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GRATULACYJNE









Od Dziekana  
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Najważniejszym powodem, dla którego czuję się zobligowany do napisania kilku 
zdań poprzedzających rozważania w tej ważnej i interesującej książce, jest fakt, że jest 
dedykowana Pani Profesor Katarzynie Żukrowskiej, jednej z postaci od lat nadającej 
charakter Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH.

Główny obszar badań prof. dr hab. Katarzyny Żukrowskiej stanowią międzyna-
rodowe stosunki gospodarcze. Jest znaną i cenioną w skali międzynarodowej badaczką 
problemów ekonomicznych współczesnego świata. Zajmuje się analizą systemów eko-
nomicznych i  ich przemian, wskazując nie tylko na  szanse, jakie wiążą się z  tymi 
przeobrażeniami, ale i na wynikające z nich zagrożenia dla bezpieczeństwa ekono-
micznego. Kierując przez 20 lat Katedrą, a później Instytutem Studiów Międzyna-
rodowych, zgromadziła wokół siebie zespół wielowymiarowo spoglądający na kwestie 
bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że zasługą Katarzyny Żukrowskiej jest dążenie do 
interdyscyplinarnego spojrzenia na analizowane problemy. Sama będąc ekonomistką, 
dba o to, by w kierowanych przez nią badaniach były reprezentowane także inne podej-
ścia, zwłaszcza politologiczne i społeczne.

Tytuł książki doskonale odpowiada obszarowi zainteresowań badawczych Pani 
Profesor. Współczesna gospodarka, jej coraz bardziej skomplikowane powiązania, pro-
cesy integracyjne, finanse międzynarodowe to tylko część problemów analizowanych 
w wielu pracach Katarzyny Żukrowskiej. Spotykają się one z uznaniem krajowego 
i międzynarodowego środowiska naukowego, czego wyrazem są liczne nagrody oraz 
godności przyznawane Szanownej Jubilatce.

Pretekstem do wydania niniejszej publikacji są dwa jubileusze Pani Profesor. Pierw-
szy to 25 lat jej pracy zarówno dla Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, jak i Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz osiągnięć publikacyjnych, mierzonych nie 
tylko imponującą liczbą ponad 570 prac, w tym ponad 40 w czasopismach z Listy Fila-
delfijskiej, chciałbym podkreślić udział Katarzyny Żukrowskiej w licznych badaniach 
międzynarodowych i krajowych, a także jej rolę eksperta w: NATO, OECD, Komisji 
Europejskiej oraz ONZ. Skoro o NATO mowa, to muszę wspomnieć, że po otwarciu 
tej organizacji na kraje Europy Środkowej i Wschodniej Pani Profesor została pierw-
szą stypendystką Paktu z tej części Europy. To duże wyróżnienie.



W ramach kształcenia kadr i dydaktyki prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska może 
poszczycić się wypromowaniem, jak dotychczas, 19 doktorantów (w tym 18 w SGH) 
i opieką nad ponad 200 magistrantami, a  lista prowadzonych po polsku i angiel-
sku zajęć wydłużyłaby nieproporcjonalnie ten fragment książki. Za niezwykle cenne 
w dorobku akademickim Pani Profesor uważam nie tylko jej osiągnięcia naukowe, 
ale też zbudowanie silnego zespołu badawczego. Nie każdemu dana jest umiejętność 
zgromadzenia wokół siebie współpracowników, z którymi z powodzeniem można pro-
wadzić duże projekty naukowe.

W Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Profesor pełniła wiele odpowiedzialnych 
funkcji: wśród nich dziekana w kadencji 2005–2008, a wcześniej (przez okres dwóch 
kadencji) – prodziekana. Na uczelni przez wiele lat była dyrektorem Programu Stu-
diów Europejskich SGH i paryskiej Sciences Po.

Drugi jubileusz to 70-lecie urodzin Pani Profesor. Przyjmuję to do wiadomości, 
ale obserwując jej niespożytą energię i tempo prac, nie wierzę…

Cieszę się bardzo, że mam okazję podziękować prof. dr hab. Katarzynie Żukrow-
skiej za jej znaczący wkład w rozwój Kolegium Ekonomiczno-Społecznego i całej Szkoły 
Głównej Handlowej.

Szanowna Pani Profesor,
Proszę przyjąć moje gratulacje z okazji obu wspomnianych jubileuszy, a zarazem 

słowa wdzięczności i uznania za Pani pracę, osiągnięcia i inicjatywy, jakie z pewno-
ścią przyczyniły się do podniesienia rangi Kolegium Ekonomiczno-Społecznego jako 
ośrodka badań ekonomicznych. Życzę zdrowia, kolejnych sukcesów, osiągnięć nauko-
wych i satysfakcji, jaka towarzyszy formułowaniu i rozwiązywaniu kolejnych proble-
mów naukowych.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Błędowski

dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
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JOANNA STRYJEK1

PROF. DR HAB. KATARZYNA 
ŻUKROWSKA – BIOGRAM2

Katarzyna Żukrowska urodziła się 12 kwietnia 1949 r . we Wrocławiu . Jej 
ojcem był znany literat – Wojciech Żukrowski, matką zaś Maria Żukrowska 
(z domu Woltersdorf ) . W 1956 r . rozpoczęła naukę w szkole podstawowej 
nr 41 w Warszawie, a następnie wyjechała wraz z rodzicami do Indii, gdzie 
w latach 1956–1958 uczęszczała do Carmen Convent School w New Delhi . 
Po powrocie do Polski kontynuowała naukę we wspomnianej warszawskiej 
szkole podstawowej (do 1963 r .), a następnie uczęszczała do Liceum Ogólno-
kształcącego nr 27 im . Tadeusza Czackiego w Warszawie .

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1967 r . Katarzyna Żukrowska roz-
poczęła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki w Warszawie . Ukończyła je w 1973 r . obroną pracy magisterskiej pt . 
„Organizacja eksportu polskich mebli do krajów Europy Zachodniej na przy-
kładzie rynku brytyjskiego”, napisaną pod kierownictwem prof . Stanisława 

1 dr Joanna Stryjek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-
-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych .

2 Biogram został po raz pierwszy opublikowany w 2008 r . (J . Stryjek, Katarzyna Żukrow-
ska – dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w latach 2005–2008, w: Historia Wydziału 
i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie (1968–2008), J . Luszniewicz, A . Zawistowski (red .), Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa, s . 375–383) . Niniejsza wersja została uzupełniona i zmieniona .
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Szczypiorskiego . W tym samym roku 
została przyjęta na międzywydziałowe 
studia doktoranckie w SGPiS . Tytuł 
doktora uzyskała w 1984 r ., broniąc 
pracę pt . „Współpraca krajów RWPG 
w wykorzystaniu zasobów siły robo-
czej”, która trzy lata później ukazała 
się drukiem . Promotorem doktoratu 
był prof . Paweł Bożyk .

Od października 1978 r . Kata-
rzyna Żukrowska pracowała w Zakła-
dzie Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych, w Polskim Instytucie 
Spraw Międzynarodowych (PISM), 
pełniąc tam kolejno funkcje: asy-
stenta, starszego asystenta, adiunkta 
i docenta . W PISM, pod kierownic-

twem prof . Macieja Perczyńskiego, prowadziła badania nad ekonomicznymi 
aspektami zbrojeń i  rozbrojenia . Wyniki tych badań zostały wykorzystane 
do opracowania rozprawy habilitacyjnej pt . „Broń na  sprzedaż . Kompleks 
militarno-przemysłowy a  zbrojenia” . Kolokwium habilitacyjne odbyło się 
w 1989 r . w PISM .

W drugiej połowie lat 80 . ubiegłego wieku Katarzyna Żukrowska była 
związana także z Zakładem Stosunków Międzynarodowych, kierowanym przez 
prof . Ryszarda Frelka (zakład mieścił się w Centrum Studiów Polityki i Pro-
pagandy Akademii Nauk Społecznych) . W latach 1984–1987 pełniła również 
funkcję sekretarza naukowego w Komisji Wielostronnej Współpracy Akademii 
Nauk Krajów Socjalistycznych do spraw Badania Współczesnego Kapitalizmu, 
współpracując tam ze swoim szefem z PISM – prof . Maciejem Perczyńskim .

W grudniu 1992 r . Katarzyna Żukrowska objęła stanowisko docenta w Zakła-
dzie Międzynarodowych Uwarunkowań Rozwoju Gospodarczego, w Instytu-
cie Rozwoju i Studiów Strategicznych (IRiSS), a rok później zakończyła pracę 

Zakopane, 1970 r . (zdjęcie z archiwum prywatnego 
Katarzyny Żukrowskiej) 
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w PISM . Będąc pracownikiem IRiSS, awansowała w 1995 r . na stanowisko 
profesora . W latach 1994–1995 pełniła również funkcję doradcy ds . kontak-
tów z NATO prezesa Centralnego Urzędu Planowania .

We wrześniu 1996 r . Katarzyna Żukrowska została zatrudniona w Kole-
gium Ekonomiczno-Społecznym SGH, w Instytucie Studiów Międzynaro-
dowych (ISM) . Pełniła tam funkcję wicedyrektora ISM (1997–1999) oraz 
dyrektora Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH-Science 
Po (1997–2001) . W roku 1998 uzyskała tytuł naukowy profesora .

Rozpoczęcie pracy w SGH przez Katarzynę Żukrowską było związane z roz-
wojem pracy dydaktycznej . Poszerzała ona stopniowo swoją ofertę dydaktyczną 
skierowaną do studentów, prowadząc zajęcia na każdym poziomie kształce-
nia uczelni . Obecnie w jej ofercie dydaktycznej znajdują się m .in . następujące 
wykłady: Budżet Unii Europejskiej (wykład prowadzony również w  języku 
angielskim); International Economics; Ekonomia międzynarodowa zaawan-
sowana (wykład prowadzony również w języku angielskim); Contemporary 
Issues in Central and Eastern Europe . Ponadto Profesor prowadzi seminaria 
doktorskie, magisterskie i licencjackie . Dotychczas wypromowała 19 dokto-
rów3, 211 magistrów oraz 62 licencjatów .

W roku 1999 prof . dr hab . Katarzynę Żukrowską wybrano na prodzie-
kana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego . Pełniąc tę funkcję, odpowiadała za 
działalność naukową kolegium, w tym zwłaszcza za prace badawcze – własne, 
statutowe oraz na stopień naukowy . Została także członkiem Rady Programo-
wej kolegialnych zeszytów naukowych „Studia i Prace Kolegium Ekonomicz-
no-Społecznego”, dbając, aby pismo ukazywało się regularnie i prezentowało 
jak najwyższy poziom . Potwierdzeniem osiągnięć Profesor na stanowisku pro-
dziekana był jej ponowny wybór na tę funkcję w 2002 r .

Przełom XX i XXI wieku był dla Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
okresem stopniowego rozszerzania zainteresowania problematyką międzyna-
rodową . Jednym z efektów tego procesu było utworzenie w 2001 r . Katedry 

3 Szczegółowe informacje: baza Nauka Polska, https://nauka-polska .pl/#/profile/scientist?id= 
27774&_k=pvuudf (dostęp 29 .05 .2020) .
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Bezpieczeństwa Międzynarodowego, której prof . Katarzyna Żukrowska została 
pierwszym kierownikiem i  faktycznym organizatorem . Pracownikami kate-
dry byli m .in . były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 
prof . Ryszard Stemplowski oraz minister spraw zagranicznych prof . Jacek 
Czaputowicz . Jako kierownik katedry Pani Profesor zawsze ceniła współpracę 
z innymi ośrodkami badawczymi – pracownicy katedry uczestniczyli w krajo-
wych i międzynarodowych zespołach badawczych, jak również zorganizowali 
wiele konferencji . Ponadto w 2003 r . została kierownikiem nowo utworzonych 
Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich, zorganizowanych 
przy współpracy trzech uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Marné-la-Valleé z Paryża4 . Potwierdzeniem osiągnięć 
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Katarzyny Żukrowskiej było 
przyznanie jej w 2005 r . tytułu profesora zwyczajnego .

W tym samym roku – po zakończeniu kadencji dziekańskiej prof . Joachima 
Osińskiego – Profesor została wybrana na dziekana Kolegium Ekonomicz-
no-Społecznego SGH . Funkcję prodziekana objął prof . Juliusz Gardawski . 
W okresie kadencji Katarzyny Żukrowskiej Kolegium Ekonomiczno-Spo-
łeczne odnotowało na swoim koncie wiele sukcesów w działalności naukowej, 
zwiększając liczbę: kolegialnych badań, grantów, konferencji, kontaktów mię-
dzynarodowych i publikacji . Miarą sukcesu może być awans Kolegium Ekono-
miczno-Społecznego w 2007 r . do najwyższej, pierwszej kategorii w rankingu 
prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Przyniosło 
to, oprócz satysfakcji, bardzo wymierne korzyści: przede wszystkim zwiększenie 
puli środków przyznawanych corocznie na badania . W dłuższej perspektywie 
oznaczało to również wzrost możliwości w zakresie finansowania wyjazdów pra-
cowników kolegium na konferencje krajowe i zagraniczne, a więc rozbudowę 
sieci współpracy z innymi ośrodkami badawczymi . Potwierdzeniem wysokiej 
pozycji badawczej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego było sklasyfikowa-
nie go przez MNiSW na piątym miejscu wśród 110 placówek naukowych 

4 W roku 2010 nastąpiła zmiana francuskiego partnera i rozpoczęto współpracę z Uniwer-
sytetem Cergy-Pontoise z Paryża .
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i badawczych zajmujących się problematyką społeczną i ekonomiczną w Polsce . 
„Zanotowany awans to wynik zbiorowego wysiłku wszystkich pracowników 
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” – podkreślała z perspektywy dziesięciu 
lat współkierowania i kierowania kolegium Katarzyna Żukrowska . Jednak nie 
można tu nie zauważyć jej własnych badań, licznych publikacji i dużej aktyw-
ności konferencyjnej .

Jako dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Profesor stanęła 
na czele rady programowej „Studiów i Prac Kolegium Ekonomiczno-Społecz-
nego”, zmieniając i modernizując ten periodyk . Zainicjowała też trzy kolejne 
konferencje kolegialne, podczas których prezentowano wyniki badań nad 
problematyką integracji europejskiej . Przedstawione badania zostały wydane 
w publikacjach pokonferencyjnych, co dało możliwość upowszechnienia ich 
wyników poza gronem pracowników kolegium .

Ważny, choć zapewne mniej spektakularny, jest dorobek organizacyjny 
dziekan Katarzyny Żukrowskiej . W latach 2005–2008 udało się m .in . popra-
wić warunki pracy biura kolegium . Zmieniono sprzęt biurowy, doposażono 
sekretariat i przebudowano pokoje . Zaczęto także stopniowo remontować 
pomieszczenia jednostek kolegialnych .

Po zakończeniu kadencji dziekańskiej Profesor nadal pełniła funkcję kie-
rownika Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, kierownika Niesta-
cjonarnych Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich (do 
2014 r .) oraz kierowała kolejnymi projektami badawczymi . Najpierw sfinali-
zowała duży grant badawczy MNiSW „Transformacja systemowa w Polsce” 
(projekt uwieńczyła konferencja z udziałem prof . Leszka Balcerowicza, pod-
sumowująca dwadzieścia lat polskiej transformacji) . Później natomiast zre-
alizowała grant MNiSW pt . „Kryzys 2008+ – metody przeciwdziałania i ich 
skuteczność . Test dla stosowanej polityki” (2010–2012) oraz grant Narodowego 
Centrum Nauki pt . „Europejska polityka sąsiedztwa: koncepcja wielopozio-
mowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy 
w regionie” (2013–2017) . Warto wspomnieć, że wyniki przeprowadzonych 
badań zostały szeroko rozpowszechnione – np . w wyniku realizacji ostatniego 
z wymienionych projektów powstało 31 artykułów opublikowanych w języku 
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angielskim w punktowanych czasopismach (krajowych i zagranicznych) oraz 
została wydana monografia .

W październiku 2013 r . kierowana przez prof . Katarzynę Żukrowską Kate-
dra Bezpieczeństwa Międzynarodowego została przekształcona w zakład i włą-
czona do Instytutu Studiów Międzynarodowych . Jednocześnie Profesor objęła 
stanowisko dyrektora instytutu . W styczniu 2020 r . miała miejsce kolejna reor-
ganizacja ISM . Do instytutu została włączona Katedra Studiów Politycznych, 
kierowana przez prof . Krzysztofa Kozłowskiego, prorektora do spraw dydak-
tyki i studentów . Wraz z tą reorganizacją prof . Krzysztof Kozłowski objął sta-
nowisko dyrektora ISM . Natomiast prof . Katarzyna Żukrowska kontynuuje 
pracę w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego, którego nowym kie-
rownikiem (od stycznia 2020 r .) jest prof . Krzysztof Miszczak .

Patrząc na cały dorobek badawczy Profesor, należy podkreślić, że jej zain-
teresowania badawcze są bardzo szerokie i przeważa w nich problematyka 
międzynarodowa . Specjalizacja badawcza Katarzyny Żukrowskiej zaowoco-
wała dotychczas 567 publikacjami, w skład których wchodzą: 52 książki, pod-
ręczniki i skrypty (w tym prace redakcyjne), 278 rozdziałów w publikacjach 
zbiorowych, 186 artykułów naukowych i 51 recenzji5 . Profesor tłumaczyła 
również na język polski ważne pozycje z literatury ekonomicznej, czego przy-
kładem może być książka Marca Levinsona pt . Nie tylko wolny rynek. Odro-
dzenie aktywnej polityki gospodarczej (1992 r .) .

W działalności naukowej prof . dr hab . Katarzyny Żukrowskiej niezmier-
nie ważne było doświadczenie międzynarodowe, jakie zdobyła podczas licz-
nych staży zagranicznych i podróży naukowych . Przebywała m .in . w: Chatham 
House w Londynie, Cambridge, London School of Economics, Free Uni-
versity of Berlin, Royal Military Academy w Brukseli oraz London Defense 
Ministry . Wśród wspomnianych wyjazdów naukowych szczególnie ważne były 
pobyty w Stanach Zjednoczonych . W roku 1984 Katarzyna Żukrowska spę-
dziła dwa i pół miesiąca w Pittsburgh State University, a następnie dwukrotnie 

5 Dane ze strony internetowej prof . Katarzyny Żukrowskiej: http://www .zukrowska .inf .
pl/?page_id=11 (dostęp 20 .05 .2020) .
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(w  latach 1988 i 2004) odwiedziła ten uniwersytet jako wykładowca, pro-
wadząc wykłady na temat transformacji gospodarki Polski, jej członkostwa 
w UE, perspektywy przyjęcia euro i rozwoju stosunków międzynarodowych 
w warunkach postzimnowojennych . Z punktu widzenia naukowego bardzo 
istotny był również pobyt w Institute for East West Security Studies (obecnie 
East-West Studies) w Nowym Jorku w latach 1987–1988, gdzie Katarzyna 
Żukrowska została przyjęta do pierwszego w instytucie zespołu ekonomistów .

Po roku 1989 Profesor była ekspertem dla: NATO, Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, OECD (Organization for Economic Cooperation and Deve-
lopment), UE oraz SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), 
przygotowując ekspertyzy, oceny i opracowania do publikacji . W latach 2006–
2007 pracowała dla Komisji Europejskiej jako ewaluator programów ramowych, 
a następnie była członkiem zespołu doradców komisarza UE do spraw badań 
i rozwoju . W kraju przygotowywała ekspertyzy dla: Sejmu, MSZ, Ministerstwa 
Gospodarki, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, MNiSW oraz MON . W latach 2010–2014 
była członkiem zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego 
przy Prezydencie RP . Warto też wspomnieć, że była jurorem w międzynarodo-
wych konkursach na stanowiska profesora w Sztokholmskiej Szkole Ekono-
micznej oraz Ministerstwie Edukacji Irlandii (rządowe stypendia magisterskie 
i doktorskie z ekonomii), a w kraju – jurorem w ogólnopolskiej olimpiadzie 
wiedzy o UE, organizowanej pod auspicjami resortu szkolnictwa wyższego .

Liczne publikacje Katarzyny Żukrowskiej zawierają wyniki badań prze-
prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów badawczych, finan-
sowanych ze środków V i VI programu ramowego UE, jak również projektu 
„Euromodel” zrealizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci . Wśród 
tak bogatego dorobku piśmienniczego znajdują się opracowania w językach: 
angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, chińskim i ukraińskim .

W dorobku naukowym Profesor można wyróżnić kilka wątków badaw-
czych, którym poświęciła szczególną uwagę . W pierwszej kolejności należy 
tu wymienić aspekty gospodarcze zbrojeń i bezpieczeństwo międzynarodowe, 
tj . obszar badawczy, którym autorka zajmuje się od początku swojej kariery 
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naukowej . Wyniki przeprowadzonych przez nią badań można znaleźć m .in . 
w następujących publikacjach: Wydatki wojskowe krajów NATO w latach osiem-
dziesiątych (1984 r .); Nowe realia gospodarcze produkcji zbrojeniowej w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (1987 r .); Broń na sprzedaż. Kompleks militarno-prze-
mysłowy a zbrojenia (1989 r .); From Adjustments to Conversion of the Military 
Industry in East Central Europe (1991 r .); Europe and Complex Security Issues 
(red ., 2005 r .); Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka (współredak-
cja z Małgorzatą Grącik, 2006 r .); Sfera gospodarcza jako nowe wyzwanie dla 
bezpieczeństwa (2010 r .); Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego 
stanu (red ., 2011 r .); Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, 
wiedza, demarkacja (współredakcja z Konradem Raczkowskim i Marianem 
Żuberem, 2013 r .) .

Prof . dr hab . Katarzyna Żukrowska posiada także bogaty dorobek badaw-
czy w zakresie międzynarodowych aspektów transformacji systemowej i pro-
blematyki rozwojowej . Tych zagadnień dotyczą m .in . następujące publikacje: 
Szerokie otwarcie. Polska gospodarka w aktywnym otoczeniu międzynarodowym 
(1994 r .); Transformations in Post-Communist States (współredakcja z Wojcie-
chem Kosteckim i Bogdanem Góralczykiem, 2000 r .); Konkurencja a transfor-
macja w Polsce. Wybrane aspekty polityki gospodarczej (współautorstwo z Jackiem 
Ziemieckim, 2004 r .); Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospo-
darce światowej (red ., 2008 r .); Harnessing Globalization, czyli ujarzmianie glo-
balizacji jako motor na rzecz rozwoju (red ., 2012 r .); Rzeczywisty progresywizm 
– nowa koncepcja dla modelu państw dążących do pokonania luki rozwojowej 
(2016 r .); Testing the ‘CEEs Model of Transformation’ in the ENP Framework: 
Challenges and Opportunities: The Southern Dimension (2016 r .) .

Opracowania autorstwa prof . dr hab . Katarzyny Żukrowskiej dotyczą rów-
nież kwestii związanych z integracją europejską, w tym zwłaszcza integracją 
walutową i budżetem ogólnym Unii Europejskiej . Z tego zakresu opubliko-
wała m .in .: Przyszłość Unii Europejskiej. Polski punkt widzenia (współredakcja 
z Janem Barczem, 2001 r .); Eastward Enlargement of the Eurozone. Impact on 
Trade, FDI and Capital Markets (współredakcja z Dominikiem Sobczakiem, 
2003 r .); Fiscal, Monetary and Exchange Rate Issues of the Eurozone Enlargement. 
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A Report (współredakcja z Renzo Orsi i Vladimirem Lavrac, 2004 r .); Polska 
w Unii Europejskiej (współredakcja z Joanną Stryjek, 2004 r .); Budżet ogólny 
Unii Europejskiej (2009 r .); Strefa euro w kryzysie – zastosowane rozwiązania 
naprawcze (2014 r .); Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania 
globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i inte-
resów Polski (2017 r .); The New Financial Realities in the EU Caused by Change 
of Revenues of the General Budget after Brexit. The Case of Poland (2017 r .); Sku-
teczność reform UGW w kontekście zagrożeń stabilności strefy (2018 r .) .

Osobny wątek stanowią badania koncentrujące się na zewnętrznych sto-
sunkach Wspólnot Europejskich . Można tu wymienić m .in .: External Rela-
tions of the European Union – Determinants, Casual Links, Areas (współredakcja 
z Anną Konarzewską, 2004 r .); The Euro-Mediterranean Partnership (red ., 
2009 r .); Instytucjonalizacja stosunków WE/UE–Rosja. Możliwości, osiągnięcia, 
interesy (2010 r .); European Neighborhood Policy (Multi-level) – Governance, the 
Reform Process and Prospect of Enhanced Cooperation in the Region (współredak-
cja z Anną Visvizi, Joanną Stryjek i Małgorzatą Grącik-Zajaczkowski, 2017 r .) .

Ważny wątek w badaniach prof . dr hab . Katarzyny Żukrowskiej stanowi 
także problem konkurencyjności i innowacyjności gospodarki . Tego tematu 
dotyczyły m .in . następujące opracowania: Konkurencyjność systemowa w pro-
cesie transformacji. Przykład Polski (2000 r .); Otwarcie, konkurencyjność, wzrost 
(red ., 2016 r .); National Innovation System – Contents, Role and Features Influ-
encing Its Effectiveness (2017 r .); Innovativeness as a New Transatlantic Drive 
Concept (2017 r .) .

Warto również wspomnieć o bardzo ciekawym wątku badawczym, doty-
czącym umów transregionalnych o wolnym handlu . Tego zagadnienia dotyczą 
m .in . następujące publikacje: Transatlantycka liberalizacja handlu i przepływu 
kapitału (2014 r .); TTIP’s Monetary Clause Muddle (współautorstwo z Marią 
Dunin-Wąsowicz, 2015 r .); Usługi finansowe w umowie TTIP (2015 r .); Eli-
mination of Exchange Rate Risk in TTIP by Inclusion of a Clause Linking Dol-
lar and Euro (2016 r .) .

Za swoją działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną prof . dr 
hab . Katarzyna Żukrowska była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana . W roku 
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1990 PISM za najlepszą książkę z dziedziny stosunków międzynarodowych 
uznał jej Determinanty przemian systemowych w Polsce. Pierestrojka, entente 
a próba systemowej rekonstrukcji w Polsce (1989 r .). W latach 2001–2019 Pro-
fesor otrzymała kilkanaście nagród Rektora SGH (stopnia I i II; indywidualne 
i zespołowe) za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, jak również 
nagrodę stopnia I za całokształt dorobku . W roku 2009 podręcznik pt . Budżet 
ogólny Unii Europejskiej został nagrodzony na targach księgarzy jako najlepsza 
pozycja wśród książek ekonomicznych i finansowych, a w 2017 r . Katarzyna 
Żukrowska zdobyła nagrodę ufundowaną przez GPW w Warszawie za najlep-
szy referat (The New Financial Realities in the EU Caused by Change of Revenues 
of the General Budget after Brexit) przedstawiony na konferencji „Bezpieczeń-
stwo ekonomiczne obrotu towarowego SAN” .

Profesor aktywnie udziela się w  licznych organizacjach naukowych . 
W Polsce jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego 
Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim . Ponadto jest również człon-
kiem kilku organizacji międzynarodowych, tj . członkiem założycielem EART 
(European Association for Reforms and Transformation), członkiem zarządu 
EADI (European Association of Development Institutes), jak również EuPRA 
i IPRA (European Peace Research Association i International Peace Research 
Associaton), gdzie pełniła kilkakrotnie funkcję członka komitetu sterującego .

Wśród współpracowników prof . Katarzyna Żukrowska jest znana z entu-
zjastycznego podejścia do nowych wyzwań, poczucia humoru i trzymania się 
z dala od wszelkich utartych szlaków . Jako szefowa zawsze dbała o dobrą atmos-
ferę pracy i doceniała młodszych stażem pracowników . Intensywną pracę zawo-
dową równoważy szerokim wachlarzem pozanaukowych pasji i zainteresowań . 
Zawsze znajduje czas na dobrą książkę, wizytę w teatrze, koncert, kino, a póź-
niej publikuje na ten temat świetne recenzje na swoim profilu na Facebooku . 
Ponadto jest miłośniczką podróży w najdalsze zakątki świata, które z praw-
dziwą pasją uwiecznia na zdjęciach . Lubi też aktywny wypoczynek, zwłaszcza 
jazdę na nartach, pływanie i długie spacery z psem Bonifacym .
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Prof . dr hab . Katarzyna Żukrowska (zdjęcie z Archiwum Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH,  
fot . Tadeusz Szumlicz)

Uroczysta kolacja na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 100-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
2006 r . (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 
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Posiedzenie Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 2006 r . (zdjęcie z Archiwum SGH, 
fot . Maciej Górski) 

Konferencja „Polska 2000–2007 . Pętla rozwoju”, 2007 r ., od lewej: Juliusz Gardawski, Joachim Osiński, 
Katarzyna Żukrowska, Malwina Walczuk, Jerzy Hausner (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 
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Obchody Święta SGH, 2008 r . (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 

Obchody Święta SGH, 2008 r . (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 



Życie zawodowe uchwycone w obiektywie aparatu fotograficznego

36

Jubileusz 40-lecia Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 2008 r ., od lewej: Adam Budnikowski, 
Katarzyna Żukrowska, Joachim Osiński (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 

Jubileusz 40-lecia Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 2008 r ., Katarzyna Żukrowska i Leszek Gilejko 
(zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 
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Spotkanie z Elaine L . Chao, sekretarz pracy w Rządzie Federalnym Stanów Zjednoczonych, 2008 r ., od lewej: 
Katarzyna Żukrowska, Adam Budnikowski, Elaine L . Chao (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 

Uroczystość rozdania Nagród Rektora SGH, 2019 r ., Katarzyna Żukrowska i Marek Rocki (zdjęcie z Archiwum SGH, 
fot . Maciej Górski) 
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Uroczystość rozdania Nagród Rektora SGH, 2014 r ., od lewej: Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, Marek Gruszczyński 
(na dalszym planie), Katarzyna Górak-Sosnowska, Wojciech Morawski, Joanna Stryjek, Tomasz Szapiro, 
Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Katarzyna Żukrowska (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 

Z pracownikami Instytutu Studiów Międzynarodowych, 2018 r ., od lewej: Katarzyna Michalik-Jaworska, 
Joanna Stryjek, Roman Wosiek, Katarzyna Żukrowska, Radosław Malik, Agnieszka Domańska,  
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski (zdjęcie z Archiwum SGH, fot . Maciej Górski) 
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MAŁGORZATA GRĄCIK-ZAJACZKOWSKI1, KRZYSZTOF MISZCZAK2

WSTĘP

Gospodarka światowa to  sieć naczyń połączonych, gdzie powiązaniom 
o charakterze produkcyjnym, technologicznym, handlowym i  finansowym 
towarzyszą więzi instytucjonalno-prawne i regulacyjne . Wzajemne zależności 
gospodarcze i polityczne powodują, że konkurujące lub otwarcie ze sobą rywa-
lizujące podmioty są skazane na pewne formy współpracy bądź koordynację 
polityki, co z perspektywy teorii racjonalnego wyboru wyklucza otwarty kon-
flikt . Współzależności, z jednej strony, czynią wzajemne kontakty bardziej prze-
widywalnymi, a współpracę stabilną, z drugiej zaś wystawiają współdziałające 
podmioty na kryzysy, napięcia czy nieznane dotychczas zagrożenia . Rozprze-
strzenianie się negatywnych zjawisk ponad granicami państw czy kontynentów 
jest coraz bardziej widoczne we wszystkich niemal sferach życia gospodarczego, 
politycznego i społecznego . Poszerzające i pogłębiające się formy kontaktów 
powodują, że coraz trudniej jest ocenić trafnie zarówno stan zagrożenia, jak 
i stan zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo, czego najbardziej wyraź-
nym przykładem jest pandemia koronawirusa .

1 dr hab . Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kole-
gium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych .

2 dr hab . Krzysztof Miszczak, prof . SGH, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynaro-
dowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut 
Studiów Międzynarodowych .
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Konsekwencje gospodarcze, polityczne oraz społeczne COVID-19 nie 
są dzisiaj jeszcze w pełni do przewidzenia . Można spodziewać się, że procesy 
globalizacji w pewnym stopniu wyhamują, ale nie ulegną pełnemu cofnięciu . 
Powiązania między państwami zostaną czasowo ograniczone . Przy tak silnie 
występujących obecnie zjawiskach dewastacji narodowych gospodarek pojawia 
się coraz więcej głosów wzywających do odejścia od procesów globalizacji, tzn . 
za ich ponownym zdefiniowaniem lub nawet regionalizacją . Kryzys spowodo-
wany COVID-19 unaocznił zarówno w Europie, jak i pozostałych częściach 
świata, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od globalnych łańcuchów dostaw . Za 
kulisami rozpoczyna się walka nie tylko o nie, tzn . osiąganie geostrategicz-
nych zysków, ale również o geoekonomiczne formowanie nowych stref wpły-
wów . Procesy restrukturyzacji i rekonstrukcji łańcuchów dostaw będą służyć 
uzyskaniu strategicznie politycznych i długofalowych gospodarczych korzy-
ści . Pandemia COVID-19 wywołała głębszy kryzys gospodarczo-finansowy 
niż poprzedni globalny kryzys o charakterze finansowym (z 2008 r .) . Zasad-
nicza różnica polega na tym, że tradycyjne instytucje finansowe nie są dzisiaj 
odpowiedzialne za obecny krach gospodarczy . Epidemia wybuchła w okresie 
trwającej od dłuższego czasu fundamentalnej transformacji i strukturalnych 
zmian porządku międzynarodowego .

Pandemia COVID-19 jest globalnym kryzysem, który wymusił ściśle 
narodowe reakcje, jednocześnie obnażył kruchość struktur międzynarodowych 
oraz podważył międzynarodową współpracę i solidarność w jego zwalczaniu . 
Pytanie dotyczy dalszej pozycji globalnego demokratycznego lidera systemu 
międzynarodowego – Stanów Zjednoczonych, a także roli innych mocarstw, 
takich jak Chiny i Rosja, które system ten „podminowują” . Sytuują się one 
jako potęgi rewizjonistyczne, ustanawiające alternatywne instytucje regionalne 
oraz tworzące własne normy postępowania i zarządzania w gospodarczo-poli-
tycznym porządku międzynarodowym . Narastanie konfrontacji między USA 
i Chinami bezpośrednio będzie wpływać na współpracę w ramach tego glo-
balnego systemu powiązań gospodarczych, handlowych i politycznych .

W świecie zwiększającej się rywalizacji wielkich mocarstw kontynent euro-
pejski staje się częścią ich międzynarodowego współzawodnictwa . W takiej 
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sytuacji Unia Europejska jest zdolna na  tyle samodzielnie funkcjonować 
i reagować na te zmiany, na ile pozwalają jej instytucje i państwa członkow-
skie . Z tych m .in . powodów UE nie może efektywnie koordynować polityki 
pomocy i wsparcia dla państw członkowskich w zwalczaniu oraz zarządza-
niu gospodarczo-finansowymi i politycznymi następstwami pandemii . Może 
to mieć fundamentalne znaczenie dla postrzegania zasadności funkcjonowania 
takiej wspólnotowo-demokratycznej i normatywnej organizacji w przyszło-
ściowych powiązaniach gospodarczo-politycznych świata . Państwa europejskie 
zajęte odbudową własnych gospodarek powodują, że UE jako wspólnota wyj-
dzie z tego kryzysu osłabiona geoekonomicznie i geopolitycznie . Oznacza to, 
że w najbliższym czasie nie będzie mogła odgrywać roli jednego z głównych 
gospodarczo-handlowych i politycznych liderów ładu międzynarodowego .

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są przemiany zachodzące 
w gospodarce oraz polityce krajów i regionów powiązanych sieciami współza-
leżności z innymi podmiotami gospodarki światowej . Tematyka poszczególnych 
rozdziałów książki odnosi się do różnych wymiarów współczesnej gospodarki, 
począwszy od integracji ekonomicznej i finansowanej oraz towarzyszących im 
procesów przemian w sferach: militarnej, technologicznej, finansowej, handlo-
wej, działalności innowacyjnej . Zmiany spowodowane umiędzynarodowieniem 
gospodarki odegrały ważną rolę w procesach zarówno integracji regionalnej 
(międzyregionalnej), jak i  transformacji systemowej oraz w odniesieniu do 
koncepcji zrównoważonego rozwoju . Analiza uwzględniająca tego rodzaju 
zjawiska wykracza poza ujęcie czysto ekonomiczne i obejmuje procesy gospo-
darcze w kontekście polityczno-społecznym, wskazując na wzajemne oddzia-
ływania między różnymi podmiotami gospodarki światowej, począwszy od 
krajów i ugrupowań integracyjnych po przedsiębiorstwa .

Do zbadania różnych aspektów tego dynamicznie zmieniającego się i zło-
żonego środowiska ekonomicznego i politycznego w monografii wykorzystano 
podejście interdyscyplinarne . Przygotowano w tym celu teksty głównie z dzie-
dziny ekonomii, jak również innych obszarów blisko związanych z naukami 
społecznymi, takimi jak nauki prawne i polityczne .
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Monografię rozpoczyna esej Adama Daniela Rotfelda pt . „Wizja i  rze-
czywistość” . Autor przywołuje w nim wydarzenia z 1989 r . (Annus Mirabilis) 
w Europie i ich następstwa dla bezpieczeństwa tego regionu po trwającym pół 
wieku interludium . Wskazuje na fundamentalną rolę USA w procesie odwró-
cenia sojuszy (Traktat „2+4”, przyjęcie państw Europy Środkowej i Wschodniej 
do NATO i UE) . Analizuje rewizjonistyczną politykę dzisiejszej Rosji, któ-
rej hegemonialną kulminacją jest m .in . trwająca agresja przeciwko Ukrainie . 
Adam Daniel Rotfeld podkreśla znaczenie budowy jakościowo nowych relacji 
NATO i UE w kwestiach obronności i bezpieczeństwa, wskazując na bezalter-
natywność przywództwa USA we wspólnocie transatlantyckiej .

W części I, zatytułowanej „Unia Europejska”, autorzy zajęli się trzema pro-
blemami, przed którymi stoi obecnie UE . Są nimi perspektywa rozwoju strefy 
euro, negocjacje dotyczące nowych ram finansowych na lata 2021–2027 oraz 
przyszłość unijnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) . Jan 
Barcz przedstawił stan obecny reformy ustrojowej strefy euro, wskazując na dwa 
największe problemy towarzyszące temu procesowi – obawę przed fragmen-
tacją UE oraz narastającą niepraworządność w Polsce i na Węgrzech . Małgo-
rzata Zaleska zajęła się zagadnieniem stabilności sektora bankowego w strefie 
euro oraz rolą i wzrastającym znaczeniem instytucji ważnych dla całego sys-
temu finansowego (Systemically Important Financial Institutions – SIFIs), 
a także kwestią rzetelnej wyceny ryzyka rządowych papierów wartościowych . 
Katarzyna Kołodziejczyk przedstawiła główne wyzwania dla przyszłości strefy 
euro, w tym m .in . sformowania wspólnego budżetu strefy euro, powołania 
ministra właściwego do spraw finansów strefy euro, dokończenia budowy unii 
bankowej i stworzenia unii rynków kapitałowych . Krzysztof Miszczak nakre-
ślił sytuację bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, w stosunkach międzynarodo-
wych przed i po opuszczeniu przez to państwo UE (brexit), oraz perspektywę 
reaktywowania działalności unijnej w obszarze WPBiO . Aleksandra Kisie-
lewska zbadała okoliczności powstania propozycji Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji w ramach negocjowanych wieloletnich ram finansowych UE 
2021–2027, ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu Regionów i Par-
lamentu Europejskiego .
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Część II książki, pt . „Gospodarka światowa w ujęciu regionalnym”, zawiera 
rozdziały odnoszące się do rozwoju gospodarki światowej z perspektywy relacji 
regionalnych i interegionalnych . Tekst autorstwa Edwarda Haliżaka dotyczy 
rywalizacji gospodarczej USA–Chiny, w wyniku której doszło do stworzenia 
dwubiegunowej struktury konfrontacji i współzawodnictwa (opartej zarówno 
na  sferze ekonomicznej, jak i konflikcie wartości) . Krystyna Żołądkiewicz 
i Renata Orłowska przeprowadziły analizę skutków działania nowo utwo-
rzonego ugrupowania regionalnego, pod nazwą Wszechstronne Regionalne 
Partnerstwo Ekonomiczne (Regional Comprehensive Economic Partnership 
– RCEP) . W badaniu dowiedziono, że powstanie megaregionalnego przymie-
rza nie przyczyni się do zmniejszenia pogłębiającej się proliferacji regional-
nych porozumień handlowych . Krzysztof Kozłowski w swoim tekście zwraca 
uwagę na rezerwę i dystans, jakie społeczeństwa Azji Wschodniej i Południo-
wo-Wschodniej wykazują w stosunku do silniejszej integracji gospodarczej 
czy politycznej . Skłonność do zawierania licznych ugrupowań regionalnych 
nie idzie w parze z wysokim stopniem zaawansowania integracji regionalnej . 
Autor wyjaśnia, że choć z perspektywy globalnej integracji może ona wyda-
wać się wskazana i pożyteczna, to z punktu widzenia lokalnych społeczeństw 
może być odebrana jako próba reprodukcji mechanizmów kolonialnej domi-
nacji . Inne podejście do tworzenia i pogłębiania współpracy regionalnej ma 
Unia Europejska, na co wskazuje w swoim tekście Anna Wróbel . Autorka 
zbadała znaczenie interregionalizmu w polityce handlowej Unii Europejskiej, 
jako narzędzia wspierającego pozycję UE na arenie międzynarodowej . Sprawą 
ustanowienia międzyregionalnej umowy handlowej między USA a Wielką Bry-
tanią zajęła się w swoim rozdziale Maria Dunin-Wąsowicz . Autorka przedsta-
wiła uwarunkowania realizacji tego bilateralnego porozumienia, biorąc pod 
uwagę już funkcjonujące w gospodarce światowej umowy nowej generacji 
o wolnym handlu . Krzysztof Falkowski skupił się na problemie transforma-
cji instytucjonalnej w krajach poradzieckich, próbując odpowiedzieć na pyta-
nia, czy krajom tym udało się skutecznie przetransformować swoje gospodarki 
w kierunku liberalnych gospodarek rynkowych oraz czy współczesny poziom 
konkurencyjności tych państw na arenie międzynarodowej jest pochodną 
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stopnia zaawansowania transformacji instytucjonalnej . Katarzyna Górak-So-
snowska przybliżyła w swoim rozdziale jeden z problemów w relacji między 
tzw . Zachodem a  światem islamu, który dotyczy muzułmańskiego sektora 
finansów, w szczególności muzułmańskich ubezpieczeń (takaful) . Autorka 
przedstawiła je jako przykład tradycji wynalezionej, której pierwotnym celem 
było przeciwstawienie się kulturze zachodniej i dominacji zachodnich rozwią-
zań na rynku finansowym . W ostatnim rozdziale części II znalazł się niezwy-
kły tekst autorstwa Kazimierza Starzyka . Autor nawiązał w swoim eseju do 
historii Śląska Cieszyńskiego, na tle której przedstawił wybrane aspekty roz-
woju tego regionu oraz Polski i świata . W ten wielowątkowy społeczno-eko-
nomiczny i kulturowy kontekst wpisał on historię cieszyńskiego wafelka, od 
1957 r . noszącego nazwę Prince Polo . Pokazał z perspektywy historycznej nie 
tylko jego cechy rynkowe, produkcyjne, ale także właścicielskie i kulturowe .

W części III, pt . „Globalne sieci współzależności”, omawia się rodzaje 
i specyfikę globalnych powiązań oraz ich wpływ na funkcjonowanie państw, 
przedsiębiorstw i  innych podmiotów gospodarki światowej . Anna Zorska 
i Iwona Pollmann wskazały na zmiany dokonujące się w: międzynarodowym 
transferze technologii, nowych koncepcjach, praktykach i powiązaniach gospo-
darczych . Autorki skupiły się na problemach technologicznych krajów trans-
formujących i rozwijających się (dążących do przyspieszenia rozwoju zdolności 
technologicznych i innowacyjności), przedstawiając w tym względzie przede 
wszystkim doświadczenia Chin . Problem nowych technologii i ich wpływu 
na kierunki przepływów strumieni handlu międzynarodowego rozwinęła 
w swoim opracowaniu Wanda Dugiel . Autorka przeanalizowała wzajemne 
oddziaływanie handlu międzynarodowego na innowacje i technologie w gru-
pie najważniejszych eksporterów i importerów świata, w tym w szczególności 
UE . Tematem opracowania Wawrzyńca Michalczyka są kryptowaluty . Autor 
przedstawił perspektywę umocnienia pozycji zdecentralizowanych systemów 
płatniczych we współczesnej gospodarce światowej i finansach międzynarodo-
wych, identyfikując i wyjaśniając najważniejsze bariery i szanse ich dalszego 
rozwoju . Magdalena Proczek i Aleksandra Balkiewicz-Żerek omówiły w swoim 
rozdziale relacje przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia instytucjonalnego 



  Wstęp

45

w procesach umiędzynarodowienia . Dokonały przeglądu zrealizowanych w tym 
obszarze badań i przeprowadziły analizę otoczenia instytucjonalnego przed-
siębiorstw, powołując się na  teorię instytucjonalną . Małgorzata Grącik-Za-
jaczkowski zbadała możliwości redukcji barier handlowych na towary i usługi 
związane z sektorami ochrony środowiska naturalnego (Environmental Goods 
and Services – EGSs) . Wskazała na bariery utrudniające podjęcie przez pań-
stwa konkretnych zobowiązań liberalizacyjnych, co w sytuacji narastającego 
kryzysu klimatycznego obniżyłoby koszty technologii środowiskowych, zwięk-
szyłoby ich wykorzystanie oraz stymulowało innowacje i transfer technologii . 
Radosław Malik i Katarzyna Rybkowska dokonali analizy konkurencyjności 
AliExpress na rynku handlu internetowego w Polsce . Autorzy ocenili, że jako 
jedna z wiodących platform posiada ona instytucjonalną przewagę konku-
rencyjną na polskim rynku handlu internetowego, czego rezultatem jest jego 
dynamicznie rosnący udział . Maciej Cesarski w swoim rozdziale dowodził, 
że stosunki międzynarodowe są pochodną stosunków społecznych, których 
podstawą są stosunki zamieszkiwania uwarunkowane kulturowo i geograficz-
nie . Autor uznał, że infrastruktura osadnicza, spełniająca funkcję podbudowy 
i zarazem funkcję prowadzącą do trwałego rozwoju, wykracza poza współcze-
sne pojęcie granic i narodowości . Rozdziałem kończącym część III jest tekst 
na temat przestrzeni kosmicznej autorstwa Joanny Kwiecień . Autorka przepro-
wadziła analizę przestrzeni kosmicznej w świetle teorii stosunków międzynaro-
dowych, co pozwoliło jej na wyjaśnienie mechanizmu rywalizacji i współpracy 
w ramach współczesnej polityki światowej .

