego przestrzeni moralnej. 
Prelegent podkreślił ważność zaufania, lojalności, 
wzajemności, solidarności, szacunku i sprawiedli‑
wości jako kluczowych sześciu relacji tworzących 
kulturę społeczną.

Tekst prof. Andrzeja Koźmińskiego dotyczy wy‑
obraźni ekonomicznej. Wiąże się on z poprzednimi 
rozważaniami prof. P. Sztompki ze względu na fakt, 
że stanowi jego rozwinięcie z punktu widzenia 
eksperta do spraw zarządzania. Autor przedstawił 

wyniki badań swojej uczelni nad Indeksem Zrów‑
noważonego Rozwoju odnosząc go do sytuacji 
ekonomicznej i politycznej.

Opracowanie prof. Elżbiety Mączyńskiej doty‑
czy problemów mierzenia PKB, wykazując wiele 
ułomności, które negatywnie rzutują na racjonal‑
ność decyzji podejmowanych przez głównych ak‑
torów życia społeczno ‑gospodarczego. Autorka 
zwraca uwagę, że mierzenie PKB obejmuje również 
wartość uzbrojenia (amunicji i rakiet), które nisz‑
czy życie, a nie obejmuje dorobku intelektualnego 
kraju, jakim jest poezja, odwaga, wykształcenie, 
mądrość decyzji.

W powyższych trzech tekstach ukazana jest po‑
trzeba wartościowania rzeczywistości z punktu 
widzenia kryteriów moralnych i ekonomicznych 
przy wykorzystaniu badań naukowych.

Poniekąd polemicznie można odczytywać artykuł 
prof. Ryszarda Bugaja, który odnosi się do keynesi‑
zmu. Autor przywołuje niedawno wydaną książkę 
Globalny kryzys gospodarczy po roku 20081, by przy‑
pomnieć, że ekonomia keynesowska miała swoje 
znaczenie jako teoria objaśniająca funkcjonowanie 
gospodarki, ale współcześnie zdaje się być margi‑
nalizowana. Autor artykułu odnosi prezentowaną 
książkę do potrzeby nowej refleksji nad stanem 
gospodarki oraz nauk ekonomicznych w Polsce, 
zwłaszcza po 2015 r.

Janisław Muszyński i prof. Jan Waszkiewicz 
w swoim tekście nawiązują do dorobku nieżyją‑
cego już od kilu lat prof. Antoniego Kuklińskiego 
i zajmują się przyszłością Europy. Wydaje się, że 
najważniejszą częścią ich rozważań są krótko za‑
prezentowane scenariusze rozwoju sytuacji w Eu‑
ropie – Eurotytanik, Brexit i Eurenesans, ze szcze‑
gólnym podkreśleniem tej ostatniej opcji.

1 K. Łaski i J. Osiatyński, Warszawa 2015.* Przewodniczący Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim
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Dział 1
Tytuł działu

Białystok 15-062, ul. Warszawska 63
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
tel. +48 85 745 77 06
e-mail: pte@uwb.edu.pl

Bielsko-Biała 43-309, ul. Willowa 2
tel./faks +48 33 827 93 54
e-mail: partship@ath.bielsko.pl

Bydgoszcz 85-034, ul. Długa 34
tel. +48 52 322 90 60 
e-mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

Częstochowa 42-200, ul. Kilińskiego 32/34
tel. +48 34 324 97 33, +48 34 324 26 30
faks +48 34 324 26 30
e-mail: opteczwa@onet.pl

Gdańsk 80-830, ul. Długi Targ 46/47
tel. +48 58 301 52 46 
e-mail: biuro@gdansk.pte.pl

Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 47 
tel./faks +48 32 331 30 82
e-mail: biuro@ptegliwice.pl

Katowice 40-226, ul. Bogucicka 3D/2 (budynek G) 
tel. +48 32 259 88 78 
tel./faks +48 32 258 54 82
e-mail: katowice@pte.pl

Kielce 25-406, ul. Świętokrzyska 21  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Zarządzania i Administracji
tel./faks +48 41 349 65 28
e-mail: a.szplit@plusnet.pl

Koszalin 75-254, ul. Franciszkańska 52
tel./faks +48 94 343 33 33
tel. +48 94 343 19 60
e-mail: poczta@pte.koszalin.pl

Kraków 31-510, ul. Rakowicka 20A
tel./faks +48 12 634 32 59
kom. 536 711 536
e-mail:krakow@pte.pl

Legnica 59-220, ul. Senatorska 32 
tel. +48 606 979 426
faks +48 76 862 39 19
e-mail: n1bednarz@wp.pl

Lublin 20-150, ul. Bursaki 12 
tel. +48 81 452 94 10
e-mail: artur.pazdzior@pte.pl 

Łódź 90-608, ul. Wólczańska 51
tel./faks +48 42 632 44 20
e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl

Olsztyn 10-117, ul. 1 Maja 13 
tel. +48 89 527 58 25
tel./faks +48 89 527 24 49
e-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl 
Opole 45-058, ul. Ozimska 46A
tel. +48 77 401 69 06 
tel./faks +48 77 401 69 01
e-mail: buckamaria@wp.pl

Poznań 61-895, ul. Powstańców Wlkp. 16, p. 1615
tel. +48 61 854 32 38, +48 61 854 37 39
e-mail: info@pte.poznan.pl

Radom 26-600, ul. Chrobrego 31 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
tel. +48 48 36174 00
e-mail: pteradom@uthrad.pll

Rzeszów 35-045, ul. Hetmańska 21 C 
tel. /faks 17 853 36 49
e-mail: pterzeszow@poczta.onet.pl

Szczecin 71-004, ul. Cukrowa 8
tel. +48 91 444 31 64
faks +48 91 444 31 29
e-mail: pte@pte.szczecin.pl

Toruń 87-100, ul. Kopernika 21
tel. +48 793 370 619
e-mail: pte@stud.umk.pl

Wałbrzych 58-300, ul. Piotra Wysockiego 10
tel. +48 74 842 62 60
e-mail: ptewch@wp.pl

Warszawa 00-042, ul. Nowy Świat 49
az.domanska@gmail.com 

Wrocław 50-156, ul. Łaciarska 28
tel./faks +48 782 11 19
kom. 601 341 363 
e-mail: wroclaw@pte.pl

Zielona Góra 65-066, ul. Żeromskiego 3, skr. 165
tel./faks +48 68 320 25 89 
tel. +48 68 327 04 19 
e-mail: biuro@ptezg.pl

ODDZIAŁY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

Szczególna rola w tworzeniu kapitału społeczno‑
‑ekonomicznego przypada uczelniom wyższym. 
Z tego punktu widzenia artykuł prof. Bogdana 
Galwasa wpisuje się nie tylko w toczącą się dys‑
kusję w Polsce o reformie uniwersytetów, ale pre‑
zentuje zdecydowanie szerszą wizję – odległą od 
polskich rozwiązań ustawowych – odnoszącą się 
do nowych trendów, jakimi są tworzone na świe‑
cie megauniwersytety otwarte i wirtualne. Autor 
wydaje się wskazywać w konkluzjach na potrzebę 
uwzględnienia tych trendów w Polsce.

Prof. Mirosław Grewiński w swoim tekście oma‑
wia rolę innowacji społecznych, ilustrując rozważa‑
nia ciekawymi przykładami z różnych krajów. Autor 
zwraca uwagę na sferę usług społecznych, które wy‑
dają się być niewyczerpalną kopalnią dla innowacji.

W trzech kolejnych artykułach podejmowane 
są zagadnienia zdrowia z próbą odpowiedzi, czy 
wymaga ono strategii.

Prof. Ewelina Nojszewska omawia znaczenie 
zdrowia dla rodziny i gospodarki oraz przytacza 
dane dotyczące porównań międzynarodowych 
w UE w zakresie wydatków per capita i stopy śmier‑
telności.

Prof. Marek Maruszyński z pozycji chirurga 
omawia postęp, jaki na świecie dokonuje się w tej 

dziedzinie leczenia. Zastosowana przez Niego 
metoda historyczna prezentacji uświadamia, jak 
bardzo nowe techniki zmieniają treść i charakter 
zawodu chirurga.

Dr Małgorzata Gałązka ‑Sobotka, wykorzystując 
dokumenty rządowe, koncentruje swoje rozważa‑
nia na poszukiwaniu odpowiedzi dotyczącej opty‑
malnej strategii dla ochrony zdrowia. Konkluzja 
Autorki dotyczy stwierdzenia o słabości naszego 
systemu i braku wyraźnej perspektywy poprawy.

Dr Michał Zajfert prezentuje artykuł o rozwoju 
transportu kolejowego w Polsce. Infrastruktura 
transportowa wzmacnia spójność społeczną, eko‑
nomiczną oraz przestrzenną kraju i ma znaczenie 
dla jego konkurencyjności. Przedstawiony mate‑
riał wskazuje tymczasem na wyzwania, jakie stoją 
przed naszym krajem w związku z niskim wskaź‑
nikiem jakości jego infrastruktury kolejowej.

Do przedstawionych rozważań Autorów do‑
łączamy tekst prof. Bogusława Fiedora, który 
pokazuje ważność międzynarodowych kontak‑
tów PTE.

W prezentowanych artykułach można znaleźć 
odniesienia do literatury krajowej i światowej, co 
pozwala dalej śledzić dorobek poszczególnych 
dyscyplin naukowych. 



Co grozi światu?

Prof. dr hab. Jerzy Kleer *

1. Uwagi wstępne

Punktem wyjścia analizy jest banalne stwier‑
dzenie, iż świat zmienia się niesłychanie szybko. 
I to właściwie we wszystkich obszarach swojej 
działalności, a także w pozycji poszczególnych 
państw i kontynentów. Począwszy od zmian 
demograficznych, poprzez zmiany w procesach 
technologicznych, ekonomicznych, społecznych 
i politycznych. A także, czy może przede wszyst‑
kim, w wizjach społeczeństw zorganizowanych 
w postaci państw, nie pomijając różnego rodzaju 
związków między państwami. Pod wpływem 
zachodzących zmian, nowych konfiguracji, na‑
rasta jednocześnie groźba różnego rodzaju kon‑
fliktów, niewykluczających mniej czy bardziej 
groźnych konfliktów zbrojnych.

Groźby te nie są bezpodstawne, zwłaszcza 
że zmiany, jakie w ostatnich kilku dekadach 
miały miejsce, dotyczyły tak wielu obszarów, 
i co ważniejsze tak licznych społeczeństw, iż 
ów narastający z tym strach przekształcał się 
w coraz liczniejsze realne zagrożenia. I  jest 
rzeczą istotną, że owe zagrożenia nie miały 
jedynie potencjalnego charakteru, ale często 
przekształcały się w realną siłę niszczącą. Były 
i są głównie związane z przesileniami cywili‑
zacyjnymi. I nie jest rzeczą przypadku, iż przy 
określeniu „przesilenia cywilizacyjne”, użyta 
została liczba mnoga. Splot być może przy‑
padków, a być może ogólnego przyspieszenia 
zmian w skali światowej, spowodował destruk‑
cję cywilizacji przemysłowej i pojawienie się 
przesłanek dla cywilizacji wiedzy (postprze‑
mysłowej czy informacyjnej), która pociągnęła 
za sobą destrukcję cywilizacji agrarnej splecio‑
nej z fragmentami cywilizacji przemysłowej, 

* Profesor zwyczajny, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

na obszarach dotychczasowo zacofanych czy 
mniej rozwiniętych.

Nie tu miejsce na szczegółową analizę owych 
zagrożeń, jakie z tymi procesami są związane. 
Niemniej bardziej szczegółowej analizie poddane 
zostaną te, jakie z pewnego punktu widzenia 
mają znaczenie, przynajmniej moim zdaniem, 
jeśli nawet nie są najistotniejsze z punktu wi‑
dzenia zagrożeń dla ludzkości, to zapewne są 
szczególnie ważne jako bariery harmonijnego 
rozwoju. I  co ważniejsze, są specyficzne dla 
obecnego etapu rozwoju świata. A zwłaszcza 
tych państw, których rozwój i charakter modelu 
ukształtował się w przeszłości, tzn. w cywilizacji 
przemysłowej, a jego kształt w jakimś najbardziej 
ogólnym stopniu wyrasta z tzw. rozwiązań po‑
wstałych w wyniku porozumień westfalskich.

2. Dwa podstawowe obszary zderzeń

Pierwszym obszarem zderzeń jest konfron‑
tacja rozwiązań globalizacyjnych z państwem 
suwerenno ‑narodowym.

Drugim obszarem zderzeń jest wielokulturo‑
wość z jednorodnymi systemami kulturowymi.

Zasadnicze pytanie, na jakie należy w tym kon‑
tekście odpowiedzieć, jest następujące: dlaczego 
te właśnie obszary będąc konfrontacyjnymi są 
na tyle ważne, że zostaną w tym miejscu zapre‑
zentowane, jako szczególnie istotne czy wręcz 
współokreślające charakter współczesnej epoki?

Odpowiedzi dostatecznie satysfakcjonującej 
niełatwo udzielić, funkcjonujące bowiem teorie 
ekonomiczne, socjologiczne czy polityczne, raczej 
wskazują na inne obszary zagrożeń. Nie wnikając 
w szczegółową analizę tego problemu można 
wszakże wskazać na kilka istotnych zagrożeń, 
współokreślając wzajemne relacje między obu 
tymi obszarami.
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2.1. Globalizacja a państwa 
suwerenno ‑narodowe

Globalizacja współczesna wyrasta z  innego 
porządku cywilizacyjnego, aniżeli państwo 
suwerenno ‑narodowe. Jeśli globalizacja, przy‑
najmniej obecny jej kształt i siły motoryczne na‑
pędzające charakterystyczną dla niej dynamikę, 
wywodzą się z nowo kształtującej się cywilizacji 
wiedzy, to państwo suwerenno ‑narodowe sta‑
nowi produkt cywilizacji przemysłowej.

Można w tym kontekście wskazać na zasadność 
kontestowania takich twierdzeń czy tylko hipotez 
wskazując, że z globalizacją, czy z pierwszym jej 
etapem, Europa zwłaszcza Zachodnia już wcze‑
śniej się zetknęła, bowiem okres od lat 70. XIX w. 
do pierwszej wojny światowej był pod silnym 
wpływem procesów globalizacyjnych. A państwo 
suwerenno ‑narodowe – przynajmniej od swych 
narodzin, tj. od połowy  XVIII w. – także przeszło 
poważną ewolucję, zmieniając składniki swoich 
modeli, a zwłaszcza zmieniając i rozbudowując 
charakter swoich instytucji. Niemniej funkcjono‑
wały one w tym samym porządku cywilizacyjno‑
‑instytucjonalnym.

Na tak sformułowane zarzuty godzi się, przy‑
najmniej skrótowo, odpowiedzieć. Między 
pierwszym a drugim etapem globalizacyjnym 
występują zasadnicze różnice, i nie tylko dlatego, 
że dzieli je co najmniej 60‑letnia przerwa, ale 
przede wszystkim wskutek zmiany sił realizują‑
cych procesy globalizacyjne. Jeśli w pierwszym 
etapie głównymi sprawcami, czy ściślej rzecz 
biorąc promotorami procesu globalizacyjnego, 
były mocarstwa europejskie, które torowały 
drogę przedsiębiorstwom krajowym, między 
innymi poprzez podboje kolonialne, to w dru‑
gim etapie, owymi siłami motorycznymi stały 
się korporacje ponadnarodowe, rynki finansowe, 
a także organizacje czy instytucje ponadpań‑
stwowe mające jednak znaczne funkcje władcze, 
zwłaszcza w stosunku do funkcjonowania rynku 
światowego.

Stanowi to fundamentalną różnicę, bowiem 
w  pierwszym etapie globalizacja umacniała 
państwa suwerenno ‑narodowe, przynajmniej 
te, które miały status mocarstw, i z reguły posia‑
dały kolonie, ale także były dostatecznie dobrze 
rozwinięte. Natomiast w drugim etapie, siłami 
realizującymi procesy globalizacyjne stały się 
podmioty ekonomiczne, które spoistość państw 
suwerenno ‑narodowych raczej rozbijały, a nie 

wzmacniały. Siła ekonomiczna, a także po części 
polityczna tych podmiotów, a dotyczy to głównie 
korporacji ponadnarodowych, stała się olbrzymia. 
Co najmniej kilkadziesiąt korporacji ponadnaro‑
dowych dysponuje potencjałem ekonomicznym 
znacznie przewyższającym potencjał wielu, a jak 
niektórzy znawcy sądzą, nawet większości no‑
wych państw, jakie pojawiły się pod wpływem 
dekolonizacji, a także wskutek rozpadu systemu 
socjalistycznego.

Nowe podmioty ekonomiczne epoki globalizacji 
współczesnej, zwłaszcza, chociaż nie jedynie kor‑
poracje ponadnarodowe oraz instytucje ponad‑
państwowe, w znaczącym stopniu przyczyniają 
się do destrukcji obecnego modelu państwa su‑
werennego. Dzieje się tak głównie poprzez zmu‑
szanie państw suwerennych do otwieranie granic 
na przepływy nie tylko towarów, usług i kapitału, 
ale także ludzi. W tym procesie destrukcji istotną 
rolę odgrywa również rewolucja informacyjna, 
która dzięki szybkiemu przepływowi informacji 
oraz wizualizacji procesów gospodarczych, poli‑
tycznych i społecznych wpływa, a ściślej wymu‑
sza zmiany w funkcjonowaniu państw, głównie 
poprzez ograniczanie czy może rozmiękczanie 
ich funkcji władczych.

W tym procesie destrukcji można z grubsza 
wyróżnić dwojakiego rodzaju zmiany w funk‑
cjonowaniu suwerennych państw. Po pierwsze, 
są to zmiany instytucjonalne, dzięki którym pań‑
stwa mogą czerpać korzyści z rynku światowego. 
Dzieje się to poprzez dostępność różnorakich 
dóbr, kapitałów, a zwłaszcza nowych innowacji 
technologicznych, nie tylko dotyczących trady‑
cyjnych rozwiązań przemysłowych, ale także 
w obszarach w przeszłości mocno zaniedbanych. 
A po drugie, przez zmiany przestrzenno ‑czasowe. 
Są one wymuszane na państwach suwerennych, 
dzięki wykorzystaniu przez korporacje ponadna‑
rodowe oraz rynki finansowe, do przyspieszania 
władz państw suwerennych w podejmowaniu 
decyzji dotyczących zmian instytucjonalnych, 
a także poprzez udzielanie owym podmiotom 
realizującym procesy globalizacyjne określonych 
korzyści, i to niezależnie czy wywodzą się z da‑
nego państwa, czy też z innych państw. Dzieje się 
tak dlatego, że korporacje ponadnarodowe dzia‑
łają na wielu rynkach, głównie poprzez swoje filie 
rozlokowane na różnych obszarach i w różnych 
państwach. Dzięki temu dysponują dostateczną 
siłą, by móc władzy państw suwerennych na‑
rzucać własne reguły gry, co też w istocie czynią.
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Problem jest znacznie bardziej złożony, aniżeli 
mogłoby to z tych ogólnych uwag wynikać. Ope‑
rujemy pojęciem państwa, jednak nie bierzemy 
pod uwagę w tym ogólnym kontekście jego po‑
tencjału ekonomicznego oraz ludnościowego, 
stopnia zróżnicowania wewnętrznego, ciągłości 
historycznej, a zwłaszcza długości jego niepod‑
ległego bytu.

Spójrzmy na problem ten od jego ilościowej 
strony. W 1910 r. było 55 państw suwerennych. 
W 1923 r. 73; w 1973 r. już 150; w 1988 r. 169; 
a w 2008 r. wzrosła ich liczba do 193. Zapewne 
obecnie jest ich jeszcze więcej.

Znakomita większość tych państw jest wpraw‑
dzie suwerennych de iure, ale nie de facto, i bez 
kapitału zagranicznego, a także bez wsparcia ze 
strony instytucji międzynarodowych ich rozwój 
stałby pod znakiem zapytania. A dostarczycie‑
lami kapitału na nowe inwestycje i szeroko rozu‑
miany rozwój w znaczącym stopniu są właśnie 
korporacje ponadnarodowe czy światowy system 
bankowy. W istocie rzeczy problem swoistej au‑
tonomizacji owych podmiotów ponadnarodo‑
wych dotyczy wszystkich państw, choćby tych 
najbardziej rozwiniętych, bowiem nawet rodzima 
władza musi się ze specyfiką interesów własnych 
podmiotów globalnych poważnie liczyć.

Model tradycyjnego państwa suwerennego 
nie rozwiązuje tej i wielu innych sprzeczności 
współczesnej globalizacji, do których przyjdzie 
jeszcze powrócić.

2.2. Wielokulturowość a systemy 
kulturowe suwerennych państw

Państwa współczesne zrodzone w wyniku po‑
koju zawartego po wojnach religijnych na Za‑
chodzie Europy w Munster, rewolucji przemy‑
słowej, rozwoju myśli oświeceniowej, Rewolucji 
Francuskiej, po wojnach napoleońskich, z reguły 
tworzono opierając się na podstawowym zasobie 
w postaci ludności, w miarę jednorodnej etnicz‑
nie. Jednak prawie nigdy społeczeństwa państw 
europejskich nie były jednorodne, i  jak się to 
czasami określa „czyste” etnicznie. A podstawo‑
wym składnikiem różniącym ową ludność były 
zróżnicowane systemy kulturowe.

Z reguły systemy kulturowe nie tylko różnią 
się między sobą, ale co ważniejsze mają w sto‑
sunku do siebie mniej lub bardziej konfliktogenny 
charakter. I to zarówno w obrębie danego kraju 
czy obszaru, jak i na zewnątrz w stosunku do 

pozostałych państw czy ściślej do ich ludności. 
Odnosi się to zwłaszcza do mniej lub bardziej 
ościennych państw, czy ściślej ich społeczeństw 
wyznających odmienne, często niewiele się róż‑
niące systemy kulturowe.

Godzi się w tym kontekście przypomnieć, czym 
właściwie jest system kulturowy. Jakie składniki 
stanowią czy przesądzają o  jego charakterze 
i strukturze. Są to: język, tradycja, historia, reli‑
gia i zaufanie do państwa. W jakimś sensie owe 
składniki systemu kulturowego mają konflikto‑
genny charakter, zarówno z punktu widzenia 
wewnątrzpaństwowego, jak i w stosunku do 
innych państw, zwłaszcza sąsiedzkich. Jest to 
pytanie o podstawowym znaczeniu, nie tylko 
z punktu widzenia historii, ale przesądzającym 
o ich współczesnych relacjach.

Wprawdzie wszystkie nowoczesne państwa 
mają pewien rdzeń historyczny, ale ich kształt, 
obszar, a także zamieszkała ludność, w wielu, by 
nie rzec w większości przypadków, zasadniczo 
różni się w porównaniu z minioną jego historią. 
I to zarówno z jego zasobem etnicznym, który 
wskutek zdarzeń losowych, jak i różnych wo‑
jen czy mniej lub bardziej pokojowych zaborów, 
a także swoistej wędrówki ludów uległ – nie tylko 
w Europie – daleko idącemu wymieszaniu. Takie 
wymieszanie skutkowało tym, że na terytorium 
konkretnych państw znalazły się grupy ludno‑
ściowe posługujące się często nie tylko innym 
językiem, ale przede wszystkim mające inne 
tradycje, odmienną historię i religię, a państwo, 
w którym zamieszkiwali, było traktowane jako 
coś obcego, a często wrogiego. Stąd też trudno 
było mieć do niego zaufanie. Ale i państwo do 
tych grup ludności miało i zapewne nadal ma 
ograniczone zaufanie.

Starcia międzykulturowe zawsze miały miejsce, 
czasami tylko w postaci dyskryminacji narodo‑
wościowej, ale także procesów eksterminacyj‑
nych, jako przejaw dominacji rasy panów – jaki 
np. upowszechniał faszyzm.

W tym kontekście należałoby zwrócić uwagę, 
że u  podstaw upowszechniania różnorakich 
ideologii, w  jakimś najogólniejszym stopniu 
tkwiły i tkwią różnice wynikające z systemów 
kulturowych. Wynika to z pewnych szczegól‑
nych właściwości systemów kulturowych, których 
uniwersalnymi cechami są: trwałość niezależna 
w dużym stopniu od zmieniających się syste‑
mów społeczno ‑ekonomicznych; bardzo powolna 
zmiana poszczególnych składników, a przede 
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wszystkim instytucji związanych z niektórymi 
składnikami kulturowymi, np.  z  religią. Ten 
wpływ często się przekłada na system wartości, 
a także rozwiązania instytucjonalne państwa.

Jakkolwiek konfliktogenność systemów kultu‑
rowych zawsze miała miejsce, i różne jej mniej 
lub bardziej groźne przejawy często czy wręcz 
zawsze występowały, to zasadnicza zmiana za‑
czyna się ujawniać wraz z procesami globaliza‑
cyjnymi, ściślej z ich drugim etapem. Główne 
przyczyny tkwią we wspomnianym uprzednio 
wysypie nowych państw, który to proces uru‑
chomił olbrzymią wędrówkę ludów. I to zarówno 
w Europie, w wyniku destrukcji eksperymentu 
socjalistycznego, a także wojny mającej miej‑
sce w wyniku rozpadu Jugosławii, jak i przede 
wszystkim przemian i wojenek w Afryce, ale 
także Azji.

Ta wędrówka ludów będzie, jak się wydaje, zja‑
wiskiem względnie trwałym, ze względu na kilka 
okoliczności, które dopiero nabierają swoistej 
dynamiki. Są bowiem związane z dwoma nowymi 
okolicznościami, z jakimi świat, jak dotąd, nie miał 
nigdy do czynienia, przynajmniej pod względem 
skali w jakiej się współcześnie przejawiają.

Nie rozstrzygając, które z nich jest ważniejsze, 
albowiem ich wartościowanie pod względem siły 
i trwałości, jest – jak się wydaje – przedwczesne. 
Są to bowiem: boom demograficzny oraz prze‑
silenia cywilizacyjne.

2.2.1. Boom demograficzny

Nie wdając się w szerszą analizę boomu demo‑
graficznego celowe wydaje się przedstawienie 
prognozowanej jego dynamiki. W 2015 r. popula‑
cja światowa wynosiła 7349 mln, w roku 2035 ma 
wynieść 8611 mln, a w 2050 r. 9725 mln.

W ciągu 35 lat przyrost ma wynieść prawie 
2,5 mld ludności. Jest to niesłychany skok w hi‑
storii ludzkości, tj. prawie tyle, ile wyniósł przyrost 
ludności w ostatnim stuleciu. Nie przewiduje 
się, by ów przyrost miał się rozłożyć w miarę 
równomiernie. W tym kontekście na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, iż Europie grozi 
zjawisko stopniowej depopulacji – jeśli Europa 
w 2015 r. liczyła 738 mln ludności, w 2035 r. ma 
się zmniejszyć do 728 mln, a w 2050 r. do 707 mln.

Główny przyrost ludności skoncentruje się 
na dwóch kontynentach: Afryce i  Azji. Naj‑
ogólniejszą konsekwencją tego zjawiska bę‑
dzie praktyczna niemożliwość efektywnego jej 

wykorzystania, ściślej pojawiających się zasobów 
pracy. Nie wdając się w całokształt analizy danego 
zjawiska, na jeden aspekt należałoby zwrócić 
uwagę. Jeśli w Afryce i Azji występować będzie 
nadmiar ludności, to siłą rzeczy niektóre grupy, 
te bardziej aktywne, a także skłonne do ryzyka, 
podejmą decyzję poszukiwania miejsc, w których 
będzie można względnie dobrze funkcjonować, 
tzn. uzyskać możliwość pracy i w miarę spokojne 
warunki życia.

Takim kontynentem jawiła się i nadal jawi się 
Europa. Istnieje po temu kilka przyczyn uzasad‑
niających takie podejście imigrantów z Afryki 
i po części z Azji. Z Europy wywodziły się mo‑
carstwa kolonialne, które przeprowadzając de‑
kolonizację, zwłaszcza w drugiej połowie XX w., 
częściowo otworzyły granice swych państw dla 
niektórych mieszkańców byłych kolonii. Droga 
została w mniejszym lub większym stopniu prze‑
tarta, a znacząca część owych imigrantów znalazła 
pracę i względnie dobre warunki egzystencji. 
Wprawdzie konsekwencje wynikające z pro‑
blemu wielokulturowości zaczęły się pojawiać, 
ale ówcześnie, tzn. w latach 70.–90. XX w. nie na‑
brały jeszcze nazbyt dramatycznego charakteru. 
Europa i świat ciągle jeszcze żyły w schyłkowej 
fazie cywilizacji przemysłowej, a eksperyment 
socjalistyczny ciągle jeszcze w  jakiejś postaci 
funkcjonował.

I tu dochodzimy do drugiego bardzo ważnego, 
a  z  pewnego punktu widzenia ważniejszego 
i bardziej dramatycznego procesu, jakim stały 
się przesilenia cywilizacyjne.

2.2.2. Przesilenia cywilizacyjne

Pojęcie czy ściślej kategoria cywilizacji ma różne 
znaczenia, w zależności od punktu widzenia czy 
ściślej z jakiej dyscypliny naukowej będziemy 
ją rozpatrywali. Nie wdając się w analizę tej ka‑
tegorii z punktu widzenia różnych dyscyplin 
naukowych, w tym miejscu spróbuję spojrzeć 
na nią jako ekonomista zajmujący się długimi 
megatrendami. Z tego punktu widzenia, a ściślej 
z analizy współczesności, można wyróżnić dwie 
częściowo odchodzące w przeszłość cywilizacje 
i jedną kształtującą się współcześnie, chociaż nie 
do końca potrafimy określić charakter i skutki jej 
powstania.

Współcześnie możemy wyróżnić trzy cywiliza‑
cje: agrarną, przemysłową i kształtująca się cywi‑
lizację wiedzy. Zarówno cywilizacja agrarna, jak 
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i przemysłowa podlegają destrukcji, jakkolwiek 
w różnym zakresie oraz z inną intensywnością.

Problem ten jest z punktu widzenia poniższych 
rozważań o tyle ważny, że ciągle jeszcze więk‑
szość ludności świata żyje w warunkach cywili‑
zacji agrarnej, wprawdzie podlegającej stałej, i jak 
się wydaje przyspieszonej destrukcji. Czynnikami 
czy ściślej mechanizmami dokonującymi w tych 
społeczeństwach procesów destrukcji są: globali‑
zacja i powszechność gospodarki rynkowej.

W przytłaczającej większości państw procesy 
destrukcji są w większości realizowane przez pod‑
mioty zewnętrzne, wywodzące się ze świata cy‑
wilizacji przemysłowej sprzęgniętej z powstającą 
cywilizacją wiedzy. Należy o tym stale pamiętać, 
głównie dlatego, że destrukcja cywilizacji agrarnej 
w Europie, a zarazem powstawanie cywilizacji 
przemysłowej, były realizowane siłami autono‑
micznymi. Wprawdzie ów proces był w porówna‑
niu ze współczesnością ewolucyjny i rozprzestrze‑
niał się stopniowo z Zachodniej części Europy do 
Środkowej i Wschodniej, i co ważniejsze trwał 
długo, bo blisko dwa wieki. Negatywne skutki nie 
były mniej dramatyczne aniżeli te współczesne, 
ale obejmowały mniejszą przestrzeń i dotyczyły 
relatywnie mniejszej części populacji światowej, 
w porównaniu ze współczesnością.

Ten incydentalny wypad w  przeszłość jest 
o tyle istotny, że pozwala na ukazanie zasadni‑
czych różnic procesów przesileń cywilizacyjnych 
mających miejsce współcześnie.

Współczesny świat jest z  punktu widzenia 
przesileń cywilizacyjnych bardzo zróżnicowany. 
Większość dawnego tzw. Trzeciego Świata to 
prawie 80% współczesnej populacji światowej. 
W ciągu ostatniego półwiecza w większości tych 
społeczności nastąpiło jednoczesne sprzęgnięcie 
co najmniej czterech bardzo ważnych procesów. 
Po pierwsze, w znakomitej większości ukształto‑
wały się państwa suwerenno ‑narodowe, których 
przynajmniej w przeszłości w ogóle nie było, 
albo funkcjonowały pod panowaniem kolonial‑
nym. Po wtóre, w przyspieszonym tempie nastę‑
puje destrukcja cywilizacji agrarnej i pojawiają 
się z różną intensywnością składniki cywilizacji 
przemysłowej, z naskórkowymi elementami cy‑
wilizacji wiedzy. Po trzecie, niezależnie od stopnia 
ich rozwoju ekonomicznego zostają w mniejszym 
lub większym stopniu wciągnięte w system i me‑
chanizmy rynku światowego z przepływami nie 
tylko dóbr i kapitału, ale co ważniejsze również 
z wielkimi migracjami, zarówno na poziomie 

własnych państw, bądź decydujących się na 
emigrację. Po czwarte wreszcie, w przyspieszo‑
nym stopniu zaczyna narastać coś, co można by 
określić jako nowy typ mentalności, stanowiący 
swoistą zbitkę dawnych wierzeń wyrastających 
ze starych systemów kulturowych oraz nowo 
kształtującej się mentalności pojawiającej się pod 
wpływem otoczenia zewnętrznego, jak i w pew‑
nym zakresie wirtualnej rzeczywistości związanej 
z wpływem rewolucji informacyjnej.

Równocześnie dawny świat rozwinięty podlega 
swoistej destrukcji, bowiem cywilizacja przemy‑
słowa z dominującą rolą przemysłu i ukształto‑
wanymi klasami społecznymi, a także obowią‑
zującym systemem instytucjonalnym, podlegać 
zaczyna istotnym, jakościowym zmianom. Doty‑
czy to dwóch ważnych składników, jakim jest po 
pierwsze model państwa, który mimo licznych 
modyfikacji stanowił swoistą kontynuację tego 
kształtu, jaki wyrastał z porządku ustanowionego 
w pokoju westfalskim. Ten model nie odpowiada 
już wymogom narzuconym przez globalizację, 
bowiem wymusza konieczność otwierania granic, 
a zatem pociąga to ograniczenie funkcji wład‑
czych, jakie są przypisane do państwa suweren‑
nego. Po wtóre, dosyć zasadniczej zmianie pod‑
legają funkcjonujące modele polityczne, które 
kształtują stosunek do „innego”, bowiem państwa 
w coraz większym stopniu stają się wielokultu‑
rowe. Jest to efekt nie tylko globalizacji, ale i no‑
wej wędrówki ludów. Ale owe wędrówki ludów 
niosą za sobą różne zagrożenia, które są związane 
z konfliktogennością, głównie chociaż nie wyłącz‑
nie religijną. Współczesne zderzenie między isla‑
mem a szeroko rozumianym chrześcijaństwem, 
a także judaizmem zaczyna w coraz większym 
stopniu przypominać początki dawnych wojen 
religijnych, jakich Europa była świadkiem u pod‑
walin cywilizacji przemysłowej. Czy tego typu 
konflikt również grozi współczesności. Pytanie 
jest zasadne, chociaż pełnej odpowiedzi jak na 
razie trudno byłoby udzielić.

3. Zróżnicowany świat

Każda próba ukazania świata w jego zróżni‑
cowaniu jest skazana na niepowodzenie. Ale 
także swoista selekcja owego zróżnicowania 
ma z reguły subiektywny charakter, i z natury 
odpowiada preferencjom dokonującego owej 
prezentacji. Problemy różnorodnych form zróż‑
nicowania mają już olbrzymią literaturę, zarówno 
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o charakterze teoretycznym, jak i opartą na ba‑
daniach empirycznych.

W poniższej prezentacji spróbuję przedsta‑
wić niektóre, moim zdaniem najistotniejsze, i to 
raczej w sposób ogólny, by ukazać, jak bardzo 
skomplikowany jest świat współczesny. Chciał‑
bym w  tym kontekście sformułować pewną 
ogólną diagnozę, która być może jest jedynie 
hipotezą.

Świat nigdy w przeszłości nie był tak bar‑
dzo zróżnicowany jak obecnie. I to we wszyst‑
kich obszarach funkcjonowania i działalności 
człowieka. I co ważniejsze owo zróżnicowanie 
szybko narasta. A jego dramatyzm polega nie 
tylko na samym zróżnicowaniu, ale również na 
jego wizualności, jaką umożliwiła rewolucja 
informacyjna. Jednym z  ważniejszych skut‑
ków owej wizualności jest narastanie z jednej 
strony strachu, a z drugiej wrogości, która może 
w pewnych okolicznościach – czasami przypad‑
kowych – przekształcić się w konflikty zbrojne 
o różnej skali i zakresie.

Zróżnicowanie ma wiele wymiarów, ale w tym 
miejscu chciałbym jedynie przedstawić kilka, 
jakie uważam za najważniejsze.

1. Za podstawowe należy uznać zróżnicowanie 
ekonomiczne państw;

2. Równie ważne jest zróżnicowanie docho‑
dowe i społeczne, zarówno w obrębie państw 
suwerennych, jak i w porównaniu z pozostałymi 
państwami;

3. Podobnego charakteru jak zróżnicowanie 
dochodowe, a zapewne nawet ważniejsze jest 
zróżnicowanie systemów kulturowych poszcze‑
gólnych państw;

4. Szczególne istotnym i być może pod wzglę‑
dem skali najważniejszym wyznacznikiem 
współczesności jest ideologizacja polityki pań‑
stwowej w licznych, by nie rzec, iż we wszyst‑
kich obszarach jej działalności.

Szczegółowa analiza poszczególnych obszarów 
zróżnicowania przekracza zakres tej prezentacji. 
Stąd też raczej zostaną wyeksponowane tylko 
niektóre jej przejawy, mające przynajmniej moim 
zdaniem istotne znaczenie dla rozważanej pro‑
blematyki.

To, że potencjał ekonomiczny, a także dyna‑
mika rozwoju mierzona tempem wzrostu, ma 
istotne znaczenie dla oceny zróżnicowania eko‑
nomicznego, nie wymaga szerszego uzasadnienia. 
W tym kontekście wskazane zostaną trzy ważne 
przejawy, jakie współcześnie – tzn. gdzieś od lat 

70.–90. XX w. – mają miejsce, i one w istocie de‑
cydują o stopniu zróżnicowania ekonomicznego 
państw. Problem jest w istocie złożony, bowiem 
natykamy się tu na istotną kwestię związaną 
z wielkością państwa i jego populacją. Niemniej 
punktem odniesienia będzie ogólny potencjał 
ekonomiczny, chociaż składnikiem uzupełniają‑
cym będzie również potencjał ludnościowy.

To co należałoby na wstępie podkreślić, to że 
dawny podział na kraje rozwinięte i kraje słabo 
rozwinięte, jakim posługiwano się gdzieś do po‑
łowy XX w., nie jest już adekwatny do rzeczy‑
wistości, dlatego zostało wprowadzone nowe 
określenie: na kraje rozwijające i  gospodarki 
wschodzące, jako przeciwstawne do gospodarek 
rozwiniętych. Współcześnie nastąpiło i następuje 
tu stałe przegrupowanie gospodarki światowej. 
I tak w 2015 r. na kraje rozwinięte przypadało 
42,4% światowego PKB, a na kraje rozwijające 
i gospodarki wschodzące 57,6% światowego PKB. 
A z kolei udział w ludności świata był następu‑
jący: na pierwszą grupę przypadało 14,6%, a na 
drugą – 85,4%. Już z tego zestawienia dostatecz‑
nie dobrze jest widoczny stopień zróżnicowania 
między tymi grupami. Wprawdzie kraje rozwi‑
nięte mają już niższy udział w światowym PKB 
aniżeli kraje rozwijające i gospodarki wschodzące, 
bo przypada na nie tylko nieco ponad 40%, ale 
grupują tylko 1/7 ludności świata. I tu dotykamy 
drugiego ważnego zjawiska, mającego istotne 
znaczenie z punktu widzenia dokonującego się 
przegrupowania w zakresie potencjałów ekono‑
micznych. Jeśli pominiemy kwestię udziału po‑
szczególnych państw w udziale ludności świata, 
wówczas okaże się, że relacje potencjałów eko‑
nomicznych między państwami obu tych grup 
dają zmieniony obraz w porównaniu z przeszło‑
ścią. Zestawiając trzy największe państwa z obu 
tych grup okaże się, że największy PKB w 2015 r. 
miały Chiny – 17,1% światowego udziału, na 
drugim miejscu były USA – 15,8%; na trzecim 
Indie – 8,0%; na czwartym Niemcy – 3,4%, na 
piątym Rosja – 3,3% i na szóstym Brazylia – 2,8%.

Okazuje się zatem, że globalizacja wraz z po‑
wszechną gospodarką rynkową wymusiły za‑
równo ekspansywność, jak i kreatywność, jeśli 
nawet nie całych społeczności to na pewno zna‑
czących grup, przynajmniej w takich państwach 
jak Chiny i Indie, a w 2015 r. przypadało na te 
kraje prawie 1/3 populacji światowej.

I tu dochodzimy do trzeciej kwestii, o której 
w kontekście potencjału ekonomicznego warto 



12 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

wspomnieć, iż dynamika obrotów w  handlu 
światowym gospodarek wschodzących i krajów 
rozwijających miała w ostatniej dekadzie ponad 
dwukrotnie wyższe tempo, aniżeli kraje rozwi‑
nięte.

Oczywiście różnice w poziomie PKB na miesz‑
kańca nadal pozostają olbrzymie między obu 
tymi grupami. Tych różnic zapewne w najbliż‑
szych kilku dekadach nie uda się przezwyciężyć, 
a różnice w poziomie i jakości życia nadal będą 
nie tylko bardzo duże, ale w wielu przypadkach 
będą się pogłębiać.

Niezależnie od różnic w potencjale ekonomicz‑
nym, jak i w dynamice wzrostu, istnieje pewna 
wspólna cecha wszystkich państw funkcjonują‑
cych współcześnie. Jest nią olbrzymie zróżnico‑
wanie dochodowe, a co zatem idzie również spo‑
łeczne. Problem ten ma już olbrzymią literaturę 
naukową, toczą się na ten temat niezliczone dys‑
kusje, ale zróżnicowanie nie maleje, a jak niektó‑
rzy badacze twierdzą, nawet rośnie. Nie podwa‑
żając tych ogólnych twierdzeń, należy wszakże 
pamiętać o tym, że są państwa, w których owo 
zróżnicowanie jest mniej i bardziej uciążliwe. 
Do takiej grupy, gdzie owo zróżnicowanie jest 
mniejsze, przynależą państwa skandynawskie, 
których model ekonomiczno ‑społeczny, mimo 
że jest to model rynkowy, w dużym stopniu ma 
charakter opiekuńczy. Natomiast do państw, 
gdzie owo zróżnicowanie jest znacznie bardziej 
uciążliwe, przynależą  m. in. USA, Chiny czy 
Rosja. Przykładów na przynależność do jednej 
z tych grup jest oczywiście znacznie więcej, ale 
w tym przypadku chodziło raczej o wskazanie, 
że zróżnicowanie może być i jest różne, ale że 
występuje we wszystkich współczesnych pań‑
stwach.

Za owo zróżnicowanie odpowiedzialna jest, jeśli 
pominiemy przemoc oraz naruszanie obowiązują‑
cego systemu instytucjonalnoprawnego, głównie 
powszechność gospodarki rynkowej i jej mecha‑
nizmy, jakie ze swego charakteru różnicują do‑
chodowo społeczeństwa. Wiąże się to w znaczą‑
cym stopniu z kreatywnością i innowacyjnością 
jednostek, a także łutem szczęścia. Ale za stopień 
i charakter rozejścia się dochodowości poszczegól‑
nych grup społecznych w przemożnym stopniu 
odpowiedzialny jest model ekonomiczny. A domi‑
nującym modelem ekonomicznym, przynajmniej 
gdzieś od lat 70.–80. XX wieku, jest nadal tzw. mo‑
del neoliberalny, który pod względem skali zróż‑
nicowania dokonał jakościowej zmiany głównie 

w dwóch płaszczyznach: w skali poszczególnych 
państw, a po wtóre, między państwami. Jakkol‑
wiek zróżnicowanie dochodowe zawsze istniało, 
i zapewne zawsze będzie istnieć, to tempo owego 
zróżnicowania nabrało nieistniejącej w przeszło‑
ści dynamiki. Stało się tak zarówno wskutek po‑
wszechności gospodarki rynkowej jako podstawy 
gospodarowania, jak i szybkiego kształtowania 
się rynku światowego, którego oddziaływanie 
na gospodarki i społeczeństwa poszczególnych 
państw jest coraz silniejsze.

Z kolei znaczenie zróżnicowanych systemów 
kulturowych wynika po pierwsze z ich długiego 
trwania i słabej podatności na zmiany, i po wtóre – 
z ich konfliktogenności. I to zarówno wewnątrz 
struktury państwowej, w warunkach, kiedy spo‑
łeczeństwo nie jest jednorodne etnicznie i religij‑
nie, jak i na zewnątrz, tzn. w stosunku do państw 
czy społeczeństw, z którymi w przeszłości – tej 
bliższej lub dalszej – miały miejsce różnego ro‑
dzaju napięcia, konflikty, w tym także zbrojne, 
które zostały odnotowane w tradycji i historii, 
a także zakodowane w systemach religijnych.

Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzić, że 
system kulturowy stanowi niejako swoistą prze‑
chowalnię różnych zdarzeń, a także mitów z prze‑
szłości, zarówno dobrych, jak i zwłaszcza tych 
złych, realnych, a czasami urojonych krzywd. 
W tym też sensie kształtuje nie tylko mentalność 
społeczeństwa, ale często jest wykorzystane dla 
bieżącej, a czasami dla długofalowej polityki re‑
alizowanej przez władzę państwową. W tym też 
sensie system kulturowy nie tylko odzwierciedla 
przeszłość, ale kształtuje teraźniejszość, a często 
także przyszłość.

Ponieważ system kulturowy w znaczącym stop‑
niu kształtuje system wartości i jest zakodowany 
w mentalności społecznej, stąd też ma wpływ na 
system instytucjonalno ‑prawny państwa. W pew‑
nych sytuacjach może stanowić istotny bodziec 
dla pozytywnych zmian społecznych i politycz‑
nych oraz ekonomicznych, ale może również 
stanowić istotną barierę dla pozytywnych zmian. 
Te ostatnie ujawniają się z dużą siłą w warunkach 
przełomowych, zarówno w poszczególnych pań‑
stwach, jak i wówczas, kiedy zmiany czy różne 
przesilenia mają szerszy zasięg, czy to w obrębie 
większej grupy państw, a zwłaszcza wówczas, 
kiedy mają zasięg kontynentalny czy wręcz świa‑
towy. I nie ma przy tym większego znaczenia 
czy owe zmiany mają charakter pozytywny czy 
negatywny. W okresach przełomu zawsze znajdą 
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się grupy społeczne, które są negatywnie nasta‑
wione do owych zmian, i są zdecydowane bronić 
starego status quo.

Świat współczesny znajduje się obecnie w fazie 
tego typu przesileń, na które składają się nie tylko 
przesilenia cywilizacyjne, ale także kształtowanie 
nowych struktur w nowo powstałych państwach. 
Stąd też współcześnie mamy liczne wojny czy 
wojenki oraz terroryzm występujący pod różnej 
maści sztandarami.

Trudno dzisiaj przesądzić, jak długi będzie okres 
owych zawirowań, i czy jego efektem nie będą 
bardziej dramatyczne zdarzenia, w postaci mniej 
lub bardziej niszczących wojen.

Jednym z ważniejszych procesów współcze‑
sności, będących efektem globalizacji, destrukcji 
państw suwerenno ‑narodowych, a zwłaszcza 
przesileń cywilizacyjnych, jest daleko posunięta 
ideologizacja polityki państwowej. Przejawia się 
w swoistym odkurzaniu starych, często w prze‑
szłości spychanych na margines życia społecznego 
takich ideologii jak nacjonalizm, populizm, ra‑
sizm, protekcjonizm, szowinizm czy ksenofobia. 
Wydobyte zostały ze swoistego niebytu ideologie, 
mające czy mogące mieć współcześnie długi ży‑
wot. Jeśli nawet nie we wszystkich państwach, 
to zapewne w tych, których podstawy nie są do‑
statecznie ugruntowane, a zwłaszcza wówczas, 
kiedy zwolennicy tego typu ideologii są zorgani‑
zowani w postaci partii będących u władzy czy 
dążących do jej przejęcia.

Obecnie nie tylko w Europie mamy do czynie‑
nia z ową ideologizacją polityki państwowej,  wy‑
stępuje ona również w innych częściach świata. 
Stopień intensywności ideologizacji polityki 
ma w poszczególnych państwach różny zasięg, 
a i źródła mogą być i są odmienne. Co wszak nie 
znaczy, iż są mniej groźne. Zawsze mają służyć 
konsolidacji zwolenników nowych ‑starych po‑
rządków, i co ważniejsze służą do naruszenia pod‑
stawowych zasad liberalno ‑demokratycznych, na 
jakich dawny świat, przynajmniej ten wywodzący 
się z cywilizacji euroatlantyckiej się opierał.

4. Jaki będzie świat najbliższej 
przyszłości?

Na to pytanie, jak na razie brak odpowiedzi. 
Niemniej można się pokusić o przedstawienie 
kilku prawdopodobnych rozwiązań sytuacyj‑
nych, odnoszących się do niektórych sfer mają‑
cych podstawowe znaczenie z punktu widzenia 

funkcjonowania współczesnego świata, a zwłasz‑
cza relacji między państwami a zewnętrznymi 
instytucjami oraz podmiotami współrządzącymi 
światem.

Nie wdając się w szczegółowy rozbiór owych 
obszarów, a  także nie próbując wartościować 
poszczególnych zagrożeń, jak i korzyści z nimi 
związanych, prezentuję siedem zdarzeń czy ści‑
ślej rzecz biorąc procesów, jakie będą miały do‑
minujący wpływ na kształt świata w najbliższych 
kilku dekadach.

1. Na czoło wysuwa się narastanie sprzeczności 
między poszczególnymi państwami – pod wpły‑
wem procesów globalizacyjnych oraz rewolucji 
informatycznej. Zarówno globalizacja, jak i rewo‑
lucja informatyczna w zasadniczy sposób wpły‑
wają na destrukcję instytucjonalno ‑prawną pań‑
stwa suwerenno ‑narodowego. Wszystko przy tym 
wskazuje, że procesy te mają niszczący wpływ na 
wewnętrzną i zewnętrzną suwerenność państwa 
i praktycznie są trudne do opanowania. Zapewne 
te duże i w miarę rozwinięte państwa będą sobie 
z tym procesem lepiej radziły, aniżeli te młode, 
mniej ekspansywne, i nie do końca ukształtowane 
wewnętrznie.

2. Bezpośredni wpływ na charakter powyż‑
szych relacji ma charakter ukształtowanych sto‑
sunków wzajemnych między państwem a korpo‑
racjami ponadnarodowymi. Skala tego zjawiska 
jest w dużym stopniu zależna od wewnętrznej 
spoistości państwa, zarówno instytucjonalnej, 
jak i ludnościowej. Na ile zderzenia systemów 
kulturowych są w miarę łagodne, a na ile kwestia 
wielokulturowości urasta do zagrożeń o charak‑
terze podstawowym. Rola władzy państwowej, 
jej wizja przyszłościowa relacji między różnymi 
grupami etniczno ‑kulturowymi, ma w tym za‑
kresie znaczenie zasadnicze.

3. Istotny z tego punktu widzenia jest model 
polityczny państwa. Mamy w tym zakresie pełną 
paletę możliwych rozwiązań. Od modelu w pełni 
demokratycznego, aż po modele dyktatorskie. 
Podstawowe pytanie jednak brzmi: w jakim kie‑
runku będą ewoluowały modele polityczne. To co 
współcześnie daje się zaobserwować, to stop‑
niowa erozja modelu demokratycznego, i prze‑
sunięcia w kierunku modeli autorytarnych. Jest to 
swoisty efekt destrukcji państwa pod wpływem 
procesów globalizacyjnych.

4. Jednym z ważniejszych, a być może nawet 
najważniejszym z procesów długofalowych jest 
szybki rozwój nowych technologii. Wpływają one 
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zarówno na szybki rozwój społeczno ‑gospodarczy, 
jak i na destrukcję starych rozwiązań we wszyst‑
kich obszarach działalności, w tym także, a może 
przede wszystkim na tradycyjną strukturę spo‑
łeczną. Następuje swoista wymiana tradycyjnych 
klas, naruszając istniejące w przeszłości relacje 
między dużymi grupami społecznymi.

5. Zmiany te prowadzą do pojawienia się 
i  wykorzystania niekonwencjonalnych form 
walki, zarówno w obrębie państwa, jak i między 
państwami. Począwszy od upowszechniania za 
pośrednictwem instrumentarium rewolucji infor‑
macyjnej, różnego rodzaju ideologie, postprawdy, 
aż po zróżnicowane formy terroryzmu.

6. Pojawiają się również nowe formy współ‑
pracy w postaci integracyjnej czy paraintegracyj‑
nej, mające służyć przezwyciężeniu ograniczeń, 
jakie narzuca współczesne państwo suwerenno‑
‑narodowe. Ale tego typu powiązania tworzą 
i narzucają pewne ograniczenia suwerenności, 
które natrafiają często na sprzeciw różnych grup 
społecznych, niechętnych obcemu kapitałowi, 
a przede wszystkim broniących się przeciwko 

pojawieniu „innych”, zmuszając do pewnej ide‑
ologicznej konfrontacji z obcym czy obcymi sys‑
temami kulturowymi.

7. I wreszcie to co długofalowo będzie miało 
decydujące znaczenie, następuje przemieszczanie 
ośrodków dominacji ekonomicznej, i po części 
również naukowo ‑innowacyjno ‑technologicznej. 
W ostatnich kilku dekadach pojawiły się nowe 
silne mocarstwa nie tylko ekonomiczne, że wy‑
mienimy tylko Chiny czy Indie, w których po‑
tencjał ludnościowy w każdym z nich przekra‑
cza potencjał ludnościowy Europy, a także po 
części również ekonomiczny mierząc udziałem 
w światowym PKB. Te zmiany następują niezwy‑
kle szybko i nic nie wskazuje, że w najbliższym 
czasie proces ten zostanie przerwany.

Nie jest to pełna lista zagrożeń, jakie grożą 
światu. Pominięto wiele, np. kwestię ochrony 
środowiska czy ocieplenie klimatu, nie mówiąc 
już o negatywnych konsekwencjach boomu de‑
mograficznego i groźbie czy groźbach wojny 
czy wojnach. Ale i tak lista ta jest dostatecznie  
duża. 

Seminarium pt. „Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?”, 2.02.2017 r. Od lewej: prof. dr hab. Ryszard 
Bugaj, dr Wiesław Rozłucki, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Jerzy Kleer, prof. dr hab. Stanisław Owsiak.
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Zapis stenograficzny wypowiedzi 
podczas debaty zorganizowanej 
w ramach Forum Myśli Strategicznej, 
pt. „Instytucje państwa wobec 
konkurencyjności gospodarki – 
stan i wyzwania. Kapitał społeczny, 
wyobraźnia ekonomiczna”  
(17 listopada 2016 r.)

Prof. dr hab. Piotr Sztompka

Prof. Piotr Sztompka: Dzień dobry państwu, 
przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Je‑
stem socjologiem, dlatego występowanie przed 
takim audytorium jest dodatkowym wyzwaniem. 
Chciałbym nawiązać do tego, co powiedziała pani 
profesor. Mianowicie, po pierwsze, jestem bardzo 
zadowolony, że państwo zorganizowali debatę 
wokół takich miękkich kwestii. Trochę nietypo‑
wych dla klasycznych ekonomistów i klasycznie 
pojmowanej ekonomii, takich, które bliższe są psy‑
chologii społecznej, czy socjologii – mojej dyscy‑
pliny. Wydaje mi się, że jest to kierunek niezbędny, 
żeby zrozumieć co się dzieje w szerszym wymiarze 
niż tylko w wymiarze ekonomicznym, a z kolei 
dla socjologa niezbędne jest uwzględnienie tego 
wymiaru ekonomicznego – zwłaszcza historycz‑
nego, żeby móc wyjaśnić i zrozumieć otaczającą 
nas rzeczywistość.

Druga myśl, którą pani profesor również wy‑
raziła, związana jest z tym, że ja jako teoretyk 

* Polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

socjologii miałem szczęście dwa razy już dogonić 
moje społeczeństwo. W tym sensie, że ja buduję 
myślowe konstrukcje, modele, hipotezy, a społe‑
czeństwo nieustannie ucieka, bo zmiana społeczna 
zawsze wyprzedza wszelkie nasze wysiłki jako 
badaczy. Ale dwa razy mi się udało. Raz, kiedy 
napisałem książkę o zaufaniu. Właściwie nie wtedy, 
bo książkę tę napisałem po angielsku i wydałem 
w Cambridge University Press już w 1999 roku, ale 
w Polsce ukazała się ona w roku 2007 – w bardzo 
istotnym momencie – i nawet znalazła się w kręgu 
debaty publicznej. Miałem pierwszą satysfakcję, 
że moje pomysły teoretyczne dogoniły ucieka‑
jący świat. Jest to bardzo ważne, przynajmniej 
dla teoretyka, który wywodzi się z takiej szkoły 
jak ja. Jestem uczniem Roberta K. Mertona, który 
zawsze twierdził, że największym wyzwaniem dla 
teoretyka jest to, aby teoria sprawdzała się w życiu. 
Bo nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra 
teoria, która potrafi trafić w konkretne okoliczności 
życia i je wyjaśnić. Drugi raz, kiedy mi się udało do‑
gonić społeczeństwo – to właśnie tą książką, która 
ma być jednym z tematów tej debaty, mianowicie 
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książką o kapitale społecznym, wydaną również 
przez wydawnictwo Znak. W tym roku w maju 
ukazała się kolejna moja książka – i wydaje mi się, 
że także i ona jest bardzo teoretyczna, aczkolwiek 
łatwa w odbiorze (bo uczył mnie jeszcze prof. Sta‑
nisław Ossowski, choć nie byłem w Warszawie 
jego uczniem, ale czytałem wszystko co napisał, 
że największe wyzwanie dla badacza to jest pisać 
takim językiem, żeby go mógł absolutnie każdy 
zrozumieć, a nie tylko wąskie grono kolegów) – 
która także pozwoliła mi dogonić społeczeństwo 
w tym sensie, że kapitał społeczny stał się dobrem 
niezwykle rzadkim i dobrem, które w naszym spo‑
łeczeństwie ulega niestety postępującej degradacji.

Teraz powiem parę zdań wstępu, bo jak się na‑
pisało książkę, to w zasadzie nie ma się już nic no‑
wego do powiedzenia, ale chcę państwu przybliżyć 
główny nurt myślenia w tej książce. Otóż wywodzi 
się on z mojego podstawowego przekonania na 
temat tego, czym jest społeczeństwo. Dla mnie 
społeczeństwo jest siecią relacji między ludźmi, 
przestrzenią międzyludzką, czyli tym obszarem, 
w którym ludzie ze sobą wchodzą w najrozma‑
itsze relacje. Te relacje konstytuują nasz świat. 
Społeczeństwo, ontologicznie rzecz biorąc, nie jest 
niczym innym niż taką właśnie siecią relacji, która 
ma dwa wymiary. Jeden jest wymiarem indywi‑
dualnym. Każdy z nas od urodzenia do śmierci 
otoczony jest przez innych ludzi – bliskich, albo 
najbliższych, bądź trochę dalszych, lub jeszcze 
dalszych, ale tych, którzy są dla nas ważni w da‑
nym momencie. Oni się zmieniają, stąd też pojęcie 
konwoju społecznego wydaje się tu bardzo trafne. 
Mianowicie takiego zespołu ludzi, który nieustan‑
nie się zmieniając idzie z nami przez życie, jedni 
odchodzą, drudzy przychodzą.

I taka myśl, która emerytowanemu profesorowi 
przychodzi do głowy polega na tym, że ten kon‑
wój społeczny jeszcze przez chwilę funkcjonuje 
nawet po śmierci jako kondukt żałobny. Ludzie 
jeszcze przez chwilę nas otaczają, a potem już 
nie. Te relacje z innymi to jest nasza podstawowa 
egzystencjalna sprawa, z której bardzo wiele wy‑
nika – między innymi to, że człowiek może reali‑
zować siebie tylko wtedy, jeżeli ta sieć relacji jest 
odpowiedniej jakości, to znaczy jeżeli ta sieć relacji 
jest przeniknięta pozytywnymi, dobrymi relacjami. 
I ja w tej książce buduję taki model, model lepszego 
świata. Bo jak uczył Max Weber, nasz wielki klasyk 
ekonomii i socjologii, warto budować nawet utopię, 
po to, żeby widzieć kierunek, żeby widzieć i po‑
równywać, jak wygląda rzeczywistość w stosunku 

do tego utopijnego, trochę idealistycznego obrazu. 
W moim idealistycznym obrazie, wśród tych relacji, 
które dla życia społecznego są zupełnie funda‑
mentalne i które w tej przestrzeni międzyludzkiej 
muszą istnieć, żeby społeczeństwo się rozwijało, 
ale także, żeby każdy obywatel posiadał z wła‑
snego życia satysfakcję, żeby mógł się realizować, 
mógł się realizować w poczuciu jakiejś radości tego 
daru, jaki nam jest dany w postaci życia tu i teraz. 
Otóż te najważniejsze relacje określam jako relacje 
moralne. Tworzą one to, co nazwałbym częścią 
kapitału społecznego, ale centralną i najważniej‑
szą – kapitałem moralnym.

W mojej interpretacji sześć relacji składa się na 
kapitał moralny, a mianowicie przede wszystkim 
owo zaufanie, o którym pani prezes była łaskawa 
powiedzieć, którym się zajmowałem przez wiele 
lat, ale poza tym takie relacje jak lojalność, wza‑
jemność, solidarność, szacunek i sprawiedliwość. 
To sześć podstawowych spraw związanych z re‑
lacjami międzyludzkimi. Zaufanie jest oczekiwa‑
niem, że inni spełnią nasze nadzieje, zaspokoją 
nasze potrzeby i tak dalej. Ja zaufanie nazywam 
zakładem, jaki czynimy na temat niepewnych 
działań innych ludzi (firm i instytucji, ale także 
indywidualnych osób). Nazywam je zakładem dla‑
tego, że zaufanie zawsze obarczone jest ryzykiem. 
Nigdy nie możemy być pewni, jak ktoś się wobec 
nas zachowa. Relacja lojalności jest drugą stroną 
tej samej sprawy. Mianowicie jest to zobowiązanie 
do tego, że gdy ktoś nam udziela zaufania, my nie 
zawiedziemy go, będziemy wiarygodni i będziemy 
unikać wszelkich działań, które by jemu szkodziły.

Trzecia relacja to wzajemność. Socjologia już od 
dawna wskazuje na to, że badania prymitywnych 
plemion pokazywały jak szalenie jest istotne, aby 
istniało zobowiązanie – jeśli ktoś mi czyni dobrze, 
będę się starał odwdzięczyć i zrewanżować. Może 
w innej walucie, w innej monecie, w inny sposób, 
ale zawsze istnienie tego zobowiązania wytwarza 
tkankę dobrych relacji międzyludzkich. Marcel 
Mauss, francuski teoretyk, o tym wiele pisał. O tym 
jak dar jest niezwykle ważną sprawą w życiu ludzi.

Kolejną relacją jest solidarność, czyli gotowość 
do tego, aby myśląc o jakiejś szerszej całości, o in‑
teresie czy wartościach wspólnych, być gotowym 
nawet na rezygnację z własnych interesów. Nawet 
na to, że w jakimś momencie zapominamy o na‑
szych interesach dlatego, aby tej zbiorowości było 
lepiej. To dobro wspólne, zapomniane pojęcie, 
niestety bardzo zapomniane w naszych czasach, 
a zwłaszcza w naszych obecnych czasach.
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Wreszcie – kwestia szacunku, czyli uznania pro‑
porcjonalnego do zasług, uznania, na które można 
liczyć wtedy, jeżeli w pewnej dziedzinie uzyskuje 
się jakieś poważne, istotne osiągnięcia.

Ostatni element to sprawiedliwość. Jest to te‑
mat na wiele spotkań. Dla mnie w takim bardzo 
banalnym sensie znaczy tyle, co owa merytokra‑
tyczna sprawiedliwość – rozdzielanie wszelkich 
dóbr, gratyfikacji według zasług. Pojęcie zasługi 
jest oczywiście rozumiane bardzo różnie i tutaj 
moim zdaniem bardzo wiele ma do powiedzenia 
ekonomia.

Otóż to jest ta gama sześciu relacji, które konsty‑
tuują przestrzeń moralną. Dlaczego to jest ważne? 
To jest ważne z indywidualnego punktu widzenia, 
bo ten kapitał moralny, szerzej kapitał społeczny 
jest naszą prywatną własnością, bo mamy pewną 
ilość tych relacji zapisanych w naszym kalendarzu, 
w naszej komórce, w naszych notatkach, w naszej 
pamięci, także tych, którzy już odeszli. To jest nasz 
świat. I to jest tak jak linie papilarne, które bada po‑
licja – ten nasz zestaw jest unikatowy, jest jedyny, 
nikt nie ma takich samych kolegów, przyjaciół, 
rodziny i tak dalej. Aby nam się dobrze działo, to ci 
inni zapewniają nam przede wszystkim przyjem‑
ność, satysfakcję z życia, pewność egzystencjalną. 
To, że wiemy, iż w sytuacjach kryzysowych czy 
dramatycznych możemy się odnieść do kogoś, kto 
nam pomoże, kto nas wesprze dobrym słowem 
czy w inny sposób, to jest szalenie istotna sprawa 
dla indywidualnej satysfakcji z życia. Co więcej, 
ta kooperacja w gronie naszych partnerów, tych 
jak to George Herbert Mead nazywał significant 
others, jest warunkiem zaspokajania naszych naj‑
rozmaitszych potrzeb.

My nie możemy żadnych naszych podstawo‑
wych potrzeb życiowych sami zaspokoić, zależymy 
od innych. Od początku życia zależymy od uśmie‑
chu matki, czy od dobrego słowa ojca i przez całe 
życie nasze potrzeby psychologiczne, ale także 
materialne są zaspokajane dzięki innym i dlatego 
to jest tak indywidualnie ważne. Ale to jest równie 
ważne dla zbiorowości. Kapitał społeczny i kapitał 
moralny jako cecha nie jednostki, ale zbiorowości. 
Jeśli państwo śledzą mecze piłkarskie to wiedzą 
państwo, że drużyna wygrywa tylko wtedy, jeżeli 
dobry trener potrafił stworzyć dobre psycholo‑
giczne, wzajemne relacje między zawodnikami. 
Najlepsi zawodnicy, najlepiej umiejący grać 
w piłkę, sami meczu nie wygrają. Wygrają tylko 
wtedy, kiedy inni będą mieli do nich zaufanie, będą 
lojalnie podawać piłkę w odpowiednim momencie, 

będą szanować tych, którzy najlepiej wbijają gole 
i tak dalej. Mogę ten przykład rozwijać, ale wystar‑
czy, że pokazuje on jak szalenie istotna jest sprawa 
tych właśnie relacyjnych właściwości zbiorowości 
i to dotyczy wszelkich rodzajów zbiorowości, od 
rodziny przez różne najmniejsze grupy, wspólnoty, 
stowarzyszenia, przez rozmaite firmy, przedsię‑
biorstwa, aż po państwo i nawet dzisiaj wyżej, po 
wspólnotę kontynentalną, europejską czy wspól‑
notę globalną. Przecież idea „praw człowieka” to 
nic innego jak dążenie do ogarnięcia taką siecią 
wspólnoty globalnej, ludzkiej. Wyrazem tego są 
też instytucje, które próbują egzekwować dobre 
relacje w skali międzynarodowej, geopolitycznej 
i tak dalej. To dzisiaj w epoce globalizacji ogarnia 
cały świat, bo po raz pierwszy w naszych cza‑
sach społeczeństwo rozumiane na serio pokrywa 
się przynajmniej w pewnym wymiarze z tym, co 
filozofowie, poeci nazywali ludzkością. Do nie‑
dawna – w każdym razie w okresie ostatniego 
stulecia – sytuacja się zmieniła tak, że dziś stano‑
wimy powiązaną relacjami całość. Tymi relacjami 
najwyższego rzędu, tymi geopolitycznymi, tymi 
między państwami, ale jeśli relacje te przeniknięte 
są kooperacyjnymi, wspólnotowymi, moralnymi 
warunkami interakcji i relacji – wówczas możemy 
wierzyć, że świat idzie do przodu.

Natomiast niestety kapitał moralny i kapitał 
społeczny ulegają – z bardzo różnych powodów, 
o których może w dyskusji potem spróbujemy po‑
wiedzieć – daleko idącej degradacji, atrofii i erozji. 
I nie tylko chwilowej i nie tylko u nas, ale w bar‑
dzo wielu częściach świata. To jest pewien kłopot 
i pewna bardzo niebezpieczna – mam wrażenie – 
tendencja, z którą należy walczyć.

Kapitał społeczny może mieć dwie twarze, jedna 
to jest ta utopijna, ta piękna, o której staram się 
tutaj bardzo krótko powiedzieć, ta, w której ludzie 
są sobie życzliwi, uśmiechają się do siebie, do nie‑
znajomych. Nawiasem mówiąc, mam swój własny 
test tego, kiedy w jakimś społeczeństwie wystę‑
puje kapitał społeczny, mianowicie wówczas, gdy 
ludzie bezinteresownie się do siebie uśmiechają. 
Natomiast gdy ludzie są bez przerwy zażarcie 
konkurencyjni, gdy bez przerwy myślą, że inni 
im zagrażają, gdy na każdym kroku wymyślają 
teorie spiskowe od małej domowej sprawy aż po 
sprawy państwa, to z kapitałem społecznym jest 
bardzo, bardzo źle. Jest jeszcze jedna niesłychanie 
istotna cecha tych relacji, aby nie zamieniały się 
one w kapitał społeczny mafijny, frakcyjny, za‑
mknięty, związany z silnymi relacjami wewnątrz 
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grupy, na zewnątrz której jest wrogi świat, z któ‑
rym trzeba walczyć, który nam zagraża, który nam 
może popsuć nasze najlepsze dążenia i tak dalej. 
Relacje tego typu prowadzą do fenomenu, który 
opisał psycholog amerykański Irving Janis, czyli 
do groupthink, do tego, że w takiej zintegrowanej 
zbiorowości quasi ‑mafijnej czy mafijnej, ludzie 
zaczynają być kompletnie odizolowani nie tylko 
od realnego świata, ale odizolowani mentalnie. 
Po prostu nie rozumieją, co się wokół nich dzieje, 
wzajemnie się umacniają w swoich poglądach, bo 
klakierzy, akolici nawzajem się umacniają w swoich 
przekonaniach i zaczynają wierzyć w rzeczy ab‑
surdalne. Otóż warunkiem, żeby kapitał społeczny 
pozytywny, a nie mafijny, miał szansę się rozwijać 

jest to, co Mark Granovetter nazywał relacjami 
pomostowymi, to znaczy wychodzącymi poza 
grupę, poza wspólnotę. Przekraczającymi granice, 
łączącymi ludzi ponad małymi, lokalnymi grani‑
cami. To jest klucz do tego, aby kapitał społeczny 
się przekształcał w coś pozytywnego. Ten klucz 
w innym języku oznacza otwartość, tolerancję, 
gotowość szukania ciekawych treści i wartości 
u innych, odmiennych od nas. To jest ta dobra 
postawa wobec odmienności, wobec inności, in‑
ności także politycznej, taka, której przeciwsta‑
wieniem dokładnym jest to, kiedy wicemarszałek 
sejmu wykrzykuje na obywateli, którzy mają od 
niego odmienne zdanie, „komuniści i złodzieje”. 
Dziękuję. 

Państwo a gospodarka
red. naukowa Stanisław Owsiak

Pełna oferta wydawnicza dostępna jest w księgarni 
internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

www.ksiazkiekonomiczne.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddaje 
do rąk Czytelników książkę dotyczącą funk‑
cjonowania współczesnego państwa. To jedno 
z fundamentalnych zagadnień w teorii eko‑
nomii, a  także w  kształtowaniu systemów 
społeczno ‑gospodarczych poszczególnych kra‑
jów. Zarazem jest to zagadnienie budzące wiele 
kontrowersji. Zarówno wśród naukowców, jak 
i praktyków występują znaczące i często nie do 
przezwyciężenia różnice poglądów na ten temat. 
Różnice te występują także wśród ekonomistów. 
Kontrowersje dotyczą zaś przede wszystkim roli 
państwa w gospodarce. To wciąż nierozstrzy‑
gnięty jednoznacznie problem. A spektrum po‑
glądów na ten temat jest szerokie, począwszy od 
poglądów minimalizujących rolę państwa aż po 
poglądy o konieczności istotnego umacniania 
tej roli i zwiększania zakresu interwencjonizmu 
państwowego. Różnice poglądów znajdują też 
odzwierciedlenie w zróżnicowaniu systemów 
społeczno ‑gospodarczych i politycznych po‑
szczególnych krajów. Przy tym zróżnicowanie 
to dotyczy zarówno krajów kapitalistycznej, 
liberalnej demokracji i wolnorynkowej gospo‑
darki, jak i krajów o innych, niekapitalistycz‑
nych modelach ustrojowych.

Problem kształtu państwa we współczesnej 

globalizującej się i integrującej gospodarce staje 
się kwestią coraz bardziej złożoną. Procesy 
integracji gospodarek, w tym integracja w ra‑
mach Unii Europejskiej, w sposób naturalny 
wpływają na intensyfikację dyskusji na temat 
roli państwa narodowego i kurczenia się jego 
domeny w wyniku przenoszenia niektórych 
jego uprawnień na szczebel ponadnarodowy. 
Złożoność kwestii kształtu współcze‑
snego państwa ma 
też związek z  postę‑
pującą złożonością 
współczesnej gospo‑
darki i  świata oraz 
coraz silniej ujawnia‑
jącymi się sympto‑
mami globalnie na‑
ruszonej równowagi, 
czego przejawem 
są  m. in.  narastające 
w skali globalnej nie‑
równości społeczne 
oraz rozmaite napię‑
cia gospodarcze i geo‑
polityczne. (...)

 (ze słowa wstęp‑
nego od Wydawcy)
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Wyobraźnia ekonomiczna i ekonomia 
społecznych emocji

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński *

Kryzys, którego symbolicznym początkiem 
okazał się najpierw upadek Banku Leh‑

man Brothers, a następnie bankructwo Grecji, 
postawił nauki ekonomiczne w ambarasującej 
sytuacji. Dobrze oddaje ją pytanie zadane przez 
Królową Elżbietę II w czasie wizyty w London 
School of Economics w 2009 roku: Dlaczego nikt 
nie przewidział kryzysu kredytowego? Odpowiedź 
została sformułowana na piśmie przez grupę 
tuzów brytyjskiej ekonomii pod auspicjami Bri‑
tish Academy. Konkluzja całego wywodu jest 
następująca: W skrócie, Wasza Wysokość, fiasko 
przewidzenia czasu, zasięgu i dotkliwości kryzysu 
oraz możliwość jego zapobiegnięcia miały wiele przy-
czyn, lecz głównie zawiodła wyobraźnia zbiorowa 
wielu wybitnych osób, zarówno w tym kraju, jak i za 
granicą, potrzebna do zrozumienia zagrożeń całości 
systemu. Chodzi więc o wyobraźnię ekonomi‑
stów, a jak będę się starał wykazać – o swego 
rodzaju wyobraźnię kwadrat, czyli wyobraź‑
nię ekonomistów na temat wyobraźni aktorów 
ekonomicznych uczestniczących w procesach 
gospodarowania i określających ich przebieg 
oraz kolektywną wyobraźnię samych aktorów. 
Nie ma wątpliwości, że wyobraźnia kwadrat 
zawodzi. Aczkolwiek były i są podejmowane 
próby przezwyciężenia tego ograniczenia.

Pionierską rolę w analizie mechanizmu cyklu 
koniunkturalnego za pomocą nie tylko wskaź‑
ników ekonomicznych, ale także społecznych 
(fale optymizmu i pesymizmu) i politycznych 
(wyniki wyborów i ich konsekwencje) odegrał 
w latach 30. ubiegłego wieku pracujący wów‑
czas w Anglii jeden z moich mistrzów, wielki 
polski ekonomista Michał Kalecki. Kalecki miał 

zapewne osobisty stosunek do tego tematu, bo 
podobno z powodu nieprzewidzenia wielkiego 
kryzysu lat 30. stracił pracę w Instytucie Badań 
Koniunktur i Cen w Warszawie i musiał wyje‑
chać za granicę. Dzięki temu stał się najbardziej 
znanym na świecie polskim ekonomistą, wylą‑
dował w Cambridge, a potem w Oxfordzie i ... 
zapewne ocalił życie. Joan Robinson, Maurice 
Dobb, Pierro Sraffa stawiali go na równi z Key‑
nesem, a nawet przyznawali mu pierwszeństwo 
w sformułowaniu ogólnej teorii cyklu. Nie ma 
tego złego... Kalecki w swojej teorii cyklu poli‑
tycznego eksponował szczególnie napięcia po‑
między kapitałem a pracą, próbując połączyć 
analizę marksistowską z keynesowską. Robotnicy 
wydają tyle, ile zarabiają, kapitaliści zarabiają tyle, 
ile wydają (Kalecki 1980). Wyobrażał sobie poli‑
tyczny cykl koniunkturalny, w którym wydatki 
rządowe będą fluktuować zgodnie z układem 
sił politycznych. Polityczny cykl koniunkturalny 
będzie działał jednocześnie z czystym cyklem 
koniunkturalnym, w który Kalecki wbudował 
swoją zasadę totalnego efektywnego popytu. 
Wielu neosocjalistów (A. Atkinson i T. Piketty) 
próbuje dziś podążać tą drogą, wiążąc rozwój 
z nierównościami dochodu i bogactwa. Na prze‑
szkodzie adekwatnego wyjaśniania i przewidy‑
wania rzeczywistości stoi jednak bardzo dziś 
skomplikowany i złożony charakter zarówno 
kapitału (np. kapitał intelektualny czy społeczny), 
jak i pracy (np. praca w ramach konfirmy, lub eko‑
nomii współdzielenia) i ich wzajemnych relacji. 
Funkcja produkcji jest bardziej skomplikowana.

Na początku XXI wieku bardzo wpływowa 
staje się ekonomia behawioralna – niekiedy sil‑
nie nawiązująca znów do Keynesa, do pokazy‑
wania roli stanów psychicznych ludzi biznesu * Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
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ze szczególną rolą oczekiwań irracjonalnych, 
a nawet „zwierzęcych” (animal spirit) (Akerlof 
i Shiller 2009). Autorzy Ci, niejako równolegle 
do prac z zakresu socjologii i zarządzania na 
temat zaufania (np. Granovetter 1985) wprowa‑
dzają takie zmienne określające wartość aktywów 
jak: confidence and its multipliers, fairness, corrup-
tion and bad faith, money illusion (zaufanie i jego 
mnożnik, uczciwość, korupcja i zła wiara, iluzja 
pieniądza) czy różnego rodzaju stories (pogłoski, 
plotki, bełkot medialny). W tym samym kierunku 
zmierzają przedstawiciele tzw. „ekonomii szczę‑
ścia” (Di Tella i in. 2001, 2003; Frey i Stutzer 2008). 
Poświęcają oni wiele uwagi tzw. „doświadczanej 
użyteczności” (experienced utility) rozumianej jako 
„ogólna satysfakcja” i poczucie szczęścia uza‑
leżnione od sytuacji społeczno ‑ekonomicznej. 
Te wyjaśnienia behawioralne nie wchodzą jed‑
nak w pełni do głównego nurtu nauk ekono‑
micznych, ponieważ mają charakter bardziej 
incydentalny (koncentrują się na zachowaniach 
indywidualnych aktorów ekonomicznych) ani‑
żeli systemowy, nie pozwalają zrozumieć cykli 
koniunkturalnych. Minsky odwołał się do psy‑
chologii inwestorów, a ściślej do ich zmieniają‑
cej się skłonności do ryzyka w celu wyjaśnienia 
„baniek” na rynkach finansowych i ich „pękania” 
w chwili osiągnięcia słynnego „momentu Mi‑
sky’ego”, kiedy chciwość inwestorów popycha 
ich do kryzysu płynności. To jednak wyjaśnia 
jedynie ex post cykle na rynkach finansowych 
w najbardziej rozwiniętych i najbardziej „sfinan‑
sjalizowanych” gospodarkach.

Na gruncie głównego nurtu ekonomii neo‑
klasycznej przedstawiciele teorii realnego cy‑
klu koniunkturalnego (Kydland i Prescott 1982) 
próbują ponownie kierować makroekonomię na 
klasyczne podstawy podażowe. Ta nadmierna 
„twarda” ekonomizacja społecznych proble‑
mów oraz oczekiwań powoduje konieczność 
kurczowego trzymania się koncepcji racjonalnych 
oczekiwań (Muth 1961; Sargent 1987), która ma 
co prawda ogromne zalety modelowe, ale słabe 
możliwości wyjaśniania rzeczywistej dynamiki 
relacji między czynnikami ekonomicznymi i spo‑
łecznymi oraz ich wpływu na przebieg cyklu 
koniunkturalnego. Ratunku proponuję szukać 
u socjologów. Jak zwykle bowiem wszystko co 
najciekawsze dzieje się na pograniczu dyscyplin.

W 1959 roku Charles Mills lewicujący amery‑
kański socjolog i jeden z zeszłowiecznych gigan‑
tów tej dyscypliny opublikował książkę pt. The 

Sociological Imagination. Pojęcie wyobraźni socjo‑
logicznej oznacza tam żywą świadomość związku 
pomiędzy osobistym doświadczeniem a szerszym spo-
łeczeństwem, czyli swoisty pryzmat, magiczne 
szkiełko, przez które ludzie postrzegają społe‑
czeństwo i reagują na nie. Często jest pojmowane 
fałszywie i nasycone emocjami. Na początku 
lat 80., gdy zaczynały się polskie przemiany tra‑
westując pojęcie wprowadzone przez Millsa, 
zaproponowałem badania nad „wyobraźnią eko‑
nomiczną”, którą pojmowałem wówczas tak: Wy-
obraźnia ekonomiczna jest czymś więcej niż potoczną 
wiedzą ekonomiczną ukształtowaną ze skrawków 
akademickiej ekonomii docierającej do ludzi różnymi 
kanałami oraz komunikatów i komentarzy gospodar-
czych w środkach masowego przekazu. Decydujące 
znaczenie dla kształtowania tego fragmentu świado-
mości społecznej mają bezpośrednie obserwacje oraz 
doświadczenia jednostek i zespołów ludzkich, elementy 
moralności, religii, postaw politycznych i codziennych 
ludzkich emocji: gniewu, nadziei, goryczy, zniechęcenia 
i strachu. Jest to więc zbiór niezwykle niejednorodny, 
zmienny i niespójny (Koźmiński 1982). Zawiera 
w sobie wiele emocji związanych z ocenami, 
oczekiwaniami i postulatami.

Z zamiarem empirycznego zbadania nosiłem 
się przez wiele lat, ale udało mi się go zrealizo‑
wać dopiero w drugim dziesięcioleciu XXI wieku 
dzięki współpracy z socjologami z Akademii 
Leona Koźmińskiego (ALK): Krzysztofem Za‑
górskim, Witoldem Morawskim, Katarzyną 
Piotrowską, Gavinem Rae i Martą Strumińską. 
Dzięki badaniom na reprezentatywnych pró‑
bach Polaków udało nam się wykonać swoistą 
statyczną fotografię wyobraźni ekonomicznej 
naszego społeczeństwa, którą przedstawiliśmy 
w książce pt. Postawy ekonomiczne w czasach niepew-
ności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012–2014 
(Zagórski i in. 2015).

Jest to pejzaż rozległy i wysoce zróżnicowany. 
Zasadniczo różni się on jednak od modelu libe‑
ralnej gospodarki rynkowej, którym inspirowali 
się architekci polskich przemian po roku 1989. 
Obecnie rządzący sprawiają wrażenie, że znają 
nastroje społeczne znacznie lepiej aniżeli po‑
przednia koalicja. Dominujące jest oczekiwanie 
państwa socjalnego, opiekuńczego, intensywnie 
ingerującego w gospodarkę i w życie społeczne. 
Oto kilka ilustracji. Aż 50,6% badanych uważa, 
że rząd powinien określać wysokość płac i 65,0% 
domaga się, by rząd zmniejszał różnice w docho‑
dach ludzi. Niemal 40% sądzi, że rząd powinien 
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ustalać ceny a około 30% jest przeciwnego zda‑
nia. 85,6% badanych sądzi, że rząd powinien 
zapewnić każdemu możliwość pracy, a 93,3%, 
że powinien tworzyć nowe miejsca pracy. 54,0% 
domaga się rządowego wsparcia dla upadających 
przedsiębiorstw prywatnych, a niemal 80% ak‑
tywnego wspomagania produkcji rolnej. Ponad 
90% opowiada się za tanimi kredytami i ulgami 
dla osób zakładających nowe przedsiębiorstwa. 
Niemal 55% wyraża nieufność wobec kapitału 
zagranicznego i oczekiwanie ograniczenia jego 
napływu. Ponad 60% uważa, że banki powinny 
być państwowe lub w większości państwowe, 
niemal 82% opowiada się za państwowymi 
elektrowniami, ponad 77% kopalniami, 72% 
kolejami, 39% za telekomunikacją i tylko lub 
aż niemal 22% za państwowym handlem deta‑
licznym (sic!!!). Niemal 90% uważa, że państwo 
powinno zapewnić każdemu obywatelowi dar‑
mową opiekę zdrowotną i aż 76,4% sprzeciwia 
się jakimkolwiek, nawet symbolicznym formom 
współpłatności. Ponad 82% domaga się bezpłat‑
nej nauki na wszystkich poziomach a ponad 
95% zapewnienia każdemu dziecku dostępu 
do przedszkola.

Taki pejzaż wyobraźni ekonomicznej powinien 
być oczywiście przedmiotem pilnej uwagi eko‑
nomistów i polityków. Nie daje jednak żadnej 
odpowiedzi na pytanie o dynamikę procesów 
społeczno ‑ekonomicznych, czyli między innymi 
o skutki realizacji społecznych oczekiwań. Próbę 
odpowiedzi na to pytanie podjęliśmy z Adamem 
Nogą, Krzysztofem Zagórskim i Katarzyną Pio‑
trowską prowadząc w latach 1999–2016 bada‑
nia nad Indeksem Zrównoważonego Rozwoju 
(nazywanym w  skrócie Indeksem ALK). Po‑
wstał on na gruncie wypracowanej w naukach 
zarządzania koncepcji równowagi społeczno‑
‑ekonomicznej przedstawionej  m. in. w pracach 
Nortona i Kaplana (1992) i wcześniejszej Koź‑
mińskiego i Obłója (1989). Konstruując Indeks 
ALK wyróżniliśmy cztery wymiary: czynniki 
ekonomiczne – zewnętrzne i wewnętrzne, spo‑
łeczne przewidywania oraz obiektywne i su‑
biektywne czynniki charakteryzujące bieżącą 
sytuację społeczną. Na każdy z nich składa się 
od kilku do kilkunastu szczegółowych wskaź‑
ników o jednakowej wadze i wysokim stopniu 
zbieżności mierzonej testem Cronbacha o war‑
tościach od 0,74 do 0,96 dla każdej z czterech 
grup wskaźników. Dane pobieraliśmy z ogólno‑
dostępnych baz statystycznych (w szczególności 

z GUS‑u, a także z Banku Światowego, Eurostatu 
i OECD) oraz z badań opinii społecznej prowa‑
dzonych przez CBOS. Wyjątkowość naszego 
wskaźnika polega przede wszystkim na tym, iż 
umożliwia on jednoczesne wszechstronne i wie‑
loaspektowe badanie poziomu i tempa rozwoju 
społeczno ‑ekonomicznego (mierzone warto‑
ściami syntetycznego wskaźnika) oraz śledzenie 
poziomu zmian równowagi systemu społeczno‑
‑ekonomicznego, rozumianej jako zbieżność czte‑
rech grup wskaźników mierzonych za pomocą 
odchyleń standardowych. Udało nam się także 
zbudować model regresji, który pozwala prze‑
widywać kształt krzywej wskaźnika w perspek‑
tywie 2–3 lat.

Około 2008 roku Indeks ALK „rozjeżdża się” 
z PKB. Co oznacza, że czynniki społeczne znaczą 
coraz więcej i mogą ciągnąć cały Indeks w górę 
lub w dół.

Analiza kształtowania się Indeksu od 1999 roku 
pozwoliła zidentyfikować osiem wyraźnie odręb‑
nych okresów: 1999–2000 (depresja); 2000–2001 
(ożywienie); 2001–2003 (depresja); 2003–2007 
(rozkwit); 2007–2009 (kryzys); 2009–2010 (ożywie‑
nie); 2010–2013 (depresja); 2013–2016 (rozkwit). 
Z przeglądu kształtowania się Indeksu ALK i jego 
składowych od 1999 roku można wyciągnąć kilka 
wniosków:

  Po pierwsze, dobra sytuacja społeczno ‑ekono‑
mi czna nie przesądza o wygraniu wyborów 
przez aktualnie rządzących. Decydujące zna‑
czenie mają emocje i oczekiwania społeczne, 
które można scharakteryzować takimi okre‑
śleniami jak: optymizm, pesymizm, niepokój, 
niepewność.

  Po drugie, system charakteryzuje się znacz‑
nym poziomem inercji, z której wybijają go 
czynniki wyprzedzające, czyli: zewnętrzna sy‑
tuacja ekonomiczna oraz gra polityczna i me‑
dialna z jednej strony, a oczekiwania i emocje 
społeczne z drugiej. Efektem jest zachwianie 
równowagi, które jest „motorem zmian”, czyli 
może doprowadzić zarówno do wzrostu, jak 
i spadku syntetycznego wskaźnika, a zatem 
skutkować zarówno pogorszeniem, jak i po‑
prawą ogólnej sytuacji społeczno ‑politycznej.

  Po trzecie, uderza krótki czas trwania poszcze‑
gólnych okresów. Znowu tłumaczą go emocje: 
krótki horyzont działania polityków, skraca‑
jące się cykle biznesowe, nadwrażliwość opinii 
społecznej na bodźce medialne (swoista histe‑
ria), szybko rosnące aspiracje społeczeństwa 
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i niecierpliwe oczekiwanie efektów poprawy, 
swoista „pazerność”.

W  sumie wydaje się, że społeczne emocje 
kształtują realną gospodarkę w większym stop‑
niu aniżeli odwrotnie: ekonomia kształtuje emo‑
cje. Aby wyjaśniać i przewidywać rzeczywistość 
współczesna ekonomia musi się więc stać nie 
tylko polityczna, ale także ekonomią społecz‑
nych emocji. Aby przekonać się jak bardzo jest 
to prawidłowość uniwersalna rozpoczynamy 
podobną analizę dla krajów OECD.
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Strategiczne znaczenie pomiaru 
społeczno‑gospodarczych dokonań. 
Refleksje w kontekście programu 
debaty na Europejskim Forum Nowych 
Idei EFNI – Sopot 2017

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska *

Wprowadzenie

Kształtowanie długookresowych strategii 
rozwoju społeczno ‑gospodarczego łączy się 
z koniecznością nie tylko wyznaczania daleko‑
siężnych celów rozwojowych i sposobów ich 
realizacji, lecz także z nie mniej ważną kwestią 
pomiaru dotychczasowych i zakładanych na 
przyszłość dokonań społeczno ‑gospodarczych, 
dokonań kształtujących bogactwo narodowe. 
Prawidłowy pomiar dokonań społeczno‑
‑gospodarczych i bogactwa narodowego jest 
jednym z ważnych warunków prawidłowości 
podejmowanych w praktyce decyzji w życiu 
gospodarczym i społecznym. Błędy pomiaru 
zwiększają ryzyko błędnych decyzji i błędnej 
polityki społeczno ‑gospodarczej.

Sposób pomiaru działań uczestników rynku za‑
wsze rzutuje na jakość, styl i intensywność pracy, 
zachowania i decyzje tych, których bezpośrednio 
lub pośrednio pomiar dotyczy. Jeśli jest błędny 
lub niepełny, może prowadzić do nieprawidło‑
wości w zachowaniach ludzi, w funkcjonowaniu 
społeczeństwa i gospodarki. Błąd pomiaru ozna‑
cza niezgodność z rzeczywistością, z wielkością 
„prawdziwą”, która jednak przeważnie nie jest 
znana. Tego typu błąd nie jest kwestią zwykłej 

pomyłki, lecz złożoności samego procesu pomiaru 
i doboru jego metod [Stiglitz, 2010].

Pomiar dokonań to kwestia, która dotyczy 
w znacznym stopniu indywidualnych odczuć, 
ocen, nastrojów ludzi, włączając w to poczucie 
szczęścia lub braku satysfakcji z życia zawodo‑
wego czy osobistego. Dlatego też istotna jest iden‑
tyfikacja przyczyn, które sprawiają, że odczucia 
te często rozmijają się z ogólnymi ocenami doko‑
nujących się przemian społeczno ‑gospodarczych, 
ocenami opierającymi się głównie na wielkości 
wytwarzanego w poszczególnych krajach PKB 
[Kołodko, 2013].

Pomiar dokonań gospodarczych i osiągnięć spo‑
łecznych oraz bogactwa narodowego jest jednym 
z najważniejszych zagadnień zarówno w teorii 
ekonomii, jak i w praktyce gospodarczej1. Jednak 
kwestia ta nie dość, że wciąż jeszcze nie znajduje 
w pełni satysfakcjonującego rozwiązania, to w do‑
datku, w miarę postępu globalizacji i rosnącej 
złożoności powiązań społeczno ‑gospodarczych 
oraz pod wpływem przemian jakie przynosi re‑
wolucja cyfrowa i związane z nią przesilenie cywi‑
lizacyjne, coraz bardziej się komplikuje. Stąd też 
intensyfikują się badania i debaty ukierunkowane 
na doskonalenie miar wzrostu gospodarczego 
i rozwoju społecznego. Choć wzrost gospodarczy 

1 Bardziej szczegółowo pisałam na ten temat w: E. Mączyńska 
[2014, 2013]. W artykule z 2013 r. nawiązuję do niektórych 
tez zawartych w wymienionych publikacjach.

* Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, członek Komitetu Nauk 
Ekonomicznych PAN
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ma wymiar ilościowy, a ilościowy pomiar jest 
zawsze łatwiejszy do badania od jakościowego, to 
i tak występuje tu wiele wątpliwości. Podstawowa 
obecnie miara wzrostu gospodarczego jaką jest 
produkt krajowy brutto (PKB) zawodzi, wykazu‑
jąc wiele ułomności, które negatywnie rzutują na 
racjonalność decyzji podejmowanych przez głów‑
nych aktorów życia społeczno ‑gospodarczego. 
Jest to przedmiotem wielu – obecnie intensy‑
fikujących się – dyskusji na forum krajowym 
i międzynarodowym. Dyskusje te wskazują na 
rozległość rozmaitych wątpliwości dotyczących 
podstawowej miary gospodarki jaką jest PKB. 
Przy pomiarze kategorii bardziej złożonej niż 
wzrost gospodarczy, czyli rozwoju społeczno‑
‑gospodarczego, jest znacznie więcej wątpliwo‑
ści. Na tę kategorię składa się bowiem i wzrost 
gospodarczy, i  jakość życia społecznego oraz 
warunki ekologiczne. Choć wzrost gospodarczy 
łatwiej poddaje się ilościowemu pomiarowi niż 
rozwój społeczno ‑gospodarczy, to jednak miara 
tego wzrostu jaką jest PKB poddawana jest coraz 
bardziej nasilającej się krytyce. Niniejszy artykuł 
wpisuje się w nurt toczących się na ten temat 
dyskusji, z uwzględnieniem tez do dyskusji na 
Europejskim Forum Nowych Idei – Sopot 2017.

PKB – geneza i użyteczność

Podstawową i powszechnie stosowaną w świe‑
cie miarą dokonań gospodarczych jest obecnie 
produkt krajowy brutto (PKB). W największym 
uproszczeniu PKB można określić jako wartość 
nowo wytworzoną w kraju. Ale wskutek między‑
narodowych przepływów bogactwa, wartość ta 
może się różnić i przeważnie różni się od wartości 
pozostającej do dyspozycji kraju. Taką zaś wartość 
wyraża inna kategoria jaką jest produkt narodowy 
brutto (PNB), określany też jako dochód naro‑
dowy (miary te w ujęciu netto są pomniejszane 
o amortyzację). Miary te są względnie nowe. Nie 
występowały w dziełach klasyków liberalizmu. 
Nie były też stosowane przed II wojną światową.

Obecny poziom wiedzy na temat pomiaru do‑
konań gospodarczych, w tym dotyczący PKB, 
to owoc podejmowanych na ten temat żmud‑
nych prac, począwszy od starożytności. To już 
w starożytności bowiem powstało przypisywane 
Ksenofontowi pojęcie „nadwyżki ekonomicz‑
nej”. Pomiar dokonań był także przedmiotem 
zainteresowania merkantylistów, a w 1758 r. fi‑
zjokrata François Quesnay opracował „Tablicę 

ekonomiczną”, uznawaną za prototyp rachunków 
narodowych. Nie sposób w tym kontekście nie 
wymienić marksowskich schematów reprodukcji 
oraz późniejszych tablic przepływów międzygałę‑
ziowych, opracowanych przez Wasyla Leontiefa. 
Na polskim gruncie rachunki narodowe stały 
się przedmiotem prekursorskich prac Ludwika 
Landaua i Michała Kaleckiego. Efektem tych prac 
były pierwsze szacunki dochodu narodowego 
Polski [Zienkowski, 2001].

Potrzebę, czy wręcz konieczność dysponowania 
syntetycznymi miarami umożliwiającymi usyste‑
matyzowany pomiar gospodarki, czyli potrzebę 
rachunków narodowych, uwydatnił Wielki Kry‑
zys okresu międzywojennego, spektakularnie 
obnażając słabości ekonomiczne najważniejszych 
krajów świata i ułomności pomiaru gospodar‑
czej kondycji tych krajów. Rachunki narodowe 
i stosowane w nich miary można zatem uznać 
za kategorię „zrodzone z Wielkiego Kryzysu” 
[Drozdowicz ‑Bieć, 2013]. W okresie do II wojny 
światowej gospodarcza statystyka państwowa 
w zasadzie prawie nie istniała, i to nawet w naj‑
wyżej rozwiniętych krajach. Ograniczona bo‑
wiem była do indeksów giełdowych, informacji 
o przewozach towarów i bardzo fragmentarycz‑
nych, wyrywkowych danych na temat wielkości 
produkcji i handlu. „Kiedy w 1931 r. wezwani 
przed oblicze Kongresu amerykańskiego przed‑
stawiciele administracji rządowej oraz niezależni 
ekonomiści na pytanie o bieżącą kondycję gospo‑
darki odpowiedzieli zgodnie, że nie są w stanie 
dokonać takiej oceny, albowiem statystyka, którą 
dysponują dotyczy 1929 r., Prezydent Hoover 
podjął decyzję. Zlecił Departamentowi Handlu 
dokonanie w miarę pełnych szacunków dochodu 
narodowego” [Drozdowicz ‑Bieć, 2013]. Pracami 
na ten temat kierował Simon Kuznets. W roku 
1937 zaprezentował w USA w Narodowym Biu‑
rze Badań Ekonomicznych (National Bureau of 
Economic Research) oryginalną koncepcję ra‑
chunków narodowych w raporcie Kongresu USA 
pt., „National Income, 1929–35”. [Dickinson, 2011]. 
Dlatego rok 1937 traktowany jest jako rok na‑
rodzin idei rachunków narodowych i dochodu 
narodowego – syntetycznej miary rynkowych do‑
konań przedsiębiorstw, osób fizycznych i rządu, 
wielkości, która rośne, gdy gospodarka się umac‑
nia, a zmniejsza się, gdy gospodarka słabnie.

Konferencja w Bretton Woods w 1944 r. uznała 
produkt narodowy brutto i dochód narodowy za 
standardową miarę i narzędzie pomiaru dokonań 
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gospodarczych poszczególnych krajów. Praw‑
dziwy rozkwit metody rachunków narodowych 
nastąpił po II wojnie światowej, a pierwsze wyli‑
czenia produktu narodowego USA, jakie podano 
do publicznej wiadomości, dokonane zostały 
w 1947 r. Koncepcja rachunków narodowych 
dała podłoże do stopniowego kreowania, obok 
wskaźnika produktu narodowego, innych miar, 
w tym PKB. Zarazem już w 1959 r. ekonomista 
Moses Abramovitz jako pierwszy podjął krytykę 
tej kategorii i zgłosił wątpliwości co do PKB jako 
miary dobrobytu, wskazując na konieczność nale‑
żytej ostrożności i sceptycyzmu w posługiwaniu 
się tą miarą [Dickinson, 2011].

Prowadzone na temat rachunków narodo‑
wych badania stanowiły podłoże do wdrażania 
w  następnych latach nowych miar stosowa‑
nych w tych rachunkach lub ich modyfikacjach. 
W następstwie dokonywanych modyfikacji ra‑
chunków narodowych miara jaką jest produkt 
narodowy stopniowo była usuwana w cień na 
rzecz dziś wszechpanującego miernika, jakim jest 
produkt krajowy, ściślej produkt krajowy brutto. 
„Zastąpienie formuły produktu narodowego jej 
powszechnym dziś w użyciu produktem krajo‑
wym wynikało z ekspansji zagranicznej krajów 
wysoko rozwiniętych do krajów tzw. trzeciego 
świata, w tym zwłaszcza byłych kolonii. Formuła 
narodowego produktu powiększała przepaść 
wyrażoną wartością PNB pomiędzy krajami wy‑
soko rozwiniętymi a krajami zacofanymi, gdzie 
lokowano inwestycje. Pogłębianie się tych różnic 
zagrażało narastaniem niepokojów społecznych 
i stabilności politycznej świata. Wprowadzenie 
formuły PKB doskonale niwelowało te różnice, 
a nową formułę produktu krajowego chętnie 
wykorzystywano w propagandzie” [Drozdowicz‑
‑Bieć, 2013].

Potrzeba zapoczątkowanego w 1947 r. w USA 
systematycznego upubliczniania rachunków na‑
rodowych, w tym wyliczeń produktu narodo‑
wego, została w tym samym roku uznana także 
przez ONZ. Sprzyjało to rozwojowi badań nad 
koncepcją rachunków narodowych oraz ich wdra‑
żaniu w kolejnych krajach. Zarazem w wyniku 
nieprzerwanych prac prowadzonych na forum 
ONZ stopniowo kształtował się uporządkowany 
w skali międzynarodowej i stosowany w krajach 
gospodarki rynkowej system rachunków naro‑
dowych, opracowywany wg przyjętych norm, 
definicji i reguł statystycznych. System ten sta‑
nowi tabelaryczny zbiór spójnych, wzajemnie 

powiązanych, zintegrowanych danych doty‑
czących produkcji i PKB oraz czynników jego 
kreowania.

W  wyniku rozwoju prac nad rachunkami 
narodowymi ukształtowały się dwa obowiązu‑
jące w świecie systemy tych rachunków, system 
zalecany przez ONZ (The System of National 
Accounts – SNA) i system zalecany przez Unię 
Europejską (European System of Accounts – ESA). 
Systemy te w  wyniku kolejnych modyfikacji 
i współpracy badawczej stopniowo się do siebie 
zbliżają. Stosownie do roku dokonanych mody‑
fikacji opatrywane są odpowiednimi subskryp‑
tami – aktualnie funkcjonują SNA 2008 i ESA 
2010. Niestety, mimo prowadzonych prac nad 
usprawnianiem systemu rachunków narodowych 
i pomiaru PKB, nie dochodzi do satysfakcjonują‑
cego zakresu zmniejszenia wad, jakimi obarczony 
jest ten system.

Zapoczątkowany w 2008 r. w USA kryzys fi‑
nansowy, którego następstwa do dziś odczuwa 
wiele krajów, spektakularnie wyeksponował nie‑
prawidłowości, a nawet błędy pomiaru dokonań 
społeczno ‑gospodarczych. Błędy te występują za‑
równo na poziomie mikroekonomicznym, przede 
wszystkim w wycenie aktywów przedsiębiorstw 
i wartości kapitałów, jak i na poziomie makroeko‑
nomicznym, przede wszystkim w wycenie war‑
tości produktu krajowego brutto (PKB). Kwestia 
ta jest przedmiotem wielu publikowanych analiz 
teoretycznych i empirycznych. Między innymi 
Robert Skidelsky stwierdza wręcz, że kryzys glo‑
balny był rezultatem ogromnej skali nieprawidło‑
wości, błędów w wycenach aktywów przez banki 
prywatne i agencje ratingowe [Skidelsky, 2011a]. 
Błędy w pomiarze skutkują błędami w statystyce, 
co zwiększa ryzyko błędnych decyzji [Stiglitz, 
2010]. Zarazem błędy te wskazują na złożoność 
pomiaru PKB.

Zawiłości i ograniczenia pomiaru – 
gdy PKB zawodzi

PKB to wartość nowo wytworzona (pomniej‑
szona o zużyte zasoby), wartość netto wyro‑
bów i usług finalnych wytworzonych w okre‑
ślonej jednostce czasu na terenie danego kraju 
czy regionu. Jest to obecnie najpopularniejszy, 
powszechnie w świecie obowiązujący miernik 
aktywności gospodarczej, umożliwiający porów‑
nawcze analizy w przestrzeni i czasie, miernik 
o dość dobrze już ugruntowanych podstawach 



26 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

pojęciowych i statystycznych, przy tym pod‑
legający standardom międzynarodowym. Ale 
PKB to jedynie miara, wyznacznik produkcji 
rynkowej. Choć PKB jest podstawą i składnikiem 
rozmaitych wskaźników służących pomiarowi 
postępu gospodarczego, miernik ten nie jest 
równoznaczny z przyrostem krajowego bogac‑
twa i dobrobytu społecznego – i to, pomimo że 
jest ważnym czynnikiem jego kształtowania. 
PKB nie obejmuje bowiem rezultatów pozaryn‑
kowych działań, czyli tych, których rezultaty 
nie podlegają transakcjom kupna ‑sprzedaży. 
Dlatego też PKB jako miara postępu społeczno‑
‑gospodarczego i dobrobytu społecznego oraz 
dobrostanu kraju zawodzi i nie wystarcza do 
kompleksowej oceny dokonań w tym zakre‑
sie. Poprzestanie na ocenach opartych na PKB, 
bez pogłębionej, holistycznej analizy, także ja‑
kościowej, może prowadzić do nieuprawnio‑
nych wniosków, skutkujących kosztownymi 
błędami w polityce gospodarczej i społecznej. 
PKB bowiem to twardy pomiar ilościowy, nie 
uwzględnia ważnych dla jakości życia wartości 
takich jak zaufanie, bezpieczeństwo, estetyka 
krajobrazu itp. Są to tzw. „miękkie wartości”, 
wartości bez ceny [Sandel, 2012]. Tomáš Sedláček 
stwierdza w związku z tym, że „twarde niszczy 
miękkie” a „zbyt dużo dokładności może nas 
oślepić równie skutecznie, jak zbyt wiele niedo‑
określeń” [Sedláček, Orrell, 2012, s. 27, 28 i 76]. 
Wyjątkowo dobrze przystaje tu (przypisywana 
Einsteinowi), zyskująca (m. in. wskutek postępu 
internetyzacji, wirtualizacji gospodarki) coraz 
bardziej na aktualności maksyma, że nie wszystko, 
co się liczy, jest policzalne i nie wszystko, co jest poli-
czalne, się liczy. „Na przykład przekonanie, że nie 
powinniśmy zanieczyszczać krajobrazu, okolicy, 
estetyki reklamą. To uczucie jest niematerialne, 
miękkie. Przeżycia związane z widokiem to war‑
tość, która nie ma metki z ceną. Z drugiej strony 
reklama, materializm, zysk to jest twarda siła, 
wartość, która cenę ma – twardą, bezdyskusyjną. 
Ta bitwa jest okropnie niesprawiedliwa. Jeżeli 
coś ujmiesz w liczbach, zmienia się w twardy 
argument. Czego w liczbach wyrazić się nie da, 
jest miękkie. I przegrywa zanim jeszcze zacznie 
grać” [Sedláček, Orrell, 2012, s. 27 i 28]. W ta‑
kim systemie pomiaru PKB staje się fetyszem 
i wszechwładną, dominującą miarą przemian.

W największym uproszczeniu PKB stanowi 
bowiem sumę zysków jednostek gospodarczych, 
zysków kapitałowych oraz otrzymywanych 

przez pracowników wynagrodzeń, bez względu 
na charakter i znaczenie ich pracy. Na równi trak‑
towane są w pomiarze PKB działania w sferze 
wytwórczej, jak i np. w sferze hazardu. Także 
funkcjonowanie więzień, czy wysypywanie zimą 
soli na jezdnię powiększa wielkość PKB. Dotyczy 
to też reklamy, której nadmiar nierzadko uprzy‑
krza życie ludzi. PKB powiększają także spekula‑
cje finansowe, niekiedy rujnujące przedsiębior‑
stwa i budżety domowe. Wątpliwości i głębokie 
kontrowersje budzi wprowadzona ostatnio w UE 
zasada wliczania do PKB prostytucji, działalności 
przestępczej, w tym handlu narkotykami [Roz‑
porządzenie, 2013].

Natomiast nie powiększają PKB ani rozmaite 
prace wykonywane w gospodarstwach domo‑
wych, w tym nawet inwestycje wykonywane 
systemem gospodarczym, ani wykonywane nie‑
odpłatnie prace w ramach rozmaitych kontaktów 
międzyludzkich i wzajemnej pomocy. Stąd też 
samodzielny remont czy też rozbudowa domu 
nie powiększa PKB w takim stopniu, jak zlece‑
nie tego remontu firmie, choć efekt materialny 
jest podobny. Dotyczy to też w znacznej mierze 
wolontariatu i prac społecznych.

Trzeba też uwzględnić, że część dochodu 
wypracowanego w kraju jest transferowana za 
granicę (np. transfer zysków korporacji ponadna‑
rodowych i  płac pracowników z  zagranicy). 
Z drugiej strony, napływają też w rozmaitych 
formach dochody polskich firm i polskich oby‑
wateli oraz innych osób funkcjonujących za gra‑
nicą. Te przepływy nie są jednak uwzględniane 
w PKB, tylko w produkcie narodowym (docho‑
dzie narodowym). Dochód narodowy będzie 
tym samym niższy od PKB, jeśli saldo przepły‑
wów kapitałowych jest ujemne, czyli np. jeśli in‑
westorzy zagraniczni będą transferować zyski do 
swego kraju macierzystego i transfer ten będzie 
przewyższać napływ zysków do kraju z tytułu 
inwestycji osiąganych za granicą przez polskich 
inwestorów. W warunkach globalizacji rola tego 
czynnika rośnie. Zyski transferowane za granicę 
uwzględniane w PKB nie zwiększają jednak siły 
nabywczej obywateli danego kraju i generalnie 
popytu krajowego. Stąd też – jak podkreślają 
A. Sen, J.P. Fitoussi i J.E. Stiglitz [2013] – dla kraju 
rozwijającego się „stwierdzenie, że jego PKB 
wzrósł, może mieć niewielkie znaczenie. Taki kraj 
chciałby wiedzieć, czy jego obywatelom powodzi 
się lepiej, a mierniki dochodu narodowego są 
w tym momencie dużo bardziej adekwatne, niż 
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PKB” [Sen, Fitoussi, Stiglitz, 2013, s. 29]. Wyraża 
to też powiedzenie, że PKB nie da się włożyć do 
garnka.

Takie przykłady zawiłości pomiaru rozwoju 
społecznego i gospodarczego można mnożyć, 
co uzasadnia eksponowany w niektórych pu‑
blikacjach ekonomicznych syndrom swego ro‑
dzaju teatru liczb, gdzie dane i statystyki liczbowe 
tworzą kurtynę, która odcina nas od rzeczywistości. 
Na zagrożenia takie wskazuje wielu naukowców 
i praktyków. Znajduje to też odzwierciedlenie 
w licznych publikacjach, co symptomatycznie 
wyrażają już same ich tytuły, wskazujące na 
ograniczenia rynku, nietransparentność i zafał‑
szowanie miar rynkowych, często abstrahujących 
od rachunku społecznych kosztów i efektów 
zewnętrznych (externalities) oraz następstw 
z uwzględnieniem długookresowej perspektywy 
[zob. np. Bogle 2009; Stiglitz 2010; Sandel 2012]. 
Szczególnie wyraziście przedstawiają kwestię 
złożoności pomiaru dokonań rynkowych dwaj 
nobliści: George A. Akerlof i Robert J. Shiller 
w książce pod wielce wymownym tytułem Zło-
wić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa [Phi-
shing for Phools: The Economics of Manipulation and 
Deception], wskazującym na etyczno ‑moralne 
podłoże pomiaru.

Niedoskonałości miary jaką jest PKB rodzą 
zapotrzebowanie na dodatkowe mierniki. Próby 
uchwycenia stanu gospodarki poprzez zbyt mały 
zbiór liczb mogą bowiem skutkować błędnymi 
wnioskami i nietrafnymi, niesprawiedliwymi 
ocenami. Natomiast bezrefleksyjna pogoń za 
zwiększaniem PKB za wszelką cenę może powo‑
dować pogarszanie się poziomu i jakości życia 
ludzi. Analizy na temat błędów pomiaru są ukie‑
runkowane na poszukiwanie nowych, lepszych 
miar rozwoju społeczno ‑gospodarczego, dobro‑
bytu społecznego, dobrostanu kraju i  jakości 
życia jego mieszkańców. Tego typu analizy są po‑
dejmowane od wielu lat. Warto tu przypomnieć, 
że kwestie te są także prezentowane w polskich 
publikacjach. Między innymi Grzegorz W. Ko‑
łodko odnosząc się do jednej z nowszych miar 
postępu i dobrobytu jaką jest Gross National 
Happiness Index ( GNHI), czyli wskaźnik „szczę‑
ścia krajowego brutto”, postuluje rozwijanie tego 
kierunku badawczego, proponując „zintegro‑
wany indeks pomyślności” [Kołodko, 2008].

Niedostatki PKB jako miary osiągnięć 
społeczno ‑gospodarczych i charakterystyczne 
dla kilku minionych dekad fetyszyzowanie tej 

miary, tj. nadanie mu statusu wyroczni racjonal‑
ności działań, czy i wręcz bożka, sprawia, że co‑
raz bardziej krytycznie oceniane są takie modele 
polityki gospodarczej, w której absolutnym prio‑
rytetem jest wzrost gospodarczy. A taki właśnie 
priorytet cechuje doktrynę neoliberalną [Skidel‑
sky, 2011b]. W związku z tym zarysowywane 
są wstępne koncepcje tzw. post‑PKB‑owskich 
modeli polityki społeczno ‑gospodarczej, w któ‑
rych więcej uwagi poświęca się jakościowym, 
miękkim czynnikom dokonań społeczno‑
‑gospodarczych. Między innymi G. W. Kołodko 
wskazuje na konieczność przejścia na „nowy 
pragmatyzm”, czyli ekonomię umiaru, pod‑
kreślając, że „gospodarka bez wartości jest jak 
życie bez sensu” [Kołodko, 2013, s. 164 i 377]. 
Wskazuje to na wagę wyznaczanych w syste‑
mie społeczno ‑gospodarczym priorytetów/pre‑
ferencji. Wiąże się to ściśle z przyjętym modelem 
ustroju społeczno ‑gospodarczego.

Analizy ukierunkowane na racjonalizację do‑
boru miar osiągnięć społeczno ‑gospodarczych 
mają znaczenie dla kształtowania wrażliwości de‑
cydentów i poprawności wnioskowania na temat 
kierunków rozwoju społeczno ‑gospodarczego 
i inwestowania. Produkt krajowy brutto to obec‑
nie fundamentalna, wszechobecna kategoria 
w ocenach gospodarczych i rynkowych dokonań 
krajów, ich ugrupowań oraz rozmaicie wyod‑
rębnianych stref geograficzno ‑gospodarczych, 
a także podstawowa miara stosowana w pro‑
gnozowaniu ich wzrostu gospodarczego. Jest 
to również fundamentalna miara stosowana 
w międzynarodowych porównaniach kondycji 
gospodarczej poszczególnych krajów [Siwiński, 
Wojtowicz, 2010; Siwiński, 2003]. To miara, która 
usunęła w cień inne ważne miary dokonań go‑
spodarczych, w tym dochód narodowy.

Mimo powszechnego stosowania PKB jako 
miernika wzrostu gospodarczego, niemal od 
początku jego wprowadzenia w systemach sta‑
tystycznych występowało wiele kontrowersji. 
W miarę rosnącej złożoności gospodarki, jej 
wirtualizacji i narastającej dynamizacji prze‑
mian, kontrowersje te nie tylko nie słabną, lecz 
przeciwnie, wydają się narastać. Trudności, ogra‑
niczenia, ale i nieuchronne w warunkach ich 
występowania błędy pomiaru PKB przekładają 
się zarazem na trudności w jego prognozowaniu. 
Wraz z upływem czasu i wskutek dokonujących 
się przemian cywilizacyjnych, coraz bardziej 
ujawniają się słabości kategorii, jaką jest PKB. 
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Przesilenie cywilizacyjne, jakiego w wyniku 
rewolucji cyfrowej obecnie doświadcza świat 
sprawia, że coraz więcej dokonań gospodar‑
czych albo wymyka się z ram PKB, albo zafał‑
szowuje jego obraz. Na dobrze znane wady PKB 
( m. in. jednakowe traktowanie rynkowych dóbr 
i usług społecznie pożądanych oraz niepożą‑
danych «antydóbr», nieuwzględnianie zmian 
społecznych i ekologicznych) nakładają się nowe 
słabości, wynikające z niedostosowania PKB 
do dokonujących się przemian technologicz‑
nych i cywilizacyjnych oraz z występowania 
tzw. efektu zamknięcia (lock‑in effect). Przykładem 
tego są chociażby nieznajdujące należytego od‑
zwierciedlenia w PKB takie zjawiska, jak rozwi‑
jająca się szybko dzięki Internetowi gospodarka 
współdzielenia (sharing economy), nasilające się 
zjawisko zerowych kosztów krańcowych i inne 
[Rifkin, 2016]. W dodatku wdrażane co parę lat 
w ONZ ‑etowskim systemie rachunków narodo‑
wych (SNA) oraz w systemie europejskim (ENA) 
kolejne modyfikacje, zorientowane na doskona‑
lenie i kompleksowość systemu pomiaru doko‑
nań gospodarczych, budzą wiele wątpliwości.

Kontrowersje na temat pomiaru PKB nasiliły 
się  m. in. w związku z Rozporządzeniem Parla‑
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 
z 21 maja 2013 r. [Rozporządzenie, 2013]. Zgodnie 
z tym Rozporządzeniem, od września 2014 r. 
kraje członkowskie UE, a zatem i Polska, wzorem 
innych krajów i stosownie do standardów SNA 
2008, muszą wliczać do swojego PKB – w szer‑
szym zakresie niż dotychczas  – działalność 
nielegalną, w tym  m. in. handel narkotykami 
i przemyt. W rachunkach narodowych, co do 
zasady, jest też uwzględniana prostytucja. Jest 
to zapis niejako wbrew intencjom twórcy kon‑
cepcji pomiaru wartości nowo wytworzonej, 
czyli Simona Kuznetsa, który postulował, żeby 
produkt narodowy, a zatem i PKB, obejmował 
tylko te dobra i usługi, które służą poprawie 
jakości i podwyższaniu standardu życia. Jednak 
obowiązujące obecnie standardy zorientowane 
są na czysto ilościowy wymiar PKB i dochodu 
narodowego, znacząco odbiegając od tego po‑
stulatu.

Włączenie do PKB dodatkowych elementów 
działalności nielegalnej i prostytucji może mieć 
wpływ na zmiany wielkości PKB, a zarazem na‑
liczanych na jego podstawie rozmaitych składek 
krajów członkowskich UE i składek na rzecz 
innych organizacji ponadnarodowych. Takie 

poszerzenie rachunku PKB wpływa zarazem 
na poprawę wskaźnika długu publicznego, li‑
czonego jako relacja tego długu do PKB.

Problemy z trafnym oszacowywaniem PKB 
prowadzą do wielu nieporozumień, krytyki 
i rozczarowań związanych z tą kategorią. Ko‑
lejne modyfikacje w systemie rachunków naro‑
dowych nierzadko nie tylko nie są postrzegane 
jako niezbędne doskonalenie metodyki pomiaru 
i doskonalenie statystyki, a przeciwnie – rodzą 
podejrzenia manipulacji statystycznych, w tym 
manipulacji podporządkowanych interesom po‑
litycznym.

W tej sytuacji nie dziwi refleksja znanego na‑
ukowca – fizyka Marka Buchanana: „Praca nad 
stworzeniem lepszych miar bogactwa jest zdecy‑
dowanie mało pociągająca, ale być może nie ma 
obecnie ważniejszej rzeczy do zrobienia. Praca 
taka wiązałaby się  m. in. z ustaleniem i policze‑
niem wartości nienaruszonych ekosystemów 
i zbadaniem wartości gleb. Wymagałaby także 
policzenia stopnia wykorzystywania kapitału 
poprzez np. wyczerpanie surowców i paliw 
kopalnych albo stopnia zniszczenia zasobów 
odnawialnych, takich jak tereny łowieckie czy 
lasy” [Buchanan, 2014]. Ale też naukowiec ten, 
tak jak i wielu innych uznaje, że zmiana sposobu 
pomiaru gospodarki jest jednym z najpilniej‑
szych zadań. „Wyobraźmy sobie, jak mogłoby się 
zmienić krótkookresowe nastawienie polityków, 
gdyby wyborcy zwracali uwagę na uaktualnione 
miary prawdziwego bogactwa. Rządy, które za‑
niechały inwestycji w edukację, zdrowie czy 
infrastrukturę – czyli inwestycje, które tworzą 
bogactwo w dłuższej perspektywie – byłyby 
słusznie postrzegane jako ci, którzy to bogactwo 
niszczą. Na tle międzynarodowych porównań, 
ich zakłopotanie byłoby jeszcze większe. Dziś 
brzmi to co najmniej jak sen. Niestety, miary ta‑
kie jak PKB wciąż dominują w naszym myśleniu 
i pewnie jeszcze przez jakiś czas tak pozostanie” 
[Buchanan, 2014].

Działania podejmowane dla doskonalenia 
miary, jaką jest PKB, a przede wszystkim jej 
poszerzanie o wszelkie przejawy działań ryn‑
kowych, w tym zarówno legalnych, jak i nie‑
legalnych, nie tylko nie eliminują kontrowersji 
dotyczącej tego miernika, ale je nasilają. Bada‑
nia zorientowane na racjonalizację pomiaru 
dokonań społeczno ‑gospodarczych wskazują 
na potrzebę konstrukcji zestawu mierników, 
który ujmowałby przynajmniej większość tego, 
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co decyduje o dobrobycie społecznym. Wska‑
zuje się, że miernik PKB jako podstawowa miara 
aktywności rynkowej powinien być ulepszany 
i zarazem uzupełniony przez inne wskaźniki. 
Przy tym postuluje się, aby w analizach i ocenach 
opartych na PKB, w tym rachunkach per capita, 
czyli w przeliczeniu na mieszkańca, w więk‑
szym niż dotychczas stopniu wykorzystywana 
była statystyczna miara, jaką jest mediana, czyli 
wartość środkowa. W niektórych sytuacjach 
może być ona bardziej adekwatną miarą niż 
wielkości (wskaźniki) średnie, które zaciem‑
niają skalę zróżnicowania dochodów (dotyczy 
to również innych obszarów dokonań społeczno‑
‑gospodarczych). Z pewnością wykorzystywanie 
w analizach PKB także mediany sprzyjałoby 
wnikliwości analiz i wnioskowania na temat 
rozbieżności między wielkościami średnimi 
a medianą. Rozbieżności te zanikają, jeśli staty‑
styczny rozkład danych liczbowych ma cechy 
rozkładu normalnego. Jednak nie zawsze tak 
jest, stąd też niektórzy badacze postulują, żeby 
stosowane były „wskaźniki, które szerzej ujmują 
to, co dzieje się z większością obywateli (mierniki 
mediany dochodu), co dzieje się z najuboższymi 
(mierniki ubóstwa), co dzieje się ze środowiskiem 
(miernik wyczerpywania się zasobów i degra‑
dacji środowiska) i co się dzieje z równowagą 
ekonomiczną (mierniki zadłużenia)” [Sen, Fito‑
ussi, Stiglitz, 2013, s.  XXXV]. Potrzebę tego typu 
analiz uznaje też i eksponuje Unia Europejska, 
co znalazło  m. in. wyraz w skierowanym do Rady 
i Parlamentu Europejskiego komunikacie Komisji 
z 20 sierpnia 2009 r., zatytułowanym Wyjść poza 
PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie. 
Następstwem tego jest między innymi Rezolucja 
Parlamentu Europejskiego z 8 czerwca 2011 r. w spra-
wie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmie-
niającym się świecie (2010/2088 (INI)). Rezolucja 
ta ukierunkowana jest na wdrażanie bardziej 
wszechstronnych niż PKB metod pomiaru go‑
spodarki, dobrobytu i postępu w poszczególnych 
krajach [Rezolucja, 2011].

W  związku z  ułomnościami miary jaką 
jest PKB, intensyfikują się prace nad alterna‑
tywnymi miarami gospodarki. W wyniku tych 
prac powstały nowe koncepcje pomiaru do‑
konań społeczno ‑gospodarczych i dobrobytu 
społecznego, w tym takie jak Human Develop‑
ment Index („wskaźnik rozwoju ludzkiego”), 
wieloczynnikowa miara wyrażająca poziom roz‑
woju społeczno ‑ekonomicznego oraz Narodowy 

Indeks Szczęścia (Gross National Happiness 
Index –  GNHI). Ta ostatnia miara budzi wiele 
kontrowersji, ale też ze względu na społeczne 
pożądanie szczęścia, z pewnością zasługuje na 
rozwinięty dyskurs i badania. Nieprzypadkowo 
zatem na Europejskim Forum Nowych Idei – 
Sopot 2017 kwestie te włączono do programu 
debaty. Odbyła się ona pod hasłem „Czy produkt 
krajowy brutto odda pole indeksowi szczęścia?” 
W dalszej części artykułu przedstawiam własne 
refleksje na ten temat, stosownie do postawio‑
nych w debacie pytań.

Czy produkt krajowy brutto odda pole 
indeksowi szczęścia?

Debata pod takim tytułem ukierunkowana zo‑
stała na następujące kwestie:
 a)  PKB, jako miara efektywności rządów, jest 

coraz częściej krytykowany. Czy wiemy, czym 
go zastąpić?

 b)  Co powinno być celem polityki rządów?
 c)  Jakie są priorytety „współczesnego czło‑

wieka”?
 d)  Jak zmniejszyć nierówności społeczne nie 

destabilizując gospodarek? Czy rosnące 
nierówności to rynkowa konieczność, czy 
przypadkowy efekt uboczny współczesnego 
modelu gospodarczego?

Już sam tytuł tej debaty wskazuje na wagę 
problemu. Tym niemniej budzi on wątpliwości. 
Pytanie: czy produkt krajowy odda pole indek‑
sowi szczęścia?, nie jest – moim zdaniem – wła‑
ściwie sformułowane, chyba że sformułowanie 
to celowo jest prowokacyjne. PKB bowiem to 
standardowa i użyteczna miara makroekono‑
miczna. Mimo wad PKB, nie ma dotychczas za‑
miennika mniej wadliwego. Dlatego określenie 
„ustępować pola”, tym bardziej na rzecz tak słabo 
wciąż dodefiniowanej, choć jakże potrzebnej 
i atrakcyjnej miary, jaką jest indeks szczęścia, nie 
jest tu chyba w pełni zasadne. Byłaby to raczej 
zamiana w stylu „zamienił stryjek siekierkę na 
kijek”. Obydwie te miary – PKB i indeks szczę‑
ścia – mają bowiem inne zakresy i funkcje do 
spełnienia. Indeks szczęścia jest zorientowany 
na pomiar jakości życia, dobrego samopoczucia 
ludzi, a nie – tak jak w przypadku PKB – na po‑
miar dokonań gospodarczych. Przemawia to tym 
samym za komplementarnością, czyli uzupełnia‑
jącym się zestawem miar, a nie ich substytucyj‑
nością w stosunku do PKB, tym bardziej, że miar 
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doskonałych nie ma i w dającej się przewidzieć 
perspektywie raczej nie będzie.

Ad. a) Choć nie ma wątpliwości, co do słuszności 
tezy, że „PKB, jako miara efektywności rządów, 
jest coraz częściej krytykowany”, to jednak sta‑
wiane w tym kontekście pytanie o to, czym go 
zastąpić, także (podobnie jak w przypadku tytułu 
debaty) wymaga – moim zdaniem – modyfikacji. 
Zważywszy na przedstawione wcześniej argu‑
menty, bardziej zasadne byłoby pytanie – czym 
i jak tę miarę uzupełnić (a nie zastąpić). Choć 
ze względu na wady, jakimi obarczony jest PKB, 
w debacie ekonomicznej wskazuje się na zasad‑
ność przejścia na tzw. post‑PKB‑owski model 
gospodarki [Kołodko, 2013], to i w takim modelu 
nieuchronne jest jednak wykorzystywanie PKB 
jako miary dokonań gospodarczych. Przy tym 
post‑PKB‑owski model to kategoria wskazująca 
raczej na zmianę celów i preferencji w polityce 
społeczno ‑gospodarczej i odejście od, tak cha‑
rakterystycznego dotychczas, fetyszyzowania 
PKB. Bardzo obrazowo, choć nieco metaforycznie, 
wyraża to sentencja, że PKB to nie wszystko, ale bez 
PKB nie ma niczego. PKB nie mierzy wszystkiego, 
mierzy tylko dokonania rynkowe, mierzy, choć 
nie w pełni, gospodarkę. Nie mierzy dokonań 
społecznych czy ekologicznych, lub co gorsza, 
dokonania te mogą w krótkim okresie obniżać 
PKB (jak np. działania na rzecz ograniczenia nad‑
miernej eksploatacji środowiska naturalnego). 
W tym sensie PKB nie jest miarą ani dobrobytu, 
ani jakości życia. Stąd też odpowiedź na py‑
tanie o nowe, uzupełniające miary dokonań 
społeczno ‑gospodarczych musi być powiązana 
z odpowiedzią na pytanie: co powinno być celem 
polityki rządów?

Ad. b) Odpowiedź na drugie stawiane w dysku‑
sji pytanie: co powinno być celem polityki rządów, 
czy PKB powinno być celem rządu?, brzmi: nie 
PKB. Celem demokratycznego rządu powinno 
być bowiem zapewnienie trwałego, harmonijnego 
rozwoju społeczno ‑gospodarczego, służącego 
poprawie jakości życia, w dostosowaniu właśnie 
do „priorytetów współczesnego człowieka”, choć 
rzeczone priorytety są niełatwe do trafnej iden‑
tyfikacji i bardzo trudne do pomiaru. Takie po‑
dejście oznacza tym samym, że PKB to środek 
do realizacji postawionych celów, a nie cel sam 
w sobie. Natomiast trwały, harmonijny rozwój 
społeczno ‑gospodarczy oparty jest na trzech fi‑
larach: wzrost gospodarczy, czyli wzrost PKB, 
postęp społeczny (dostępność edukacji, pracy, 

ochrony zdrowia, kultury, czasu wolnego, de‑
mokracji, wolności, sprawiedliwości społecznej, 
warunków innowacyjności i kreatywności, bez‑
pieczeństwa itp.) oraz postęp ekologiczny. Jedy‑
nie postęp we wszystkich tych trzech obszarach 
(gospodarczym, społecznym i ekologicznym) 
upoważnia do określania dokonujących się prze‑
mian mianem harmonijnego, trwałego rozwoju 
społeczno ‑gospodarczego. Rozwój taki nie może 
być utożsamiany ze wzrostem gospodarczym. 
Wbrew nierzadko synonimicznemu posługiwaniu 
się tymi kategoriami w niektórych publikacjach 
i dyskursach, nie są to kategorie tożsame. Rozwój 
społeczno ‑gospodarczy w odróżnieniu od wzro‑
stu gospodarczego cechuje zatem zapobiegająca 
wykluczeniu społecznemu inkluzywność i har‑
monia, czyli godzenie interesów gospodarczych, 
społecznych i ekologicznych. Postęp społeczny 
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, nato‑
miast sam wzrost PKB i bogacenie się wyłącznie 
wąskiej grupy, bez poprawy jakości życia szer‑
szych warstw społecznych i poprawy ekologicz‑
nej, określany jest w literaturze przedmiotu jako 
dziki wzrost gospodarczy [Sachs, 1997]. Taki zaś 
wzrost zwiększa ryzyko narastania nierówności 
społecznych, a tym samym barier popytu, co z ko‑
lei zwiększa ryzyko barier rozwoju i destabilizacji 
gospodarki, a tym samym pogarszania się jakości 
życia ludzi. A to właśnie na podnoszenie jakości 
życia ludzi powinna być ukierunkowana polityka 
społeczno ‑gospodarcza rządu. To zaś łączy się 
z rozpoznawaniem preferencji ludzi. Wiąże się 
to tym samym z pytaniem o priorytety „współ‑
czesnego człowieka”.

Ad. c) Kolejne stawiane w programie debaty 
 EFNI pytanie: jakie są priorytety „współczesnego 
człowieka”?, należy do najtrudniejszych i najbar‑
dziej złożonych, przede wszystkim ze względu na 
cechujące ludzi bardzo zróżnicowane preferencje. 
Upraszczając, można jednak uznać, że realizację 
rzeczonych priorytetów warunkuje trwały, har‑
monijny rozwój społeczno ‑gospodarczy, rozu‑
miany jako postęp w trzech obszarach: gospodar‑
czym, społecznym i ekologicznym. To zaś wiąże 
się z poruszaną w nawiązaniu do pierwszego 
pytania kwestią uzupełniających w stosunku do 
PKB miar. Jeśli bowiem rozwój oparty jest na 
wymienionych trzech filarach, to oprócz pomiaru 
PKB i działań na rzecz usuwania jego słabości, 
niezbędne są komplementarne miary postępu 
w pozostałych dwu dziedzinach: społecznej i eko‑
logicznej. Miary te mogą być różne i niektóre 
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z nich już funkcjonują w praktyce, jak np. wymie‑
niany już Human Development Index (HDI), in‑
deks sprawiedliwości społecznej, innowacyjności 
i inne. Wśród nich jest również tytułowy indeks 
szczęścia. Tego typu poza ‑PKB‑owskie miary 
cechuje uwzględnianie obok czynników ilościo‑
wych, także kwestii jakościowych, w tym rzeczo‑
nych już „priorytetów współczesnego człowieka”. 
Są to zatem miary niełatwe do kreowania i stoso‑
wania, co znajduje wyraz w szeregu kontrowersji 
i sporów. Wskazuje to zarazem na potrzebę kon‑
struktywnego dyskursu społecznego, zorientowa‑
nego na racjonalizację systemu pomiaru dokonań 
społeczno ‑gospodarczych oraz na przejrzystość 
i kompleksowość pomiaru. Jest to istotne tym 
bardziej, że jak wykazują badania, przesileniu 
cywilizacyjnemu i rewolucji cyfrowej towarzyszy 
anomia, czyli chaos w systemie wartości – nie 
wiadomo np. czy chciwość jest dobra, czy nie, 
czy internetowe fake newsy są dopuszczalne itp. 
Kompleksowość pomiaru i przejrzystość jego 
kryteriów może przeciwdziałać anomii, ale sam 
pomiar PKB tu nie wystarcza, konieczne są do‑
datkowe miary.

Ad. d) Rzeczona harmonia między postępem 
gospodarczym, społecznym i ekologicznym sta‑
nowi zarazem kierunkową odpowiedź na kolejne 
pytanie w debacie  EFNI – jak zmniejszyć nierów‑
ności społeczne nie destabilizując gospodarek? 
Właśnie poprzez politykę godzenia interesów 
gospodarczych, społecznych i ekologicznych. 
Przykładem może być tu  m. in. kwestia płacy mini‑
malnej, jako jednego z narzędzi przeciwdziałania 
nierównościom dochodowym. Płaca minimalna to 
kategoria dotycząca zarazem gospodarki i polityki 
społecznej, a nawet w pewnej mierze ochrony śro‑
dowiska naturalnego. Dla zapewnienia harmonii 
między postępem społecznym i gospodarczym, 
poziom płacy minimalnej powinien być dostoso‑
wany do produktywności pracy i tempa wzrostu 
PKB. Poziom takiej płacy nie powinien naruszać 
wymogów racjonalności ekonomicznej, co za‑
grażałoby wzrostowi gospodarczemu (zwłasz‑
cza w sytuacji zbyt wysokiej płacy), względnie 
zwiększałoby ryzyko degradacji środowiska na‑
turalnego, jeśli przedsiębiorcy kompensowaliby 
wzrost kosztów łączących się z podwyższaniem 
płacy minimalnej  – poprzez cięcia nakładów 
związanych z wymogami ochrony środowiska 
naturalnego. Z kolei zbyt niska płaca minimalna 
zwiększałaby ryzyko marnotrawstwa zasobów 
pracy oraz osłabiałaby bodźce do inwestowania 

w pracooszczędne i ekologicznie przyjazne tech‑
nologie, ograniczając tym samym innowacyjność 
gospodarki.

W odpowiedzi na pytanie: czy rosnące nierów‑
ności to rynkowa konieczność, czy przypadkowy 
efekt uboczny współczesnego modelu gospo‑
darczego?, odpowiedź brzmi: to konsekwencja 
działania obydwu tych czynników. Wolny rynek 
tworzy naturalne warunki dla powstawania nie‑
równości, preferuje bowiem silniejszych, prefe‑
ruje rynkowo lepiej dostosowanych uczestników 
rynku. Natomiast model gospodarczy może tę 
naturalną cechę wolnego rynku wzmacniać lub 
osłabiać, a tym samym przeciwdziałać narastaniu 
nierówności. Takie antynierównościowe cechy 
charakteryzują  m. in. wysoce inkluzywny, party‑
cypacyjny model skandynawski. Z kolei wysoce 
zorientowany na indywidualizm i ostrą konku‑
rencję wolnorynkową model neoliberalny tworzy 
ryzyko narastania nierówności, co potwierdza 
praktyka. Stąd konieczność wdrażania modeli 
zapewniających inkluzję społeczną i przeciw‑
działających wykluczeniu społecznemu. Ramy 
takiego modelu przedstawione zostały w Ra-
porcie Reforma kulturowa 2020–2030‑2040 [Raport 
Reforma..., 2015].

Podsumowanie

 1.  PKB to miara, wyznacznik wyłącznie działań 
rynkowych, co oznacza, że co nie jest wy‑
ceniane przez rynek, czyli nie ma ceny, to 
tak jakby nie istniało, nie jest uwzględniane 
w pomiarze PKB. Przy tym PKB to miara ilo‑
ściowa, kwotowa, nie są w niej bezpośrednio 
uwzględniane czynniki jakościowe, w tym 
jakość życia ludzi. Choć PKB jest podstawą 
i składnikiem rozmaitych wskaźników służą‑
cych pomiarowi postępu gospodarczego, nie 
przekłada się wprost na poziom dobrobytu 
społecznego – i to pomimo że jest fundamen‑
talnym czynnikiem jego kształtowania. PKB 
nie obejmuje rezultatów pozarynkowych 
działań i prac, w tym np. prac domowych. 
Nie uwzględnia sfery nonprofit, wolonta‑
riatu, zmian ekologicznych, stanu zdrowia 
ludzi, długości ich życia itp. Przy tym w po‑
miarze PKB na równi traktowane są dobra 
rynkowe, jak i „antydobra”, czyli działania 
i dobra społecznie szkodliwe (np. narkotyki). 
W dzisiejszym zglobalizowanym świecie coraz 
bardziej oczywiste staje się, że ta, tak wysoko 
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honorowana miara gospodarki, jest zbyt wą‑
ska dla coraz bardziej złożonych procesów 
gospodarczych. PKB nie daje zatem pełnego 
obrazu przemian społeczno ‑gospodarczych, 
dlatego wymaga uzupełnienia o inne, kom‑
plementarne miary.

 2.  Dotychczas ani w teorii ekonomii, ani w prak‑
tyce, nie dopracowano się alternatywnych 
w stosunku do PKB miar i z wysokim praw‑
dopodobieństwem można zakładać, że w naj‑
bliższej, dającej się przewidzieć przyszłości, 
PKB raczej nie zostanie zastąpione przez inną, 
mniej ułomną miarę. Wynika to ze złożoności 
problemu. Z pewnością nie może być substy‑
tutem PKB nawet tak pociągająca, ale zarazem 
tak niedookreślona, wieloznaczna miara, jaką 
jest indeks szczęścia. Ogólnie rzecz biorąc, 
w grę wchodzą zatem miary komplemen‑
tarne, a nie substytucyjne.

 3.  Przesilenie cywilizacyjne, jakie przynosi re‑
wolucja cyfrowa i Internet, zwiększa ułom‑
ności PKB, przez co nasila się potrzeba i zna‑
czenie kreowania mierników uzupełniających, 
jak też rozwiązań łagodzących niedostatki 
PKB.

 4.  PKB ze względu na swoje ograniczenia nie 
może być satysfakcjonującą miarą dobro‑
bytu społecznego i jakości życia. Wzrostowi 
PKB może bowiem towarzyszyć pogorsze‑
nie się jakości życia, np. wskutek zagrożeń 
ekologicznych. Może też być odwrotnie, 
i  w  określonych warunkach jakość życia 
może się poprawiać nawet w sytuacji spadku 
PKB (np. wskutek zwiększenia czasu wol‑
nego, mniejszego przepracowania, obco‑
wania z naturą itp.). Dlatego też celem de‑
mokratycznych rządów nie powinien być 
wzrost PKB, a wzrost dobrobytu społecznego 
i poprawa jakości życia ludzi, co jest warun‑
kowane przez harmonijny, trwały rozwój 
społeczno ‑gospodarczy, PKB zaś to środek 
do osiągnięcia tego celu. Rozwój społeczno‑
‑gospodarczy oparty jest zaś na trzech połą‑
czonych ze sobą filarach: wzrost gospodarczy, 
czyli wzrost PKB, postęp społeczny i postęp 
ekologiczny.