W części IV, zatytułowanej „Innowacyjne rozwiązania dla biznesu”, auto-
rzy rozdziałów dokonali oceny dotychczasowych osiągnięć w zakresie polityki 
innowacyjnej państw i  internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz przedstawili 
prognozy rozwoju gospodarki w warunkach rewolucji cyfrowej . Jan Rymarczyk 
postawił tezę, że implementacja podstawowych narzędzi rewolucji przemysło-
wej 4 .0, do których należą m .in . Internet oraz sztuczna inteligencja, dopro-
wadzi – w sferze produkcji materialnej – do daleko idących zmian, które będą 
wymagały realizacji modelu biznesu 4 .0, czyli innowacyjnego sposobu two-
rzenia wartości i jej monetyzacji . Marzenna Anna Weresa zbadała znaczenie 
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zewnętrznych czynników, wpływających na innowacyjność polskiej gospodarki . 
W szczególności analiza koncentrowała się na finansowaniu działalności badaw-
czo-rozwojowej ze źródeł zagranicznych . Autorka omówiła powody niskiej 
pozycji Polski w międzynarodowych rankingach innowacyjności, porównując 
ją z innymi członkami UE (mających zbliżony poziom wydatków na B+R do 
relacji PKB) . Bogusława Drelich-Skulska i Anna H . Jankowiak przedstawiły 
teoretyczne rozważania na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw, omawia-
jąc proces tworzenia międzynarodowych sieci produkcji i klastrów . Autorki 
zwróciły szczególną uwagę na klastry, które – ze względu na swoją różnorod-
ność i elastyczność – przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności i konku-
rencyjności przedsiębiorstw i regionów, gdzie działają . Agnieszka Domańska 
i Rafał Widerski zajęli się problemem efektywności nakładów finansowych 
na innowacje, skupiając się na analizie danych na temat produkcji oraz eks-
portu innowacyjnych dóbr i usług . Ze względu na fakt, że tekst jest częścią 
rozpoczętych dopiero badań, autorzy dokonali prezentacji dostępnych danych 
oraz oceny ich przydatności dla budowania modeli ilościowych . Rozdział autor-
stwa Joanny Stryjek pokazuje, jak bardzo integracja regionalna państw wpływa 
na systemowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw oraz 
jak silnym stymulatorem rozwoju polityki innowacyjnej w Polsce było przy-
stąpienie do UE . Autorka omawia m .in . znaczenie właściwego rozpoznania 
potrzeb przedsiębiorstw będących potencjalnymi beneficjentami instrumen-
tów polityki innowacyjnej, problemy związane z projektowaniem odpowied-
nich narzędzi wspomnianej polityki oraz niską skuteczność stosowania w tym 
względzie strategii naśladowczej . Bohdan Jung odniósł się w swoim tekście do 
problemu zarządzania czasem w gospodarce cyfrowej . Autor zwrócił uwagę 
na konieczność dalszej konceptualizacji pojęć, w tym tzw . czasu hybrydowego, 
który jest następstwem zjawiska polegającego na zacieraniu się granic między 
funkcjonującym w gospodarce przemysłowej trójpodziałem czasu społecznego 
na czas obowiązków, pracy i czas wolny . Pod wpływem rewolucji cyfrowej zna-
czące zmiany zaszły w branży fonograficznej, o których pisze w swoim rozdziale 
Anna Anetta Janowska . Autorka wskazuje przede wszystkim na silną aktywi-
zację nowych podmiotów w obszarze globalnej sieci produkcji i dystrybucji 
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cyfrowej (z dominującą pozycją Stanów Zjednoczonych), a także na wzrost 
znaczenia konsumentów i twórców z omawianej branży .

W książce starano się udowodnić, że procesy globalizacji i towarzyszące 
im głębokie przeobrażenia gospodarki światowej powodują, że konieczne jest 
podejmowanie wspólnych działań i zacieśnianie współpracy przez podmioty 
polityki zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, co jeszcze wyraźniej una-
oczniła pandemia COVID-19 . We współczesnych gospodarkach zewnętrzne 
zjawiska wpływają bowiem na wewnętrzne procesy gospodarcze w stopniu 
o wiele większym niż kiedykolwiek wcześniej, a dynamika zmian jeszcze bar-
dziej ten wpływ pogłębia . Dlatego autorzy poszczególnych rozdziałów dowo-
dzili, że badanie współczesnej gospodarki narodowej nie może się odbywać 
bez wnikliwej analizy jej więzi i zależności w ramach gospodarki światowej . 
Oznacza to, że uruchomienie powiązań międzynarodowych nie tylko będzie 
sprzyjało pogłębianiu i rozszerzaniu współpracy, ale także może nieść liczne 
zagrożenia (kryzysy), których skutki będą odczuwane w różnych sferach 
i na różnych poziomach relacji międzynarodowych – począwszy od więzi eko-
nomicznych, finansowych, technologicznych po kwestie polityki militarnej, 
kulturowej czy naukowej .
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ADAM DANIEL ROTFELD1

WIZJA I RZECZYWISTOŚĆ. 
ROK 1989: PLANOWANIE 
I REALIZACJA KONCEPCJI 

EUROPE WHOLE AND FREE2

Rok 1989 – przykład wcielania w życie koncepcji politycznej

Między wizjami i prognozowaniem polityki zagranicznej a jej planowaniem 
i formułowaniem koncepcji politycznych jest wiele istotnych różnic, jakkol-
wiek często pojęcia te są używane zamiennie . Wizje i prognozowanie często 
opierają się na projekcji tego, co się wydarzyło, co już istnieje, i na rzutowa-
niu tego obrazu na przyszłość3 . Natomiast koncepcja i planowanie wyrażają 

1 prof . dr hab . Adam Daniel Rotfeld, były dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań 
nad Pokojem w Sztokholmie, minister spraw zagranicznych w  rządzie Marka Belki, wielo-
letni członek Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ do spraw Rozbrojenia 
(ABDM), uczestnik Aspen Ministers Forum, członek European Leadership Network i wielu 
innych międzynarodowych grup roboczych . Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersy-
tetu  Warszawskiego .

2 Tekst oparty na eseju, który ukazał się w zbiorze Europe Whole and Free: Vision and Reality, 
współredagowanym przez Daniela S . Hamiltona z John Hopkins University i Sławomira Dęb-
skiego z PISM (Washington 2019) .

3 Problematyce prognozowania rozwoju stosunków międzynarodowych był poświę-
cony tom pt . Dokąd zmierza świat? (red . A . D . Rotfeld, PISM, Warszawa 2008), w którym 
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konkretne interesy państw i zmierzają do optymalizacji działań politycznych, 
dyplomatycznych, wojskowych i gospodarczych na potrzeby realizacji zadań 
i osiągnięcia zamierzonych celów . Decydenci, eksperci i badacze nie mają zdol-
ności proroków – nie mogą przewidywać konkretnych wydarzeń, ale mogą 
i powinni rozumieć oraz wyjaśniać tendencje rozwojowe, na podstawie któ-
rych politycy mogą podejmować stosowne decyzje polityczne .

Pod tym względem na  szczególną uwagę zasługują wydarzenia 1989 r ., 
które w znacznej mierze wyrażały tendencję prowadzącą do jakościowych prze-
mian w politycznym krajobrazie Europy, ale nikt nie był w stanie przewidzieć 
konkretnych wydarzeń . Mądrość polityczna ówczesnych przywódców sprowa-
dzała się w istocie do odpowiedzi na dwa pytania: jak zarządzać zachodzącymi 
zmianami? jak zapobiec temu, aby zmiany te nie wymknęły się spod kontroli?

Często stawiamy sobie pytanie, dlaczego jedne przemówienia mężów stanu 
i polityków zostawiają nie tylko trwały ślad w naszej pamięci, ale też wpły-
wają na kształtowanie nowej rzeczywistości, a inne – równie mądre i błysko-
tliwe retorycznie – są spychane przez bieg wydarzeń w niepamięć . Pod tym 
względem szczególnie pouczająca jest lektura wystąpień sprzed 30 laty . Mam 
na myśli koncepcję przedstawioną przez prezydenta George’a Busha w dniu 
31 maja 1989 r . w Moguncji, adresowaną do Niemców i Europejczyków . Była 
to wizja, a zarazem zarys strategii politycznej, jaką obrała w szybko zmieniającej 
się sytuacji politycznej amerykańska administracja wobec całej Europy . Klu-
czowe były zasygnalizowane w tym przemówieniu dwa cele: zjednoczenie Nie-
miec i pokojowe przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej .

Przewidywania George’a Busha sprawdziły się . W cztery dni później 
– 4 czerwca 1989 r . – odbyły się w Polsce częściowo wolne wybory . Były one 
swoistym plebiscytem . Po raz pierwszy od 1944 r . doszło u nas do swobod-
nej rywalizacji opozycji z monopartyjnym sposobem sprawowania władzy 

prof . Katarzyna Żukrowska opublikowała studium pt . Gospodarka światowa. Procesy globalizacji 
i modernizacji (s . 67–90) . Wcześniej autor niniejszego opracowania wydał, wspólnie z Andrze-
jem Towpikiem, tom pt . Bezpieczeństwo Europy. Analiza zachodzących koncepcji i modeli. Pro-
gnoza rozwoju sytuacji w Europie (PISM, Warszawa 1970) oraz Europejski system bezpieczeństwa 
i współpracy. Zachodnie modele i rzeczywistość (t . I i II, PISM, Warszawa 1973) .
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przez komunistów . Demokratyczna opozycja zyskała pełne poparcie społe-
czeństwa – na 100 miejsc w Senacie zostało wybranych 99 senatorów z listy 
„Solidarności”; w wyborach do Sejmu opozycja demokratyczna uzyskała całą 
pulę miejsc (35%) przeznaczonych do swobodnej rywalizacji . Stało się oczy-
wiste, że Polacy jako społeczeństwo dokonali wyboru na  rzecz pokojowej 
transformacji systemu . W ten sposób skorzystali ze złożonej 44 lata wcześniej 
– 11 lutego 1945 r . w Jałcie – obietnicy przywódców trzech sprzymierzonych 
mocarstw (USA, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego), że ich wspólnym 
pragnieniem było widzieć Polskę „państwem silnym, wolnym, niepodległym 
i demokratycznym”4 .

Program

W Moguncji prezydent George Bush przedstawił cztery postulaty . Realiza-
cja tego ambitnego programu zakładała: respektowanie zasad pluralizmu poli-
tycznego – również w tej części Europy, która znajdowała się pod radziecką 
dominacją – i uznanie, że nie ma wolności i bezpieczeństwa bez polityki „otwar-
tości” (głasnosti), czyli swobodnego obiegu informacji; wspólne rozwiązywa-
nie zagrożeń i katastrof natury ekologicznej; wreszcie – bezpieczną wzajemną 
i kontrolowaną redukcję zbrojeń NATO i Układu Warszawskiego (w sferze 
zarówno rakietowo-jądrowej, jak i zbrojeń konwencjonalnych)5 .

Po upływie ponad trzydziestu lat wiemy, że George H . W . Bush wygłosił 
w Rheingoldhalle przemówienie, które weszło na trwałe do annałów świato-
wej dyplomacji . Była to nie tylko koncepcja polityczna, ale też wizja oparta 
na realiach . Wystąpienie to było na miarę mowy Winstona Churchilla w Fulton 

4 The Text of the Communique of the Yalta Conference (11 February 1945), w: Foreign Rela-
tions of the United States. Diplomatic Papers. The Conferences at Malta and Yalta 1945, Washing-
ton 1955, s . 973 .

5 Główne fragmenty w aneksie do publikacji Germany and Europe in Transition, A . D . Rot-
feld, W . Stützle (eds .), SIPRI-Oxford University Press, Oxford 1991, s . 93–96, https://usa .usem-
bassy .de/etexts/ga6–890531 .htm (dostęp: listopad–grudzień 2019) .
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z marca 1946 r . Istotna różnica sprowadzała się do tego, że jeśli Churchill 
w swoim wykładzie mówił o podziale Europy („Od Szczecina nad Bałtykiem 
do Triestu nad Atlantykiem w poprzek kontynentu opadła żelazna kurtyna”)6, 
to prezydent Bush formułował program, w jaki sposób należy ten podział znieść . 
Miał świadomość, że „zimna wojna” odchodzi w przeszłość . Adresował swoje 
przemówienie do narodów, które – inaczej niż to było w 1945 r . – nie oczeki-
wały, że zmiana narzuconego im systemu będzie możliwa jedynie w wyniku 
zewnętrznej interwencji, czyli nowej wojny (tym razem między ZSRR a Sta-
nami Zjednoczonymi), ale będzie to efekt trwających już przemian wewnątrz 
środkowoeuropejskich państw . Na Kremlu nie rządził już Stalin i jego następcy, 
ale Michaił Gorbaczow z grupą swoich zwolenników, a nową politykę zagra-
niczną lojalnie realizował Eduard Szewardnadze .

Nowa filozofia polityczna napotykała w Rosji na opór resortów siłowych 
– głównie wojska i partyjnego „betonu” . Jednak w historycznie krótkim czasie 
udało się ten opór choćby częściowo przełamać i przestawić niektóre zwrotnice 
z kierunku „konfrontacja” na „współdziałanie” . Jak powtarzał wówczas często 
Michaił Gorbaczow, „Proces ruszył” (Proces poszoł) . W całkowicie zależnych 
od ZSRR krajach Europy Środkowej reakcje na zmiany w polityce Kremla 
były różne: w Polsce i na Węgrzech przyjmowano je z nadzieją i entuzjazmem, 
w Czechosłowacji z ostrożnością i obawą, w NRD i Rumunii – ze strachem 
i oporem . Osobistym wkładem prezydenta George’a Busha do zapoczątko-
wanego procesu był fakt, że rozumiał on doniosłość przemian i zadbał o to, 
aby nie doprowadziły one do niekontrolowanego wybuchu wewnątrz państw 
znajdujących się pod radziecką dominacją .

6 W . Churchill, The Soviet Danger: ‘The Iron Curtain’ . Speech at Westminster College, Ful-
ton, 5th March 1946, w: Winston Churchill. Blood, Toil, Tears and Sweat: The Great Speeches, 
D . Cannadine (ed .), London 2007, s . 303 .
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Świadek wydarzeń

Przypadek sprawił, że liberalizacja monopartyjnego systemu w Polsce miała 
bezpośredni wpływ na moje losy . W tydzień po wyborach z 4 czerwca otrzy-
małem w Warszawie zgodę na wyjazd – na zaproszenie Sztokholmskiego Mię-
dzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem – i realizację (pod auspicjami 
SIPRI) projektu badawczego „Kształtowanie kooperatywnego systemu bezpie-
czeństwa w Europie i dla Europy” (Building a Co-operative Security System in and 
for Europe) . W ramach tego projektu w niespełna rok później współorganizowa-
łem z dyrektorem SIPRI, dr . Waltherem Stützle, międzynarodową konferencję 
na temat europejskiego porządku pokojowego i odpowiedzialności obu państw 
niemieckich (A European Peace Order and the Responsibility of the Two German 
States – Poczdam, 8–10 lutego 1990 r .) . Było to wydarzenie bezprecedensowe 
– jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie do pomyślenia . W debacie tej brali udział 
czołowi politycy obu państw niemieckich: wicekanclerz federalny, a zarazem 
minister spraw zagranicznych RFN, Hans-Dietrich Genscher i wicepremier 
NRD, Christa Luft . Jako przedstawicielka kraju gospodarzy pani Luft stwier-
dziła na wstępie, że „(…) próba ukształtowania niezależnego socjalistycznego 
narodu w NRD poniosła fiasko”7 . Następnego dnia prof . Kurt Biedenkopf, poseł 
do Bundestagu z ramienia CDU, stwierdził: „Wszystkie procesy polityczne zde-
terminowały, że oba państwa niemieckie powinny być zjednoczone”8 . W pod-
sumowaniu tej konferencji odnotowałem myśl Egona Bahra: „Czas dojrzał do 
tego, by myśleć o sześciostronnej konferencji z udziałem dwóch państw niemiec-
kich i czterech mocarstw”9 . Później ta formuła zyskała nazwę „dwa plus cztery” .

Miałem wówczas poczucie i świadomość, że historia przyśpieszyła biegu 
i należy dla potomnych zostawić zapis – swego rodzaju fotografię – wydarzeń; 

7 Wystąpienie Christy Luft na  The SIPRI Conference on the Network of FRG-GDR 
Agreements and the Future of Europe, w: Germany and Europe in Transition, A . D . Rotfeld, 
W . Stützle (eds .), op.cit., s . 10 .

8 Ibidem, s . 2 .
9 Ibidem, s . 79 .
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sporządziłem zbiór materiałów konferencyjnych, do którego załączyłem 60 
dokumentów . Mają one po dziś dzień wartość nie tylko historyczną . Opu-
blikowaną przez Oxford University Press dokumentację otwiera przemówie-
nie prezydenta George’a Busha z dnia 31 maja 1989 r . Pozostałe dokumenty 
wyrażają ówczesne stanowiska wielkich mocarstw (USA, ZSRR, Wielkiej Bry-
tanii i Francji), obu państw niemieckich – RFN i NRD oraz innych państw 
Europy Środkowej (Polski, Czechosłowacji, Węgier), jak również Europy 
Północnej (Szwecji i Finlandii) . W aneksie znalazły się również: dokumenty 
NATO i Układu Warszawskiego, KBWE, wspólne stanowisko 12 państw 
członków Rady Europejskiej (UE jeszcze nie istniała), Unii Zachodnioeuro-
pejskiej, konferencji państw bałtyckich . Całość tomu zamykają dokumenta-
cja procesu zjednoczenia Niemiec – „Dwa plus cztery”, wspólne stanowisko 
USA i Republiki Federalnej Niemiec, Traktat między RFN a NRD i poro-
zumienie między Niemcami a ZSRR z 13 września 1990 r . Szczególne miej-
sce w tym procesie zajmuje Paryska Karta dla Nowej Europy z 21 listopada 
1990 r . Wszystkie te deklaracje, traktaty i oświadczenia potwierdzały trafność 
wizji „Europa cała i wolna”, jaką zaprezentował w końcu maja 1989 r . Geo-
rge H . W . Bush . W grudniu 1989 r . rozwinął ją sekretarz stanu USA James 
Baker, który oświadczył w Berlinie: „Wolni ludzie i wolne rządy są to kamienie 
węgielne Europy całej i wolnej”10 . W swojej ocenie tej koncepcji po upływie 
ćwierć wieku pisałem w zbiorze wydanym przez Uniwersytet Johna Hopkinsa 
w Waszyngtonie: „Europa roku 2012 tylko częściowo odpowiada wizji Bakera; 
Europa nie jest całkowicie zjednoczona ani wolna”11 .

Ten stan rzeczy nie uległ zmianie na lepsze . Pogorszył się . Przyczyny tej 
zmiany na gorsze są wielorakie, złożone i zasługują na poważne przemyślenie . 
Pod względem formalnoprawnym proces – zapoczątkowany wystąpieniami 

10 A New Europe, a New Atlanticism: Architecture for a New Era . Address by James A. Baker 
III, The Berlin Press Club, 12th December 1989, w: Germany and Europe in Transition, A . D . Rot-
feld, W . Stützle (eds .), SIPRI-Oxford University Press, Oxford 1991, s . 96 .

11 Zob . A . D . Rotfeld, A Europe ‘Whole and Free’ – A Prophetic Concept and an Unfinished 
Business, w: Nordic-Baltic–American Cooperation. Shaping the U. S.–European Agenda, K . Vol-
ker, I . Kupce (eds .), Center for Transatlantic Relations, Washington D . C . 2012, s . 15–28 .
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prezydenta George’a Busha w Moguncji i  sekretarza stanu Jamesa Bakera 
w Berlinie – doprowadził do rozszerzenia Sojuszu Atlantyckiego i Unii Euro-
pejskiej . Mające wspólne zasady i wartości zarówno sojusznicze NATO oraz 
wspólnotowa Unia Europejska, jak też współpraca pozostałych państw w ramach 
OBWE i partnerskie powiązania z NATO są odzwierciedleniem tego, jak wcie-
lono w życie opartą na realiach wizję Busha – „Europy całej i wolnej” . Jed-
nak warto pamiętać, że to nie słowa, ale fakty mają znaczenie rozstrzygające . 
W Koncepcji Strategicznej NATO 2020 – przygotowanej (pod kierownictwem 
Madeleine Albright) przez 12 doświadczonych byłych polityków i ekspertów, 
opublikowanej w 2010 r . – stwierdzono, że Sojusz wkroczył w drugą dekadę 
XXI jako „(…) istotny czynnik stabilizacji w niepewnym i nieprzewidywalnym 
świecie”12 . Co się stało? Dlaczego świat jest mniej bezpieczny i mniej stabilny, 
niż byśmy sobie tego życzyli?

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co i dlaczego się nie powiodło, 
warto docenić to, co się udało, jak też wyjaśnić, co się nie udało i dlaczego . 
Rzeczywistość, w której żyjemy, jest przecież lepsza od tej, którą pożegnali-
śmy wraz z zakończeniem zimnej wojny (choć nie brak krytycznych opinii, 
jakoby nasz świat miał być równie, a może nawet bardziej niebezpieczny od 
tego, który minął…) .

Postulaty prezydenta George’a Busha z maja 1989 r . zostały w znacznej 
mierze spełnione: nastąpiło pokojowe zjednoczenie Niemiec; podział Europy 
został przezwyciężony; doszło do rozwiązania Układu Warszawskiego i roz-
padu Związku Radzieckiego . Nastąpiło też znaczne rozszerzenie Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego – NATO skupia dziś nie 16, ale 29 państw . Do Sojuszu 
weszli nie tylko byli członkowie Układu Warszawskiego z Europy Środkowej, 
ale również państwa bałtyckie (inkorporowane przez ZSRR jako republiki 
radzieckie po hitlerowskiej napaści na Polskę); wchodzą też takie kraje bałkań-
skie, jak: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Czarnogóra . Sojusz stanowi 
nową nieznaną z przeszłości wspólnotę obronną, która kieruje się wspólnymi 

12 NATO 2020. Assured Security – Dynamic Engagement. Analysis and Recommendations of 
the Group of Experts on a New Strategic Concept for NATO, Brussels, 17th May 2010, s . 5 .
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zasadami i wartościami . O nowej jakości NATO stanowi jego filozofia poli-
tyczna, wyrażona w art . 5 Traktatu Waszyngtońskiego: „Jeden za wszystkich 
– wszyscy za jednego”13 .

Z perspektywy minionych 70  lat od podpisania Traktatu Waszyngtoń-
skiego (4 kwietnia 1949 r .), który powołał NATO do życia, należy stwierdzić, 
że jest to najskuteczniejszy Sojusz w historii . Zapobiegł bowiem wybuchowi 
wojny jądrowej między globalnymi mocarstwami, a także konfliktom zbroj-
nym między państwami członkowskimi (np . między Turcją a Grecją), zapew-
nił narodom Europy pokój i bezpieczny rozwój oraz odstraszał potencjalnego 
agresora zewnętrznego, jakim był początkowo Związek Radziecki, a później 
stała się Rosja . Dopóki w kraju tym o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa 
decydował Michaił Gorbaczow, a następnie Borys Jelcyn, dopóty wiele wskazy-
wało na to, że głęboko zakorzeniona podejrzliwość i brak zaufania przywódców 
Rosji do świata zachodniego mogą ustąpić miejsca poszukiwaniu współpracy 
w zakresie bezpieczeństwa .

Jednak już końcowe lata rządów Borysa Jelcyna sygnalizowały powrót do 
polityki określanej przez resorty siłowe . Świadczył o tym choćby poufny list 
prezydenta Rosji do przywódców świata zachodniego, wystosowany 15 wrze-
śnia 1993 r . (w trzy tygodnie po jego pamiętnej wizycie w Warszawie): „Opo-
wiadamy się za sytuacją, w której stosunki między naszym krajem a NATO 
byłyby o kilka stopni cieplejsze niż te między Sojuszem a Europą Wschodnią 
(…) . Jesteśmy przygotowani np ., aby wspólnie z NATO zaproponować pań-
stwom Europy Wschodniej oficjalne gwarancje bezpieczeństwa, które zapew-
niłyby im suwerenność, integralność terytorialną, nienaruszalność granic 
i zachowanie pokoju w regionie” (pełny tekst tego listu upubliczniłem w SIPRI 
Yearbook 1994)14 . Państwa te miałyby zyskać swoisty rosyjsko-atlantycki pro-

13 Uczestnicy Panelu Wysokiego Szczebla, pod kierunkiem Madeleine Albright, potwier-
dzili w swoim raporcie, że: (…) one of the presumptions of the enduring foundation of the alliance 
is “the security of all Allies is indivisible: an attack on one is an attack on all” . Ibidem, s . 8 .

14 A . D .  Rotfeld, The CSCE: Towards a  Security Organization, w:  SIPRI Yearbook 1993, 
s . 171–189; A . D . Rotfeld, Europe: Towards a New Regional Security Regime, w: SIPRI Yearbook 
1994, s . 205–237; A . D . Rotfeld, Europe: The Multilateral Security Process, w: SIPRI Yearbook 
1995, s . 265–301 .
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tektorat . O tym, jaka byłaby wartość tego typu zobowiązań, najlepiej świadczy 
stosunek Rosji do gwarancji, które zaoferowano Ukrainie w Memorandum 
Budapeszteńskim z grudnia 1994 r . W dokumencie tym Rosja i inne mocar-
stwa jądrowe zapewniły Ukrainę, że – w zamian za zgodę na wycofanie z jej 
terytorium broni jądrowej – otrzymuje ona pełne gwarancje bezpieczeństwa 
i nienaruszalności swoich granic, integralności terytorialnej i suwerenności . 
Te uroczyście złożone zapewnienia okazały się być w chwili próby – wiosną 
2014 r . – warte tyle co papier, na którym były zapisane .

Strategia Rosji wobec Zachodu

W swoich wspomnieniach zmarły niedawno rosyjski dyplomata, Oleg Gri-
niewski, odnotował: „W powojennej europejskiej polityce Związku Radziec-
kiego nie było bodaj ważniejszego zadania niż rozbicie NATO . Stalin szybko 
zrozumiał, że utworzenie euroatlantyckiego sojuszu kładzie kres radzieckiej eks-
pansji na Zachód . W Europie zakreślono linię, której nie wolno przekroczyć 
– w przeciwnym wypadku dojdzie do wojny . Trochę przed tą linią podreptał, 
próbował siłą przebić się na Wschodzie, w Korei . Ale również tam napotkał 
na opór . Po tym Związek Radziecki rozpoczął energiczną kampanię polityczną, 
zmierzającą do podminowania NATO . Pierwsze akcje miały charakter pro-
stolinijny [były to propozycje – przyp. autora]: rozwiązać NATO i organizację 
Układu Warszawskiego”15 . Następne kroki, pisze Oleg Griniewski, były bar-
dziej wyrafinowane . Na przykład, deklaracje gotowości Rosji wstąpienia do 
NATO z wyraźnym zamiarem, by „rozwalić tę organizację od wewnątrz; spra-
wić, że samo jej istnienie straci sens” . Były też propozycje składane w ramach 
OBWE . Ich celem było utworzenie ogólnoeuropejskiego systemu bezpie-
czeństwa, który sprawiłby, że struktury blokowe okazałyby się niepotrzebne . 
Z czasem Rosja powróciła do tradycyjnej, imperialnej strategii podziału świata 

15 О . Гриневский, Перелом. От Брежнева к Горбачеву [O . Griniewskij, Breakthrough. From 
Brezhnev to Gorbachev, OLMA-PRESS, Moscow 2004, s . 50–51] .
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na strefy wpływów i obszary Limitrofu . Ilustracją takiego myślenia jest esej 
opublikowany na łamach periodyku ”Politiczeskij Kłass”, którego autor zalecał 
„finlandyzację” całej Europy: „Dla Rosji program maksimum to finlandyzacja 
całej Europy, ale rozpoczynać należy od reorganizacji Wielkiego Limitrofu” . 
Rosyjska strefa wpływów miałaby obejmować – w rozumieniu moskiewskiego 
„stratega” – nie tylko „Finlandię i Polskę, ale również Kazachstan, Turcję, Iran 
i bezwzględnie Ukrainę”16 . Wdrożenie takiego projektu było pomyślane jako 
etap w realizacji strategicznej koncepcji przekształcenia całej Europy w strefę 
buforową między Rosją a Stanami Zjednoczonymi . Wielostronne instytucje 
świata demokratycznego – NATO i Unia Europejska – są postrzegane jako 
główne przeszkody na drodze do odbudowy globalnej pozycji imperialnej Rosji . 
Akcje podejmowane przez prezydenta Władimira Putina nie ograniczają się do 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa . Zmierzają w istocie do destabilizacji 
wewnętrznej demokratycznych państw, osłabiania instytucji państwa prawa, 
wywierania bezpośredniego wpływu na przebieg wyborów oraz kształtowanie 
nastrojów społecznych przy wykorzystaniu nowych technologii informatycz-
nych, w szczególności platform społecznościowych w Internecie . Władimir 
Putin przedstawił publicznie swoją wizję wzajemnych relacji między Zachodem 
a Rosją w czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2007 r .; 
rozwinął swoje myśli na zamkniętym posiedzeniu szczytu NATO–Rosja (Buka-
reszt, kwiecień 2008 r .) i na forum międzynarodowego klubu dyskusyjnego 
„Wałdaj” (24 października 2014 r .), którego istotę określał temat konferencji 
– „Porządek światowy: nowe reguły czy gra bez reguł?” (The World Order: New 
Rules of the Game or a Game without Rules?)17 .

16 Ю .  Солозобов, Ответ на польский вопрос [J .  Sołozobow, Response to  the “Polish 
Question”, ”Political Class” 2009, no . 9 (57), September, s . 42–44] . Zob . też: Z . Brzezinski, 
Russia Needs a ‘Finland Option’ for Ukraine, “Financial Times” 2014, 23th February; H . A . Kis-
singer, How the Ukraine Crisis Ends, “The Washington Post” 2014, 5th March .

17 Meeting of the Valdai International Discussion Club . Więcej na ten temat zob .: A . D . Rot-
feld, The International Order. In Search for New Rules, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, 
Poznań 2017, s . 14–75 . Zob . też: K . Ремчуков, Валдайско-Фултонское выступление Владимира 
Путина подтвердило худшие ожидания [K . Rjemczukow, The Valdai-Fulton Vladimir Putin’s 
Speech Confirmed the Worst Expectations, “Niezavisimaya Gazeta” 2014, 27th October] .
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Co dalej?

Świat wkroczył w okres przyśpieszonych zmian i z natury rzeczy zarządza-
nie nimi jawi się jako zadanie numer jeden, czyli najwyższy priorytet dla przy-
wódców demokratycznych państw wspólnoty transatlantyckiej .

Strategia wspólnoty obronnej, do której należymy, powinna odpowiadać 
nie tyle potrzebom i uwarunkowaniom tego, co minęło i należy do przeszłości, 
ile nowym wyzwaniom i nowym zagrożeniom . Zagrożenia te są generowane 
przez zmiany geopolityczne w skali globalnej i regionalnej, a także – a może 
głównie – przez zmiany zachodzące wewnątrz państw . Dotyczy to zarówno 
globalnych mocarstw, jak też państw średnich i małych . Badacze i eksperci 
powinni nie tyle poszukiwać doraźnych i modelowych rozwiązań, ile uwzględ-
niać w formułowaniu założeń nowej strategii to, co jest długofalowym wspól-
nym interesem ich społeczności i całej demokratycznej wspólnoty narodów . 
Należy unikać pięknoduchowskich, idealistycznych i nierealnych koncepcji, 
a koncentrować się na tym, co jest naszym wspólnym zagrożeniem – jak sta-
wić czoła pokusom powrotu do polityki określanej przez egoizmy narodowe, 
które nieuchronnie prowadzą do konfliktów . Innymi słowy, priorytetem dla 
transatlantyckiej wspólnoty jest przeciwdziałanie próbom podważania solidar-
ności Sojuszu, w szczególności różnicowania interesów bezpieczeństwa Europy 
i Ameryki . Cele Stanów Zjednoczonych, NATO i Unii Europejskiej są zbieżne . 
Określił je niedawno w Kongresie USA sekretarz generalny NATO, Jens Stol-
tenberg: „Zachować pokój i zapewnić wolność”18 .

Czas dojrzał do ułożenia relacji między NATO a Unią Europejską w spra-
wach obronności i bezpieczeństwa na jakościowo nowych zasadach . Wysiłki 
obu tych instytucji w sferze obronności nie powinny dublować się, ale zwięk-
szać efektywność wydatków na obronę . W roku 2020 zbrojeniowe wydatki 

18 Address to the United States Congress by NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Washing-
ton, 3rd April 2019 .
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Europy i Kanady wyniosą 100 mld USD19 . Na zapewnieniu pokoju i wolności 
oszczędzać nie wolno, ale koszty odstraszania powinny być racjonalnie wyko-
rzystywane we wspólnym interesie całej Europy, Ameryki i świata .

Skoro w dzisiejszym świecie konflikty rodzą się głównie wewnątrz państw, 
to – jak mówiła w Warszawie Madeleine Albright – „wolność nie obroni się 
sama”20 . Życie w wolności wymaga działania i współdziałania . Nawet najpo-
tężniejsze mocarstwa potrzebują dziś przyjaciół i sojuszników21 . Nade wszystko 
ich decyzje – oparte na prawdzie – wymagają poszanowania partnerskich 
relacji z otaczającym światem22 . Nie ma wątpliwości, że dla transatlantyckiej 
wspólnoty przywództwo Stanów Zjednoczonych było i jest nie do zastąpienia 
(indispensible)23, przy założeniu jednak, że będą respektowane takie podsta-
wowe wartości, jak: indywidualne wolności i fundamentalne zasady państwa 
prawa (trójpodział władz) oraz solidarność, równość i partnerstwo we wzajem-
nych relacjach między wszystkimi państwami – wielkimi mocarstwami oraz 
państwami średnimi i małymi . O żywotności i skuteczności transatlantyckiej 
wspólnoty zdecyduje jej niepodważalna jedność . Jest to niezbywalny waru-
nek, by doświadczenia Annus Mirabilis, jakim był przed laty 1989 r ., nie były 
zaprzepaszczone . Podobnie jak Nowy Testament nie był zaprzeczeniem Sta-
rego, ale przejął i rozwinął fundamentalne zasady (w tym Dziesięć Przykazań), 
tak też nowy ład międzynarodowy powinien odpowiadać potrzebom nowych 
pokoleń . Nie może legitymizować prawa siły, lecz siłę prawa .

19 Address to the United States Congress by NATO Secretary General Jens Stoltenberg, op.cit.
20 M . Albright, Fascism. A Warning, Harpers, New York 2018 .
21 C . A . Kupchan, No One’s World. The West, the Rising Rest and the Coming Global Turn, 

Oxford University Press, Oxford 2012 .
22 T . Snyder, The Road to Un-freedom. Russia, Europe, America, Penguin Random House 

LLC, New York 2018 .
23 D . Fried, The United States and Central Europe in the American Century, “Essays and Lec-

tures . Didactica” 2019, no . 7, Centre for East European Studies, Warsaw, s . 82 .
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Podsumowanie

Przedstawiony rozwój wypadków i wydarzeń z 1989 r . pozwala na sformu-
łowanie odpowiedzi na pytanie postawione na wstępie: co sprawiło, że sposób 
zarządzania szybko zachodzącymi zmianami okazał się na tyle skuteczny, że 
w znacznej mierze – choć nie w pełni – zostały osiągnięte cele i zadania auto-
rów politycznej koncepcji Europe Whole and Free? Udało się doprowadzić do 
pokojowego przywrócenia jedności Niemiec i bezkrwawego przejścia państw 
Europy Środkowej od systemu autorytarnego i monopartyjnego do ustroju 
demokratycznego – opartego na rządach prawa i pluralizmu politycznego, wol-
nego rynku i respektowania praw człowieka . Nie stało się tak w wyniku jakie-
goś Wielkiego Planu (Grand Design), wypracowanego przez wielkie mocarstwa 
i narzuconego państwom Europy Środkowej . Zjednoczenie Niemiec i pokojowa 
transformacja ustroju w państwach tej części Europy były efektem długotrwa-
łego procesu, którego głównymi scenarzystami i aktorami były społeczeństwa 
nastawione i zdeterminowane na zmianę . Odrzucały one dyktaturę, zniewo-
lenie i zależność od radzieckiej dominacji na rzecz ustroju, który zapewniłby 
wolność, suwerenność i poszanowanie godności ludzkiej . Dla osiągnięcia tego 
celu kluczowe okazały się być trzy czynniki: odpowiedzialni przywódcy; doj-
rzałe do zmiany społeczeństwa; determinacja w poszukiwaniu rozwiązań bez 
użycia siły – zarówno wewnątrz państw, jak i w relacjach międzypaństwowych .

Kryteria rozumnego i odpowiedzialnego przywództwa obejmują na ogół 
następujące zdolności: do trafnej oceny i diagnozy sytuacji; do umiejętnego 
określenia sposobu rozwiązywania trudnych i konfliktowych problemów; do 
pozyskania poparcia wspólnoty politycznej . Jedynie taki przywódca, który 
pozyskuje poparcie swojej i międzynarodowej wspólnoty społeczno-politycz-
nej, ma szansę realizacji wytyczonych celów . Takimi cechami w procesie prze-
mian w Europie odznaczali się: zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych 
George Bush (senior,) jak i  jego partner w Związku Radzieckim – Michaił 
Gorbaczow, który miał odwagę zerwać z zakłamaniem i zapoczątkować poli-
tykę otwartości i przebudowy (głasnost i pierestrojka); w Polsce Lech Wałęsa, 
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będący niekwestionowanym przywódcą wielomilionowego ruchu „Solidar-
ność”, i Tadeusz Mazowiecki – premier pierwszego niekomunistycznego rządu 
w Europie Środkowej; Vaclav Havel, którego intelektualne i polityczne przy-
wództwo w Czechosłowacji tchnęło „w bezsilnych siłę”; wreszcie kanclerz fede-
ralny Helmut Kohl, umiejący odnaleźć w sytuacji – zdawałoby się bez szans 
– drogę do pokojowego przywrócenia jedności Niemiec . Nowym wyzwaniom 
sprostali wówczas przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii i wielu innych państw .

Niezwykłą rolę duchowego lidera odegrał w  tym procesie pokojowych 
przemian Jan Paweł II . Z perspektywy minionych ponad 30  lat możemy 
stwierdzić, że ówczesny rozwój wypadków nie był przesądzony „historycznym 
determinizmem” głoszonym przez teoretyków marksizmu-leninizmu; nie był 
też wynikiem żadnego „światowego spisku”, który – zdaniem obrońców zdys-
kredytowanego reżimu obalonej „dyktatury proletariatu” i populistów w wielu 
krajach oraz krytyków systemu liberalnej demokracji – miał odegrać i nadal 
odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji ustrojowej .

Trafność diagnozy przywódców świata demokratycznego polegała na tym, 
że rozpoznali w sposób właściwy to, że na przełomie lat 80 . i 90 . ubiegłego 
wieku głównym źródłem konfliktów były narastające napięcia wewnątrz 
państw, a nie między nimi . Powściągliwość i  samoograniczenie wszystkich 
uczestników procesu politycznego pozwoliły znaleźć w wielostronnych i dwu-
stronnych rokowaniach takie rozwiązania, które zapobiegły przerastaniu kon-
fliktów politycznych w konflikty zbrojne . Jakkolwiek zadanie to nie powiodło 
się na niektórych obszarach wielonarodowych federacji (na Bałkanach w byłej 
Jugosławii oraz na terytorium byłego ZSRR – na Kaukazie Północnym, w Azji 
Centralnej) i w relacjach między niepodległą Ukrainą i Rosją . Wydarzenia 
1989 r . są swoistym case study . Dają podstawę do wyciągania różnych wnio-
sków – optymistycznych i pesymistycznych . Był to czas, kiedy zanikła linia 
podziału Wschód–Zachód, postrzegana przez pół wieku jako zjawisko trwałe 
i nieprzezwyciężalne .

Okazało się jednak, że nic nie jest dane raz na zawsze . Rosja, która mogła 
obrać kooperatywną strategię partnerstwa i współpracy z Zachodem, przy-
jęła polityczną koncepcję opartą na założeniu, że jest „oblężoną twierdzą” 
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– otoczoną przez wrogów . W efekcie wyznaczyła nową linię podziału, przesu-
niętą z centrum Europy na wschód . Linia ta rozgranicza państwa wspólnoty 
transatlantyckiej i Unii Europejskiej z jednej strony oraz Rosję i jej sojuszników 
z drugiej . Strategia Rosji jest oparta na myśleniu imperialnym . Zakłada ono 
podział świata na „strefy wpływów” i zależność państw wchodzących w skład 
takiej strefy od imperialnego centrum . Taka jest myśl przewodnia rosyjskiego 
postulatu budowy nowego ładu międzynarodowego – na wzór porządku usta-
nowionego po II wojnie światowej, który uzgodniły między sobą zwycięskie 
mocarstwa w Jałcie i Poczdamie . Jest to myślenie anachroniczne i oderwane 
od realiów trzeciej dekady XXI wieku . Doświadczenia z 1989 r . dowiodły 
w praktyce, że możliwe jest kształtowanie nowego porządku międzynarodo-
wego, którego filarami nie będą podejrzliwość i równowaga siły, ale zaufanie 
i równowaga interesów . Taki porządek wymaga uznania wspólnych wartości, 
solidarności i zdolności pokojowego rozwiązywania sporów i konfliktów .
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STAN OBECNY REFORMY 
USTROJOWEJ STREFY EURO: 

NA ŚCIEŻKACH „PRAGMATYCZNEJ” 
I „WSPÓLNEJ”

Streszczenie

Rozdział dotyczy ambitnego planu reformy strefy euro, nakierowanego na ustanowienie 
do 2025 r . unii politycznej . Plan ten został zmodyfikowany pod wpływem czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych . Nie znaczy to, że osłabła determinacja jego realizacji . Z tego 
punktu widzenia istotny był 2019 r . W ramach tzw . ścieżki „pragmatycznej” osiągnięto 
w tym czasie porozumienie w dwóch istotnych sprawach dla reformy strefy euro: rewizji 
Traktatu ustanawiającego EMS (włączenie wspólnego mechanizmu ochronnego) i instru-
mentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro, będącego 
mutacją koncepcji odrębnego budżetu strefy euro . Większe problemy sprawia tzw . ścieżka 
„wspólna”, która ma zapobiec fragmentacji UE . Głównym problemem jest narastająca 
niepraworządność w Polsce i na Węgrzech . Może to sprawić, że wejście dla tych państw 
do strefy euro będzie niemożliwe, a one same będą coraz mocnej marginalizowane w UE .

Kluczowe słowa: Unia Europejska, strefa euro, euro, budżet UE, Europejski Mechanizm 
Stabilności, zróżnicowanie UE, praworządność, ścieżka „wspólna”, ścieżka „pragmatyczna” .
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CURRENT STATUS OF THE REFORM OF THE EUROZONE: 
ON A „PRAGMATIC” AND „COMMON” PATHS

Summary

The chapter concerns an ambitious plan to reform the eurozone, aimed at establishing 
”political union“ by 2025 . This plan was modified under the influence of external and 
internal factors . This does not mean that the determination to implement it has weakened . 
From this point of view, the year 2019 was significant: in the framework of a „pragmatic” 
path agreement was reached at that time on two important issues for the reform of the 
eurozone: on the revision of the ESM Treaty (inclusion of the common backstop and on 
the Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness for the eurozone (BICC), 
which is a mutation of the concept of a separate eurozone budget . The most important 
problems are connected with the so-called ”common” path, which goal is to prevent EU 
fragmentation . The main problem is the increasing breach of rule of law in Poland and 
Hungary . This can cause that the possibility of these countries joining the euro area will 
be closed, and these countries will be marginalized in the EU to a large extent .

Keywords: European Union, eurozone, euro, EU-budget, European Stability Mecha-
nism, defferentiation of the UE, rule of law, “common” path, “pragmatic” path .

Wprowadzenie

Po otrząśnięciu się przez państwa strefy euro z szoku wywołanego kryzy-
sem finansowym i ustabilizowaniu sytuacji w strefie euro Komisja Europejska 
już na przełomie lat 2012/2013 sformułowała spójny i strategiczny program 
reformy Unii Gospodarczej i Walutowej (dalej: UGW), nakierowany na usta-
nowienie „rzeczywistej” UGW2 . Został on sprecyzowany w przedłożonym 
21 czerwca 2015 r . Raporcie pięciu przewodniczących „Dokończenie budowy 

2 Komisja Europejska, Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej 
i walutowej (UGW): początek europejskiej debaty, Komunikat prasowy, IP/12/1272, Bruksela, 
28 listopada 2012 r .; Komunikat Komisji, Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej Unii 
Gospodarczej i Walutowej . Otwarcie debaty europejskiej, COM(2012) 777 final/2 . Corrigen-
dum, Bruksela, 30 listopada 2012 r .
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europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej”3, w którym określono konkretne 
działania w poszczególnych etapach tworzenia „rzeczywistej” UGW, a przede 
wszystkim zakres czasowy tego procesu – „najpóźniej do 2025 r .” . Efektem 
końcowym reformy miałoby być ustanowienie, na podstawie UGW, „unii 
politycznej” państw strefy euro . Plan ten jest stosunkowo konsekwentnie reali-
zowany mimo niesprzyjających okoliczności (kryzys związany z napływem 
migrantów, uruchomienie brexitu, turbulencje w relacjach euroatlantyckich 
po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pro-
blem niepraworządności w Polsce i na Węgrzech) . Biała Księga4, przedłożona 
1 marca 2017 r . przez Komisję Europejską, w tej sytuacji miała się przyczy-
nić do określenia nowych priorytetów i procedur ich osiągnięcia . Doprecyzo-
wał je, opublikowany przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r ., Dokument 
otwierający debatę w sprawie pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej5 .

Dokument ten zapoczątkował istotną zmianę podejścia do realizacji planu 
ustanowienia „rzeczywistej” UGW . Zmiana wychodziła naprzeciw obawom 
fragmentacji ustrojowej UE w następstwie reformy (autonomizacji) strefy 
euro: zaczęto więc rozważać ścieżkę „wspólną” dopełnienia tej reformy, niewy-
kluczającej żadnego za państw członkowskich . Następstwem tego (oraz istot-
nych rozbieżności między państwami strefy euro, zwłaszcza między Niemcami 
i Francją, w sprawach ważnych elementów planu) było „spłaszczenie” zakresu 
i głębokości zamierzonych reform, co zaczęto opisywać terminem ścieżki 
pragmatycznej . Ścieżka ta doprowadziła do sfinalizowania w końcu 2019 r . 
projektów o zasadniczym znaczeniu dla realizacji reformy strefy euro . O wiele 
gorzej jest natomiast ze ścieżką „wspólną”, bowiem niepraworządność w Polsce 
i na Węgrzech może pokrzyżować najważniejsze założenie takiego podejścia: 

3 Raport pięciu przewodniczących – przewodniczącego Komisji Jean-Claude’a Junckera, 
przewodniczącego Szczytu Strefy Euro Donalda Tuska, przewodniczącego Eurogrupy Jeroen 
Dijsselbloema, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza oraz prezesa 
Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi – przedstawiony 21 czerwca 2015 r .

4 Biała Księga w sprawie przyszłości Europy . Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości 
UE-27 do 2025 r., Komisja Europejska, COM(2017) 2015, Bruksela, 1 marca 2017 r .

5 Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej, 
Komisja Europejska, COM(2017) 291, Bruksela, 31 maja 2017 r .
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euro stanie się walutą wszystkich państw członkowskich, a tym samym pro-
blem „UE wielu prędkości” zniknie .

Niniejszy rozdział został ukończony pod koniec 2019 r ., nie odnosi się więc 
do następstw pandemii koronawirusa . Niemniej, w przekonaniu autora, pod 
wpływem tych skutków Unia Europejska będzie musiała radykalnie umocnić 
efektywność zarządzania w celu realizacji ambitnych programów pomocowych 
oraz zmodyfikowanych priorytetów działalności . Oznaczać to będzie zwłaszcza 
przyśpieszenie planowanych reform strefy euro, która w jeszcze większym stopniu 
będzie oddziaływać na reformę ustrojową całej Unii Europejskiej, oraz pogłę-
bianie się marginalizacji w UE państw nieprzestrzegających praworządności .

1.1. Program ścieżki „wspólnej”

Program ścieżki „wspólnej” został zasygnalizowany przez ówczesnego prze-
wodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude’a Junckera, w Orędziu o stanie 
UE, wygłoszonym w Parlamencie Europejskim 13 września 2017 r .6 (program 
jest znany również jako „oferta Junckera”)7 . Głównymi założeniami tej „oferty” 
są propozycja odejścia od praktyki opt-out (zróżnicowanej integracji) na rzecz 
ścieżki „wspólnej”8 oraz dążenie do „odnowy w gronie 27 państw członkow-
skich”9 (przypomnijmy, że 29 marca 2017 r . formalnie została uruchomiona 
procedura brexitu) . Jean-Claude Juncker podkreślił, że gdyby wszystkie pań-
stwa członkowskie znalazły się w strefie euro, problem „wielu prędkości” (zróż-
nicowanej integracji) straciłby na znaczeniu, i stwierdził: „Jeżeli chcemy, aby 

6 President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address 2017, European Commission, 
Brussels, 13th September 2017 [Orędzie o stanie Unii 2017 r. przewodniczącego Komisji Europej-
skiej Jean-Claude’a Junckera, Bruksela, 13 września 2017 r .] .

7 Zob . M . Prawda, Krajobraz po  szoku, w: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, 
J . Barcz, S . Domaradzki, M . Szewczyk, E . Szklarczyk-Amati (red .), Komisja Europejska, Przed-
stawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, s . 15 .

8 M . Prawda, Krajobraz po szoku, op.cit ., s . 15–16 .
9 Szerzej: P . Świeboda, Jedność w różnorodności – agenda Unii Europejskiej na lata 2017–2019, 

w: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, J . Barcz, S . Domaradzki, M . Szewczyk, E . Szklar-
czyk-Amati (red .), Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, s . 22 i nast .
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euro jednoczyło, a nie dzieliło nasz kontynent, powinno ono być czymś więcej 
niż walutą wybranej grupy państw . Dążymy do tego, by cała Unia Europejska 
posługiwała się euro jako swoją walutą”10 .

Kolejnym etapem, mieszczącym się w powyższych założeniach, był ambitny 
i dobrze przemyślany od strony proceduralnej pakiet propozycji przedstawio-
nych przez Komisję Europejską w dniu 6 grudnia 2017 r .11 . Obejmował on 
cztery zasadnicze elementy, dotyczące: (1) ustanowienia Europejskiego Fun-
duszu Walutowego; (2) włączenia treści Traktatu o stabilności, koordynacji 
i  zarządzaniu w UGW do prawa UE; (3) nowych instrumentów budżeto-
wych na rzecz stabilności strefy euro; (4) ustanowienia Europejskiego Mini-
stra Gospodarki i Finansów .

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Walutowego (European Monetary 
Fund – EMF) miałoby nastąpić na podstawie działającego (odrębnej umowy 
państw strefy euro jako samodzielnej organizacji) Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności12 . Koncepcja ta zakładała więc włączenie EMS do prawa UE (pod-
stawą ustanowienia EMF – unijne rozporządzenie), co byłoby bardzo ważne dla 
zachowania spójności ustrojowej Unii Europejskiej i wychodziłoby naprzeciw 
„ofercie Junckera” . W dalszych jednak pracach zrezygnowano z tej koncepcji 
na rzecz (jedynie) rewizji Traktatu ustanawiającego EMS . Niemniej zasadni-
czym elementem tej reformy (uzgodnionej w końcu 2019 r .) jest włączenie 
do EMS wspólnego mechanizmu ochronnego (common backstop), mającego 
zasadnicze znacznie dla dopełnienia II filaru unii bankowej13 .

10 President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address 2017, op.cit .
11 Komisja Europejska, Komunikat prasowy . Komunikat w sprawie dalszych działań na rzecz 

dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej, IP/17/5005, Bruksela, 6 grudnia 2017 r .
12 European Commission, Proposal for a Council Regulation on the Establishment of the Euro-

pean Monetary Fund, COM(2017) 827 final 2017/0333 (APP), Brussels, 6th December 2017.
13 Problem włączenia Traktatu ustanawiającego EMS jest przedmiotem odrębnego rozdziału, 

więc nie jest rozważany szczegółowo w tym miejscu . Zob . J . Barcz, Włączenie do prawa UE 
Traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności a spójność ustrojowa Unii Europej-
skiej, w: Polska w Unii Europejskiej – od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa. Monogra-
fia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, A . Ambroziak (red .), 
A . Szypulewska-Porczyńska, SGH, Warszawa 2020, s . 67 i nast .
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Włączenie treści Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu 
w UGW do prawa UE. Jak wspomniano, kwestia zachowania spójności ustro-
jowej UE pojawiła się również w kontekście tego Traktatu, który – podobnie 
jak Traktat ustanawiający EMS – został zawarty poza ramami instytucjonalno-
-prawnymi UE . W tym przypadku stanowił on w art . 16, że „przed upływem 
pięciu lat od wejścia w życie” (do 1 stycznia 2018 r .) „zostaną podjęte niezbędne 
kroki”, aby włączyć jego postanowienia do prawa unijnego . We wcześniejszych 
rozważaniach w zasadzie zakładano, że włączenie jego treści do ram prawnych 
UE będzie wymagać rewizji TFUE . Tymczasem Komisja w swoim wniosku w tej 
sprawie14 poszła w innym kierunku . Przedłożyła projekt dyrektywy15, której 
postanowienia były nakierowane na włączenie do prawa unijnego najważniej-
szych postanowień Traktatu, dotyczących umocnienia dyscypliny budżetowej 
na szczeblu krajowym oraz stosownego umocnienia procedur w ramach Paktu 
Stabilności i Wzrostu . Projekt był sformułowany bardzo ambitnie – zakła-
dał, że okres transpozycji postanowień dyrektywy do prawa krajowego minie 
30 czerwca 2019 r . (art . 6 ust . 1 projektu dyrektywy) . Dyrektywa miała być 
skierowana do wszystkich państw strefy euro, natomiast państwa członkow-
skie UE nienależące do strefy euro mogłyby notyfikować Komisji Europejskiej 
swoją decyzję związania się dyrektywą (art . 4 ust . 1 projektu dyrektywy) . Jako 
podstawę prawną uchwalenia dyrektywy Komisja Europejska wskazała art . 126 
ust . 14 TFUE (odnoszący się do Procedury Nadmiernego Deficytu), odsyłając 
w tej mierze do Protokołu nr 12 (dołączonego do Traktatów) . Akapit drugi 
tego ustępu upoważnia Radę UE, „stanowiącą jednomyślnie zgodnie ze spe-
cjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim 
i Europejskim Bankiem Centralnym”, do uchwalenia przepisów zastępujących 

14 Wniosek w sprawie włączenia treści Traktatu o stabilności, koordynacji i  zarządzaniu 
w  unii gospodarczej i  walutowej do ram prawnych Unii, z  uwzględnieniem odpowiedniej 
elastyczności wbudowanej w pakt stabilności i wzrostu i stosowanej przez Komisję od stycz-
nia 2015 r ., Komisja Europejska, Komunikat prasowy . Komunikat w sprawie dalszych działań 
na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej, op.cit .

15 European Commission, Proposal for a  Council Directive Laying down Provisions for 
Strengthening Fiscal Responsibility and the Medium-Term Budgetary Orientation in the Member 
States, COM(2017) 824 final 2017/0335 (CNS), Brussels, 6th December 2017 .
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ten Protokół . Proponowana dyrektywa nie zmienia Procedury Nadmiernego 
Deficytu, natomiast była nakierowana na umocnienie jej efektywności16 .

Ustanowienie nowych instrumentów budżetowych na rzecz stabilności 
strefy euro. Propozycje Komisji Europejskiej w tym obszarze odwoływały się do 
wspomnianego orędzia przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera z 13 wrze-
śnia 2017 r ., w którym odniósł się on również do dyskusji dotyczącej ustano-
wienia odrębnego budżetu dla strefy euro, stwierdzając: „Nie potrzebujemy 
budżetu dla strefy euro, lecz silnej linii budżetowej dla strefy euro w budżecie 
UE” . Wychodząc z takiego założenia, Komisja Europejska przedłożyła 6 grud-
nia 2017 r . – w ramach pakietu propozycji – cztery nowe „instrumenty budże-
towe na rzecz stabilnej strefy euro”17: (1) wsparcie dla państw członkowskich 
na rzecz reform strukturalnych18; (2) specjalny instrument wsparcia konwer-
gencji państw wchodzących do strefy euro; (3) wspólny mechanizm ochronny 
w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków; (4) mecha-
nizm stabilizacyjny, mający na celu utrzymanie poziomu inwestycji w sytuacji 
dużych wstrząsów asymetrycznych .

Komisja Europejska postulowała przyjęcie powyższych wniosków do połowy 
2019 r ., tak aby mogły być uwzględnione w wieloletniej perspektywie budżetowej 
2021–202719 . Towarzyszyły tym wnioskom propozycje wzmocnienia programu 
wspierania reform strukturalnych, poprzez podwojenie puli środków finanso-
wych przeznaczonych na tzw . wsparcie techniczne (do kwoty 300 mln EUR) 
do 2020 r ., oraz „przetestowania” nowego narzędzia realizacji reform poprzez 

16 Punkt 3 uzasadnienia (Legal Elements of the Proposal), European Commission, Proposal 
for a Council Directive…, op.cit.

17 European Commission, Communication from the Commission to  the European Parlia-
ment, the European Council, the Council and the European Central Bank . New Budgetary Instru-
ments for a Stable Euro Area within the Union Framework, COM(2017) 822 final, Brussels, 6th 
December 2017 .

18 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council Amending Regulation (EU) 2017/825 to Increase the Financial Envelope of the Structural 
Reform Support Programme and Adapt Its General Objective, COM(2017) 825 final 2017/0334 
(COD), Brussels, 6th December 2017 .

19 Komisja Europejska, Komunikat prasowy . Komunikat w sprawie dalszych działań na rzecz 
dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej, op.cit .
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wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów regu-
lujących europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne20 (przeznaczenie czę-
ści rezerw na realizację celów w ramach uzgodnionych reform)21 .

W toku dalszych prac – jak sygnalizowano – wspólny mechanizm ochronny 
stał się przedmiotem proponowanych zmian w Traktacie ustanawiającym EMS, 
specjalny instrument wsparcia konwergencji państw wchodzących do strefy 
euro ma poparcie państw strefy euro i państw aspirujących do wejścia do strefy 
euro, natomiast pozostałe elementy pakietu stały się przedmiotem negocjacji 
w ramach instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności 
strefy euro (Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness – BICC) 
– mutacji pierwotnych propozycji utworzenia odrębnego budżetu stref euro .

Ustanowienie Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów. Postu-
lat ten częściowo wychodził naprzeciw dążeniu do podniesienia efektywności 
zarządzania UGW, zwłaszcza strefą euro . Sprecyzowany został w komunika-
cie Komisji Europejskiej z 6 grudnia 2017 r .22 . Ustanowienie „ministra” nie 
wymagałoby rewizji Traktatów stanowiących podstawę UE, polegałoby bowiem 
na połączeniu funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowie-
dzialnego za UGW z funkcją przewodniczącego Eurogrupy . Należałoby jedynie 
zgrać kadencje przewodniczącego Eurogrupy (jest nominowany na 2,5-letnią 
kadencję) i zapewnić ciągłość personalną w ramach dwóch kadencji, pokry-
wających się z kadencją Komisji Europejskiej . Nawet tego rodzaju zabieg 

20 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council Amending Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 17 December 2013 Laying down Common Provisions on the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural 
Development and the European Maritime and Fisheries Fund and Laying down General Provisions 
on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and 
the European Maritime and Fisheries Fund and Repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006 
as Regards Support to Structural Reforms in Member States, COM(2017) 826 final 2017/0336 
(COD), Brussels, 6th December 2017 .

21 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council Amending Regulation (EU) No. 1303/2013…, op.cit .

22 European Commission, Communication from the Commission to  the European Parlia-
ment, the European Council, the Council and the European Central Bank . A European Minister 
of Economy and Finance, COM(2017) 823 final, Brussels, 6th December 2017.
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przyczyniłby się do przejrzystości, spójności i efektywności zarządzania strefą 
euro . Komisja Europejska postulowała osiągnięcie porozumienia w tej sprawie 
do połowy 2019 r .23, tak aby od początku kadencji Komisji 1 listopada 2019 r . 
taka formuła „ministra” mogła zacząć działać .

Pakiet reform UGW, przedłożony przez Komisję Europejską 6 grudnia 
2017 r ., był ambitny i dobrze przemyślany proceduralnie . Mieścił się w ścieżce 
„pragmatycznej”, tj . koncentrował się na problemach mających szansę na fina-
lizację . Od strony proceduralnej był on dobrze pomyślany, bowiem skupiał się 
na reformach, które można przeprowadzić za pomocą aktów unijnego prawa 
pochodnego (na podstawie rozporządzeń lub dyrektyw względnie zmiany regu-
laminów instytucji) lub porozumienia politycznego między państwami strefy 
euro . Od strony merytorycznej natomiast odnosił się do tych kwestii, które 
są niezbędne do finalizacji obecnego etapu reformy UGW i które powinny być 
uwzględnione w wieloletniej perspektywie finansowej 2021–2027 .

Co prawda, propozycje zawarte w pakiecie z 6 grudnia 2017 r . nie zostały 
w pełni zrealizowane (jeśli chodzi zarówno o zakładane terminy, jak i zakres przed-
miotowy), niemniej stanowiły punkt wyjścia do sfinalizowania reform ścieżki 
„pragmatycznej” . Mimo że włączenie EMS do prawa unijnego zeszło na dalszy 
plan, to Traktat ustanawiający EMS zostanie poddany rewizji, w wyniku której 
zostanie wprowadzony wspólny mechanizm ochronny w ramach restruktury-
zacji i uporządkowanej likwidacji banków, niezmiernie istotny dla finalizacji 
projektu unii bankowej . Jak wspomniano, pozostałe elementy wchodzące do 
pakietu nowych instrumentów finansowych, mających stabilizować strefę euro, 
mogą być uwzględnione w nadchodzącej wieloletniej perspektywie finansowej, 
natomiast propozycja europejskiego ministra finansów i gospodarki w jakimś 
zakresie może zostać zrealizowana również w trakcie kadencji Komisji Euro-
pejskiej, co będzie zależało głównie od nastawienia politycznego do tej kon-
cepcji państw strefy euro oraz nowej przewodniczącej Komisji .

23 Komisja Europejska, Komunikat prasowy . Komunikat w sprawie dalszych działań na rzecz 
dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej, op.cit .
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1.2. Bilans lat 2018–2019

Propozycje Komisji Europejskiej, zawarte w pakiecie z grudnia 2017 r ., zostały 
zweryfikowane podczas Szczytów Strefy Euro 29 czerwca 2018 r .24 i 14 grud-
nia 2018 r .25 oraz sprowadzone do pięciu podstawowych spraw, wymagają-
cych porozumienia i podjęcia decyzji: (1) wdrożenia wspólnego mechanizmu 
ochronnego w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków; 
(2) umocnienia roli Europejskiego Mechanizmu Stabilności; (3) zdefiniowania 
kolejnych działań na rzecz ustanowienia Europejskiego Systemu Gwarantowa-
nia Depozytów (European Deposit Insurance Scheme – EDIS); (4) sprecyzowania 
kształtu instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjno-
ści strefy euro, jako części budżetu UE; 5) przyśpieszenia prac nakierowanych 
na umocnienie międzynarodowej roli wspólnego pieniądza – euro .

Do spraw tych odniosła się Komisja Europejska, w pakiecie dokumentów 
przedłożonych 12 czerwca 2019 r .26 . Główny postulat Komisji był nakierowany 
na takie zwiększenie tempa negocjacji, aby najważniejsze kwestie (zrewido-
wany tekst TEMS, zawierający wspólny mechanizm ochronny oraz instru-
ment budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności strefy euro) zostały 
sfinalizowane jeszcze w 2019 r .27 . Natomiast konkretne negocjacje były pro-
wadzone w ramach Eurogrupy, skupiającej ministrów finansów państw strefy 
euro i działającej na podstawie mandatu udzielanego przez Szczyt Strefy Euro .

24 Euro Summit, Brussels, 29th June 2018, (OR . en) EURO 502/18 . EUROSUMMIT 2 
TSGC 9 .

25 Euro Summit, Brussels, 14th December 2018, (OR . en) EURO 503/18 .  EUROSUMMIT 
3 TSGC 10 .

26 Deepening Europe's Economic Monetary Union: Taking Stock Four Years after the Five Pres-
idents' Report . Communication from the Commission to the European Parliament, the European 
Council, the Council and the European Central Bank. European Commission's Contribution to the 
Euro Summit on 21 June 2019 .

27 Komisja Europejska, Komunikat prasowy, IP/19/2934, Bruksela, 12  czerwca 2019 r .; 
Deepening Europe's Economic Monetary Union…, op.cit ., s . 15 .
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Podczas spotkania Eurogrupy 15 czerwca 2019 r . podsumowano wyniki 
negocjacji w trzech zasadniczych sprawach28: (1) instrumentu budżetowego na 
rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro; (2) zmiany Traktatu usta-
nawiającego Europejski Mechanizm Stabilności; (3) finalizacji unii bankowej .

W ramach przygotowania Szczytu Strefy Euro w dniu 21 czerwca 2019 r . 
przewodniczący Eurogrupy, Mário Centeno, przedstawił konkretne wyniki 
jej obrad w liście z 15 czerwca 2019 r . do ówczesnego przewodniczącego tego 
szczytu – Donalda Tuska29 .

Instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla 
strefy euro: uzgodniono zasadnicze postanowienia dotyczące instrumentu, 
który ma objąć państwa strefy euro oraz państwa uczestniczące w ERM II, o ile 
wyrażą taką wolę . Zasadniczym celem instrumentu jest umocnienie spójności 
i konkurencyjności państw strefy euro . Ma on wspierać reformy strukturalne 
i inwestycje publiczne w tych państwach . Wspomniane państwa będą przed-
stawiły konkretne projekty w ramach wytycznych określonych przez Szczyt 
Strefy Euro i Eurogrupę oraz przy wykorzystaniu Semestru Europejskiego . 
Instrument ma być częścią ogólnego budżetu UE, a jego wysokość zostanie 
określona w ramach wieloletniej perspektywy finansowej . Komisja Europejska 
my być odpowiedzialna za jego wykonanie . Poszczególne projekty mają być 
współfinansowane przez odpowiednie państwa, natomiast rozdział środków 
z instrumentu ma następować według przejrzystych kryteriów, w tym w zależ-
ności od wysokości wkładów finansowych poszczególnych państw30 . Te wła-
śnie kwestie wymagały jeszcze dalszych ustaleń .

28 Eurogroup, Economic and Monetary Union: Eurogroup Agrees Term Sheet on Euro-Area 
Budgetary Instrument and Revised ESM Treaty, Press Release, 15th June 2019, https://www .
consilium .europa .eu/pl/press/press-releases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-euro-
group-agrees-term-sheet-on-euro-area-budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty/ (dostęp 
3 .07 .2019) .

29 Letter by President Mário Centeno to President Donald Tusk on the Deepening of the Eco-
nomic and Monetary Union, 15th June 2019, https://www .consilium .europa .eu/pl/press/
press-releases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-eurogroup-agrees-term-sheet-on-
euro-area-budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty/ (dostęp 3 .07 .2019) .

30 Term Sheet on the Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness, Eurogroup, 
Press Release, 14th June 2019, https://www .consilium .europa .eu/pl/press/press-releases/2019/ 
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Rewizja Traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności: 
14 czerwca 2019 r . przedłożono projekt zmienionego Traktatu31 wraz z anek-
sami32 . Osiągnięto zwłaszcza porozumienie33 w sprawie wspólnego mechani-
zmu ochronnego .

Finalizacja unii bankowej: z listu wynikało, że nie osiągnięto znaczącego 
postępu w pracach nad ustanowieniem Europejskiego Systemu Gwaranto-
wania Depozytów, czyli brakującego ogniwa III filaru unii bankowej . Odno-
towano jedynie sprawozdanie z pracy Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla 
(High Level Working Group) w tej dziedzinie34, upoważniono grupę do kon-
tynuowania prac oraz zobowiązano do przedłożenia kolejnego sprawozdania 
w grudniu 2019 r .

Wynikami pracy Eurogrupy zajmował się Szczyt Strefy Euro w dniu 
21 czerwca 2019 r . W opublikowanym oświadczeniu szczytu35 odnotowano 
porozumienie w sprawie rewizji Traktatu ustanawiającego EMS oraz podkre-
ślono cel, aby zakończyć wszelkie prace w takim tempie, by cały pakiet mógł 
zostać zamknięty w grudniu 2019 r . Wskazano na rolę porozumienia osiągnię-
tego w sprawie instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkuren-
cyjności dla strefy euro . Podkreślono zarazem, że priorytetowe znaczenie ma 
uzgodnienie wszystkich otwartych jeszcze kwestii, tak aby instrument mógł 

06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/ (dostęp 
3 .07 .2019) .

31 Draft Revised Text of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism as Agreed 
by the Eurogroup on 14 June 2019, https://www .consilium .europa .eu/pl/press/press-rele-
ases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-eurogroup-agrees-term-sheet-on-euro-area-
-budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty/ (dostęp 3 .07 .2019) .

32 Annexes to the Revised Draft of the ESM Treaty, https://www .consilium .europa .eu/pl/press/
press-releases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-eurogroup-agrees-term-sheet-on-
euro-area-budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty/ (dostęp 3 .07 .2019) .

33 Przebieg negocjacji – zob . motywy 5A i 5B preambuły do projektu zmienionego  Traktatu .
34 Zmodyfikowana wersja, przedstawiona 3  grudnia 2019 r ., przewodniczącemu Euro-

grupy: High-Level Working Group on EDIS. The Chair, Brussels, 3rd December 2019 (ecfin .
cef .cpe (2019) 8356341) . Letter by the High-Level Working Group on a European Deposit Insur-
ance Scheme (EDIS) Chair to the President of the Eurogroup . Further Strengthening the Banking 
Union, Including EDIS: A Roadmap for Political Negotiations .

35 Statement. Euro Summit, Brussels, 21th June 2019, (OR . en) EURO 502/19 EUROSUM-
MIT 1 TSGC 3 .
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zostać uwzględniony w toku negocjacji nad najbliższymi wieloletnimi ramami 
finansowymi .

Rok 2019 został zamknięty posiedzeniem Eurogrupy w dniu 4 grudnia, 
w którego następstwie przewodniczący Eurogrupy, Mário Centeno, wystosował 
list do nowego przewodniczącego Szczytu Strefy Euro (i Rady Europejskiej), 
Charles’a Michela, podsumowujący osiągnięte wyniki36 . Na tej podstawie szczyt, 
podczas posiedzenia w dniu 13 grudnia 2019 r ., dokonał ich oceny oraz podjął 
decyzje kierunkowe37 . Stosownie do mandatu określonego podczas posiedze-
nia Szczytu Strefy Euro w dniu 21 czerwca 2019 r . prace w drugiej połowie 
2019 r . koncentrowały się na: reformie Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
(formalnie – zakresie rewizji Traktatu ustanawiającego EMS), finalizacji unii 
bankowej (dopełnieniu jej III filaru o brakujący element – Europejski System 
Gwarantowanych Depozytów) oraz instrumencie budżetowym na rzecz kon-
wergencji i konkurencyjności dla strefy euro . Sprawa rewizji Traktatu usta-
nawiającego EMS i włączenia do EMS wspólnego mechanizmu ochronnego 
została sfinalizowana . Zrewidowany Traktat ma zostać podpisany na początku 
2020 r ., a wspólny mechanizm ochronny będzie mógł być uruchomiony już 
w 2020 r . w ramach okresu przejściowego (jest to niezmiernie istotne dla pod-
niesienia efektywności unii bankowej), mimo że procedura ratyfikacyjna Trak-
tatu w państwach członkowskich EMS może potrwać kilkanaście miesięcy . 
Poniżej przedstawiono wyniki negocjacji w pozostałych dwóch kwestiach .

Problem ustanowienia Europejskiego Systemu Gwarantowania Depo-
zytów: jak wspomniano, przedstawiono kolejne sprawozdanie z pracy Grupy 
Roboczej Wysokiego Szczebla, które zawiera propozycje przejścia do planu 
negocjacji politycznych w tej dziedzinie . Na obecnym etapie ograniczono się 
jedynie do wezwania grupy roboczej do kontynuacji prac, w które są włą-
czone również instytucje unijne, a „w stosownym czasie” rozpoczną się nego-
cjacje polityczne (międzypaństwowe) . Interesujące jest natomiast, iż z „planu 

36 Zob . https://www .consilium .europa .eu/en/press/press-releases/2019/12/05/deepening-the-
-emu-president-centeno-s-report-to-the-president-of-the-euro-summit/ (dostęp 15 .12 .2019) .

37 Statement. Euro Summit, Brussels, 13th December 2019, (OR . en) EURO 505/19 EURO-
SUMMIT 3 TSGC 6 .
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politycznych negocjacji”38, załączonego do sprawozdania grupy roboczej, wynika 
obecny stan porozumienia co do formuły dochodzenia do EDIS: negocjacje 
miałyby się rozpocząć od modelu „hybrydowego”, tj . budowanego na podsta-
wie istniejących funduszy narodowych i funduszu centralnego (na poziomie 
unijnym) . Na tym etapie negocjacje powinny się koncentrować na: ustano-
wieniu, zakresie, łącznej wysokości funduszy narodowych i funduszu central-
nego oraz alokacji w ramach tych funduszy, zasadach relacji między nimi oraz 
zarządzaniu i warunkach przepływu środków . Muszą temu towarzyszyć usta-
lenia dotyczące szacunków ryzyka .

Instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności 
dla strefy euro: jak wspominano, zasadnicze postanowienia dotyczące BICC 
zostały już ustalone wcześniej, pozostawały do rozstrzygnięcia głównie kwe-
stie uzgodnienia przejrzystych kryteriów rozdziału środków . Sprawa była o tyle 
pilna, że BICC ma być częścią ogólnego budżetu UE, czyli powinien zostać 
włączony do negocjacji nad najbliższą wieloletnią perspektywą budżetową, 
które w 2020 r . wejdą w decydującą fazę . Eurogrupa, już podczas posiedze-
nia w dniu 9 października 2019 r ., osiągnęła porozumienie w tych kwestiach, 
również co do zasad partycypacji państw nienależących do strefy euro (pań-
stwa uczestniczące w ERM II, o ile wyrażą taką wolę) . Obecnie trwają prace 
nad ujęciem osiągniętych porozumień w instrumenty prawne39 . W oświadcze-
niu Szczytu Strefy Euro z 13 grudnia 2019 r . wezwano Eurogrupę do szybkiej 
finalizacji prac nad BICC, tak aby Przewodniczący Rady Europejskiej mógł 
włączyć tę kwestię do negocjacji państw członkowskich nad najbliższą wielo-
letnią perspektywą budżetową40 .

38 Letter by the High-Level Working Group on a European Deposit Insurance Scheme…, op.cit .
39 Wyniki posiedzenia Eurogrupy w dniu 4 grudnia 2019 r ., ujęte w sprawozdaniu zawar-

tym w liście przewodniczącego Eurogrupy – Mário Centeno .
40 Punkt 3 oświadczenia .
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Podsumowanie

Ambitny plan ustanowienia „rzeczywistej” UGW (do 2025 r .) został zwe-
ryfikowany pod wpływem różnego rodzaju okoliczności zewnętrznych oraz 
unijnych problemów wewnętrznych . Nie oznacza to jednak, że osłabła deter-
minacja realizacji tego planu . Z punktu widzenia programu ścieżki „pragma-
tycznej” wyniki są całkiem dobre . W końcu 2019 r . sfinalizowano negocjacje 
w dwóch zasadniczych dla reformy UGW sprawach . Pierwsza z nich dotyczy 
instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy 
euro, który jest mutacją koncepcji budżetu strefy euro, co jest niezmiernie istotne, 
bowiem stanowi konieczną przesłankę włączenia tego projektu do negocjacji 
nad nową wieloletnią perspektywą budżetową, które wchodzą w decydującą 
fazę w 2020 r . Drugą sprawą jest sfinalizowanie negocjacji dotyczących rewizji 
Traktatu ustanawiającego EMS, co jest o tyle istotne, że centralnym punktem 
tej rewizji jest ustanowienie wspólnego mechanizmu ochronnego, który jest 
ważnym elementem dopełniającym II filar unii bankowej, tj . restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków . Mechanizm ten ma zacząć działać już 
w 2020 r . w ramach regulacji przejściowych, nie czekając na wejście w życie 
zrewidowanego Traktatu o EMS .

Więcej problemów sprawia program ścieżki „wspólnej”, nakierowany 
na zapobiegnięcie fragmentacji UE w następstwie reformy strefy euro . Sto-
sownie do „oferty Junckera” przystąpienie wszystkich państw członkowskich 
do strefy euro rozwiązałoby ten zasadniczy problem strukturalny . W świetle 
brexitu oferta ta nabiera szczególnego znaczenia, tym bardziej że obecnie do 
strefy euro należy 19 państw członkowskich UE, a pozostałe (z wyjątkiem rzą-
dzonej przez PiS Polski) deklarują zamiar wejścia41 (Dania – jak pamiętamy 
– ma stałą derogację) .

41 Ostatnio Bułgaria, której waluta jest już powiązana z euro, wystąpiła z wnioskiem o ściślej-
szą współpracę z EBC i zapowiedziała przystąpienie do ERM II, a Chorwacja również ubiega się 
o ściślejszą współpracę z EBC i zapowiada przystąpienie do unii bankowej . Deepening Europe's 
Economic Monetary Union: Taking Stock Four Years after the Five Presidents’ Report…, op.cit ., s . 2 .
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Podstawowym czynnikiem hamującym realizację tego ofensywnego pro-
gramu jest narastająca niepraworządność w Polsce i na Węgrzech . Nie wcho-
dzi bowiem w rachubę, aby państwo niepraworządne zostało zaproszone do 
strefy euro, a taki dodatkowy wymóg został wprowadzony na mocy Traktatu 
z Lizbony – art . 140 ust . 2 TFUE . Kierunek reformy strefy euro sprawia, że 
zasada wzajemnego zaufania, której podstawą jest przestrzeganie przez pań-
stwa katalogu wspólnych wartości określonych w art . 2 TUE, w tym prawo-
rządności, nabiera szczególnego znaczenia .

Wobec postępującej konsolidacji strefy euro i determinacji politycznej wio-
dących państw tej strefy, nakierowanej na finalizację reformy, kwestia zacho-
wania spójności ustrojowej UE jako całości zaczyna sprowadzać się nie tyle do 
problemu fragmentacji Unii Europejskiej (czego jeszcze niedawno bardzo się 
obawiano), ile do postępującej marginalizacji w ramach konstrukcji europej-
skiej państw (państwa), które nie zamierzają do strefy euro przystąpić, zwłasz-
cza jeżeli występuje w nich narastająca niepraworządność .
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– WYZWANIA I AKTORZY ZMIAN

Streszczenie

Celem opracowania jest wskazanie głównych aktorów zmian i  ich roli w europejskim 
sektorze bankowym, a także wyzwań w zakresie stabilności finansowej . Za najważniejsze 
wyzwania uznano m .in . rozwiązanie problemu SIFIs oraz rzetelną wycenę ryzyka rządo-
wych papierów wartościowych .
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THE STABILITY OF THE EURO AREA BANKING SECTOR 
– CHALLENGES AND ACTORS OF CHANGE

Summary

The purpose of this study is to identify the key change agents and their role in the European 
banking sector . The study also aims to determine the challenges in the field of financial 
stability, such as solutions to the SIFIs problem and a reliable risk appraisal of government 
bonds, which are considered to be the most important issues .

Keywords: financial crisis, banking reforms, financial safety net, central bank .

Wprowadzenie

W odpowiedzi na zjawiska kryzysowe w sektorze bankowym rosną liczba2 
i stopień skomplikowania regulacji ostrożnościowych . Niemniej jednak nawet 
liczne i skomplikowane regulacje nie są w stanie zabezpieczyć systemu finanso-
wego przed kolejnym kryzysem . Niektóre badania wskazują nawet wprost, że 
stopień liberalizacji finansowej jest ujemnie skorelowany z odpornością na kry-
zys3 . W związku z tym od dawna trwa dyskusja nad optymalnym modelem 
regulowania rynków finansowych, tym bardziej że stosowanie regulacji gene-
ruje koszty i ogranicza zakres swobody działalności bankowej . Jest to m .in . 
istotne w dobie rewolucji cyfrowej i wchodzenia na rynek finansowy nowych 
graczy, takich jak: Google, Apple, Facebook, Amazon czy Alibaba (GAFAA) .

Globalne kryzysy finansowe i zmiany cyfrowe dotykają także system ban-
kowy strefy euro, który w ciągu ostatniej dekady uległ daleko idącym nieod-
wracalnym zmianom . Warto zastanowić się więc, w jakim kierunku następują 
zmiany, a przede wszystkim, kto jest twórcą i wdrażającym nowe lub zmienione 

2 M . Zaleska, Dwustopniowość sektora bankowego, w: Świat bankowości, M . Zaleska (red .), 
Difin, Warszawa 2019, s . 15 .

3 D . Masciandaro, R . V . Pansini, M . Quintyn, The Economic Crisis: Did Financial Supervi-
sion Matter?, “IMF Working Paper” 2011, WP/11/261, November .
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regulacje . Istotne jest też zidentyfikowanie obszarów, które nadal generują 
ryzyko systemowe i mogą stać się zarzewiem kolejnego kryzysu w strefie euro .

Tabela 2.1.  Objętość podstawowych regulacji bankowych (bez Resolution i DGS*) 
na szczeblu Unii Europejskiej

Lata Liczba stronic

1989 27

1995 60

2000 93

2006 255

2010 304

2014 436

2019 436 + 268**

* Deposit Guarantee Scheme . ** Pakiet CRD V/CRR II przyjęty w maju 2019 r .
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dzienników Urzędowych UE .

2.1. Aktorzy zmian

Za głównych aktorów przemian na rynkach finansowych w strefie euro 
należy uznać Europejski Bank Centralny, Komisję Europejską oraz rządy 
poszczególnych państw, ze szczególnym wskazaniem Niemiec i Francji .

Przed wybuchem ostatniego globalnego kryzysu finansowego (2007+) 
banki centralne działały przede wszystkim w zaciszu swoich gabinetów i zajmo-
wały się głównie prowadzeniem polityki pieniężnej . W odpowiedzi na wspo-
mniany kryzys ich rola zmieniła się diametralnie i wyrosły one na głównych 
graczy odpowiedzialnych za „ratowanie” wzrostu gospodarczego . Tym samym 
rola banków centralnych i zakres ich działalności wzrosły . Zmiany te dotknęły 
także Europejski Bank Centralny (EBC), czyli bank centralny strefy euro .

Europejski Bank Centralny zaoferował liczne programy luzowania ilościo-
wego, które na stałe wpisały się w instrumentarium jego działania . Można wręcz 
powiedzieć, że rynki finansowe uzależniły się od nich, a rządom państw strefy 
euro jest to na rękę, gdyż działania EBC zastępują lub wspomagają działania 
fiskalne . Niemniej jednak celem niniejszego opracowania jest ocena działań 



Małgorzata Zaleska 

90

głównych aktorów zmian z punktu widzenia stabilności sektora bankowego . 
W tym kontekście przede wszystkim należy wskazać na dwa obszary działania 
Europejskiego Banku Centralnego: (1) nową rolę w zakresie nadzoru makro-
ostrożnościowego i (2) przejęcie bezpośredniego nadzoru mikroostrożnościo-
wego nad największymi bankami strefy euro . Zmiany te, realizowane m .in . 
w ramach I filaru europejskiej unii bankowej, należy uznać za najistotniejsze 
z wdrażanych w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy w strefie euro4 .

Europejska Rada Ryzyka Systemowego, odpowiedzialna za makronadzór, 
jest „nowym” niezależnym organem Unii Europejskiej (przy Europejskim Banku 
Centralnym), któremu przewodniczy Prezes EBC . Bank ten, w ramach wspo-
mnianego mikronadzoru, sprawuje zaś bezpośredni nadzór nad 116 najwięk-
szymi bankami unii bankowej, w tym 21 niemieckimi bankami . Tym samym 
nastąpiło przekazanie części władzy nadzorczej z poziomu krajowego na euro-
pejski . Ruch ten ma wymiar nie tylko stabilnościowy, ale także polityczny .

Należy również pamiętać o znaczeniu Komisji Europejskiej, która w cza-
sach ostatniego kryzysu finansowego odegrała niebagatelną rolę, narażając się 
na ryzyko wzrostu protekcjonizmu i wykorzystania kryzysu na potrzeby reali-
zacji określonej polityki5 . Ponadto sprzeczne stanowiska rządów państw Unii 
Europejskiej powodowały często, iż decyzje były de facto podejmowane przez 
Komisję Europejską6 . Niełatwe było też określenie wzajemnych zależności i odpo-
wiedzialności między Komisją Europejską a nowymi podmiotami, m .in . Euro-
pejską Radą Ryzyka Systemowego . We współczesnych czasach kluczową rolę 
odgrywają też zbieranie i przechowywanie danych przez poszczególne organy, 
a ponadto zapewnienie ich spójności co najmniej na poziomie europejskim .

W wyniku wprowadzania zmian antykryzysowych nastąpiło więc m .in . zwięk-
szenie liczby decydentów (aktorów), tzw . ich „pączkowanie” . Powołano nowe 

4 M . Zaleska, Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania, w: Europejska unia 
bankowa, M . Zaleska (red .), Difin, Warszawa 2015, s . 31 .

5 M . Zaleska, Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu, w: Nauki społeczne wobec 
kryzysu ekonomicznego, J . Osiński (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s . 113 .

6 D . Seikel, How the European Commission Deepened Financial Market Integration. The 
Battle over the Liberalization of Public Bank in Germany, “Journal of European Public Policy” 
2014, vol . 21, issue 2, s . 169–187 .
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podmioty, bez istotnej reformy instytucji już funkcjonujących, co „rozmyło” 
m .in . kompetencje i odpowiedzialność, a ponadto wydłużyło proces decyzyjny7 .

2.2. Wyzwania – nierozwiązane problemy

Wśród instytucjonalnych wyzwań stojących przed europejskim systemem 
bankowym należy wskazać przede wszystkim: sprostanie zagrożeniom płyną-
cym z rewolucji cyfrowej i ze zmian społecznych; budowanie długotermino-
wych oszczędności, które mogą zmniejszyć pasywne ryzyko kredytowe banków; 
poszukiwanie optymalnego zakresu regulowania banków; rozwiązanie problemu 
SIFIs (Systemically Important Financial Institutions); właściwe oszacowanie 
ryzyka rządowych papierów wartościowych . O ile do pierwszych z wymienio-
nych wyzwań należy podchodzić w sposób ewolucyjny, o tyle w przypadku 
dwóch ostatnich należy to robić bardziej zdecydowanie i rozwiązać problem 
w bliskiej perspektywie .

2.2.1. SIFIs (Systemically Important Financial Institutions)

Co najmniej od ostatniego globalnego kryzysu finansowego wiadomo, że 
„duże nie musi być piękne” w bankowości . Aktywa największych globalnych 
banków potrafią przewyższać nawet PKB kraju macierzystego i gdy takie banki 
popadają w problemy finansowe, zagrażają nie tylko stabilności sektora ban-
kowego, ale także finansom publicznym kraju, w którym funkcjonują .

Jak dotychczas, problem SIFIs nie doczekał się rozwiązania . Wbrew zapo-
wiedziom problemu związanego z dużymi ważnymi systemowo bankami nie 
rozwiązała europejska unia bankowa, w tym II oraz III filar tej unii, tj . Reso-
lution i Europejski System Gwarantowania Depozytów . Ten ostatni zresztą 
nie jest w stanie tego zrobić w praktyce, z uwagi na zasadę „Zbyt duży, żeby 

7 M . Zaleska, Actors of the Institutional Reforms of the European Banking Sector in Response to the 
Crisis, „Zeszyty Naukowe SGGW . Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2019, nr 21, s . 243 .
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gwarantować” (Too big to quarantee)8 . Również w przypadku systemu Resolu-
tion wyzwaniem jest zgromadzenie odpowiednich funduszy na restruktury-
zację i uporządkowaną likwidację dużych banków . Do tego dochodzi jeszcze 
wysokie ryzyko prawne, związane m .in . z potencjalnym naruszeniem praw 
własności w ramach procesu Resolution .

Tabela 2.2.  Aktywa największych banków świata na tle wybranych odniesień

Podmiot Wielkość (mld USD)
– II kwartał 2019

Ile razy mniejszy od 
największego banku świata

Największy bank świata (ICBC) 3913 (aktywa) –

Największy bank w USA
(JPMorgan Chase) 2727 (aktywa) 1,4

Największy bank w UE (HSBC) 2659 (aktywa) 1,5

Cały polski sektor bankowy 525 (aktywa) 7,5

Najbogatszy człowiek świata
( Jeff Bezos) 110 (majątek) 35,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, UKNF, www .relbanks .com, www .for-
bes .pl, www .defence24 .pl (dostęp 12 .12 .2019) .

Paleta zarzutów w procesie Resolution może być niezwykle szeroka – od 
podważania podstaw prawnych całego systemu zarządzania kryzysowego, 
poprzez kwestionowanie głównych jego zasad, kończąc na uwagach dotyczą-
cych stosowania przepisów przez organy publiczne (wskazujących na uchybie-
nia działań w tym zakresie)9 .

Restrukturyzacja Banco Popular Español, poprzez jego przejęcie przez 
Banco Santander, stanowi przykład pierwszego zastosowania systemu Resolu-
tion w strefie euro, pozwalający na ocenę jego efektywności10 . Ocena ta nie jest 
jednoznacznie pozytywna . Ponadto trzeba podkreślić, że żadne mechanizmy 

8 M . Zaleska, Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na  globalny kryzys 
finansowy, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, J . Nowakowski (red .), Difin, 
Warszawa 2010, s . 24 .

9 M . Kozińska, Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popu-
lar Español, „Bezpieczny Bank” 2017, nr 3, s . 80 .

10 M . Kozińska, A Resolution in the Spanish Banking Sector: The Case of Banco Popular Espa-
ñol, “Cracow Review of Economics and Management” 2018, no . 6, s . 1 .
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Resolution nie powodują eliminacji przyczyn zakłóceń systemowych11 – poten-
cjalnie leczą skutki, a nie przyczyny problemów .

Być może warto więc powrócić do koncepcji podziału największych banków 
unijnych, np . oddzielenia działalności inwestycyjnej od bardziej tradycyjnej 
bankowości depozytowo-kredytowej . Można w tym temacie wspomnieć cho-
ciażby o wnioskach płynących z Raportu Liikanena, opublikowanego w 2012 r .

Tym samym, niezależnie od lokalnej specyfiki systemu bankowego, roz-
wiązania prawne będą skutecznie redukować ryzyko zasady „Zbyt duży, żeby 
upaść” (Too big to fail) tylko wtedy, kiedy całkowicie odseparują działalność 
handlową największych banków od ich działalności depozytowo-kredytowej 
oraz dopuszczą możliwość bankructwa podmiotów prowadzących działalność 
handlową . Biorąc pod uwagę skalę pomocy publicznej udzielonej dla sektora 
finansowego od 2008 r . oraz jej skutki dla finansów publicznych wielu krajów, 
trzeba dobitnie podkreślić, iż podział największych banków jest konieczny, 
a wdrożenie stosownych regulacji na szczeblu wspólnotowym powinno być 
jednym z priorytetów unii bankowej12 .

2.3. Ryzyko rządowych papierów wartościowych

W ramach pakietu CRD13/CRR14 poszczególnym pozycjom aktywów ban-
kowych przypisuje się wagi ryzyka zgodnie z zasadą „Im wyższe ryzyko, tym 

11 J . Koleśnik, Bankowe ryzyko systemowe. Źródła i instrumenty redukcji, Difin, Warszawa 
2019, s . 384 .

12 J . Koleśnik, Podział banków jako skuteczna metoda redukcji ryzyka too big to fail, „Ekono-
mia i Zarządzanie” 2014, nr 3, tom 6, s . 73 .

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26  czerwca 2013 r . 
w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostroż-
nościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz .Urz . UE L 176 z dnia 
27 czerwca 2013 r .

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r . 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmie-
niające rozporządzenie 648/2012, Dz .Urz . UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r .
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wyższa waga”, która nie budzi wątpliwości, ale szczegółowe rozwiązania wska-
zują nawet na hipokryzję decydentów europejskich . Otóż rządowym papierom 
wartościowym wyrażonym w walucie kraju przypisuje się zerową wagę ryzyka, 
traktując te papiery jako pozbawione ryzyka (risk free) . Przykładem wskazują-
cym, że tak nie jest, mogą być greckie papiery wartościowe w euro, które w zna-
czącej części zostały spisane w straty podczas ostatniego kryzysu finansowego .

Decydentom europejskim i  rządom poszczególnych państw nie zależy 
przy tym na rzetelnej wycenie ryzyka rządowych papierów wartościowych, 
bo mogłoby to ograniczyć krąg ich nabywców . Obecnie bowiem banki mogą 
nabywać rządowe papiery wartościowe w walucie kraju bez jakichkolwiek 
ograniczeń, a tym samym finansować stale rosnące potrzeby państw w zakresie 
wydatków społecznych i militarnych . Nie zmienia to jednak faktu, że ryzyko 
rządowych papierów wartościowych nie jest rzetelnie zmierzone i może się stać 
jedną z przyczyn kolejnej odsłony kryzysu finansowego .

Tabela 2.3.  Ocena ryzyka niektórych rządowych papierów wartościowych przez 
rynki finansowe

Kraj 5Y CDS* Rating według S&P*

Niemcy 9,10 AAA

Finlandia 10,91 AA+

Belgia 16,40 AA

Irlandia 25,90 A+

Polska 63,70 A–

Włochy 130,80 BBB

Grecja 147,60 BB–

* Stan na 20 listopada 2019 r .
Źródło: www .worldgovernmentbonds .com (dostęp 12 .12 .2019) .
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Podsumowanie

Cykl zacieśniania i luzowania regulacji, którym podlegają banki, uległ istot-
nemu skróceniu, co samo w sobie generuje ryzyko15 . Ponadto w odpowiedzi 
na ostatni globalny kryzys finansowy były podejmowane przede wszystkim 
działania „gaszące pożary”, ale nierozwiązujące problemy16 . Do głównych wciąż 
nierozwiązanych problemów należy zaliczyć m .in . wyzwania związane z SIFIs 
oraz niewłaściwe podejście do wyceny ryzyka rządowych papierów wartościo-
wych . Główni aktorzy przemian w strefie euro nie chcą jednak uwypuklać 
tych problemów: pierwszego z uwagi na potencjalne niezadowolenie silnego 
lobby bankowego reprezentującego interesy największych banków, a drugiego 
ze względu na potrzeby podtrzymania wzrostu wydatków społecznych i mili-
tarnych, a  także koniunktury gospodarczej . Jeden z podstawowych graczy 
na rynku strefy euro – Europejski Bank Centralny – dał się ponadto uwikłać 
w rolę głównego aktora kreowania wzrostu gospodarczego, m .in . w wyniku 
prowadzenia polityki luzowania ilościowego, a tym samym wprowadził do swo-
jego bilansu potencjalnie toksyczne aktywa, które będą mu sprawiały problemy .
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3KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK1

KLUCZOWE WYZWANIA 
DLA PRZYSZŁOŚCI  

STREFY EURO

Streszczenie

Unia gospodarczo-walutowa (od czasu powstania 1 stycznia 1999 r .) przeszła przeobraże-
nia wynikające z ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego z 2007 r ., który obnażył wiele 
jej strukturalnych słabości . Ich konsekwencją jest podjęcie – przez państwa członkowskie 
strefy euro oraz instytucje unijne – prac w kierunku dokończenia budowy unii gospodar-
czo-walutowej najpóźniej do 2025 r . W rozdziale przedstawiono kluczowe wyzwania dla 
przyszłości strefy euro, w tym m .in .: stworzenia wspólnego budżetu strefy euro, powoła-
nia ministra finansów strefy euro, dokończenia budowy unii bankowej i stworzenia unii 
rynków kapitałowych .

Kluczowe słowa: Unia Europejska, unia gospodarczo-walutowa, budżet strefy euro, 
unia bankowa .

1 dr hab . Katarzyna Kołodziejczyk, Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Regional-
nych i Globalnych .
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KEY CHALLENGES FOR THE FUTURE OF THE EURO AREA

Summary

The Economic and Monetary Union has undergone a series of transformations since the 
creation in January 1, 1999 as resulting from the global economic crisis of 2007, which 
exposed its structural weaknesses . Their consequence is that the member states of the euro 
area and EU institutions work towards completing the Economic and Monetary Union 
by 2025 at the latest . The chapter presents key challenges for the future of the euro area, 
including creating a common eurozone budget, appointing a eurozone finance minister, 
completing the banking union and creating a capital markets union .

Keywords: European Union, Economic and Monetary Union, eurozone budget, bank-
ing union .