 5.  Skoro na trwały rozwój społeczno‑gospodar‑
czy składają się trzy filary: gospodarczy, spo‑
łeczny i ekologiczny, to sam pomiar PKB i jego 
wzrostu (wzrostu gospodarczego), w ocenie 
tego rozwoju nie wystarcza, niezbędne są 
uzupełniające miary postępu w pozostałych, 

pozagospodarczych dziedzinach oraz do‑
datkowe miary, ale jako uzupełnienie mier‑
nika PKB, a nie jego zastąpienie. Możliwe 
są przy tym różnorodne konfiguracje tych 
miar, stosownie do przyjętych celów i prio‑
rytetów rozwojowych oraz ich ewaluacji, jak 
i stosownie do przyjętej skali, uprofilowania 
i szczegółowości monitorowania przemian. 
Rozmaite cząstkowe wskaźniki dokonań 
społeczno ‑gospodarczych, w tym np. edu‑
kacji, ochrony zdrowia, długości życia i inne, 
są w znacznej mierze dostępne w oficjalnych 
statystykach. Trudnym wyzwaniem jest jed‑
nak taki dobór wskaźników, aby dawały one 
kompleksowy, komplementarny, zobiektywi‑
zowany, nieobarczony uznaniowością i ma‑
nipulatywnością obraz dobrobytu społecz‑
nego i jakości życia ludzi, tak aby dobrobyt 
nie wymykał się statystykom [Siemionczyk, 
2017]. Jest to istotne zwłaszcza w warunkach 
występowania asymetrii rozwojowych, w tym 
nierówności społecznych.

 6.  Wypracowanie holistycznego pomiaru do‑
konań społeczno ‑gospodarczych jest istotne 
tym bardziej, że wolny rynek, z definicji pre‑
miujący silniejszych, sprzyja nasilaniu się 
nierówności społecznych, ale zarazem model 
gospodarki może stanowić tego przeciwwagę, 
czego dowodzą np.  doświadczenia skan‑
dynawskie. Zasadne jest zatem rozwijanie 
modeli inkluzywnych, przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu. Jedną z propo‑
zycji takich modeli zawiera raport Reforma 
kulturowa 2020–2030–2040 [Raport Reforma..., 
2015].

Swego rodzaju syntezę piękna i brzydoty miary, 
jaką jest produkt narodowy, a zatem i produkt 
krajowy, stanowi wypowiedź Roberta Kennedy‑
’ego z 1968 r. Odnosząc się do amerykańskiego 
produktu narodowego wskazuje, że produkt ten 
obejmuje wszystkie konsumowane i inwestowane 
dobra, ale obejmuje też napalm, głowice nukle‑
arne, samochody pancerne dla policji, karabiny 
oraz programy telewizyjne, które sławią przemoc. 
Nie odzwierciedla stanu zdrowia naszych dzieci, 
jakości ich wykształcenia i radości, jaką daje im 
zabawa. Nie opisuje piękna naszej poezji, trwało‑
ści naszych małżeństw, poziomu intelektualnego 
debaty publicznej czy poczucia integralności na‑
szych urzędników państwowych. Nie mierzy 
naszej odwagi i mądrości, wykształcenia, empa‑
tii, oddania dla kraju. Krótko mówiąc, „mierzy 
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wszystko, z wyjątkiem tego, co decyduje o tym, 
że warto żyć” [Bobby, 1968].

Wszystko to wskazuje na konieczność roz‑
wijania systemu pomiaru dokonań społeczno‑
‑gospodarczych, poprzez wprowadzanie uzu‑
pełniających w  stosunku do PKB narzędzi 
umożliwiających identyfikowanie i eliminowanie 
błędów pomiaru.

Bibliografia
Akerlof G.A., Shiller R.J. [2017], Złowić frajera. Ekonomia 

manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa.
Bernstein J., Baker D. [2013], Coś z niczego: nowe metody 

liczenia PKB w USA, „Obserwator Finansowy”, 1 sierpnia, 
http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/komentarze‑
‑swiat/cos‑z‑niczego‑nowe‑metody‑liczenia‑pkb‑w‑usa/ 
(data dostępu 1.08.2013).

Bobby Kennedy on GDP: ‘measures everything except that which 
is worthwhile’ [1968], 18 March, https://www.theguardian.
com/news/datablog/2012/may/24/robert‑kennedy‑gdp (data 
dostępu 20.09.2017).

Bogle J.C. [2009], Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu 
i życia, PTE, Warszawa.

Buchanan M. [2014], PKB do kosza. Jak powinniśmy mie-
rzyć bogactwo narodów?, 4  listopada, http://forsal.pl/art‑
ykuly/833078,pkb‑do‑kosza‑jak‑powinnismy‑mierzyc‑
bogactwo‑narodow.html (data dostępu 4.11.2014).

Dickinson E. [2011], GDP: a brief history, „Foreign Policy”, 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/03/gdp_a_
brief_history (data dostępu 3.01.20117). 

Drozdowicz ‑Bieć M. [2013], Szara strefa w PKB, czyli licze-
nie niepoliczalnego, „Obserwator Finansowy”, 10 września, 
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroeko‑
nomia/szara‑strefa‑w‑pkb‑czyli‑liczenie‑niepoliczalnego/ 
(data dostępu 10.09.2013).

Europejski system rachunków narodowych i regionalnych ESA 
1995 [2000], „Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje”, GUS, War‑
szawa.

Haq M. [1996], Reflections on Human Development, Oxford 
University Press, Oxford.

Handbook of National Accounting: Financial Production, Flows 
and Stocks in the System of National Accounts – Pre‑edit version 
[2013], Department of Economic and Social Affairs Statistics 
Division, Studies in Methods Series F, no. 85, August, http://
unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=2 
(data dostępu 1.10.2013).

Jeznach M., Leszczyńska ‑Luberek O. [2013], Rachunki 
narodowe – kierunki rozwoju w świetle rewizji standardów mię-
dzynarodowych (ESA 2010), „Wiadomości Statystyczne”, Studia 
Metodologiczne, nr 5.

Kołodko G.W. [2008], Wędrujący świat, Prószyński i S‑ka, 
Warszawa.

Kołodko G.W. [2013], Dokąd zmierza świat. Ekonomia poli-
tyczna przyszłości, Prószyński i S‑ka, Warszawa.

Kuznets S. [1976], Wzrost gospodarczy narodów: produkt 
i struktura produkcji, PWE, Warszawa.

Mączyńska E. [2013], Produkt krajowy brutto – kwestia wia-
rygodności, „Gospodarka Polski – Prognozy Opinie”, nr 23, 
INE PAN, Warszawa.

Mączyńska E. [2014], Dylematy pomiaru gospodarki global-
nej – produkt krajowy brutto, w: Niedoskonała globalizacja. Czy 
światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?, 

red. A. Cieślik, J.J. Michałek, WNE, Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa.

Prostytucja wliczana do  PKB? GUS będzie liczył prosty-
tutki [2013], 24 lipca, http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑
‑kraju,3/prostytucja‑wliczana‑do‑pkb‑gus‑bedzie‑liczyl‑
prostytutki,341995.html (data dostępu 24.07.2013).

Raport Reforma kulturowa 2020–2030‑2040 [2015], red. J. Ża‑
kowski, Warszawa.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 czerwca 2011 r. 
w sprawie wyjścia poza PKB: Pomiar postępu w zmieniają‑
cym się świecie – wyjść poza PKB (2010/2088 (INI)), http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//
TEXT+TA+P7‑TA‑2011‑0264+0+DOC+XML+V0//PL (data 
dostępu 11.12.2012).

Rifkin J. [2016], Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. 
Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapi-
talizmu, Wyd. Studio Emka, Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 549/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego sys‑
temu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Euro‑
pejskiej, http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:PL, pdf (data dostępu 
26.06.2013).

Sachs I. [1996], W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju, 
„Gospodarka i Przyszłość”, nr 1–4, Warszawa

Sandel M. [2012], Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne 
granice rynku, Kurhaus Publishing.

Sedláček T., Orrell D. [2012], Zmierzch homo economicus. 
Rozmowa z Romanem Chlupatym, Studio  EMKA, Warszawa.

Sen A., Fitoussi J.P., Stiglitz J.E. [2013], Błąd pomiaru. Dla-
czego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.

Siemionczyk G. [2017], Dobrobyt wymyka się statystykom, 
„Dziennik Gazeta Prawna”, 23 stycznia.

Simon Kuznets – Prize Lecture. Modern Economic Growth: 
Findings and Reflections [2014], Nobelprize.org. Nobel Media 
AB 2014. Web. 24 September, http://www.nobelprize.org/no‑
bel_prizes/economic‑sciences/laureates/1971/kuznets‑lecture.
html (data dostępu 24.09.2014).

Siwiński W. [2003], Deficyty płatnicze krajów transformujących 
się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, „Ekono‑
mista” nr 2, s. 145–164.

Siwiński W., Wojtowicz D. (red.) [2010], Czy UE jest w stanie 
odpowiedzieć na kryzys?, Poltext, Warszawa.

Skidelsky R. (2011a), Democracy or Finance, Project Syndi‑
cate, April 18, http://www.skidelskyr.com/site/article/demo‑
cracy‑or‑finance/ (data dostępu 15.07.2014).

Skidelsky R. (2011b), The relevance of Keynes, „Cambridge 
Journal of Economics”, vol. 35, no. 1, p. 1–13 Monday, Ja‑
nuary 17.

Stiglitz J.E. [2010], Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, 
wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa.

Stodolak S. [2011], PKB nie jest idealny, ale lepszego wskaźnika 
nie mamy, „Obserwator Finansowy”, 29 maja, http://www.ob‑
serwatorfinansowy.pl/forma/debata/pkb‑nie‑jest‑idealny‑ale‑
lepszego‑wskaznika‑nie‑mamy/ (data dostępu 29.05.2011).

System of National Accounts 2008 [2010], Series: Studies in 
Methods (Ser. F), no. 2, Publisher: United Nations, Depart‑
ment of Economic and Social Affairs.

Wyżnikiewicz B. [2013], Wielkie zamieszanie wokół licze-
nia PKB, „Obserwator Finansowy”, 14 sierpnia.

Zienkowski L. [2001], Co to jest PKB?: jego rola w analizach 
ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa. 



34 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

Credo keynesistów

Prof. dr hab. Ryszard Bugaj *

Książka pt. Globalny kryzys gospodarczy po roku 
2008. Perspektywa postkeynesowska (wyd. In‑

stytutu Studiów Zaawansowanych, Warszawa 
2015) to zbiór 18 artykułów (plus esej wstępny) 
pod redakcją naukową K. Łaskiego i J. Osiatyń‑
skiego. Autorami artykułów są ekonomiści iden‑
tyfikujący się z keynesizmem. Ze względu na 
tematykę wybranych artykułów można chyba 
przyjąć, że książka prezentuje (choć nie w sposób 
systematyczny) stanowisko współczesnego key‑
nesizmu. Zamieszczone są teksty, które można 
uznać za „kanoniczne” (jak np. artykuł Abby 
Lernera z roku 1943), ale znalazło się też miejsce 
dla tekstów traktujących o bardzo praktycznych 
problemach współczesnej gospodarki (np. tek‑
sty o problemach przekształceń w strefie euro). 
Oczywiście najwięcej jest tekstów bezpośrednio 
lub pośrednio podnoszących kwestię interpre‑
tacji przyczyn kryzysu i wynikających z tego 
wniosków.

Trzeba jednak zauważyć, że autorzy (nie wszy‑
scy bezpośrednio deklaratywnie) postrzegają 
keynesizm w zasadzie jako „klasyczną” formułę. 
W każdym razie dystansują się od „pseudo key‑
nesizmu”. W szczególności do nurtu keynesow‑
skiego nie zaliczają dorobku Samuelsena (syn‑
teza neoklasyczna) i odcinają się od dorobku 
autorów skoncentrowanych na wybranych tylko 
cechach klasycznego (tradycyjnego) keynesi‑
zmu (sztywność cen i wynagrodzeń). Bardzo 
charakterystyczna jest krytyczna ocena (w arty‑
kule H. Flassbecka i F. Spickera) modelu IS‑LM 
J. Hicksa. Ten model jest traktowany zgoła jak 
zaprzeczenie keynesizmu. Autorzy piszą: Hicks 
wtłoczył powstający właśnie keynesizm w obcisły 
gorset, lekką ręką formalizując całą różnicę między 
Keynesem i klasykami... (s. 165). Wydaje się, że 

* Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych 
PAN.

za esencję doktryny (teorii) autorzy, których 
teksty znalazły się w zbiorze, uznają analizę go‑
spodarki w kategoriach efektywnego popytu 
i twierdzenie, że gospodarka prywatnorynkowa 
często funkcjonuje przy niepełnym wykorzy‑
staniu dostępnych zasobów (w szczególności 
zasobów pracy). Za esencję keynesizmu uznają 
też założenie o niestabilności gospodarki ryn‑
kowej. W aspekcie normatywnym, do niezby‑
walnych cech doktryny zaliczają postulat ak‑
tywnej polityki makroekonomicznej (polityki 
antycyklicznej).

Opinie wyrażone w książce wzmacniają roz‑
powszechnioną ocenę o zmieniającej się pozy‑
cji ekonomii keynesowskiej jako „objaśnienia” 
funkcjonowania gospodarki i  jako czynnika 
wpływającego na szeroko rozumianą politykę 
gospodarczą (także na kształtowanie „systemu”). 
Keynesizm osiągnął apogeum swoich wpływów 
w trzydziestoleciu powojennym, gdy w zasadzie 
panował zarówno na uniwersytetach, jak i w rzą‑
dowych gabinetach. Zdecydowały o tym z pew‑
nością ciągle żywe traumatyczne doświadczenia 
Wielkiej Depresji lat 30. XX wieku oraz społeczne 
(i polityczne) konsekwencje wojny – zapotrzebo‑
wanie na teorię uzasadniającą aktywne działanie 
państwa w interesie demokratycznej większo‑
ści. Od połowy lat 70. do ostatniego kryzysu, 
ekonomia keynesowska zostaje zepchnięta na 
margines, a jej miejsce zajmuje ekonomia neo‑
klasyczna, którą autorzy artykułów zawartych 
w  książce traktują jako ekonomię klasyczną 
„po liftingu” i o jej twierdzeniach wypowiadają 
się zgoła ironicznie. Nowy etap otwiera kryzys 
roku 2008. W książce eksponowana jest ocena, że 
ten kryzys obnażył wszelkie mankamenty eko‑
nomii neoklasycznej i ukazał wysoki potencjał 
interpretacyjny keynesizmu.

W  książce nie poświęcono wiele uwagi 
przyczynom porażki (rozumianej jako utratę 
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wpływu) keynesizmu, ale analizy (szczególnie 
w artykule T.L. Palleya poświęconym krytyce 
dorobku M.  Friedmana) eksponują przede 
wszystkim zasadnicze różnice między naświe‑
tleniami keynesowskimi i charakterystycznymi 
dla ekonomii neoklasycznej (zamiennie używane 
jest określenie „ekonomia neoliberalna”). Ujęcia 
charakterystyczne dla tych dwu orientacji trak‑
towane są jako przeciwstawne, wykluczające 
pogodzenie jakichkolwiek istotnych twierdzeń 
i sugestii.

Ważnymi aspektami uzasadniającymi zasad‑
niczą przeciwstawność ujęć są kwestie meto‑
dologiczne i z zakresu „ekonomii politycznej”. 
Krytyczna ocena metodologii ekonomii neo‑
klasycznej (ekonomii głównego nurtu) akcen‑
tuje jej nadmierną abstrakcyjność i brak troski 
o realizm przyjmowanych założeń. Założenia 
te stanowią „wsad” na ogół sformalizowanych 
modeli. Natomiast analizy modelowe oparte na 
tych nierealistycznych założeniach prowadzą 
do równie nierealistycznych (choć na ogół „ele‑
ganckich”) wniosków. Takiemu charakterowi 
dociekań sprzyja właśnie specyficzna „ekonomia 
polityczna” neorealizmu. Wyrasta ona z przyję‑
tych założeń aksjologicznych będących w istocie 
pewnym ontologicznym opisem gospodarki. 
Zdaniem Palleya: ...ta część jego [Friedmana – RB] 
dorobku wywarła... najbardziej trwały i największy 
wpływ zarówno na zawodowych ekonomistów, jak 
i na opinię publiczną, skłaniając wszystkich do przy-
jęcia bardziej prorynkowego, probiznesowego i an-
tyetatystycznego poglądu na świat (s. 111). Ale też 
nie tylko intelektualna atrakcyjność przesądziła 
o tym sukcesie: Wsparcie udzielone Friedmanowi 
ze strony korporacji w latach 50. ...było kluczowe 
dla uczynienia go rozpoznawalnym intelektualistą... 
(s. 112). Ta uwaga sugeruje oczywiście, że do‑
ciekania w obrębie ekonomii neoklasycznej nie 
były neutralne względem interesów środowisk 
biznesowych.

Zawarta w książce krytyka niezdolności do 
objaśnienia przez ekonomię neoklasyczną dy‑
namiki procesów gospodarczych (w kontekście 
ostatniego kryzysu, ale też generalnie) jest na 
pewno ważna i chyba przekonywująca. Uza‑
sadnione wydają się też sugestie ponownego 
szerszego sięgnięcia po analityczny dorobek eko‑
nomii keynesowskiej. Zgodzić się pewnie należy 
z generalną sugestią Palleya, który deklaruje: 
Perspektywa ekonomiczna tradycyjnego keynesizmu 
odrzuca... fundamenty społeczne Friedmanowskiej 

ekonomii politycznej neoliberalizmu i  uznaje, że 
gospodarka rynkowa potrzebuje tradycyjnej key-
nesowskiej polityki gospodarczej i społecznej... /.../ 
tradycyjni keynesiści są przekonani, że lepsze efekty 
można uzyskać wówczas, kiedy rząd działa w warun-
kach konkurencyjnej demokracji przy zachowaniu 
odpowiednich reguł ustrojowych oraz rozsądnej skali 
nierówności dochodowych, które byłyby przeciwwagą 
dla politycznych konsekwencji koncentracji pieniędzy 
i majątków (s. 118).

Niestety, trzeba zauważyć, że ten generalny 
postulat powrotu do keynesizmu, w warstwie 
normatywnej, nie znajduje w książce konkre‑
tyzacji. Znana jest jednak niewydolność me‑
chanizmów liberalnej demokracji. Jak na razie 
jej funkcjonowanie nie zapobiegło ewolucji 
systemu umożliwiającego w większości krajów 
drastyczny wzrost nierówności majątkowych 
i dochodowych. Praktyka wielu krajów uza‑
sadnia twierdzenie, że państwo (administracja 
państwowa) jako kreator polityki gospodarczej 
(także antycyklicznej) nie działa racjonalnie i by‑
najmniej nie zawsze działa w interesie większo‑
ści. Przeciwnie, wskazuje się na liczne przypadki 
działania państwa w interesie grup partyku‑
larnych. Państwo demokratyczne okazało się 
zawodne nawet w bardziej fundamentalnym 
sensie niż akcentują to ekonomiści neolibe‑
ralni. Nie było zdolne do racjonalnego sprawo‑
wania funkcji metaregulacji. Od dawna więc 
konserwatywno ‑liberalni myśliciele (Hayek, 
a potem choćby Friedman) za główny kierunek 
racjonalizacji systemu rynkowego uznawali jego 
„odpaństwowienie”.

Narastające obecnie w wielu krajach tendencje 
populistyczne wydają się być reakcją zarówno 
na alienację państwa (jego zawłaszczenie przez 
elity), jak i jego pasywność. Wiele wskazuje na 
to, że nie są to ruchy „krótkiego trwania”. Key‑
nesizm postuluje przełamanie pasywności, ale – 
przynajmniej w omawianej książce – brakuje 
propozycji zmian, które ograniczałyby alienację 
państwa. Można oczywiście uznać, że nie należy 
to do zakresu dociekań ekonomii, ale nie może 
to być alibi, jeżeli proponuje się powiększenie 
funkcji państwa. Zresztą niektóre przynajmniej 
kwestie należą w istocie do problematyki za‑
równo politycznej, jak i ekonomicznej – np. kwe‑
stia polityki fiskalnej. Kwestia jej adekwatności 
rozstrzyga się zarówno w trafności ocen eko‑
nomicznych, jak i w implementacji w procesie 
decyzyjnym państwa.



36 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

W książce wyrażana jest nadzieja, że kryzys 
roku 2008 przyniesie odbudowę wpływu dok‑
tryny keynesowskiej zarówno na praktykę po‑
lityki gospodarczej (podkreśla się, że pierwsze 
reakcje państw na objawy kryzysu finansowego 
miały keynesowski charakter), jak i na życie inte‑
lektualne. Ale wyrażana jest też obawa, że ekono‑
mia neoklasyczna szybko „odzyskuje pole”. Tak 
się z pewnością dzieje. To konsekwencja nie tylko 
tego, że ekonomia neoklasyczna pozostaje wy‑
razicielem interesów najbardziej wpływowych 
grup społecznych. Powrót do tradycji ekonomii 
neoklasycznej jest też o tyle łatwy, że jednak 
w ciągu kilku lat ogromna większość krajów we‑
szła ponownie na ścieżkę wzrostu i kryzys może 
być postrzegany nie tyle jako historyczna cezura 
(jak ten z lat 30.), co jako jeszcze jedno przesile‑
nie (jak finansowe perturbacje w roku 1997, czy 
perturbacje wywołane pęknięciem „bańki inter‑
netowej”). Znaczenie ma również relatywizacja 
postrzegania kryzysu gospodarczego ze względu 
na inne szokujące opinię publiczną zdarzenia – 
przede wszystkim terroryzm i problem inwazji 
uchodźców. Nie wydaje się jednak, by te oko‑
liczności unieważniały postulat „fundamentalnej 
reakcji” na kryzys. Tym bardziej, że w czasie, 
gdy keynesizm „tkwił w zamrażarce”, istotnym 
przeobrażeniom uległy systemy gospodarcze.

Wiodąca idea normatywnego keynesizmu – 
dyrektywa częściowej substytucji (może lepiej 
powiedzieć  – uzupełnienia) nieracjonalnie 
działającego rynku przez racjonalnie działające 
państwo – musi być skonfrontowana z nowymi 
realiami. Doktryna keynesowska była formo‑
wana w czasach dominacji państw narodowych 
i jakkolwiek państwa narodowe nie zanikły, to 
procesy globalizacyjne zasadniczo pomniejszyły 
zdolności państw do oddziaływania na procesy 
gospodarcze. Czy globalizacja może (powinna?) 
zostać cofnięta, a jeżeli nie, to jakie to niesie 
następstwa dla procedur np. polityki fiskalnej. 
W omawianej tu książce brak szerszej refleksji 
na te tematy. Książka zdaje się sugerować, że 
ekonomia keynesowska dysponuje gotowym 
i adekwatnym do stanu współczesnej gospodarki 
zestawem narzędzi analizy i polityki, których 
zastosowanie przyniesie pożądany przełom. 
Wydaje się, że jest to złudne przekonanie.

Generalny przełom programowy jeszcze się nie 
dokonał, choć na poziomie diagnozy (np. praca 
Piketty’ego) ma miejsce fundamentalne przewar‑
tościowanie i prawie wszyscy są obecnie zgodni 

(choć niektórzy niechętnie), że muszą być usta‑
nowione instrumenty gwarantujące ograniczenie 
gwałtownie rosnących nierówności.

*  *  *
Byłoby bardzo dobrze, gdyby omawiana tu 

książka pobudziła refleksję nad stanem go‑
spodarki (także jej systemu regulacyjnego) 
i nauk ekonomicznych w Polsce. W przeszłości 
neoliberalna „ekonomia polityczna” wyzna‑
wana przez dużą większość klasy politycznej 
(i podzielana przez znaczną część „zwykłych 
obywateli”) przesądziła o ważnych reformach 
i polityce społeczno ‑gospodarczej. Aksjologiczne 
przekonanie o  bezwzględnych przewagach 
systemu prywatnego nad działaniem instytucji 
publicznych de facto przesądziło o fundamen‑
talnych zmianach w systemie ubezpieczeń eme‑
rytalnych. Generalne przekonanie o zaletach 
elastycznego rynku pracy otworzyło drogę do 
jego bardzo daleko posuniętej deregulacji. Sys‑
tem podatkowy powstał i ewoluował w cieniu 
aksjologicznego założenia, że niskie i „płaskie” 
podatki zawsze sprzyjają dynamice gospodar‑
czej. W każdym z obszarów tych zmian założe‑
nia aksjologiczne nie były jedynym czynnikiem 
przesądzającym o rozstrzygnięciu, ale zawsze 
miały ogromne znaczenie, a były to założenia – 
co wydaje się szczególnie istotne – nie w pełni 
uświadomione i  niezwerbalizowane. Często 
stanowiły wyraz interesów różnych grup for‑
mowanych w postaci takich określeń jak „euro‑
pejskie standardy”, „normalna gospodarka” czy 
„niezbędne reformy”.

Obecnie jesteśmy w  okresie potencjalnie 
wielkich przekształceń polityki społeczno‑
‑gospodarczej, choć na razie to raczej reto‑
ryczna rewolucja. Niepokoić musi jednak brak 
zakotwiczenia formowanego programu w teorii 
ekonomii. Powstaje wrażenie, ze dokonuje się 
niespójnych wyborów. Ogromny nacisk kła‑
dziony w „planie Morawieckiego” na mobilizacje 
oszczędności (i to mimo tego, że obecnie niski 
poziom inwestowania na pewno nie wynika 
z niemożliwości ich sfinansowania), zdaje się 
sugerować „inspirację podażową” – przeciw‑
stawną perspektywie analizy w  kategoriach 
efektywnego popytu. Jednocześnie – niejako 
bez związku z Planem Odpowiedzialnego Roz‑
woju – realizowany jest program 500+ oraz zde‑
cydowano się na skrócenie wieku emerytalnego. 
Dobra polityka gospodarcza nie musi oczywiście 
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być pochodną jednostronnych wyborów teore‑
tycznych, ale jest ważne, by jej spójność prak‑
tyczna była poddana ocenie.

O  ile w  okresie do roku 2015 polityka go‑
spodarcza polskich władz (także realizowane 
przekształcenia systemowe) była generalnie 
podporządkowana aksjologii neoliberalnej, to 

po rozstrzygnięciach politycznych w roku 2015 
trudno zrekonstruować inspiracje aksjologiczne. 
Z werbalnych wypowiedzi można odnieść wra‑
żenie, że celem jest system o cechach narodowo‑
‑etatystycznych, ale ten wybór nie wyrasta 
z oceny sporu między ekonomią neoklasyczną 
a ekonomią keynesowską. 
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Gra o Europę XXI wieku.  
Renesans czy bankructwo Europy?

Janisław Muszyński *, dr hab. Jan Waszkiewicz **

W roku 2009 w Krzyżowej, podczas obrad Dol‑
nośląskiego Forum Politycznego i Gospo‑

darczego, został ogłoszony Manifest „Przyszłość 
Europy – Europa Quo Vadis?”. W kolejnych latach 
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego zor‑
ganizowała trzy konferencje dolnośląskie „Europa 
Quo Vadis?” zatytułowane: „Europejski moment 
prawdy” (2010), „Renesans europejskiej myśli 
strategicznej” (2011) oraz „Europa na rozdrożu 
XXI wieku?” (2012)1. Konferencje te stworzyły 
platformę do dyskusji o przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość Europy, dokonały też wszechstronnej 
analizy wielowymiarowego kryzysu UE, którego 
główną przyczyną jest zerwanie ciągłości cywi‑
lizacyjnych procesów długiego trwania. Główną 
rolę w tych pracach odegrał prof. Antoni Kukliń‑
ski i animowany przez niego Invisible College2. 
Najkrótsza diagnoza brzmi: „rozpad Europy jest 
faktem, ale prawdziwa tragedia ukryta jest w py‑
taniu: czy rozpad Europy jest nieodwracalny?”3. 
Czas nader skutecznie zweryfikował i potwierdził 
tezy sformułowane przez dolnośląskie konfe‑
rencje. Dziś są one jeszcze bardziej aktualne niż 
w momencie ich zapisania.

* Prezes Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
** Wiceprezes Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, 

emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej, profesor 
Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu.

1 Konferencje EQV? współorganizowane były przez Fun‑
dację, samorząd Województwa Dolnośląskiego, samorząd 
Miast Wrocławia i Lubina przy wsparciu ze strony Mi‑
nisterstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

2 Achievements of Invisible College in years 1971–2007 zo‑
stały opisane w The Individuality of a Scholar and Advancement 
of Social Science. The Scholarship of Antoni Kukliński.

3 Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, 
red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak, Urząd Marszał‑
kowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009, s. 111.

Do fatalistycznych wniosków prowadzi choćby 
obserwacja funkcjonowania neoliberalnej demo‑
kracji oraz jakości wyłanianych przez nią elit. Ich 
sposób myślenia i płynące z niego polityczne 
działania zdają się nakręcać mechanizm samo‑
sprawdzającej się katastroficznej prognozy. Wi‑
dzimy tu pewną analogię do sytuacji panującej 
(i do pewnego momentu umacniającej się) po 
II wojnie światowej. Podział świata na dwa wro‑
gie, choć wypracowujące jakiś modus vivendi, 
bloki polityczne (i cywilizacyjne) był powszechnie 
akceptowany, a dominacja sowiecka nad naro‑
dami Europy Środkowo ‑Wschodniej widziana 
jako co najwyżej modyfikowalny docelowy stan 
rzeczy. Jako alternatywę widziano jedynie apoka‑
liptyczną wizję kolejnej wojny światowej grożącej 
zagładą całej ludzkości. Oczywiście takie myślenie 
i wynikające z niego działania, jedynie umacniały 
status quo. W ten sposób w pełni sprawdzały się 
stawiane prognozy.

Zmianę tak zdeterminowanej sytuacji spowodo‑
wało odejście od usankcjonowanego sposobu my‑
ślenia i działania. Można to powiązać z dwiema 
wielkimi osobowościami, Janem Pawłem II i Ro‑
naldem Reaganem, którzy z jednej strony dobrze 
odczytali zmieniające się globalne uwarunkowa‑
nia, a z drugiej – uruchomili procesy wpływające 
na przemodelowanie globalnej sytuacji. Papież 
Jan Paweł II spowodował niezwykłe ożywienie 
działań społecznych opartych na chrześcijań‑
skich wartościach, których najlepszym (ale nie 
jedynym!) przykładem była polska „Solidarność”. 
To doprowadziło do wzrostu społecznego naci‑
sku w kierunku dokonania pożądanych zmian. 
Prezydent Ronald Reagan zdecydowanie zmie‑
nił sposób działania najsilniejszego światowego 
mocarstwa i określił nowe reguły gry, stawiając 
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„drugą stronę” w sytuacji wymagającej od niej 
systemowej przebudowy. W obu przypadkach 
mieliśmy do czynienia z odwołaniem się do tra‑
dycyjnych norm i wartości. W obu sytuacjach 
podejmowane działania były ostro krytykowane 
przez dominujący nurt elit kulturalnych, intelek‑
tualnych i politycznych. Jak się okazało, wyjścia 
z politycznego impasu trzeba było poszukiwać 
poza owym głównym nurtem. Co więcej, wyma‑
gało ono zdecydowanego nawiązania do odrzu‑
canych wątków europejskiej tradycji.

Unia Europejska była największą instytucjo‑
nalną innowacją XX wieku a  jej rozszerzenie 
1 maja 2004 roku było kolejnym skutecznym pro‑
cesem politycznym, społecznym i gospodarczym. 
Wszystko wskazywało, że powstaje nie tylko no‑
watorski organizm polityczny, ale też środowi‑
sko, które dzięki jego różnorodności i dynamice 
procesów społecznych i cywilizacyjnych stanie 
się generatorem innowacji w różnych dziedzi‑
nach. Jednak ta szansa została zaprzepaszczona. 
Polityczna i organizacyjna unikatowość została 
wtłoczona w  skompromitowane w  dziejach 
biurokratyczne schematy. Ucieczka od wartości 
przysłonięta została dyktaturą procedur. Swo‑
bodna dyskusji została stłumiona przez reguły 
politycznej poprawności. Wreszcie, poszukiwanie 
i wdrażanie innowacji zostało zastąpione przez 
imitację. Tę wyliczankę można by przedłużać 
dotykając niemal wszystkich obszarów życia po‑
litycznego, społecznego, gospodarczego, ale też 
kultury, nauki, a nawet demografii.

Efektem jest permanentny kryzys Unii Euro‑
pejskiej, który (trochę dla niepoznaki) widzi się 
jako serię kryzysów o ograniczonym zasięgu. 
Wymieńmy tu tylko kilka z nieodległego czasu – 
kryzys imigracyjny, kryzys związany z Brexitem, 
z greckim zadłużeniem, z sytuacją polityczną 
w kolejnych państwach, w których odbywają 
się wybory... Jedynym lekarstwem na te wszyst‑
kie dolegliwości jest nacisk na dalsze stosowanie 
(może nawet nasilenie) dotychczasowych metod. 
Ujmuje to hasło „więcej Europy”, które słychać 
bez przerwy ze strony przedstawicieli głównego 
nurtu elity europejskiej. Oczywiście realizacja 
tego hasła prowadzić będzie do intensyfikacji 
czynników, które spowodowały dotychczasowe 
kryzysy, a więc do ich nasilenia. Jeśli niektóre 
z nich uznamy po jakimś czasie za niebyłe to nie 
dlatego że zostaną rozwiązane. Przysłaniają je 
nowe, większe problemy, które te dawne czynią 
mało istotnymi.

Przezwyciężenie fatum rozpadu UE jest pol‑
ską i europejską racją stanu. Wbrew ślepocie 
strategicznej elit UE Polska chce budować swoją 
i europejską przyszłość na fundamencie cywili‑
zacyjnym, którego kamieniem węgielnym jest 
chrześcijaństwo i niezmienniki cywilizacji łaciń‑
skiej.

1. Koalicja Eurenesans – Gra o Europę 
XXI wieku

Korzystając z dorobku intelektualnego projektu 
Europa Quo Vadis? podejmujemy inicjatywę spo‑
łeczną polegającą na zbudowaniu ponadnaro‑
dowego ruchu społecznego pod hasłem Koalicja 
Eurenesans na rzecz Nowego Odrodzenia Eu‑
ropy. Eurenesans to sieć powiązań osobowości 
i  aktywnych podmiotów podejmujących Grę 
o Europę, która pozwoli realizować ich społeczne 
i cywilizacyjne aspiracje. Będzie ona zaczynem do 
wzrostu wsparcia społecznego i intelektualnego 
dla nowego odrodzenia Europy.

Jednym z celów Koalicji jest wzniecenie płomie‑
nia wyobraźni przyszłościowej Europejczyków 
oraz skłonienie ich do zinternalizowanego po‑
czucia odpowiedzialności za przyszłość naszego 
kontynentu, a w konsekwencji odbudowanie 
europejskiej pamięci i tożsamości. Do tego ko‑
nieczna jest wiara Europejczyków, że przyszłość 
UE jest realną rzeczywistością i ich gotowość do 
obrony jej integralności jako wspólnej wartości. 
Są to w naszej ocenie fundamentalne zachowania, 
które mogą przezwyciężyć fatum rozpadu UE. 
Działania, które będą łączyć i wyznaczać drogę 
powrotu do „Europy jako wspólnoty”. Powrót 
do takiej Europy proponuje Krzysztof Szczer‑
ski w niedawno wydanej książce Utopia europej-
ska – kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy. 
Ważnym standardem realizacyjnym Koalicji 
Eurenesans będzie skorelowanie jej działalno‑
ści z europejską praktyką polityczną, ale także 
z praktykami Polski i innych państw.

2. Świadomość wielowymiarowego 
kryzysu Unii Europejskiej

Kryzys Unii Europejskiej jest faktem potwier‑
dzanym przez większość analityków i obserwa‑
torów. Europejczycy coraz wyraźniej dostrze‑
gają, że UE nie jest w stanie sprostać epokowym 
wyzwaniom i  zagrożeniom. Większość euro‑
pejskich elit politycznych, pomimo zasadniczej 
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zmiany kontekstu europejskiego i globalnego, 
zdaje się uporczywie trzymać ukształtowanego 
w XX wieku status quo, zalecając i próbując wcie‑
lać w życie działania będące kontynuacją bądź 
powtórzeniem tych, które doprowadziły do obec‑
nego, kryzysowego stanu rzeczy. Jak się wydaje, 
przyświeca im przekonanie, że UE w obecnym 
kształcie jest najdoskonalszym (przynajmniej 
w obecnej fazie rozwoju cywilizacyjnego) moż‑
liwym sposobem organizacji życia politycznego, 
gospodarczego i społecznego na naszym konty‑
nencie. Ten sposób myślenia stanowi odpowiedź 
zarówno na problemy, które pojawiły się w euro‑
pejskiej przeszłości (a których kulminację stano‑
wiły dwie światowe wojny), jak i na wyzwania 
przyszłości dla UE XXI wieku. W ich perspekty‑
wie, widoczne problemy i mankamenty wynikają 
ze zbyt mało konsekwentnego i zbyt opieszałego 
wprowadzania w życie zasad i sposobów działa‑
nia, które leżą u podstaw europejskiej konstrukcji 
w jej obecnym kształcie. Tymczasem w przewidy‑
walnej przyszłości UE musi się zmierzyć z proble‑
mami, które ewidentnie zagrażają jej przyszłości. 
Wymieńmy choćby te, które są przywoływane 
najczęściej, a więc kryzys demograficzny i antro‑
pologiczny, fala migracji, kryzys systemu finanso‑
wego i wspólnej waluty czy zmiany w układzie 
sił w skali globalnej (i w bezpośrednim otocze‑
niu UE), a w szczególności widmo dezintegracji 
wspólnoty atlantyckiej.

3. Możliwe scenariusze rozwoju
3a. Eurotytanik

Forsowana z uporem praktyka polityczna elit 
europejskich „więcej Europy” oraz nieodpowie‑
dzialna polityka imigracyjna to prosta droga 
do rozpadu UE jako rezultatu braku ciągłości 
cywilizacyjnych procesów długiego trwania, to 
apokaliptyczna katastrofa europejskiej konstruk‑
cji. Przyszłość Europy rysuje się o wiele bardziej 
dramatycznie niż scenariusz jej schyłku. Europa 
jako Tytanik XXI wieku4, to wizja nieuchronno‑
ści wielowymiarowej jej katastrofy w wyniku 
braku adekwatnej odpowiedzi na rysujące się 
wyzwania, których początek prawdopodobnie już 
widzimy. Poprzez oczywistą analogię, scenariusz 
ten nazywać będziemy Eurotytanikiem.

4 The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century? 
red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Rewasz, Nowy Sącz 2010.

3b. Brexit +

Coraz częstszą odpowiedzią społeczeństw eu‑
ropejskich państw na prowadzącą do katastrofy 
ślepotę strategiczną elit jest próba powrotu do 
przeszłości, do dawnych sposobów funkcjono‑
wania państw sprzed podjęcia europejskiej inte‑
gracji. Brexit jest wyrazem właśnie tej tendencji, 
która okazała się dominująca w społeczeństwie 
ważnego europejskiego państwa, które w od‑
różnienie od pozostałych państw UE ma nie‑
zależną od niej perspektywę globalną. Nie jest 
wykluczone, że sytuacja wokół Brexitu stanowi 
zapowiedź dalszych podobnych wydarzeń. Praw‑
dopodobnie tylko kwestią czasu są kolejne próby 
pójścia w tym samym kierunku. Ten kierunek 
myślenia, działania czy też rozwoju sytuacji na‑
zwiemy „Brexit +”. Wszystko wskazuje na to, że 
zarówno gwałtowny rozpad UE (wizja Euroty‑
tanik), jak też i stopniowa jego realizacja (wizja 
Brexit +) przyniesie bardzo niekorzystne skutki 
dla większości państw członkowskich, przede 
wszystkim dla tych, które znajdują się w trudnej 
sytuacji gospodarczej bądź, jak Polska, w nieko‑
rzystnym położeniu geopolitycznym.

3c. Eurenesans (Eurenaissance)

Między ww. dwoma niekorzystnymi warian‑
tami widzimy możliwość trudnej, ale wartej 
podjęcia drogi odrodzenia idei jedności euro‑
pejskiej i zgodnej z nią praktyki politycznej – 
drogi nowego renesansu UE. Ten optymistyczny 
scenariusz UE, który nazywamy Eurenesansem 
(Eurenaissance)5 to:

i. wizja i przybliżający ją plan działań długiego 
trwania, które obejmują zarówno pamięć o prze‑
szłości, porządkowanie teraźniejszości, ale przede 
wszystkim odważną wizję przyszłości;

ii. otwartość na inicjatywy społeczne prezen‑
tujące różne wizje przyszłości tworzone z po‑
szanowaniem europejskich niezmienników cy‑
wilizacyjnych.

4. Poszukiwanie fundamentów 
Eurenesansu

Eurenesans to optymistyczna odpowiedź na 
paradygmatyczne pytanie postawione przez śp. 

5 In search of new paradigms (selected papers 2001–2011), 
red. A. Kukliński, PTE, Warszawa 2013.
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prof. Antoniego Kuklińskiego „Czy katastrofa 
cywilizacji atlantyckiej jest nieuniknionym wer‑
dyktem XXI wieku?”. Poszukiwanie optymistycz‑
nego paradygmatu cywilizacyjnego dla Europy 
XXI wieku powinno być europejską racją stanu. 
Potrzebny jest innowacyjny scenariusz wyzna‑
czający trajektorię ku przyszłości, który odbu‑
duje ciągłość cywilizacyjnych procesów Europy. 
Warunkiem jego realizacji jest głęboka intelektu‑
alna i moralna przebudowa zbiorowej mental‑
ności społeczeństw europejskich oraz eliminacja 
wielu europejskich utopii i działań imitacyjnych 
(np. koncepcja budowy Stanów Zjednoczonych 
Europy), które niszczą jej dziedzictwo. W szcze‑
gólności dla realizacji tego celu istotne są nastę‑
pujące warunki realizacyjne:

  elastyczność struktur UE przestrzegających 
zasady pomocniczości w ten sposób otwiera‑
jących się na różnorodność i działania metodą 
„prób i błędów”,

  koncentracja działań na krótkiej liście spo‑
łecznie akceptowalnych priorytetów dla UE,

  otwartość na szeroki zakres merytorycznych 
poszukiwań wizji europejskiego odrodzenia 
i sposobów społecznego ich wsparcia.

Spośród konkluzji, do których doprowadziły 
wrocławskie konferencje „Europa Quo Vadis?” 
trzy warte są wyeksponowania.

4a. Konieczność uspołecznienia 
debaty o przyszłości Europy

Nie jest rzeczą właściwą dotychczasowa prak‑
tyka, że o najważniejszych kwestiach dotyczących 
przyszłości kontynentu dyskutuje się niemal wy‑
łącznie w wąskich kręgach europejskich elit i ich 
eksperckiego zaplecza. Powoduje to, że oczekiwa‑
nia i aspiracje szerokich kręgów społecznych nie 
są w tych dyskusjach należycie uwzględniane. 
Doprowadziło to do wyraźnego rozdźwięku 
między perspektywą i płynącą z niej praktyką 
instytucji europejskich i odczuć zwykłych miesz‑
kańców. Pokazała to bardzo dobitnie sytuacja 
wokół Brexitu. Pomijane oczekiwania i obawy 
Europejczyków znajdują swoją artykulację w eu‑
rosceptycznych czy wręcz antyunijnych ruchach 
politycznych. W sporadycznych sytuacjach przy‑
woływana opinia publiczna (np. w referendach) 
wyraża nie propozycje modyfikowania obecnego 
stanu rzeczy, a jedynie emocjonalne frustracje 
prowadzące do odrzucenia idei promowanych 
przez elity i instytucje europejskie bez względu 

na ich rzeczywiste walory. Konferencje takie jak 
„Europa Quo Vadis?” mogą być istotnym frag‑
mentem takiego obywatelskiego działania.

4b. Budowanie pozycji Polski 
jako znaczącego ośrodka studiów 
strategicznych dla Europy

Cel ten można osiągnąć poprzez poszerzenie 
i ukierunkowanie intelektualnych poszukiwań 
zapoczątkowanych międzynarodowymi konfe‑
rencjami „Europa Quo Vadis?” w stronę okre‑
ślenia, a może i wprowadzenia w życie nowych 
impulsów dla procesu europejskiej integracji. 
Postulowano kontynuowanie prac nad:

i. stworzeniem intelektualnych i instytucjo‑
nalnych struktur studiów nad przyszłością Eu‑
ropy, w tym nad koncepcją Eurenesansu;

ii. ugruntowaniem pozycji Polski jako jednego 
z liderów myśli strategicznej i reform w Europie, 
co w szczególności służyłoby odkłamaniu fałszy‑
wego antyunijnego wizerunku Polski kreowanego 
szczególnie intensywnie w ostatnim czasie.

4c. Budowanie wsparcia społecznego 
i intelektualnego dla Eurenesansu

Obecnie szczególnie pilne staje się powoła‑
nie Koalicji Eurenesans celem nadania debacie 
o przyszłości Europy możliwie powszechnego 
charakteru. Wysiłek Polski i stojących za nim sił 
politycznych musi uzyskać wsparcie różnych krę‑
gów opinii publicznej w Polsce i Europie.

Aby znaleźć wspomniany optymistyczny pa‑
radygmat rozwoju organizujemy czwartą Konfe‑
rencję Dolnośląską Europa Quo Vadis? pn. „Gra 
o Europę XXI wieku: Renesans czy bankructwo 
Europy”, która odbędzie się 21–24 września 2017 
roku we Wrocławiu. Konferencja poświęcona 
będzie pamięci prof. Antoniego Kuklińskiego 
(1927–2015). Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.forum.pl. 
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Uniwersytety – ich rola i przyszłość. 
Uwagi i spostrzeżenia*

Prof. dr hab. Bogdan Galwas **

Kilka słów o przeszłości

Przez wiele tysiącleci historii ludzkości po‑
stępy rozwoju produktywności społeczeństw/
plemion, systemy organizacji państwa, czy też 
wiedzy o otaczającym świecie były – w wymiarze 
życia człowieka – prawie niezauważalne. Kolejne 
generacje ludzi pozostawiały świat w prawie ta‑
kim samym stanie, w jakim go zastały po swoim 
narodzeniu. Homo sapiens nie opanował sztuki 
przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom.

Historia Europy wskazuje, że ważnym źródłem 
przyspieszenia rozwoju w pierwszych wiekach 
drugiego tysiąclecia było utworzenie uniwersy‑
tetu w Bolonii w 1088 roku, co poprzedziło bu‑
dowę europejskiego systemu uniwersyteckiego. 
Wydarzeniem o ogromnym znaczeniu było wy‑
nalezienie druku w 1455 roku przez Gutenberga. 
Opanowanie umiejętności drukowania książek 
ogromnie ułatwiło zapisywanie, gromadzenie 
i upowszechnianie wiedzy. Edukacja właśnie 
wtedy staje się środkiem, za pomocą którego 
ludzkość przekazuje coraz większej i większej 
części kolejnego pokolenia istotę zgromadzonej 
wiedzy i doświadczeń zdobytych w ciągu niezli‑
czonych pokoleń, tak, aby następne pokolenie 
mogło rozpocząć w tym miejscu, w którym ostat‑
nie zakończyło. Postęp zaczyna być zauważalny 
w wymiarze jednego pokolenia.

Państwa europejskie w kolejnych wiekach mo‑
zolnie rozbudowują systemy formalnego kształ‑
cenia wszystkich poziomów, obejmując edukacją 

* Artykuł napisany dla PTE, 18.04.2017 r., po wystąpieniu na 
seminarium.