Wprowadzenie

Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny z 2007 r . zweryfikował mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro i, niestety, obnażył wiele ich słabości . Okazało 
się, że koordynacja polityki gospodarczej poszczególnych państw członkow-
skich unii gospodarczo-walutowej (UGW), w tym utrzymywanie dyscypliny 
budżetowej, nie była wystarczająca, aby ustrzec strefę euro przed problemem 
rosnącego zadłużenia niektórych państw prowadzącego do niestabilności eko-
nomicznej i politycznej nie tylko UGW, ale i całej Unii Europejskiej . Ujaw-
niły się także słabości systemu bankowego oraz brak mechanizmu pomocy 
finansowej dla państw członkowskich UGW w razie nadzwyczajnych sytuacji . 
Państwa członkowskie strefy euro oraz instytucje unijne podjęły wiele zmian 
legislacyjnych korygujących mankamenty unii gospodarczo-walutowej i mają-
cych sprostać wyzwaniom wynikającym z kryzysu ekonomicznego . W kon-
tekście podjętych reform strefy euro pojawił się problem jej przyszłości, cały 
bowiem projekt uznano za nieskończony i wymagający finalizacji najpóźniej 
do 2025 r . W najbliższym czasie powinny zatem zachodzić kluczowe zmiany 
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w Unii Europejskiej oraz UGW . Z tego względu celem niniejszego rozdziału 
jest analiza kluczowych wyzwań związanych z przyszłością strefy euro oraz 
próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest ich finalizacja do 2025 r . zgod-
nie z przyjętym założeniem .

3.1. Przyszłość strefy euro w dokumentach unijnych

Debata o perspektywach rozwoju unii gospodarczo-walutowej, prowadzona 
od wydanego przez Komisję Europejską komunikatu z 2012 r .2, stała się częścią 
głębszej dyskusji o przyszłości całej Europy, obok takich kwestii, jak: migracja, 
bezpieczeństwo i obrona, ekologia, społeczny wymiar integracji, wieloletnie 
ramy finansowe, działania instytucji unijnych . Realizacja pogłębionej i bardziej 
sprawiedliwej unii gospodarczo-walutowej była jednym z dziesięciu prioryte-
tów Komisji Europejskiej, ogłoszonych przez jej ówczesnego przewodniczą-
cego, Jean-Claude’a Junckera, w listopadzie 2014 r .3 . Kontynuacja podjętych 
działań jest przewidziana także w strategii nowej KE (pod przewodnictwem 
Ursuli von der Leyen) na lata 2019–20244 .

Planowane zmiany w strefie euro w najszerszym zakresie zostały opi-
sane w dokumencie zatytułowanym „Dokończenie budowy europejskiej unii 
gospodarczo-walutowej”, znanym jako tzw . raport pięciu przewodniczących5 
i przedstawionym 22 czerwca 2015 r . Stały się one następnie podstawą zapre-
zentowania przez Komisję Europejską (w dniu 6 grudnia 2017 r .) komuni-
katu omawiającego bardziej szczegółowy plan działania na rzecz dokończenia 

2 Komunikat Komisji, Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodar-
czej i walutowej . Otwarcie debaty europejskiej, COM(2012) 777 final/2, Bruksela, 30 listo-
pada 2012 r .

3 10 Priorities. Towards a Juncker Commission, 13th November 2014, www .ec .europa .eu/ 
/archive (dostęp 19 .01 .2020) .

4 6 Commission Priorities for 2019–2024, www .ec .europa .eu/info/strategy (dostęp 
19 .01 .2020) .

5 Mowa o przewodniczących: Komisji Europejskiej (Jean-Claude Junckner), Rady Euro-
pejskiej (Donald Tusk), Eurogrupy (Jeroen Dijsselbloem), Parlamentu Europejskiego (Martin 
Schultz), oraz prezesie Europejskiego Banku Centralnego (Mario Draghi) . 
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budowy unii gospodarczo-walutowej6 . Treści obu wymienionych dokumen-
tów wzajemnie się uzupełniają, a ich zaletą jest zdefiniowanie wielu działań 
krótko- i długoterminowych, niewątpliwie ułatwiających zarówno państwom 
członkowskim, jak i instytucjom unijnym planowanie i podejmowanie reform . 
Można by rzec, że w swej konstrukcji przypominają raport Jacques’a Delorsa 
z 1989 r ., będący wówczas swoistą mapą w budowaniu UGW . W teraźniej-
szych warunkach określone etapy oraz daty stanowią mapę w dokończeniu 
unii gospodarczo-walutowej .

Zgodnie z wymienionymi dokumentami generalnym zadaniem, stawia-
nym przed państwami członkowskimi, jest zakończenie budowy UGW naj-
później do 2025 r ., poprzez wzajemne i równoległe przenikanie się czterech 
unii: gospodarczej, finansowej, fiskalnej i politycznej . Muszą one rozwijać się 
wzajemnie i wszystkie państwa strefy euro muszą w każdej z nich uczestniczyć . 
Unia gospodarcza ma służyć przede wszystkim głębszej konwergencji niwelu-
jącej istniejące rozbieżności między państwami oraz tworzeniu warunków do 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia . Unia finansowa to przede wszystkim 
dokończenie budowy unii bankowej głównie poprzez wdrożenie prawa usta-
nawiającego jednolity system gwarantowania depozytów oraz przyspieszenie 
prac nad unią rynków kapitałowych . Unia fiskalna odnosząca się do polityki 
budżetowej, mimo że mocno została zmodernizowana reformami Paktu Stabil-
ności i Wzrostu, powinna zakończyć się ustanowieniem jednolitego fiskalnego 
mechanizmu stabilizacyjnego dla całej strefy euro, efektywniej chroniącego 
UGW przed wstrząsami makroekonomicznymi . Unia polityczna w raporcie 
nie została zdefiniowana, a  raczej wykorzystana do zobrazowania planowa-
nych działań na rzecz „demokratycznej rozliczalności, zasadności i wzmoc-
nienia instytucjonalnego” .

Zgodnie z  raportem pięciu przewodniczących pierwszy etap prac miał 
trwać od 1 lipca 2015 r . do 30 czerwca 2017 r . Komisja jednak zaproponowała 
jego wydłużenie do końca 2019 r . Proponowane w tym czasie działania zostały 

6 Komunikat Komisji, Dalsze działania na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej 
i walutowej: plan działania, COM(2017) 821 final, Bruksela, 6 grudnia 2017 r .
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uznane za natychmiastowe i prowadzące do większej konwergencji oraz koor-
dynacji polityki gospodarczej . Koncentrowały się one na posunięciach wcze-
śniej podjętych przez UE w związku z reakcją na kryzys ekonomiczny, m .in . 
w zakresie zarządzania gospodarczego, wzmocnienia dyscypliny budżetowej 
oraz pomocy finansowej dla krajów strefy euro . Ich efektem miała być większa 
spójność krajów członkowskich, przyczyniająca się do wzrostu gospodarczego 
i zwiększenia zatrudnienia .

Etap drugi ma charakter długoterminowy, gdyż planowane działania 
zostały rozpisane w raporcie pięciu przewodniczących najpóźniej do 2025 r ., 
co sugerowało ewentualność wcześniejszego zakończenia budowy UGW, 
o ile oczywiście wcześniej zostaną spełnione wszystkie przewidziane warunki . 
Jednak w komunikacie drugi etap został wyznaczony na lata 2020–2025, co 
pozwala postawić tezę, że w obliczu wielu wyzwań Komisja nie przewiduje 
możliwości wcześniejszej finalizacji unii gospodarczo-walutowej . Realizacja 
działań w ramach drugiego etapu formalnie oznaczałaby zakończenie budowy 
UGW: z pełnym i ze sformalizowanym procesem konwergencji, z unią fiskalną, 
pogłębioną rozliczalnością demokratyczną i ze zmianami struktury instytu-
cjonalnej strefy euro .

3.2. Przyszłość strefy euro w obliczu kluczowych wyzwań

Jak wskazuje Komisja Europejska, wiele propozycji zostało już wdrożo-
nych w ramach dotychczasowych mechanizmów współpracy . Zwiększono 
rolę europejskiego semestru i położono większy nacisk na aspekty społeczne, 
wzmocniono współpracę budżetową, powołano Europejską Radę Budżetową 
oraz Służbę ds . Wspierania Reform Strukturalnych (pomagającą państwom 
członkowskim UE w opracowywaniu i we wdrażaniu reform strukturalnych 
będących elementem ich polityki na rzecz tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego), a także podjęto wiele kroków na rzecz pogłębiania unii ban-
kowej . Niemniej jednak priorytetowe decyzje i reformy są dopiero przed kra-
jami członkowskimi strefy euro .
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Jednym z kluczowych wyzwań dla przyszłości strefy euro jest utworzenie 
jej wspólnego budżetu, którego propozycję zgłosił prezydent Francji – Emma-
nuel Macron . W swojej programowej książce, opublikowanej przed wyborami, 
opowiedział się za stworzeniem odrębnego budżetu strefy euro, którego środki 
byłyby prze znaczone na finansowanie wspólnych inwestycji, wspieranie regio-
nów znajdujących się w trudnej sytuacji i interwencje w kryzysowych sytuacjach . 
Strefa euro miałaby osobnego ministra finansów, odpowiedzialnego przed par-
lamentem strefy euro, który miałby się zbie rać przynajmniej raz w miesiącu 
w celu sprawowania demokratycznej kontroli nad działa niami tego ministra7 .

Podobną wizję budżetu strefy euro deklarował Pierre Moscovici – komi-
sarz ds . gospodarczych i finansowych, podatków i ceł w latach 2014–2019 . 
W przemówieniu wygłoszonym w czerwcu 2017 r . podczas Forum Eko-
nomicznego w Brukseli zauważył, że minister finansów strefy euro miałby 
dobry wpływ na skuteczniejsze zarządzanie gospodarcze, a polityczna legi-
tymizacja jego działań (w formie kontroli Parlamentu Europejskiego) pozy-
tywnie wpłynęłaby na walkę z populizmem europejskim . Pierre Moscovici 
w tej roli widział swojego następcę na stanowisku komisarza8 . Dziś już wia-
domo, że na tak daleko idące zmiany – zarówno dla Unii Europejskiej, jak 
i strefy euro – nie ma zgody . Po pierwsze, nie powołano ministra finansów 
strefy euro, a w działającej od 1 grudnia 2019 r . Komisji Europejskiej nie 
ma komisarza, którego zadania odpowiadałyby założeniom związanym z ideą 
utworzenia stanowiska takiego ministra czy nawet samej unii gospodarczo-
-walutowej . Problematyka strefy euro jest włączona bowiem do obszaru 
„gospodarka”, za który odpowiada obecny komisarz – Paolo Gentiloni . 
Wraz z czterema innymi komisarzami stanowi on grupę realizującą jeden 

7 A . Hall, Wpływ prezydentury Emmanuela Macrona na integrację europejską i interesy Pol-
ski, w: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, J . Barcz, S . Domaradzki, R . Kuligowski, 
M . Szewczyk, E . Szklarczyk-Amati (red .), Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, 
Warszawa 2018, s . 199 .

8 Przemówienie Pierre’a Moscovici podczas Forum Ekonomicznego w Brukseli w dniu 1 czerwca 
2017 r., ec .europa .eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_1509 (dostęp 19 .01 .2020) .
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z priorytetów nowo powstałej Komisji Europejskiej, zatytułowany „Gospo-
darka, która służy ludziom”9 .

Nie ma także zgody na utworzenie budżetu strefy euro (Eurozone Budget), 
tylko instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności 
(Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness – BICC) . Takie 
ustalenia nie tylko odpowiadają wizji reform strefy euro przedstawianych przez 
Komisję Europejską, ale także są reakcją na propozycję francusko-niemiecką 
w sprawie architektury proponowanego budżetu w ramach Unii Europejskiej . 
Przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 2014–2019, Jean-Claude Jun-
ker, w swoim orędziu o stanie UE powiedział, że nie ma potrzeby tworzenia 
osobnego budżetu dla strefy euro, lecz silnej linii budżetowej dla strefy euro 
w budżecie unijnym . Podobne stanowisko przedstawiła Komisja w dokumen-
cie otwierającym debatę w sprawie pogłębienia UGW z 2017 r ., zauważając, 
że można wzmocnić związek pomiędzy reformami polityk a budżetem UE 
w celu zwiększenia konwergencji, ale sam budżet strefy euro może być celem 
raczej długoterminowym . W tym samym kierunku poszły ustalenia francusko-
-niemieckie (będące pokłosiem Deklaracji z Meseberga przyjętej 19 czerwca 
2018 r .) . Według nich budżet strefy euro powinien powstać w celu wspierania 
konkurencyjności, konwergencji i stabilizacji w strefie euro, ale będzie stano-
wił jeden z wielu różnych instrumentów unijnych, za pomocą których reali-
zuje się podobne cele w ramach budżetu Unii Europejskiej . Jego środki byłyby 
adresowane do krajów UGW, ponieważ, po pierwsze, strefa euro potrzebuje 
wyższego poziomu zbieżności ekonomicznej i, po drugie, jej kraje członkow-
skie mają trudniejsze zadanie w realizowaniu konwergencji i konkurencyjności 
z uwagi na brak instrumentów prowadzenia polityki pieniężnej10 .

Oświadczenie ze Szczytu Strefy Euro (wydane 14 grudnia 2018 r .) wskazuje, 
że państwa zaakceptowały ideę wspierania konwergencji i konkurencyjności 

9 Do pozostałych komisarzy należą: Valdis Dombrovskis odpowiedzialny za obszar „gospo-
darka służąca ludziom”; Phil Hogan – za handel; Nicolas Schmit – za miejsca pracy i prawa 
socjalne; Elissa Fereira nadzorująca spójność i reformy .

10 Proposal on the Architecture of a Eurozone Budget within the Framework of the European 
Union, www .consilium .europa .eu/media/37011 (dostęp 20 .01 .2020) .
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strefy euro, ale nie w ramach inicjatywy o nazwie „budżet strefy euro”, tylko 
w ramach instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i stabilizacji, będą-
cego częścią budżetu ogólnego UE . Jego głównym zadaniem będzie wspieranie 
państw uczestniczących w zwiększaniu stabilności ich gospodarek i obszaru 
wspólnej waluty jako całości poprzez ukierunkowane reformy i  inwestycje . 
Definicję państw uczestniczących rozszerzono na kraje uczestniczące w mecha-
nizmie kursowym ERM II, które – na zasadzie dobrowolności – mogą dołą-
czyć do BICC . Planowany instrument będzie spójny z zasadami koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach semestru europejskiego oraz innymi unijnymi 
funduszami odnoszącymi się do inwestycji (takimi jak Łącząc Europę oraz 
InvestEU), przyczyniając się do ich komplementarności11 .

Nowy instrument budżetowy ma obowiązywać w ramach wieloletnich ram 
finansowych, określonych na lata 2021–2027 . Jego wysokość jest przedmio-
tem toczących się obecnie negocjacji budżetowych, choć zgodnie z propozycją 
Komisji mowa jest o środkach w wysokości 25 mld EUR wyasygnowanych 
w ramach narzędzi realizacji reform (Reform Delivery Tool), które mają wspie-
rać reformy strukturalne wszystkich krajów Unii Europejskiej . Z tej puli środ-
ków 17 mld EUR ma być przeznaczone dla krajów strefy euro oraz ERM II 
w ramach BICC . Kraje spoza strefy euro będą miały do dyspozycji 7,16 mld EUR 
z Reform Delivery Tool oraz instrumentu na rzecz konwergencji (Convergence 
Facility) . Wszystkie kraje UE będą mogły skorzystać ze środków w wysokości 
0,84 mld EUR, przeznaczonych na wsparcie techniczne12 .

Powyższe rozwiązania są korzystne dla krajów, które sprzeciwiają się pogłę-
bianiu integracji w strefie euro i marginalizacji państw pozostających poza tym 
obszarem (m .in . Polska) . Oznaczają bowiem, że w rzeczywistości plany o cha-
rakterze federalistycznym, prowadzące do wspólnego budżetu strefy euro, skoń-
czyły się zaledwie kolejnym instrumentem finansowym, który wchodzi w skład 

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram zarządzania instrumen-
tem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro, COM(2019) 354 
final, Bruksela, 25 lipca 2019 r ., s . 3 .

12 What Do We Know about BICC Today?, European Parliament, www .europarl .europa .eu 
(dostęp 20 .01 .2020) .
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wieloletnich ram finansowych UE . Na chwilę obecną ma on charakter tym-
czasowy, gdyż jest przewidziany na lata 2021–2027 . Dopiero po tym okresie 
będzie można stwierdzić, czy stanowił zalążek budżetu strefy euro, czy tylko 
spełniał funkcje instrumentu wspierania reform krajów UGW . Niewątpliwe 
jednak kwestia ta będzie decydująca dla politycznego dokończenia budowy 
unii gospodarczo-walutowej .

Kolejnym wyzwaniem dla strefy euro jest określenie przyszłej roli funk-
cjonującego od października 2012 r . Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
(EMS), stanowiącego instrument pomocowy dla krajów strefy euro będących 
w trudnej sytuacji ekonomicznej . Podczas Szczytu Strefy Euro w grudniu 
2017 r . pierwotnie zakładano możliwość przekształcenia EMS w Europejski 
Fundusz Walutowy (EFW), który mógłby przejąć dotychczasowe funkcje EMS 
z jednoczesną możliwością ustanowienia nowych instrumentów finansowych . 
Zgodnie z proponowanym wnioskiem Komisji Europejskiej13 EFW miał być 
organem unijnym posiadającym osobowość prawną, włączonym do prawa unij-
nego na podstawie art . 352 Traktatu o funkcjonowaniu UE i mającym wszelkie 
predyspozycje do silnego zarządzania w sytuacji kryzysu finansowego . Kolejne 
spotkania przywódców krajów strefy euro nie potwierdziły przekształcenia EMS 
w EFW, tylko raczej prace w kierunku dalszego rozwijania możliwości działa-
nia EMS . W czerwcu 2018 r . ustalono, że EMS zapewni wspólny mechanizm 
ochronny dla Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwi-
dacji (Single Resolution Fund – SRF), którego środki będą wykorzystywane do 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na progu upadłości, gdy 
zawiodą wcześniej zastosowane sposoby – konwersja długu lub jego umorze-
nie . Wspólny mechanizm ochronny (tzw . common backstop), w postaci odna-
wialnej linii kredytowej, miałby pełnić funkcję dodatkowego zabezpieczenia 
w sytuacji, gdyby SFR przejściowo nie posiadał wystarczających środków, aby 
ułatwić restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banku lub banków znaj-
dujących się w trudnej sytuacji . Common backstop jest zatem traktowany jako 

13 Rozporządzenie Rady w  sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, 
COM(2017) 827 final, Bruksela, 6 grudnia 2017 r .
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„pożyczkodawca ostatniej szansy”, przyczyniający się do zwiększenia odpor-
ności systemu bankowego na kryzysy, a tym samym wiarygodności całej strefy 
euro . Szczegółowe warunki finansowe mechanizmu ochronnego zostaną okre-
ślone w umowie zabezpieczającej zawartej z Jednolitą Radą ds . Restrukturyza-
cji i Uporządkowanej Likwidacji, która ma zostać przyjęta przez Zarząd EMS 
i podpisana przez Dyrektora Zarządzającego EMS . Uczestnictwo w mecha-
nizmie ochronnym jest otwarte nie tylko dla krajów posiadających wspólną 
walutę, ale także dla państw spoza strefy euro, ale uczestniczących w unii ban-
kowej . Standardową procedurą głosowania w przypadku większości decyzji ma 
być jednomyślność, jednak dla procedur wymagających głosowania w trybie 
pilnym obecnie jest negocjowane wspólne rozwiązanie (wymagające kwalifi-
kowanej większości 85% oddanych głosów)14 .

Włączenie mechanizmu ochronnego do porozumienia ustanawiającego EMS 
będzie wymagało zmiany jego treści . Na chwilę obecną stanowi on bowiem 
formę stałego mechanizmu współpracy międzyrządowej, wymagającą akcep-
tacji zmian w państwach członkowskich w drodze krajowych procedur raty-
fikacyjnych . W grudniu 2019 r . dyrektor zarządzający EMS, Klaus Regling, 
podczas konferencji prasowej wyraził potrzebę włączenia EMS do prawa pier-
wotnego UE, co wymagałoby zmiany traktatu . Od razu jednak dodał, że tak 
dalece idące propozycje należy traktować jako cel długoterminowy . W pierwszej 
połowie 2020 r . są planowane zakończenie prac nad zmianami w porozumie-
niu tworzącym EMS i przekazanie zrewidowanego dokumentu do procedury 
ratyfikacyjnej, która może potrwać nawet rok . Reforma EMS powinna jednak 
spowodować, że będzie on (wraz z Komisją Europejską) bardziej zaangażowany 
w opracowywanie przyszłych programów pomocy finansowej i śledzenie roz-
woju sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach .

Problemem, który prawdopodobnie najpóźniej zostanie rozwiązany, 
będzie ustanowienie zaproponowanego przez Komisję Europejską 24 listopada 

14 Draft Revised Text of the Treaty Establishing the European Stablity Mechanism as Agreed by 
the Eurogroup on 14 June 2019, www .concilium .europa .eu (dostęp 20 .01 .2020); Terms of Refer-
ence of the Common Backstop to the Single Resolution Fund, 4th December 2018, www .concilium .
europa .eu (dostęp 20 .01 .2020) .
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2015 r . Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów (European Depo-
sit Insurance Scheme – EDIS), mającego dopełnić unię bankową i w jeszcze 
większym stopniu zintegrować system bankowy krajów uczestniczących . Jego 
głównym celem jest zapewnienie ochrony właścicielom depozytów niezależ-
nie od krajów, w których obecnie przebywają, poprzez połączenie krajowych 
systemów gwarantowania depozytów . Dodatkowo pomoże w przezwyciężaniu 
poważnych zakłóceń i kryzysów finansowych o charakterze systemowym, które 
przerastają możliwości pojedynczych krajów, dzięki czemu zniknie koniecz-
ność sięgania do budżetu danego państwa . Taki system powinien także osła-
bić powiązania banków z rządami krajowymi, gdyż w razie trudności banki 
te będą w mniejszym stopniu uzależnione od pomocy publicznej15 .

Zgodnie z przedstawioną propozycją Komisji EDIS ma być zbudowany 
na dotychczasowych krajowych systemach gwarantowania depozytów poprzez 
ich połączenie i zapewniać deponentom indywidualnym jednakowy poziom 
ochrony (100 tys . EUR) . Jego wprowadzanie będzie stopniowe, w trzech eta-
pach obejmujących kolejno reasekurację, koasekurację i system pełnego zabez-
pieczenia . W ciągu 8 lat (planowo do 2024 r .) system ma przejmować funkcje 
gwarantowania depozytów w państwach uczestniczących w unii bankowej . 
Trzeci filar unii bankowej ma być obowiązkowy dla państw członkowskich 
obszaru euro, a dobrowolny dla innych państw członkowskich UE, pragną-
cych przystąpić do unii bankowej16 . Mimo że od zgłoszonego przez Komisję 
wniosku upłynęły już cztery lata, to w kwestii ustanowienia Europejskiego Sys-
temu Gwarantowania Depozytów nie udało się osiągnąć znaczących sukcesów 
przybliżających kraje strefy euro do wyznaczonego celu . Dla EDIS zapropo-
nowano wiele modeli operacyjnych bez podziału ryzyka . Różnią się one stop-
niem centralizacji, zakresu ochrony i wzajemnego finansowania . Wskazuje 
to na  rozbieżne stanowiska poszczególnych państw, choć wola wypracowa-
nia wspólnego rozwiązania jest podkreślana na wszystkich kolejno Szczytach 

15 www .ecb .euroa .eu/explainer/deposit_quarantee (dostęp 25 .05 .2020) .
16 Komisja Europejska, Zacieśnienie unii bankowej: nowe sposoby umocnienia ochrony 

depozytów i dalszego ograniczania ryzyka bankowego, Komunikat prasowy, Bruksela, 24 listo-
pada 2015 r ., www .europa .eu/rapid/press (dostęp 30 .01 .2020) .
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Strefy Euro . W publikacji ekspertów Europejskiego Mechanizmu Stabilno-
ści, poświęconej kwestii dokończenia budowy unii bankowej, autorzy wska-
zują, że jeśli do końca 2020 r . zostaną wypracowane model działania EDIS 
oraz metoda obliczania wkładów dla wszystkich sugerowanych przez Komi-
sję Europejską faz, to sam proces dochodzenia do systemu pełnego zabezpie-
czenia powinien zakończyć się do 2027 r .17 . Podobny scenariusz potwierdził 
przewodniczący Eurogrupy – Mário Centeno, który w swoim oświadczeniu 
z 4 grudnia 2019 r . zauważył, że w 2019 r . prace koncentrowały się na stworze-
niu mechanizmu ochronnego w ramach ESM oraz wypracowaniu koncepcji 
instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności . Zapo-
wiedział jednocześnie, że w 2020 r . prace Eurogrupy zostaną zdominowane 
przez problematykę dokończenia unii bankowej, w tym utworzenia EDIS18 .

Niebagatelnym wyzwaniem dla planów dokończenia UGW będzie utwo-
rzenie unii rynków kapitałowych, będącej komplementarnym przedsięwzię-
ciem wobec unii bankowej . Można zatem domniemywać, że kroki w stronę 
obu unii będą podejmowane równolegle . Unia rynków kapitałowych zakłada 
współistnienie silniejszych niż dotychczas, bardziej zunifikowanych i elastycz-
nych rynków kapitałowych państw członkowskich, a nie stworzenie jednego 
rynku kapitałowego w UE19 . Inicjatywa ta powinna dać przedsiębiorcom: lep-
szy dostęp do różnorodnych źródeł finansowania po niższych kosztach, nowe 
możliwości dla inwestorów i podmiotów oszczędzających oraz ogólne zwięk-
szenie odporności systemu finansowego w wyniku zmniejszenia roli kredytów 
bankowych jako źródła funduszy . Fakt, że unia rynków kapitałowych pier-
wotnie miała powstać do końca 2019 r .20, a na chwilę obecną (stan na styczeń 

17 P . Fioretti, O . Francova, M . Hesketh, N . Mascher, R . Strauch, F . Vancompernolle, Com-
pleting Banking Union to Support Economc and Monetary Union, European Stability Mechanism, 
”Discussion Paper Series“ 2019, no . 7, October, s . 44–48 .

18 Remarks by Mário Centeno Following the Eurogroup Meeting of 4 December 2019, www .
concilium .europa .eu/press_release (dostęp 27 .01 .2020) .

19 K . Waliszewski, Europejska unia rynków kapitałowych – szanse i zagrożenia realizacji w Pol-
sce, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, vol . 5, no . 8, s . 53 .

20 Unia rynków kapitałowych była jednym z kluczowych elementów Planu inwestycyjnego 
dla Europy na lata 2015–2017 .
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2020 r .) nie widać możliwości zakończenia tego procesu, wskazuje na wiele 
rozbieżności stanowisk poszczególnych państw członkowskich UE . Nadal ist-
nieją m .in . różnice w systemach prawnych i podatkowych państw unijnych, 
inwestycje w Europie wciąż są uzależnione od banków, między krajami Unii 
Europejskiej występują znaczne różnice pod względem warunków finanso-
wania, a akcjonariusze i nabywcy papierów dłużnych przedsiębiorstw rzadko 
inwestują poza granicami swojego kraju21 .

W dotychczasowych działaniach zdecydowanie zabrakło ustanowienia 
wspólnej zewnętrznej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Fun-
duszu Walutowym, z przewodniczącym Eurogrupy jako przedstawicielem tej 
strefy . Osłabia to nie tylko wizerunek strefy euro na zewnątrz, ale także sys-
tem zarządzania kryzysowego w UGW, którego ważnym elementem są kredyty 
udzielane przez MFW . Wspólna reprezentacja strefy euro w Międzynarodo-
wym Funduszu Walutowym umożliwiłaby dodatkowo zapewnienie wspólnego 
przekazu strefy euro w MFW w takich sprawach, jak: programy i przeglądy, 
polityka gospodarcza i fiskalna, nadzór makroekonomiczny, polityka kursowa 
i stabilność finansowa22 . W najbliższych latach kwestia ta także będzie ważnym 
wyzwaniem dla krajów strefy euro .

Podsumowanie

Dokończenie budowy unii gospodarczo-walutowej jest oczywistą koniecz-
nością . Wiele zmian, które zostały wprowadzone w wyniku ogólnoświatowego 
kryzysu ekonomicznego z 2007 r ., stanowi doskonałą podstawę dalszych dzia-
łań w zakresie zarządzania gospodarczego i fiskalnego . Nie są one jednak dyna-
micznie wprowadzane, a tempo prac dokończenia UGW odbiega od pierwotnie 

21 Czym jest unia rynków kapitałowych?, www .ec .europa .eu/info/bussines-economy (dostęp 
27 .01 .2020) .

22 Decyzja Rady określająca środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezen-
tacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Wniosek Komisji Europejskiej, 
COM(2015) 603 final, Bruksela, 21 października 2015 r ., s . 1 .
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przyjętego scenariusza, co pozwala domniemywać, że planowane zakończenie 
całego procesu nie nastąpi do 2025 r . Przyjęte już ustalenia wskazują, że kraje 
członkowskie UGW na obecną chwilę nie są gotowe na federalizację strefy 
euro, czego dowodem jest brak osobnego budżetu dla strefy euro czy ministra 
finansów strefy euro . Dlatego też bardzo trudna do osiągnięcia będzie finali-
zacja pełnej unii bankowej oraz unii rynków kapitałowych .

Otwartą kwestią pozostaje zapowiedź włączenia dotychczasowych mię-
dzyrządowych instrumentów zarządzania strefą euro do ram prawnych UE . 
Będzie to wymagać zmiany traktatu, co we współczesnych realiach politycz-
nych i kryzysu tożsamości samej Unii Europejskiej wydaje się być nierealne . 
Więcej, jakiekolwiek zmiany unijnego prawa pierwotnego mogłyby zagrozić 
jedności UE, dlatego bardziej realne jest dokończenie budowy UGW w ramach 
współpracy międzyrządowej .

Zasygnalizowane w tekście kluczowe wyzwania dla przyszłości strefy euro 
ujawniają wiele rozbieżności stanowisk politycznych krajów tej strefy, ale jed-
nocześnie osiągany wolno postęp w niektórych obszarach dowodzi dobrej 
woli i  chęci do stopniowej finalizacji rozpoczętego procesu dokończenia 
budowy UGW .
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4KRZYSZTOF MISZCZAK1

WIELKA BRYTANIA, BREXIT 
I PRZYSZŁOŚĆ WSPÓLNEJ POLITYKI 

BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UE

Streszczenie

Wielka Brytania należy do jednej z największych potęg militarnych Europy . Opowiadała 
się przez długie lata przeciw pogłębionej integracji UE w obszarze bezpieczeństwa i obrony 
oraz budowie autonomicznych zdolności europejskich . W rozdziale przedstawiono analizę 
sytuacji bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i roli tego państwa w stosunkach międzynaro-
dowych przed i po opuszczeniu UE (brexit) . Proces ten, w ocenie autora, nie tylko może 
osłabić postępy państw kontynentalnych Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), ale jednocześnie stwarza szanse do zdynamizowania 
tego procesu w Europie po brexicie, otwierając dla Londynu nowe możliwości aktywnego 
wpływu na te zmiany .

Kluczowe słowa: polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, brexit, WPBiO UE, prze-
mysł zbrojeniowy, polityka bezpieczeństwa i obrony po brexicie, autonomia polityki bez-
pieczeństwa UE, armia europejska .
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dowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut 
Studiów Międzynarodowych .
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GREAT BRITAIN, BREXIT AND THE FUTURE  
OF COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

Summary

Historically, Great Britain has opposed the communitarisation of EU security and defence 
policy and building military autonomy for strategic influence of this organization . The 
chapter analyzes the security situation of Great Britain and the role of this country in inter-
national relations before and after leaving the EU (Brexit) . In the author’s view, this process 
may not only weaken the progress of the EU’s continental countries in the area of CSDP, 
but also creates new opportunities to accelerate this country in the post-Brexit Europe, 
outlining the possibilities of London to actively influence it .

Keywords: UK’s security policy, Brexit, CSDP, defence industry, the future British 
component to the European security and defence policy, European strategic autonomy, 
European army .

Wprowadzenie

Zdecydowane zwycięstwo Borisa Johnsona, przywódcy brytyjskiej Partii 
Konserwatywnej, w wyborach do parlamentu brytyjskiego w grudniu 2019 r . 
przesądziło o formalnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 stycz-
nia 2020 r . Brexit będzie miał daleko idące konsekwencje dla operacyjnego 
formułowania europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, tzn . również 
w kwestii budowy militarnej autonomii strategicznego bezpieczeństwa UE .

Wielka Brytania była i nadal pozostaje specyficznym partnerem dla Europy . 
Jest ściśle powiązana politycznie-gospodarczo z kontynentalną Europą i dys-
ponuje bronią nuklearną . Należy do stałych członków Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, posiadających prawo weta . Jest kluczowym państwem członkowskim 
NATO, członkiem państw grup G7 i G20 . Londyn realizuje wizję tzw . „global-
nej Brytanii” (Global Britain), która została oficjalnie przedstawiona w paździer-
niku 2016 r . i podkreślała światowe ambicje prowadzenia polityki zagranicznej 
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i bezpieczeństwa tego państwa2 . Wielka Brytania pozostaje jednak „szczególną 
wyspą” ze swoim charakterystycznym brytyjskim spojrzeniem na to, co się 
dzieje wokół i po drugiej stronie Kanału Angielskiego/kanału La Manche, 
łączącego ją z kontynentalną Europą .

Perspektywa strategicznego funkcjonowania jako mocarstwa z polityką 
splendid isolation („wspaniałe odosobnienie”) w dalszym ciągu funkcjonuje 
w brytyjskim społeczeństwie . Podobnie jest z Commonwealth (Wspólnotą 
Brytyjską), gdzie brytyjska monarchini odgrywa nominalną rolę zwierzchnika 
i klamry spinającej londyńską centralę z peryferią jej Empire (imperium) . Nie-
mniej jednak zmierzch tej specyficznie brytyjskiej kategorii projekcji własnej 
„mocarstwowości” na zachowanie państwa w obiegu międzynarodowym jest 
nieuchronny .

4.1.  Polityka europejskiego bezpieczeństwa i obrony 
Zjednoczonego Królestwa w okresie przed brexitem

W dniu 29 marca 2017 r .3 premier Theresa May4 oficjalnie złożyła Radzie 
Europejskiej notyfikację o zamiarze wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, wszczy-
nając procedurę brexitu na podstawie art . 50 Traktatu Lizbońskiego (TUE; 
podpisany 13 grudnia 2007 r . w Lizbonie, wszedł w życie 1 grudnia 2009 r .) . 
Od czasu swojego powstania UE rozszerzała się permanentnie o nowych człon-
ków . Decyzją o brexicie, po raz pierwszy w historii tej organizacji, państwo 
członkowskie opuści jej szeregi po tzw . okresie przejściowym (transition period), 
który potrwa do końca 2020 r . Będzie to miało daleko idące konsekwencje 

2 The Idea of “Global Britain”, https://publications .parliament .uk/pa/cm201719c,select/
smfaff/780/78005 .htm (dostęp 22 .01 .2020) .

3 European Council. Special Meeting of the European Council (Art. 50) (10 April 2019) – Con-
clusions, https://www .concilium .europa .eu .media/39042/10-euro-art50-conclusion-en . pdf 
(dostęp 12 .11 .2019) .

4 European Commission, Statement by the European Council (Art. 50) on UK Notification. 
Statement/17/793, http://europa .en/rapid/press-release_STATEMENT-17-& (#_en .htm?loca-
le=en (dostęp 28 .11 .2019) .
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zarówno dla geopolitycznej sytuacji Europy kontynentalnej, jak i  samego 
NATO . W następstwie tej decyzji UE straci niebagatelny potencjał polityczny 
i gospodarczo-militarny .

W przeszłości Wielka Brytania permanentnie blokowała uwspólnotowienie 
polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, opierając swoje bezpie-
czeństwo przede wszystkim na polityczno-militarnych strukturach Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego i własnych systemach odstraszania atomowego5 . Dopiero 
w końcu lat 90 . XX wieku Londyn wyraził mocno ograniczone przyzwole-
nie na powstanie w 1999 r . Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
(European Security and Defence Policy – ESDP) i później (od 2009 r .), po wej-
ściu w życie Traktatu Lizbońskiego, na utworzenie Wspólnej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony (WPBiO) UE . Brytyjsko-francuski szczyt w Saint-Malo 
w dniu 3–4 grudnia6 1998 r . oraz podpisana przez premiera Wielkiej Brytanii 
Tony’ego Blaira i prezydenta Francji Jacques’a Chiraca wspólna deklaracja7 były 
– z punktu widzenia interesów europejskiego bezpieczeństwa i obrony – prze-
kroczeniem swego rodzaju Rubikonu realizowania europejskiej polityki bezpie-
czeństwa, która prowadziłaby w kierunku wyposażenia UE w autonomiczne 
zdolności wojskowe . Miała się ona opierać na utworzeniu własnych militarnie 
wiarygodnych sił zbrojnych na potrzeby reagowania na kryzysy międzynaro-
dowe8 . Ponadto inicjatywa przewidywała przyjęcie do końca roku 15 celów 

5 K . Miszczak, Armia Europejska. Strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s . 285 i nast .

6 Joint Declaration Issued at the British-French Summit, Saint-Malo, France, 3–4th Decem-
ber 1998, www .consilium .europa .eu/uedocs/cmsUpload/French-British%20Summit%20D 
(dostęp 3 .10 .2019) .

7 From St. Malo to Nice. European Defence: Core Documents, M . Rutten (ed .), ”Chaillot 
Papers” 2001, no . 47, May, Institute of Security Studies, Western European Union, Paris, s . 8 . 
Zob . też: R . Zięba, Dziesięć lat po Saint Malo: próba bilansu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony, „RIE” 2008, nr 2, s . 71–83 .

8 W uwzględnieniu: art . 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, NATO, Waszyngton, 4 kwiet-
nia 1949 r ., https://www .infor .pl/akt-prawny/DZU .2000 .087 .0000970, traktat-polnocno-
atlantycki-traktat-polnocnoatlantycki .html (dostęp 25 .05 .2020); art . V: UZE, The Treaty on 
Economic, Social, and Collective Self-Defence as Amended by the “Protocol Modifying and Com-
pleting the Brussels Treaty” (The Modified Brussels Treaty), https://www .nato .int/cps/en/natohq/
official_texts_17072 .htm (dostęp 26 .05 .2020) .
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i kryteriów zwiększających jakość europejskich zdolności obronnych . Innymi 
bardzo ważnymi aspektami inicjatywy były zamiar zdynamizowania współ-
działania przemysłów zbrojeniowych w ramach rozwoju współpracy europej-
skiej w obszarze i tym samym podniesienia jakości europejskiego uzbrojenia 
oraz redukowanie poziomu dublowania produkcji zbrojeniowej . Na rozwoju 
takiej współpracy korzystały przede wszystkim te kraje, które miały wysoko 
rozwinięty przemysł zbrojeniowy, tzn .: przede wszystkim Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy i Włochy9 .

Rada Europejska, obradująca w Kolonii w dniach 3–4 czerwca 1999 r ., posta-
nowiła zatwierdzić porozumienia z Saint-Malo jako oficjalną inicjatywę UE10 . 
Jednak wspólna polityka obronna, bez postępującej integracji europejskich prze-
mysłów obronnych, nie byłaby możliwa do realizacji . Wychodząc temu naprzeciw, 
w dniu 27 lipca 2000 r . Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy Hiszpania 
i Szwecja podpisały tzw . List intencyjny (Letter of Intent) dotyczący ramowego 
porozumienia odnoszącego się do rekonstrukcji europejskiego przemysłu obron-
nego jako przyszłego fundamentu konsolidującego struktury obronne państw 
europejskich11 . Zidentyfikowano przede wszystkim pięć obszarów pogłębionej 
współpracy, takich jak: bezpieczeństwo dostaw sprzętu wojskowego, transfer 
i eksport procedur, bezpieczeństwo informacji, badań i zastosowania obsługi 
technicznej oraz harmonizacja wymogów militarnych . Celem miało być pro-
mowanie konkurencyjności i wzmacnianie europejskiej technologii obronnej 
i jej bazy przemysłowej, tj . Europejskiej Bazy Technologicznej i Przemysłowej 
w Dziedzinie Obronności (European Defence Technological and Industrial 
Base – EDTIB), również na globalnym rynku obronnym . Kroki te miały być 
instrumentem osiągania odpowiedniego strategicznego poziomu operacyjnego, 
który miałby być zapewniony poprzez utworzenie tzw . Komitetu Wykonawczego 

9 Zob . A . Rogala-Lewicki, Integracja europejskiego przemysłu obronnego, „Przegląd Geopo-
lityczny” 2017, nr 19, s . 149 i nast .

10 Cologne European Council: Presidency Conclusions, 3–4 June 1999, ”Press Release” 1999, 
no . 150/99, 4th June, Presse, Vienna, http://www .europa .eu .int/council7off/conclu/june99/
june99eng .htm (dostęp 5 .10 .2019) .

11 https://www .gov .uk/guidance/leter-of-intent-restructuring-the-european-defence-ind… 
(dostęp 13 .01 .2020) .
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(Executive Committee) . Implementacja dyrektywy UE 2009/43/WE i jej póź-
niejsze modyfikacje12 usprawniające współpracę przyspieszały te procesy, harmo-
nizując efektywność realizacji tych zamierzeń między państwami członkowskimi 
i transfery produkcji wojskowej na zewnątrz UE13 .

Pomimo tych integracyjnych zamierzeń w ramach WPBiO Unii Europej-
skiej strona brytyjska w dalszym ciągu traktowała z rezerwą inicjatywy mające 
na celu utworzenie (wspieranej przez Francję, Niemcy i Polskę) permanent-
nie działającej operacyjno-wojskowej Kwatery Głównej UE14, obawiając się 
dublowania struktur bezpieczeństwa z NATO15 .

Status samej UE w planowaniu brytyjskiej polityki bezpieczeństwa i obrony 
zamiast wzrastać, ciągle się obniżał . Po opublikowaniu Strategicznej Oceny 
Bezpieczeństwa i Obrony (Strategic Security and Defence Reviews: Securing Bri-
tain in an Age of Uncertainty – SDSR) z 2010 r .16 i kolejnego SDSR z 2015 r . 17, 
Przeglądu Zdolności Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Capabi-
lity Review – NSCR) z 2018 r .18 oraz jego trzeciego rocznego raportu z czerwca 

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r . w spra-
wie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólno-
cie, Dz .Urz . UE L 146 z dnia 10 czerwca 2009 r ., https://op .europa .eu/pl/publication-detail/-/
publication/f724735b-1ef5-40c7-a6d7-179512825b3b/language-pl (dostęp 26 .05 .2020) .

13 B . Giegerich, Ch . Mölling, The United Kingdom’s Contribution to European Security and 
Defence, IISS/DGAP, February 2018, s . 5 i nast .

14 http://www .wiwo .de/politik/europa/grossbritanien-und-der-eu-austritt-die-briten-ueben-
-den-brexit/12879104 .html (dostęp 5 .12 .2019) .

15 T . Usewicz, Brexit i jego konsekwencje dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii 
Europejskiej, https://www .bing .com/search?q=Teresa+Usewicz%2C+Brexit+i+jego+konsekwen-
cje+dla+Wspolnej+Polityki+Bezpiecze%C5%84stwa+i+Obrony+Unii+Europesjkiej&qs=n&for-
m=QBRE&sp  (dostęp 15 .12 .2019); S .  Biscop, The UK and European Defence: Leading or 
Leaving?, ”International Affairs” 2012, 11th May, s . 1297–1313 .

16 Uaktualniona została także Brytyjska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (Natio-
nal Security Strategy – NSS) . Zob . https://publications .parliament .uk/pa/cm201012/cmselect/
cmdfence/761/761 .pdf (dostęp 17 .10 .2019) .

17 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: Annual Report 
2016, https://assets .publishing .service .gov .uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/575378/national_security_strategy_strategic_defence_security_review_annual_
report_2016 .pdf (dostęp 6 .02 .2020) .

18 National Security Capability Review. Including the Second Annual Report on Implemen-
tation of the National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015, March 
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2019 r .19 wskazywano już na realizację przede wszystkim własnych interesów 
bezpieczeństwa narodowego kosztem procesów uwspólnotowienia Unii Euro-
pejskiej w tym obszarze . Rozwój współpracy w ramach NATO i bilateralizacji 
stosunków z innymi państwami unijnymi stał się zasadniczym komponentem 
polityki bezpieczeństwa i obrony . Jednak w dokumencie z 2015 r . i jego póź-
niejszych raportach przeglądowych nie wspomniano o WPBiO UE .

Strategiczna Ocena Bezpieczeństwa i Obrony z 2015 r . definiowała także 
cele modernizacyjne armii brytyjskiej . Wyciągnięto daleko idące wnioski od 
czasu poprzedniej publikacji Przeglądu Zdolności Bezpieczeństwa Narodo-
wego z 2010 r ., nawiązując bezpośrednio do zasadniczej zmiany uwarunkowań 
(nowej sceny zagrożeń), która uwzględniała doświadczenia udziału sił armii 
brytyjskiej w ramach misji w Iraku, Afganistanie oraz innych międzynarodo-
wych operacjach przeprowadzanych w celu zwalczania islamskiego terroryzmu . 
Niemniej jednak Londyn dalej wstrzemięźliwie wspierał te militarnie operacje 
i misje unijne oraz z umiarkowanym entuzjazmem opowiedział się (inicjatywa 
francusko-brytyjsko-niemiecka) za utworzeniem w latach 2006–2007 unijnych 
sił szybkiego reagowania, tzw . Grup Bojowych (Battle Groups)20 .

Sytuacja międzynarodowa na kontynencie europejskim uległa zmianie 
po rozpoczęciu agresji Rosji przeciwko Ukrainie i aneksji przez to państwo 
Półwyspu Krymskiego w 2014 r . Dla Wielkiej Brytanii i innych państw euro-
pejskich oznaczało to przerwanie okresu współpracy z Federacją Rosyjską 
i wprowadzenie w stosunku do niej sankcji polityczno-gospodarczych . Próba 
rewizji powojennych regulacji traktatowych przez neoimperialną i rewizjoni-
styczną politykę tego państwa doprowadziła do dużych napięć na linii NATO–
UE–USA–Rosja . Taki rozwój wydarzeń w Europie stwarzał dla Brukseli nowe 
możliwości pogłębienia współpracy z Londynem w ramach bezpieczeństwa 

2018, https://www .gov .uk/government/publications/national-security-capability-review-nscr 
(dostęp 1 .03 .2020) .

19 https://assets .publishing .service .gov .uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/819613/NSS_and_SDSR_2015_Third_Annual_Report_-_FINAL__2_ .pdf 
(dostęp 10 .05 .2020) .