** Bogdan Galwas jest emerytowanym profesorem Politechniki 
Warszawskiej, wieloletnim członkiem Komitetu Prognoz 
„Polska 2000 Plus” PAN.

coraz większą część społeczeństw. Wkrótce nad‑
chodzi czas rewolucji przemysłowej, wynalezie‑
nia w  XVIII i XIX wieku maszyn włókienniczych, 
maszyny parowej i kolei żelaznej. Po nich przy‑
chodzi wiek XX, wiek elektryczności, radia, na‑
stępnie komputera i Internetu.

O mechanizmie 
„skoku cywilizacyjnego”

System edukacji formalnej został wprowadzony 
i rozwinięty w Europie i w Ameryce Północnej 
po wojnach napoleońskich. Idea tego systemu 
zakładała trzystopniowy model kształcenia, na 
poziomie podstawowym, średnim i wyższym. 
Później podzielono etapy drugi i trzeci na mniej‑
sze części. Społeczeństwa rozbudowywały sys‑
temy kształcenia z wielkim wysiłkiem i nakła‑
dem kosztów. Budowano sieci szkół, utworzono 
systemy kształcenia i dokształcania nauczycieli, 
tworzono coraz to nowe uniwersytety wyposa‑
żając je w kosztowne laboratoria.

W drugiej połowie XX wieku wykształcone 
w tym systemie społeczeństwa krajów rozwi‑
niętych dokonały ogromnego skoku technolo‑
gicznego. W dwudziestoleciu 1960–1980 dyplomy 
uniwersyteckie uzyskało na całym świecie około 
150 milionów absolwentów, a w latach 1980–2000 
kolejne 300 milionów. To właśnie te dwie genera‑
cje specjalistów, wykształconych w ramach tra‑
dycyjnego, trzystopniowego modelu edukacji, 
dokonały rewolucji technologicznej o niespoty‑
kanych w historii ludzkości rozmiarach. Osią‑
gnięcia technologiczne ostatnich 30 lat to przede 
wszystkim opanowanie nowych technik zapisu, 
gromadzenia, przetwarzania i przesyłania infor‑
macji. Do tego należy dodać rozwój automatyzacji 
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i robotyzacji, który radykalnie zwiększył wydaj‑
ność procesów produkcyjnych. Wreszcie postępy 
medycyny istotnie zwiększyły oczekiwaną dłu‑
gość życia człowieka. W rezultacie rozwój nowych 
technologii wprowadził cywilizację naszej planety 
na nowe tory.

Ocena procesów rozwoju naszej cywilizacji 
opiera się często na analizie krzywej wzrostu 
światowego PKB w  ostatnich dwustu latach 
(rys. 1). Publikowane dane wskazują na gwał‑
towny wzrost światowego PKB w drugiej połowie 
XX wieku i w wieku XXI.
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Rysunek 1. Rozwój systemów kształcenia na poziomie 
trzecim dokumentowany wzrostem liczby studentów 
studiów wyższych w ostatnim półwieczu, na tle krzywej 
wzrostu światowego PKB mierzonego w USD w kursie 
z roku 2000

Interesujące jest porównanie krzywej wzrostu 
PKB ze wzrostem liczby studentów na świecie 
w tym samym czasie. Na rys. 1 pokazano wzrost 
liczby studentów na świecie od 1970 roku, z pro‑
gnozą do 2025 roku. W roku 1970 system kształ‑
cenia uniwersyteckiego był stosunkowo dobrze 
rozwinięty. Na świecie studiowało wtedy prawie 
29 milionów studentów, z tego około 20 milionów 
w Europie i Ameryce Północnej. Kolejne dekady 
przyniosły lawinowy – w ujęciu ilościowym – roz‑
wój systemu edukacji uniwersyteckiej. Od tego 
roku całkowita liczba zarejestrowanych studen‑
tów podwaja się mniej więcej co 17 lat. Przewiduje 
się, że liczba studentów w Europie i Ameryce 
Północnej w 2025 roku osiągnie poziom około 
80 milionów, prawie 3 razy więcej w stosunku 
do roku 1970. Poziom 250 milionów studentów 
świat będzie zawdzięczał głównie Azji, Ameryce 
Południowej i Afryce.

Przyczyna tak gwałtownego wzrostu liczby 
uczelni i  studentów jest oczywista. Nie tylko 

w krajach rozwiniętych ugruntowało się prze‑
konanie, że tylko wykształcone społeczeństwa 
są w stanie absorbować najnowsze technologie, 
utrzymać wysoką wydajność gospodarek, zapew‑
nić sprawność aparatu administracyjnego. Wielo‑
milionowy przyrost liczby studentów w ostatnich 
trzech dekadach to rezultat ogromnego „skoku 
edukacyjnego”, dokonanego  m. in. w Chinach, 
Indii, Pakistanie, Bangladeszu, Indonezji i Bra‑
zylii. Odnotujmy, że wzrost liczby studiujących 
na poziomie trzecim, uniwersyteckim trwa nadal. 
Oczekuje się, że w latach 2000–2020 liczba absol‑
wentów opuszczających uczelnie przekroczy 500 
milionów. Należy przewidywać, że tempo roz‑
woju nauki i techniki nie osłabnie, a przeciwnie 
należy oczekiwać kolejnych, wręcz przełomo‑
wych odkryć.

Nowe formy: megauniwersytety 
otwarte i wirtualne

Praktyka pokazuje, że wiedza zdobyta w trak‑
cie studiów wystarcza na pierwsze 10 lat pracy. 
Potem trzeba ją uzupełniać i aktualizować. Model 
edukacji stacjonarnej jest praktycznie bezuży‑
teczny dla ludzi pracujących, obarczonych ro‑
dzinami i rozmaitymi obowiązkami. Powstał więc 
projekt utworzenia nowej formuły uniwersytetu, 
który by stał się elementem systemu kształcenia 
przez całe życie. Tak zarysowane cele miał spełnić 
powołany w 1969 roku w Wielkiej Brytanii The 
Open University OU, wykorzystujący model 
„kształcenia na odległość”, uznawany za pierw‑
szy dużego formatu Uniwersytet Otwarty na 
świecie.

Powstanie brytyjskiego uniwersytetu otwartego 
w 1970 roku było wydarzeniem przełomowym, 
zauważonym przez cały świat. Kraje europejskie, 
takie jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Wło‑
chy posiadają budowane od pokoleń rozwinięte 
i wydajne systemy uniwersyteckie, na których 
studiują kolejne roczniki maturzystów. Niemniej 
w krajach tych szybko utworzono wzorowane na 
brytyjskim uniwersytety otwarte, które zapewniły 
kształcenie ludzi dorosłych, pracujących, uzu‑
pełniając w ten sposób z powodzeniem systemy 
edukacji stacjonarnej.

Inną rolę powierzono uniwersytetom otwartym 
w krajach rozwijających się gospodarek, takich 
jak Turcja, Indie, czy Chiny. W krajach tych wy‑
korzystano uniwersytety otwarte do uzupełnienia 
systemu edukacji stacjonarnej także dla ludzi 
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młodych w przedziale wieku 18–24 lata. Niektóre 
uniwersytety otwarte w krajach Azji rekrutują 
wielkie, o wymiarze milionowym, liczby studen‑
tów, dlatego nazywane są megauniwersytetami. 
Właśnie megauniwersytety otwarte wzięły na 
siebie ciężar znacznego zwiększenia liczby stu‑
diujących. W czasach masowego kształcenia na 
poziomie średnim megauniwersytet otwarty pełni 
swoją rolę podnoszenia kwalifikacji milionów lu‑
dzi i przysposabia ich do pracy na stanowiskach, 
które są niedostępne dla ludzi wyposażonych 
tylko w maturę.

Uniwersytety otwarte działały początkowo 
w  tak zwanym modelu korespondencyjnym, 
wykorzystującym drukowane materiały dydak‑
tyczne przesyłane do studentów pocztą. Nic dziw‑
nego, że szybko stały się pionierami wykorzysta‑
nia technik teleinformatyki oraz Internetu jako 
narzędzi procesu dydaktycznego. Wykorzystanie 
telewizji, Internetu i technik multimedialnych 
umożliwiło rekrutację i prowadzenie kształcenia 
milionów studentów.

W rozwoju współczesnej kultury i cywilizacji 
światowej uniwersytety otwarte odegrały i dalej 
odgrywają wielka rolę. Szacuje się, że studiuje na 
nich około 35 milionów studentów, co stanowi 
prawie piątą część całej populacji studentów. Uzu‑
pełniają one system uniwersytetów tradycyjnych, 
oferują wiedzę i kształcenie ludziom w każdym 
wieku, dają im możliwość aktualizacji, uzupeł‑
nienia i odświeżenia wiedzy, zmiany specjalności 
udokumentowanych dyplomem. Uniwersytety 
otwarte wpisały się trwale w globalny krajobraz 
uniwersytecki. Należy oczekiwać, że liczba stu‑
dentów tych uniwersytetów będzie w przyszłości 
dalej rosła. Uniwersytety otwarte zdobyły ważną 
i uznaną pozycję w tworzącym się systemie kształ‑
cenia przez całe życie.

Na początku XXI wieku pojawiła się nowa orga‑
nizacyjnie forma kształcenia na poziomie trzecim, 
którą nazwano Uniwersytetem Wirtualnym. Ter‑
min ten obecnie ma kilka znaczeń, nie do końca 
sprecyzowanych. Jest to uniwersytecka jednostka 
organizacyjna bez tradycyjnego kampusu, rodzaj 
konsorcjum kilku uniwersytetów, oferujących 
studentom wspólne kursy. Uniwersytet wirtualny 
oferuje zwykle studiującym kursy z wykorzysta‑
niem technik kształcenia na odległość on‑line. 
W tej grupie uniwersytetów szczególną rolę od‑
grywają:

  Virtuelle Hochshule Bayern, VHB, utwo‑
rzony w pierwszych latach XXI wieku, jako 

konsorcjum 9 uniwersytetów, 17 szkół wyż‑
szych i 4 innych uczelni Bawarii. Nie oferuje 
dyplomowania.

  Canadian Virtual University, CVU, konsor‑
cjum 11 kanadyjskich uniwersytetów, spe‑
cjalizujących się w kształceniu na odległość. 
W uniwersytecie CVU studiuje ponad 100 tys. 
studentów, którym oferuje się ponad 2000 
kursów wraz z dyplomowaniem także na po‑
ziomie doktoratu.

Uniwersytety Wirtualne są realnie pracującymi 
strukturami systemów edukacyjnych na poziomie 
wyższym, uzyskującymi przez połączenie poten‑
cjałów wielu partnerów dodatkowe możliwości 
kształcenia, wzbogacenia programów studiów, 
tworzenia nowych kierunków i  specjalności. 
Konsorcja te tworzą proste mechanizmy wy‑
miany doświadczeń, pomysłów i idei, otwierają 
studentom drogę do najlepszych specjalistów, 
pozwalają słabszym partnerom na wprowadzenie 
istotnych ulepszeń organizacyjnych i programo‑
wych. Konsorcja Uniwersytetów Wirtualnych 
są pierwszymi składnikami globalnego systemu 
kształcenia i widocznego na horyzoncie Uniwer‑
sytetu Globalnego.

Edukacja on‑line

Ogólnoświatowy ruch Otwartych Zasobów 
Edukacyjnych stał się wielkim wydarzeniem 
pierwszej dekady XXI wieku. Wydawało się, że 
nic nowego nie przyćmi go znaczeniem i zainte‑
resowaniem. Jednak w 2011 roku Stanford Uni‑
versity w porozumieniu z Google Corporation 
uruchomili trzy kursy internetowe: „Artificial 
Intelligence”, „Machine Learning” i „Introduction 
to Databases”. Na kursy zapisało się odpowiednio 
160 000, 104 000 i 92 000 studentów, a zaliczyło 
odpowiednio 20 000, 13 000 i 7000 studentów. 
W drugiej dekadzie XXI wieku w świecie edu‑
kacji pojawił się nowy element: masowe kursy 
internetowe (ang. Massive Open Online Courses – 
MOOC’s). Wszyscy zdali sobie sprawę, że skala 
potrzeb kształcenia i samokształcenia nabrała 
nieznanych wcześniej rozmiarów.

Analizując znaczenie nowego narzędzia kształ‑
cenia jakim jest kurs MOOC należy zauważyć, że 
książka ‑podręcznik, która była i jest powszechnie 
stosowanym narzędziem samokształcenia, może 
teraz być zastąpiona nowym narzędziem. Jest nim 
specjalnie przygotowany materiał dydaktyczny, 
w którym część tekstowa jest tylko fragmentem 
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wieloelementowej, przemyślanej struktury dy‑
daktycznej, uformowanej na specjalnej platformie 
internetowej. Ponieważ kurs, w którym bierze 
udział kilka tysięcy studiujących nie może być 
prowadzony z bezpośrednią, interaktywną opieką 
wykładowców, wprowadza się do niego elementy 
automatyki, dające studiującemu szybką infor‑
mację zwrotną o stanie opanowania materiału 
i wskazówki, jak dalej postępować.

Współczesne narzędzia informatyki pozwa‑
lają na przygotowanie internetowego, otwartego 
kursu skierowanego do masowego odbiorcy wy‑
posażonego w starannie przygotowany podręcz‑
nik elektroniczny, w nagrane wykłady oparte na 
wysokiej jakości animowanych prezentacjach, 
w interaktywne ćwiczenia z programami symu‑
lacji i z indywidualizacją zadań, w wirtualne labo‑
ratoria, specjalnie zaprogramowane gry ułatwia‑
jące zrozumienie materiału, fora dyskusyjne itp. 
Ponadto materiał kursu winien być wyposażony 
w elementy oceny (testy samooceny) zarówno 
poziomu wiedzy, jak i ich przyrostu w kolejnych 
etapach, interaktywne sprawdziany oceniające 
wiedzę studiującego i wskazujące na konieczność 
uzupełnienia materiału. Materiał dydaktyczny 
przygotowany w opisany sposób nie zastąpi wy‑
kładowcy, ale z powodzeniem zastępuje książkę, 
nad którą ma ogromną przewagę, gdyż ułatwia 
zrozumienie materiału i ocenę stopnia opanowa‑
nia konkretnych umiejętności. Kursy MOOC’s są 
wysoce użytecznym narzędziem samokształcenia. 
Obecnie liczba oferowanych kursów w formule 
MOOC przekroczyła liczbę 4000.
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Rysunek 2. Oszacowanie udziału edukacji on‑line 
w procesie kształcenia w różnych okresach życia, 
począwszy od szkoły podstawowej do końca aktywności 
zawodowej

Na rys. 2 pokazano oszacowanie roli edukacji 
on‑line w procesie kształcenia człowieka, po‑
cząwszy od szkoły podstawowej. Udział narzędzi 

on‑line rośnie w kolejnych latach kształcenia. 
W okresie studiów na uniwersytetach tradycyj‑
nych, a będzie ich zawsze wiele, dalej przewa‑
żają zajęcia stacjonarne w modelu „face‑to‑face”. 
Oczywiście proces kształcenia w uniwersytetach 
otwartych oparty jest na zajęciach on‑line. Jednak 
w okresie pracy po studiach rozmaite formy edu‑
kacji on‑line dominują, ze względu na dostępność 
i niskie koszty. Dotyczy to także dokształcania 
organizowanego przez korporacje.

Należy oczekiwać, że w szybkim tempie będzie 
postępowała cyfryzacja procesu edukacyjnego. 
Nastąpi przejście na podręczniki elektroniczne, 
wykorzystujące symulacje, gry komputerowe, 
wielkie zbiory danych. Cele kształcenia będą re‑
alizowane środkami i narzędziami wykorzystu‑
jącymi to wszystko, co przynosi ze sobą rozwój 
technik teleinformatycznych. Należy mieć na‑
dzieję, że edukacja młodych w okresie 16–18 lat 
nie będzie obszarem zdobywania pieniędzy, że 
społeczeństwa znajdą dosyć środków na kształ‑
cenie i wychowanie młodych pokoleń.

Co przyniesie przyszłość

Podsumowując przedstawioną wyżej analizę 
zmian w organizacji i  technologii kształcenia 
należy stwierdzić, że zmiany te zachodzą pod 
naciskiem dwojakiego rodzaju potrzeb. Z jednej 
strony kraje rozwijające swe gospodarki starają 
się wszystkimi dostępnymi drogami, powięk‑
szyć liczbę absolwentów szkolnictwa wyższego. 
Z drugiej strony koniecznością jest stworzenie 
absolwentom narzędzi kształcenia i samokształ‑
cenia podyplomowego, w okresie wielu dekad 
aktywności zawodowej. Szkolnictwo wyższe bę‑
dzie rozwijało się w najbliższych dekadach dalej 
pod naciskiem wymienionych potrzeb.

Obserwowane w początkach XXI wieku rezul‑
taty rozwoju systemów edukacyjnych mają wiele 
korzystnych stron. Można wymienić kilka z nich:

  Wzrosła w nieznanym do tej pory stopniu 
współpraca między uniwersytetami i  wy‑
miana personalna profesorów i studentów.

  Nastąpiło ujednolicenie, w skali globalnej, pro‑
gramów studiów i modeli kształcenia. Z łatwo‑
ścią rozprzestrzeniają się nowe idee, sposoby 
rozumowania i myślenia, rośnie wzajemne 
zrozumienie.

  Studenci i wykładowcy uzyskali dostęp do 
najlepszych podręczników i przygotowanych 
materiałów dydaktycznych.
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  Pogłębia się proces wzajemnego uznawania 
stopni i tytułów.

Należy jednak mieć na uwadze, że proces 
umasowienia szkolnictwa średniego i wyższego 
związany jest także z wieloma negatywnymi zja‑
wiskami. Można wymienić niektóre z nich:

  Jakość edukacji pogarsza się, mimo rosnących 
nakładów koszty kształcenia studenta maleją.

  Uniwersytety różnicują poziom, rośnie dy‑
stans między czołówką a szkołami wyższymi 
z „końca peletonu”.

  Zawód wykładowcy – nauczyciela akademic‑
kiego ulega degradacji. Brak czasu na rozwój 
naukowy, przygotowanie pedagogiczne, pracę 
podejmują ludzie nieprzygotowani.

  Rośnie ruchliwość studentów (to dobrze!), 
towarzyszy temu „drenaż mózgów” (to źle!).

  Dominacja i hegemonia języka angielskiego 
ma ujemne strony dla rozwoju społeczności 
akademickich i kultur narodowych.

Doświadczenie ostatnich dekad wskazuje, że 
wypracowany w obszarze kultury euroatlan‑
tyckiej model edukacji „od przedszkola do uni‑
wersytetu” wykorzystuje najlepsze lata w życiu 
człowieka na naukę. Nie ma powodu, aby ten 
model zmieniać.

Postęp technologiczny wydłużył czas kształ‑
cenia do końca aktywnego życia. Jednocześnie 
wzrosła świadomość konieczności kształcenia, 
na każdym poziomie. W kształceniu podyplomo‑
wym, samokształceniu, kształceniu „przez całe ży‑
cie” techniki internetowe on‑line będą odgrywały 
zasadniczą rolę. Powszechny dostęp do Internetu 
jest już teraz i będzie równoważny dostępowi do 
globalnej e‑biblioteki zasobów wiedzy i nauki, do 
świata wirtualnej edukacji. Formy organizacyjne, 
czy też warunki certyfikacji będą się oczywiście 
zmieniały, ale społeczeństwa stworzą warunki 
kształcenia w każdym wieku.

Podsumowanie

Na obecnym etapie rozwoju naszej cywilizacji 
systemy kształcenia stały się bardzo ważnym, 
a  wkrótce staną się najważniejszym składni‑
kiem systemu funkcjonalnego społeczeństwa/
państwa. W połowie obecnego wieku sektor pro‑
dukcji żywności i dóbr przemysłowych będzie 
zatrudniał nie więcej niż 10–15% zatrudnionych. 
Natomiast liczba ludzi zatrudnionych w szeroko 
pojętym systemie kształcenia może przekro‑
czyć 15%. Porównywalną liczbę pracowników 

może zatrudniać system ochrony zdrowia. Spo‑
łeczeństwa poświęcą wielką uwagę procesowi 
kształcenia i wychowania dzieci, przygotowania 
młodzieży do dorosłego życia. Wykształcenie po‑
ziomu trzeciego, uniwersyteckiego, różnorodne 
w formach i stopniach trudności, stanie się po‑
wszechne i ogólnie dostępne.

Zasoby edukacyjne umieszczone w Internecie, 
rozmaite formy edukacji on‑line, będą odgrywały 
ważną, ale pomocniczą rolę w systemie edukacji. 
Szczególnie ważną w kształceniu ustawicznym, 
nieformalnym, odświeżającym i aktualizującym 
zdobytą wcześniej wiedzę.
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Innowacje społeczne i innowacje 
w polityce społecznej

Prof. dr hab. Mirosław  Grewiński *

Wprowadzenie

Innowacje to kolejny, trudno definiowalny ter‑
min, który robi olbrzymią karierę w ostatnich 
latach zarówno w naukach technicznych, jak 
i w ramach szeroko rozumianej humanistyki. 
Jest to związane z tym, że coraz większa pre‑
sja konkurencyjności we wszystkich obszarach 
życia społecznego i gospodarczego wymusza 
konieczność poszukiwania coraz bardziej inno‑
wacyjnych, kreatywnych rozwiązań, produktów, 
usług, przebudowy instytucjonalnej, stymulo‑
wania procesów, które mogłyby zaspokoić coraz 
to nowe potrzeby obywateli ‑konsumentów, ale 
także przyczyniać się do rozwoju gospodarczego 
i społecznego danego kraju1.

Jak twierdzi G. Sempruch, „innowacje społeczne 
były niejednokrotnie przedmiotem zainteresowa‑
nia uczonych na przełomie wieków, szczególnie 
w czasach dużych przeobrażeń cywilizacyjnych. 
Dotychczas jednak zawsze pozostawały poza 
głównym nurtem dyskusji. W ostatnich latach 
ich znaczenie istotnie wzrosło, przesuwając je 
w centrum dyskursu na temat sposobów i me‑
tod działania odpowiednich dla współczesnych 
wyzwań społeczno ‑gospodarczych”2. Innowacje 
mają interdyscyplinarny charakter i mogą być 
analizowane z perspektywy różnych dyscyplin 
naukowych, przede wszystkim ekonomii, socjolo‑

* Autor jest profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej im. Janusza Korczaka. Działa w Polskim 
Towarzystwie Polityki Społecznej.

1 M. Grewiński, A. Karwacki, Innowacyjność jako próba dy-
namizacji myśli o polityce społecznej, w: Innowacyjna polityka 
społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, WSP, Warszawa 
2015.

2 G. Sempruch, Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji 
społecznych, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Gre‑
wiński, A. Karwacki, WSP, Warszawa 2015.

gii, polityki oraz pedagogiki. Ostatnio coraz więcej 
pisze się o innowacjach w polityce społecznej3.

Istnieje wiele definicji innowacji społecznych. 
W najbardziej ogólnym podejściu zakłada się, że 
innowacje społeczne to wszelkie nowe działania 
społeczne, mające na celu polepszenie jakości 
życia osób, narodów, całych społeczności. Zgod‑
nie z definicją przyjętą przez  NCBiR innowacje 
społeczne to rozwiązania, które równocześnie 
odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak 
i powodują trwałą zmianę w danych grupach spo‑
łecznych. Mogą być to produkty, usługi, metody, 
narzędzia, modele itp.

Innowacje są chętnie poszukiwane w działalno‑
ści gospodarczej i przemysłowej przedsiębiorstw 
oraz ich właścicieli jako kreowanie lub wdrażanie 
nowatorskich produktów i usług, często powią‑
zanych z nowymi technologiami czy też nowymi 
formami zarządzania. Pozwalają one wytwarzać 
wysoką wartość dodaną i efekty synergii. Coraz 
większe znaczenie mają jednak również w re‑
alizowanej polityce społecznej, gdzie poszukuje 
się nowatorskich lub alternatywnych rozwiązań 
systemowych, organizacyjnych lub w konkret‑
nych metodach interwencji, aby lepiej odpowia‑
dać na zmieniające się potrzeby obywateli i aby 
sprostać nowym kwestiom społecznym. Polityka 
społeczna staje się przestrzenią poszukiwania 
zarówno innowacyjnych modeli oraz rozwiązań 
systemowych, jak i  innowacji w stosowanych 
metodach, instrumentach, usługach, sposobach 
finansowania i zarządzania zadaniami socjalnymi. 
Poszukuje się z jednej strony poprzez benchmar-
king najlepszych praktyk rozwiązań między po‑
szczególnymi państwami, po drugie szuka się 

3 Ibidem.



48 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

alternatywnych sposobów prowadzenia polityki 
społecznej, które dawałyby większą skuteczność 
i efektywność przy zachowaniu wysokiej jakości 
usług społecznych i socjalnych4.

Pojawiające się co jakiś czas w nauce i w prak‑
tyce nowatorskie rozwiązania w polityce spo‑
łecznej są próbą usankcjonowania świeżych 
idei i rozwiązań, które znalazły zastosowanie 
w jakimś modelu welfare state na świecie. Wiele 
dla poszukiwań innowacji w polityce społecz‑
nej zrobiły instytucje Unii Europejskiej, które 
poprzez takie strategie jak: strategia lizbońska, 
Europa 20205, Europejska strategia zatrudnienia, 
Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej 
oraz przez liczne programy i projekty finanso‑
wane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i z innych źródeł wspierały innowacyjne, często 
międzynarodowe projekty wymiany doświad‑
czeń, transferu wiedzy czy implementacji spraw‑
dzonych praktyk do głównego nurtu polityki 
publicznej. Przykład inicjatywy wspólnotowej 
 EQUAL z lat 2004–2006, inicjatywy  PROGRESS, 
wielu projektów innowacyjnych, finansowanych 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki może 
świadczyć o determinacji UE do poszukiwania 
nowatorskich rozwiązań w polityce społecznej, 
która musi odpowiadać na zupełnie nowe, nie‑
znane dotąd zjawiska socjalne. Zmiany demogra‑
ficzne i na rynkach pracy, masowe migracje, nowe 
choroby cywilizacyjne, nowe patologie społeczne, 
przeobrażenia rodziny oraz w obrębie systemu 
edukacyjnego sprawiają, że bez poszukiwania 
nowatorskich rozwiązań polityka społeczna bę‑
dzie musiała pozostawać w tyle za potrzebami 
obywateli i nie będzie mogła skutecznie przeciw‑
działać zagrożeniom6.

Warte podkreślenia w tym miejscu jest to, że 
innowacyjność zawsze była przedmiotem zain‑
teresowania biznesu, jak i polityki społecznej, 
gdzie poszukiwano nowych teorii, koncepcji czy 
modeli, produktów i usług. Innowacje społeczne 
należałoby jednak odróżnić od innowacji w po‑
lityce społecznej. O ile te pierwsze są powiązane 
często z biznesem/rynkiem i mają wpływ na ogół 
społeczeństwa, o ile te drugie dedykowane są 
pewnemu tylko obszarowi polityki publicznej 

4 M. Grewiński, New Challenges and Paradigms in the Social 
Policy – in Search of Innovative Solutions, w: European Inno-
vations. Theory and Practices, IKE, Warszawa ‑Bruksela 2011.

5 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz‑
woju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

6 Introduction to social innovation, red. M. Grewiński, G. Ma‑
rzano, Mimesis International, Udine 2017.

i najczęściej dotyczą usprawnień na rzecz jakiejś 
konkretnej grupy socjalnej. Innowacje społeczne 
mają szerszy obszar zastosowania, natomiast 
innowacje w polityce społecznej zamykają się 
w konkretnym segmencie działalności państwa, 
samorządu i innych instytucji społecznych, któ‑
rych działania są ukierunkowane na konkretne 
grupy społeczne i kwestie socjalne7.

1. Technologiczne innowacje 
społeczne mające wpływ na 
społeczeństwo globalne

Jedną z największych innowacji ostatnich 30 lat 
stało się upowszechnienie na całym świecie Inter‑
netu, a także rozwój mediów społecznościowych 
(social media). Internet całkowicie zmienił rze‑
czywistość gospodarczą, społeczną i w formach 
komunikacji, która stała się niezwykle szybka. 
Nieograniczony wręcz dostęp do ogromnych za‑
sobów wiedzy, nauki, kultury, rozrywki sprawił, 
że świat nabrał ogromnego przyśpieszenia – to 
co kiedyś trwało tygodniami, a nawet miesią‑
cami dzisiaj można osiągnąć w ciągu jednego 
dnia a czasami nawet szybciej – w ciągu godziny 
lub minuty. Poczta elektroniczna, użycie skype’a, 
możliwość prezentacji multimedialnych na odle‑
głość zmieniły relacje międzyludzkie i biznesowe, 
przyśpieszyły komunikację i sposoby podejmo‑
wania wyborów i decyzji. Upowszechnienie In‑
ternetu można porównać do wynalezienia koła 
i elektryczności jako globalną rewolucję innowa‑
cyjną. Dzięki Internetowi powstały miliony miejsc 
na całym świecie związanych z technologiami IT, 
obsługą stron internetowych, prowadzeniem por‑
tali społecznościowych itd. Wynalezienie wyszu‑
kiwarek internetowych ułatwiło selekcjonowanie 
informacji i szybkie pozyskiwanie zasobów. In‑
ternet stał się globalnym narzędziem informacji 
i komunikacji, bez którego trudno sobie wyobrazić 
funkcjonowanie dzisiejszych społeczeństw, go‑
spodarek, rynków zbytu i rynków pracy. Sklepy 
internetowe, biblioteki wirtualne, nieograniczony 
dostęp do muzyki, filmów, możliwość zamawiania 
właściwie każdego produktu lub usługi przez 
Internet wpłynęło na całkowite przeobrażenie 
zachowań konsumenckich. W roku 2016 z 7,4 mld 
ludzi na świecie z Internetu korzystało 3,42 mld 

7 M. Grewiński, A. Karwacki, G. Marzano, G. Sempruch, 
Multiple Facets of Social Innovation, w: Introduction to social 
innovation, red. M. Grewiński, G. Marzano, Mimesis Inter‑
national, Udine 2017.
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osób, czyli ponad 40% światowej populacji. Ozna‑
cza to jednak, że blisko 60% ludzi na świecie nie 
ma dostępu do Internetu i nie korzysta z jego 
dobrodziejstw. W 2016 r. 2,3 mld ludzi na świecie 
aktywnie korzystało z mediów społecznościo‑
wych, a 3,8 mld to unikalni użytkownicy urządzeń 
mobilnych (telefonów, smartfonów, tabletów itp.). 
Aktywnych użytkowników mobilnych urządzeń 
było 2 mld.

Warte podkreślenia jest to, że ewolucja korzysta‑
nia z Internetu nie jest jednakowa we wszystkich 
krajach. Tempo zmian jest największe na Bliskim 
Wschodzie, gdzie w ciągu 12 miesięcy liczba inter‑
nautów wzrosła aż o 17%, do ponad 21 mln użyt‑
kowników. Region APAC odnotował największy 
wzrost bezwzględnej liczby użytkowników Inter‑
netu – do prawie 200 mln – co przekłada się na 
imponujący wzrost o 12% rok do roku. Każdego 
dnia w regionie APAC 0,5 mln osób skorzystało 
po raz pierwszy z Internetu w ciągu ostatnich 12 
miesięcy – to jest 6 nowych użytkowników na 
sekundę. Największa penetracja Internetu jest 
w Islandii (98%), tuż za nią są Bermudy (97%) 
i Norwegia (96%). Na drugim końcu zestawienia 
znajduje się Korea Północna z najniższą pene‑
tracją Internetu na świecie, gdzie zaledwie 7000 
osób ma dostęp do Internetu. Jednak biorąc pod 
uwagę, że w Korei Północnej nie ma dostawców 
usług internetowych, to są to głównie cudzo‑
ziemcy korzystający z Facebooka na urządzeniach 
mobilnych. W Polsce aktualnie penetracja Inter‑
netu wynosi 67%8.

Na uwagę zasługuje fakt, że współcześnie wir‑
tualizacja staje się rozszerzeniem świata realnego, 
szczególnie dla pokolenia Z. Dla młodych osób 
w wieku 15–25 lat Interent staje się światem real‑
nym, a nie wirtualnym. Jest to bowiem pokolenie, 
które od urodzenia miało dostęp do technologii 
i Internetu. Młodzieży trudno wyobrazić sobie 
sytuację, że pokolenie ich rodziców dorastało bez 
Internetu, komputerów osobistych i telefonów ko‑
mórkowych. Pojawia się polaryzacja społeczna na 
cyfrowych autochtonów i cyfrowych migrantów. 
Migranci musieli przyuczyć się do technologii, ale 
w dużym stopniu odstają oni od młodych, którzy 
wykorzystują bardzo zaawansowane programy 
i techniki wyniesione ze szkoły, domu i środo‑
wiska rówieśniczego. Młodzi ludzie spędzający 
nawet po 4–6 godzin dziennie na Facebooku, 
Instagramie, WhatsAppie, Twitterze pozyskują 

8 Zob. WeAreSocial – Digital in 2016 Report.

wszystkie potrzebne informacje, komunikatory 
i aplikacje, natomiast niejednokrotnie skutkuje 
to nowymi problemami zdrowotnymi i psycho‑
społecznymi. Pojawiają się problemy uzależnienia 
od komputera, gier, społeczności internetowych. 
Psychologowie i psychiatrzy alarmują, że coraz 
częściej młodzi ludzie cierpią na syndrom FOMO 
(Fear of Missing Out) – lęk bycia poza siecią. In‑
ternet stwarza zresztą wiele innych problemów 
takich jak łatwy dostęp do pornografii, sekt, sub‑
kultur – powiązanych ze światem przestępczym9. 
Network jaki można zawiązać dzięki Internetowi 
może mieć pozytywny, ale także negatywny cha‑
rakter.

Niewątpliwie jednak Internet jako megain‑
nowacja społeczna stworzył olbrzymie szanse 
rozwoju dla nowych przedsiębiorstw, zawodów 
i rynków. Kreatywni, młodzi ludzie, dzięki Inter‑
netowi dorobili się miliardowych fortun. Internet 
stworzył nowe możliwości nabywania towarów 
i usług, ale także nowe możliwości edukowania 
(e‑learning, on‑line education, distance learning). 
Wielu ludzi na całym świecie uczestniczy w edu‑
kacji nieformalnej, korzystając codziennie z za‑
sobów Sieci. Coraz większym problemem staje 
się jednak umiejętność selekcjonowania treści 
i  informacji. Wielu młodych osób nadużywają‑
cych Sieci ma kłopoty z koncentracją, syntezą 
czy łączeniem treści w logiczny wywód. Manfred 
Spitzer kilka lat temu wywołał ważną dyskusję 
w Niemczech, twierdząc, że cyfryzacja może pro‑
wadzić do demencji wśród ludzi nadużywających 
technologii w procesie uczenia się i wychowania. 
Jego głośna książka pt. Cyfrowa demencja – w jaki 
sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci stała 
się fundamentem krytyki dotyczącej nadmier‑
nej cyfryzacji procesu poznawczego, szczególnie 
u dzieci i młodzieży. Spitzer bardzo krytycznie 
odniósł się do nowych mediów i nowej „pseudo‑
komunikacji”. Twierdzi, że nadmierna cyfryzacja 
i technologie skutkują ograniczaniem możliwości 
mózgu i zapamiętywania. Ponadto pisanie ręczne 
(a nie na komputerze) ma kluczowe znaczenie 
dla rozwoju dziecka. Komputer według niego ma 
bardzo negatywne skutki psychosomatyczne dla 
młodych (m. in. uzależnienia). Promowana wie‑
lozadaniowość przy okazji cyfryzacji powoduje 
coraz większe trudności z koncentracją, solidnym 
wykonywaniem zadań, kłopoty z uważnością. 

9 Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy Program dla pracow-
ników służb społecznych, red. J. Lizut, WSP, Warszawa 2014.
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Tablety dla dzieci – to według Spitzera zło eduka‑
cyjne, którego powinno się zabronić. Inna krytyka 
nadmiernego korzystania z Internetu i komputera 
została przedstawiona w innej głośnej książce Ro‑
berta Putnama pt. Our kids – The American Dream of 
Crisis. Putnam  m. in. w kontekście komputeryzacji 
i cyfryzacji wskazuje na problem nierównego do‑
stępu do technologii, asymetrii informacji i przede 
wszystkim na to, że dzieci dorastające w biedzie 
korzystają z Internetu bezmyślnie – traktując go 
głównie jako rozrywkę, a nie jako źródło wie‑
dzy i nauki. Niektórzy eksperci upatrują także 
w Sieci przyczyn kryzysu odpowiedzialności 
mężczyzn za rodzinę i dzieci. Jak twierdzi Philip 
Zimbardo kryzys męskości obserwowany w wielu 
państwach na świecie związany jest  m. in. z tech‑
nologiami: uzależnieniem młodych mężczyzn 
od gier komputerowych, łatwym dostępem do 
pornografii, „ucieczką” w Internet i e‑społeczno‑
ści przed problemami dnia codziennego, a także 
brakiem uważności, nadopiekuńczością rodziców 
w procesie wychowania chłopców10.

Powyższe argumenty wskazują, że Internet 
posiada wiele bogactw i dobrodziejstw, ale jed‑
nocześnie należy pamiętać o negatywnych skut‑
kach jego nadużywania, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży11.

Inną innowacją globalną, która zrewolucjoni‑
zowała społeczeństwo i dała nowe możliwości 
pozyskiwania informacji i komunikacji jest te‑
lefon dotykowy. Jeszcze 10 lat temu mało kto 
przypuszczał, że telefon dotykowy zastąpi tra‑
dycyjną „komórkę”. Firma Nokia, która dekadę 
temu była liderem telefonów komórkowych, 
prawie zbankrutowała nie przewidując potrzeb 
ludzi i nowych funkcjonalności urządzeń doty‑
kowych. Ludzie pokochali telefony dotykowe, 
które stały się w gruncie rzeczy małymi kom‑
puterami osobistymi. Niektórzy twierdzą więc, 
że nazwa „telefon” jest archaiczna, gdyż podsta‑
wową funkcją urządzenia nie jest dzwonienie, 
ale wyszukiwanie informacji w Internecie, spraw‑
dzanie e‑maili, komunikowanie się za pomocą 
mediów społecznościowych. Funkcje telefonu 
są dopiero na 4–5 miejscu. W telefonach dotyko‑
wych mamy permanentny dostęp do Internetu 
i jego zasobów. Badania przeprowadzone w USA 
w 2015 r. dowiodły, że 90% osób wraca do domu 

10 P. Zimbardo, Gdzie ci mężczyźni?, PWN, Warszawa 2015.
11 M. Spitzer, Cyfrowa demencja – w jaki sposób pozbawiamy 

rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, 
Słupsk 2013.

po telefon, jeśli zapomni go zabrać. Sukces tele‑
fonu dotykowego wiąże się także z tym, że jako 
wielofunkcyjne urządzenie jest ono bardzo czę‑
sto zintegrowane z innymi urządzeniami cyfro‑
wymi – komputerem stacjonarnym lub laptopem, 
telewizorem, odtwarzaczem CD/DVD i innymi 
aparatami. Oferowane aktualnie przez rynek 
aplikacje na telefony dotykowe dotyczą prak‑
tycznie wszystkiego. Telefon dotykowy jest więc 
urządzeniem do komunikacji, uczenia się, pozy‑
skiwania informacji, urządzeniem służącym do 
rozrywki (gry, aplikacje muzyczne, filmowe itp.). 
Telefony dotykowe stają się pragnieniem coraz 
młodszych, potencjalnych użytkowników. Już 
5–6‑letnie dzieci domagają się od rodziców za‑
kupu telefonów dotykowych, które stają się dla 
nich towarem pierwszej potrzeby. Intuicyjne ko‑
rzystanie z telefonów dotykowych powoduje, 
że już najmłodsi użytkownicy świetnie radzą 
sobie z użytkowaniem tych urządzeń. Prawdo‑
podobnie rynek telefonów dotykowych będzie 
się rozwijał, gdyż co roku na świecie przybywa 
10–15% nowych użytkowników.

Jako innowację społeczną, która globalnie 
wpłynęła między innymi na zmianę naszych 
zachowań konsumenckich należy uznać plasti‑
kowy i elektroniczny pieniądz, który od dwóch 
dekad wypiera tradycyjną formę rozliczeń go‑
tówkowych. Stosunkowo niedawno na świecie 
akceptowano tylko jedną formę płacenia (go‑
tówka), sporadycznie akceptowano także czeki, 
szczególnie w państwach wysokiego zaufania 
społecznego. Współcześnie bardzo dynamicznie 
rozwija się bankowość elektroniczna i bezgotów‑
kowy obrót towarem i usługami. Społeczeństwa 
posiadają coraz więcej możliwości dokonywania 
różnorodnych form płatności za konsumpcję oraz 
nabywania dóbr i usług,  m. in. za pomocą kart 
zbliżeniowych, płacenia kodami blik, e‑bankowo‑
ści, kart kredytowych (debetowych). Transakcje 
bezgotówkowe w gruncie rzeczy funkcjonują 
na całym świecie, z małymi wyjątkami. Moż‑
liwość uzyskania kredytu na karcie niezwykle 
upowszechniło wśród wielu grup społecznych 
życie na debecie  – np.  wielu młodych ludzi 
korzysta z  dobrodziejstw kredytu na karcie, 
dlatego socjologowie wprowadzili już termin 
„generacja karty kredytowej”. Wielkim dobro‑
dziejstwem jest z pewnością rozsiana po całym 
świecie sieć bankomatów i coraz częściej wpłato‑
matów, gdzie można bezpiecznie pobrać środki 
finansowe w walucie danego kraju bez potrzeby 
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bezpośredniego kontaktu z bankiem. Rozwój 
bankowości elektronicznej – i nowe możliwości 
bezpośredniego zarządzania swoim rachunkiem 
on‑line – spowodował wielkie ułatwienia przy 
dokonywaniu płatności, przelewów, zarządzaniu 
swoim kapitałem, inwestowaniu środków. Oczy‑
wiście pewna część dobrodziejstw XXI wieku jest 
obarczona ryzykiem związanym z bezpieczeń‑
stwem elektronicznych transakcji, ochroną da‑
nych osobowych, podszywaniem się pod czyjąś 
tożsamość, utratą środków w wypadku działań 
hakerskich.

2. Innowacje w poszukiwaniu 
ekologicznych źródeł energii i nowego 
paradygmatu w ekonomii

Jedną z innowacji społecznych rozwijających 
się na dużą skalę jest pozyskanie energii alterna‑
tywnej, która w przyszłości może być ważnym 
źródłem prądu. W wielu państwach zachodnich, 
w tym w państwach skandynawskich, energia 
alternatywna jest istotnym źródłem pozyskiwa‑
nia energii. Dynamicznie rozwija się przemysł 
produkujący baterie słoneczne wykorzystujące 
energię słoneczną. Na wielu nowych budynkach 
użyteczności publicznej, ale i na prywatnych 
domach można zauważyć zainstalowane solary, 
które pozyskują i gromadzą energię pochodzącą 
ze światła słonecznego. Coraz częściej, także 
w Polsce, instalowane są profesjonalne wiatraki – 
zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wprawdzie 
krytycy wiatraków wskazują na ich destrukcyjny 
wpływ na krajobraz i zagrożenie dla ptaków, to 
jednak wiele państw inwestuje właśnie w ten 
rodzaj energii alternatywnej. Eksperci są zdania, 
że w przyszłości w Polsce mogą być liczne źródła 
geotermalne, które są ciągle niewykorzystanym 
zasobem, a także małe elektrownie wodne. Wiele 
wskazuje bowiem na to, że przyszłością pozy‑
skiwania energii mogą być mikroelektrownie 
przy gospodarstwach domowych. Wydaje się, 
że Polska powinna zainwestować w rozwój al‑
ternatywnych form pozyskiwania energii, a nie 
węgla, od którego wydobywania i wykorzysty‑
wania rezygnuje współczesny świat, na rzecz 
innych źródeł.

Alternatywnej energii poszukuje się także 
w biznesie samochodowym, gdzie testuje się 
coraz to nowsze możliwości zasilania silników sa‑
mochodowych. W ostatniej dekadzie upowszech‑
niono samochody hybrydowe wykorzystujące 

paliwo tradycyjne, ale także pozyskujące energię 
wytwarzaną przez auta (np. energię wytwarzaną 
podczas hamowania). Za innowację społeczną 
można dzisiaj uznać auta jeżdżące na prąd, ener‑
gię słoneczną, a prowadzone są także badania 
związane z opracowaniem silników samocho‑
dowych wykorzystujących wodę jako paliwo. 
Polak – Jan Gulak już w 2005 r. skonstruował 
samochód „na wodę”. Obecnie w naszym kraju 
około 40 aut jeździ wykorzystując wodę jako 
paliwo. Problemem jest jednak to, że Polska nie 
jest zainteresowana inwestycją w patent Gulaka. 
Być może przyczyną braku zainteresowania tym 
patentem przez koncerny samochodowe jest to, 
że już posiadają takie technologie silników po‑
zwalające na wykorzystanie wody jako paliwa, 
ale upowszechnianie ich nie leży w interesie 
samych koncernów.

Za innowację społeczną w pewnym sensie 
można uznać także alternatywne myślenie o ła‑
dzie ekonomicznym i gospodarczym świata. 
Światowy kryzys gospodarczy w 2008 r. i  jego 
konsekwencje dla ogółu społeczeństwa spowo‑
dowały powrót do dyskusji na temat obowiązu‑
jącej doktryny ekonomicznej. Powróciły pytania 
dotyczące sensu i celów ładu neoliberalnego 
i jego konsekwencji dla świata. Rozbudowanie 
i upowszechnienie instrumentów finansowych 
do ogromnej skali spowodowało dla społeczeń‑
stwa i gospodarki nowe ryzyko, które nie było 
znane w ostatnich dziesięcioleciach. Pojawił się 
renesans myśli w obszarze ekonomii społecznej, 
a także zwrócono większą uwagę na ekonomię 
współdzielenia (sharing economy). W przypadku 
ekonomii społecznej zaczęto na nowo definio‑
wać cele ekonomii i gospodarki, odchodząc od 
prostych korzyści finansowych, w kierunku łą‑
czenia ich z korzyściami społecznymi i środowi‑
skowymi (ekologicznymi). Doktryna ekonomii 
społecznej w połączeniu z podejściem TBL mia‑
łaby w nowy sposób kierunkować cele zrówno‑
ważonego rozwoju społeczno ‑gospodarczego 
i dobrobytu/dobrostanu całych społeczeństw, 
a nie tylko wybranych grup sukcesu/ interesu12. 
Zainteresowanie się ekonomią społeczną w skali 
globalnej zwróciło uwagę na poglądy laureata 
Pokojowej Nagrody Nobla prof. M. Yunusa i jego 
koncepcji mikrokredytu, który zmienił oblicze 

12 The Triple Bottom Line. Does it All Add Up?, red. A. Henriques, 
J. Richardson, Earthscan 2004. Polskie tłumaczenie książki 
zostało wydane pod tytułem TBL – czy wszystko się zgadza?, 
WSP TWP, Warszawa 2010.
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Bangladeszu, ale także innych państw13. Również 
w skali regionalnej czy lokalnej nastąpił renesans 
przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości 
socjalnej, częściowo wspieranej przez Unię 
Europejką w ramach funduszy strukturalnych 
(np. w Polsce).