20 C . Major, C . Mölling, EU Battlegroup: What Contribution to European Defence?, “SWP 
Research Paper” 2010, August, Berlin, s . 22 .
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europejskiego . Unia Europejska zaproponowała m .in .: regularne konsultacje 
w sprawie polityki zagranicznej, koordynację wspólnych zamierzeń w przy-
padku polityki zewnętrznej UE, wymianę informacji dotyczących ewentual-
nego wkładu tego kraju do unijnych operacji i pomocy w wymiarze globalnym, 
programów zbrojeniowych i badań oraz rozwoju Europejskiej Agencji Obrony 
(European Defence Agency – EDA) . Otwierałoby to uczestnictwo Wielkiej 
Brytanii w Europejskim Funduszu Obronnym (European Defence Fund 
– EDF), finansującym projekty w ramach stałej współpracy strukturalnej 
(Permanent Structured Cooperation – PESCO), wymianę informacji w obsza-
rze zagrożeń atakami cybernetycznymi oraz kontynuację przepływu infor-
macji między służbami wywiadowczymi państw członkowskich UE21 . Do tej 
pory Londyn wspierał znaczącym wkładem finansowym takie operacje, jak: 
EUFOR w Bośni i Hercegowinie, „Atalanta”, działania w państwach Rogu 
Afryki (Półwysep Somalijski), operacja „Sophia” na Morzu Śródziemnym 
oraz misje szkoleniowe . Udział Wielkiej Brytanii w europejskich misjach 
reagowania kryzysowego został umożliwiony poprzez uczestnictwo we fran-
cuskiej Europejskiej Inicjatywie Interwencyjnej (European Intervention Initia-
tive – EI2) prezydenta Francji Emmanuela Macrona (2017–2018)22 oraz we 
francusko-brytyjskich Połączonych Siłach Ekspedycyjnych (Combined Joint 
Expeditionary Forces – CJEF), operacyjnie budowanych od 2014 r .23 i usta-
nowionych poprzez dwustronny (dwa traktaty) francusko-brytyjski sojusz, 
tzw . Lancaster House Treaties (oparty na Deklaracji Downing Street, podpisanej 
2 listopada 2010 r . przez brytyjskiego premiera Davida Camerona i prezydenta 
Francji Nicolasa Sarkozy’ego) . Brytyjsko-francuskie siły zbrojne miały być 
użyte globalnie i przystosowane do interwencyjnego rozwiązywania konflik-
tów międzynarodowych, łącznie ze wspólnym stacjonowaniem sił zbrojnych 

21 Zob . The Future of the EU Foreign, Security and Defence Policy Post Brexit, Speech by 
Michel Barnier at the EU Institute for Security Studies Conference, Brussels, 14th May 2018, 
https://www .eeas .europa .eu (dostęp 14 .12 .2019) .

22 Initiative for Europe. Speech by Emmanuel Macron President of the French Republic, 26 Sep-
tember 2017, http://international .blogs .ouest-france .fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-
verbatim-europe-18583 .html (dostęp 11 .10 .2019) .

23 https://military .wikia .org/wiki/Combined_Joint_Expeditionary_Force (dostęp 20 .08 .2019) .
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na terytoriach objętych działaniami operacji . Inne dwustronne porozumienie 
w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony obejmuje zarówno coroczne spotka-
nia w tzw . formacie Brytyjsko-Polskiej Kwadrygi 24, jak i brytyjsko-niemiecką 
kooperację gwarantującą pobyt wojsk brytyjskich na terytorium niemieckim 
po 2020 r .25 . Ponadto Wielka Brytania (w dniu 28 czerwca 2018 r .) rozpoczęła 
wielostronne współdziałanie z państwami Europy Północnej (Danią, Estonią, 
Finlandią, Litwą, Łotwą, Holandią, Norwegią, Szwecją) w ramach forum zaj-
mującego się kwestiami nawiązania wielofazowej współpracy w obszarze obrony 
i ekspedycji wspólnych jednostek26 .

Pomimo tej aktywności międzynarodowej Londynu budowa zintegro-
wanych europejskich sił militarnych w formacie armii europejskiej jest dla 
Wielkiej Brytanii nie do zaakceptowania . Pomysł powstania zintegrowanych 
ponadnarodowo sił unijnych jest postrzegany jako symbol wzrastających i ilu-
zorycznych ambicji Unii Europejskiej, dotyczących samodzielnego odziały-
wania międzynarodowego przy użyciu komponentu militarnego . Ewentualną 
realizację tych dążeń traktowano również jako zagrożenie dla narodowej suwe-
renności oraz zmniejszenia roli NATO jako zasadniczego fundamentu gwa-
rantującego bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii i Europy . Nie dziwiło więc, że 
w kampanii referendalnej dotyczącej brexitu temat utworzenia armii europej-
skiej był silnie wewnętrznie upolityczniony i wspierany przez obóz unijnych 
sceptyków wykorzystujących generalnie negatywny stosunek Brytyjczyków 
do ponadnarodowych struktur, które mogłyby „podporządkować” brytyj-
skie Empire jakiejś „enigmatycznej” militarnej i ponadnarodowej strukturze 
wspólnotowej . Argumenty obozu unijnych przeciwników integracji europej-
skiej odnosiły się m .in . zarówno do instytucji UE, obszarów uwspólnotowie-
nia programów zbrojeniowych, jak i utworzenia wspólnotowego funduszu 

24 https://londyn .msz .gov .pl/en//bilateral_cooperation/political_cooperation/political_
cooperation (dostęp 1 .01 .2020) .

25 G . Allison, UK to Retain Military Forces in Germany, https://ukdefencejournal .org .uk/
uk-to-retain-military-forces-in-germany/ (dostęp 15 .10 .2019) .

26 https://www .gov .uk/government/news/over-10000-troops-from-nine-nations-ready-to-
meet-global-challenges (dostęp 15 .10 .2019) .
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obronnego27, tzn . zasadniczych elementów, które według tych ugrupowań 
politycznych naruszały tożsamość brytyjską .

Przy pogarszaniu się stosunków największych państw kontynentalnych 
Unii Europejskiej (Francji i szczególnie Niemiec) z USA i mniejszym zaanga-
żowaniu Waszyngtonu we współpracę w stosunkach euroatlantyckich sojusz-
nicza rola Londynu w strukturach europejskiego bezpieczeństwa obronnego 
może jednak wzrosnąć28 . W Niemczech stacjonuje 5 000 żołnierzy sił zbroj-
nych Wielkiej Brytanii, w Estonii – 850, w Polsce – 150 . Lotnictwo brytyj-
skie uczestniczy w operacjach w Rumunii, na Litwie i Islandii29 . Tutaj udział 
we wspólnych operacjach i ćwiczeniach brytyjskich sił zbrojnych obecnych 
na tzw . flance wschodniej Sojuszu i UE będzie miał zasadnicze znaczenie dla 
obniżania poziomu zagrożeń ze strony Rosji oraz rozwoju współpracy z unij-
nymi państwami członkowskimi, m .in . Francją i Niemcami oraz Polską . Dla 
państw frontowych UE/NATO liczy się przede wszystkim potencjał militarny 
Wielkiej Brytanii30 (jego efektywne użycie w obronie państw unijnych) jako 
państwa rotacyjnego dowodzącego w tym regionie lądowym komponentem sił 
bardzo szybkiego reagowania Sojuszu, tzw . szpicą NATO – NATO Spearhead 
Force (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF)31 .

27 S . Besch, United Kingdom and Northern Ireland, w: Strategic Autonomy and the Defence of 
Europe. On the Road to a European Army, H .-P . Bartels, A . M . Kellener, U . Optenhögel (Hrsg .), 
Dietz Verlag, Bonn 2017, s . 415–416 .

28 Zob . szczegółowo: T . Kubin, Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europesjkiej 
na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE, „Przegląd Europejski” 2018, nr 1, s . 106 i nast .

29 A . Mendoza, J . Rogers, Verteidigung nach dem Brexit. Das britische Militär spielt in einer 
anderen Liga, ”FAZ“ 2018, 22th November, https://www .faz .net/aktuell/politik/ausland/das-
britische-miltaer-spielt-in-eine (dostęp 18 .12 .2019) .

30 W  dniu 8  października 2015 r . Wielka Brytania zadeklarowała dołączenie do amery-
kańsko-niemieckiej inicjatywy Transatlantyckiego Wzmocnienia Zdolności i Szkolenia (Tran-
satlantic Capability Enhancement and Training – TACET), która wzmacniała obronność m .in . 
państw bałtyckich i Polski . Szczegóły: J . Tomaszewski, Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa 
Wielkiej Brytanii, https://www .bbn .gov .pl/ftp/dok/03/36_KBN_TOMASZEWSKI .pdf (dostęp 
12 .03 .2020) .

31 P . Szymański, Konsekwencje Brexitu dla polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i wschod-
niej flanki NATO, „Komentarze OSW” 2019, nr 299, 3 kwietnia, s . 2, https://www .nato .int/
cps/en/natolive/topics_49755 .htm (dostęp 8 .12 .2019) .
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Dzisiaj brytyjskie siły zbrojne przeznaczają na obronę ok . 2% PKB, tzn . 
w ciągu najbliższych lat wydadzą ok . 178 mld GBP na wyposażenie i uzbro-
jenie . Jednocześnie armia brytyjska jest poddana procesom reorganizacji 
i unowocześniania poprzez coraz większy nacisk na rozbudowę komponentu 
ekspedycyjnego, który docelowo (w 2025 r .) ma osiągnąć poziom osobowy 
50 tys . żołnierzy . Taki związek bojowy ma się składać: z  lotniskowca HMS 
Queen Elizabeth, trzybrygadowej dywizji zmechanizowanej, lotniczej grupy 
uderzeniowej i sił specjalnych32 . Ten zespół interwencyjny został uzupełniony 
zwodowaniem (w dniu 21 grudnia 2019 r .) drugiego lotniskowca – HMS Prince 
of Wales, którego pełna gotowość bojowa ma nastąpić od 2023 r . Londyn ma 
brać udział w misjach militarnych, ale również współpracować z innymi pań-
stwami sojuszniczymi w operacjach pokojowo-humanitarnych . Liczebność 
armii brytyjskiej w planach ma osiągnąć docelowo 82  tys . żołnierzy zawo-
dowych, wspieranych przez 35  tys . rezerwistów . Jednak te cele nie zostaną 
osiągnięte . Obecnie we wszystkich rodzajach sił zbrojnych Wielkiej Brytanii 
– Royal Navy (Królewska Marynarka Wojenna), Royal Air Force (Królew-
skie Siły Powietrzne) i British Army (brytyjskie siły lądowe) – obserwuje się 
spadek liczby żołnierzy gotowych do działań operacyjnych . Dzisiaj brakuje 
m .in . ponad 7 tys . żołnierzy wojsk lądowych33 . Coraz mniej chętnych zgłasza 
się do służby w długotrwałych misjach regulowania sytuacji konfliktowych34 . 
Pomimo występujących oczywistych deficytów kadrowych dzisiejsza armia 
brytyjska należy w dalszym ciągu do najbardziej nowoczesnych i personalnie 
najliczniejszych związków zbrojnych w Unii Europejskiej35 . Zjednoczone Kró-
lestwo ponosi też w Europie największe wydatki na obronność .

Państwo to utrzymuje dwie bazy wojskowe w Europie (razem na świe-
cie 17) . Jedna znajduje się na Gibraltarze, a druga – na Cyprze . Ponadto Wielka 

32 L . Pacholski, Brytyjski strategiczny przegląd obronny 2015, http://zbiam .pl/brytyjski-stra-
tegiczny-przeglad-obronny-ad-2015 (dostęp 2 .01 .2020) .

33 J . Raubo, Siły zbrojne Wielkiej Brytanii ciągle maleją, „Defence 24” 2020, 13 stycznia .
34 Londyn zrezygnował z obowiązkowej służby wojskowej w 1960 r .
35 Po brexicie Francja będzie miała największą armię w UE . T . Wróbel, Francja najpotęż-

niejsza armia w Unii Europejskiej, https://www .komputerswiat .pl/artykuly/redakcyjne/francja-
-to-najpotezniejsza-armia-unii-europejskiej-jaki-ma-sprzet/25kckly (dostęp 28 .12 .2019) .
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Brytania należy do tych europejskich państw (oprócz Francji, Niemiec, Grecji 
i Włoch), które są w stanie zorganizować Kwaterę Główną – w celu przepro-
wadzania operacji i misji wojskowych UE – i operacyjnie ją przetransporto-
wać w miejsca realizacji misji oraz samodzielnie dowodzić operacjami . Jest 
jedynym państwem demokratycznego Zachodu na kontynencie europejskim, 
które rozwinęło zdolność globalnego reagowania i przeprowadzania interwencji 
zbrojnej . Zjednoczone Królestwo, inaczej niż Francja, jest członkiem Grupy 
Planowania Nuklearnego (The Nuclear Planning Group – NPG) w NATO, 
tzn . jedynym państwem UE, które może rzeczywiście chronić jej terytorium, 
wykorzystując swój odstraszający potencjał atomowy .

4.2.  Stosunki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii z UE 
w okresie po brexicie

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE ma również duże znaczenie polityczne 
i militarne dla dalszego rozwoju WPBiO, diametralne ją przewartościowu-
jąc36 . Z jednej strony Unię Europejską opuszcza państwo, które jest stałym 
nuklearnym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ (posiadającym prawo 
weta), utrzymującym duże wpływy w wielu regionach współczesnego świata . 
Z drugiej strony UE będzie pozbawiona znaczącego potencjału militarnego 
i finansowego wkładu oraz zostanie poddana procesom zrewidowania poziomu 
technicznych zdolności militarnych i operacyjnych, które przez długie lata 
wytworzyła Wielka Brytania . Poziom strategicznej kultury interwencyjnej tego 
kraju przewyższa ten (oprócz Francji) występujący w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej37 . Tutaj interesy obu stron mogą być jednak zbieżne, ponie-
waż Zjednoczone Królestwo utrzymuje na kontynencie europejskim bliskie 
sojusznicze kontakty z unijnymi państwami członkowskimi, dla których Londyn 

36 A . Mendoza, J . Rogers, Verteidigung nach dem Brexit. Das britische Militär spielt in einer 
anderen Liga, op.cit.

37 Ibidem .
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jest elementem łączącym UE z NATO w stosunkach euroatlantyckich . Z tego 
też powodu przyszłe tworzenie struktur obronnych Unii Europejskiej, jeżeli 
takie mają być strategicznie budowane w porozumieniu z Sojuszem, musi 
uwzględniać stanowisko władz brytyjskich jako najbliższego kontynentalnie 
(po Stanach Zjednoczonych) geopolitycznego partnera unijnej Europy38 .

Jedną z konsekwencji brexitu jest, ze strony Brukseli, demonstrowana 
wola polityczna uregulowania zakresu współpracy w stosunkach dwustron-
nych z Wielką Brytanią . Jednak Londyn nie będzie zarówno zobligowany do 
wspierania cywilnych i militarnych zdolności WPBiO, jak i zmuszony do pod-
noszenia swoich zdolności militarnych w ramach Unii Europejskiej . W razie 
zbrojnej agresji na terytorium unijnego państwa członkowskiego nie będzie 
on też zobowiązany do udzielania mu pomocy i wsparcia (art . 42 ust . 7 TUE) . 
Klauzula ta nie będzie obowiązywała w przypadku, gdy państwo członkow-
skie UE jest jednocześnie członkiem Sojuszu . Wielka Brytania może zarówno 
się wycofać z dofinansowywania inicjatyw dotyczących polityki rozwojowej, 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, jak i zrezygnować z udziału brytyj-
skich sił zbrojnych w unijnych militarnych operacjach i misjach . Brexit wpłynie 
na przyszłą współpracę między EDA (szeroko pojęty obszar współpracy prze-
mysłów zbrojeniowych) a Zjednoczonym Królestwem, ponieważ przestanie ono 
być członkiem również tej organizacji . Współdziałanie na tym polu musi być 
regulowane na podstawie podejmowanych ad hoc decyzji, dotyczących konkret-
nych projektów unijnych z „brytyjską” zagranicą39 . Z tego też powodu wyjście 
tego kraju z UE oznacza bardzo poważne osłabienie jej potencjału i zdolności 
militarnych40 . Dotyczy to również finansowego udziału w EDA41, w rozwoju 

38 Zob . J . Rogers, Defending Europe. Global Britain and the Future of European Geopolitics, 
“Report” 2018, no . 1, 29th May, http://henryjacksonsociety .org ./wp-content/uploads/2018/05/
HJS-Defending-Europe-Global-Britain-Report-NEW-web .pdf (dostęp 12 .11 .2019) .

39 Zob . P . Sartori, Brexit and European Defence: What to Expect from a “No-Deal” Outcome?, 
”IAI Commentaries” 2018, 18th July, s . 3 .

40 Zob . J . Rogers, J . Wright, What the European Union Owns the United Kingdom, ”Policy 
Briefing” 2017, 13th December, http://henryjacksonsociety .org/wp-content/uploads/2017/12/
HJS-Policy-Briefing-What-the-EU-Owes-the-UK-Final .pdf (dostęp 11 .12 .2019) .

41 Art. 42, 45 i  Protokół nr  10 TUE (stała współpraca strukturalna), www .eda .europa .eu 
(dostęp 6 .05 .2020) .
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wspólnych zdolności militarnych Unii Europejskiej (17,6% budżetu tej agen-
cji w 2016 r .) i wsparcia m .in . projektów pooling and sharing42 .

Obie strony uzgodniły w końcu 2018 r ., na podstawie art . 50 ust . 2 TUE, 
Deklarację polityczną określającą ramy przyszłych stosunków między Unią 
Europejską a Zjednoczonym Królestwem (The Future Relationships between the 
United Kingdom and the European Union)43, która m .in . odnosiła się do polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony . Opowiedziano się w niej za dialogiem 
politycznym i sektorowym dotyczącym WPZiB i WPBiO UE44 oraz konty-
nuowaniem „ścisłej współpracy w ramach dowodzonych przez Unię, zarówno 
cywilnych, jak i wojskowych, misji i operacji zarządzania kryzysowego”45 .

„Jako państwo uczestniczące w konkretnej misji lub operacji w dziedzi-
nie WPBiO Zjednoczone Królestwo brałoby udział w konferencji w sprawie 
formowania i obsady sił, wezwaniu do wniesienia wkładów oraz w spotkaniu 
komitetu uczestników, tak aby możliwa była wymiana informacji o realizacji tej 
misji lub operacji . Strona brytyjska powinna również mieć możliwość delego-
wania, w przypadku wojskowych operacji w dziedzinie WPBiO, personelu do 
wyznaczonego dowództwa operacji, proporcjonalnie do skali jej uczestnictwa”46 .

Postanowienia umowy odnosiły się również do kontynuowania dwustron-
nej współpracy badawczej i przemysłowej w ramach „wspólnych projektów 
europejskich oraz do zwiększenia interoperacyjności i wspierania wspólnej 
efektywności sił zbrojnych”47 . Wskazywano na autonomię strategiczną part-
nerów i swobodę działania w bazach przemysłowych ich sektora obronnego 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej . Ograniczano 

42 https://www .eda .europa .eu/docs/default-source/eda-factsheets/final-p-s_30012013_fact-
sheet_cs5_gris (dostęp 12 .05 .2020) .

43 Umowa w sprawie wystąpienia z UE i z Euratomu oraz Deklaracja polityczna (003), 
Dz .Urz . UE C 66 I z dnia 19 lutego 2019 r ., https://eur-lex .europa .eu/oj/2019/direct-access-se-
arch-result .html?ojSeries=ALL&ojNumber=3&ojYearSearch=2019&ojSeriesSearch=ALL&oj-
NumberSearch=3 (dostęp 20 .04 .2020) .

44 Ibidem, pkt 97, s . 194 .
45 Ibidem, pkt 101, s . 194 .
46 Ibidem, pkt 103, s . 194 .
47 Ibidem, pkt 104, s . 195 . Zob . wersja angielska: https://www .iiss .org/blogs/military-ba-

lance/2019/01/uk .future-eu-defence-funding (dostęp 18 .12 .2019) .
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i kontrolowano w ten sposób dostęp Wielkiej Brytanii do europejskiego rynku 
zbrojeniowego . Odnosiło się to do uczestnictwa strony brytyjskiej w projek-
tach realizowanych w ramach EDA, konkretyzowanych poprzez porozumie-
nia administracyjne i finansowane ze strony EDF48 . Londynowi deklarowano 
uczestnictwo – „na zasadzie wyjątku” (on an exceptional basis) i na zaproszenie 
Rady Unii Europejskiej „w formacie PESCO”49 – w projektach w ramach sta-
łej współpracy strukturalnej (PESCO), praktycznie ograniczając tego rodzaju 
kooperację50 . Jednym z ważniejszych elementów rozwoju takiej współpracy 
w obszarze bezpieczeństwa i obrony będzie z pewnością realizacja wspólnych 
projektów, również w kosmosie (w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej; 
European Space Agency – ESA) . Kooperacja ta ma obejmować również obszar 
programu Galileo (europejskiego systemu nawigacji satelitarnej), niezbędnego 
do budowy całościowego systemu obronnego Unii Europejskiej .

Strona brytyjska zamierza włączyć się aktywnie do projektów realizacji 
europejskich inicjatyw obronnych . Wcześniej wsparła stanowisko europej-
skich partnerów dotyczące realizacji postanowień tzw . porozumienia z Mińska, 
związanego z ewentualnym zakończeniem wojny na Ukrainie i utrzymaniem 
sankcji przeciwko Rosji . Solidarność z europejskimi sojusznikami zademon-
strowano51 jako kontrę wobec Stanów Zjednoczonych i polityki prezydenta 
Donalda Trumpa, który wycofał się (8 maja 2018 r .) z porozumienia nukle-
arnego z Iranem (2015 r .) . Londyn wspiera tutaj jednoznacznie stanowisko 

48 EU Defence. Brexit Opens Door for EU Military Technology Fund. France and Germany Back 
Drive for Greater Defence Integration, FT, 15th May 2017, https://www .ft .com/contentc149c4b4-
3891-11e7-821a-6027b8a20f23 (dostęp 20 .12 .2019); L . Beuraud-Sudreau, UK Access to Future 
European Defence-Research Funds: Another Brexit Uncertainty?, https:www .iiss .org/blogs/mili-
tary-balance/2019/01/uk-future-eu-defence-funding (dostęp 23 .12 .2019) .

49 Umowa w sprawie wystąpienia z UE i z Euratomu oraz Deklaracja polityczna (003), 
op.cit ., pkt 104c, s . 195 .

50 G . Głogowski, Perspektywy udziału Wielkiej Brytanii we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa 
i Obrony po brexicie, „Biuletyn Analizy Centrum Inicjatyw Międzynarodowych” 2018, nr 12, s . 7 .

51 Council of the EU, Iran Nuclear Deal: EU Statement on the Joint Comprehensive Plan 
of Action, “Press Release” 2017, no . 590/17, 16th October, press .office@concilium .europa .eu .  
Zob . We Are Determined to Keep This Deal in Place, Speech by F . Mogherini, 1th May 2018; 
R . Heath, Federica Mogherini: Iran Nuclear Deal Will Hold, http://www .politico .eu .article/fed-
erica-mogherini-iran-donald-trump-hassan-rouhani (dostęp 2 .12 .2019) .



Krzysztof Miszczak 

130

UE52 . W obszarze polityki bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej funkcjonowanie tego porozumienia mogłoby doprowadzić do zaha-
mowania ewentualnego procesu produkowania broni jądrowej przez Iran 
i obniżyć próg ryzyka wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie . 
Sama UE mogłaby również odgrywać rolę czynnego uczestnika procesu poko-
jowego w tym regionie, dotychczas zarezerwowaną dla USA53 . Niemcy, Francja 
i Wielka Brytania będą koordynować swoje stanowiska w ramach tzw . inicja-
tywy E-3 . Ponadto UE potrzebuje Wielkiej Brytanii jako partnera w ochronie 
zewnętrznych granic unijnych i swojej polityki bezpieczeństwa realizowanej 
m .in . w misjach na kontynencie afrykańskim, a przede wszystkim w kwestii 
generalnego wzmacniania europejskich zdolności obronnych reagowania anty-
kryzysowego „przy respektowaniu własnych interesów strategicznych i bezpie-
czeństwa”54 . Londyn zamierzał współpracować w ramach WPBiO w obszarze 
zarządzania unijnymi misjami cywilnymi i militarnymi oraz uzależniał swój 
udział odpowiednio do ich rodzaju . Miało to umożliwić utworzenie specjalnego 
instrumentu – tzw . Ramowej Umowy Uczestnictwa (Framework Participation 
Agreement – FPA) – niewpływającego na decyzje UE zgodnie z jej autonomią 
decyzyjną i nienaruszającego suwerennych praw Wielkiej Brytanii55 . Poprzez 
porozumienia administracyjne (Administrative Arrangement) Londyn zobo-
wiązał się również do dalszej współpracy w ważnych projektach EAO i wciąż 
na „zasadzie wyjątku”, a na zaproszenie Komisji Europejskiej będzie uczestni-
czyć w projektach w formacie PESCO56 .

52 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) został zatwierdzony rezolucją 2231 RB ONZ 
i wprowadzony w życie 20 lipca 2015 r . P . Donahue, G . Viscusi, Europe Steps Up Bid to Sal-
vage Iran Nuclear Deal, Bloomberg, 14th May 2018, http://www .bloomberg .com/news/arti-
cles/208–05–14/europe-steps-up-effort-to-sal (dostęp 15 .12 .2019) .

53 B . Oppenheim, Beyond Firefighting: An EU Strategy for Gaza, CER Insight, 29th June 
2018, www .cer .eu (dostęp 2 .12 .2019) .

54 Political Declaration Setting out the Framework for the Future Relationship between the Euro-
pean Union and the United Kingdom, HM Government, Parliament of the United Kingdom, 
19th October 2019, https://assets .publishing .service .gov .uk=121_2019 (dostęp 22 .11 .2019) .

55 Political Declaration Setting out…, op.cit ., s . 19 .
56 Ibidem. Ponadto obie strony uzgodniły współpracę w kosmosie, na zasadzie odpowied-

nich porozumień i w ramach unijnej strategii w sferze cybernetycznej .
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Podsumowanie

Podczas kampanii wyborczej w 2019 r . brytyjski premier, Borys Johnson, 
podkreślał, że przyszły rząd konserwatywny zobowiązuje się do przeglądu obec-
nej i realizowania nowej zintegrowanej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa 
i obrony Wielkiej Brytanii w zakresie: rozszerzenia/powiększenia obecnych sił 
zbrojnych o komponenty obejmujące siły specjalne, zwalczania terroryzmu 
i zorganizowanej przestępczości oraz wykorzystania instrumentów dyploma-
cji57 . Temu celowi ma służyć gruntowny przegląd dotychczas obowiązującej 
narodowej strategii bezpieczeństwa i zdolności bezpieczeństwa narodowego 
pod kątem ich adaptacji w nowej sytuacji szeroko rozumianych konfliktów 
zbrojnych . Przegląd ma być zakończony we wrześniu 2020 r . Według mini-
stra obrony Wielkiej Brytanii, Bena Wallace’a, radykalne zmiany powinny 
prowadzić do jasnego określenia celów strategicznych, zapewnić odpowied-
nie kumulowanie i użycie środków do przeciwstawienia się zagrożeniom (ze 
strony wrogich państw, grup terrorystycznych, zorganizowanej przestępczo-
ści) oraz generalnie wzmocnić zdolności obronno-interwencyjne brytyjskich 
sił zbrojnych58 . Kwestią zasadniczą ma być kontynuowanie procesów refor-
mowania polityki zaopatrzenia brytyjskich sił zbrojnych w sprzęt wojskowy 
i reorganizacji Ministerstwa Obrony tego kraju . Ponadto planuje się poczy-
nić inwestycje związane z kosmosem i zaawansowaną technologią kwantową 
w takich dziedzinach, jak informatyka, komunikacja i obszar sensoryczny . 
Mimo że rządząca Partia Konserwatywna oficjalnie reprezentuje stanowisko, 
że armia brytyjska dzisiaj jest w stanie realizować wszystkie przed nią stawiane 
cele operacyjne, to  rzeczywistość jest inna . Młode pokolenie Brytyjczyków 
nie kwapi się do służby w królewskich siłach zbrojnych . Problem ten będzie 

57 D . Barrie, UK Defence Review: Report at Leisure, IISS, https://www .iiss .org/blogs/mili-
tary-balance/2020/01/uk-defence-review (dostęp 26 .05 .2020) .

58 Zob . Ben Wallace Interview: We Can’t Rely on US, “Sunday Times” 2020, 12th Janu-
ary, https://www .thetimes .co .uk/edition/news/ben-wallace-interview-we-cant-rely-on-us-p… 
(dostęp 13 .01 .2020) .
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bezpośrednio rzutował na zdolności ekspedycyjne i poziom współpracy z part-
nerami w Europie i poza kontynentem europejskim .

Wielka Brytania stoi w obliczu – dla niej z gruntu nowej – sytuacji rozluź-
nienia w przyszłości ścisłego sojuszu z USA . Jest to o tyle osobliwe, że do tej 
pory Londyn sam uważał się za pierwszoplanowego sojusznika Waszyngtonu 
w Europie . Obecna amerykańska administracja prezydenta Donalda Trumpa 
i jego doktryna America First – wycofywania się z przywództwa Zachodu już 
tego tak jednoznacznie nie precyzują . Wielka Brytania była do tej pory cał-
kowicie uzależniona od: wspólnego zabezpieczenia lotniczego i satelitarnego 
Stanów Zjednoczonych; amerykańskich struktur wywiadowczych; zdolności 
rozpoznania pola walki; strategicznego przetrwania militarnego w dużych ope-
racjach rozwiązywania konfliktów zbrojnych . Londyn znajdzie się w sytuacji, 
gdy w przyszłych konfliktach zbrojnych i podczas prowadzenia nowego rodzaju 
wojen nielinearnych (hybrydowych) w dużej mierze będzie musiał się opierać 
na własnych siłach zbrojnych (bez amerykańskiego wsparcia w ramach – do 
tej pory – istotnej części koalicji ze Stanami Zjednoczonymi) .

Po brexicie i przesunięciu siły USA w region Indo-Pacyfiku Wielka Bryta-
nia musi definiować swoje interesy bezpieczeństwa narodowo albo w rozsze-
rzonym bilateralnym wymiarze, co będzie skutkowało relatywnym osłabieniem 
jej uczestnictwa w tworzonym nowym układzie sił międzynarodowych, gdzie 
strategiczna rywalizacja dwóch supermocarstw (Stanów Zjednoczonych i Chiń-
skiej Republiki Ludowej) będzie się zwiększała . Z Federacją Rosyjską stosunki 
w najbliższym czasie nie będą znormalizowanie, dopóty, dopóki Rosja – według 
premiera Borisa Johnsona – „(…) nie zakończy destabilizacyjnych działań, które 
zagrażają Wielkiej Brytanii i naszym sojusznikom oraz podważają bezpieczeń-
stwo naszych obywateli i nasze bezpieczeństwo”59 . Nie przeszkadza to stronie 
brytyjskiej, szczególnie Partii Konserwatywnej, w utrzymywaniu otwartych 

59 Brytyjski premier Boris Johnson w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, 
przeprowadzonej w Berlinie w dniu 19 stycznia 2020 r . podczas spotkania w kuluarach kon-
ferencji poświęconej procesowi pokojowemu w Libii, https://www .gov .uk/government/news/
pm-meeting-with-president-putin-19-january-2020 (dostęp 20 .01 .2020) .
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kontaktów z putinowskimi oligarchami mającymi swoje posiadłości i konta 
bankowe w Zjednoczonym Królestwie .

Tylko w porozumieniu i ze wsparciem kontynentalnych państw UE Wielka 
Brytania może zachować status jednego z największych mocarstw regional-
nych w polityce międzynarodowej . Deklaracyjne ambicje Londynu, funkcjo-
nowania jako globalna siła w stosunkach międzynarodowych, będą w dużej 
mierze determinowane przede wszystkim przez rozwój geopolitycznej i geo-
ekonomicznej sytuacji na kontynencie europejskim oraz zakres możliwości 
brytyjskich działań „interwencyjnych” w ramach europejskiej geopolityki . 
Obecnie realizacja tego zadania, poza unijnymi strukturami, będzie trudna . 
Wielka Brytania (bez zaplecza militarno-przemysłowego UE) jako państwo 
trzecie nie będzie mogła odgrywać roli wewnętrznego regulacyjnego hege-
mona, który mógłby równoważyć relacje między unijnymi regionalnymi 
mocarstwami (Francją i Niemcami) na kontynencie europejskim . Jednak 
w interesie Unii Europejskiej – realizującej projekt rozszerzonego bezpieczeń-
stwa i budowy kluczowego strategicznie autonomicznego wymiaru unijnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony –  leży kontynuowanie ścisłej współpracy 
z Wielką Brytanią po brexicie, szczególnie w szeroko rozumianym obszarze 
tworzenia europejskiej unii obronnej60 .
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FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI A NEGOCJACJE 

WIELOLETNICH RAM 
FINANSOWYCH UE 2021–2027 

– NOWI AKTORZY, 
WSPÓŁZALEŻNOŚCI I INSTYTUCJE

Streszczenie

Od maja 2018 r . trwają negocjacje wieloletnich ram finansowych (WRF) 2021–2027 . 
Jednym z nowych elementów, który wpłynie na ich rezultaty, będzie Fundusz Sprawiedli-
wej Transformacji, zaproponowany 14 stycznia 2020 r . przez nową Komisję Europejską 
pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen . Jest to Fundusz, który ma wspierać regiony 
przechodzące transformację energetyczną, w tym regiony węglowe . W niniejszym roz-
dziale przeanalizowano okoliczności powstania tej propozycji Komisji, zwłaszcza rolę akto-
rów, takich jak Komitet Regionów i Parlament Europejski . Dodatkowej ocenie poddano 
wpływ Funduszu na stanowiska, cele i  strategie negocjacyjne aktorów w negocjacjach 
WRF 2021–2027, podczas których instytucje UE zadecydują o wielkości oraz zakresie 
geograficznym i tematycznym Funduszu . Wyniki analizy wskazują, że chociaż Fundusz 

1 dr Aleksandra Kisielewska, analityk, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds . Poli-
tyki Regionalnej i Miejskiej, Wydział Rozwoju Polityki i Analiz .



Aleksandra Kisielewska 

138

wprowadzi pewne nowe elementy do negocjacji WRF, nie spowodują one trwałej insty-
tucjonalnej modernizacji zasad, która mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w ewentualnym 
nowym traktacie unijnym .

Kluczowe słowa: wieloletnie ramy finansowe, transformacja energetyczna, fundusz spra-
wiedliwej transformacji, negocjacje .

THE JUST TRANSITION FUND AND THE NEGOTIATIONS 
OF THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK 
2021–2027 – NEW ACTORS, INTERDEPENDENCIES 
AND INSTITUTIONS

Summary

The negotiations of the multiannual financial framework (MFF) 2021–2017 started 
in May 2018 with the publication of the proposal by the European Commission . One 
of the new elements which will have a considerable impact on their final result is the new 
Just Transition Fund which was presented by the new Commission of President Ursula 
von der Leyen on 14th January 2020 . This Fund aims at helping the European regions, 
including coal regions in energy transformation . This chapter is analyzing the circum-
stances which led to creation of this Fund, especially the role of the European Commit-
tee of the Regions and the European Parliament . What is also important is the impact 
of this Fund on the MFF negotiations – positions, objectives and negotiating strategies 
of the main actors who will decide generally on the MFF and in particular on the the-
matic and geographical scope of the Fund . The initial analysis suggests that although 
the Fund will introduce some new elements into the MFF negotiations, it will not lead 
to a major institutional shift for the MFF which could be codified in the future in the 
new European treaty .

Keywords: multiannual financial framework, energy transition, just transition fund, 
negotiations .
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Wprowadzenie

Negocjacje w Unii Europejskiej – z udziałem państw członkowskich, insty-
tucji europejskich, aktorów społeczno-gospodarczych oraz państw trzecich – to 
proces na tyle powszechny, że UE jest często charakteryzowana jako „insty-
tucja ciągle negocjująca”2, „wielostronny, biurokratyczny maraton negocja-
cyjny”3 . Powszechność i powtarzalność negocjacji w UE oraz współzależność 
aktorów, wątków i procesów powodują także, że między wszystkimi aktorami 
wytwarza się specyficzna kultura negocjacyjna, która prowadzi do negocjacji 
o tzw . zapewnionych wynikach (assured outcomes) . Oznacza to, że zagrożenie 
braku porozumienia jest zminimalizowane, często za pomocą różnych ustępstw, 
derogacji na  rzecz aktorów będących najbardziej przeciwko porozumieniu . 
Powstałe w ten sposób rekompensaty (side-payments) są instrumentem stoso-
wanym na szeroką skalę podczas negocjacji wieloletnich ram finansowych UE . 
Wielosektorowy charakter tych negocjacji pozwala także na szczególnie efek-
tywne stosowanie wymiany ustępstw między aktorami (trade-offs) . Natomiast 
wysoki stopień instytucjonalizacji – w rozumieniu wpływu instytucji zarówno 
formalnych, jak i nieformalnych na proces negocjacji w UE – powoduje, że 
kontekst negocjacji może oddziaływać w mniejszym stopniu na ich przebieg 
niż historycznie ukształtowane, wsparte nieformalnymi normami zachowań 
instytucje i procesy .

W niniejszym rozdziale celem jest pokazanie, w jaki sposób nowy temat 
(kontekst) – wsparcie dla regionów węglowych przechodzących transformację 
energetyczną, jeden z ważniejszych elementów polityki UE na rzecz neutral-
ności klimatycznej – wpływał na proces negocjacji WRF 2021–2027 . Analiza 
obejmie okres przed publikacją propozycji Komisji Europejskiej dotyczących 

2 L . J . Bal Permanent Negotiation Institute, Decision Making and Negotiations in the Euro-
pean Union, ”Discussion Paper“ 1995, no . 7, University of Leicester, Centre for the Study of 
Diplomacy .

3 B . Kohler-Koch, Catching up with Change: The Transformation of Governance in the Euro-
pean Union, “Journal of European Public Policy” 1996, vol . 3 (3), s . 367 .
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Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (14 stycznia 2020 r .4), ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Komitetu Regionów w ich przygotowaniu . Celem jest 
pokazanie, że Fundusz ten wprowadzi pewne nowe elementy do negocjacji, 
mające wpływ na koalicje, priorytety, koncesje, które pozwolą na zawarcie osta-
tecznego porozumienia w sprawie WRF 2021–2027 . Z perspektywy samego 
procesu negocjacji ram finansowych nie będą to jednak elementy rewolucyjne, 
zmieniające normy instytucjonalne tych negocjacji, które mogłyby być skody-
fikowane w kolejnym traktacie unijnym .

5.1.  Okoliczności powstania Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji

W dniu 11 grudnia 2019 r . nowa Komisja Europejska, której przewodni-
czącą dwa tygodnie wcześniej została Ursula von der Leyen, przedstawiła nową 
wieloletnią strategię na rzecz wzrostu Unii Europejskiej pod nazwą Europej-
ski Zielony Ład (European Green Deal) . Zgodnie z jej założeniami do 2050 r . 
Europa ma się stać „(…) pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, 
przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu zrównoważonego roz-
woju gospodarki, poprawie stanu zdrowia i jakości życia obywateli”5 .

Tak jak każda poprzednia strategia gospodarcza UE Europejski Zielony 
Ład dotyczy wszystkich sektorów gospodarczych i wszystkich polityk euro-
pejskich, a jego realizacja wymaga znacznych inwestycji – według szacunków 
Komisji Europejskiej niezbędne będą dodatkowe inwestycje w wysokości 
260 mld EUR rocznie do 2030 r ., czyli ok . 1,5% PKB z 2018 r . Dlatego też 

4 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council Establishing the Just Transition Fund, COM(2020) 22 final, Brussels, 14th January 2020 . 
Fundusz stanowi jeden z  trzech filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji: https://
ec .europa .eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/14–01-2020-financing-the-green-
-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism (dostęp 
19 .01 .2020) .

5 Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład, informacja na stronie Przedstawicielstwa 
Komisji w Polsce, 15 grudnia 2019 r ., https://ec .europa .eu/poland/news/191211_green_deal_pl 
(dostęp 17 .01 .2020) .
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14 stycznia 2020 r . Komisja przedstawiła plan inwestycyjny, na który składają 
się środki pochodzące z budżetów państw członkowskich (zarówno publiczne 
i prywatne, jak też europejskie i krajowe)6 . W przypadku wieloletnich ram 
finansowych 2021–2027 Komisja podtrzymała cel przeznaczenia co najmniej 
25% na prowadzenie polityki klimatycznej, który został zapisany w projek-
cie WRF z 29 maja 2018 r .7 . Nowością będzie zwiększone wsparcie Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który ma odgrywać rolę europejskiego 
banku klimatycznego . Powstanie też nowy instrument finansowany z budżetu 
UE – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund), który od 
początku dyskusji o Europejskim Zielonym Ładzie wzbudza najwięcej emocji, 
zwłaszcza wśród państw członkowskich negocjujących WRF .

Nie po raz pierwszy Komisja Europejska wprowadza powiązanie celów poli-
tyki klimatycznej oraz budżetu europejskiego, co przedstawiono w tabeli 5 .1 . 
Jednak nigdy wcześniej powiązanie to nie było tak kompleksowe i daleko idące 
jak w planach na lata 2021–2027 .

Negocjacje WRF 2021–2027 nadal trwają . Parlament Europejski, w swoim 
stanowisku z listopada 2018 r .8, poparł ustanowienie celu wydatków na politykę 
klimatyczną na minimalnym poziomie 25% (tak jak w propozycji Komisji), 
ale docelowo, jak w 2027 r ., ma to być 30% . Parlament zaproponował rów-
nież stworzenie Funduszu Transformacji Energetycznej, co zapoczątkowało 
– na różnych forach europejskich – dyskusję na temat konieczności uwzględ-
nienia w przyszłych ramach finansowych szczególnej sytuacji tzw . regionów 
węglowych9 . Efektem polemiki i działań różnych podmiotów zainteresowanych 

6 European Commission, Commission Communication on the European Green Deal Invest-
ment Plan, COM(2020) 21 final, Brussels, 11th December 2019 .

7 Komunikat prasowy Komisji, Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni . 
Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021–2027, Komisja Europejska, Bruksela, 2 maja 2018 r .

8 Parlament Europejski, Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia, Bruksela, 
14 listopada 2018 r .

9 Przykładowe publikacje, w  których omówiono główne elementy dyskusji: Euractiv, 
EU’s ‘Just Transition Fund’ Gesture Muddies Budget Waters, 15th November 2018; Germany Eats 
Poland’s Green Lunch, “Politico” 2019, 21th November; Jacques Delors Energy Centre, Policy 
Paper Just Energy Transition: A Reality Test in Europe’s Coal Regions, 21th May 2019 .
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powstaniem takiego funduszu jest właśnie propozycja Komisji Europej-
skiej z 14  stycznia 2020 r ., dotycząca powołania Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji . 

Tabela 5.1. Polityka klimatyczna w wieloletnich ramach finansowych UE

Strategia 
gospodarcza 

UE

Cel klimatyczny 
w strategii gospodarczej WRF Cel klimatyczny 

w WRF

Specjalne instrumenty 
na rzecz polityki 

klimatycznej*

Strategia 
Lizbońska 
(odnowiona 
w 2005 r.) 

Filar środowiskowy 
stopniowo integrowany 
z filarem społecznym 
i filarem gospodarczym;
brak mierzalnych celów

2007
–2013

Brak 
wyznaczonego 
celu

Program LIFE; integracja 
celów klimatycznych 
w różnych politykach 
i instrumentach UE 
(tzw. mainstreaming) 

Europa 2020 Zmniejszenie 
przynajmniej 
o 20% emisji gazów 
cieplarnianych, 
wzrost udziału energii 
odnawialnej do 
poziomu 20% i wzrost 
o 20% efektywności 
energetycznej

2014
–2020

20% wszystkich 
wydatków WRF

Program LIFE; integracja 
celów klimatycznych 
w różnych politykach 
i instrumentach UE 
(tzw. mainstreaming) 

Europejski 
Zielony Ład

Europa pierwszym 
neutralnym klimatycznie 
kontynentem w 2050 r.

2021
–2027

25% wszystkich 
wydatków

Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji; Program 
LIFE+; integracja celów 
klimatycznych w różnych 
politykach i instrumentach 
UE (tzw. mainstreaming) 

* Nie wymieniono wszystkich polityk i instrumentów finansowanych z budżetu UE, które wspierają 
politykę klimatyczną, np . polityki spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej .
Źródło: opracowanie własne na podstawie www .ec .europa .eu (dostęp 12 .02 .2020) .

W dalszej części tekstu przedstawiono krótką analizę interakcji między róż-
nymi aktorami, które doprowadziły do publikacji komunikatu o Funduszu, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu Regionów . Opisano zarówno 
współzależności, jak też wynikające z nich zagrożenia i szanse, które powstały 
w momencie, kiedy Fundusz stał się nowym elementem wcześniej opubliko-
wanej propozycji dotyczącej WRF 2021–2027 . Zmienił się wówczas układ sił 
czy też tzw . win-set – zestaw rozwiązań akceptowalnych dla negocjatorów, czyli 
jeden z najważniejszych elementów w negocjacjach międzynarodowych według 
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modelu dwupoziomowej gry Roberta Putnama10 . W przypadku analizowa-
nym w niniejszym rozdziale chodzi o rozwiązania związane z pojawieniem się 
Funduszu, mające wpływ na ostateczny wynik negocjacji WRF 2021–2027 .

5.2.  Główni aktorzy w dyskusji o regionach węglowych 
w procesie transformacji energetycznej

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, element Europejskiego Zielonego 
Ładu, został zaproponowany przez Komisję Europejską, która w tym przypadku 
– jako jedyna instytucja europejska – posiada inicjatywę ustawodawczą . Jed-
nak propozycja ta pojawiła się dopiero pod koniec 2019 r ., a nie w momencie 
publikacji komunikatu w sprawie WRF 2021–2027 r . (w maju 2018 r .), mimo 
że platforma na rzecz regionów górniczych w okresie transformacji powstała już 
w grudniu 2017 r ., zainaugurowana przez trzech komisarzy – Maroša Šefčoviča, 
Miguela Ariasa Cañete i Corinę Creţu11 . Doświadczenie, jakie zebrały regiony 
w zakresie tworzenia projektów i długoterminowych strategii dla regionów gór-
niczych, przede wszystkim powinno zaowocować w chwili rozpoczęcia wdra-
żania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji . Dotychczasowym efektem ich 
współpracy było zdobycie poparcia w Parlamencie Europejskim (i umieszczenie 
utworzenia Europejskiego Funduszu Transformacji o budżecie 4,8 mld EUR 
jako jednego z postulatów PE w stanowisku na temat WRF 2021– 2027, o czym 
już wspominano) oraz Komitecie Regionów . To te dwie instytucje w najwięk-
szym stopniu zaangażowały się w promocję tego instrumentu, a wybory do 
Parlamentu Europejskiego na wiosnę 2019 r . i powstanie nowej Komisji pod 
koniec 2019 r . były momentem krytycznym negocjacji (critical juncture), 
który pozwolił na powstanie nowej ścieżki rozwoju „instytucji”, jaką w tym 

10 Double-Edged Diplomacy. International Bargainig and Domestic Politics, P . B .  Evans, 
H . K . Jacobson, R . D . Putnam (ed .), University of California Press, Berkley–Los Angeles–Lon-
don 1993 .

11 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Żaden region nie zostanie wykluczony: uru-
chomienie platformy dla regionów górniczych w okresie transformacji, Komisja Europejska, 
Strasburg, 11 grudnia 2017 r .
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przypadku był nowy instrument finansowany z budżetu UE – Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji12 . Natomiast fakt, czy powstanie Funduszu okaże się 
momentem krytycznym dla samej perspektywy finansowej i zmieni współza-
leżności między negocjatorami, zasady nieformalne i nawet formalne, będzie 
można ocenić na początku 2021 r ., kiedy cały proces negocjacji powinien być 
zakończony . Zgodnie z teorią wszyscy aktorzy biorący udział w negocjacjach 
perspektywy musieliby zostać związani w negocjacjach nowymi regułami gry 
(embedded), które stanowiłyby część acquis .

W tym momencie jesteśmy jedynie w stanie ocenić aktorów, w tym m .in . 
Komitetu Regionów, pod kątem mechanizmów, kanałów komunikacji i współ-
pracy, jakich używali, aby wpłynąć na powstanie Funduszu w takim kształcie . 
Na podstawie analizy dokumentów, sprawozdań ze spotkań i z konferencji, 
komunikatów prasowych itd . można postawić pewne tezy .
1 . Komitet Regionów – jako organ doradczy Unii Europejskiej złożony z przed-

stawicieli wszystkich państw członkowskich, wybranych na poziomach 
lokalnym i regionalnym – oddziałuje na proces legislacyjny UE zarówno 
bezpośrednio (poprzez opinie na temat unijnych aktów prawnych, które 
mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta), jak i pośrednio, mobilizując 
swoich członków do wywierania wpływu na rządy, Komisję i posłów PE .

2 . Odnośnie do regionów węglowych Komitet Regionów zaprezentował dwie 
główne opinie w 2019 r .: (1) „Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez 
innowacyjną i  zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie 
lokalnym i  regionalnym”, sprawozdawca to Witold Stępień, radny Sej-
miku Województwa Łódzkiego; (2) „Transformacja społeczno-gospodarcza 
regionów górniczych w Europie”, sprawozdawcą był Mark Speich, sekre-
tarz stanu ds . federalnych, europejskich i międzynarodowych (Nadrenia 
Północna-Westfalia)13 .

12 Jest to jeden z elementów w założeniach teorii instytucjonalizmu historycznego . Według 
Brigid Laffan takim momentem krytycznym dla wieloletniej perspektywy finansowej (jako 
nowej instytucji) były pierwsze jej negocjacje w latach 1988–1992: The Big Budgetary Bargains: 
From Negotiation to Authority, “Journal of European Public Policy” 2000, vol . 7 (5), s . 725–743 .

13 Obie przyjęte na sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniu 9 października 2019 r .
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3 . Wokół tych opinii Komitet Reginów zorganizował szeroką akcję lobbin-
gową . Jednym z ważniejszych wydarzeń była konferencja podczas Euro-
pejskiego Tygodnia Miast Regionów (9 października 2019 r .), z udziałem: 
komisarza ds . budżetu Günthera Oettingera, byłego przewodniczącego 
komisji ITRE w Parlamencie Europejskim Jerzego Buzka (autora propozy-
cji PE dotyczącej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji), przedstawicieli 
rządów Polski i Rumunii oraz członków Komitetu Regionów pochodzą-
cych z regionów węglowych .

4 . Konferencja ta była niejako podsumowaniem ponad dwuletniej współpracy 
wszystkich zaangażowanych stron . Komitet Regionów i jego członkowie 
byli bardzo aktywni zarówno podczas oficjalnych spotkań platformy regio-
nów węglowych, jak i poprzez wielostronne kontakty – z posłami PE, klu-
czowymi dyrekcjami w KE, przedstawicielstwami państw członkowskich 
w Brukseli . Oprócz opinii Komitet Regionów zlecał również ekspertyzy 
mające na celu przygotowanie argumentów popierających ich postulaty14 .

5 . Komitet Regionów przez ten cały okres zabiegał o realizację czterech głów-
nych kwestii: (1) dodatkowe środki na Fundusz, aby jego alokacja nie została 
zaproponowana kosztem alokacji innych regionów, zwłaszcza z polityki 
spójności; (2) koncentracja na regionach węglowych; (3) wdrażanie Fundu-
szu poprzez zarządzanie dzielone; (4) elastyczne zasady pomocy publicznej 
w celu zwiększenia skali środków, które będą przeznaczone na transfor-
mację . Będą to na pewno główne osie negocjacji dotyczących Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji między instytucjami UE w 2020 r ., w ramach 
WRF 2021–2027 . Komitet Regionów nie będzie miał już tak bezpośred-
niego wpływu na ich przebieg – większość decyzji zapadnie na szczytach 
Rady Europejskiej . Powinny one uwzględniać również pewne elementy sta-
nowiska Parlamentu Europejskiego, który musi wyrazić zgodę na WRF15 . 

14 Jedna z ekspertyz w 2020 r . ma dotyczyć pomocy publicznej, w tym opisania przykładów 
w wybranych regionach węglowych, kiedy bardziej elastyczne przepisy umożliwiłyby skutecz-
niejsze działania rozwojowe .

15 Według art . 312 TFUE WRF są przyjmowane w ramach specjalnej procedury legislacyj-
nej – Rada głosuje jednogłośnie, a Parlament Europejski wyraża zgodę w głosowaniu większo-
ścią absolutną .
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Jednak wydaje się, że już sam fakt zaproponowania Funduszu odzwiercie-
dla cele PE, trudniej więc mu będzie skutecznie żądać kolejnych konce-
sji ze strony państw członkowskich . Ostatnie głosowania w PE pokazały 
też, że frakcja Zielonych nie poparła nowej Komisji Europejskiej, uznając, 
że zapowiadane cele Europejskiego Zielonego Ładu są nadal zbyt mało 
ambitne16 . Dla państw członkowskich Fundusz będzie jednym z ważniej-
szych elementów wpływających na ich pozycję netto podczas negocjacji 
WRF i ustalania kolejnych elementów unijnej polityki klimatycznej .
W efekcie tych wszystkich procesów, które doprowadziły do powstania Fun-

duszu Sprawiedliwej Transformacji, pojawiły się nowe współzależności między 
instytucjami UE w kontekście negocjacji wieloletnich ram finansowych, które 
Polska – jako jeden z głównych negocjatorów zarówno Funduszu, jak i WRF 
– powinna wziąć pod uwagę . Krótko zostaną one opisane w kolejnym pod-
rozdziale . Teorie negocjacji zakładają, że współzależności17 są jedną z najważ-
niejszych cech procesu negocjacji i stosunków międzynarodowych . Według 
Freda Charlesa Iklé18 „(…) bez wspólnego interesu nie ma po co negocjować, 
bez konfliktu nie ma czego negocjować” .

5.3.  WRF 2021–2027 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 
– nowe vs. stare współzależności

Na czym więc polegają nowe współzależności? Jakie szanse, zagrożenia, 
wyzwania z tym związane powinni wziąć pod uwagę wszyscy negocjatorzy? 
Czy pewne tradycyjne elementy procesu negocjacji WRF pozostaną bez zmian?

16 Informacje prasowe grupy politycznej w  PE Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie: 
Greens/EFA Group, Press Release. Voted against Ursula von der Leyen, 16th July 2019; Greens/ EFA 
Group, Press Release. Neither Blank Cheque nor a Red Card. Greens/EFA Abstain on the Vote of 
the New Commission, 27th November 2019 .

17 R . O . Keohane, J . S. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition, Little, 
Brown and Co ., Boston 1977.

18 F . C . Iklé, How Nations Negotiate, HarperCollins, New York 1964, s . 2 .



5. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji a negocjacje wieloletnich ram finansowych UE 2021–2027...

147

Po pierwsze, pozycja netto jako dominujący element w negocjacjach liderów 
pozostanie bez zmian . Polska oraz inni beneficjenci polityki spójności, będący 
jednocześnie potencjalnymi beneficjantami Funduszu, będą musieli na któ-
rymś etapie negocjacji wybrać priorytet numer 1 – ten, który da im największe 
dodatkowe korzyści . Od początku pojawienia się koncepcji Funduszu pod-
kreślają oni jednak w swoich stanowiskach, iż jego budżet nie może być stwo-
rzony kosztem budżetu polityki spójności i WPR19 . Tak samo płatnicy netto, 
a wśród nich Niemcy, dla których cele Europejskiego Zielonego Ładu są jed-
nymi z najważniejszych w polityce europejskiej, będą wspierać Fundusz, ale 
nie kosztem ich głównego celu WRF – 1% budżetu w stosunku do DNB UE .

Podział na płatników i beneficjentów netto, tradycyjny dla negocjacji 
WRF, w przypadku negocjacji Funduszu mimo wszystko będzie zachwiany . 
Wśród państw będących w przyszłości jego największymi beneficjentami są m .
in .: Niemcy, Polska, Rumunia czy Estonia oraz Hiszpania (domagająca się 
rozszerzenia kwalifikowalności również na regiony, które nie są węglowe, ale 
przechodzą transformację energetyczną sektorów emitujących najwięcej CO2) .

Nowe koalicje między państwami członkowskimi tym bardziej mogą powstać, 
jeśli do kwestii finansowych zostaną dołączone propozycje związane z uela-
stycznieniem zasad pomocy publicznej . W tym przypadku Niemcy zajmują 
stanowisko bliższe beneficjentom Funduszu niż płatnikom netto, zwłaszcza 
Danii czy Szwecji, które zawsze prezentowały stanowisko rygorystyczne, tzn . 
uznające obronę konkurencji i ochronę konsumentów na jednolitym rynku 
jako najważniejszy cel . Ten element negocjacji Funduszu wpisuje się dodat-
kowo w podejście nowej Komisji Europejskiej, której celem ma być przede 
wszystkim wzmocnienie firm europejskich przed globalizacją ze strony Chin 
i USA, co zapewne będzie oznaczać zmiany w polityce konkurencji w kierunku 
zgodnym z oczekiwaniami beneficjentów Funduszu20 .

19 Friends of Cohesion: Joint Declaration on the Multiannual Financial Framework 2021–2027, 
5th November 2019 .

20 President Elect Ursula von der Leyen, Mission Letter to Margrethe Vestager, Vice-President 
Designate for a Europe Fit for the Digital Age, 10th September 2019, s . 5 .
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Kolejna kwestia instytucjonalna, która prezentuje odwrócenie trendu 
ostatnich lat (co najmniej negocjacji perspektywy 2014–2020), jest związana 
z wyborem sposobu wdrażania Funduszu . Komisja zaproponowała zarządzanie 
dzielone, takie jakie funkcjonuje w programach polityki spójności . Dodatkowo 
część Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji będzie wdrażana pośrednio, 
poprzez Europejski Bank Inwestycyjny . Komisja nie zdecydowała się zatem 
na zwiększenie udziału zarządzania bezpośredniego przez swoje agencje i dyrek-
cje, co było celem Komisji Junckera .

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, po Funduszu Junckera, jest już 
kolejną kluczową inicjatywą Komisji Europejskiej, której finansowanie jest 
oparte na budżecie UE . Jednak znaczna część środków ma też pochodzić 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i być wdrażana już nie jako tradycyjne 
granty, ale instrumenty zwrotne – pożyczki, kredyty, gwarancje . Wykorzystanie 
takiego sposobu finansowania pozwala na proponowanie nowych inicjatyw 
o znacznym wymiarze finansowym (w przypadku Mechanizmu Sprawiedli-
wej Transformacji Komisja Europejska wyznaczyła cel 100 mld EUR), które 
nie byłyby możliwe, gdyby jedynym źródłem był zmniejszający się realnie 
budżet UE . Jest to rozwiązanie popierane nie tylko przez płatników netto, 
których głównym postulatem (także w negocjacjach WRF 2021–2027) jest 
ich ograniczenie do 1% DNB21 . Również dla płatników netto jest to sposób 
na osiągnięcie sukcesu na koniec negocjacji . Ewentualna kwota – wynego-
cjowana przez każde państwo członkowskie w zakresie polityk, w których ist-
nieją alokacje krajowe (m .in . polityka spójności, wspólna polityka rolna czy 
teraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) – będzie większa niż w poprzed-
nich WRF, mimo mniejszego budżetu UE oraz zazwyczaj mniejszej alokacji 
dla danej polityki i danego państwa wpisanej do unijnego budżetu22 . Należy 

21 Podczas pierwszych dyskusji w Radzie niektórzy ambasadorowie reprezentujący płatni-
ków netto podkreślali, że zgodzą się, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji był finansowany 
z nowych środków, o ile będą to środki w ramach 1% DNB .

22 Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z maja 2018 r . jedyne państwa członkowskie, 
których alokacja polityki spójności rośnie w porównaniu do poprzedniej perspektywy, to: Buł-
garia, Rumunia, Grecja, Włochy, Finlandia, Hiszpania i Cypr .
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zawsze pamiętać, że negocjacje w Unii Europejskiej charakteryzują się tym, że 
wszystkie państwa członkowskie i wszystkie instytucje unijne biorące w nich 
udział powinny osiągnąć jakiś sukces negocjacyjny . Najlepszym przykładem 
działania takiego mechanizmu lub też kultury negocjacyjnej jest wynik Rady 
Europejskiej z grudnia 2019 r . Komisja Europejska i Rada Europejska mogły 
ogłosić sukces, że udało się ustalić wspólne zobowiązanie o neutralności kli-
matycznej Unii Europejskiej do 2050 r . Polska natomiast, która na tym eta-
pie nie była w stanie się zobowiązać do realizacji tego celu, wynegocjowała 
dodatkowy zapis w konkluzjach podkreślający właśnie jej specyficzną sytuację 
i odkładający decyzję do czerwca 2020 r .23 .

Przykłady współzależności, które zaczęły się tworzyć w ramach negocjacji 
WRF 2021–2027 w momencie publikacji komunikatu o Funduszu Sprawie-
dliwej Transformacji i które przedstawiono w tym rozdziale, świadczą o tym, że 
nowe elementy będą się przeplatać z tymi już istniejącymi – między głównymi 
negocjatorami, ich stanowiskami i strategiami czy między samymi politykami 
unijnymi . Autorka uważa, że same negocjacje WRF 2021–2027 przebiegną 
raczej według dotychczasowych reguł, co polscy negocjatorzy powinni wziąć 
pod uwagę podczas przygotowywania swojej strategii negocjacyjnej .

Podsumowanie

Nawiązując do krótkiej charakterystyki negocjacji w Unii Europejskiej 
zaprezentowanej we wprowadzeniu do niniejszego tekstu, należy podkre-
ślić, że WRF 2021–2027 (po wielostronnym wielomiesięcznym biurokra-
tycznym maratonie negocjacyjnym) na pewno zostaną wynegocjowane (an 
assured outcome) . Ze względu na nowy Parlament Europejski i nową Komi-
sję, która już w pierwszych dniach swojego urzędowania przedstawiła nowe 

23 „Na tym etapie jedno państwo członkowskie nie może, jeżeli o nie chodzi, zobowiązać się 
do realizacji tego celu; Rada Europejska wróci do tej kwestii w czerwcu 2020 r .” (Rada Euro-
pejska, Konkluzje, Bruksela, 12 grudnia 2019 r .) .
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propozycje (Europejski Zielony Ład i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 
mające znaczenie dla budżetu UE), w negocjacjach WRF pojawią się nowe 
elementy, nowe koalicje, nowe współzależności . Dzięki nim wieloletnie ramy 
finansowe 2021–2027 przejdą ewolucyjne zmiany, które jednak nie spowo-
dują trwałej instytucjonalnej modernizacji zasad, mogącej znaleźć odzwiercie-
dlenie w ewentualnym nowym traktacie unijnym . Komitet Regionów (razem 
z Parlamentem Europejskim) odgrywał bardzo ważną rolę przed publikacją 
komunikatu o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, wspierając inicjatywy 
na rzecz transformacji regionów węglowych, zwłaszcza w ramach przyszłego 
budżetu UE . Na końcowym etapie negocjacji WRF Komitet będzie pełnił tra-
dycyjną funkcję, doradczą, lobbingową, co nie będzie miało bezpośredniego 
przełożenia na toczące się negocjacje . Jednak należy docenić jego skuteczność 
i aktywność w tym temacie w  latach 2018–2019 . Dalsze badania i analizy 
powinny mieć miejsce w 2021 r ., kiedy będzie możliwa ocena całego procesu 
negocjacji WRF i Funduszu (po zakończeniu ich negocjacji) .
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6EDWARD HALIŻAK1

WOJNA HEGEMONICZNA 
USA– CHINY: IMPLIKACJE DLA 

GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Streszczenie

Celem rozdziału jest zbadanie aktualnego stanu stosunków USA–Chiny, które weszły w nową 
jakościowo fazę określaną mianem „wojny hegemonicznej” . U jej podstaw leży dystrybucja 
potęgi ekonomicznej (mierzonej GDP) między tymi krajami . Udział USA w światowym 
GDP jest oceniany na ok . 23%, a Chin – na 16% (w cenach bieżących) . Ten dwubiegu-
nowy układ sił będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania gospodarki 
światowej, a także współpracy i rywalizacji według reguł geoekonomii .

Kluczowe słowa: wojna hegemoniczna, wojna handlowa, geoekonomia, dystrybucja siły 
ekonomicznej .

1 prof . dr hab . Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Regionalnych 
i Globalnych .
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US–CHINA HEGEMONIC WAR: IMPLICATIONS  
FOR THE WORLD ECONOMY

Summary

The aim of the chapter is to analyze the current state of US–China relations, which are 
characterized by the hegemonic war . It has profound influence on functioning and devel-
opment of the world economy . The basic question is: does cooperation or competition 
between these two global powers prevails?

Keywords: hegemonic war, trade war, geoeconomics, distribution of economic power .

Wprowadzenie

Bilateralne relacje USA–Chiny po zakończeniu zimnej wojny uznaje się za 
najważniejsze we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze względu 
na skalę i zakres oddziaływania na strukturę i funkcjonowanie współczesnego 
ładu międzynarodowego2 . Wysoka dynamika zmian w poziomie siły relatywnej 
między nimi przejawia się w tym, że Chiny szybciej się rozwijając w ostatnich 
czterech dekadach, osiągnęły porównywalny z USA status wielkiego mocarstwa .

Dlatego badacze stawiają pytania o to, jak będą się układały stosunki mię-
dzy tymi mocarstwami . Czy w związku z tym użyteczna jest teoria realizmu, 
zwłaszcza realizmu ofensywnego, zgodnie z którą wszystkie mocarstwa, w tym 
USA i Chiny, są skazane na nieuniknioną rywalizację, co John Mearshaimer 
określa metaforycznie „tragizmem polityki wielkich mocarstw”3? Do takiej 
fatalistycznej tradycji w badaniu relacji USA–Chiny nawiązał amerykański 
badacz Georg Allison, formułując tezę, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo 

2 E . Haliżak, Zmiana układu sił USA–Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, 
Żurawia Papers, Warszawa 2005 .

3 J . Mearshaimer, Tragizm polityki wielkich mocarstw, Universitas, Kraków 2020 .
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wystąpienia konfliktu zgodnie z logiką tzw . pułapki Tukidydesa4 . Jednak nie 
jest ona przyjmowana bezkrytycznie ze względu na nieuwzględnienie tak waż-
nych czynników determinujących wzajemne relacje USA–Chiny, jak unikalna 
historia stosunków, brak wyścigu zbrojeń oraz wysoki poziom ekonomicznej 
współzależności5 .

Alternatywnym narzędziem heurystycznym w badaniu stosunków USA– 
–Chiny jest teoria wojny hegemonicznej, sformułowana jeszcze w czasach 
zimnej wojny przez Roberta Gilpina . Jest ona oparta na trzech założeniach .
1 . Wojna hegemoniczna różni się zasadniczo od innych rodzajów wojen, 

ponieważ jest spowodowana zasadniczymi zmianami o charakterze poli-
tycznym i strategicznym w systemie międzynarodowym .

2 . Stosunki między państwami mają zawsze charakter strategiczny .
3 . Wojna hegemoniczna zawsze prowadzi do zmiany struktury systemu 

międzynarodowego6 .
O zasadności odwoływania się do teorii wojny hegemonicznej USA–Chiny 

dowodzi następujący fragment opinii z opublikowanej w 2018 r . Narodowej 
Strategii Obronnej Departamentu Obrony: „Chiny poprzez modernizację 
armii, wywieranie wpływu oraz ekspansywną i grabieżcą gospodarkę dążą do 
wymuszenia na państwach regionu Indo-Pacyfiku, aby te przeorientowały się 
na rzecz ładu odpowiadającego ich interesom”7 . W tym dokumencie i wielu 
innych na pierwszy plan wysuwa się zagrożenie dla bezpieczeństwa narodo-
wego USA (z powodu rosnącej potęgi ekonomicznej Chin), któremu należy 
przeciwdziałać . Dowodzi tego chociażby najnowsza wypowiedź Nancy Pelosi 
– przewodniczącej Kongresu USA – podczas Monachijskiej Konferencji 

4 G . Allison, The Thucydides Trap: Are the US and China Headed for War?, “The Atlantic“ 
2015, 24th September .

5 Zob . m .in .: E . Haliżak, Stosunki USA–Chiny: falsyfikacje, hipotezy, „pułapki Tukidydesa”, 
„Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, nr 4, s . 9–33; D . Kang, X . Ma, 
Power Transitions: Thucydides Didn’t Live in East Asia, “The Washington Quarterly” 2018, no . 1, 
s . 137–154 .

6 R . Gilpin, The Theory of Hegemonic War, “The Journal of Interdisciplinary History” 1988, 
no . 4, s . 592 .

7 Summary of the 2018 National Defence Strategy of the United States of America. Sharpen-
ing the American Military’s Competitive Edge, DOD, Washington D . C . 2018 .



Edward Haliżak 

158

Bezpieczeństwa w lutym 2020 r .: „(…) USA uznają chińską firmę Huawei za 
zagrożenie bezpieczeństwa narodowego”8 .

Biorąc pod uwagę treść powyższych wypowiedzi, można przyjąć, że rywali-
zacja USA–Chiny odnosi się przede wszystkim do sfery ekonomicznej, przyjmu-
jąc formę wojny handlowej . Ujmując tę kwestię w kategoriach analitycznych, 
można powiedzieć, że układają się one według logiki geoekonomii – nowego 
użytecznego paradygmatu w badaniu stosunków międzynarodowych9 . Mówi 
się wręcz o wielkim powrocie geoekonomii10 .

Mając powyższe na uwadze, w rozdziale rozważono następujące kwestie . 
Po pierwsze, została przedstawiona zmiana układu sił ekonomicznej i militar-
nej, która doprowadziła do wyłonienia się nowego dwubiegunowego układu . 
Po drugie, wojna hegemoniczna USA–Chiny została ujęta w kategoriach geo-
ekonomicznej rywalizacji i współpracy .

6.1. Empiryczne podstawy dwubiegunowości USA–Chiny

Zbadanie wyłaniającej się dwubiegunowości USA–Chiny wymaga odnie-
sienia się do teorii biegunowości (polarity theory), która podejmuje problem 
pomiaru siły mocarstw oraz procesu dystrybucji i koncentracji siły między nimi .

Twórcą teorii bipolaryzmu był amerykański badacz Morton Kaplan, który 
w pracy opublikowanej w 1957 r . zaprezentował modele luźnej (lose bipolar 
system) i sztywnej bipolarności (tight bipolar system)11 . George Modelski, bry-
tyjski naukowiec polskiego pochodzenia, jako pierwszy przedstawił teoretyczny 
model dwubiegunowości, odwołując się do procesu koncentracji i dystrybucji 
siły w systemie międzynarodowym tylko w strefie militarnej . Otóż według niego 
system unipolarny to taki, gdzie 50% światowej siły militarnej jest skoncentro-
wane w jednym mocarstwie . W systemie dwubiegunowym 50% koncentracji 

8 Speaker Pelosi Remarks at the Munich Security Conference, Press Release, 14th February 2020 .
9 Geoekonomia, E . Haliżak (red .), Scholar, Warszawa 2012 .
10 M . Lind, The Return of Geo-Economics, “The National Interest” 2019, no . 6, s . 12–18 .
11 M . Kaplan, System and Process in International Politics, Addison-Wesley, Reading 1979 .
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siły ma miejsce w dwóch mocarstwach, przy czym jej rozkład powinien się 
kształtować na poziomie po ok . 25% w każdym z tych mocarstw . Z kolei sys-
tem wielobiegunowy tworzą mocarstwa, w których powinno być skoncen-
trowane co najmniej 5% światowej siły militarnej, ale nie więcej niż 25%12 .

Model Modelskiego był uogólnieniem doświadczenia zimnej wojny, podczas 
której dwubiegunowość była funkcją potencjałów militarnych USA i Związku 
Radzieckiego . Po zakończeniu zimnej wojny kompozycje potęgi państwa przy-
jęto mierzyć w pierwszym rzędzie za pomocą parametrów ekonomicznych, 
takich jak Gross Domestic Product – GDP13 . Odpowiada to założeniom teo-
rii tranzycji siły (power transition theory) autorstwa Abramo Fimo Kennetha 
Organskiego, zgodnie z którą w długim okresie tempo wzrostu gospodarczego 
i uprzemysłowienia (odzwierciedla je parametr GDP) decyduje o procesie dys-
trybucji i koncentracji siły w relacjach między mocarstwami14 .

Kierując się powyższymi teoretycznymi założeniami, w tabelach 6 .1 i 6 .2 
przedstawiono proces dystrybucji oraz koncentracji sił ekonomicznej i militarnej 
na dwóch biegunach, jakimi są USA i Chiny . Dane z tych tabel potwierdzają 
jednoznacznie, że ma miejsce proces wyłaniania się dwubiegunowego układu 
sił we współczesnych stosunkach międzynarodowych . Poziom koncentracji sił 
przez USA i Chiny ze wszech miar uzasadnia istnienie dwubiegunowej struk-
tury, a dynamiczny proces redystrybucji za sprawą szybkiego wzrostu chiń-
skiej gospodarki przyczynia się do zmiany siły relatywnej między mocarstwem 
dominującym (USA) a aspirującym (Chinami) . Należy jednak zauważyć, że 
przedstawia się ona odmiennie w sferach militarnej i ekonomicznej .

12 G . Modelski, World Power Concentration: Typology. Data. Explanatory Framework, Gen-
eral Learning Press, New York 1974, s . 2 .

13 L . Gelb, GDP Now Matters More Than Force: A US Foreign Policy for the Age of Economic 
Power, “Foreign Affairs” 2010, no . 6, s . 35–45 .

14 A . F . K . Organski, World Politics, Alfred Knopf, New York 1958; J . Dicicco, J . Levy, Power 
Shifts and Problem Shifts. The Evolution of the Power Transition Research Program, “Journal of 
Conflict Resolution” 1999, no . 6 .
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Tabela 6.1.  Poziom koncentracji i dystrybucji siły militarnej przez USA i Chiny 
w latach 1990, 2015, 2017 i 2019 (mld USD w cenach stałych z 2019 r.)

Lata

Wydatki na 
zbrojenia 
na świecie 
(mld USD) 

USA Chiny Poziom 
koncentracji 

siły militarnej 
USA i Chin 

na świecie (%) 

wydatki 
na zbrojenia 
(mld USD) 

udział 
w światowych 

wydatkach 
(%) 

wydatki na 
zbrojenia 
(mld USD) 

udział 
w światowych 

wydatkach 
(%) 

1990 1411 574 386 40,70 21 018 1,49 42,19

2015 1715 616 483 35,90 204 202 11,90 47,80

2017 1735 605 803 34,90 227 829 13,10 48,00

2019 1880 649 000 34,50 250 000 13,30 47,80

Źródło: https://www .sipri .org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries,access (dostęp 
1 .09 .2019) .

Tabela 6.2.  Poziom dystrybucji i koncentracji siły ekonomicznej przez USA i Chiny 
w latach 2006, 2015 i 2019 ( jako % udziału w światowym GDP; bln 
USD w cenach bieżących)

Lata
Światowy 

GDP  
(bln USD)

USA Chiny Poziom koncentracji 
siły ekonomicznej 

USA i Chin na świecie 
(%) 

GDP 
(bln USD)

udział 
w światowym 

GDP (%) 

GDP  
(bln USD)

udział 
w światowym 

GDP (%) 

2006 51,076 13,856 27,13 2,730 5,34 32,47

2015 73,434 17,947 24,44 10,870 14,80 39,24

2019 88,810 21,430 24,30 14,140 16,05 40,35

Źródło: World Bank Database .

W dziedzinie militarnej poziom koncentracji siły osiąga nieomal 50%, 
co odpowiada modelowemu założeniu George’a Modelskiego . Jednak należy 
zauważyć, że poziom ten ma asymetryczny charakter –  jest to funkcja róż-
nicy w wydatkach na zbrojenia w obydwu mocarstwach . W Chinach wydatki 
na zbrojenia wykazują od lat dużą dynamikę wzrostu, ale warto pamiętać, że 
są one skorelowane z wysokim tempem wzrostu gospodarczego . To sprawia, 
że udział wydatków na zbrojenia jako procent GDP pozostaje w Chinach 
(niezmiennie od lat) na poziomie 1,9%, podczas gdy w USA kształtuje się 
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w wysokości 3,5%15 . Taka wielkość chińskich wydatków na zbrojenia dowodzi, 
że to mocarstwo – w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego – nie obciąża 
swojej gospodarki zbrojeniami . Wynikać to może z przeświadczenia, że luka 
technologiczna w sferze militarnej w stosunku do USA jest zbyt wielka, aby 
możliwe było jej przezwyciężenie w dającym się przewidzieć czasie16 .

W dziedzinie gospodarczej rozkład siły ekonomicznej między USA i Chi-
nami jest bardziej zrównoważony i ma tendencję do wyrównywania się . Chiny 
dzięki nadzwyczajnej dynamice rozwoju gospodarczego (po podjęciu reform 
z dniem 1 stycznia 1979 r .) zmniejszyły dystans wobec USA . Wtedy GDP USA 
wyniósł 2,357 bln USD, a Chin – 149,540 mld USD17 . Różnica była zatem 
nieomal szesnastokrotna . Również inne parametry potwierdzają powyższą ten-
dencję rozwojową . Na przykład w 2018 r . Chiny były największym na świe-
cie eksporterem towarów – 2,494 bln USD (13,45% światowego eksportu), 
a USA – drugim (1,665 bln USD, czyli 9% światowego eksportu)18 . W innej 
dziedzinie, jaką jest eksport kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych (FDI), obydwa mocarstwa wiodą niekwestionowany prym . W roku 
2018 wartość eksportu FDI przez USA wyniosła 270 mld USD, a Chin (łącz-
nie z Hongkongiem) – 245 mld USD . Kolejne, trzecie miejsce zajął Singapur 
z inwestycjami wartymi 76 mld USD19 .

Szybki proces wyrównywania się ekonomicznej siły relatywnej między 
USA i Chinami skłania do zadawania często pytania, kiedy w ramach wyła-
niającej się dwubiegunowości Chiny staną się gospodarką nr 1 pod względem 
wielkości GDP (w cenach bieżących) . Badacze podejmujący tę problematykę 
nie są w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi . Według najnowszych prognoz 

15 Zob . www .sipri .org/sites/defoults/files .SIPRI–Milexdata1988-2018xisx (dostęp 16 .02 .2020) .
16 G . Andrea, G . Mauro, Why China Has Hot Caught up Yet: Military Technological Superi-

ority and the Limits of Innovation, “Engeeneering and Cyber Espionage International Security” 
2018/2019, no . 3, s . 141–189 .

17 http://statisticstimes .com/economy/unitedStates-vs-China-economy .php (dostęp 
10 .02 .2020) .

18 Is China the World’s Top Trader?, China Project, http://chinapower-csis .org/tradepartner 
(dostęp 24 .07 .2019) .

19 http://unctad .org/en/pages/newsdetails .aspx (dostęp 24 .07 .2019) .
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może to się stać ok . 2028 r .20 . Jednak będzie to zależało od tego, w jakim stop-
niu Chiny będą zwiększać innowacyjność i wydajność pracy .

Przez wiele lat dominował pogląd o imitacyjnym charakterze innowacyj-
ności chińskiej gospodarki . Ostatnie badania wskazują, że jest zupełnie inaczej . 
W jednej z najnowszych publikacji jej autorzy obliczyli, że w trzech kluczo-
wych dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyce, inżynierii i matema-
tyce) udział artykułów w chińskich czasopismach stanowi 36% światowych 
opracowań na ten temat, a wskaźnik cytowalności chińskich autorów wynosi 
37% . Jak zauważono, te dwa wskaźniki (ponad dwa razy wyższe od udziału 
Chin w gospodarce światowej) świadczą o znaczącej przewadze komparatyw-
nej, która będzie miała wpływ na międzynarodowy podział pracy i handlu 
międzynarodowego w przyszłości21 . W roku 2019 think tank The Informa-
tion Technology and Innovation Foundation opublikował raport, w którym 
stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że chińska gospodarka cechuje się 
wysokim poziomem innowacyjności i że bardzo zmniejszono lukę technolo-
giczną wobec USA i to tak dalece, że Amerykanie muszą podjąć radykalne 
działania, aby zapobiec zawczasu osiągnięciu przewagi Chin w tej dziedzinie22 . 
W podobnym tonie jest utrzymany raport Bloomberga23 .

Według powszechnej opinii ekspertów Chiny kładąc tak wielki nacisk 
na innowacje, mają na uwadze utrzymanie na wysokim poziomie kolejnego 
jakościowego parametru, jakim jest całkowity współczynnik produktywności 
(Total Factor Productivity), którego dynamika w ostatniej dekadzie nieco się 
zmniejszyła . Problem ten podejmuje się zresztą w poważnej debacie eksperckiej, 
w której są prezentowane różne punkty widzenia na ten temat24 . Ostatecznie 

20 D . Flicking, China Could Outrun the US Next Year or Never, www .bloomberg .com/arti-
cles (dostęp 8 .08 .2019) .

21 Q . Xie, R . Friemann, Bigger Than You Thought: China Contribution to Scientific Publica-
tions and Its Impact on the Global Economy, “China and World Economy” 2019, no . 1, s . 1–27 .

22 R . Atkinson, C . Foot, Is China Catch Up to the United States in Innovation?, http://itif .
org/publications/2019/04/08China-catching-unitedstates-innovation (dostęp 9 .01 .2019) .

23 Who’s Winning the Tech Cold War? A China vs. U. S. Scoreboard, http://bloomberg .com .
graphies/2019-US-China-who-is-winning-the-tech-war (dostęp 14 .08 .2019) .

24 Zob . na ten temat: Z . Sun, M . Troilo, The Role of Total Factor Productivity in China’s 
Economic Growth, “European Journal of International Management” 2011, no . 6, s . 656–665; 
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to właśnie wskazany jakościowy parametr decyduje o kształcie i istocie ekono-
micznej dwubiegunowości USA–Chiny i relatywnej sile ekonomicznej mię-
dzy tymi krajami .

6.2. Geoekonomia w stosunkach USA–Chiny

Z danych zawartych w podrozdziale 6 .1 wynika niezbicie, że Chiny mają 
szansę stać się gospodarką nr 1 na  świecie . W ten sposób Stany Zjedno-
czone straciłyby ten status, który dzierżą od ok . 1870 r ., kiedy prześcignęły 
Wielką Brytanię . Będzie to zmiana radykalna w układzie sił ekonomicznych, 
o implikacjach polityczno-wojskowych, nie mówiąc już o psychologicznych 
dla samych USA .

Implikacje dla gospodarki światowej – z  tytułu dalszego, nawet umiar-
kowanego wzrostu gospodarczego Chin –  są  trudne do oszacowania, nie-
mniej jednak warto pokusić się o zarysowanie pewnego scenariusza . W roku 
2019 dochód na jednego mieszkańca w Chinach osiągnął rekordową wartość 
i wyniósł 10 200 USD (w cenach bieżących), zgodnie z przyjętą przez władze 
chińskie długofalową strategią do 2049 r . W stulecie utworzenia ChRL jej 
gospodarka ma więc uzyskać status zapewniający obywatelom umiarkowany 
dobrobyt . Pod tą ogólną deklaracją badacze przyjmują na ogół górną granicę 
dochodu na jednego mieszkańca Chin w wysokości ok . 40 tys . USD . Biorąc 
pod uwagę, że liczba ludności w tym kraju może się utrzymać na poziomie 
1,45 mld, warto zauważyć, iż przełoży się to na produkt krajowy brutto (GDP) 
w wysokości ok . 68 bln USD . Efekty oddziaływania gospodarki o takich para-
metrach na gospodarkę światową – poprzez relacje importowe i eksportowe 
(stopy importu i  eksportu), przepływy inwestycji portfelowych i BIZ oraz 
strukturę łańcuchów produkcji – można oszacować tylko hipotetycznie . Nie-
zależnie od tego gospodarka chińska, będąc największą na świecie, zapewni 

T . Lida, K . Shoji, S . Yoneyama, What Drives China’s Growth? Evidence from Micro-Level Data, 
“Bank of Japan Working Paper Series” 2018, November .
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Chinom materialne podstawy supermocarstwowego statusu, co przyczyni się 
do intensyfikacji strategicznej rywalizacji między dotychczasowym hegemo-
nem i aspirującym mocarstwem . Tę obiektywną tendencję rozwojową objaśnia 
jedna z teorii stosunków międzynarodowych – teoria tranzycji siły25 .

Wszelkie scenariusze rozwoju nieuniknionej wojny o hegemonię w stosun-
kach międzynarodowych będą zależeć od tego, jak Chiny będą rozwiązywać pro-
blemy własnej gospodarki, która nadal ma status rozwijającej się i przed którą 
pojawiają się kolejne strukturalne i trudne wyzwania . Największym z nich jest 
problem podwójnej nierównowagi, rozumianej jako: (1) wysoki udział inwe-
stycji w dochodzie narodowym – towarzyszy temu odpowiednio niski udział 
konsumpcji; (2) nadwyżka na rachunku bieżącym, wynosząca ok . 10% GDP . 
Dlatego w gronie chińskich ekspertów i tych z instytucji gospodarki światowej 
pojawiają się postulaty dokonania operacji rebalansowania chińskiej gospo-
darki w ten sposób, aby zamienić proinwestycyjny model rozwoju na rzecz 
takiego, w którym konsumpcja wewnętrzna odgrywałaby najważniejszą rolę 
– czynnika wzrostu gospodarczego26 .

Nierównowaga zewnętrzna Chin, w postaci nadwyżki na rachunku bie-
żącym tego kraju, jest przedmiotem krytyki ze strony innych państw, w tym 
przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które traktują ją jako przejaw nie-
uczciwej konkurencji Chińczyków, a więc niezgodnej z zasadami wolnego han-
dlu . Taka ocena uzasadnia stosowanie środków odwetowych i protekcyjnych 
w postaci wojny handlowej . Najważniejszym jednak powodem krytykowania 
chińskiej nierównowagi zewnętrznej jest to, że umożliwia ona temu mocarstwu 
ekspansję kapitałową w gospodarce światowej w postaci pomocy rozwojowej, 
kredytów, inwestycji portfelowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w państwach rozwijających się oraz wysoko rozwiniętych poprzez wykupy-
wanie zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw27 . Przykładem pro-

25 Z . Jianren, Power Transition and Paradigm Shift in Diplomacy: Why China and the US March 
Towards Strategic Competition, “The Chinese Journal of International Politics” 2019, no . 1, s . 1–34 .

26 G . Ma, J . Roberts, G . Kelly, Rebalancing China’s Economy: Domestic and International 
Implications, “China and World Economy” 2017, no . 1, s . 1–31 .

27 G . Schnabl, China’s Overinvestment and International Trade Conflict, “China and World 
Economy” 2019, no . 5, s . 37–62 .
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gramu ekspansji Chin, wykorzystujących nadwyżkę na rachunku bieżącym, 
jest realizowana od 2013 r . inicjatywa „nowego jedwabnego szlaku” (Belt and 
Road Initiative – BRI) .

Innym strukturalnym problemem, przed którym stoją Chiny, jest prze-
zwyciężenie w ostateczny sposób „pułapki średniego rozwoju” . Zapowiadany 
i oczekiwany wzrost dochodu na jednego mieszkańca przyczyni się do wzrostu 
płac i kosztów w chińskiej gospodarce, która może być narażona na zmniejszenie 
międzynarodowej konkurencyjności oraz – co najważniejsze – pogorszenie roli 
i miejsca w globalnym łańcuchu produkcji, jeśli nie zostanie to zrekompenso-
wane wzrostem wydajności pracy . Jest to wyjątkowe zagrożenie dla gospodarki 
ChRL, ponieważ zastosowanie przez inne państwa, w tym przede wszystkim 
USA, barier handlowych w postaci środków antydumpingowych może sku-
tecznie utrudnić wyjście Chin z pułapki, o której mowa28 .

Strukturalne problemy chińskiej gospodarki, jakie ujawniły się w ostatnim 
czasie, są przedmiotem badań ekonomistów Banku Światowego, których wyniki 
opublikowano w dwóch raportach w 2019 r . W pierwszym z nich zidentyfiko-
wano problemy, które muszą być rozwiązane, aby Chiny były w stanie szybko 
się rozwijać, bez generowania kolejnych nierównowag . Za najważniejszy z nich 
uznano zwiększenie wydajności pracy, która w ostatniej dekadzie wykazała 
lekką tendencję spadkową . Kolejne problemy to zapewnienie warunków do 
wzrostu prywatnych inwestycji, konsumpcji, usług i proekologicznych inwe-
stycji29 . Drugi raport, autorstwa ekonomistów z Banku Światowego i Chin, 
poświęcono całkowicie problematyce innowacji w chińskiej gospodarce . To 
bardzo interesujące studium, w którym poddano ocenie (również krytycznej) 
strategię władz chińskich na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki30 .

Strukturalne słabości chińskiej gospodarki, związane z niewystarczającym 
poziomem efektywności, równowagi i wydajności, wpływają na międzynarodową 

28 X . Wang, Z . Liu, Y . Lu, C . Zhao, Trade Barriers and Participation in the Global Value 
Chain: An Empirical Study Based on Anti-Dumping Toward China, “China and World Econ-
omy” 2019, no . 2, s . 86–106 .

29 Cyclical Risks and Structural Imperatives, China Economic Update, World Bank Group, 
Washington 2019 .

30 Innovative China. New Drivers of Growth, World Bank Group, Washington 2019 .
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strategię Chin, która przez to ma wciąż defensywny charakter i  jest nasta-
wiona na utrzymanie dotychczasowego status quo w stosunkach międzynaro-
dowych i gospodarce światowej . Pomimo zmian w retoryce władz chińskich 
nadal obowiązuje maksyma Deng Xiaopinga: „Należy ukrywać intencje i siłę, 
aby zyskać na czasie”31 . Przywódcy i elity Chin od co najmniej dwóch dekad 
mają świadomość, że czas sprzyjający realizacji ich międzynarodowej strate-
gii (określany mianem strategic opportunity) kończy się i że należy nastawić się 
na osiąganie przyjętych celów w znacznie dłuższym okresie, nazywanym meta-
forycznie „100-letnim maratonem”32 .

Chiny jako „mocarstwo status quo” nie kontestują liberalnego ładu w gospo-
darce światowej i stosują strategię „pasażera na gapę” (free ride strategy) . Tym 
samym akceptują wiodącą rolę USA jako jego gwaranta oraz funkcje instytucji 
gospodarki światowej . W najnowszym raporcie RAND Corporation stwier-
dza się wprost, że dla Chin liberalny ład nie ma alternatywy, aczkolwiek opo-
wiadają się za jego korektami33 . W zakresie samych relacji z USA Chiny nie 
ujmują ich wyłącznie w kategoriach rywalizacji, lecz jako nowe jakościowo 
stosunki dwóch supermocarstw34 .

W przeciwieństwie do chińskiej strategia amerykańska ma wybitnie ofen-
sywny charakter, co wynika wprost z braku akceptacji efektów dystrybucji siły 
w systemie międzynarodowym, w wyniku czego Chiny znacząco zmniejszyły 
różnice siły relatywnej w stosunku do dotychczasowego hegemona . To spra-
wia, że Stany Zjednoczone są mocarstwem nieusatysfakcjonowanym (dissa-
tisfied) z takiej tendencji rozwojowej i w związku z tym podejmują ofensywne 
działania, aby temu przeciwdziałać .

31 F . Liu, The Recalibration of Chinese Assertiveness: Chinese Responses to the Indo-Pacific Chal-
lenges, “International Affairs” 2020, no . 1, s . 9–27 .

32 M . Pillsbury, The Hundred – Year Marathon: China Secret Strategy to Replace America as 
the Global Superpower, Henry Holt and the Company, New York 2016 .

33 M . Mazarr, T . Heath, A . Cevallos, China and the International Order, RAND, Santa 
Monica 2018 .

34 J . Cheng, Xi Jinping’s „New Model of Major Power Relationship for Sino-American Rela-
tionship”, “Journal of Comparative Asian Development” 2016, no . 2, s . 226–254 .
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Strategia USA wobec Chin, zwłaszcza obecnej administracji Donalda 
Trumpa, nawiązuje wprost do radykalnych poglądów części przedstawicieli 
ośrodków badawczych o „śmiertelnym” wręcz zagrożeniu ze strony tego kraju 
dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, co pociąga za sobą przeciwstawie-
nie się Państwu Środka35 . Jeden z nich, Peter Navarro, został szefem doradców 
ekonomicznych wspomnianego prezydenta .

Realizując strategie powstrzymania Chin, USA zastosowały – na nieznaną 
do tej pory skalę – cła na towary importowane z tego kraju, co przyjęło się 
określać mianem „wojny handlowej” . Decyzję tę ogłoszono w dniu 22 marca 
2018 r ., w postaci memorandum, w którym oskarżono ChRL o „ekonomiczną 
agresję” . Mijają dwa lata od tego wydarzenia i w licznych opracowaniach na ten 
temat wskazuje się na ogół jednoznacznie, że taki instrument geoekonomicz-
nego działania generuje straty dla obydwu stron . Jeden z badaczy oceniając cało-
ściowo tę strategię, napisał: This fixation on China as an existential threat to the 
cherished American Dream is having serious consequences. It has led to tit – for-tat 
tariffs, escalating security threats, warmings of a new cold war, and even whispers 
of a military clash between rising power and the incumbent global hegemon36 .

Podobnie krytyczną opinię wygłosił Adam Posen (z Peterson Institute for 
International Economics), który stwierdził, że konflikt handlowy nie zmieni 
podstaw gospodarki Chin i USA, a obydwie strony muszą się liczyć z kosztami37 .

Pomimo wątpliwości związanych z efektywnością zastosowania narzędzia 
geoekonomicznego w Stanach Zjednoczonych żywione jest przekonanie, że 
kraj ten jest w stanie przeciwstawić się Chinom w wymiarze ekonomicznym . 
Proponuje się w związku z tym dwojakiego rodzaju działania: po pierwsze, 
zbudowanie – alternatywnego dla idei „jedwabnego szlaku” – systemu finan-
sowania inwestycji infrastrukturalnych poprzez utworzenie US International 

35 P . Navarro, A . Autry, Death by China. Confronting the Dragon a Global Call for Action, 
Prentice Hall, New Jersey 2011 .

36 S . Roach, All This China Bashing Is an Outgrowth of an Insecure US, Syndicate Project, 
www .channelnewsasia,com .access (dostęp 1 .09 .2019) .

37 A . Posen, Economic Based Principles for a Post – Conflict US–China Commercial Regime, 
“China and World Economy” 2018, no . 5, s . 2–11 .
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Development Finance Corporation; po drugie, nałożenie sankcji finansowych 
na podmioty gospodarcze z Chin poprzez odcięcie ich systemu rozliczeń mię-
dzynarodowych w dolarach amerykańskich przez Ministerstwo Skarbu USA 
(Office of Foreign Assets Control) .

Podsumowanie

Gospodarka światowa wkracza w jakościowo nowy etap rozwoju i funk-
cjonowania w wyniku ukształtowania się dwubiegunowej struktury – gospo-
darki USA i gospodarki Chin . W przeciwieństwie do okresu zimnej wojny, 
kiedy dwubiegunowość przejawia się w sferach ideologii i rywalizacji militar-
nej, obecne współzawodnictwo USA–Chiny ogranicza się przede wszystkim 
do sfery ekonomicznej . Biorąc pod uwagę treść oficjalnych dokumentów oraz 
liczne badania, należy zauważyć, że obraz tej rywalizacji jest bardziej złożony, 
ponieważ odnosi się także do sfery wartości, tj . dwóch stylów gospodarowa-
nia: gospodarki rynkowej i kapitalizmu państwowego .

Istotną cechą gospodarek obydwu mocarstw jest ich otwartość na gospo-
darkę światową, co czyni je zależnymi od stanu środowiska międzynarodo-
wego . To z kolei implikuje potrzebę współdziałania . Wojna hegemoniczna 
USA–Chiny w sferze ekonomicznej jest tak nowym jakościowo zjawiskiem, 
że wymaga dalszych badań .
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7KRYSTYNA ŻOŁĄDKIEWICZ1, RENATA ORŁOWSKA2

WSZECHSTRONNE REGIONALNE 
PARTNERSTWO EKONOMICZNE 

(RCEP) JAKO KOLEJNE 
POROZUMIENIE HANDLOWE 

AZJI-PACYFIKU

Streszczenie

W dniu 4 listopada 2019 r . w Bangkoku (Tajlandia) przywódcy piętnastu państw regionu 
Azji i Pacyfiku (bez Indii) zakończyli negocjacje mające na celu powołanie megaregionalnego 
porozumienia handlowego – RCEP (Wszechstronnego Regionalnego Partnerstwa Ekono-
micznego) . Celem rozdziału jest analiza genezy i spodziewanych efektów funkcjonowania 
tworzonego megaregionalnego ugrupowania . Przeprowadzone badania potwierdzają posta-
wioną tezę, że powstanie RCEP, mimo takiego celu, nie przyczyni się do zmniejszenia pogłę-
biającej się proliferacji regionalnych porozumień handlowych i tzw . efektu „miski klusek” . 
Dodatkowo autorki identyfikują szczególną rolę, jaką Wszechstronne Regionalne Partner-
stwo Ekonomiczne powinno odegrać z punktu widzenia wzajemnych obrotów handlowych 
i inwestycji, oraz wskazują na potencjalne skutki wycofania się Indii z podpisania nowo two-
rzonej umowy . W opracowaniu zastosowano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu 

1 dr hab . Krystyna Żołądkiewicz, prof . UG, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, 
Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych .

2 dr Renata Orłowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Zrównowa-
żonych Procesów Rynkowych .



Krystyna Żołądkiewicz, Renata Orłowska

172

oraz, wykorzystując źródła wtórne, metodę analizy statystycznej, opisowej i porównawczej . 
Dane statystyczne zostały pozyskane z baz danych WTO, Banku Światowego, UNCTAD .

Kluczowe słowa: megaregionalne porozumienia handlowe, Azja-Pacyfik, RCEP, handel, 
regionalizm, strefy wolnego handlu .

RCEP AS THE NEXT ASIA-PACIFIC TRADE AGREEMENT

Summary

On 4th November 2019 in Bangkok (Thailand), the leaders of fifteen countries of the 
Asia-Pacific region (excluding India) completed negotiations to establish a megaregional 
trade agreement, the RCEP (Comprehensive Regional Economic Partnership) . The aim of 
this chapter is to analyze the origin and expected effects of the creation of a megaregional 
grouping . The research proves the thesis that the creation of a megaregional grouping of 
RCEP, despite such an objective, will not contribute to reducing the deepening prolifera-
tion of regional trade agreements and the so-called „bowl of noodles” effect . In addition, 
the authors identify the special role that the RCEP should play from the point of view of 
mutual trade and investment and indicate potential effects of India’s withdrawal from signing 
the newly created agreement . The study uses the method of critical analysis of the subject 
literature by using secondary sources, the method of statistical, descriptive and comparative 
analysis . Statistical data were obtained from the WTO database, World Bank, UNCTAD .

Keywords: megaregional trade agreements, Asia-Pacific, RCEP, trade, regionalism, free 
trade areas .

Wprowadzenie

W dniu 4 listopada 2019 r . w Bangkoku (Tajlandia) przywódcy piętnastu 
państw regionu Azji-Pacyfiku3 zakończyli negocjacje mające na celu powoła-
nie megaregionalnego porozumienia handlowego –  Wszechstronnego 

3 Na potrzeby tego opracowania wykorzystano także określenie Indo-Pacyfik, często odno-
szące się do RCEP i uwzględniające obecność Indii .
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Regionalnego Partnerstwa Ekonomicznego (Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership – RCEP)4 . Wśród członków nowego ugrupowania dominują 
kraje ASEAN (10)5 i CPTPP (7)6 . Umowę podpisało piętnaście krajów, z któ-
rych sześć należy do ASEAN (Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, Mjanma, 
Tajlandia), cztery wchodzą w skład ASEAN i CPTPP (Brunei Darussalam, 
Malezja, Singapur, Wietnam), trzy są członkami CPTPP (Australia, Japonia, 
Nowa Zelandia), a dwa są spoza tych ugrupowań: Chiny i Korea Płd . (rysu-
nek 7 .1) . Z podpisania umowy wycofały się Indie, które także brały udział 
w rokowaniach . Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne ma 
być strefą wolnego handlu (Free Trade Area – FTA), integrującą kraje człon-
kowskie ASEAN z jej głównymi partnerami handlowymi (dialogue partners7) . 
Podpisanie układu RCEP w związku z COVID-19 jest przewidywane jeszcze 
w 2020 r ., po opublikowaniu ostatecznego tekstu umowy i harmonogramu 
zobowiązań (schedules)8 .

W rezultacie RCEP będzie największym blokiem handlowym konsolidują-
cym rynki (2018 r .) 47,4% ludności świata (3,615 mld) i generującym 32,2% 
globalnego PKB (27,3 bln USD) oraz 29,1% handlu światowego i 32,5% glo-
balnych przepływów kapitałowych9 . Będzie znacznie większym ugrupowaniem 

4 Podczas III Szczytu RCEP . Joint Leaders’ Statement on the Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership (RCEP), 4th November 2019, Bangkok, Thailand, https://asean .org/joint-le-
aders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/ (dostęp 1 .02 .2020) .

5 ASEAN – Association of South-East Asian Nations (Stowarzyszenie Narodów Azji Połu-
dniowo-Wschodniej) . Jest to organizacja polityczno-gospodarcza, założona 8 sierpnia 1967 r . 
i obejmująca obecnie 10 państw, w tym 5 założycielskich (Filipiny, Indonezję, Malezję, Singa-
pur, Tajlandię) oraz 5 państw przystępujących kolejno: Brunei Darussalam (1984 r .), Wietnam 
(1995 r .), Laos i Mjanmę – Birmę (1997 r .) oraz Kambodżę (1999 r .) . 

6 CPTPP – Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, czyli Wszechstronne 
i Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne . Obejmuje ono 11 państw regionu Azji-Pacyfiku 
(Australia, Brunei Darussalam, Chile, Japonia, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, 
Peru, Singapur oraz Wietnam) i weszło w życie 30 grudnia 2018 r .

7 Joint Leaders’ Statement…, op.cit .
8 Państwa RCEP mają podpisać umowę (z Indiami lub bez nich) . N . Basu, ‘With or without 

India’: 15 Member Countries Decide to Sign RCEP on 13 March, “The Print” 2019, 9th  December .
9 https://www .mfat .govt .nz/assets/FTAs-in-negotiations/RCEP/RCEP-Beijing-Ministerial .

pdf (dostęp 1 .02 .2020); https://dfat .gov .au/trade/agreements/in-force/cptpp/outcomes-docu-
ments/Pages/outcomes-documents .aspx (dostęp 1 .02 .2020) .
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niż CPTPP czy USMCA10 . Dla porównania jedenaście państw członkowskich 
CPTPP obejmuje 6,7% ludności świata (499 mln), tworzy 13,3% globalnego 
PKB (10,6 bln USD) i 14,4% globalnego eksportu dóbr i usług11 . Z kolei 
USMCA stanowi 6,4% światowej populacji (490,4 mln), udział w globalnym 
PKB kształtuje się na poziomie 27,7% (23,5 bln USD), a globalny eksport 
dóbr i usług wynosi ok . 14%12 .

Rysunek 7.1. Państwa członkowskie RCEP, CPTPP i ASEAN

RCEP

Chiny
Korea Płd.

Australia
Japonia
Nowa Zelandia

CPTPP

Kanada
Chile
Peru
MeksykBrunei

Malezja
Singapur
Wietnam

Kambodża
Indonezja
Laos
Mjanma
Filipiny
Tajlandia

ASEAN

Źródło: All Set for RCEP, “The Economist” 2019, 6th November, http://country .eiu .com/article .
aspx?articleid=1258651509&Country=Myanmar&topic=Economy (dostęp 20 .01 .2020) .

Celem rozdziału jest analiza genezy i spodziewanych efektów funkcjonowa-
nia RCEP . Autorki postawiły tezę, że utworzenie Wszechstronnego Regional-
nego Partnerstwa Ekonomicznego nie przyczyni się, mimo takiego założenia, 
do zmniejszenia pogłębiającej się proliferacji regionalnych porozumień han-
dlowych i tzw . efektu „miski klusek” . W celu udowodnienia tezy postawiono 
pytania badawcze .

10 Od 16 grudnia 2019 r ., w miejsce NAFTA, obowiązuje nowe porozumienie o wolnym 
handlu między USA, Kanadą i Meksykiem – USMCA (United States–Mexico–Canada) . 

11 https://dfat .gov .au/trade/agreements/in-force/cptpp/outcomes-documents/Pages/outco-
mes-documents .aspx (dostęp 1 .02 .2020) .

12 Opracowanie własne na podstawie: World Bank 2019, https://data .worldbank .org/indi-
cator/ (dostęp 1 .02 .2020) .
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1 . Czy powstanie megaregionalnego ugrupowania RCEP zakończy funkcjo-
nowanie, istniejących w ramach krajów członkowskich, handlowych poro-
zumień bilateralnych i wielostronnych?

2 . Czy nieobecność Indii w RCEP wpłynie negatywnie na oczekiwane efekty 
i czy przyczyni się do wzrostu efektu „miski klusek” w regionie Azji-Pacyfiku?
Przeprowadzone badania potwierdzają postawioną tezę . Z jednej strony 

identyfikują szczególną rolę, jaką powoływane megaregionalne porozumienie 
handlowe powinno odegrać z punktu widzenia wzajemnych obrotów handlo-
wych i inwestycji, z drugiej jednak pokazują, że RCEP to kolejne ugrupowanie, 
które – mimo że integruje kraje z dwóch innych ugrupowań – nie spowoduje 
ich wygaśnięcia ani innych bilateralnych porozumień krajów członkowskich . 
Badania wskazują również na potencjalne skutki wycofania się Indii z podpi-
sania nowo tworzonej umowy . W opracowaniu zastosowano metodę krytycz-
nej analizy literatury przedmiotu oraz, wykorzystując źródła wtórne, metodę 
analizy statystycznej, opisowej i porównawczej . Dane statystyczne zostały pozy-
skane z baz danych WTO, Banku Światowego, UNCTAD .

7.1.  Współczesne tendencje do regionalizmu i proliferacji 
regionalnych porozumień integracyjnych – przegląd 
literatury

„Wolny handel i niedyskryminacja sprzyjają dobrobytowi wszystkich kra-
jów (…), a sukces ekonomiczny może być budowany jedynie na swobodzie 
handlu i inwestycji”13 – to filozofia, która stanowi fundament multilateralnych 
tendencji liberalizacyjnych w gospodarce światowej na forum GATT/WTO . 
Z trzech dróg prowadzących do eliminacji barier handlowych (zdefiniowa-
nych przez Arvind Panagariya), tj . unilateralnej, regionalnej i multilateralnej14, 

13 Guide to GATT Law and Practice, WTO, Geneva 1995, vol . 2, article XXIV, s . 19–20 . 
B . M . Hoekman, M . M . Kostecki, The Political Economy of the World Trading System. From GATT 
to WTO, Oxford University Press, Oxford 1997, s . 1 .

14 A . Panagariya, Preferential Trade Liberalization: The Traditional Theory and New Develop-
ments, “Journal of Economic Literature” 2000, XXXVIII (June), s . 287–331 .
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w literaturze przedmiotu wskazuje się, że liberalizacja wielostronna jest naj-
korzystniejszą metodą . Jednak brak postępów w pogłębianiu wielostronnej 
liberalizacji, fiasko rokowań Rundy z Doha, pierwszej rundy wielostronnych 
negocjacji w ramach WTO, oraz wzrost tendencji protekcjonistycznych spo-
wodowały w praktyce znaczący wzrost rozwoju regionalizmu . Od początku 
XXI wieku nastąpiła wręcz eksplozja regionalnych porozumień handlowych 
(Regional Trade Agreements – RTAs) .

Jagdish Bhagwati postrzega intensyfikację regionalnych porozumień han-
dlowych jako zjawisko negatywnie wpływające na wielostronne negocjacje 
handlowe . On jako pierwszy (w 1995 r .), do zobrazowania zjawiska prolifera-
cji ugrupowań integracyjnych, użył określenia „efekt miski spaghetti” 15, póź-
niej znanego w literaturze przedmiotu również jako „efekt miski klusek”16 .

Pod koniec XX wieku Jagdish Bhagwati, David Greenaway i Arvind Panaga-
riya potwierdzili wcześniejsze spostrzeżenia co do negatywnego wpływu efektu 
„miski spaghetti”, podkreślając, że nakładające się w skali gospodarki światowej 
regionalne porozumienia handlowe z regułami pochodzenia towarów (Rules of 
Origin – ROO) czynią światowy system handlowy coraz mniej transparentnym 
i coraz bardziej zagmatwanym17 . Co prawda, Grzegorz Mazur18, podobnie jak 
Barbara Liberska19, zauważa, że współczesny regionalizm ma zdecydowanie 
charakter otwarty . Skierowany jest bardziej na rozszerzanie współpracy gospodar-
czej, z jednej strony, między krajami członkowskimi, a z drugiej na przystępowanie 

15 J . Bhagwati, U. S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Agreements, “Discussion 
Paper Series” 1995, no . 726, April, https://core .ac .uk/download/pdf/161436448 .pdf (dostęp 
20 .12 .2019) .

16 A . Kotera, What Is the "Spaghetti Bowl Phenomenon" of FTAs?, Research Institute of Econ-
omy, Trade and Industry, 23th May 2006, https://www .rieti .go .jp/en/columns/a01_0193 .html 
(dostęp 21 .12 .2019) .

17 J . Bhagwati, D . Greenaway, A . Panagariya, Trading Preferentially: Theory and Policy, “The 
Economic Journal” 1998, vol . 108, no . 449, s . 1138–1139 .

18 G . Mazur, Regionalizacja światowego handlu – sprzeczność czy uzupełnienie układu wielo-
stronnego?, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach . Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze – Integracja Regionalna w Europie i na Świecie” 2012, nr 123, s . 131 .

19 B . Liberska, Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm, „Ekonomista” 2000, 
nr 6, s . 745–746 .
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do nich nowych państw członkowskich, także z innych regionów . Akcelerację 
tego zjawiska Richard Baldwin określił mianem „efektu domina”20 .

Wilfred John Ethier z kolei stwierdził, że proliferacja regionalnych poro-
zumień handlowych jest częściowo efektem chęci podniesienia swojej prze-
wagi w przyciąganiu kapitału prywatnego przez kraje słabiej rozwinięte, które 
tworząc porozumienia z krajami wysoko rozwiniętymi, odnoszą takie korzyści . 
Tym samym RTA wspierają wielostronny liberalizm handlowy i są rozwiąza-
niem na drodze do jego pełnego osiągnięcia21 . Natomiast Bartosz Michalski 
zauważa, że kolejne ugrupowania integracyjne zaczynają być swoistą alterna-
tywą dla nieudanych wielostronnych negocjacji w ramach WTO, a tym samym 
tańszym i szybszym rozwiązaniem maksymalizowania korzyści ze współpracy22 .

Richard Baldwin, Simon Evenett i Patrick Low wskazują, że wzrastająca 
tendencja do nawiązywania nowych RTA jest wynikiem oczekiwanych korzyści 
związanych z potencjalnymi efektami ugrupowań integracyjnych . Tworzenie 
coraz to większych – pod względem zarówno ilościowym, jak i strukturalnym 
– ugrupowań międzyregionalnych jest efektem multilateralizacji („uwielostron-
niania”) regionalizmu . Definiują tak współczesny fenomen regionalizmu i jego 
wsparcie dla procesu wielostronnej liberalizacji poprzez tworzenie megaregio-
nalnych porozumień handlowych, przekształcanie funkcjonujących ugrupo-
wań lub ich konsolidację . Prowadzi to do korzyści ekonomicznych dla biznesu 
w postaci ograniczenia liczby nakładających się reguł pochodzenia, ważnych 
z punktu widzenia: globalnych łańcuchów dostaw, międzynarodowych sieci 
produkcji, minimalizacji kosztów transakcyjnych, ale także ograniczania asyme-
trii w negocjacjach handlowych krajów o różnym potencjale gospodarczym23 .

20 R . Baldwin, Mulitlateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocks on the Path 
to Global Free Trade, “NBER Working Paper” 2006, no . 12545, September, s . 1451–1518 .

21 W . J . Ethier, Regionalism in a Multilateral World, “Journal of Political Economy” 1998, 
vol . 106, no . 6, s . 1242 .

22 B . Michalski, Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako 
alternatywa dla „wolnego” handlu?, Difin, Warszawa 2014, s . 13–14 .

23 R . Baldwin, S . Evenett, P . Low, Introduction and Beyond Tariffs: Multilateralizing Non-
-Tariff RTA Commitments, w: Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading 
System, R . Baldwin (ed .), P . Low, Cambridge University Press, Cambridge 2009, s . 1–3, 80–81 .
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Regionalizm handlowy charakteryzuje się pewną dynamiką, z okresami 
pewnego nasilenia tego procesu bądź pewnej stagnacji (falowanie) . Wyróżnia 
się trzy fale regionalizmu, z których pierwszą można określić jako „regiona-
lizm europejski”, druga została zdefiniowana przez regionalizm amerykański, 
a trzecią zdominował regionalizm azjatycki24 . W szczególny sposób dotyczy to 
intensywnego włączenia się krajów regionu Azji-Pacyfiku jako nowego wymiaru 
regionalizmu handlowego .

7.2. Megaregionalne RTAs w regionie Azji-Pacyfiku

Region Azji-Pacyfiku został zdefiniowany przez Katarzynę Żukrowską, 
„(…) jako obejmujący gospodarki znajdujące się w obrębie Pacyfiku (m .in . 
Azję Wschodnią, Azję Południowo-Wschodnią, Oceanię)”25 . Jednocześnie jej 
zdaniem jest to drugi – po regionie atlantyckim (Ameryka Północna i Europa) 
– najbardziej rozwinięty obszar gospodarki światowej, z którym zarówno Stany 
Zjednoczone, jak i Unia Europejska nawiązują więzi instytucjonalne, „(…) 
stanowiąc razem główny nurt gospodarki światowej”26 . Jest to też najszybciej 
rozwijający się region świata .

Znaczącą rolę w  rozwoju regionalizmu w regionie Azji Południowo-
-Wschodniej odegrał ASEAN, pierwsze zinstytucjonalizowane ugrupowanie 
w regionie (1967 r .) . Pod jego auspicjami, ale dopiero po dziesięciu latach od 

24 T . Carpenter, A Historical Perspective on Regionalism, w: Multilateralizing Regionalism: 
Challenges for the Global Trading System, R . Baldwin (ed .), P . Low, Cambridge University Press, 
Cambridge 2009, s . 16–23; R . Pomfret, Lecture Notes on International Trade Theory and Policy, 
World Scientific, Singapore 2008, s . 202–203; K . Żołądkiewicz, Fale regionalizmu, w: Globali-
zacja i regionalizacja w gospodarce światowej, R . Orłowska (red .), K . Żołądkiewicz, PWE, War-
szawa 2012, s . 199–202 .

25 K . Żukrowska, The Role of Asia-Pacific Region in Currency Stage of Development of World 
Economy, w: Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy, B . Drelich-
-Skulska (ed .), A . H . Jankowiak, S . Mazurek, ”Research Papers of Wrocław University of Eco-
nomics” 2014, no . 370, s . 13–17 .

26 K . Żukrowska, The Role of Asia-Pacific Region in Currency Stage of Development of World 
Economy, op.cit ., s . 13–17 .
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powstania27, coraz bardziej aktywnie podejmowano inicjatywy i  tworzono 
struktury integracji regionalnej . W roku 1977 podpisano Porozumienie w spra-
wie ustaleń o preferencyjnym handlu (ASEAN Preferential Trading Agreement 
– ASEAN PTA), a następnie w 1992 r . utworzono Strefę Wolnego Handlu 
AFTA (ASEAN Free Trade Area)28 . W roku 1993 weszła w życie Wspólna 
Efektywna Preferencyjna Taryfa Celna (Common Effective Preferential Tariff 
– CEPT), w 2010 r . zastąpiona przez Umowę o handlu towarami (ASEAN 
Trade in Goods Agreement – ATIGA) . Następnie ASEAN podpisywał kolejne 
porozumienia: AANZFTA (Strefa Wolnego Handlu ASEAN–Australia–Nowa 
Zelandia)29, ASEAN–Chiny (ACFTA), ASEAN–Indie (AIFTA), ASEAN–Japo-
nia (AJCEP) i ASEAN–Korea Płd . (AKFTA)30 .

Wysiłki integracyjne ASEAN uległy wzmocnieniu w następstwie azjatyckiego 
kryzysu finansowego z 1997 r ., który wyraźnie przyspieszył działania w obszarze 
tworzenia porozumień (głównie finansowych) w regionie . W XXI wieku odno-
towano też dynamiczny wzrost handlu wewnątrz ASEAN oraz między ASEAN 
i Chinami, a także ASEAN i Indiami . To potwierdza pozytywny wpływ zawar-
tych umów handlowych na rozwój krajów członkowskich . Badania Yoshifumi 
Fukunaga i Ikumo Isono wykazały, że w ciągu dziesięciu lat (1999–2009) eks-
port ASEAN do Chin i import z Chin wzrosły, odpowiednio, 6,9 i 5,8 razy, 
a eksport do i import z Indii, odpowiednio, 4,5 i 5,6 razy31 .

W XXI wieku następują dalsze znaczące zmiany w gospodarkach krajów 
członkowskich ASEAN, Chin oraz Indii, których struktury przemysłowe 

27 Początkowo koncentrowano się głównie na kwestiach bezpieczeństwa .
28 B . Skulska, Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-

nomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s . 178–179 .
29 B .  Skulska, Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej, op.cit, s .  38–39; B . Michalski, 

Międzyregionalne porozumienia handlowe, Difin, Warszawa 2014, s . 37 . Progresywne działania 
ASEAN we współpracy z UE już od 1972 r . (jeszcze z EWG) identyfikuje się np . w: K . Żukrow-
ska, Possible Consequences of the Economic Cooperation between the EU and East-Asian States, 
w: Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, B . Skulska (ed .), “Research Papers of Wrocław Univer-
sity of Economics” 2010, no . 126, s . 90–92 .

30 J . Fukunaga, I . Isono, Taking ASEAN+1 FTAs Towards the RCEP: A Mapping Study, “ERIA 
Discussion Paper Series” 2013, no . 2, January, https://pdfs .semanticscholar .org/22da/da08e33333a 
285f5cf4e24d5301fa2389804 .pdf (dostęp 20 .01 .2020) .

31 Y . Fukunaga, I . Isono, Taking ASEAN+1 FTAs Towards the RCEP: A Mapping Study, op.cit.
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wykazują komplementarność względem gospodarki japońskiej, co powoduje 
redefinicję wzajemnych relacji i  ich zacieśnianie32 . Następuje reorganizacja 
powiązań produkcyjnych i pojawiają się koncepcje o zintegrowaniu rynku 
ASEAN oraz innych państw w regionie Azji i Pacyfiku, o „(…) promowaniu 
wysokiej jakości regionalnych umów handlowych (RTA) oraz umów o wolnym 
handlu (FTA)”33 . Miało to sprzyjać kompleksowym, wielostronnym, transpa-
rentnym powiązaniom w regionie . W roku 2009 pojawiła się priorytetowa 
idea utworzenia Strefy Wolnego Handlu Azji-Pacyfiku (Free Trade Area of the 
Asia-Pacific – FTAAP) . Istotną rolę w pogłębianiu procesów integracyjnych 
odgrywały kraje ASEAN, stąd też nie budzi wątpliwości fakt, że powoływany 
RCEP to ugrupowanie skoncentrowane wokół ASEAN .

Jednocześnie koegzystencja CPTPP i RCEP w regionie Azji-Pacyfiku budzi 
duże zainteresowanie . Wiąże się to z faktem, że oba ugrupowania będą najpraw-
dopodobniej wyznaczać trendy gospodarcze w tym najbardziej dynamicznie 
rozwijającym się regionie . Powołanie TPP34 (obecnie CPTPP) powstało z ini-
cjatywy USA, które ostatecznie nie przystąpiły do powstającego porozumienia, 
natomiast RCEP zaproponowały Chiny . W dyskusjach dotyczących obu FTA 
badacze identyfikują różnice i podobieństwa między nimi, wyzwania stojące 
przed krajami członkowskimi obu ugrupowań (Australia, Brunei Darussalam, 
Japonia, Nowa Zelandia, Singapur), możliwości przystąpienia Chin do CPTPP 
czy kwestie powstania na podstawie tych bloków jednej strefy wolnego han-
dlu w regionie . Niewątpliwie to postawiony cel łączy oba porozumienia . Dla 
CPTPP było to dążenie do utworzenia ugrupowania „(…) kompleksowego, 
o wysokiej jakości, spełniającego standardy XXI wieku, przez kraje podziela-
jące te same wartości i normy”35, zaś celem rokowań RCEP – „(…) osiągnięcie 

32 Wpływ na to miały doświadczenia kryzysu azjatyckiego, epidemii SARS, przemieszcze-
nie japońskich BIZ z USA do gospodarek wschodzących ASEAN, Chin i Indii .

33 Busan Declaration, 13th APEC Economic Leaders’ Meeting, Busan, 18–19th November 
2005 .

34 TPP – Trans-Pacific Partnership .
35 The Trans-Pacific Partnership. A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement, C . L . Lim 

(ed .), D . K . Elms, P . Low, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s . 3, 21 .
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nowoczesnego, kompleksowego, wysokiej jakości i wzajemnie korzystnego 
porozumienia o partnerstwie ekonomicznym”36 .

7.3. Geneza i główne postanowienia RCEP

Negocjacje RCEP trwały siedem lat . Zostały zainicjowane 20  listopada 
2012 r . w Phnom Penh (Kambodża) podczas szczytu krajów Azji Wschod-
niej, przez przywódców szesnastu państw regionu Azji-Pacyfiku, a właściwie 
Indo-Pacyfiku (ASEAN (10) i Australia, Chiny, Indie, Japonia, Korea, Nowa 
Zelandia) . Ostatecznie 4 listopada 2019 r ., po trudnych i skomplikowanych 
negocjacjach, wstępną umowę podpisało piętnaście państw, gdyż wycofały się 
Indie (tabela 7 .1) . W skład RCEP mają wejść, z jednej strony, cztery największe 
gospodarki w regionie Azji-Pacyfiku (Australia, Chiny, Japonia, Korea Płd .), 
a z drugiej – trzy z listy ONZ najsłabiej rozwiniętych krajów świata (LDC37): 
Laos, Kambodża, Mjanma . Brak udziału Indii nadal nie jest wykluczony . Od 
dnia podpisania umowy wstępnej trwają prace nad ostatecznym tekstem umowy 
i harmonogramem zobowiązań, co przywódcy państw sygnatariuszy określili jako 
„prawne doszlifowywanie (legal scrubbing)38 . Umowa RCEP ma być podpisana 
13 marca 2020 r ., a jej wejście w życie jest przewidywane na 1 stycznia 2021 r .39 .

Treść umowy o powołaniu RCEP zawiera 20 rozdziałów, obejmujących 
wszystkie ważne kwestie związane z dostępem do rynków uczestniczących 
państw . Należą do nich40: 1 . Przepisy wstępne i ogólne definicje; 2 . Handel 
towarowy; 3 . Reguły pochodzenia; 4 . Procedury celne i ułatwienia w handlu; 
5 . Środki sanitarne i fitosanitarne; 6 . Standardy i bariery techniczne i proce-
dury oceny zgodności; 7 . Środki ochronne; 8 . Handel usługowy, włączając 

36 Joint Leaders’ Statement…, op.cit .
37 https://www .un .org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-

a-glance .html (dostęp 20 .01 .2020) .
38 Joint Leaders’ Statement…, op.cit .
39 N . Basu, ‘With or without India’…, op.cit.
40 Joint Leaders’ Statement…, op.cit .
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aneksy dotyczące usług finansowych, telekomunikacyjnych i profesjonalnych; 9 . 
Ruch osób fizycznych; 10 . Inwestycje; 11 . Własność intelektualna; 12 . Biznes 
elektroniczny; 13 . Konkurencja; 14 . Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); 
15 . Współpraca ekonomiczna i techniczna; 16 . Zamówienia publiczne; 17 . 
Przepisy ogólne i wyjątki; 18 . Przepisy instytucjonalne; 19 . Rozstrzyganie spo-
rów; 20 . Przepisy końcowe .

Poniżej przedstawiono najważniejsze (potencjalne41) ustalenia42 .
Handel towarowy. Eliminacja stawek celnych na 90%–93% linii taryfo-

wych . O ile Indie pozostaną w RCEP, o tyle redukcja ceł wyniesie 80% linii 
taryfowych (dla porównania eliminacja ceł w ramach CPTPP obejmie 99% 
linii taryfowych) . Produkty rolne zostały wydzielone z tych redukcji . Nastą-
pią też większa transparencja i współpraca w obszarze barier pozataryfowych, 
w tym procedur celnych, kwarantanny, standardów technicznych . Przepisy 
mają być zgodne z obowiązującymi w WTO . Indie postulowały pozostawie-
nie, jako podstawy kalkulacji redukcji celnych, poziomu ceł z 2019 r . zamiast 
2014 r ., jak to wcześniej ustalono, i odpowiedniego automatycznego mechani-
zmu ochronnego, aby zapobiegać wzrostowi importu . Oznaczałoby to jednak 
renegocjacje już podjętych ustaleń, czyli znaczące opóźnienie w zakończeniu 
procesu rokowań (negocjowanie każdej pojedynczej linii taryfowej poszczegól-
nych list zobowiązań pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi) .

Reguły pochodzenia towarów. Ma obowiązywać jeden wspólny dla 
RCEP zestaw preferencyjnych zasad dostępu do rynków krajów członkow-
skich . Negocjatorzy zastosowali zasadę specyficzności produktu (product-spe-
cific), co ma wymiar pragmatyczny . Umożliwia dostosowanie tak ustalanego 

41 Ostateczne ustalenia będą znane dopiero po opublikowaniu i podpisaniu aktu powoła-
nia RECP .

42 Opracowanie własne na podstawie: RCEP Outcomes at a Glance, DFAT, Government of 
Australia, Canberra 2019 (materiały powielone); W . A . Reinsch, J . Caporal, L . Murray, At Last, 
an RCEP Deal, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 3rd December 2019, 
Washington; D . Elms, Using RCEP: Creating Products for Asia, Asian Trade Centre, Singapore, 
4th December 2019; D . Elms, RCEP in the Final Stretch, Asian Trade Centre, “Policy Brief“ 
2019, no . 19–03, June; D . Elms, RCEP: 15–1 Equals What?, Asian Trade Centre, Singapore, 6th 
November 2019 .
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pochodzenia towarów do zróżnicowanych rodzajów produktów wytwarzanych 
w tym regionie – od przetworzonej żywności, przez odzież, do skompliko-
wanych maszyn i chemikaliów . Te reguły zapewniają zastosowanie tylko jed-
nego dokumentu certyfikatu pochodzenia w ruchu towarów w ugrupowaniu, 
bez obawy o zróżnicowane zasady w krajach partnerskich i w odniesieniu do 
poziomu przetworzenia produktu . Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia 
kosztów transakcyjnych łańcuchów dostaw w całym regionie . W ocenie Indii 
takie ustalenie ma sprzyjać eksportowi Chin .

Usługi. Wykorzystano zasadę „mix” – listy pozytywnej i negatywnej . Waż-
nym ustaleniem jest obowiązywanie zasady równego krajowego traktowania 
wszystkich dostawców usług z krajów partnerskich RCEP (klauzula narodowa, 
KN) oraz klauzuli największego uprzywilejowania (KNU) wobec usługodaw-
ców z krajów trzecich . Pozytywną zmianą jest zobowiązanie członków do 
stosowania określonych reguł i ich transparencji, co ma sprzyjać rozwijaniu 
działalności przez małe firmy, jako efekt niższego ryzyka i zmniejszania nie-
pewności w biznesie . W przypadku usług finansowych pozostawiono swobodę 
krajom członkowskim w ochronie przed niestabilnością systemu finansowego, 
ale jednocześnie wprowadza się ulepszone zasady dla tych usług . Natomiast 
w usługach telekomunikacyjnych ma nastąpić zgoda na przenoszenie nume-
rów telefonów i ustalenie „rozsądnych” stawek roamingowych .

Inwestycje. Sprzyjaniu przepływów kapitałowych w całym regionie ma 
służyć ochrona inwestorów i  to bez względu na  sektor gospodarki, tj . bez 
wyłączenia jakichkolwiek sektorów w kwestiach ochrony inwestorów . Wszech-
stronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne zastrzega jednak prawo stron 
do własnych uregulowań (np . sprawdzania inwestycji) w obszarach szczególnie 
wrażliwych, np . kwestie dobra publicznego, zdrowia . Pozostawiono natomiast 
klauzulę ISDS (Investor-State Dispute Settlement43), z zastrzeżeniem, że może 
być aktywowana dopiero po trzech latach, o ile będzie to konieczne .

43 ISDS to mechanizm rozstrzygania sporów między zagranicznymi inwestorami i pań-
stwami, oceniany jako kontrowersyjny, ponieważ jest to prywatny system arbitażu, a jego kry-
tycy podkreślają, że jest niezależny od państwa .



Krystyna Żołądkiewicz, Renata Orłowska

184

Własność intelektualna. Podkreśla się zaostrzenie ochrony i egzekwowania 
praw własności intelektualnej, włączając postanowienia dotyczące cyfrowych 
praw autorskich . Celem jest wzrost zaufania biznesu do zapewnienia ochrony 
tych praw na rynkach RCEP .

Biznes elektroniczny i handel cyfrowy. Pomimo wysokich wskaźni-
ków wykorzystania np . telefonów komórkowych czy zakupów internetowych 
umowa nie zawiera zakazów lokalizacji danych ani barier w transgranicznym 
przepływie danych . Nie obejmuje też zakazu ceł na transmisje elektroniczne, 
który uniemożliwiłby krajom nakładanie ceł na produkty dostarczane cyfrowo . 
Budziło to największe kontrowersje podczas negocjacji . Jednocześnie RCEP 
ma wspierać ochronę konsumentów, ich dane i zwalczać spam .

Zamówienia publiczne. Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekono-
miczne to pierwsze w regionie porozumienie, które wskazuje na potrzebę przej-
rzystości i współpracy rządów w tym obszarze oraz wsparcie dla tych działań .

Natomiast RCEP nie zawiera postanowień odnośnie do kwestii pracow-
niczych, ochrony środowiska, przedsiębiorstw państwowych .

Spośród tych rozdziałów istotna jest kwestia inwestycji . Punktem wyjścia 
ustaleń był fakt, że RCEP miał się przyczynić do ograniczenia procesu zwie-
lokrotnienia umów o wolnym handlu, czyli efektu „miski klusek” . Do końca 
2019 r . kraje negocjujące RCEP (bez Indii) zawarły 695 dwustronnych trak-
tatów inwestycyjnych (Bilateral Investment Treaties – BIT) i 281 porozumień 
integracyjnych obejmujących rozdziały dotyczące inwestycji . Oznacza to, że 
kraje RCEP uczestniczyły w 28% wszystkich międzynarodowych umów inwe-
stycyjnych44 . Ponadto, jak wskazuje Julien Chaisse, problemem stały się prze-
pisy dotyczące rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) . 
O wykluczenie tych przepisów zwracały się Indie45, ale także oponowały Indo-

44 J . Chaisse, The Regional Comprehensive Economic Partnership’s Investment Chapter. One 
Step Forward, Two Steps Back?, “Columbia FDI Perspectives” 2020, no . 271, 10th February, 
Columbia University .

45 W Indiach z ulgą przyjęto rezygnację z klauzuli ISDS, gdyż były one podmiotem 40% 
wszystkich spraw spornych wobec krajów RCEP (nadal jest prowadzonych dziewięć sporów 
wartości 5,8 mld USD) . Resisting RCEP from the Ground up: Indian Movements Show the Way, 
GRAIN and ICCFM (NGOs), Barcelona, 29th January 2020 .
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nezja i Malezja . Wniosek ten poparły również kraje eksportujące – Korea Płd ., 
Japonia i Australia . Negocjatorzy japońscy uznali za wystarczające przepisy 
występujące w umowach bilateralnych z krajami ASEAN (w Strefie Wolnego 
Handlu ASEAN–Japonia też nie ma klauzuli ISDS), w relacjach Australii 
i Chin jest wykorzystywany dwustronny system prawny, a Chin i Kanady 
– arbitraż . Ostatecznie w końcowej wersji umowy wstępnej RCEP sprawy 
protekcji inwestycji zagranicznych pozostawiono bez zmian, częściowo licząc 
na podpisanie układu przez Indie . Jednak wyłączenie sporów z kwestii inwe-
stycji w RCEP wskazuje na wyraźne ograniczenie zakresu podejmowanych 
zobowiązań i pozostawienie rozwiązań występujących w „starych” porozumie-
niach, co zdecydowanie nie zmniejsza efektu „miski klusek”46 .

7.4. Analiza efektów RCEP

Powstające ugrupowanie będzie stanowić olbrzymi potencjał ekonomiczny 
oraz polityczny nie tylko w regionie Azji-Pacyfiku, ale i w całej gospodarce 
światowej (tabela 7 .1) .

Tabela 7.1. Główne wskaźniki krajów RCEP w 2019 r.

Lp. Kraj Ludność
(mln) 

PKB
(mld USD) 

PKB
per capita

(USD) 

Wzrost
PKB 
(%) 

HDI* Inflacja
(%) 

Poziom
bezrobocia 

(%) 

1. Australia 25,1 1417 55 421 2,1 0,938 2,0 4,8

2. Brunei 0,4 13 30 290 4,8 0,845 0,3 9,3

3. Chiny 1395,4 14 217 10 153 6,2 0,758 2,3 3,8

4. Filipiny 106,6 357 3280 6,5 0,712 3,8 5,5

5. Indonezja 264,2 1101 4123 5,2 0,707 3,3 5,2

6. Japonia 126,5 5176 41 021 0,9 0,915 1,1 2,4

7. Kambodża 16,3 27 1635 6,8 0,581 2,5 b.d.

8. Korea Płd. 51,7 1657 31 937 2,6 0,906 1,4 4,0

46 R . Yunus, RCEP Talks to Proceed without ISDS, “The Malaysian Reserve” 2019, 13th Sep-
tember .
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Lp. Kraj Ludność
(mln) 

PKB
(mld USD) 

PKB
per capita

(USD) 

Wzrost
PKB 
(%) 

HDI* Inflacja
(%) 

Poziom
bezrobocia 

(%) 

9. Laos 6,8 20 2932 6,7 0,604 3,1 b.d.

10. Malezja 32,4 373 11 385 4,7 0,804 2,0 3,3

11. Mjanma 52,8 66 1239 6,4 0,584 3,9 4,0

12. Nowa Zelandia 4,9 211 41 989 2,5 0,921 2,0 4,4

13. Singapur 5,6 373 65 627 2,3 0,935 1,3 2,0

14. Tajlandia 67,8 517 7608 3,5 0,765 1,0 1,2

15. Wietnam 94,6 260 2726 6,5 0,693 3,1 2,2

RCEP ogółem (2018) 3615,0 27 300 7541 – – – –

* Dane z 2018 r .
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fact Sheet Countries, Department of Foreign Affair and 
Trade (DFAT), Government of Australia, 2020, www .dfat .gov .au/Australia (dostęp 1 .02 .2020); HDI 
2018, Human Development Report, United Nations Development Programme (UNDP), http://hdr .
undp .org/en/data (dostęp 1 .02 .2020) .

Analizując udział krajów członkowskich RCEP w handlu i inwestycjach 
Australii (tabele 7 .2 i 7 .3), można stwierdzić, że umowa, z jednej strony, może 
zwiększyć możliwości eksportowe dla australijskich przedsiębiorstw (dziesięć 
spośród piętnastu krajów uczestniczących w umowie jest najważniejszymi 
partnerami handlowymi Australii), a z drugiej – jeszcze bardziej zintegrować 
rynki regionalne . Biorąc pod uwagę strategię rządu australijskiego, w której   do 
2022 r . ok . 90% handlu Australii ma być objęte umowami o wolnym handlu 
(FTA), trzeba podkreślić, że RCEP jest ważnym krokiem47 .

Z punktu widzenia Australii, zdaniem Jarryda de Haan, istotną korzyścią 
z udziału w RCEP może być wzrost eksportu australijskiej pszenicy, która jest 
jednym z trzech najważniejszych produktów eksportowanych na rynek ASEAN, 
podobnie jak ropa naftowa i węgiel . Jednak w przeciwieństwie do ropy naf-
towej i węgla spadł międzynarodowy popyt na australijską pszenicę (szcze-
gólnie w Azji Południowo-Wschodniej) ze względu na niższy poziom białka, 
który nie odpowiada standardom pożądanym przez producentów makaronu, 

47 J . de Haan, RCEP Agreement no Guarantee of Increased Australian Exports to ASEAN 
Countries, Indo-Pacific Research Programme, 6th November 2019 .

cd . tabeli 7 .1
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a dodatkowo cena nie jest konkurencyjna . Dlatego też RCEP może pomóc 
we wzroście eksportu australijskiej pszenicy, choć nadal będą konieczne dalsze 
prace, aby produkt był atrakcyjny na rynku ASEAN48 .

Tabela 7.2. Udział RCEP w handlu towarowym i usługowym Australii w 2018 r.*

Partnerzy

Eksport Import Obroty 
(eksport + import) 

mld 
AUD**

udział
w eksporcie 
ogółem (%) 

mld 
AUD*

udział
w imporcie 
ogółem (%) 

mld 
AUD*

udział
w obrotach 
ogółem (%) 

Chiny 136,6 31,2 78,3 18,9 214,9 25,2

Indie 22,4 5,1 8,1 1,9 30,5 3,6

Indonezja 8,5 1,9 9,1 2,2 17,6 2,1

Japonia 58,8 13,4 27,0 6,5 85,8 10,1

Malezja 10,1 2,3 14,0 3,4 24,1 2,8

Nowa Zelandia 15,0 3,4 14,2 3,4 29,3 3,4

Korea Płd. 26,6 6,1 14,3 3,4 40,9 4,8

Singapur 15,0 3,4 17,3 4,2 32,2 3,8

Tajlandia 7,8 1,8 17,9 4,3 25,7 3,0

Wietnam 6,7 1,5 7,8 1,9 14,6 1,7

Pozostałe kraje ASEAN*** 3,8 0,9 3,0 0,7 6,8 0,8

Świat ogółem**** 438,3 100,0 415,1 100,0 853,3 100,0

* Dane z uwzględnieniem Indii . ** AUD – dolar australijski (kurs szacunkowy 1 AUD = 0,6737 USD) . 
*** Pozostałe kraje ASEAN . **** Na podstawie danych bilansu płatniczego .
Źródło: dane z lipca 2019 r . Biura Statystycznego Australii (ABS), www .dfat .gov .au (dostęp 2 .02 .2020) .

Biorąc również pod uwagę inwestycje, wydaje się, że RCEP przyniesie 
wiele korzyści dla Australii . Już same zwiększenie przejrzystości legislacyjnej 
i regulacyjnej na kluczowych rynkach RCEP spowoduje złagodzenie ograni-
czeń BIZ w wielu sektorach, a tym samym umożliwi australijskim inwesto-
rom zakładanie oddziałów w krajach partnerskich i prowadzenie z lokalnymi 

48 J . de Haan, RCEP Agreement no Guarantee of Increased Australian Exports to ASEAN 
Countries, op.cit.
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firmami wspólnych przedsięwzięć49 z uwagi na brak w wielu z tych krajów 
ograniczeń w tym zakresie .

Tabela 7.3. Inwestycje zagraniczne Australii i krajów partnerskich RCEP w 2018 r.

Partnerzy

Ogółem zagraniczne 
inwestycje w Australii

Ogółem inwestycje
Australii za granicą

Ogółem inwestycje 
(dwustronnie) 

mld 
AUD

udział 
w inwestycjach 
zagranicznych 
w Australii (%) 

mld 
AUD

udział 
w inwestycjach 
zagranicznych
Australii (%) 

mld 
AUD

udział
w inwestycjach 

ogółem (%) 

Chiny 63,6 1,8 75,3 3,0 138,9 2,3

Indie 15,1 0,4 15,6 0,6 30,7 0,5

Indonezja 1,1 0,0 5,6 0,2 6,7 0,1

Japonia 229,3 6,5 113,0 4,5 342,3 5,7

Malezja 22,2 0,6 10,3 0,4 32,4 0,5

Nowa Zelandia 47,1 1,3 96,7 3,8 143,8 2,4

Korea Płd. 27,4 0,8 21,6 0,9 49,0 0,8

Singapur 85,4 2,4 72,7 2,9 158,1 2,6

Tajlandia 6,9 0,2 3,9 0,2 10,8 0,2

Wietnam 0,8 0,0 2,4 0,1 3,2 0,1

Źródło: dane z lipca 2019 r . Biura Statystycznego Australii (ABS), www .dfat .gov .au (dostęp 2 .02 .2020) .

Australijskie korzyści z udziału w RCEP można ekstrapolować do pozo-
stałych partnerów wysoko rozwiniętych gospodarczo, gdzie głównie wzrost 
eksportu i inwestycji są prognozowane .

Analizując korzyści Chin z członkostwa w RCEP, William Alan Reinsch 
i inni wymieniają wzrost znaczenia tego kraju w regionie Azji-Pacyfiku, jako 
potęgi ekonomicznej wyznaczającej reguły handlowe (bez udziału USA) . To 
zdecydowanie odgrywa ważną rolę w kontekście dojrzałej gospodarki chińskiej 
i spadkowej tendencji w handlu ze Stanami Zjednoczonymi . Ponadto zauważa się, 
że rosnące koszty pracy w Chinach powodują wzrost zainteresowania importem 
bezcłowym z krajów regionu Azji-Pacyfiku w celu, z jednej strony, zastąpienia 

49 N . Derewlany, With the RCEP, Australia Has a Chance to Lead, “The Diplomat” 2017, 
30th August .
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droższego importu z USA, gdyż obarczonego nakładanymi cłami, a z drugiej 
– uplasowania się w korzystniejszym miejscu w międzynarodowym podziale 
pracy (głębsza specjalizacja, bo rezygnacja z droższej produkcji) . Zakłada się, 
że udział Chin w RCEP spowoduje także wzrost zarówno pewności lokalnego 
biznesu w zakresie możliwości dostępu do rynków zewnętrznych, jak i współ-
pracy technicznej, know-how z Koreą Płd . i Japonią, co pozwoli na utrzymanie 
wzrostu wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Made in China 202550 .

Korzyści dla Chin i innych członków RCEP mogą też wynikać z napływu 
BIZ w celu prowadzenia działalności biznesowej wewnątrz ugrupowania . Jed-
nocześnie pojawia się coraz więcej argumentów na rzecz regionalnego inwe-
stowania w Chinach i Japonii . Michael Malvenda zaprezentował szacowane 
efekty z powstania RCEP dla krajów ASEAN (tabela 7 .4) .

Tabela 7.4. Efekty przystąpienia do RCEP dla krajów ASEAN

Lp. Kraj Efekty

1. Singapur  § W krótkim okresie – brak

2. Tajlandia  § Większa integracja z większymi rynkami w regionie
 § Dostęp do tańszych surowców
 § Zwiększony udział w łańcuchu dostaw

3. Filipiny  § Wzrost dostępu do rynków
 § Outsourcing procesów biznesowych
 § Emigracja zasobów pracy

4. Indonezja  § Wzrost dostępu do rynku
 § Wzrost inwestycji
 § Uczestnictwo w regionalnych łańcuchach dostaw
 § Wzrost eksportu

5. Malezja  § Wzrost możliwości handlowych
 § Lepszy dostęp do wysokiej jakości surowców po konkurencyjnych cenach
 § Rozwój takich branż, jak: telekomunikacja, bankowość i finanse oraz 
doradztwo

6. Wietnam  § Wzrost eksportu
 § Zaangażowanie w nowe łańcuchy wartości – przyciągnięcie nowych 
inwestycji zagranicznych

 § Nowy eksport produktów z takich sektorów, jak: telekomunikacja, ICT, 
tekstylia i obuwie oraz rolnictwo

50 W . A . Reinsch, J . Caporal, L . Murray, At Last, an RCEP Deal, op.cit.
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Lp. Kraj Efekty

7. Laos  § W krótkim okresie – wzmocnienie umów o wolnym handlu
 § W długim okresie – zmniejszenie luki rozwojowej między członkami

8. Mjanma  § W krótkim okresie – wzmocnienie umów o wolnym handlu
 § W długim okresie – zmniejszenie luki rozwojowej między członkami

9. Brunei  § W krótkim okresie – wzmocnienie umów o wolnym handlu
 § W długim okresie – zmniejszenie luki rozwojowej między członkami

10. Kambodża  § W krótkim okresie – wzmocnienie umów o wolnym handlu
 § W długim okresie – zmniejszenie luki rozwojowej między członkami

Źródło: opracowanie własne na podstawie M . Malvenda, The RCEP: Impacting ASEAN’s Supply 
Chains and Business Environment, ASEAN Briefing, 27th December 2019, https://www .aseanbrie-
fing .com/news/rcep-impacting-aseans-supply-chains-business-environment/ (dostęp 14 .02 .2020) .