O tym, że przedsiębiorczość w duchu „sha‑
ring economy” można uznać za innowację 
społeczną i gospodarczą piszą autorzy książki 
pt. Sharing economy – gospodarka współdzielenia, 
wydanej w 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie14. Autorzy tej niezwykle ciekawej 
monografii wskazują, że u podstaw tego podej‑
ścia znajduje się założenie, iż zarówno ludzie, 
gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa 
dysponują nie w pełni wykorzystanymi zaso‑
bami, które należy wprowadzić do obiegu go‑
spodarczego. W ten sposób może dokonywać się 
wymiana produktów i usług, szczególnie przy 
wykorzystaniu platform internetowych, które 
pozwalają na pominięcie pośredników. Ten spe‑
cyficzny system wymiany polega na odpłatnym, 
częściowo płatnym lub bezpłatnym korzystaniu 
z dostępnych i niezagospodarowanych zaso‑
bów, stanowiących własność innych podmiotów. 
Warunkiem prowadzenia gospodarki współ‑
dzielenia jest nie własność zasobów, ale jedynie 
dostęp do nich15. Tego typu przedsiębiorczość 
można uznać za innowację społeczną, gdyż jest 
ona zgodna ze zrównoważoną dystrybucją dóbr 
i usług oraz powrotem do związku rynku z war‑
tościami. Koszty transakcyjne są w tym podejściu 
mniejsze, gdyż do wymiany wykorzystuje się 
technologie i cyfryzację16.

3. Poszukiwanie innowacji w polityce 
społecznej – wybrane przykłady

Innowacje mogą być zorientowane na różne 
obszary polityki społecznej – od poszukiwania 
całościowego, nowego modelu polityki społecz‑
nej, poprzez poszukiwanie nowych systemów 

13 M. Yunus, Przedsiębiorstwo społeczne – kapitalizm dla ludzi, 
Wydawnictwo ConCorda, Warszawa 2011; M. Yunus, Ban-
kier ubogich – historia mikrokredytu, Wydawnictwo ConCorda, 
Warszawa 2012; M. Yunus, Świat bez ubóstwa, czas na przedsię-
biorstwo społeczne, Wydawnictwo ConCorda, Warszawa 2013.

14 Sharing economy – gospodarka współdzielenia, red. M. Po nia‑
tow ska ‑Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2017.

15 J.  Pietrewicz, R.  Sobiecki, Przedsiębiorczość sharing eco-
nomy, w:  Sharing economy  – gospodarka współdzielenia, 
red. M. Poniatowska ‑Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydaw‑
nicza SGH, Warszawa 2017.

16 Ibidem.

i  podsystemów polityki społecznej, nowych 
rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, 
w tym prawnych, nowych świadczeń i sposo‑
bów ich finansowania, aż do kreowania nowych 
usług społecznych i socjalnych oraz partnerstw 
wielosektorowych itp.

Jeśli chodzi o poszukiwanie nowego paradyg‑
matu dla systemowego widzenia polityki spo‑
łecznej jako pewnego modelu społecznego, to 
w ostatnim ćwierćwieczu powstało w Europie 
kilka ważnych koncepcji, które były i w dużej 
mierze jeszcze są nowatorskie w stosunku do 
tradycyjnego podejścia do welfare state.

Jedną z nich jest polityka aktywizacji, która 
polega na zmianie funkcji państwa z pasywnego 
transferu i redystrybucji świadczeń finansowych 
w kierunku rozwijania usług aktywizacji oraz 
integracji społecznej i zawodowej, połączonych 
ze zwiększaniem szans osób bezrobotnych i wy‑
kluczonych na rynku pracy. Państwo staje się 
bardziej aktywne poprzez instytucje i programy, 
kierunkując działania na większą inkluzję spo‑
łeczną oraz zatrudnienie socjalne i wspierane. 
Myślą przewodnią jest „praca zamiast zasiłku” 
co skutkuje zastosowaniem aktywnych, a nie pa‑
sywnych świadczeń w ramach systemów polityki 
rynku pracy i pomocy społecznej17.

Inną w miarę nowatorską koncepcją jest wie‑
losektorowa polityka społeczna, która polega 
na rozkładaniu zadań i włączanie w realizację 
usług społecznych różnorodnych interesariuszy 
z różnych sektorów – publicznego, pozarządo‑
wego, kościelnego, rynkowego, nieformalnego. 
W ten sposób tworzy się pluralizm podmiotów 
oferujących zróżnicowane usługi społeczne i so‑
cjalne oraz tworzy się quasi ‑rynek konkurencyj‑
nych usług. Podejście to jest ściśle skorelowane 
z modelem współrządzenia – governance, gdzie 
w sposób partnerski i horyzontalny zarządza się 
sieciami relacji. Finansowanie wielosektorowej 
polityki społecznej odbywa się poprzez model 
finance mix, czyli mieszanych źródeł inwestycji18.

W ostatniej dekadzie dyskutowany jest w Eu‑
ropie w nauce o polityce społecznej innowacyjny 
paradygmat inwestycyjnej polityki społecznej, 
który być może zastąpi model neoliberalnego 
podejścia do państwa opiekuńczego, które 

17 Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze 
gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. Rymsza, WSP 
TWP, Warszawa 2011.

18 M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobra-
żeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009.
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zdominowało dyskurs przez ostatnie trzy dekady 
w większości państw europejskich. Inwestycyjny 
model polityki społecznej polega na jej produk‑
tywistycznym traktowaniu nie jako kosztu, który 
się nie zwraca, ale jako inwestycji, która przynosi 
korzyści w perspektywie średnio‑ i długotermino‑
wej. Polityka społeczna traktowana jako inwesty‑
cja ma przynosić rezultaty w kolejnym pokoleniu, 
dlatego niezwykle istotne są takie komponenty 
jak: inwestycje w edukację we wczesnym dzieciń‑
stwie, inwestycje w rodzinę i w dzieci, inwestycje 
w kształcenie zawodowe i umiejętności, polityka 
równych szans dla wszystkich, aktywna polityka 
rynku pracy i integracji społecznej19.

Innowacją jest także kwestia deinstytucjo‑
nalizacji i  integracji usług społecznych. Dein‑
stytucjonalizacja polega na środowiskowej or‑
ganizacji usług społecznych dla różnych grup 
społecznych (seniorów, osób niesamodzielnych, 
niepełnosprawnych itd.), a nie na zmuszaniu 
ich do opuszczania środowiska, w którym żyją 
i przeprowadzki np. do domów pomocy społecz‑
nej. Z kolei integracja usług społecznych polega 
na dostarczaniu różnych usług i świadczeń do 
jednego miejsca, tak aby było to najbliżej osoby 
potrzebującej wsparcia. Integracja usług wymaga 
jednak współpracy oraz partnerstwa różnych 
służb i instytucji, dlatego jest trudna do zarzą‑
dzania i koordynacji20.

Innowacje społeczne dotyczą także konkret‑
nych usług społecznych lub świadczeń21. Przy‑
kładem nowatorskiego rozwiązania jest usługa 
„złap oddech”, dostępna w wielu krajach Unii 
Europejskiej (min. w Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii), polegająca na tym, że osoby mieszka‑
jące z osobą zależną mogą raz do roku otrzymać 
wsparcie od instytucji publicznej, polegające na 
sfinansowaniu miejsca pobytu i opieki nad osobą 
zależną w publicznej instytucji opieki. Alterna‑
tywnie osoby te mogą ubiegać się o środki na sfi‑
nansowanie opiekuna dla osoby zależnej, który 
będzie sprawował opiekę w domu. Usługa ta 
dotyczy przypadku, kiedy osoba zajmująca się na 

19 Polityka społeczna jako inwestycja, red. N. Morel, B. Palier, 
J. Palme, WSP TWP, Warszawa 2015.

20 M. Grewiński, Integracja czy dezintegracja usług społecznych 
w Europie – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej, 
w: Integracja socjalna z perspektywy członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, red. K. Głąbicka, Wydawnictwo Politechniki 
Radomskiej, Radom 2008.

21 Przykłady innowacyjnych usług społecznych znajdziesz 
w: M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa 
współpraca w realizacji usług społecznych, Mazowieckie Cen‑
trum Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s. 22 i nast.

co dzień osobą zależną wyjeżdża na urlop, wypo‑
czynek, który przysługuje raz w roku do 30 dni. 
Usługi takie były już wprawdzie pilotażowo 
dostępne w Polsce, ale z powodów finansowych 
i organizacyjnych nie weszły do głównego nurtu 
polityki pomocy społecznej.

Innym przykładem innowacyjnej usługi spo‑
łecznej, która nie występuje systemowo w Polsce 
jest usługa „jeden guzik”. Usługa ta jest dostępna 
w państwach skandynawskich, w Hiszpanii, we 
Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Polega ona na 
tym, że osoby samotne, schorowane, niepełno‑
sprawne, pozbawione opieki, niedołężne otrzy‑
mują specjalne urządzenie, zainstalowane na 
stałe na ich ciele w postaci dużego elektronicz‑
nego guzika. W przypadku złego samopoczucia, 
omdlenia czy z innego powodu, po naciśnięciu 
tego guzika, wysyłany jest sygnał do operatora, 
któremu podlegają lokalne służby sanitarne 
i ratownicze. Operator ten natychmiast wysyła 
karetkę pogotowia lub sanitariuszy, którzy za‑
zwyczaj są niepublicznymi podwykonawcami 
takiej usługi. System wspomagany jest przez 
GPS, tak aby szybko zlokalizować poszkodowa‑
nego (wzywającego).

Inną ciekawą i  innowacyjną usługą, realizo‑
waną w Austrii i Niemczech jest „pomoc tech‑
niczna dla osób głuchoniemych i głuchonie‑
widomych”. Osoby te w ramach usługi mogą 
otrzymać pomoc dotyczącą dostosowania do 
swojej niepełnosprawności zakupionego lub za‑
mienionego mieszkania. Specjalna grupa tech‑
ników dostosowuje wszelkie urządzenia miesz‑
kalne (drzwi, okna, wieszaki, krany, dzwonki, 
toalety, kontakty, łóżka, fotele itd.) do potrzeb 
niesłyszących lub niewidzących. Koszty prac 
adaptacyjnych pokrywa samorząd z dotacji pań‑
stwowych.

Na Łotwie ciekawą innowacyjną usługą jest 
„mobilny salon fryzjersko ‑kosmetyczny”, oferu‑
jący osobom starszym, schorowanym, mieszkają‑
cym samotnie, często w małych miejscowościach 
i na wsiach, usługę wsparcia przy kąpieli, za‑
chowaniu czystości osobistej, usługę pielęgnacji 
ciała, włosów i paznokci. Dodatkowo możliwe 
jest wsparcie przy sprzątaniu mieszkania czy 
domu. Usługa ta jest darmowa, płaci za nią sa‑
morząd i państwo. Jest ona dostępna dla każdego 
zainteresowanego raz w tygodniu.

Za innowacyjne podejście do transferów fi‑
nansowych w polityce społecznej można uznać 
usługę „jeden transfer socjalny”, wprowadzoną 
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w Australii. Nowatorstwo tego rozwiązania po‑
lega na tym, że system pomocy społecznej ana‑
lizuje sytuację materialną i socjalną obywatela/
gospodarstwa domowego i w razie potrzeby 
przekazywane jest wsparcie finansowe za po‑
mocą jednego transferu, którego wysokość jest 
limitowana. Obywatel nie może uzyskać pomocy 
finansowej w ramach różnych świadczeń i róż‑
nych systemów, tak jak jest w Polsce, gdyż może 
to powodować nadużycia. Jeden zintegrowany 
system informatyczny wspomaga wiedzę o rze‑
czywistej sytuacji osoby potrzebującej wsparcia.

Za innowacyjny program wsparcia rodziny 
można uznać także polski program 500+, który 
nie tylko ze względu na wielkość budżetu jest 
programem wyjątkowym, ale także ze względu 
na jego odziaływanie społeczne i gospodarcze. 
Redystrybucja blisko 30 mld rocznie na politykę 
rodzinną już skutkuje bardzo wyraźnym ogra‑
niczeniem ubóstwa w Polsce i poprawą kondy‑
cji najbiedniejszych gospodarstw domowych 
z dziećmi oraz przyczynia się do wyraźnego 
wzrostu konsumpcji i wydatków gospodarstw 
domowych, co z kolei pobudza koniunkturę go‑
spodarczą. Wprawdzie za wcześnie jest na ocenę 
skutków prokreacyjnych osiągniętych dzięki 
programowi, jednak porównując rok 2016 z ro‑
kiem 2015 widać niewielki, ale jednak występu‑
jący wzrost liczby urodzin w Polsce o 20 tys., co 
pozytywnie rokuje pobudzenie demograficzne 
w Polsce i wzrost dzietności.

Powyższe rozwiązania to oczywiście tylko 
przykłady usług i programów, które są rozwi‑
jane w państwach o rozbudowanych systemach 
polityki społecznej lub aspirujących do posia‑
dania istotnych programów społecznych. Nie‑
wątpliwie dążenia do poszukiwania innowacji 
społecznych będą kontynuowane, tak aby pod‑
nieść skuteczność i efektywność dostarczanych 
usług i świadczeń w ramach systemów polityki 
społecznej. W Polsce aktualnie jest kilkanaście 
źródeł testowania i wdrażania innowacji spo‑
łecznych w ramach funduszy strukturalnych na 
lata 2014–2020. Zapewne przyszłość pokaże co 
uda się wypracować i implementować w główny 
nurt prowadzonej polityki.

Zakończenie

Innowacje społeczne poprzez technologie 
zmieniają świat. Proces cyfryzacji stosunków 
gospodarczych i społecznych, masowy dostęp 

do Internetu, komunikowanie się poprzez me‑
dia społecznościowe znacznie przyśpieszyły 
relacje, ale je również spłyciły. Rozwój kompu‑
terów i telefonów osobistych z 24 godzinnym 
dostępem do Internetu, czyli z permanentnym 
dostępem do informacji, całkowicie zmienił też 
media i możliwości wykorzystania kontentu. 
Oprócz nowych technologii, które należy trak‑
tować jako globalne innowacje społeczne, na 
świecie trwa poszukiwanie alternatywnych źró‑
deł energii, bardziej ekologicznych i bardziej 
wydajnych. Innowacji poszukuje się też w dok‑
trynie ekonomicznej z uwagi na globalny kryzys 
gospodarczy i wykrzywienia neoliberalizmu. 
W dyskursie powraca się do rozwiązań z za‑
kresu ekonomii społecznej, rozwija się też nowa 
koncepcja ekonomii współdzielenia. Z uwagi na 
nowe wyzwania społeczne innowacji poszu‑
kuje się również w polityce społecznej, gdzie 
ujawniają się nowe kwestie społeczne i nowe 
formy ryzyka socjalnego. Przyszłość pokaże, 
na ile globalne i  lokalne innowacje społeczne 
pomagają rozwiązywać problemy i trudności, 
a na ile tworzą nowe kwestie społeczne, które 
trzeba będzie przezwyciężać kolejnymi nowa‑
torskimi rozwiązaniami.
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Zbilansować banki.  
Nauki z kryzysu finansowego
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Kryzys finansowy, który rozpoczął się 
w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., ogar‑
nął wkrótce cały świat, powodując ban‑
kructwa wielu banków i pociągając za sobą 
konieczność bezprecedensowej pomocy 
finansowej państwa w celu ratowania glo‑
balnego systemu finansowego. Książka Zbi‑
lansować banki, napisana przez trzech wy‑
bitnych znawców problematyki finansów 
z perspektywy finansów międzynarodowych, 
przedstawia ważne wnioski płynące z tego 
kryzysu i proponuje szereg istotnych zmian 
w systemie regulacji rynków finansowych 
oraz daje istotne wskazówki co do sposobu 
traktowania w przyszłości banków przeży‑
wających duże trudności finansowe.

Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż niektóre 
działania podejmowane przez rządy i władze 
monetarne w odpowiedzi na kryzys finan‑
sowy były niewłaściwe, a z kolei inne dzia‑
łania, ze wszech miar zasadne, były niewy‑
starczające, aby mogły zapobiec ponownym 
kryzysom. Autorzy pokazują konieczność 
ustanowienia skutecznego systemu regulacji 
ostrożnościowej, uwzględniającego w szero‑
kim zakresie nowe produkty i instrumenty 
finansowe. Opowiadają się za ściślejszą 

współpracą i koor‑
dynacją działalno‑
ści organów regu‑
lacyjnych w skali 
międzynarodowej 
oraz formułują 
szereg ważnych 
wniosków doty‑
czących pracy nad‑
zoru bankowego, 
układu bodźców 
i motywacji kształ‑
tujących decyzje 
inwestycyjne oraz 
czynników ekono‑
micznych i  poli‑
tycznych wpływa‑
jących na rozwój 
sektora finanso‑
wego i  jego stabil‑
ność

Książkę tę można polecić 
wszystkim czytelnikom zainteresowa‑
nym problematyką finansów międzynaro‑
dowych i bankowości w aspekcie wyzwań 
związanych z  innowacjami finansowymi 
i globalizacją.
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Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?

Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska *

Artykuł poświęcony jest kwestii sformu‑
łowa nia strategii dla zdrowia. Jest ona ro‑

zumiana jako formułowanie długookresowej 
polityki międzyresortowej, a nie tylko wydanie 
dokumentu o takim tytule. Chodzi o poprawę 
efektywności ekonomicznej i skuteczności klinicz‑
nej w ochronie zdrowia. Jest to możliwe dzięki 
strategicznemu myśleniu opartemu na długo‑
okresowych przewidywaniach, liczeniu kosztów, 
badaniu efektywności, dążeniu do posiadania 
twardych danych będących wynikami badań 
ilościowych i służących do podejmowania racjo‑
nalnych decyzji organizacyjnych i zarządczych, 
a także edukowaniu ludzi o zdrowym trybie życia.

Ponieważ formułowanie właściwej polityki 
zdrowotnej w  ujęciu międzyresortowym jest 
niezwykle złożone, to w pierwszym punkcie 
przedstawione są uwarunkowania funkcjono‑
wania ochrony zdrowia, czyli sytuacja społeczna 
i ekonomiczna w Polsce na tle zmian zachodzą‑
cych w sytuacji światowej. Następnie przedsta‑
wione są społeczno ‑ekonomiczne determinanty 
zdrowia jako najważniejszego czynnika długo‑
okresowego wzrostu gospodarczego. W kolej‑
nym punkcie uwaga jest skoncentrowana na 
oddziaływaniu zdrowia na gospodarkę w uję‑
ciu makroekonomicznym i mikroekonomicznym. 
W następnym punkcie omówiona jest sytuacja 
w polskim systemie ochrony zdrowia. Artykuł 
kończy podsumowanie zawierające wnioski.

Wstęp

Stan zdrowia zarówno każdego człowieka, jak 
i całego społeczeństwa rozważany jest w różnych 
płaszczyznach, gdyż zdrowie i życie ludzkie jest 

najważniejszą wartością. Zagadnienia związane 
ze statusem zdrowotnym, systemem ochrony 
zdrowia i powiązanymi z nim sektorami go‑
spodarki stanowią złożoną i skomplikowaną 
kwestię. Rozważając możliwości poprawy 
skuteczności klinicznej i efektywności ekono‑
micznej w ochronie zdrowia należy uwzględnić 
możliwie wszystkie uwarunkowania. Chodzi 
o społeczno ‑ekonomiczne determinanty zdro‑
wia, finansowanie systemu ochrony zdrowia, 
czyli sposoby zasilania go w pieniądz np. po‑
przez ubezpieczenia społeczne oraz komercyjne, 
a także z budżetu państwa i samorządów. Wydaje 
się, że czynnikiem determinującym zarówno 
skuteczność kliniczną, jak i efektywność eko‑
nomiczną ochrony zdrowia jest sposób zwra‑
cania kosztów poniesionych przez świadcze‑
niodawców, przede wszystkim przez szpitale, 
przez płatników: publicznego i prywatnych. 
Sektor gospodarki, jakim jest ochrona zdrowia 
jest powiązany z innymi sektorami gospodarki, 
a  także sektorem publicznym i dlatego przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony 
zdrowia należy uwzględniać możliwie wszystkie 
powiązania i zależności. Przykładem może być 
liczenie kosztów pośrednich choroby, a nie tylko 
bezpośrednich, na potrzeby decyzji refunda‑
cyjnych oraz prowadzonej polityki zdrowotnej 
i socjalnej1. Najważniejszym czynnikiem wzrostu 
gospodarczego jest kapitał ludzki, czyli edukacja 
i zdrowie. Tak więc poprawę statusu zdrowot‑
nego i uzyskanego dzięki temu wydłużenia się 
czasu życia nie traktuje się jako wyniku wzrostu 
gospodarczego, ale jako czołowy czynnik tego 
wzrostu, a więc i metodę do osiągania go. W Unii 
Europejskiej stosowane jest podejście „zdrowie 

1 Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, 
szyjki macicy i jajnika w Polsce, red. E. Nojszewska, Instytut 
Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2016.

* Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w War‑
szawie, ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka
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we wszystkich rodzajach polityki”, które także 
w Polsce powinno być zastosowane2.

Zdrowie ze względu na znaczenie dla każdego 
człowieka, społeczeństwa i gospodarki powinno 
być traktowane ze szczególną uwagą, w sposób 
kompleksowy, interdyscyplinarny, a decyzje do‑
tyczące jego należy podejmować na podstawie 
wnikliwych analiz jakościowych pokazujących 
rozumienie wszelkich mechanizmów transmisji 
oraz analiz ilościowych, których wyniki stanowią 
twarde podstawy dla racjonalnego gospodaro‑
wania.

Sytuacja społeczna i ekonomiczna 
w Polsce na tle zmian zachodzących 
w sytuacji światowej

Wiek XXI jawi się jako okres trudny dla go‑
spodarek i społeczeństw na świecie. Dotyka to 
także Polski, jako trybiku gospodarki globalnej. 
Wydaje się, że Niall Ferguson przeanalizował 
wnikliwie zachodzące procesy3. Według niego, 
to instytucje, które nieustająco psujemy stano‑
wią przyczynę pogarszającej się sytuacji po‑
szczególnych osób, społeczeństw i gospodarek. 
W grupie instytucji politycznych determinu‑
jących funkcjonowanie demokracji zwrócił on 
uwagę na fundamentalne zjawisko polegające 
na zerwaniu partnerstwa międzypokoleniowego 
poprzez wzrost długu publicznego, którego 
ciężar jest przerzucany na następne pokolenia. 
Wśród instytucji ekonomicznych, których psu‑
cie uniemożliwia efektywne funkcjonowanie 
gospodarek kapitalistycznych, podkreśla złą 
regulację rynków, przede wszystkim finanso‑
wych, czemu towarzyszy brak odpowiedzial‑
ności za podejmowanie niewłaściwych decyzji. 
Instytucje prawne powinny gwarantować rządy 
prawa, które według niego obecnie przemieniły 
się w rządy prawników, co umożliwiło korupcję 
i kumoterstwo. Natomiast instytucje społeczne, 
dla których najważniejsze jest społeczeństwo 
obywatelskie, zaczynają zgodnie z jego poglą‑
dem zanikać, gdyż zastępuje je państwo. W tak 
zmieniających się uwarunkowaniach przede 
wszystkim prawnych i politycznych szczegól‑
nego znaczenia nabiera strategiczne traktowanie 

2 Health in All Policies – Seizing opportunities, implementing 
policies, red. K. Leppo, E. Ollila, S. Peña, M. Wismar, S. Cook, 
Ministry of Social Affairs and Health, Finland 2013.

3 N. Ferguson, Wielka degeneracja. Jak psują się instytucje i umie-
rają gospodarki, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2017.

zdrowia, w tym efektywnie skonstruowanej i za‑
rządzanej ochrony zdrowia.

Społeczno ‑ekonomiczne determinanty 
zdrowia

Badania amerykańskie wskazują, że czynniki 
społeczno ‑ekonomiczne w  40% determinują 
ludzkie zdrowie4. Styl życia, przede wszystkim 
aktywność fizyczna, dieta, picie alkoholu i pa‑
lenie tytoniu odpowiadają za zdrowie w 30%. 
Natomiast ochrona zdrowia wpływa tylko w 20%, 
a środowisko fizyczne w 10%. Na podstawie ba‑
dań kanadyjskich wyróżniono 12 czynników 
społeczno ‑ekonomicznych wpływających na 
zdrowie5. Są nimi: dochód i status społeczny, 
sieci wsparcia społecznego, wykształcenie, za‑
trudnienie i  warunki pracy, środowisko spo‑
łeczne, środowisko fizyczne, dbanie o własne 
zdrowie i umiejętność radzenia sobie, zdrowe 
dzieciństwo, biologia i geny, ochrona zdrowia, 
płeć, kultura. Można stwierdzić, że czynniki 
społeczno ‑ekonomiczne uznane są za najważ‑
niejsze determinanty zdrowia. Na pierwszym 
miejscu umieszcza się wykształcenie6, a na drugim 
dochód7. Należy wspomnieć, że takie czynniki 
jak niedoinwestowanie w dobra publiczne i do‑
brobyt oraz istnienie nierówności społecznych 
przekładają się na silniejsze zróżnicowanie stanu 
zdrowia8. Bezrobocie i czas jego trwania również 
wpływają na zdrowie9, pomimo że zasiłki dla 
bezrobotnych częściowo niwelują to negatywne 
oddziaływanie10. Wspomniane czynniki, jakimi są 
dochód, wykształcenie i praca również oddzia‑
łują w sposób pośredni na zdrowie umożliwiając 

4 http://www.countyhealthrankings.org/resources/county‑
‑health‑rankings‑model.

5 http://www.phac‑aspc.gc.ca/ph‑sp/determinants/index‑eng.
php.

6 M.A. Winkleby, Socioeconomic status and health: How education, 
income and occupation contribute to risk factors for cardiovascular 
diseases, „American Journal of Public Health” 1992, vol. 82, 
no. 6, s. 816–820.

7 N.E. Adler, K. Newman, Socioeconomic disparities in health: 
pathways and policies, „Health Affairs” 2002, vol. 21, no. 2, 
s. 62.

8 K. Fiscella, P. Franks, Poverty or income inequality as predictor 
of mortality: longitudinal cohort study, „MBJ” 1997, vol. 314, 
s. 1724–1727.

9 C.E. Ross, J. Kirovsky, Does unemployment affect health?, „Jo‑
urnal of Health and Social Behavior” 1995, vol. 36, no. 3, 
s. 230–243; S.H. Wilson, G.M. Walker, Unemployment and he-
alth: a review, „Public Health” 1993, vol. 107, no. 3, s. 153–162.

10 E. Rodriquez, Keeping unemployment healthy: the effect of 
means ‑tested and entitlement benefits in Britain, Germany and 
the United States, „American Journal of Public Health” 2001, 
vol. 91, no. 9, s. 1403–1411.
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wpływanie innych, bezpośrednich czynników11, 
takich jak dostęp do ochrony zdrowia, warunki 
środowiskowe i styl życia. Jak już pokazały wspo‑
mniane badania amerykańskie najważniejszy 
jest styl życia. Sposób odżywiania się i aktyw‑
ność fizyczna prowadzą do około połowy przed‑
wczesnych zgonów, natomiast warunki środo‑
wiska – do około 20%, a ochrona zdrowia – do 
około 10%12.

Sam zakres oddziaływania czynników 
społeczno ‑ekonomicznych przedstawia prze‑
strzeń dla działań rządu wymagających całościo‑
wego i zróżnicowanego podejścia prowadzącego 
do właściwie ustrukturyzowanej strategii dla 
zdrowia.

Oddziaływanie zdrowia na gospodarkę

Bank Światowy przeprowadził wiele badań nad 
wpływem zdrowia na wielkość dochodu i jego 

11 M. Angell, Privilege and health: what is connection?, „New En‑
gland Journal of Medicine” 1993, vol. 329, no. 2, s. 126–127.

12 P. Lee, D. Paxman, Reinventing public health, „Annual Review 
of Public Health” 1997, vol. 18, s. 1–35.

stopę wzrostu13. Badania obejmujące swym za‑
kresem dane z większości krajów świata wyka‑
zały wpływ oczekiwanego czasu życia na wzrost 
gospodarczy oraz wpływ zdrowia na rozwój go‑
spodarczy14. Badacze zgadzają się, że zdrowie jest 
głównym czynnikiem długookresowego wzro‑
stu gospodarczego, gdyż wyniki dominującej 
większości analiz wykazały dodatnie i  istotne 
oddziaływanie zdrowia mierzonego oczekiwa‑
nym czasem życia i śmiertelnością dorosłych na 
tempo wzrostu gospodarczego. Między innymi 
wykazano, że pięcioletnie wydłużenie oczekiwa‑
nego czasu życia przekłada się na szybsze roczne 
tempo wzrostu PKB o 0,3–0,5%15.

13 World Development Report, World Bank, Washington 1980; 
Investing in health, World Development Report no 1993, 
Oxford University Press, New York 1993.

14 M. Suhrcke, M. McKee, R. Sauto Arce, S. Tsolova, J. Morten‑
sen, The contribution of health to the economy in the European 
Union, European Commission, 2005, http://ec.europa.eu/
health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf.

15 J. Zamora, Investment in health and economic growth: a per-
spective from Latin America and the Caribbean, 35th meeting 
of the Advisory Committee of Health Research, July, Pan 
American Health Organization, Division of Health and 
Human Development, Washington 2000, http://www.paho.
org/English/HDP/HDR/ACHR‑00‑08.pdf.

ZDROWIE

PRODUKCYJNOŚĆ PODAŻ PRACY

WYKSZTAŁCENIE TWORZENIE KAPITAŁU

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DETERMINANTY ZDROWIA:

dochód i status społeczny, sieci wsparcia społecznego, wykształcenie, 
zatrudnienie i warunki pracy, środowisko społeczne, środowisko fizyczne, 

dbanie o własne zdrowie i umiejętność radzenia sobie, zdrowe dzieciństwo, 
biologia i geny, ochrona zdrowia, płeć, kultura.

GOSPODAROWANIE

Rysunek 1. Wzajemne oddziaływanie stanu zdrowia i gospodarki

Źródło: opracowanie własne.
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Robert Fogel, zdobywca Nagrody Nobla, 
w  swych studiach historycznych badających 
znaczenie zdrowia w rozwoju gospodarczym 
w ostatnich dwóch wiekach wykazał, że obecny 
dobrobyt związany jest bezpośrednio z uzyskaną 
poprawą stanu zdrowia16. Oszacował on, że po‑
prawa zdrowia i odżywiania się ludzi przyczyniła 
się do około 30% wzrostu dochodu w Zjednoczo‑
nym Królestwie, co oznacza około 1,5% wzrost 
per capita w stopie rocznej w latach 1780–1980.

Warto wspomnieć o bezpośrednim wpływie 
systemu ochrony zdrowia na gospodarkę. I tak 
udział produkcji tego sektora sięga 7% PKB 
w EU‑15, a na jego rzecz pracuje w ponad 5% 
sektor finansowy oraz handel detaliczny17. Po‑
nadto udział zatrudnionych w sektorze ochrony 
zdrowia stanowi 8,8% wszystkich zatrudnionych 
w EU‑15.

Wpływ zdrowia na gospodarkę odbywa się za 
pośrednictwem czterech kanałów oddziaływania: 
przez wyższą produkcyjność pracy, większą podaż 
pracy, lepsze wykształcenie (wiedzę i umiejętności) 

16 R.W. Fogel, Economic growth, population theory, and physiology: 
the bearing of long ‑term process on the making of economic policy, 
„The American Economic Review” 1994, no. 84(3), s. 369–395.

17 M. O’Mahony, B. Van Ark, EU productivity and competitive-
ness: an industry perspective. Can Europe resume the catching‑up 
process?, European Commission, 2003.

oraz większe oszczędności umożliwiające inwe‑
stowanie w kapitał fizyczny i ludzki (rys. 1). W ra‑
mach każdego kanału oddziaływania są wzajemnie 
uzależnione i złożone. Dodatkowo można by je 
uszczegóławiać. Przy formułowaniu strategii dla 
zdrowia warto uwzględnić możliwie wszystkie 
sposoby oddziaływania zdrowia na procesy go‑
spodarowania odbywające się w ramach decyzji 
podejmowanych przez gospodarstwa domowe 
i przedsiębiorstwa. Zdeterminowane jest to faktem, 
że zdrowie jest częścią kapitału ludzkiego18.

Sytuacja w polskim systemie ochrony 
zdrowia19

Wiele wskaźników przedstawia sytuację, w jakiej 
znajduje się ochrona zdrowia. O możliwościach 
leczenia decydują przede wszystkim zasoby fi‑
nansowe. Koszty leczenia rosną przede wszystkim 
ze względów demograficznych, czyli na skutek 
starzenia się społeczeństwa. Kolejnym czynnikiem 

18 G.S. Becker, Investment in Human Capital: A Theoretical Ana-
lysis, „The Journal of Political Economy” 1962, no. 70(5), 
s. 9–49.

19 Wszystkie dane liczbowe zaczerpnięte zostały z: He-
alth at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU 
Cycle, OECD Publishing, Paris 2016, http://dx.doi.or‑
g/10.1787/9789264265592‑en.
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są koszty postępu naukowo ‑technicznego w na‑
ukach medycznych. Nie można pominąć rosną‑
cej świadomości pacjentów mających dostęp do 
wiedzy zawartej w Internecie, co wpływa na ich 
oczekiwania dotyczące leczenia.

Udział wydatków na zdrowie w PKB w Pol‑
sce na tle pozostałych krajów OECD ujawnia, że 
należymy do krajów o najmniejszych nakładach 
finansowych na zdrowie (rys. 2).

Należy podkreślić, że około 1/3 tych wydatków 
to wydatki prywatne pochodzące z kieszeni pa‑
cjentów, gdyż niestety nie funkcjonują ubezpie‑
czenia komercyjne, które powinny pomóc w or‑
ganizacji i zarządzaniu ochroną zdrowia.

Co więcej, udział wydatków na zdrowie w PKB 
po 2010 r. wykazuje trend malejący, co pokazuje 
tab. 1.

Tabela 1. Udział procentowy wydatków na 
zdrowie w PKB w Polsce w latach 2005–2015

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% 5,8 5,8 5,9 6,4 6,6 6,4

Lata 2011 2012 2013 2014 2015

% 6,2 6,2 6,5 6,4 6,3

Źródło: opracowanie własne.

Obraz dopełniają wydatki na zdrowie per capita 
w 2015 r., które również należą do najniższych 
(rys. 3).

Od 2009  r. odnotowujemy malejącą roczną 
stopę wzrostu wydatków per capita na zdrowie. 
W latach 2005–2009 wyniosła ona 8,4%, w latach 
2009–2015 wyniosła już tylko 2,0%.

Niekorzystne zmiany w finansowaniu ochrony 
zdrowia stanowią złowróżbny sygnał dotyczący 
stanu zdrowia i wzrostu gospodarczego. Ele‑
mentem strategii dla zdrowia powinna się stać 
dyskusja społeczna dotycząca wysokości składki 
ubezpieczenia zdrowotnego, funkcjonowanie 
ubezpieczeń komercyjnych, udział w budżecie 
państwa wydatków na zdrowie. Starzenie się 
społeczeństwa i zmiany epidemiologiczne wska‑
zują, że liczba świadczeń medycznych będzie 
się zwiększać, więc trzeba będzie pokryć koszty 
leczenia.

Jednym ze wskaźników pokazujących stan 
zdrowia społeczeństwa jest oczekiwany czas życia 
w chwili urodzin. Polska na tle krajów członkow‑
skich OECD jawi się krajem z jednym z najkrót‑
szych oczekiwanych czasów życia (rys. 4).

Obraz dopełnia stopa śmiertelności spowodo‑
wana wszystkimi przyczynami (rys. 5). Z danych 

60
23

40
03

39
83

39
37

39
22

37
89

37
73

34
81

33
42

30
84

29
88

27
81

24
76

24
49

23
66

19
83

19
67

18
50

16
63

15
76

15
39

13
71

13
64

13
48

12
59

11
09

11
08

10
30

81
6

53
54

46
81

31
26

10
49

79
1

69
8

65
4

49
2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
Rządowe/obowiązkowe Prywatne/dobrowolne

Euro PPP

Rysunek 3. Wydatki na zdrowie per capita (2015)
1 – uwzględnia inwestycje; 2 – szacunki OECD.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.



Biuletyn PTE 4(79), wrzesień 2017 I 61

liczbowych wynika, że stan zdrowia polskiego 
społeczeństwa zdecydowanie odstaje od analo‑
gicznego stanu w pozostałych krajach OECD20. 
Jest to twarde stwierdzenie, które powinno być 
bodźcem do sformułowania strategii dla zdrowia. 
To przecież na państwie spoczywa obowiązek 
dbania o zdrowie obywateli.

Od 1999 r., kiedy wprowadzono reformę służby 
zdrowia, nieustająco wprowadzane są zmiany 
organizacyjne, zarządcze i  w  finansowaniu. 
Rośnie liczba aktów prawnych, których jakość 
i kompatybilność z istniejącą regulacją prawną 
utrudnia funkcjonowanie świadczeniodawców, 
a  szczególnie szpitali. Niestabilność regulacji 
prawnej o miernej jakości wymusza nieefek‑
tywne, wręcz niewłaściwe decyzje świadczenio‑
dawców i skazuje pacjentów na długie oczeki‑
wanie na świadczenia o jakości, która mogłaby 
i powinna być lepsza.

Niedofinansowanie ochrony zdrowia prowadzi 
do walki o to, które działy medycyny powinny 
być lepiej finansowane. Jednak przy twardym 
ograniczeniu budżetowym musi odbyć się to 
kosztem ograniczenia funduszy dla innych 
działów. Problemem od lat podnoszonym przez 
szpitale jest wycena procedur medycznych. Ro‑
dzą się wątpliwości czy jest ona dokonywana 
na podstawie precyzyjnych i wyczerpujących 

20 Dane np. z: ibidem.

obliczeń. Decyzje dotyczące finansowania lecze‑
nia podejmowane są w perspektywie krótkiego 
okresu w celu minimalizowania kosztów bezpo‑
średnich bez uwzględniania analizy długookre‑
sowej obejmującej koszty pośrednie i skutki dla 
finansów publicznych. Bilans kosztów bezpośred‑
nich i pośrednich jest zdecydowanie ujemny, co 
powinno stanowić podstawowy element myślenia 
strategicznego o kosztach chorowania i leczenia 
w perspektywie społecznej.

Od 1999 r. nierozwiązany jest problem od‑
dłużania szpitali. Niestety wyniki finansowe 
szpitali nie są dobre, a prognozy wskazują na 
ich dalsze pogorszenie21. Zagrożenie stanowi 
np. zobowiązanie dotyczące podwyżek płac do 
2018 r. oraz planowane nakłady inwestycyjne na 
dostosowanie infrastruktury szpitalnej. Obecnie 
algorytm finansowania szpitali powiatowych 
stanowi zagrożenie doprowadzenia ich do upa‑
dłości finansowej.

Ze względu na niedobór pieniądza w ochronie 
zdrowia pojawiła się konieczność wykorzysty‑
wania analiz ekonomicznych przy podejmowa‑
niu skutecznych decyzji zarządczych. Płatnicy, 
publiczny i prywatni, powinni prowadzić ba‑
dania efektywności funkcjonowania świadcze‑
niodawców, a przede wszystkim szpitali, a one 

21 10 trendów w polskiej ochronie zdrowia, 2016, pwc, http://www.
pwc.pl/pl/artykuly/2016/10‑trendow‑w‑polskiej‑ochronie‑
zdrowia‑na‑rok‑2016.html.
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same powinny wykorzystywać do właściwego 
zarządzania dane o efektywności własnego go‑
spodarowania.

W polskich szpitalach jest zbyt dużo łóżek 
i o niewłaściwym profilu. Wykorzystanie łóżek 
średnio nie sięga 70%. Ponadto część leczenia nie 
powinna odbywać się drogą hospitalizacji, lecz 
być przeniesiona do AOS, jednocześnie zwięk‑
szeniu powinno ulec wykorzystanie procedur 
jednodniowych oraz część leczenia powinna być 
prowadzona na oddziałach dziennych. Zmiany 
demograficzne wymuszą restrukturyzacje szpi‑
tali polegające  m. in. na zmniejszeniu liczby od‑
działów ginekologiczno ‑położniczych na rzecz 
geriatrycznych i onkologicznych. Nie pojawiają 
się decyzje dotyczące polityki senioralnej, a wy‑
zwaniem staje się opieka długoterminowa ze 
względu na wzrost liczby osób w wieku 65+ 
i 80+.

Optymistycznym zjawiskiem jest to, że przed 
polskimi świadczeniodawcami otwierają się moż‑
liwości zaspokajania popytu na świadczenia zwią‑
zane z turystyką medyczną, gdyż mogłoby to 

stanowić dodatkowe źródło dochodów. Jednak na 
przeszkodzie może stanąć nieuzasadniony zakaz 
leczenia komercyjnego przez szpitale publiczne.

Problemem politycznym utrudniającym osią‑
ganie efektywności ekonomicznej i wynikającej 
z niej skuteczności klinicznej jest konieczność 
równoprawnego traktowania szpitali prywat‑
nych. Jest to niezrozumiałe, gdyż prywatni 
świadczeniodawcy zdominowali POZ, AOS, 
opiekę długoterminową, rehabilitację i  lecze‑
nie uzdrowiskowe. Koniecznością jest rozwój 
prywatnego sektora ochrony zdrowia, która po‑
winna być uwzględniona w strategii dla zdrowia.

Problemem natury politycznej jest telemedy‑
cyna, która jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą. 
Politycy muszą zaakceptować, że to prywatny 
kapitał jest gotów inwestować i sprostać rosną‑
cym potrzebom pacjentów, którzy są coraz lepiej 
wyedukowaniu i świadomi. Należy przy tym 
pamiętać, że nowe technologie obniżą koszty 
i usprawnią każdy poziom ochrony zdrowia.

Ze wstępnych szacunków wynika, że ochronie 
zdrowia zagraża stworzenie sieci szpitali oraz 
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Rysunek 5. Stopa śmiertelności spowodowanej wszystkimi przyczynami (2015)
1 – średnia dla trzech lat (2012–2014).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.
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przejście na budżetowe finansowanie. Decydenci 
kierują się podejściem ideologicznym zamiast 
merytorycznym i dlatego nie poczyniono żad‑
nych obliczeń pokazujących skutki finansowe 
proponowanych zmian. Zmiany w strukturze, 
organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia 
muszą być planowane w  perspektywie dłu‑
gookresowej i podlegać korektom. Konieczne 
jest wprowadzenie zmian opartych na analizie 
efektywności ekonomicznej i odpowiadających 
zmianom demograficznym i epidemiologicznym, 
które należą do czynników powodujących nie‑
ustający wzrost kosztów. Z analiz wynika, że 
wszystkie rodzaje kosztów wykazują tendencję 
rosnącą22.

Od 1999 r. wyzwaniem dla decydentów ochrony 
zdrowia jest stworzenie systemu informacyjnego. 
Do podejmowania skutecznych decyzji konieczne 
jest posiadanie danych gromadzonych w sposób 
nadający się do prowadzenia badań ilościowych. 
Pacjenci powinni mieć elektroniczne książeczki 
zdrowia ułatwiające proces leczenia dzięki za‑
wartym informacjom o  wszelakim leczeniu 
i wszystkich przyjmowanych lekarstwach. Takie 
książeczki zdrowia podniosą skuteczność leczenia 
i obniżą jego koszty.

Podsumowanie

Z badań zarówno na poziomie makro, jak i mi‑
kro wynika, że zdrowie jest czynnikiem oddziału‑
jącym na gospodarkę i jednocześnie jest najważ‑
niejszym czynnikiem długookresowego wzrostu 
gospodarczego. Stanowi to podstawę do strate‑
gii dla zdrowia, która pozwoli poprawiać status 
zdrowotny jednostek i społeczeństwa, a także 
wydłużać oczekiwany czas życia, co przełoży się 
na proces gospodarowania.

Strategia dla zdrowia jest koniecznością i ozna‑
cza planowanie, które obejmuje wiele sektorów 
i to w perspektywie długookresowej uwzględ‑
niającej koszty bezpośrednie, pośrednie i skutki 
dla finansów publicznych.
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Zapis stenograficzny wypowiedzi 
podczas debaty zorganizowanej 
w ramach Forum Myśli Strategicznej, 
pt. „Strategie polskiej innowacyjności”  
(19 stycznia 2017 r.)

Prof. dr hab. Marek Maruszyński

Prof. Marek Maruszyński:  Panie, panowie, 
szanowni państwo, dostojne audytorium  – 
innowacyjność w medycynie oczami chirurga. Pro‑
szę państwa, innowacyjność jest w każdej części 
ludzkiej działalności. Tak w części kreatywnej, jak 
sztuka i w naukowej. Medycyna w ogóle, a chirur‑
gia w szczególności jest sztuką i nauką, w związku 
z czym pozwoliłem sobie zabrać głos na ten temat. 
To niewątpliwie piękne słowa. To są cytaty wiel‑
kich ludzi tego naszego, także polskiego świata. 
Ratowanie życia jest „lokomotywą postępu” i ma 
szalenie ważny aspekt wdrożeniowy. Co jest cie‑
kawe? Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji w 90% zajmuje się lekami, [...]  tylko 
w 10% urządzeniami technicznymi, technologią, 
szeroko rozumianą robotyzacją, czyli tym, z czym 
związana jest moja działalność.

Przeprowadzając krótką syntezę chirurgii, odpo‑
wiem na pytanie: co to jest chirurgia? Jest to bystre 
oko, które widzi problem, umysł, który kieruje 
i ręka, która to wykonuje. Ta ręka w historii staje się 
uzbrojona w technologię i ten postęp jest postępem 
technologii. Jedyną właściwą szkołą chirurgów 
była wojna. Zauważono to bardzo dawno. Pisze 
o tym Herodot, potwierdza Hipokrates, ale jesz‑
cze wcześniej genialnie o tym pisze Mika Waltari, 
opisując trepanację czaszki. To był niewątpliwy 
postęp. To był krok w kierunku innowacyjności. 
Gdy nadchodzi wojna, to postęp jest wymuszony 

* Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

sytuacją i czasem. Wojny napoleońskie wprowa‑
dzają transport rannych, fantastyczną technikę 
amputacji, która ratuje życie kosztem kalectwa. 
Mistrz operacji chirurgicznych pola walki okresu 
napoleońskiego, sir Jan Dominik Larrey dochodzi 
do takiej wprawy, że potrafi odjąć kończynę w 120 
sekund.

Wojny krymskie. Pojawia się transport na polu 
walki. Już wtedy używane są gips i opatrunek. 
Wreszcie I wojna światowa – straszna broń che‑
miczna. Pod Londynem powstał szpital dla ludzi 
„bez twarzy”. To był szpital dla 5000 rannych ze 
zniszczonymi chemicznie twarzami, i tam sir Ha‑
rold Gillies stworzył podstawy chirurgii plastycz‑
nej. Tam powstały zasady liftingu, korekcji twarzy, 
chirurgii odtwórczej, wytwórczej i rekonstrukcyj‑
nej – właśnie tam, w tym szpitalu jakby na polu 
walki. I wojna światowa to wprowadzenie ssaka 
do tkanek – sir Harvey Cushing. To również za‑
sady leczenia wstrząsu pourazowego. Do tej pory 
podstawą jest opanowanie bólu, odwodnienia 
i walka z oziębieniem chorego. Otwarte złamania 
kończyn dolnych – unieruchomienie ratuje życie 
milionom ludzi.

Na niemieckim froncie zachodnim powstaje ge‑
nialna idea unieruchomienia złamań od wewnątrz 
(Martin Kirschner). Do tej pory ortopedia stosuje 
gwóźdź śródszpikowy, który właśnie powstał na 
polu walki. Przenosimy się do czasów nam współ‑
czesnych. Operacja Iran – ładnie nazwana misją 
stabilizacyjną, w rzeczywistości była wojną. Jest 
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postęp w leczeniu wstrząsu, fantastyczny postęp 
w rekonstrukcjach naczyń – i tutaj powstaje nowa 
zasada leczenia, etapowego postępowania w cięż‑
kich obrażeniach ciała.

Jak państwo widzicie, przerażające wielomiej‑
scowe obrażenia, i taki chory ma szansę przeżyć 
tylko wtedy, jak będzie leczony etapowo. Najpierw 
ratujemy czynności życiowe, czyli krwotok, za‑
każenie. Robimy przerwę i dopiero później przy‑
stępujemy do dalszego leczenia. Kiedy powstała 
ta zasada?

Jest 7 grudnia 1941 roku. Storpedowany zostaje 
USS Navy i dowódca tego statku, admirał, ma 
do wyboru albo zatopić okręt albo całkowicie go 
rozbroić, czyli wyrzucić torpedy, działa, amunicję, 
żeby okręt uniósł się ponad lustro wody i dopły‑
nął do brzegu. Okręt dopływa, admirał jest „za‑
wieszony”, bo rozbroił okręt, ale uratował życie, 
uratował okręt. I odtąd powstała zasada, która 
króluje w medycynie do dzisiaj. To strategia da-
mage control, czyli postępowania etapowego. Jest 
to innowacja, wymuszona strategia terapeutyczna, 
która powstała na polu walki. Najpierw ratujemy 
życie, potem następstwa obrażeń niezagrażające 
bezpośrednio życiu.

Chirurgia miała trzy wielkie problemy, które 
zostały rozwiązane w drodze różnych działań 
innowacyjnych, czyli: zatrzymanie krwawienia, 
walka z bólem i z zakażeniem. Krwawienie zostało 
opanowane już dość wcześnie, kiedy lekarz „czte‑
rech królów” Ambroise Pare (1510–1590) wpadł 
na pomysł, że należy podwiązywać naczynia, 
a nie lać wrzący, gorący olej celem przyżegania. 
Jak mówi historia, ponieważ zabrakło oleju, to 
zostało podwiązywanie naczynia. Wyniki były 
rewelacyjnie dobre. Następna wojna wprowadziła 
odzyskiwanie krwi z pola walki i szybkie środki 
działające miejscowo.

Wreszcie zakażenia. Prawie wszyscy operowani 
ranni umierali w wyniku zakażeń, jakichś „nieroz‑
poznawalnych miazmatów”. Ginekolog wiedeński 
Ignaz Semmelwis (1818–1865) odkrywa gorączkę 
połogową i to, że należy myć ręce. Chlor, ręka‑
wiczki, fenol zmniejszają zakażenia z 78 do 10%. 
Jurgen Thorwald, wybitny człowiek piszący o chi‑
rurgii, za dzień przełomowy w chirurgii, wyjście 
z nocy do dnia – uważa znieczulenie, kiedy profe‑
sor Warren dopuszcza anestezjologa Mortona do 
znieczulenia eterowego wykonanego w Massachu‑
setts General Hospital. Później królowa Wiktoria 
w ten sposób jest znieczulana do porodu. I to jest 
przełomowe dzieło chirurgii, które rozwija się do 

znakomitego znieczulenia stosowanego obecnie. 
Warren i Morton z chirurga uczynili dżentelmena.

I wreszcie następny wielki przełom, jest XIX wiek, 
9 września 1896 r., jesteśmy we Frankfurcie nad 
Menem. Rolnik w wyniku sprzeczki z sąsiadem 
zostaje ugodzony nożem w serce. Ludwig Rehn 
(1849–1930) wyjmuje nóż, zszywa serce. Państwo 
sobie nie wyobrażacie, jaki to jest przełom. Do tego 
okresu wszyscy wierzyli, że bijące serce dotknięte 
ręką człowieka natychmiast się zatrzyma i nigdy 
nie ruszy. Rehn przełamał to domniemanie i od 
tego czasu powstała kardiochirurgia. Wszyscy 
wielcy chirurdzy tego świata, łącznie z polskim 
wielkim Ludwikiem Rydygierem uważali, że to 
powinna być pierwsza i ostatnia operacja. Chcieli 
mu odebrać dyplom, ale to był największy przełom.

Na czym polega dzisiejsza chirurgia? Na czym 
polega dzisiejsza nowoczesność? To jest niepraw‑
dopodobny postęp technologii. Złośliwcy po‑
wiedzieli, że nowoczesną chirurgię wymyślono 
100 lat temu, następnie wiek XX, XXI to jest przede 
wszystkim postęp technologii, a więc miniinwa‑
zyjność, żeby te same operacje wykonywać przy 
minimalnym urazie chorego. Transplantologia 
i robotyzacja, ale najpierw musi być obrazowanie 
ludzkiego ciała. Państwo widzicie na przezroczu 
trzywymiarowe USG. Tak możemy zobaczyć dzi‑
siaj dziecko. W tomografii komputerowej i w rezo‑
nansie magnetycznym widać, co się dzieje w ciele 
człowieka.

Moje pokolenie zapoczątkowało rozwój chirur‑
gii. Już byłem dobrze wykształconym chirurgiem, 
kiedy mój mistrz mówił: „Panie Marku, jak pan nie 
wie, co jest w brzuchu chorego, to proszę otworzyć 
i zobaczyć”. Już tak się nie postępuje, nie otwiera 
się czaszki, żeby zobaczyć, co chory ma w głowie. 
Nie ma laparotomii, wielkich cięć brzusznych, 
żeby sprawdzić, zobaczyć, co się dzieje w ciele 
chorego, czy na przykład usunąć pęcherzyk, bądź 
jelita. Laparoskopią usuwa się pęcherzyk żółciowy, 
niesłusznie zwany woreczkiem, z kamieniami. 
Różnica jest ogromna. To samo dotyczy jamy klatki 
piersiowej. Wielkie cięcie i maleńki dostęp, czyli 
zmniejszamy dostęp, zmniejszamy naszą agresyw‑
ność. Jaką operację wybieramy? Czy wielki by‑pass 
z rozcięciem od pachwiny do pięty? Czy przez 
„dziurkę od klucza”? Taki malutki dostęp, który 
pozwala rozszerzyć naczynie, włożyć stent (stent‑
graft). Jak państwo widzicie, jest to cud Kosmy 
i Damiana z III wieku przeszczepienia kończyny 
dolnej lewej od Afroamerykanina do białego. I co? 
W 2011 roku medycyna to jakby powtórzyła, od 
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białego do białego. Jest to podwójny przeszczep 
obu kończyn w 2011 roku. Wcześniej były prze‑
szczepy nerek, serca, wątroby, twarzy. Praktycznie 
to są najczęściej przeszczepiane narządy. Dominuje 
nerka, następnie wątroba, potem serce.

Przechodzimy do robotyzacji. Tu jest królestwo 
technologii. Już w 1983 roku z ogromnym wkła‑
dem amerykańskiego przemysłu militarnego po‑
wstaje współpraca ręki chirurga z robotem. Re‑
wolucją jest „robot” da Vinci, który w 2000 roku 
zostaje dopuszczony do wykonywania operacji. 
Praktycznie jest to telemanipulator. 2001 rok jest 
rokiem przełomowym, bowiem robot wykonuje 
tak zwaną operację Lindbergha. Oczywiście koja‑
rzymy. Charles A. Lindbergh, 1927 rok przelot nad 
Atlantykiem, i teraz przenosimy to na chirurgię. 
Pacjent jest w Nowym Jorku. Operator w Stras‑
burgu. Operator trzyma manipulatory, jakbyśmy 
powiedzieli „joysticki”, a urządzenie w Nowym 
Jorku „operuje”, i to była tzw. operacja Lindbergha. 
Jeden z największych przełomów.

I wreszcie dochodzimy do tak zwanej operacji 
wirtualnej, czyli czegoś takiego, że chirurg wkłada 
ręce, umownie rzecz biorąc w Strasburgu, te ręce są 
widziane w Nowym Jorku i tu są korygowane. Już 
nie tylko telemanipulacja, tylko operacja wirtual‑
nej rzeczywistości. Przechodzimy już do zupełnej 
futurologii, czyli do robota Ravena, który potrafi 
pracować sam, zoperować bez udziału człowieka. 
Mniej więcej, jakbyśmy opisali to, że wkładamy 
dyskietkę do komputera, on się łączy z robotem 
i wykonuje operację w kosmosie, pod wodą, bo 
to mu w niczym nie przeszkadza. Gamma Knife, 
Cyberknife, o których państwo pewnie słyszeli, 
czyli tak zwane operacje „bezskalpelowe” – to jest 
współczesna chirurgia. Jesteśmy w stanie zognisko‑
wać wiązki promieni gamma, wiązki rentgenow‑
skie do miejsca chorego, żeby to miejsce usunąć.

W Stanach Zjednoczonych przy pomocy ro‑
bota da Vinci rutynowo wykonywane są zabiegi 
prostaty, ale i operacje serca. To jest standard – ile 
jest w Polsce robotów da Vinci? Jeden. W Rumu‑
nii 16. Niestety jest to procedura nierefundowana 
przez NFZ, dlatego jest tylko jeden (SIC!). Nie‑
stety, zatrzymaliśmy się w postępie. Podsumowu‑
jąc, kiedyś chirurgia polegała na tym, że należało 
wyciąć jak najwięcej chorej, zniszczonej tkanki, 
żeby zostawić zdrowe. Złośliwcy mówili, że chi‑
rurg to jest taki lekarz, który wraca wieczorem 
do domu, siada przy kolacji i się zastanawia, co 
jeszcze można było wyciąć z chorego, żeby on 
się dobrze poczuł. Była chirurgia diagnostyczna. 

Nie wiadomo, co jest w środku ciała ludzkiego, 
otworzymy, sprawdzimy, zobaczymy. Jest chi‑
rurgia odtwórcza, czyli był niedorozwój jakichś 
tkanek, wada rozwojowa, potrafiliśmy coś wy‑
tworzyć. I wreszcie jest chirurgia wytwórcza, ro‑
biąca coś z zupełnie nowego. Przykłady chirurgii 
odtwórczej. Odtworzenie krtani z biomateriałów 
z biotechnologii, bądź odtworzenie za pomocą 
drukarki [...],  wyciętej całej ściany klatki piersio‑
wej z zapewnieniem jej mechaniki.

Co spowodował postęp medycyny? Teraz będzie 
pewne zaskoczenie, bo powoli następuje „upadek” 
chirurgii. Oto przykłady. Postęp leczenia zacho‑
wawczego, czyli wprowadzenie farmakoterapii 
gruźlicy, jakby prawie zniszczyło torakochirurgię. 
Dzisiaj nikt nie operuje gruźlicy płuc. Zupełnie 
znikła chirurgia choroby wrzodowej, a tych ope‑
racji wykonywałem wiele, i chyba z dobrymi wy‑
nikami. Choroba wrzodowa dwunastnicy, choroba 
wrzodowa żołądka. W tej chwili praktycznie to nie 
istnieje dla chirurgii, bo nawet powikłania są już 
leczone za pomocą metod zachowawczych, np. en‑
doskopii. Kto dzisiaj operuje kamicę nerkową? 
Ja byłem operowany jeszcze nie tak dawno, a teraz 
jest fala ultradźwiękowa, rozbijamy kamienie, za 
moment będziemy rozbijali kamienie w innych 
miejscach. Czyli postęp jakby ogranicza chirurgię 
do miniinwazyjnego działania, do transplantologii 
i do pewnej jednak robotyzacji.

Następny temat. Chirurgia nowotworu. Chi‑
rurgia w leczeniu nowotworów osiągnęła pewien 
pułap. Ocenia się go tak ogólnie na 20–25% i ani 
kroku dalej. W 1946 roku, w którym ja się urodzi‑
łem, w Polsce wykonano pierwsze odjęcie płuca 
prawego z powodu raka. W tamtym czasie można 
było wykonać mniej więcej 100 skutecznych, ra‑
dykalnych onkologicznie takich operacji na 1000 
chorych. Dziesięciu przeżywało 5 lat. Minęło lat 
70 lat i wyniki są prawie podobne, jeżeli byśmy 
stosowali tylko chirurgię. Jak widzimy, chirurgia 
ma swój pełen poziom w leczeniu nowotworów, 
ale przyszłość leczenia nowotworów to nie chi‑
rurgia. To immunologia, terapia genowa, przeciw‑
ciała molekularne. Jaka jest przyszłość? Chory się 
pyta zespołu chirurgicznego, czy oni na pewno 
mają łączność z Internetem i czy wcisnęli surgery 
i czy ta ikona jest dostępna, to on się wtedy zga‑
dza na operację. Taka będzie przyszłość chirurgii.

Mniej więcej państwo wiecie, co to jest EKG – 
elektrokardiogram. Każdy z państwa wykonywał 
to badanie, a jak nie, to na pewno będzie. To jest 
zapis elektryczny pracy serca. „P” to jest praca 
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przedsionków. „QRS” to jest praca komór. „T” to 
jest powrót do pracy przedsionków. Za pomocą 
krzywej EKG jeden z uczonych opisał rozwój 
nauki i pomysły na postęp oraz rozwój w ogóle 
technologii. Otóż pojawia się jakieś zjawisko wy‑
myślone przez człowieka – „P”. Wszyscy się tym 
zachwycają. Są krytycy za i przeciw, ale więcej jest 
sceptyków. Pojawia się załamek „Q”, ale naraz jest 
promocja medialna, sprzętowa. Jest fantastyczne 
duże public relations, jest wielkie publicity, „wy‑
skakuje” załamek „R”. Szczyt, wszyscy to robią. 
Jedynym przeciwwskazaniem jest brak chorego 
do wykonania takiej operacji. No i naraz zaczy‑
nają się powikłania. Po pierwsze nie ten chory, 
nie te wskazania, nie w tym czasie, nie ci chorzy. 
Wszyscy chcą to robić, no więc zjeżdżamy do „S”. 

Powoli, powoli się wygrzebujemy do góry. Spo‑
sób, metoda, technika utrzyma się, opanuje się 
wtedy, jeżeli załamek „T” będzie większy od za‑
łamka „P”. W przestrzeni 10 lat to jest 2%, proszę 
państwa. „The Lancet” opublikował prace sprzed 
20 lat w medycynie, które miały być rewolucją, 
które miały odwrócić medycynę, jak mówił świętej 
pamięci Jan Ciszewski (sprawozdawca sportowy) 
o 360 stopni do przodu. Tylko 3% z tych prac ma 
w ogóle zastosowanie praktyczne. Także jestem 
absolutnie za nowoczesną technologią. Jestem ab‑
solutnie za postępem. Jestem gorącym tego zwo‑
lennikiem. Jako chirurg widzę technologię. Widzę 
przyszłość, ale bardzo bym chciał, żeby nogi nie 
biegły szybciej od głowy. Dziękuję państwu za 
uwagę. 

Determinanty rozwoju Polski.  
Polityka innowacyjna

red. naukowa Joanna Kotowicz -Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń -Horodyńska

Pełna oferta wydawnicza dostępna jest w księgarni 
internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

www.ksiazkiekonomiczne.pl

Polska aspiruje do roli jednego z  głównych 
krajów Unii Europejskiej. Te  aspiracje mają 
u podstaw wielkość naszego kraju, rozmiary 
gospodarki i możliwości jej dalszego rozwoju, ale 
także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji 
systemowej. Sukcesy te mają przede wszyst‑
kim charakter ilościowy: szybkie w porówna‑
niu z innymi krajami Unii tempo wzrostu PKB 
osiągane przez ponad 20 lat („zielona wyspa” 
w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika 
eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet 
te ilościowe sukcesy były kontynuowane, nie 
zapewnią one jednak wejścia do grona najbar‑
dziej rozwiniętych krajów UE. Aby to osiągnąć, 
potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źródło 
w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach 
zasobów pracy i ich twórczej aktywności oraz 
innowacyjności opartej na oryginalnych rozwią‑
zaniach powstających w kraju. Skupiając wysi‑
łek na innowacjach odtworzeniowych, znanych 
i stosowanych przez różne podmioty za granicą 
(a nieraz także w kraju), nie można w istotnym 
stopniu zmniejszyć dystansu technologicznego 
do liderów w krajach rozwiniętych i unowocze‑
śniać struktury gospodarki. (...)

W prezentowanej monografii zawarte zostały 
referaty traktujące o innowacyjności polskiej 

gospodarki, które przy‑
gotowane zostały na 
IX Kongres Ekonomi‑
stów Polskich. Prezen‑
tację tekstów poprzedza 
wspólne opracowanie 
trzech moderatorów 
sesji Kongresu poświę‑
conej innowacyjności. 
Składa się ono z trzech 
części. Część pierw‑
sza (autorstwa Ste‑
fana Krajewskiego) 
zawiera diagnozę 
stanu innowacyjności 
polskiej gospodarki. 
W drugiej części (autor‑
stwa Joanny Kotowicz‑
‑Jawor) zawarta jest 
ocena wpływu fundu‑
szy strukturalnych z UE 
na innowacyjność polskiej go‑
spodarki. Część trzecia (autorstwa Ewy 
Okoń ‑Horodyńskiej) koncentruje się na prezen‑
tacji głównych elementów pożądanej polityki 
proinnowacyjnej.

 (fragment ze wstępu)
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W poszukiwaniu optymalnej strategii 
dla ochrony zdrowia w Polsce

Dr Małgorzata Gałązka ‑Sobotka *

Dbanie o  zdrowie to podstawowe prawo 
człowieka. Zdrowie stanowi składnik ka‑

pitału ludzkiego, który decyduje o potencjale 
rozwoju społecznego i gospodarczego. Pragnie‑
nie zachowania zdrowia i szybka jego poprawa 
jest wyrazem troski jednostki o jej dobrostan 
fizyczny i psychiczny a państwa o zdolność do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego. In‑
westycja w zdrowie wydaje się zatem łącznikiem 
wszystkich sektorów gospodarki i priorytetem 
rządów, dla których inwestowanie w zdrowie 
obywateli powinno być nieustannym przed‑
miotem szczególnego zainteresowania i uwagi. 
Strategia ochrony zdrowia wydaje się naturalną 
konsekwencją świadomości wyzwań, przed 
którymi stoją państwa i społeczeństwa, w ob‑
szarze zachowania zdrowia oraz problemu luki 
niedoboru podaży względem popytu na usługi 
zdrowotne.

Strategia ochrony zdrowia a polityka 
zdrowotna

Za Cezarym Włodarczykiem politykę zdro‑
wotną określa się jako „działalność, która ma na 
celu poprawę stanu zdrowia, zaspokajanie po‑
trzeb zdrowotnych albo udzielanie świadczeń 
zdrowotnych”1. W nowszym ujęciu „polityka 
zdrowotna kraju lub społeczności to przyjmo‑
wana przez nie strategia, służąca kontrolowaniu 
i optymalizowaniu wykorzystywania przez nie 
wiedzy medycznej i dostępnych zasobów sto‑
sowanych do rozwiązywania problemów zdro‑
wotnych”2.

* Uczelnia Łazarskiego, Instytut Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia.

Polityka zdrowotna jest kreowana z  myślą 
o stworzeniu ram dla rozwoju infrastruktury dla 
całej ochrony zdrowia, co nie jest równoznaczne 
z systemem ochrony zdrowia finansowanym wy‑
łącznie przez rząd, ani usługami świadczonymi 
tylko przez podmioty państwowe. Zadaniem 
polityki zdrowotnej jest określenie potrzeb spo‑
łeczeństwa oraz utworzenie instytucji, które będą 
skutecznie wychodziły naprzeciw tym potrze‑
bom. W tym procesie istotne jest zdefiniowanie 
kluczowych zasad dotyczących relacji pomiędzy 
płatnikiem, świadczeniodawcami a pacjentami3.

Miarą polityki zdrowotnej jest dostępność do 
świadczeń, którą z kolei warunkuje efektywne 
dostosowanie struktury zasobów do struktury 
potrzeb zdrowotnych i  ich odpowiednie roz‑
mieszczenia oraz efektywne dostosowanie or‑
ganizacji świadczeń, umożliwiającej pacjentom 
korzystanie z usług zdrowotnych, przy założeniu, 
że podmioty lecznicze będą wychodziły naprze‑
ciw oczekiwaniom pacjentów i będą się starały 
je spełniać. W tym kontekście istotne jest takie 
kształtowanie koszyka świadczeń gwarantowa‑
nych i wynikających z niego kosztów usług me‑
dycznych, aby były one możliwe do poniesienia 
przez pacjentów.

Niezależnie jednak od tego, jak zdefiniujemy 
politykę zdrowotną i jej cele, aktualne pozostają 
słowa Magdaleny Sokołowskiej i Jacka Hołówki, 
że programy polityki zdrowotnej, podobnie jak 
inne programy polityki społecznej „powinny być 
wyraźnie określone pod czterema względami: 
1) powinny mieć jasno sformułowane cele; 2) cele 
te powinny być zgodne z innymi, społecznie ak‑
ceptowanymi wartościami; 3) realizacja progra‑
mów powinna brać pod uwagę postawy osób, 
których program dotyczy i 4) powinna przebiegać 
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przy zastosowaniu metod, które w sposób opty‑
malny mogą pogodzić ze sobą owe cele, wartości 
i postawy”4. Ocena realizacji tych założeń może 
stać się podstawą oceny programów ochrony 
zdrowia i polityki zdrowotnej5.

Za miary ilościowe celów polityki zdrowotnej 
możemy przyjąć długość życia, w tym przeciętną 
długość życia w zdrowiu, odsetek przedwcze‑
snych zgonów wśród chorych na choroby prze‑
wlekłe, odsetek niepełnosprawnych w populacji, 
udział wydatków na profilaktykę w wydatkach 
ogółem na ochronę zdrowia, poziom zaawanso‑
wania chorób nowotworowych w momencie ich 
wykrycia, śmiertelność noworodków, koszty spo‑
łeczne ponoszone przez państwo z tytułu czaso‑
wej lub trwałej niezdolności do pracy względem 
wydatków na zdrowie. Wśród miar jakościowych 
można wymienić poczucie dobrostanu i samo‑
realizacji społeczeństwa, odstępstwa od natural‑
nych i funkcjonalnych norm, styl życia, wzorce 
konsumpcji itp.

Państwo tworząc założenia polityki zdrowotnej 
tworzy ramę dla regionalnych i lokalnych strategii 
zdrowia a proces zarządzania strategicznego na 
poziomie podmiotów medycznym czyni bardziej 
stabilnym i przewidywalnym.

Strategie na rzecz ochrony 
zdrowia – przegląd dokumentów 
międzynarodowych

Polski sektor ochrony zdrowia należy do najbar‑
dziej krytykowanych obszarów państwa. W roku 
2016 w rankingu European Health Consumer Index 
Polska znalazła się na 31. miejscu i wraz z Wę‑
grami należy do grupy państw, które nie najlepiej 
radzą sobie z ochroną zdrowia6.

Mierniki stanu zdrowia Polaków wskazują, że 
jesteśmy w znacznie gorszej kondycji zdrowotnej 
niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. 
Według danych Eurostatu współczynnik liczby lat 
przeżytych w zdrowiu (współczynnik Healthy Life 
Years – HLY) w 2014 r. wynosił dla kobiet 62,7 roku, 
a dla mężczyzn 59,8 roku. Co drugi Polak (52%) 
ma długotrwałe problemy zdrowotne lub cho‑
roby przewlekłe, a 59% Polaków w wieku 15 lat 
i więcej skarży się na długotrwałe dolegliwości 
zdrowotne (trwające co najmniej 6 miesięcy)7.

Dominuje zatem przekonanie, że od lat nikt 
nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia 
w Polsce. Obywatele dotknięci brakiem dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, świadomi zaniechań 

w profilaktyce i edukacji, doświadczeni brakiem 
szans na pokonanie choroby z powodu jej póź‑
nego wykrycia zarzucają politykom kolejnych 
ekip rządzących brak strategii i wizji systemu 
zdrowia. Tymczasem polskie państwo jest inte‑
resariuszem wielu strategicznych dokumentów, 
co więcej – tworzy je.

W kształtowaniu polityki zdrowotnej w po‑
szczególnych krajach szczególnie istotne znacze‑
nie mają rezolucje Światowej Organizacji Zdro‑
wia (World Health Organization, WHO). Wiele 
lat temu państwa członkowskie skupione w tej 
organizacji uznały, że głównym celem WHO i ich 
samych w najbliższych dekadach powinno być 
uzyskanie przez wszystkich obywateli świata 
takiego poziomu zdrowia, który umożliwi im 
prowadzenie ekonomicznie i społecznie pro‑
duktywnego życia. W maju 1977 r. Światowe 
Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję, którą 
nazwano Zdrowie dla wszystkich (HFA). U jej 
podstaw leżała świadomość narastania poważ‑
nych problemów zdrowotnych i  społeczno‑
‑ekonomicznych oraz nieadekwatność dotych‑
czasowych modeli i systemów ochrony zdrowia. 
W roku 1978 na międzynarodowej konferencji 
w Ałma ‑Acie uzgodniono, że kluczową sprawą 
dla realizacji strategii jest rozwój i doskonale‑
nie podstawowej opieki zdrowotnej8. W toku 
dalszych prac powstała Globalna strategia osią‑
gnięcia zdrowia dla wszystkich do roku 2000, 
którą Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO 
przyjęło jako dokument programowy w roku 
19799.

Główne kierunki strategii Zdrowie dla wszyst‑
kich (HFA 2000) zdefiniowano następująco:

  propagowanie i upowszechnianie stylu życia 
i zachowań sprzyjających zdrowiu,

  zmniejszenie częstości występowania chorób 
i zaburzeń zdrowia, którym można zapobiegać 
przez obniżanie poziomu czynników ryzyka 
i ochronę środowiska,

  zapewnienie podstawowej opieki zdrowot‑
nej, która byłaby odpowiednia do potrzeb, 
dostępna i akceptowana przez wszystkich10.

W maju 1998 r. członkowie Światowej Orga‑
nizacji Zdrowia (WHO) na XXXI Światowym 
Zgromadzeniu Zdrowia przyjęli Światową De‑
klarację Zdrowia, w której podkreślono, że naj‑
ważniejszym celem rozwoju społecznego i eko‑
nomicznego jest poprawa zdrowia ludności oraz 
dobrostan fizyczny i psychiczny. W konsekwencji 
państwa zobowiązały się do efektywnych działań 
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na rzecz zdrowia publicznego oraz stworzenia 
warunków do solidarnego, równego i sprawiedli‑
wego dostępu do świadczeń zdrowotnych, które 
są oparte na dowodach medycznych, aktualnym 
stanie wiedzy, najwyższej jakości możliwej do 
osiągnięcia w granicach możliwości finansowych 
i nieustannej potrzebie ich doskonalenia. Każde 
z państw deklaruje przy tym uznanie samodziel‑
ności i wzajemnej niezależności w kształtowaniu 
polityki poszczególnych krajów z zachowaniem 
wizji zdrowia dla wszystkich w XXI wieku. Doku‑
ment Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich przyjęty 
przez kraje członkowskie Światowej Organizacji 
Zdrowia z regionu europejskiego miał być do‑
kumentem kierunkowym dla rządów do przy‑
gotowania oraz prowadzenia polityki i strategii 
w dziedzinie zdrowia. Wśród 21 zadań, które sta‑
nowią wytyczne dla polityki zdrowotnej państw 
z regionu europejskiego wymieniono11:
 1.  Solidarność dla zdrowia – która powinna 

się wyrażać w zmniejszeniu różnic w stanie 
zdrowia o minimum jedną trzecia do 2020 r.;

 2.  Równość w zdrowiu – gwarantującą naj‑
słabszym pod względem spo łecz no ‑eko no‑ 
micz nym grupom pacjentów poprawę stanu 
zdrowia o minimum 25% w stosunku do śred‑
niej w kraju w perspektywie do 2020 r.;

 3.  Zdrowy start życiowy – to zapewnienie zdro‑
wia noworodków i dzieci w wieku przedszkol‑
nym, zwiększający ich szanse na lepszy start;

 4.  Zdrowie młodych ludzi;
 5.  Zdrowie ludzi starszych – którzy po ukończe‑

niu 65. roku powinni mieć możliwość życia 
w zdrowiu i brania czynnego udziału w życiu 
społecznym;

 6.  Skuteczną ochronę zdrowia psychicznego – 
poprzez lepszy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej w przypadku choroby;

 7.  Redukcję chorób zakaźnych – poprzez sto‑
sowanie programów mających na celu zwal‑
czanie i ograniczanie negatywnych skutków 
chorób zakaźnych wpływających na zdrowie 
publiczne;

 8.  Redukcję zachorowań, niepełnosprawności 
i przedwczesnej śmiertelności z powodu prze‑
wlekłych chorób do możliwie najniższego 
poziomu;

 9.  Redukcję urazów związanych z wypadkami 
i przemocą;

10.  Zdrowe i bezpieczne środowisko – przyjęto, 
że do 2015 r. ludność regionu europejskiego 
powinna żyć w bezpieczniejszym środowisku 

a ekspozycja na zanieczyszczenia zagrażające 
zdrowiu nie powinna przekraczać standar‑
dów międzynarodowych;

11.  Zdrowy tryb życia – przyjęto, że do 2015 r. 
ludność regionu europejskiego powinna 
przyswoić wzorce zdrowszego trybu życia;

12.  Redukcję negatywnych skutków spożywania 
alkoholu, narkotyków i tytoniu;

13.  Tworzenie siedlisk zdrowotnych – przyjęto, 
że do 2015 r. ludzie powinni mieć większą 
możliwość życia w środowiskach zdrowych 
fizycznie i społecznie takich jak dom, szkoła, 
miejsce pracy i społeczność lokalna;

14.  Wielosektorową odpowiedzialność za zdro‑
wie – określono, że do 2020 r. wszystkie sek‑
tory powinny uznać i przyjąć odpowiedzial‑
ność za zdrowie;

15.  Zintegrowanie sektora zdrowia – przyjęto, że 
do 2010 r. ludzie powinni mieć zwiększony 
dostęp do opieki zdrowotnej organizowanej 
w systemie otwartym, przy udziale rodziny 
i środowiska lokalnego oraz wspierany przez 
odpowiednio dostosowany system hospita‑
lizacji;

16.  Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej – 
przejawiające się we wdrożeniu do 2010 r. 
programów zdrowotnych opartych na popu‑
lacji oraz opieki medycznej ukierunkowanej 
na wyniku zdrowotnym;

17.  Finansowanie świadczeń zdrowotnych 
i alokację środków – na podstawie zrów‑
noważonych mechanizmów finansowania, 
z zachowaniem zasad równego dostępu i so‑
lidarności, troski o najwyższą efektywność 
oraz optymalną jakość, opartych na kalkulacji 
kosztów;

18.  Rozwój edukacyjny ludzi związany z opieką 
zdrowotną – umożliwienie zdobycia odpo‑
wiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia;

19.  Wiedzę i badania naukowe na rzecz zdro‑
wia – powinny być rozwijane na podstawie 
sprawnego system informacji i komunikacji;

20.  Pozyskiwanie partnerów do ochrony zdro‑
wia – rozumiane jako ingerowanie i angażo‑
wanie wokół polityki zdrowotnej jednostek, 
grup i instytucji zarówno z sektora społecz‑
nego oraz prywatnego, a także służb społecz‑
nych i organizacji;

21.  Politykę i  strategię ochrony zdrowia na 
wszystkich poziomach: krajowym, regional‑
nym i lokalnym – wspierane przez wiodące 
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i innowacyjne procesy instytucjonalne, infra‑
strukturalne oraz zarządcze.

Kolejnym ważnym dokumentem kształtującym 
spójną politykę zdrowotną w Europie i w krajach 
członkowskich UE była strategia Zdrowie 2020, 
przyjęta jednogłośnie we wrześniu 2012 r. przez 
wszystkie kraje regionu europejskiego na 62. po‑
siedzeniu Europejskiego Komitetu Regionalnego 
Światowej Organizacji Zdrowia12. Wskazała ona 
cztery kierunki działania rządów, zastrzegając, 
że ich realizacja będzie zależała od zdolności 
państw do wprowadzania zmian, rozwoju inno‑
wacji i promocji zdrowia w kulturze współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa, różnymi nie‑
zależnymi organizacjami i ekspertami13.

Za obszary priorytetowe uznano wówczas:
  inwestowanie w ochronę zdrowia przez całe 
życie, przy jednoczesnym zwiększaniu możli‑
wości wpływania na decyzje i działania doty‑
czące zdrowia ogółu ludzi oraz kształtowania 
własnego zdrowia jednostki (empowerment);

  podjęcie przez kraje regionu europejskiego 
niezbędnych działań zapobiegających za‑
grożeniom zdrowotnym związanym z prze‑
wlekłymi chorobami niezakaźnymi i ciągle 
groźnymi chorobami zakaźnymi;

  wzmocnienie systemów zdrowotnych, moż‑
liwości działań w zakresie zdrowia publicz‑
nego, utrzymywanie gotowości i szybkiego 
reagowania na sytuacje nagłego zagrożenia 
zdrowotnego;

  tworzenie społeczności adaptatywnych (resi-
lient community) zdolnych do właściwego do‑
stosowywania się do zmieniającego się otocze‑
nia, w tym również do sytuacji kryzysowych 
oraz trudnych, a także tworzenie środowiska 
wspomagającego te zadania.

Wskazane priorytety należy traktować jako 
ramę, punkt odniesienia, strategiczne cele, do 
których każde z państw będzie zmierzało innymi 
drogami, wychodząc z innego punktu, dysponu‑
jąc zróżnicowanymi zasobami. Poszczególne kraje 
swoją politykę zdrowotną i strategie ochrony 
zdrowia będą korelować z wytycznymi europej‑
skimi zawartymi w dokumencie Zdrowie 2020 
i uwzględniając współodpowiedzialność za zdro‑
wie Europejczyków.

Wsparciem dla strategicznego zarządzania sek‑
torem ochrony zdrowia jest inicjatywa Komisji 
Europejskiej, która 20 lutego 2013 r. opublikowała 
kluczowy dokument pt. Investing in Health14. Jest 
on częścią strategii inwestycji społecznych na 

rzecz wzrostu gospodarczego i spójności pt. So-
cial Investment for Growth and Cohesion (Inwestycje 
społeczne na rzecz wzrostu i spójności)15. Według 
Komisji Europejskiej dobry stan zdrowia obywa‑
teli jest wartością samą w sobie (health is a value 
in itself)16, a także warunkiem koniecznym do 
zapewnienia dobrobytu socjalnego i gospodar‑
czego wspólnoty17. Zdrowie obywateli ma bowiem 
fundamentalny wpływ na wyniki gospodarcze 
narodów i wspólnoty poprzez zabezpieczenie 
produktywności, efektywności pracy, kapitału 
ludzkiego i budżetów publicznych. Inwestowa‑
nie w zdrowie jest więc stymulatorem wzrostu 
gospodarczego (health expenditure is recognised as 
growth ‑friendly expenditure)18 pod warunkiem ra‑
cjonalności tych inwestycji.

W myśl rekomendacji zawartych w tym doku‑
mencie rządy poszczególnych państw powinny 
koncentrować się na:
 1)  inwestowaniu w zrównoważone systemy 

ochrony zdrowia (investing in sustainable he-
alth systems),

 2)  inwestowaniu w  zdrowie obywateli jako 
kapitał ludzki (investing in people’s health as 
human capital),

 3)  inwestowaniu w zmniejszanie nierówności 
w zdrowiu (investing in reducing health ine-
qualities),

 4)  inwestowaniu funduszy unijnych w zdrowie 
(investing in health through adequate support 
from EU funds).

Wymienione obszary silnie nawiązują do celów 
wskazanych na forum WHO. Kolejne inicjatywy 
wyrażają zrozumienie istotnych problemów Eu‑
ropy w zakresie ochrony zdrowia, pokorę wzglę‑
dem czasu i nakładów, jakie należy zainwestować 
w skuteczne ich rozwiązania. Jednocześnie pod‑
kreśla się potrzebę determinacji i konsekwencji 
w działaniach poszczególnych rządów w osią‑
ganiu uzgodnionych celów, które powinny być 
systematycznie monitorowane i mierzone w za‑
kresie osiąganych rezultatów.

Polityka zdrowotna w Polsce – 
wytyczne strategiczne

Niekwestionowanym fundamentem polskiej 
polityki zdrowotnej jest Konstytucja Rzeczypo‑
spolitej Polskiej, która w art. 68 ustanowiła prawo 
każdego obywatela do ochrony zdrowia. W myśl 
zapisu pkt 2: „obywatelom, niezależnie od ich 
sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają 
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równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Władze 
publiczne są obowiązane do zapewnienia szcze‑
gólnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom cię‑
żarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom 
w podeszłym wieku”19.

W roku 1990 w odpowiedzi na strategię Świa‑
towej Organizacji Zdrowia Zdrowie dla wszystkich 
w roku 2000 opracowano Narodowy Program Zdro-
wia. Była to pierwsza próba połączenia wysiłków 
różnych instytucji administracji rządowej, organi‑
zacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych 
w celu ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia 
Polaków. W latach 1993 i 1996 modyfikowano go, 
dostosowując do nowych wyzwań, kierunków 
politycznych oraz możliwości ekonomicznych 
państwa. Wraz z postępującą integracją europej‑
ską powstały dokumenty strategiczne mające na 
celu harmonijny rozwój regionalny i skuteczną 
absorpcję środków wspólnotowych (lata 2002 
i 2006). W czerwcu 2005 r. Rada Ministrów przy‑
jęła Strategię rozwoju ochrony zdrowia w Polsce na 
lata 2007–2013, której integralną częścią był Naro-
dowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. W jego 
preambule czytamy, że „program nawiązywał 
do Światowej Deklaracji Zdrowia, strategii Zdro-
wie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, założeń 
programu Unii Europejskiej w kwestii zdrowia 
publicznego oraz nowej strategii zdrowia publicz‑
nego zaproponowanej przez Komisję Europejską 
wyrażonej w wystąpieniach programowych ko‑
misarzy ds. zdrowia i konsumentów UE: Davida 
Byrne’a i Markosa Kyprianou, projektu Decyzji 
Parlamentu Europejskiego i  Rady ustanawiającej 
wspólnotowy program w dziedzinie zdrowia na lata 
2007–2013”20.

Za kluczowe cele zdrowotne wówczas uznano:
  zmniejszenie zachorowalności i  przed‑
wczesnej umieralności z  powodu chorób 
naczyniowo ‑sercowych, w tym udarów mó‑
zgu,

  zmniejszenie zachorowalności i przedwcze‑
snej umieralności z powodu nowotworów 
złośliwych,

  zmniejszenie częstości urazów powstałych 
w wyniku wypadków i ograniczenie ich skut‑
ków,

  zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
przez działania prewencyjno ‑promocyjne,

  zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności 
i ograniczenie negatywnych skutków przewle‑
kłych schorzeń układu kostno ‑stawowego,

  zmniejszenie zachorowalności i przedwcze‑
snej umieralności z powodu przewlekłych 
chorób układu oddechowego,

  zwiększenie skuteczności zapobiegania cho‑
robom zakaźnym i zakażeniom,

  zmniejszenie różnic społecznych i terytorial‑
nych w stanie zdrowia populacji.

Za priorytety w promocji zdrowia przyjęto ogra‑
niczenie palenia tytoniu, zmniejszenie i zmianę 
struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie 
szkód zdrowotnych spowodowanych naduży‑
waniem alkoholu, poprawę sposobu żywienia 
ludności i jakości żywności, a także zmniejszenie 
występowania otyłości, zwiększenie aktywno‑
ści fizycznej ludności, ograniczenie używania 
substancji psychoaktywnych i związanych z tym 
szkód zdrowotnych, zmniejszenie narażenia na 
czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy 
oraz ich skutków zdrowotnych i poprawę stanu 
sanitarnego kraju.

Wśród działań niezbędnych do podjęcia przez 
rząd i samorządy terytorialne wymieniono: ak‑
tywizację jednostek samorządów terytorialnych 
i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia 
społeczeństwa; poprawę jakości świadczeń 
zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpie‑
czeństwa i akceptowalności społecznej, w tym 
przestrzegania praw pacjenta; usprawnienie 
wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad oso‑
bami zagrożonymi chorobami układu krążenia, 
udarami mózgu, nowotworami, powikłaniami 
cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz 
chorobami reumatycznymi, zwłaszcza poprzez 
działania podstawowej opieki zdrowotnej; 
zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu 
ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorzą‑
dowej na potrzeby promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej; zmniejszenie liczby urazów powsta‑
łych w wyniku wypadków i ograniczenie ich 
skutków.

Celem strategicznym Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016–202021 jest wydłużenie życia 
w zdrowiu, poprawa zdrowia i jakości życia lud‑
ności oraz zmniejszenie nierówności społecznych 
w zdrowiu. Jego realizacji służą cele operacyjne 
takie jak:

  poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia 
i aktywności fizycznej społeczeństwa;

  profilaktyka i  rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem substancji psycho‑
aktywnych, uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi ryzykownymi zachowaniami;
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  profilaktyka problemów zdrowia psychicz‑
nego i poprawa dobrostanu psychicznego 
społeczeństwa;

  ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynika‑
jącego z zagrożeń fizycznych, chemicznych 
i biologicznych w środowisku zewnętrznym, 
miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji i nauki;

  promocja zdrowego i aktywnego starzenia się;
  poprawa zdrowia prokreacyjnego.
Szczególną rolę w kształtowaniu polityki zdro‑

wotnej i efektywnej absorpcji środków europej‑
skich przeznaczanych na zdrowie ma odgrywać 
dokument rządowy pt. Policy paper dla ochrony 
zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strate-
giczne. Jest to pierwsza w Polsce i w Europie tak 
kompleksowa analiza stanu krajowego systemu 
ochrony zdrowia, która identyfikuje jego mocne 
i słabsze strony, a także wyzwania i szanse przed 
nim stojące. Istotnym atutem tego dokumentu 
jest długofalowa wizja rozwoju systemu ochrony 
zdrowia, a także cele strategiczne i narzędzia do 
ich osiągnięcia.

Na progu nowej perspektywy finansowej UE 
polski rząd opracował wizję systemu ochrony 
zdrowia w Polsce do 2020 r. – systemu zorien‑
towanego na dłuższym życiu w zdrowiu, po‑
trzebach obecnych i przyszłych pacjentów oraz 
na trendach demograficznych i epidemiologicz‑
nych. Istotą rozwoju systemu jest jego oparcie 
na właściwych ilościowo i jakościowo: zasobach, 
procesach i wartościach efektywnie zarządzanych 
i prawidłowo alokowanych22.

Wizji tej podporządkowano cztery strategiczne 
cele długoterminowe, którym przypisano cele 
operacyjne i kierunki interwencji prowadzące 
do ich osiągnięcia. Ich strukturę przedstawia ry‑
sunek 1.

Innowacją w kształtowaniu wytycznych stra‑
tegii dla polityki zdrowotnej zawartą w tym 
dokumencie było potraktowanie problematycz‑
nych obszarów w sposób zintegrowany, kom‑
pleksowy. Podkreślono przenikanie się wielu 
kluczowych obszarów i konieczność rozwią‑
zywania problemów, niwelowania deficytów 
i stawiania czoła wyzwaniom, wyłącznie w mo‑
delu interdyscyplinarnego i międzyfunkcjo‑
nalnego zarządzania. Wskazane w Policy paper 
obszary problemowe i kierunki strategicznych 
działań są zbieżne z priorytetami WHO i wy‑
tycznymi Unii Europejskiej. Słabością tego 
dokumentu był niewielki udział szeroko ro‑
zumianych interesariuszy systemu w procesie 

jego powstawania. Pomimo braku odrzucenia 
kluczowych kierunków, w odbiorze społecznym 
dokument ten miał przede wszystkim zaspokoić 
oczekiwania Komisji Europejskiej w negocja‑
cjach o środki finansowe dla ochrony zdrowia 
w Polsce, niż stanowić rzeczywistą strategię dla 
dalszego rozwoju systemu.

Potwierdzeniem tego podejścia wydają się za‑
łożenia Narodowej Strategii Zdrowia zawarte 
w dokumencie kierunkowym pt. Narodowa Służba 
Zdrowia, przedstawionym przez ministra zdrowia 
Konstantego Radziwiłła w lipcu 2016 r., w którym 
ani razu nie przywołuje się Policy paper. Słabością 
i swoistym krokiem wstecz w planowaniu stra‑
tegicznym wydaje się również pominięcie w do‑
kumencie traktowanym jako narodowa strategia 
zasadniczych celów proponowanych reform, 
w tym również jednoznacznego odwołania do 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. 
W centrum uwagi autorów opracowania są dzia‑
łania reformatorskie, w tym wymienione jako 
priorytetowe23:
 1.  Budowa sprawnego systemu zarządzania po‑

wszechnie dostępnej służby zdrowia poprzez:
 – likwidację NFZ,
 – powszechny dostęp do świadczeń,
 – reformę zarządzania służbą zdrowia na 

poziomie regionalnym,
 – przeniesienie środków na służbę zdrowia 

do budżetu.
 2.  Utworzenie sieci szpitali, w tym:

 – wprowadzenie nowego systemu kontrak‑
towania szpitali,

 – połączenie działalności szpitala z opieką 
ambulatoryjną,

 – stopniowanie działalności szpitali.
 3.  Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, 

poprzez precyzyjne zaprojektowanie dyna‑
miki wzrostu w czasie.

 4.  Zbudowanie nowej Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, poprzez:
 – budowę zespołu podstawowej opieki zdro‑

wotnej,
 – koordynację opieki poprzez POZ,
 – nowe zasady finansowania POZ, w tym 

instrument budżetu powierzonego.
 5.  Stworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego, 

mającego na celu integrację systemu zdro‑
wia publicznego, zwiększenie efektywności 
działań prozdrowotnych i promocję zdrowia.

 6.  Regulacja wynagrodzeń w służbie zdrowia, 
poprzez wprowadzenie płac minimalnych.



74 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

Narodowa Strategia Zdrowia bez wskazania 
zasadniczych celów, rezultatów zdrowotnych, do 
których jej realizacja ma doprowadzić nie może 
być traktowana jako metodycznie poprawny do‑
kument strategiczny.

Dyskusja i wnioski końcowe

W toku przedstawionej analizy zarzut braku 
formalnej strategii ochrony zdrowia w Polsce 
wydaje się nie mieć pokrycia w faktach. Dysku‑
sje krajowe i międzynarodowe, uwzględniające 
regionalne i lokalne problemy, a także wyzwania 
zdrowotne mające ponadnarodowy charakter, 
umożliwiły opracowanie ważnych dokumentów 
strategicznych, które precyzyjnie i poprawnie 
wyznaczają kierunki działań oraz identyfikują 
instrumenty interwencji. Zarówno Narodowy 

Program Zdrowia, narodowe programy w ob‑
szarze onkologii, psychiatrii, chorób sercowo‑
‑naczyniowych oraz Policy paper wydają się dobrą 
macierzą celów i mają podstawy, aby uznać je 
za efektywne narzędzie zarządzania strategicz‑
nego w sektorze ochrony zdrowia na poziomie 
całego kraju i poszczególnych regionów, pod 
warunkiem przypisania im odpowiednich instru‑
mentów finansowych i zarządczych. Należy pod‑
kreślić, że regionalne strategie polityki zdrowot‑
nej formułowane na poziomie poszczególnych 
województw wprost odnoszą się do zapisów 
zawartych w tych dokumentach, wskazując ich 
powiązanie z kluczowymi strategiami krajowymi.

14 lutego 2017 r. – kiedy Rada Ministrów przy‑
jęła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
w  której ponownie „ukonstytuowano” kapi‑
tał zdrowia – za ważny cel i warunek uznano 

Realizowany przy 
pomocy narzędzi

od 1 do 15

Realizowany przy 
pomocy narzędzi

od 16 do 20

Realizowany przy 
pomocy narzędzi

od 21 do 30

Realizowany przy
pomocy narzędzi

od 31 do 36

CEL GŁÓWNY Zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika
wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy w Polsce

Realizowany
przy pomocy
9 kierunków
interwencji

Realizowany
przy pomocy
7 kierunków
interwencji

Realizowany
przy pomocy
8 kierunków
interwencji

Realizowany
przy pomocy
5 kierunków
interwencji

Cel długoterminowy 1
do 2030

Cel długoterminowy 2
do 2030

Cel długoterminowy 3
do 2030

Cel długoterminowy 4
do 2030

Cel
operacyjny A

do 2020
Rozwój profilaktyki zdrowotnej, 

diagnostyki i medycyny 
naprawczej ukierunkowany 

na główne problemy 
epidemiologiczne 

w Polsce.

Cel
operacyjny B

do 2020
Przeciwdziałanie 

negatywnym trendom demo-
graficznym poprzez rozwój 

opieki nad matką i 
dzieckiem oraz osobami 

starszymi.

Cel
operacyjny D

do 2020
Rozwój profilaktyki zdrowot-
nej, diagnostyki i medycyny 
naprawczej ukierunkowany 

na główne problemy 
epidemiologiczne 

w Polsce.

Opracowanie i wdrożenie 
działań wzmacniających 

kształtowanie postaw proz-
drowotnych zwiększających 
dostępność do programów 
zdrowotnych (profilaktycz-
nych, rehabilitacyjnych) w 
celu zmniejszenia zacho-
rowalności i umieralności, 
w szczególności z powodu 

chorób cywilizacyjnych.

Dostosowanie systemu 
opieki zdrowotnej do pro-

gnozowanych do roku 2030 
zmian demograficznych, w 
szczególności wzmocnienie 

działań na rzecz rozwoju 
infrastruktury i zasobów ka-
drowych w obszarach opie-

ki nad matką i dzieckiem 
oraz osobami starszymi.

Wdrożenie instrumen-
tów podnoszących jakość 
świadczonych usług zdro-

wotnych i efektywność sys-
temu opieki zdrowotnej.

Zwiększenie dostępności 
do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych w prioryteto-
wych, wynikających z uwa-
runkowań epidemiologicz-
nych, dziedzinach medycy-
ny (np. kardiologia, onko-
logia, neurologia, medycy-
na ratunkowa, ortopedia i 

traumatologia, psychiatria).
Cel

operacyjny C
do 2020

Poprawa efektywności 
i organizacji systemu opieki zdrowot-

nej w kontekście zmieniającej się 
sytuacji demograficznej 
i epidemiologicznej oraz 

wspieranie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego

 i innowacji 
w ochronie 

zdrowia.

Rysunek 1. Schemat struktury celów i kierunków interwencji w ochronie zdrowia do roku 2020

Źródło: Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 
lipiec 2015, s. 55.



Biuletyn PTE 4(79), wrzesień 2017 I 75

zachowanie i odtwarzanie zdrowia na ścieżce 
do zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i społecznego Polski.

W czym zatem tkwi słabość polskiego systemu 
ochrony zdrowia mierzonego wskaźnikami epi‑
demiologicznymi, finansowymi i organizacyj‑
nymi? Z jakimi deficytami natury strategicznej 
borykamy się w tym obszarze?

Na te pytania można zapewne udzielić wiele 
odpowiedzi. Na gruncie przedstawionych fak‑
tów za fundamentalne przyczyny nieefektywno‑
ści polskiego systemu, a także braku konsekwen‑
cji i ciągłości w osiąganiu celów strategicznych 
należy uznać brak podejścia systemowego oraz 
niski poziom zaawansowania myślenia strate‑
gicznego.

Słowem „system” nieustannie nazywamy nasz 
sektor ochrony zdrowia. W działaniach kolejnych 
rządów i ministrów zdrowia brakuje jednak po‑
strzegania poszczególnych jego elementów jako 
całości, wzajemnie na siebie oddziałujących, ale 
ukierunkowanych na wspólne cele. Konieczne 
jest bezdyskusyjne przyjęcie tego, że poszcze‑
gólne elementy systemu ochrony zdrowia wza‑
jemnie na siebie bezpośrednio lub pośrednio 
oddziałują, ale ich spójność jest warunkowana 
precyzją w zdefiniowaniu: celów, które uznajemy 
za nadrzędne, funkcji, które system ma pełnić 
oraz efektów, które w toku jego działania będą 
oczekiwane. Tylko poprzez całościowe podejście 
kreatorzy systemu i jego zarządzający mają szansę 
na uniknięcie pułapki dezintegracji, punktowych 
interwencji, przywiązania do pojedynczych, mało 
istotnych elementów, bez świadomości hierarchii 
składowych i ich znaczenia w procesie kształto‑
wania pożądanych wyników.

Szeroka perspektywa widzenia problemów 
zdrowotnych pozwala na obiektywizm celów, 
zdjęcie z nich stygmatów politycznych i konse‑
kwentne realizowanie zadań oraz wykorzystanie 
instrumentów, które obiektywnie są najwyżej 
oceniane. Stąd od lat przywoływany jest postu‑
lat odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia 
i skorzystania z holenderskich wzorców. Tylko 
taki model gwarantuje stabilną, skuteczną i inte‑
ligentną zmianę systemu, z pominięciem konku‑
rencji politycznej i nieracjonalnego w przypadku 
ochrony zdrowia nieustannego reengineeringu, 
którego głównymi architektami są politycy, a nie 
eksperci – stratedzy rynku zdrowia.

W odniesieniu do myślenia strategicznego 
za kluczowe źródło deficytu należy uznać 

rozumienie poziomu strategii oraz związku 
strategii z innymi działaniami z zakresu zarzą‑
dzania strategicznego, które wymagają również 
szerokiej, całościowej perspektywy. Zdolność 
do zarządzania strategicznego placówką me‑
dyczną, która poprzez personel ma najbliższe 
relacje z pacjentami, jest wypadkową kierunków 
strategicznych regionu i systemu ochrony zdro‑
wia kraju, postrzeganego w perspektywie jego 
związków z otoczeniem zewnętrznym, w tym 
również międzynarodowym. Wyraźne sprecyzo‑
wanie „poziomu myślenia” umożliwia określenie 
rodzaju i zakresu decyzji podejmowanych pod‑
czas planowania strategicznego. Toteż system 
ochrony zdrowia wyposażony jest w strategię dla 
kraju, regionów, placówek, oddziałów czy typów 
działalności. Strategia to zestaw wytycznych 
lub plan, który ma zapewnić spójność decyzji 
i przejścia z miejsca A do miejsca B, w którym 
chcemy być za jakiś czas. Tym samym tworzone 
w Polsce dokumenty strategiczne postrzegamy 
jako mapy drogowe przyszłości, której oczeku‑
jemy w polskim systemie. Niestety, planowanie 
strategiczne i opracowanie dokumentów kierun‑
kowych okazuje się najprostszym elementem 
zarządzania strategicznego. Problemem jest ich 
niewłaściwe wdrożenie lub brak wdrożenia, co 
czyni proces tworzenia strategii i planów stra‑
tegicznych bezwartościowym.

W  dyskusji o  strategii w  ochronie zdrowia 
nie możemy pominąć odpowiedzialności, która 
ostatecznie spoczywa na najwyższym kierownic‑
twie. Tymczasem w Polsce na barki dyrektorów 
placówek i właścicieli podmiotów leczniczych 
przełożono cały ciężar realizacji celów zdrowot‑
nych. W kulturze prawdziwego przywództwa 
liderzy nieustannie definiują priorytety, inspirują, 
wdrażają wizję oraz utrzymują tę wizję nawet 
wówczas, gdy wymaga to poświęceń. 
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Perspektywy i ograniczenia rozwoju 
transportu kolejowego w Polsce

Dr Michał Zajfert *

Transport stanowi jeden z najistotniejszych 
czynników wpływających na rozwój gospo‑

darczy kraju, a dobrze rozwinięta infrastruktura 
transportowa wzmacnia spójność społeczną, eko‑
nomiczną i przestrzenną kraju. Jednym z kluczo‑
wych celów określonych w obowiązującej Strate‑
gii Rozwoju Transportu Polski jest ograniczanie 
negatywnego wpływu transportu na środowisko. 
W obszarze transportu lądowego obejmuje to 
dążenie do zwiększenia udziału kolei cechującej 
się najniższymi kosztami zewnętrznymi (Bur‑
newicz 2003,  MTBiGM 2013). Tymczasem po‑
równanie stanu transportu kolejowego w Polsce 
do innych krajów świata, zwłaszcza krajów UE, 
może niepokoić. Opracowywany rokrocznie 
przez Światowe Forum Ekonomiczne The Global 
Competitiveness Report wyznacza światowy indeks 
konkurencyjności i prezentuje ranking ok. 140 
krajów1, określający ich pozycję na podstawie 144 
wskaźników. W przypadku Polski można wskazać 
22 kluczowe czynniki, które determinują obecną 
niekorzystną, przejściową fazę rozwoju naszego 
kraju między etapem rozwoju inwestycyjnego 
a innowacyjnego. Jednym z nich jest jakość in‑
frastruktury kolejowej (Pietrewicz 2016). Nastę‑
pująca w kolejnych edycjach wspomnianego Ra‑
portu zmiana oceny jakości polskiej infrastruktury 
została przedstawiona na wykresie 1. Do roku 
2012 ocena ta rokrocznie spadała, w efekcie czego 
Polska w tej kategorii zajęła w 2012 r. 77. miejsce 
na 140 porównywanych krajów, co jednoznacz‑
nie wskazuje na mający wówczas miejsce regres 
kolei w Polsce. Od tego czasu postrzegana jakość 
stopniowo wzrasta, w ostatniej edycji Polska za‑

* Doktor w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.
1 Liczba krajów w kolejnych edycjach nieznacznie rosła.

jęła 51. miejsce. Można uznać, że w dużej mierze 
jest to pozytywny efekt trwającej rewitalizacji 
i modernizacji kolei.
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Wykres 1. Wskaźnik jakość infrastruktury kolejowej 
w Polsce wg The Global Competitiveness Report

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Global Compe-
titiveness Report edycje: 2009–2010, 2012–2013, 2013–2014, 
2014–2015, 2015–2016 (2014).

Subiektywne odczucia ankietowanych przed‑
siębiorców, które są podstawą wyznaczania oceny 
infrastruktury kolejowej w Polsce, w przytoczo‑
nym Raporcie pokrywają się z danymi prezen‑
towanymi przez spółkę Polskie Linie Kolejowe 
zarządzającą tą infrastrukturą (wykres 2). W la‑
tach 2000–2011 dopuszczalna prędkość pociągów 
była obniżana na większej długości linii kolejo‑
wych niż podwyższana. W efekcie tego łącznie 
przez 10 lat długość linii kolejowych, na których 
obniżono prędkość, była większa o 12 797 km 
od tych, na których prędkość tę podwyższono2. 
Widoczna poprawa zaczęła następować dopiero 

2 Wielkości tej nie można porównywać z łączną długością 
sieci kolejowej, gdyż kilkakrotnie uwzględnia ona te same 
fragmenty linii kolejowych, jeśli w kolejnych latach było 
na nich stopniowo zaostrzane ograniczenie prędkości po‑
ciągów.
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od 2012 r., gdy w efekcie finalizacji prowadzonych 
prac modernizacyjnych długość linii kolejowych, 
na których podwyższono prędkość, łącznie do 
2015 r. była większa o 4684 km od tych, na których 
prędkość tę obniżono (wykres 2).

Oprócz jakości drugim równie istotnym czyn‑
nikiem determinującym konkurencyjność trans‑
portu kolejowego są koszty dostępu do infrastruk‑
tury. Tymczasem spółka Polskie Linie Kolejowe 
zarządzająca polską siecią kolejową, wyznaczając 
wysokość opłat za korzystanie z niej, przejawiała 
zachowania typowe dla monopolu naturalnego. 
Systematycznie podwyższane stawki nie miały 
związku z rzeczywistymi kosztami utrzymania 
poszczególnych fragmentów sieci kolejowej. Jed‑
nocześnie deficyt spółki utrzymywał się na stałym 
poziomie, co może wskazywać na przerzucanie 
kosztów funkcjonowania spółki na jej klientów 
(Informacja 2007). W efekcie wysokość opłat za 
udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom 
towarowym osiągnęła w Polsce jeden z najwyż‑
szych poziomów w porównaniu z innymi krajami 
UE (por. wykres 3).

Wysoki poziom opłat za dostęp do infrastruk‑
tury, na której przeciętna prędkość handlowa 
pociągów towarowych wynosiła 23 km/h zagraża 
przyszłości transportu kolejowego w Polsce, gdyż 
w efekcie nie jest on w stanie konkurować z trans‑
portem drogowym. Należy tu podkreślić, że tak 
niska prędkość handlowa nie wynika z niskiej 

prędkości jazdy pociągów towarowych, gdyż 
ta wynosi średnio 80–100 km/h, ale z czasu ich 
oczekiwania na umożliwienie przejazdu, co jest 
konsekwencją niskiej przepustowości węzłów 
kolejowych, jak i nieumiejętnej organizacji ruchu 
kolejowego. Jednocześnie malejące na skutek tego 
przewozy kolejowe automatycznie ograniczają 
przychody zarządcy infrastruktury kolejowej, 
co uniemożliwia zakładane utrzymanie poziomu 
wpływów za jej udostępnianie. Zarządca infra‑
struktury, spółka Polskie Linie Kolejowe, nadal 
jest spółką wchodzącą w skład Grupy PKP, co 
stwarza zagrożenie faworyzowania przez nią 
innych spółek przewozowych wchodzących 
w skład tej samej Grupy PKP. Jednocześnie re‑
gulator rynku, Urząd Transportu Kolejowego, 
nieudolnie sprawuje swoją funkcję w zakresie 
kontroli zarządcy infrastruktury. Skutkuje to 
wspomnianym nadmiernym wzrostem stawek za 
dostęp do niej i brakiem bodźców motywujących 
jej zarządcę, spółkę PLK, do obniżania kosztów 
jej utrzymania. Ponadto zaangażowanie państwa 
we współfinansowanie utrzymania i rozwoju in‑
frastruktury kolejowej nie wykracza poza sferę 
deklaratywną, co doprowadza do jej faktycznej 
stopniowej degradacji. Ten negatywny, przedsta‑
wiony już wcześniej trend został powstrzymany 
jedynie dzięki wsparciu UE.

Sieć kolejowa, jako monopol naturalny, po‑
zwala na osiąganie korzyści skali, tj. redukcję 

Wykres 2. Długość linii kolejowych, na których w danym roku zmieniono dopuszczalną prędkość pociągów

Źródło: Raport roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2015.
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kosztów jednostkowych w efekcie wzrostu liczby 
uruchamianych pociągów. Jednak nie jest re‑
alizowany wynikający z tego oczywisty wnio‑
sek – stosowanie wobec przewoźników zachęt do 
korzystania z infrastruktury poprzez atrakcyjną 
cenę dostępu do niej. Rozwój rynku w sektorze 
transportu kolejowego wymaga definitywnego 
i całkowitego wydzielenia spółki Polskie Linie 
Kolejowe zarządzającej infrastrukturą kolejową 
(siecią kolejową) z Grupy PKP i skutecznego 
nadzoru bezstronnego urzędu regulatora. Jego 
rolą winno być zapewnienie poziomu stawek 
za dostęp do infrastruktury, pozwalającego 
na realną konkurencję transportu kolejowego 
z drogowym i chroniącego przed zakusami nad‑
używania przez zarządcę infrastruktury pozycji 
monopolu naturalnego. W tym kontekście należy 
pozytywnie ocenić zapisy obowiązującej strategii, 
wskazującej wprost na konieczność uzupełnie‑
nia kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego 
o możliwość rozstrzygania sporów wynikających 
z dostępu do infrastruktury kolejowej i kształto‑
wanie zrównoważonego systemu opłat za dostęp 
do niej z poszanowaniem zasady równego do‑
stępu do sieci dla wszystkich uczestników rynku 
przewozów ( MTBiGM 2013).

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 
utrzymanie infrastruktury jedynie z wpływów 
za jej udostępnianie jest niemożliwe, prowadzi 
do jej degradacji i w efekcie do marginalizacji tej 
gałęzi transportu. Dlatego praktyczne wdrażanie 
zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce 
wymaga akceptacji udziału państwa we współ‑
finansowaniu utrzymania i rozwoju infrastruk‑
tury kolejowej, analogicznie, jak ma to miejsce 
w przypadku sieci dróg zarządzanej przez agencję 
rządową – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad (Zajfert 2016).

Popyt na usługi transportowe pozostaje w bez‑
pośrednim związku z wielkością PKB i transporto‑
chłonnością gospodarki narodowej, której miarą 
jest stosunek wielkości przewozów lub pracy 
przewozowej do PKB (Rydzkowski 2005). W la‑
tach 2000–2015 zmiana ogólnej transportochłon‑
ności gospodarki kraju miała odmienny wpływ 
na zmiany popytu na usługi przewozowe reali‑
zowane przez poszczególne gałęzie transportu, 
co zostało przedstawione na wykresie 4. W ciągu 
pierwszych 3 lat (do 2003 r.) widoczny jest wyraźny 
spadek wykonanej pracy przewozowej pomimo 
trwającego wzrostu PKB, w efekcie czego trans‑
portochłonność gospodarki spadła w tym czasie 

Wykres 3. Średnie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej w Europie

Źródło: Fundacja ProKolej za IRG Rail 2013.
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o ok. 7%. Można przedstawić tezę, że jest to efekt 
mającego wówczas miejsce wyhamowania tempa 
rozwoju kraju i następującej wówczas trwałej 
zmiany struktury gospodarki – zmniejszenia roli 
przemysłu na rzecz sektora usług. Spowolnienie 
tempa rozwoju kraju i niepewność, co do przy‑
szłości ograniczyło rozwój transportochłonnych 
sektorów przemysłu, które, w porównaniu z sek‑
torem usług, cechują się wysokimi nakładami in‑
westycyjnymi i relatywnie długim czasem zwrotu 
poniesionych nakładów. Miało to zdecydowanie 
negatywny wpływ na transport kolejowy – wyko‑
nana przez niego praca przewozowa spadła w tym 
czasie o 12%, podczas gdy transport samocho‑
dowy w tym samym czasie osiągnął 2,5% wzro‑
stu. W późniejszych latach (2003–2015) widoczny 
jest silny, przewyższający poziom dynamiki PKB, 
wzrost wykonanej pracy przewozowej, w efekcie 
czego transportochłonność gospodarki wzrosła 
w tym czasie o 61%. Stanowi to odzwierciedlenie 
mającego miejsce ogólnego ożywienia gospodarki 
Polski i wynikającego z tego zwiększenia popytu 
na usługi przewozowe, przy czym kryzys finan‑
sowy z 2008 r. nie wpłynął w większym stopniu 
na ten trwały trend wzrostowy. Na uwagę zwraca 
jednak fakt, że całość wzrostu wykonanej pracy 
przewozowej przypada na transport drogowy. 
W 2015 r. wielkość wykonanej przez niego pracy 

przewozowej była ponad 5‑krotnie wyższa w po‑
równaniu z transportem kolejowym. Większość 
kolejowych przewozów towarowych to ładunki 
masowe, w tym przede wszystkim węgiel ka‑
mienny. Wraz z trwającą restrukturyzacją gór‑
nictwa, ograniczaniem wydobycia węgla i jego 
zużycia w elektrowniach, wielkość jego przewo‑
zów również systematycznie maleje. W 2000 r. 
udział węgla w wykonanej pracy przewozowej 
wynosił 42,2%, tymczasem w 2015 r. zmalał on 
do 29,6%. Malejący udział węgla w ogólnych prze‑
wozach wskazuje, że spadek jego przewozów jest 
kompensowany wzrostem przewozów innych 
grup ładunków (Zajfert 2016) (wykres 4).

Ekonomiczna przewaga transportu kolejowego 
wobec drogowego ma miejsce w  przypadku 
transportu w jednej relacji ładunków o znacz‑
nej wielkości, tj. transportu masowego, wówczas 
kolej pozwala na osiąganie znacznych korzyści 
skali. Jednak nieodwracalny spadek przewozów 
masowych będący skutkiem zmiany struktury 
gospodarki zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach EU, w tym trwającej deindustrializacji, 
wymusza dostosowanie kolei do nowych potrzeb 
transportowych gospodarki. Jednym z ważniej‑
szych i faworyzowanym w krajach UE kierunkiem 
zmian jest tu upowszechnianie transportu inter‑
modalnego określanego także jako kombinowany, 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2015 r. (2016).
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który wykorzystując różne gałęzie transportu 
ogranicza koszty wykonania operacji przeła‑
dunkowych między poszczególnymi środkami 
transportu. Znajduje to także odzwierciedlenie 
w obowiązującej Strategii Rozwoju Transportu 
Polski zakładającej ściślejszą integrację transportu 
kolejowego z innymi gałęziami w ramach trans‑
portu intermodalnego  m. in. poprzez moderni‑
zację i budowę terminali przystosowanych do 
obsługi przez kolej intermodalnych przewozów 
kontenerowych czy wymianę taboru na nowo‑
czesny dostosowany do obsługi tego segmentu 
transportu ( MTBiGM 2013).

W transporcie intermodalnym ładunek nie 
zmienia swego naczynia transportowego, któ‑
rym jest samochód ciężarowy, naczepa bądź kon‑
tener. W relacjach dowozowych do i z centrów 
logistycznych wykorzystywany jest transport 
drogowy a dalekobieżny transport pomiędzy 
centrami jest realizowany przy wykorzystaniu 
transportu kolejowego bądź śródlądowego. 
W  Polsce transport intermodalny nadal sta‑
nowi niewielki ułamek ogółu przewozów ła‑
dunków koleją – w 2015 r. ich udział mierzony 
przewozami w tonach stanowił 4,2%. Podobnie 
jak w UE niemal całość przewozów intermodal‑
nych stanowi przewóz ładunków w kontenerach 
(w 2015 r. aż 94% – por. wykres 5) i ta forma 

transportu kombinowanego wykazuje ciągłą 
silną tendencję wzrostową. W 2015 r. wzrost wiel‑
kości przewozów kontenerowych w stosunku 
do roku poprzedniego wyniósł 5,7%, a w po‑
równaniu z 2000 r. wielkość tych przewozów 
wzrosła 5‑krotnie. Drugą formą przewozów in‑
termodalnych, w której widoczny jest lawinowy 
wzrost przewozów, jest transport naczep samo‑
chodowych koleją. W 2015 r. w stosunku do roku 
poprzedniego wzrost ten wyniósł aż 60%, dzięki 
czemu ich udział w przewozach intermodalnych 
ogółem wzrósł do 5,5%. Już w latach 2000–2001 
podejmowano próby popularyzacji tej formy 
transportu, jednak przez całą dekadę przewozy 
takie stanowiły incydentalne przypadki, oży‑
wiły się one dopiero od 2011 r. W Polsce stosuje 
się także transport nadwozi wymiennych (swap 
body), jednak w ostatnich latach wykazuje on sys‑
tematyczny spadek i z racji wymagania specja‑
listycznych nadwozi jest on obecnie wypierany 
przez wspomniany bardziej uniwersalny prze‑
wóz naczep. Ponadto dotychczas incydentalnie 
prowadzono przewozy całych zestawów drogo‑
wych (ciągników siodłowych wraz z naczepami) 
w systemie „Rollende Landstrasse” – w 2014 r. 
przewieziono zaledwie 11 takich zestawów, jed‑
nak już rok później aż 633 zestawów (Transport 
2016) (wykres 5).
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Styk transportu drogowego z kolejowym może 
odbywać się tylko w terminalach posiadających 
specjalistyczne maszyny załadunkowe. Łącznie 
w Polsce znajduje się ponad 20 ogólnodostępnych 
terminali transportu intermodalnego. Podczas 
korzystania z transportu kombinowanego poja‑
wia się oczywiście koszt załadunku i wyładunku 
w terminalu, który może być równoważony zy‑
skiem z korzystania z tej formy transportu dopiero 
przy dłuższych odległościach przewozu. W wa‑
runkach europejskich szacuje się, że transport 
intermodalny jest konkurencyjny na odległość 
ponad 800 km (Grzywacz 2003, s. 103). Znajduje to 
odzwierciedlenie w średniej odległości tych prze‑
wozów, która w 2015 r. wyniosła w Polsce 359 km 
dla kolei i 161 km dla transportu drogowego. 
Z tego powodu kolejowy transport intermodalny 
obejmuje głównie przewozy międzynarodowe, 
które stanowią 68% ogółu kontenerów przewie‑
zionych koleją (Transport 2016).

Przez ostatnie 15 lat przewozy pasażerów pu‑
blicznymi środkami transportu znacznie zma‑
lały, co przedstawiono na wykresie 6. Spadek 
ten w największym stopniu dotyczył przewo‑
zów autobusowych – w latach 2000–2015 prze‑
wozy komunikacją autobusową zmalały o 85%. 
W tym samym czasie przewozy koleją zmalały 
o 23% a komunikacją miejską o 26%. Zachodzące 
widoczne stopniowe zmiany struktury popytu 
w poszczególnych rodzajach przewozów pa‑
sażerskich wskazują, że nie występuje tu zja‑
wisko zmiany wybieranego środka transportu 

publicznego w efekcie konkurencji pomiędzy 
nimi, lecz następuje ogólna tendencja zmian 
tego popytu. Kluczowym czynnikiem wpływa‑
jącym na spadek zainteresowania transportem 
publicznym jest oczywiście dynamiczny rozwój 
motoryzacji indywidualnej. Na skutek postępu 
technicznego i innych czynników, w tym wstą‑
pienia Polski do Unii Europejskiej, maleje cena 
zakupu i eksploatacji samochodu osobowego. 
W efekcie poziom motoryzacji rośnie znacznie 
szybciej niż dochody ludności: w ciągu ostatnich 
15 lat liczba zarejestrowanych samochodów oso‑
bowych w przeliczeniu na mieszkańca wzrosła 
dwukrotnie (Transport 2001, 2016) (wykres 6).

W tych uwarunkowaniach perspektywy ko‑
lejowych przewozów pasażerskich wydają się 
korzystniejsze w  porównaniu z  pozostałymi 
gałęziami transportu. Z jednej strony relatyw‑
nie krótkie odległości przejazdu w przewozach 
krajowych podważają ekonomiczny sens kon‑
kurencji transportu lotniczego, z drugiej strony 
w konsekwencji negatywnych skutków konge‑
stii ruchu drogowego komunikacja autobusowa 
nie jest w stanie zaoferować konkurencyjnego 
czasu przejazdu. Od 2004 r. samorządy 6 wo‑
jewództw (mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, 
wielkopolskie, małopolskie, łódzkie) oraz miasta 
Warszawy powoływały własne koleje samorzą‑
dowe jednocześnie inwestując przy wsparciu 
UE w  zakup nowych autobusów szynowych 
i składów elektrycznych. Wymienione samorządy 
stopniowo przekazywały zadania transportowe 

0

200

400

600

800

1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

komunikacja 
miejska –
lewa skala

transport 
autobusowy –
prawa skala

transport 
kolejowy –
prawa skala

Wykres 6. Zmiana przewozów transportem publicznym [mln pas.]

Źródło: Transport – wyniki działalności lata 2000–2015 r. (2001–2016).



Biuletyn PTE 4(79), wrzesień 2017 I 83

swoim kolejom, co zazwyczaj przyczyniało się 
do zwiększania zarówno liczby połączeń kole‑
jowych, jak i jakości obsługi. W efekcie udział 
w kolejowych przewozach regionalnych i aglo‑
meracyjnych byłego monopolisty, spółki Prze‑
wozy Regionalne, spadł w 2015 r. do ok. 31%. 
Wyniki przewozowe niezależnych od Grupy PKP 
kolei samorządowych jednoznacznie pokazują, 
że wprowadzany przez nie nowoczesny tabor 
i lepsza oferta przyczyniają się do zatrzymania 
odwrotu pasażerów od kolei i istotnego wzrostu 
przewozów (Zajfert 2016).

Istotnym ograniczeniem okazują się istniejące 
bariery konkurencji zarówno w obszarze kolejo‑
wych przewozów regionalnych, jak i dalekobież‑
nych. W obszarze dostarczania dóbr społecznie 
pożądanych, jakimi są pasażerskie przewozy 
regionalne, także w Polsce istnieją dobre prak‑
tyki  – przypadek województwa kujawsko‑
‑pomorskiego, które w trybie przetargu wybrało 
niezależnego przewoźnika Arriva. Pomimo tego 
w skali ogólnopolskiej wdrażane są rozwiązania, 
które utrwalają monopol w dostarczaniu tych 
usług, eliminują możliwość konkurencji i kreowa‑
nia najlepszej dla społeczeństwa oferty oraz prze‑
rzucają finansowanie kosztów tych wadliwych 
rozwiązań na samorządy wojewódzkie. W efekcie 
przekazania samorządom wojewódzkim ogólno‑
polskiej spółki PKP Przewozy Regionalne został 
utrwalony status monopolu tej spółki w obszarze 
jej działalności, gdyż zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem, jednostka samorządowa po‑
siadająca własnego przewoźnika może (choć nie 
musi) zlecać mu wykonywanie przewozów bez 
konieczności organizowania przetargu, a więc 
niezależnie od jego efektywności. Przeprowa‑
dzone następnie przejęcie przez Skarb Państwa 
51% udziałów Przewozów Regionalnych i zmu‑
szanie samorządów do zawierania długoletnich 
umów z tym przewoźnikiem, wyeliminowały 
próby obniżania kosztów i podnoszenia jakości 
usług poprzez przetargowy wybór przewoźnika 
bądź zlecanie usług przewozowych własnym 
kolejom samorządowym. Ponadto w cieniu pro‑
blemów przewozów regionalnych pozostają dale‑
kobieżne przewozy międzyregionalne dotowane 
na mocy umowy służby publicznej (PSC – Public 
Service Contract). W tym obszarze nie podejmuje 
się żadnych prób wyboru przewoźnika i oceny 
efektywności realizowanej usługi, utrwalając tym 
samym w tym obszarze monopol spółki PKP 
Intercity (Zajfert 2016).

W zakresie ograniczania monopolu w trans‑
porcie kolejowym w  ciągu ostatnich 15  lat 
w Polsce przeprowadzono wiele zmian. Jednak 
uniemożliwienie zakupu przez niezależnych 
przewoźników zbędnego spółkom przewozo‑
wym Grupy PKP taboru nadal tworzy sztuczne 
bariery wejścia, co utrwala ich monopolistyczną 
pozycję za rynku. Obecnie dotyczy to głównie 
spółek PKP Intercity i Przewozy Regionalne. 
Skrajnym przejawem takiego patologicznego za‑
chowania monopolisty jest zakupienie w 2007 r. 
przy wsparciu UE 14 zespołów elektrycznych 
serii ED74 do obsługi linii Warszawa ‑Łódź, które 
zostały trwale wyłączone z eksploatacji i odsta‑
wione, gdyż w ocenie spółki PKP Intercity nie 
odpowiadały jego potrzebom (Madrjas, 2015). 
Tymczasem tabor kolejowy zbędny spółce PKP 
Intercity winien być przekazany do utworzo‑
nej w tym celu niezależnej agencji rządowej na 
wzór Agencji Mienia Wojskowego celem dalszej 
sprzedaży w trybie przetargowym. Jako zbędny 
można uznać każdy pojazd kolejowy, dla którego 
upłynął termin ważności ostatniej naprawy okre‑
sowej i nie skierowano go do kolejnej. W ramach 
przekazywania pasażerskich przewozów regio‑
nalnych samorządom, otrzymały one udziały 
spółki PKP Przewozy Regionalne, jednak sam 
tabor kolejowy pozostał składnikiem majątku 
tej spółki, co utrwaliło jej pozycję monopolisty. 
Podczas rozstrzygania przetargów na obsługę 
połączeń regionalnych jedynym oferentem po‑
zostaje spółka Przewozy Regionalne właśnie 
ze względu na brak dostępu do taboru. Dla‑
tego najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby 
wyłączenie z majątku tej spółki całości taboru 
kolejowego i przekazanie go samorządom teryto‑
rialnym. Wówczas otworzyłoby to samorządom 
możliwość ogłaszania przetargów na obsługę 
połączeń regionalnych, które byłyby realizo‑
wane przy wykorzystaniu taboru stanowiącego 
własność zamawiającego usługę, tj. samorządu 
(Zajfert 2016).

Racjonalna dla społeczeństwa organizacja pa‑
sażerskich przewozów regionalnych, jak i dale‑
kobieżnych międzyregionalnych, oprócz wska‑
zanego wyłączenia taboru kolejowego (w całości 
ze spółki Przewozy Regionalne i zbędnego ze 
spółki PKP Intercity) oraz wyboru przewoźników 
w trybie przetargowym, wymaga także zacho‑
wania pełnej odrębności procesu ustalania po‑
trzeb oraz planowania tras i godzin kursowania 
pociągów. Organizowane przetargi na obsługę 
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przewozów regionalnych oraz dalekobieżnych 
pospiesznych (międzyregionalnych) nie powinny, 
jak dotychczas, faworyzować poprzez krótki czas 
obowiązywania umowy podmioty dysponujące 
już taborem kolejowym, gdyż utrwala to ich po‑
zycję na rynku i prowadzi do obniżania jakości 
oferowanych usług w wyniku starzenia się tego 
taboru. Ze względu na wysoką kapitałochłonność 
nakładów na nowy tabor kolejowy, rozstrzygane 
przetargi powinny obejmować obsługę przewo‑
zów na czas adekwatny do jego żywotności, 
co pozwoliłoby na zapewnienie finansowania 
jego zakupu. Jednocześnie przetargi te powinny 
zapewniać elastyczność obsługi, tj. obejmować 
wykonanie określonej pracy przewozowej (mie‑
rzonej iloczynem liczby pociągów i długości po‑
konywanej przez nie trasy), a nie uruchomienie 
określonej liczby pociągów na wskazanych tra‑
sach. Tak określony zakres wykonywanej przez 
przewoźnika usługi pozwalałby na zmianę tras 
i rozkładów jazdy pociągów w trakcie obowią‑
zywania umowy zależnie od zmieniających się 
potrzeb w danym regionie (Zajfert 2016).
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Informacja o 55. Kongresie 
Węgierskiego Stowarzyszenia 
Ekonomicznego (Hungarian Economic 
Association – HEA)

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor *

W dniach 7–9 września w Eger, historycz‑
nym mieście położonym w pobliżu gra‑

nicy Węgier z Rumunią, centrum największego 
okręgu produkcji wina na Węgrzech, odbył się 
55. Kongres Węgierskiego Stowarzyszenia Eko‑
nomicznego. Nasi węgierscy partnerzy wysłali 
zaproszenie do uczestnictwa w Kongresie do ZK 
PTE. Towarzystwo nasze reprezentował Wice‑
prezes ds. Współpracy z Zagranicą PTE, prof. Bo‑
gusław Fiedor. Przekazał on na ręce Pana Gyuli 
Pleschingera, Prezydenta HEA, członka Rady 
Pieniężnej (Monetary Council) Węgierskiego 
Banku Narodowego, oraz Pani Evy Hegedüs, Se‑
kretarza Generalnego HEA (CEO  GRANIT Bank), 
w obecności innych członków Zarządu HEA, oko‑
licznościowy adres, a także kilka egzemplarzy 
wydanego w roku ubiegłym w języku angielskim 
Biuletynu PTE i jeden z tomów pokongresowych 
(2013/2015) wydany w tymże języku.

Kongresy HEA, założonego i nieprzerwanie 
istniejącego od roku 1894, organizowane są 
średnio co dwa lata. W Kongresie tegorocznym 
wzięło udział ponad 700 osób reprezentujących 
ponad 5500 członków HEA. Specyfiką struktury 
członkowskiej stowarzyszenia jest wyraźna prze‑
waga (ponad 2/3) przedstawicieli świata gospo‑
darki. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także 
w strukturze delegatów na Kongres, jak i wy‑
raźnej dominacji w ramach poszczególnych sesji 
i paneli (łącznie 15) oraz referatów (około 150) 

* Wiceprezes PTE ds. Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu.

poświęconych różnym rodzajom i sferom poli‑
tyki gospodarczej, przy relatywnie niewielkim 
udziale wystąpień o charakterze teoretycznym, 
dotyczących kierunków rozwoju poszczególnych 
dyscyplin nauk ekonomicznych, czy edukacji 
ekonomicznej. Hasłem przewodnim tegorocz‑
nego Kongresu była rola nauki i innowacji jako 
czynników wzrostu konkurencyjności. Tematyką 
Kongresu były również zagadnienia bardzo spe‑
cjalistyczne: sytuacja ekonomiczna gospodarstw 
winiarskich (Węgry są jednym z czołowych pro‑
ducentów wina i napojów alkoholowych wy‑
twarzanych na bazie produktów winiarskich), 
ochrona i wykorzystanie budynków i budowli 
historycznych, czy zagadnienia związane z fi‑
nansowaniem sportu.

Wśród referentów i panelistów było wielu czo‑
łowych przedstawicieli węgierskiego życia go‑
spodarczego i politycznego,  m. in. Mihály Varga, 
Minister Gospodarki, György Matolcsy, Prezes 
Węgierskiego Banku Narodowego, prof. Árpád 
Kovács, Przewodniczący Rady Fiskalnej Węgier 
(Honorowy Przewodniczący HEA), Erik Bogsch, 
CEO Richter Gedeon Nyrt., największej węgier‑
skiej firmy farmaceutycznej, a także wysokiej 
rangi przedstawiciele sześciu największych ban‑
ków węgierskich.

W trakcie otwierającej sesji plenarnej głównymi 
mówcami byli prof. Thomas J. Sargent, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicz‑
nych z roku 2011 oraz wspomniany już György 
Matolcsy. Wystąpienie pierwszego z nich doty‑
czyło teorii racjonalnych oczekiwań. Za pionierski 



86 I Biuletyn PTE nr 4(79), wrzesień 2017

wkład do jej rozwoju został on uhonorowany 
właśnie wyżej wskazaną nagrodą. Z kolei bar‑
dzo obszerne wystąpienie prezesa węgierskiego 
banku centralnego było kompleksową oceną wę‑
gierskiej polityki gospodarczej w latach 2007–
2017. Dowodził on, że sukces tej polityki – w tym 
zwłaszcza szybkie wyjście z recesji lat 2008–2009 
i utrzymywanie później wysokiego tempa wzro‑
stu, stabilności cen i niskiego poziomu bezrobo‑
cia – był konsekwencją przyjęcia przez Węgry 
odmiennego od większości krajów UE, a w tym 
członków strefy euro, pakietu działań stabilizacyj‑
nych i wzrostowych. Według niego zadecydowało 
o tym zwłaszcza odrzucenie działań typu austerity 
measures – podobnie jak w Grecji, Hiszpanii, czy 
we Włoszech – i znaczne zmniejszenie bezpośred‑
niego opodatkowania pracy; na Węgrzech wpro‑
wadzono liniowy podatek PIT na poziomie 15%.

Obrady Kongresu poprzedziło kilkugodzinne 
robocze spotkanie członków ścisłego kierow‑
nictwa HEA z przedstawicielami zagranicznych 
stowarzyszeń zaproszonych na Kongres. Stronę 
węgierską reprezentowali wspomniani już Prezes 

i Sekretarz Generalny HEA oraz pięciu wicepre‑
zesów, wśród nich Peter Balázs, prof. Uniwer‑
sytetu Corviniusa w Budapeszcie, były członek 
Komisji Europejskiej i Daniel Palotai, główny 
ekonomista Węgierskiego Banku Narodowego. 
Oprócz prof. B. Fiedora, reprezentującego na‑
sze Towarzystwo, w spotkaniu uczestniczyli: 
Martin Kahanec, Prezes Słowackiego Stowa‑
rzyszenia Ekonomicznego i Martin Machácek, 
Prezes Czeskiego Stowarzyszenia Ekonomicz‑
nego. W spotkaniu również wziął udział hono‑
rowy gość Kongresu, prof. Thomas J. Sargent. 
W trakcie bardzo ciekawej dyskusji wysunięto 
 m. in. propozycję – w nawiązaniu do konferencji 
zorganizowanej przez PTE w roku 2012 – aby 
w przyszłym roku (lub za dwa lata) zorganizować 
konferencję naukową poświęconą potencjałowi 
i kierunkom współpracy gospodarczej krajów 
Grupy Wyszehradzkiej. Prof. B. Fiedor wystąpił 
z wstępną inicjatywą, aby w roku 2017 zorgani‑
zować – poprzedzające tę konferencję – spotkanie 
kierownictw stowarzyszeń ekonomicznych tych 
krajów. 

Rok 2017

Seminarium pt. „Czy zdrowie w Polsce 
potrzebuje strategii?” 
Do dyskusji wprowadzili: dr Małgorzata 
Gałązka ‑Sobotka, prof. Ewelina Nojszewska, 
prof. Tomasz Wiśniewski, prof. Cezary 
Włodarczyk

Seminarium pt. „Konkurencyjność 
szkolnictwa wyższego” 
Do dyskusji wprowadzili: prof. Witold T. 
Bielecki, prof. Bogdan Galwas, prof. Alojzy 
Nowak

Seminarium pt. „Czy polska gospodarka 
potrzebuje dalszej prywatyzacji?” 
Do dyskusji wprowadzili: prof. Ryszard 
Bugaj, prof. Jerzy Kleer, prof. Stanisław 
Owsiak, dr Wiesław Rozłucki

Seminarium pt. „Strategie polskiej 
innowacyjności” 
Do dyskusji wprowadzili: prof. Marek 
Maruszyński, prof. Stanisław Wincenciak, 
prof. Mirosław Grewiński, prof. Bogdan 
Ślusarz

Rok 2016

Seminarium pt. „Strategia rozwoju 
infrastruktury – transport XXI w.” 
Do dyskusji wprowadzili: prof. Marek Sitarz, 
prof. Marek Bartosik, prof. Elżbieta Szychta, 
dr Michał Zajfert

Seminarium pt. „Instytucje państwa wobec 
konkurencyjności gospodarki – stan 
i wyzwania. Kapitał społeczny, wyobraźnia 
ekonomiczna” 
Do dyskusji wprowadzili: prof. Andrzej 
K. Koźmiński, prof. Piotr Sztompka, 
prof. Jerzy Wilkin

Seminaria Forum Myśli Strategicznej 
w latach 2016‑2017

Wszystkie materiały ze spotkań, w tym stenogramy oraz zapisy audio ‑video dostępne są 
na stronie: http://www.pte.pl/353_forum_mysli_strategicznej.html



Robert J. Shiller

Finanse a dobrobyt 
społeczny

Książka ta jest sugestywnym wezwaniem do prze-
kształcenia finansów w siłę, która może zapewnić 
pomyślność wszystkim ludziom. R. Shiller dostrzega 
problemy – takie jak nadmiar bogactwa elit finan-
sowych, nierówności ekonomiczne i społeczne, czy 
nieetyczne zachowania ludzi działających w sektorze 
finansowym. Uważa jednak, że wcale tak być nie 
musi. Jest to ważna lektura dla wszystkich ludzi 
pragnących zmian.

Rosabeth Moss Kanter, 
Harvard Business School

Książka ta została wydana jako podręcznik dla 
studentów i  jest pokłosiem wykładów autora. 
Jednak powinna być obowiązkową lekturą dla 
każdego, kto chce zgłębić wiedzę na temat istoty 
i specyfiki finansów, ich przemian oraz wpływu 
na kształt ustroju społeczno -gospodarczego oraz 
na gospodarkę globalną. Publikacją tą powinni się 
zainteresować zwłaszcza parlamentarzyści i kreato-
rzy polityki społeczno -gospodarczej na szczeblach 
centralnych i  innych. Jest to użyteczna lektura 
zarówno dla praktyków, jak i badaczy finansów, 
dla naukowców, w tym ekonomistów, prawników, 
socjologów, historyków gospodarczych i  innych. 
Może być także wielce użyteczna dla zwykłych 
zjadaczy chleba, którzy chcąc nie chcąc korzystają 
z usług sektora finansowego.

Elżbieta Mączyńska, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Książka Roberta Shillera łączy zalety nowoczesnego 
podręcznika akademickiego w zakresie finansów 
i zarządzania, rangi światowej, z walorami pracy 
naukowej o charakterze aplikacyjnym, ważnej dla 
polityki gospodarczej i menedżerów sektora finan-
sowego.

Juliusz Kotyński,
Uczelnia „Vistula”, Warszawa

Książka Roberta Shillera jest ważnym i oryginalnym 
głosem w dyskusji na temat zmian, jakie powinny 

Pełna oferta wydawnicza dostępna jest w księgarni
internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

www.ksiazkiekonomiczne.pl

nastąpić w sektorze finansowym. Jej wartość dydak-
tyczna polega na wprowadzeniu etyki do głównego 
nurtu wykładów z finansów. (...)  Przekład książki 
na język polski dokonany przez Zbigniewa Mat-
kowskiego jest naprawdę znakomity; czytanie tego 
przekładu to prawdziwa przyjemność.

Andrzej Sławiński,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Narodowy Bank Polski



George A. Akerlof
Robert J. Shiller

Złowić frajera 
Ekonomia manipulacji i oszustwa

Fantastyczna książka! Jest to próbka ekonomii be-
hawioralnej w najlepszym gatunku.

Samuel Bowles,
Santa Fe Institute

W zabawny i żywy sposób autorzy pokazują, że 
pogoń za zyskiem pozwala wytwarzać wiele pro-
duktów wzbogacających nasze życie, ale prowadzi 
również do rozmaitych manipulacji i oszustw. Wiele 
innowacji dotyczy produktów, które ułatwiają oszu-
kiwanie ludzi, a implikacje tego zjawiska są złożone 
i głębokie.

Joseph E. Stiglitz,
Laureat Nagrody Nobla z ekonomii

Ta wnikliwa książka obnaża zasadniczą sprzeczność 
systemu rynkowego, o której istnieniu powinni pa-
miętać politycy i konsumenci: przedsiębiorczość na-
stawiona na zysk stymuluje efektywność i innowacje, 
ale skłania także do manipulacji i oszustw, a nowe 
narzędzia informatyczne pozwalają na dokonywanie 
tego w zindywidualizowany sposób.

Laura d’Andrea Tyson,
University of California, Berkeley

Akerlof i Shiller rozszerzają standardową teorię 
„zawodności rynku”, która mówi o potrzebie in-
terwencji państwa w  przypadkach, kiedy sam 
mechanizm rynkowy zawodzi. Pokazują oni, że 
mechanizm rynkowy zawodzi nie tylko z powodu 
istnienia efektów zewnętrznych i niesprawiedli-
wego podziału dochodów, lecz także z uwagi na 
powszechne występowanie zjawiska zwanego „phi-
shingiem” (to jest szukania okazji do zysku za po-
mocą manipulacji lub oszustwa). Wskazują przy tym 
na konieczność opracowania nowego paradygmatu, 
który zastąpiłby zasadę kontroli rynku przez kapitał 
(po części za pomocą „phishingu”) zasadą kontroli 
działań kapitału (m. in. poprzez wskazane metody 
ograniczania tego zjawiska).

Robert H. Wade,
London School of Economics

Pełna oferta wydawnicza dostępna jest w księgarni
internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

www.ksiazkiekonomiczne.pl

Książkę cechuje przystępna narracja i  obfitość 
barwnych metafor, poruszających opisów przy-
padków z codziennego życia, zasmucających i bul-
wersujących przykładów oszustw rynkowych. 
Zarazem lektura książki dostarcza sporej dawki 
wiedzy i o współczesnej gospodarce, i o ekonomii. 
Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto nie chce 
wpadać w zastawiane przez wolny rynek pułapki, 
każdy, kto nie chce być owym tytułowym frajerem 
złowionym w rynkowe sieci.

Elżbieta Mączyńska,
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