Singapur jest postrzegany jako kluczowy podmiot w regionalnym han-
dlu i  łańcuchu dostaw w ASEAN . Jednak zdaniem Michaela Malvendy51 
w krótkim okresie RCEP nie przyczyni się do zwiększenia liczby transak-
cji handlowych w Singapurze, chociażby z tego powodu, że kraj ten ma już 
podpisane bilateralne umowy handlowe ze wszystkimi partnerami w RCEP 
spoza ASEAN, a mianowicie z: Japonią, Koreą Płd ., Australią, Nową Zelandią 
i Chinami . Dodatkowo umowa RCEP nie przewiduje szybkich znaczących 
obniżek taryf celnych dla głównych pozycji eksportowych, które prawdo-
podobnie będą wprowadzane etapami w długim okresie . W krótkim okre-
sie w Singapurze nie zaobserwuje się zatem wzrostu eksportu, wynikającego 
z utworzenia RCEP .

Dla Tajlandii udział w RCEP może się okazać korzystny od samego 
początku . Aż 70% PKB tego kraju tworzy jego eksport, zatem dostęp do więk-
szych rynków w regionie Azji i Pacyfiku, dla często bardziej konkurencyjnych 
cenowo i jakościowo (pod względem innowacji) tajskich produktów, stanowi 
wymierną korzyść . Dodatkowo tajlandzcy producenci będą mogli pozyskiwać 
tańsze surowce i półfabrykaty z większej liczby rynków .

51 M . Malvenda, The RCEP: Impacting ASEAN’s Supply Chains and Business Environment, 
ASEAN Briefing, 27th December 2019, https://www .aseanbriefing .com/news/rcep-impactin-
g-aseans-supply-chains-business-environment/ (dostęp 14 .02 .2020) .

cd . tabeli 7 .4
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Korzyści dla Filipin wydają się być znaczące . Udział w RCEP otworzyłby 
rynki dla ponad 90% produktów wytwarzanych przez ten kraj, w tym dla branży 
outsourcingu procesów biznesowych . Dodatkowo takie zawody, jak marynarze, 
nauczyciele, programiści IT i inżynierowie, mogą skorzystać z popytu na ich 
pracę w Japonii i Korei Płd .

W podobny sposób Indonezja (największa gospodarka ASEAN) skorzysta 
na wzroście dostępu do rynku, inwestycji i możliwości uczestnictwa w regio-
nalnych łańcuchach dostaw, co w krótkiej perspektywie przyczyni się do wzro-
stu eksportu, a tym samym do wzrostu gospodarczego . Należy zauważyć, że 
kraj ten, na tle pozostałych członków, dopiero od niedawna rozpoczął nego-
cjacje bilateralne z innymi podmiotami gospodarki światowej w celu zwięk-
szenia eksportu (Japonia–Indonezja, 2008 r .; Indonezja–Pakistan, 2019 r .52) .

Również w Malezji korzyści będą widoczne od samego początku, gdyż 
zdecydowana większość handlu tego kraju odbywa się z członkami RCEP, 
a umowa zapewni malezyjskim firmom i konsumentom większe możliwości 
handlowe i lepszy dostęp do wysokiej jakości surowców po konkurencyjnych 
cenach . Przewiduje się, że zwłaszcza dla przedsiębiorstw z takich branż, jak 
telekomunikacja, bankowość i finanse oraz doradztwo, korzyści będą znaczące .

Taka sama sytuacja powinna być odnotowana w Wietnamie, gdzie dzięki 
umowie nastąpią zwiększenie eksportu, zaangażowanie w nowe łańcuchy war-
tości i przyciągnięcie nowych inwestycji zagranicznych . Ponadto obniżenie ceł 
importowych wykreuje eksport produktów z takich sektorów, jak: telekomu-
nikacja, ICT, tekstylia i obuwie oraz rolnictwo .

Zdaniem Michaela Malvendy umowa RCEP mogłaby również ułatwić 
mniejszym gospodarkom ASEAN – Laosowi, Mjanmie, Brunei, Kambodży 
– dalsze wzmocnienie ich umów o wolnym handlu i (w długiej perspektywie) 
zmniejszenie luki rozwojowej między członkami ASEAN .

52 RTA Database, WTO, http://rtais .wto .org/UI/PublicSearchByCrResult .aspx (dostęp 
15 .02 .2020) .
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7.5. Indie w RCEP

Analizując brak udziału Indii w RCEP, można zastanowić się nad pytaniem, 
czy kraj ten powinien ponownie rozważyć przystąpienie do tego ugrupowania . 
Podczas podpisywania umowy wstępnej Wszechstronnego Regionalnego Partner-
stwa Ekonomicznego Indie się wycofały . Za przyczynę podano nieuwzględnienie 
ich tematów w zadowalający sposób . Wśród nierozstrzygniętych kwestii znala-
zły się takie, jak: brak właściwej ochrony przed wahaniami importu, ogromne 
deficyty handlowe w obrotach dwustronnych (z 11 z 15 państw RCEP, w tym 
z Chinami) i wyeliminowanie z rokowań usług, tak ważnych z punktu widze-
nia strony indyjskiej . Jest wiele opinii, że Indie powinny dołączyć do RCEP, 
aby ocenić możliwość włączenia się do regionalnych i globalnych łańcuchów 
wartości czy stwierdzić, jakie korzyści można uzyskać w efekcie zmian kierun-
ków handlu (trade diversion) . Należy zauważyć, że temu krajowi zapewniono 
ochronę przed importem produktów rolnych i mleka (np . z Nowej Zelandii 
czy Australii), z redukcji wyłączono 1/4 produktów chińskich, a w przypadku 
wielu pozostałych zezwolono na okres przejściowy i liberalizację trwającą od 5 
do 25 lat oraz specjalne środki ochronne dla 60 najbardziej wrażliwych pro-
duktów w przypadku wzrostu importu z Chin53 . Jednak niektórzy partnerzy 
w RCEP sygnalizują konieczność rozwiązania nierozstrzygniętych problemów 
Indii, co powinno spowodować dołączenie tego kraju do porozumienia54 .

Istnieją również polityczne aspekty wycofania się Indii z negocjacji . Sto-
sunki dyplomatyczne między Indiami a Chinami są raczej chłodne, co wynika 
z kilku nierozstrzygniętych kwestii . Kraje nie zgadzają się na wspólną gra-
nicę ani w Kaszmirze, ani w Arunachal Pradesh . Chiny skrytykowały odwo-
łanie przez Indie specjalnego statusu przyznanego Dżammu i Kaszmirowi 
na początku 2019 r ., a dodatkowo każde z tych państw dąży do rozszerzenia 

53 G . Das, View: A Ten-Step Guide to Reach $ 5 Trillion GDP, “The Economic Times” 2019, 
3rd December .

54 www .dfat .gov .au (dostęp 10 .02 .2020) .
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swoich globalnych wpływów, co niekoniecznie podoba się drugiemu . Indie 
czują się niekomfortowo ze względu na chińskie podejście do Sri Lanki i Paki-
stanu w ramach inicjatywy „nowego szlaku jedwabnego”, podczas gdy Chiny 
podejrzewają stronę indyjską o zaangażowanie w Quad55, podobnie jak USA, 
Japonię i Australię56 .

Wycofanie się Indii z członkostwa, tuż przed podpisaniem wstępnego 
porozumienia RCEP, ma poważne implikacje dla całego nowego ugrupowania 
w regionie . Była to jednak reakcja rządu indyjskiego na olbrzymią presję rol-
ników, małych producentów żywności, robotników rolnych i związków zawo-
dowych w obronie przed agrobiznesem i korporacjami transnarodowymi, stąd 
też decyzja o podpisaniu RCEP byłaby bardzo niepopularna dla władz . Mimo 
że Japonia, Nowa Zelandia i Australia nadal starają się przekonać stronę indyj-
ską o niesłuszności podjętej decyzji i nakłonić do podpisania tej komplekso-
wej liberalizującej wiele dziedzin umowy handlowej, jednak obecnie wydaje 
się to mało prawdopodobne . W ocenie wielu grup społeczności Indii nowe 
megaregionalne porozumienie jest problemem, gdyż będzie oznaczać znacznie 
większą eliminację ceł, niż to wynika z zobowiązań członkowskich WTO czy 
umów o wolnym handlu z: Japonią, Koreą Płd ., ASEAN, Singapurem, Male-
zją i Tajlandią . Z kolei dla przyszłych krajów członkowskich RCEP Indie mają 
kluczowe znaczenie jako rynek z ponad 1,3 mld konsumentów . ”The Econo-
mist” krytycznie ocenia decyzję tego kraju, zwracając uwagę na to, że indyj-
ska gospodarka zwalnia i potrzebuje reform w rolnictwie, podatkach i prawie 
pracy . Przystąpienie do RCEP – poprzez zwiększoną konkurencję, nawet przy 
silnej opozycji wewnętrznej – wymusiłoby reformy w Indiach, a brak takiego 

55 Czterostronny dialog bezpieczeństwa (QSD – Quadrilateral Security Dialogue), znany 
również jako Quad, to nieformalny dialog strategiczny między Stanami Zjednoczonymi, Japo-
nią, Australią i Indiami, który został zainicjowany w 2007 r . i któremu towarzyszą wspólne 
ćwiczenia wojskowe . Układ dyplomatyczny i  wojskowy był powszechnie postrzegany jako 
odpowiedź na wzrost chińskiej potęgi gospodarczej i militarnej . Quadrilateral Security Dialo-
gue: India, Australia, Japan, US Hold Talks on Indo-Pacific Cooperation, “Times of India” 2017, 
12th November .

56 All Set for RCEP, “The Economist” 2019, 6th November, http://country .eiu .com/article .
aspx?articleid=1258651509&Country=Myanmar&topic=Economy (dostęp 20 .01 .2020) .
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motywatora nie sprzyja rozwojowi tego kraju57 . Jednak premier Indii, Narendra 
Modi, komentując wycofanie się z podpisania umowy, stwierdził, że to efekt 
„podstawowych obaw” (core concerns), a minister spraw zagranicznych uznał, 
że „lepiej żadne porozumienie niż złe”58 .

Być może rozwiązaniem stanie się bilateralne porozumienie między Indiami 
a RCEP, co niewątpliwie nie będzie sprzyjać ograniczaniu proliferacji integra-
cji w regionie Azji-Pacyfiku .

Podsumowanie

„Zawarcie RCEP oznacza zaangażowanie i przywództwo ASEAN w tym 
procesie” – stwierdził sekretarz generalny ASEAN Lim Jock Hoi, dodając, że 
„RCEP będzie służyć jako kotwica dla otwartej, stabilnej, inkluzywnej i opartej 
na regułach architektury handlu regionalnego w czasach niepewności w glo-
balnym otoczeniu gospodarczym”59 .

Szacuje się, że korzyści z umowy RCEP będą bardzo znaczące przy obec-
ności Indii lub bez nich . Ugrupowanie z członkostwem strony indyjskiej 
powinno generować wzrost PKB na poziomie 171 mld USD, a bez niej 
– ok . 137 mld USD60 . Zgodnie z badaniami Brookings Institution zakłada się 
potencjalny wzrost globalnego realnego PKB o 285 mld USD rocznie, o ile 
wszystkie zobowiązania zostaną zrealizowane do 2030 r .61 . Z kolei Peter A . Petri 
i Michael Plummer szacują wzrost handlu światowego dzięki RCEP o 1,9%, 
natomiast efekt przesunięcia handlu oceniają jako niewielki . Może nawet wystą-
pić efekt pozytywny dla krajów trzecich w rezultacie wielostronnej liberali-
zacji w ramach Wszechstronnego Regionalnego Partnerstwa Ekonomicznego 

57 All Set for RCEP, op.cit.
58 India and RCEP: The Way Forward, https://cuts-citee .org/pdf/onw-2-rcep .pdf (dostęp 

13 .01 .2020) .
59 RCEP Leaders Agree to Sign Trade Pact in 2020, https://asean .org/rcep-leaders-agree-sign-

trade-pact-2020/ (dostęp 5 .02 .2020) .
60 B . Berger, What RCEP Means for the Indo-Pacific, “The Diplomat” 2020, 1st January .
61 W . A . Reinsch, J . Caporal, L . Murray, At Last, an RECEP Deal…, op.cit .
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i  efektu „rozlewania się” (spillover) w wyniku zwiększonej produktywności 
krajów członkowskich62 . Ponadto RCEP pokaże, że region Azji-Pacyfiku jest 
zaangażowany we współpracę – zarówno wielostronną, opartą na  regułach 
np . WTO, jak i otwartą na biznes – oraz oferuje w obecnym niepewnym świe-
cie optymistyczne rozwiązanie: prointegracyjną alternatywę na niespotykaną 
skalę, skoncentrowaną wokół krajów rozwijających się .

W tym miejscu można się odnieść do opinii Katarzyny Żukrowskiej, która 
sygnalizuje znaczenie integracji, wskazując jednocześnie, że tworzone strefy 
wolnego handlu i unie celne „(…) skonstruowane są jako zbiory łączne, co 
(…) mobilizuje regiony do swoistego wyścigu w zaangażowaniu się w rozwój 
danego rynku”63 . Stwierdza ona też (2008 r .), że „(…) można przewidywać, 
że zarówno tworzone strefy wolnego handlu i unie celne, jak i  liberalizacja 
wprowadzona w ramach WTO przyczynią się do powstania światowego rynku 
wewnętrznego, a to będzie punktem wyjścia dalszego pogłębiania współpracy, 
prowadząc nawet do wspólnej waluty”64 .

Reasumując, tworzone megaregionalne porozumienie RCEP może oży-
wić ideę szerszej integracji w regionie Azji-Pacyfiku, prowadzącej do utwo-
rzenia FTAAP (multilateralizacji regionalizmu) . Jednak należy podkreślić, że 
Wszechstronne Regionalne Porozumienie Ekonomiczne głównie koncentruje 
się na aspektach dostępu do rynku oraz powiązaniach produkcyjnych . Pomija 
w swoich postanowieniach kwestie pracownicze, ochrony środowiska, regula-
cji przedsiębiorstw państwowych, pozostawiając je ogólnie przyjętym rozwią-
zaniom międzynarodowym . Inaczej sytuacja wygląda w CPTTP, gdzie wiele 
kwestii zostało poddanych negocjacjom i wspólnie je rozstrzygnięto . Inte-
gracja w ramach RCEP jest zatem mniej pogłębioną niż w ramach CPTTP . 

62 P . A . Petri, M . Plummer, The Case for RCEP as Asia’s Next Trade Agreement, Brookings 
Institute, 6th November 2018, Washington  D . C ., https://www .brookings .edu/topic/cities-
regions/ (dostęp 5 .02 .2020) .

63 K . Żukrowska, Znaczenie zmian terms of trade dla rozwoju gospodarki światowej (teoria 
R. Preibischa – analiza we współczesnych warunkach), w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, 
K . Żukrowska (red .), Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, SGH w Warszawie, Oficyna Wydaw-
nicza, Warszawa 2008, s . 28, 30 .

64 K . Żukrowska, Znaczenie zmian terms of trade dla rozwoju gospodarki światowej…, op.cit ., s . 30 .
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Uczestnictwo 13 z 15 państw członkowskich Wszechstronnego Regionalnego 
Porozumienia Ekonomicznego (poza Chinami i Koreą Płd .) w ASEAN i CPTPP 
oraz liczne bilateralne RTA wszystkich krajów członkowskich nowo powstałego 
megaugrupowania potwierdzają zatem tezę, że utworzenie RCEP nie przyczy-
niło się do zmniejszenia zjawiska proliferacji RTA w regionie Azji-Pacyfiku .

Odnosząc się do drugiego pytania badawczego, można zauważyć, że nie-
obecność Indii, z jednej strony, nie wpłynie na fakt, iż jest to nadal największe 
ugrupowanie pod względem ludności i potencjału, a z drugiej – zdecydowa-
nie zmniejszy jego konkurencyjność . Zasoby pracy RCEP z Indiami (18%) 
i Chinami (20,5%) to blisko 47% wszystkich pracujących na świecie i ponad 
cztery razy więcej niż w krajach CPTPP65 . Brak strony indyjskiej zmniejsza 
znacząco tę przewagę konkurencyjną RCEP, a dodatkowo w dłuższej perspek-
tywie działa niekorzystnie, gdyż prognozy wskazują na zdecydowany spadek 
zasobów pracy w Chinach w obecnej dekadzie do poniżej 18% i wzrost zaso-
bów pracy w Indiach do blisko 20%66, co może implikować kolejnymi FTA 
podpisywanymi z Indiami przez innych członków umowy Wszechstronnego 
Regionalnego Porozumienia Ekonomicznego . Można zatem wnioskować, że 
nieobecność strony indyjskiej w RCEP pomniejsza jego znaczenie na arenie 
międzynarodowej i nie sprzyja zmniejszaniu efektu „miski klusek” .
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8KRZYSZTOF KOZŁOWSKI1

Z REZERWĄ I ENTUZJAZMEM: 
PARADOKSY INTEGRACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTW 
AZJI WSCHODNIEJ 

I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Streszczenie

Regiony Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej są areną wielu splotów międzynaro-
dowych okoliczności, u których źródeł leży asymetria racjonalności rozwoju państw w róż-
nym stopniu naznaczonych dominacją kolonialną i konfrontacją zimnowojenną . Kiedyś 
ograniczały one swobodę wyborów politycznych, a dzisiaj ich konsekwencje narażają słab-
szych aktorów politycznych na ambicje neokolonialne mocarstw . Niskie zaawansowanie 
integracji regionalnej państw tej części świata dobitnie obrazuje ten fakt . Choć z perspek-
tywy globalnej silniejsza, bardziej zdecydowana integracja gospodarcza czy polityczna może 
wydawać się wskazana i pożyteczna dla regionu, w zamieszkujących go społeczeństwach 
może być odczytana jako próba reprodukcji mechanizmów kolonialnej dominacji . Powo-
duje to często rezerwę i kreuje dystans do działań integracyjnych . Mimo że w kategoriach 
zachodniej nauki o stosunkach międzynarodowych należałoby określić ją jako niekorzystną, 

1 dr hab . Krzysztof Kozłowski, prof . SGH, prorektor ds . dydaktyki i studentów, dyrektor 
Instytutu Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium 
Ekonomiczno-Społeczne .
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w praktyce okazuje się ona najbardziej stabilnym, a z pewnością najpowszechniej akcepto-
walnym rozwiązaniem politycznym .

Kluczowe słowa: Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, integracja międzyna-
rodowa, asymetria racjonalności .

WITH ‘RESERVE AND ENTHUSIASM’: PARADOXES OF 
INTERNATIONAL INTEGRATION OF EAST AND SOUTH-
EAST ASIAN COUNTRIES

Summary

East and South East Asia are shaped by asymmetries of development originating from the 
times of colonial dominance and of the Cold War . The consequences of the Past are still 
shaping the todays opportunities of the regional state actors . Low level of regional integra-
tion is one of the examples of this tendency . While from the global perspective integration 
processes may seem to be fruitful and needed, from the regional perspective they may be 
perceived as yet another form of postcolonial dominance patterns . The chapter explores 
why the status quo: the low level of regional integration of the East and South East Asian 
states still turns out to be the most stable pattern of regional development .

Keywords: East Asia, South-East Asia, international integration, asymmetry of development .

Wprowadzenie

W powszechnym przekonaniu współpraca buduje zaufanie i oddala per-
spektywę konfliktów pomiędzy państwami i społeczeństwami . Idea integracji 
gospodarczej i politycznej, mimo zaskakujących czasem decyzji (np . brytyj-
ski brexit czy mur na granicy USA i Meksyku), wydaje się wciąż mieć więcej 
zwolenników niż przeciwników . W tym kontekście ciekawy pozostaje fakt, że 
w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które według większości prze-
widywań gospodarczo i politycznie zdominują XXI wiek, integracja zdaje się 
raczkować, a lokalne organizacje międzynarodowe znajdują się często na mało 
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zaawansowanym poziomie rozwoju . Jednocześnie jednak to w tym regionie 
najliczniej miały miejsce próby utworzenia nowych megaporozumień, takich 
jak Partnerstwo Transpacyficzne czy konkurencyjne wobec niego projekty chiń-
skie . W porównaniu ze światem zachodnim mały stopień integracji regionu 
kontrastuje z postępującym umiędzynarodowieniem wchodzących w  jego 
skład gospodarek . Tylko nieznacznie przerysowując sytuację, można stwier-
dzić, że lokalne podmioty państwowe zdają się balansować między rezerwą 
a entuzjazmem wobec integracji międzynarodowej i procesów globalizacji . 
Jakie są przyczyny tego paradoksu?

W refleksji nad integracją międzynarodową państw Azji Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej łatwo popełnić dwa błędy: pierwszym jest ule-
gnięcie potocznemu obrazowi azjatyckiego sukcesu gospodarczego, a drugim 
– niedostrzeżenie konieczności odmiennej adaptacji koncepcji integracji do 
warunków państw rozwiniętych i  rozwijających się . Pierwszy grozi oddale-
niem się w ocenach od stanu faktycznego, drugi może utrudnić zrozumienie 
postaw lokalnych społeczeństw wobec integracji jako takiej . Z perspektywy 
państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej popełnienie któregokol-
wiek z tych błędów byłoby przejawem niezdrowego okcydentalizmu, jeśli nie 
zawoalowaną formą neokolonialnego postrzegania regionu .

Koniec XX wieku zaowocował gruntownymi przeobrażeniami globalnej 
rzeczywistości politycznej i gospodarczej . Wraz z odejściem w przeszłość ładu 
dwubiegunowego oraz przesunięciem centrum gospodarki i polityki świato-
wej znad Atlantyku nad Pacyfik świat z coraz większą uwagą, a często również 
z  rosnącym zaniepokojeniem spogląda w kierunku Azji2 . Sukcesy tygrysów 
azjatyckich w latach 90 . ubiegłego stulecia, gwałtowny rozwój Chin i Indii, 
potencjał energetyczny Azji Centralnej, sukces azjatyckiego modelu ekonomii 
politycznej – w obliczu międzynarodowego kryzysu gospodarczego i finansowego 
lat 2008–2009 – budzą coraz większe zainteresowanie obserwatorów, nierzadko 
rozczarowanych spowolnieniem rozwoju cywilizacji zachodniej . Jednocześnie 

2 P . Frankopan, The New Silk Roads: The New Asia and the Remaking of the World Order, 
Vintage, New York 2020 .



Krzysztof Kozłowski 

204

polityczne napięcia i wciąż nierozwiązane spory regionalne wywołują obawy 
o stabilność ładu międzynarodowego, który miałby być oparty na państwach Azji .

W kontekście przytłaczającej liczby opracowań poświęconych rozwojowi 
gospodarczemu Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, analiz dotyczą-
cych rosnącej roli tygrysów azjatyckich i Państwa Środka w polityce między-
narodowej, scenariuszy w  latach 90 . XX wieku zapowiadających kluczową 
rolę tych pierwszych w przyszłości stosunków międzynarodowych czy obecnie 
pokładających nadzieje w rozwoju kontynentalnych Chin łatwo zapomnieć, że 
wszystkie państwa regionu, poza Japonią, wciąż należą do grona rozwijających 
się i pod wieloma względami miały relatywnie mało czasu na dostosowanie 
się do złożoności globalnych relacji gospodarczych i politycznych3 . Faktu tego 
nie zmieniają wskaźniki znamionujące rozwój gospodarczy – PKB, poziom 
FDI, rosnąca wymiana handlowa, coraz liczniejsza klasa średnia wskazują 
na ogromne postępy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci4, a nawet na sto-
sunkowo dużą odporność regionu na wstrząsy zewnętrzne5 . W konsekwencji 
prognozy przepowiadające, że nadchodzące stulecie będzie wiekiem Azji, nie 
straciły na popularności6 .

Entuzjazm azjatyckim rozwojem gospodarczym jednak nie w pełni pokrywa 
się z rzeczywistością . Duża część gospodarek regionu wciąż pozostaje pod mniej 

3 C . L . Currier, M . Dorraj, The Strategic Implications of China’s Energy Engagement with 
Developing World, w: China’s Energy Relations with the Developing World, C . L . Currier, M . Dor-
raj (ed .), Continuum, New York–London 2011, s . 17–32; East Asian Integration: Goods, Services 
and Investment, L . Y . Ing, M . Richardson, S . Urata (ed .), Routledge, New York 2019 .

4 A .  Zorska, Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw i  rozwój korporacji transnarodowych 
pochodzących z Chin, „Prace i Materiały ISM” 2011, nr 39, SGH, s . 107–138 .

5 Z . Zhu, China’s New Diplomacy: Rationale, Strategies and Significance, Ashgate, Burlington 
2010, s . 195–215 . W kontekście rozważań nad potencjałem Azji w przyszłości należy również 
pamiętać, że coraz częściej kontrahenci są kuszeni bogactwem surowców i potencjałem geopo-
litycznym Azji Centralnej . Więcej zob: The New Great Game in Central Asia, T . Stępniewski 
(ed .), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012; S . Feng, Chi-
nese-Russian Strategic Relations: The Central Asian Angle, w: Islam, Oil and Geopolitics: Central 
Asia After September 11, E . Wie Davis, R . Azizian (ed .), Rowan and Littlefield, Lanham 2007 .

6 Is the 21th Century the Age of Asia? Deliberations on Politics, J . Marszałek-Kawa (ed .), 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012; Przyszłość Azjatyckich Tygrysów. Zagrożenia 
i wyzwania, J . Marszałek-Kawa, E . Kaja (red .), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013 .
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lub bardziej ścisłą kontrolą państwa, praktyka reform wewnętrznych często 
odbiega od zachodnich oczekiwań, a rosnące rozwarstwienie społeczeństwa 
między bogatymi a gorzej zarabiającymi może okazać się poważną przeszkodą 
na drodze do przyszłego wzrostu wszystkich z nich7 . Pomimo wielu bardzo 
pozytywnych ocen rozwijające się państwa Azji Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej wciąż oddziela głęboka przepaść od rozwiniętych państw zachod-
nich . Jednocześnie są one podmiotami, które relatywnie późno wkroczyły 
na współczesną, tj . ukształtowaną po II wojnie światowej, arenę międzynaro-
dową8 . Przeobrażenia gospodarcze, społeczne i polityczne Korei Płd . i innych 
tygrysów azjatyckich rozpoczęły się dopiero w latach 70 . XX wieku . Chińskie 
reformy gospodarcze miały miejsce jeszcze później – w drugiej połowie lat 80 ., 
podczas gdy obserwowana dziś liberalizacja stała się faktem dopiero po zakoń-
czeniu zimnej wojny . Biorąc pod uwagę dominujące obecnie euforyczne oceny 
gospodarki Chin, warto zwłaszcza pamiętać, że pierwsze entuzjastyczne oceny 
chińskich reform miały miejsce dopiero w połowie lat 90 . ubiegłego stulecia9 . 
Ocenę dojrzałości gospodarek regionu zakłóca więc swego rodzaju gorączka 
dostania się na regionalne rynki, obecnie przede wszystkim chiński .

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi, iż analiza realizacji koncepcji 
gospodarczej czy politycznej integracji państw Azji Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej powinna wykraczać poza prosty „eksport” ujęć czy rozumowania 
w duchu zachodnim . W ocenie potencjalnych przeszkód we wdrażaniu kon-
cepcji należy dostrzegać nie tylko reperkusje zderzenia bloków wschodniego 
i zachodniego dla regionu, ale przede wszystkim swego rodzaju nieuregulo-
wany rachunek za jego kolonizację . Sytuacja regionalna jest w dużej mierze 

7 M . Lanteigne, China and International Institutions, Alternative Paths to Global Power, 
Routledge, London– New York 2005; K . E . Calder, Super Continent: The Logic of Eurasian Inte-
gration, Stanford University Press, Stanford 2019 .

8 P . Andrews-Speed, R . Dannreuther, China, Oil and Global Politics, Routledge, New York 
2011, s . 61; R . Dayley, Southeast Asia in the New International Era, Westview Press, Boulder 
2016, s . 123 .

9 T . Wei-Ming, Wielość nowoczesności: wstępna analiza implikacji procesów modernizacji 
Azji Wschodniej, w: Kultura ma znaczenie, L . E . Harrisson (red .), S . P . Huntington, Zysk i Ska, 
Poznań 2003, s . 379–393 .
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konsekwencją procesów kolonizacyjnych i dekolonizacyjnych, które rozwijały 
się według różnych trajektorii i z odmienną dynamiką w zależności od miej-
scowej równowagi wpływów ZSRR i Zachodu10 . Zimna wojna w regionie de 
facto oznaczała ograniczenie swobody wyboru sposobu przebiegu dekolonizacji, 
a odpowiedzialność za jego efekty w dużej mierze pozostaje funkcją zimnowo-
jennych podziałów międzynarodowych . Dzisiejsza cywilizacja zachodnia jest 
jednym z jego politycznych spadkobierców . Jednak wielu obserwatorów z jej 
kręgu zdaje się tego nie zauważać . Z jednej strony wpływa to niekorzystnie 
na obraz Zachodu w regionie, z drugiej zaś utrudnia jego przedstawicielom zro-
zumienie politycznych i społecznych odrębności państw Dalekiego Wschodu .

8.1. Azjatycka rezerwa wobec integracji międzynarodowej

Jednymi z kluczowych czynników kształtowania się zimnowojennej global-
nej sytuacji międzynarodowej w XXI wieku są rozwój gospodarczy oraz ambi-
cje polityczne liderów wschodnio-azjatyckich: Chin, Korei Płd . oraz Japonii . 
Jednocześnie jednym z największych paradoksów zachodzących zmian zdaje się 
być niski poziom integracji gwałtownie rozwijającej się Azji Wschodniej i jej 
otoczenia regionalnego w porównaniu z państwami kręgu cywilizacji zachod-
niej11 . Podczas gdy te ostatnie są areną jednych z najbardziej zaawansowanych 
w historii eksperymentów integracyjnych, Azja Wschodnia zdaje się nad wyraz 
odporna na podobne tendencje . W konsekwencji w międzynarodowych sto-
sunkach politycznych i gospodarczych nie jawi się jako koherentny podmiot, 
lecz jako wiele państw o często sprzecznych celach i interesach .

10 Warto przy tym nie ograniczać tego ostatniego wyłącznie do USA w okresie zimnej wojny . 
Dużą rolę w kształtowaniu krajobrazu czasów kolonialnych regionu odgrywały Francja, Holan-
dia, Portugalia, nie wspominając o Wielkiej Brytanii . Z perspektywy państw regionu np . ame-
rykańska interwencja w Wietnamie jest traktowana jako ciąg dalszy I wojny w Indochinach, 
w wyniku której Francja musiała wycofać swoje wojska z regionu . Państwa Orientu wciąż bar-
dzo dobrze pamiętają władzę wszystkich europejskich potęg kolonialnych .

11 T . C . Lim, Politics in East Asia: Explaining Change and Continuity, Lynne Rienner Pub-
lishers, Boulder 2014 .
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Na pytanie o powody takiego stanu rzeczy formułowano różnorakie odpo-
wiedzi, koncentrując się głównie na przyczynach wymienionych sukcesów . 
Wielu badaczy analizując regionalne osiągnięcia gospodarcze, zwraca uwagę 
na promowanie przez wymienione państwa formuły państwowego kapita-
lizmu i porażkę zachodnich rozwiązań wolnorynkowych12 . Inni wskazują 
na ogromny potencjał państw regionu (zwłaszcza w wymiarze demograficz-
nym), dystansując malejące pod tym względem USA i Europę13 . Nie należy 
również zapominać o wielu innych przewagach konkurencyjnych, jakimi 
dysponują dynamicznie rozwijające się państwa regionu w zestawieniu z roz-
winiętymi gospodarkami Zachodu14 . Wskazane wyjaśnienia mają oczywiście 
charakter syndromatyczny i współwystępują obok siebie . Mają jednak również 
jeszcze jedną cechę wspólną: akcentują różnice między cywilizacją zachodnią 
a regionem, podkreślając wysoki poziom rozwoju pierwszej i wcześniejszy jego 
etap w przypadku drugiego . Nie tłumaczą jednak przy tym problemu rezerwy 
państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej wobec integracji między-
narodowej, de facto pomijając kwestię milczeniem .

Badacze stosunków międzynarodowych są zgodni, że region cechuje rela-
tywnie niski rozwój instytucji międzynarodowych . W tym zakresie poprzestają 
jednak głównie na stwierdzeniu faktu . Można nawet spotkać się ze stwierdze-
niami, że równowaga w regionie opiera się na gwarancjach bezpieczeństwa 
udzielanych przez mocarstwa globalne i  regionalne, a nie na  jakimkolwiek 
systemie instytucji15 . Z kolei badacze, którzy dostrzegają tę kwestię, najczę-
ściej tłumaczą ją „wartościami azjatyckimi” obejmującymi przywiązanie do 
konsensusu, inkluzyjności i prawa weta każdego członka organizacji16 . Jednak 

12 Więcej zob .: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, J . Osiński (red .), 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s . 325–344 .

13 J . Davanzo, H . Dogo, C . A . Grammich, Demographic Trends, Policy Influences, and Eco-
nomic Effects in China and India Through 2025, “RAND Working Paper” 2011, Santa Mon-
ica, http://www .rand .org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2011/RAND_WR849 .pdf 
(dostęp 21 .06 .2011) .

14 A . Zorska, Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw…, op.cit.
15 J . Mearshimer, The Tragedy of Great Power Politics, W . W . Norton and Co ., New York 2001 .
16 D . H . Perkins, Przepisy prawa, więzi rodzinne oraz wschodnioazjatycki sposób prowadzenia 

interesów, w: Kultura ma znaczenie, L . E . Harrisson, S . P . Huntington (red .), Zysk i Ska, Poznań 
2003, s . 346–361 .
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bardziej trafne wydaje się być wyjaśnienie stosunkowo niskiego rozwoju sys-
temu instytucji międzynarodowych w regionie negatywnymi konsekwencjami 
zimnej wojny17 . Konflikt bloków wschodniego i zachodniego miał bowiem 
bezpośrednie przełożenie na budowę poszczególnych reżimów oraz tworze-
nie się podziałów i sojuszy międzynarodowych według kryteriów globalnego 
konfliktu ideologicznego, a nie kryteriów interesów definiowanych z perspek-
tywy regionalnej . Ze strategicznego punktu widzenia państwa tej części Azji 
były głęboko wpisane w system radzieckich i amerykańskich gwarancji bezpie-
czeństwa, budowanych od lat 50 . ubiegłego wieku . Mają one wciąż ogromny 
wpływ na kształtowanie się inicjatyw i porozumień regionalnych, będąc dla 
nich punktem odniesienia .

Nie bez znaczenia jest również relatywnie późny proces dekolonizacji 
regionu, pokrywający się czasowo z okresem zimnowojennym . Konsekwen-
cją tego zbiegu w czasie, w zakresie stosunków wewnętrznych poszczególnych 
państw, było daleko idące ograniczenie zarówno możliwości wyboru formuły 
reżimu politycznego, jak i (w przypadku ich relacji zewnętrznych) swobody 
wyboru sojuszy międzynarodowych . W ten sposób wykształciła się sytuacja, 
w której słabości podmiotów regionalnych w kontekście globalnego konfliktu 
ideologicznego skazywały je na poleganie na sile jednego ze zwalczających się 
bloków politycznych i nie sprzyjały tworzeniu niezależnych, uwzględniających 
sensu stricte regionalne uwarunkowania, organizacji międzynarodowych . Koniec 
zimnej wojny zmienił tę sytuację tylko w ograniczonym zakresie .

Na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia region Azji Wschodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej konsekwentnie wpisywał się w schemat nowo rozwija-
jącego się centrum światowego . Polityka zagraniczna tworzących go państw 
wzmacniała ich pozycję w systemie stosunków międzynarodowych, co znaj-
dywało przełożenie na ich rosnące znaczenie w wydarzeniach międzynarodo-
wych . Państwa regionu, odmiennie niż znane dotychczas szybko rozwijające 

17 Zob .: A . Kent, Beyond Compliance; China, International Organizations and Global Secu-
rity, Stanford University Press, Stanford 2007; E . S . Medeiros, China’s International Behavior: 
Activism, Opportunism and Diversification, RAND, Pittsburgh 2009 .
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się podmioty międzynarodowe, musiały pokonać dwie bariery wykluczające 
obecnie tradycyjną trajektorię budowy siły międzynarodowej na drodze do 
poszerzania terytorium i dominacji polityczno-ekonomicznej . Pierwszą była 
obecność jednego światowego supermocarstwa – Stanów Zjednoczonych, które 
wciąż przejawia ambicje do odgrywania kluczowej roli w relacjach azjatyckich . 
Pomimo powolnej „erozji” potęgi USA żadne państwo nie jest obecnie w stanie 
samodzielnie zrównoważyć jego siły oddziaływania ani stworzyć wystarczająco 
silnego międzynarodowego sojuszu, by osiągnąć taki cel (w drugiej połowie 
XX wieku podobne próby podjął Związek Radziecki)18 . Dodatkowo otwarta 
konkurencja któregokolwiek z państw regionu ze Stanami Zjednoczonymi pro-
wadziłaby do pogorszenia stanu bezpieczeństwa regionalnego, którego USA 
często – wciąż w dużej mierze – są gwarantem .

Drugą barierą jest proliferacja broni masowego rażenia wykluczająca możli-
wość otwartego konfliktu zbrojnego, który w przeszłości był sposobem zmiany 
rozkładu sił międzynarodowych . Jest to szczególnie istotne, jeśli wziąć pod 
uwagę najnowsze burzliwe dzieje kontynentu . Wystarczy wspomnieć, że gros 
punktów zapalnych czasów zimnej wojny był umiejscowiony właśnie w Azji 
Wschodniej czy Południowo-Wschodniej . Współcześnie natomiast wystarczy 
wskazać na kryzys między obiema Koreami, w którym kartą przetargową stała 
się technologia jądrowa . Proces rozpowszechniania dostępu do broni nuklearnej 
w kontekście azjatyckim jest więc zmienną, która w znacznym stopniu ogra-
niczyła historycznie osiągalne instrumenty budowy potęgi międzynarodowej .

W konsekwencji państwa regionu w większości rozwijające się i stojące 
przed poważnymi wyzwaniami związanymi z modernizacją gospodarczą i spo-
łeczną – pomimo dekolonizacji formalnego zakończenia procesu dekolonizacji 
oraz końca zimnej wojny – nie są w stanie podążać tą drogą do realizacji aspi-
racji odnośnie do awansu międzynarodowego, którą wcześniej wybrały pań-
stwa zachodnie . Gwałtowna industrializacja i konfrontacja zbrojna nie są już 
bowiem scenariuszami, które zostałyby zaakceptowane na arenie światowej, 
oplecionej gęstą nicią wzajemnych powiązań międzynarodowych . Jednocześnie 

18 M . Lanteigne, China and International Institutions…, op.cit., s . 19–22 .
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jednak dysproporcje rozwojowe między rozwiniętym Zachodem i rozwijającym 
się Dalekim Wschodem skazywałyby ten ostatni na pozostanie w faktycznych 
relacjach zależności znanych z wcześniejszych lat19 . Akceptując takie status quo, 
godziłby się on de facto na odtworzenie relacji kolonialnych20 .

W takich okolicznościach państwa regionu zostały niejako zmuszone 
do poszukiwania odmiennej, pośredniej między alternatywami konfrontacji 
międzynarodowej a akceptacją status quo, drogi budowy własnej pozycji poli-
tycznej i ekonomicznej . Jej istotą jest efektywne wykorzystanie dostępu do 
międzynarodowych dóbr publicznych, generowanych poprzez już istniejący 
ład oraz organizacje i  instytucje międzynarodowe21 . Stosując taką strategię, 
kraje te odrzucają jednak formuły współpracy, w ramach których musiałyby 
przekazać poważniejszą część własnej suwerenności organizacjom zewnętrz-
nym22 . W pierwszej chwili prowadzi to do paradoksalnie brzmiącego wniosku, 

19 C . L . Currier, M . Dorraj, The Strategic Implications…, op.cit.
20 Wątek ten jest wspólny dla państw rozwijających się niezależnie od regionu globu . Naj-

bardziej widowiskową emanacją wspólnej świadomości państw rozwijających się była koncep-
cja bloku państw BRIC (Brazylia, Federacja Rosyjska, Indie i ChRL), obejmującego największe 
i globalnie najbardziej wpływowe spośród nich . Na marginesie warto zauważyć, że trzy kraje 
z wymienionych czterech są geograficznie blisko związane z regionem Azji Wschodniej . Sama 
propozycja tworzenia przez nie wspólnego bloku politycznego czy gospodarczego okazała się 
jednak wyłącznie konstrukcją teoretyczną . Rozbieżności, a często wręcz sprzeczności intere-
sów politycznych i ekonomicznych w praktyce wykluczały do tej pory bliską i skoordynowaną 
współpracę między nimi . Zob . Broken BRICs, ”Foreign Affairs” 2012, no . 6 .

21 Przykładowo, efekt ekspozycji w ramach integracji wymuszonej przystąpieniem do Świa-
towej Organizacji Handlu (WTO) – w drodze integracji międzynarodowej oraz przepływu 
informacji –  znalazł przełożenie na  kształt struktur wewnętrznych państw regionu . Sukces 
gospodarczy nie byłby bowiem możliwy bez przystosowania się państwowej biurokracji, sektora 
finansowego, przedsiębiorców, samorządów i innych podmiotów wewnętrznych do wymogów 
rynków międzynarodowych . Mimo to długofalowe oceny zmian są jednak mieszane . Wielu 
badaczy upatruje w nich nawet petryfikacji niekorzystnych dla regionu mechanizmów jego 
opóźnienia rozwojowego względem Zachodu . Inni wskazują szeroki wachlarz niedociągnięć 
i naruszeń, które można interpretować jako jednostronne nadużycia ze strony państw regionu 
w ramach integracji gospodarczej . China’s Economy and the WTO: All Change, ”The Economist” 
2011, 10th December; S . Halper, The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model Will 
Dominate the Twenty-First Century, Basic Books, New York 2010 .

22 Tzw . anarchiczne organizacje regionalne okazały się jednak niezmiernie pomocne w odbu-
dowywaniu wzajemnego zaufania w regionie, gwarantując możliwość wzajemnego zablokowa-
nia niekorzystnych inicjatyw przez państwa członkowskie . Badacze zgodnie podkreślają wagę 
przesunięcia w czasie – względem obszaru cywilizacji zachodniej – uzyskania pełnej niezależno-
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że, z jednej strony, nie wykreowały one własnego systemu instytucji między-
narodowych, lecz korzystały z formuł współpracy regionalnej akceptowanych 
już przez Zachód . Z drugiej strony natomiast zachowywały się w ich ramach 
relatywnie zachowawczo i konserwatywnie, obawiając się obrócenia organi-
zacji międzynarodowych w kolejne narzędzia dominacji obcych mocarstw23 . 
Organizacje międzynarodowe w regionie są więc wypadkową szans rozwojo-
wych, jakie daje dostęp do dóbr publicznych generowanych w toku integra-
cji międzynarodowej, oraz obaw przed odtworzeniem wzorców niedawnej 
dominacji kolonialnej24 . Rezerwa wobec organizacji międzynarodowych nie 
powinna być więc zaskoczeniem .

ści państw regionu w procesie budowania czy też odbudowywania zaufania do wielostronnych 
projektów integracyjnych, w XX wieku jednoznacznie kojarzonych z instrumentami domina-
cji potęg kolonialnych lub neokolonialnych nad słabszymi gospodarczo, politycznie i przede 
wszystkim militarnie lokalnymi reżimami . J . M . Grieco, Anarchy and the Limits of Cooperation: 
A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism, “International Organization” 1988, 
vol . 42 (3), s . 485–507 .

23 Najlepszym przykładem jest fakt, że od czasu powołania do życia ASEAN+3, postrzega-
nej powszechnie jako relatywnie luźna forma współpracy regionalnej, spory na Morzu Połu-
dniowo- i Wschodniochińskim, mimo często wysokiej temperatury, są zarządzane w drodze 
dyplomatycznej . Warto też zauważyć, że wspomniane nierozwiązane konflikty międzynarodowe 
są obecnie częściej wykorzystywane do wzajemnych nacisków w życiu politycznym poszczegól-
nych państw regionu (np . w kontekście przedwyborczej mobilizacji politycznej społeczeństw) 
niż w relacjach międzypaństwowych . Incydenty morskie nie wykazują natomiast tendencji do 
eskalacji, a argumenty przemawiające za intensyfikacją współpracy gospodarczej, np . między 
Japonią i ChRL, zdają się przeważać nad wzajemnymi roszczeniami politycznymi, nawet ze 
strony lokalnych środowisk nacjonalistycznych .

24 Przykładowo, Szanghajska Organizacja Współpracy, utworzona w przemożnej mierze 
z inicjatywy ChRL, pozwoliła Chinom wkroczyć w obszar poradziecki na drodze kooperacji 
z państwami regionu, a jednocześnie równoważyć wpływy Federacji Rosyjskiej i USA na swej 
zachodnio-północnej flance, nie doprowadzając przy tym do otwartej konfrontacji gospodarczej 
czy zbrojnej . Co ważne, taka formuła współpracy odpowiadała również poradzieckim republi-
kom Centralnej Azji, nie mniej niż Chiny wyczulonym na potencjalne naruszenia suweren-
ności i świeżo uzyskanej niepodległości . Należy przy tym pamiętać, że zaledwie kilka dekad 
wcześniej obszar graniczny między ZSRR a ChRL stał się areną konfrontacji zbrojnej . Obecnie 
natomiast wymiana handlowa między Chinami a poradzieckimi państwami Azji Centralnej 
zarówno pozytywnie wpływa na proces rozwoju chińskich zachodnich rubieży – Xinjiang, jak 
i jest efektywnym narzędziem promocji chińskich interesów na obszarze byłego ZSRR . Zob .: 
W . Ross, Stosunki chińsko-rosyjskie. Historia, współczesność, perspektywy, w: Chińska Republika 
Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, P . Ostaszewski (red .), Oficyna SGH, 
Warszawa 2011; Z . Sun, Central Asia’s Transition to a Market Economy: An Analytical  Comparison 
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Taki dystans nie oznacza jednak odrzucenia . Tym, co odróżnia państwa 
tego regionu świata od wielu innych podmiotów międzynarodowych, jest nie 
tylko fakt budowania pozycji w bardziej niż kiedykolwiek rozwiniętym insty-
tucjonalnie otoczeniu międzynarodowym . Jeszcze ważniejsze wydaje się być 
aktywne wykorzystywanie instytucji międzynarodowych i międzynarodowych 
dóbr publicznych generowanych w przestrzeni globalnej (np . bezprecedensowy 
wzrost bezpieczeństwa regionalnego czy wzrost transparencji międzynarodo-
wego obrotu gospodarczego w wyniku dynamicznego przepływu informacji 
w ramach nawet relatywnie mało aktywnych organizacji regionalnych) do 
redukowania kosztów podejmowanych działań i w ten sposób budowy własnej 
siły oraz wpływów . Rezerwa dotyczy natomiast obaw utraty tradycyjnie rozu-
mianej suwerenności, usprawiedliwionych doświadczeniami historii najnow-
szej25 . W praktyce prowadzi to do sytuacji dynamicznej równowagi, opartej 
na wypadkowej często sprzecznych ambicji modernizacyjnych lokalnych spo-
łeczeństw, oraz nacisku międzynarodowego na wybór określonych trajektorii 
ich spełnienia . Dla stabilności takiej równowagi kluczowe jest dostrzeżenie 
przez interesariuszy, zarówno w regionie, jak i poza nim, potencjału strategii 
win-win między państwami Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej a ich 
otoczeniem międzynarodowym26 .

with China, w: Ethnic Challenges beyond the Borders: Chinese and Russian Perspectives on the Cen-
tral Asian Conundrum, Y . Zhang, R . Azizian (ed .), MacMillan Press, London 1998 .

25 Dobrym przykładem jest tu aktywność państw członkowskich Wspólnoty Gospodarczej 
Azji i Pacyfiku (APEC) czy ASEAN+3 . Doświadczenia pozyskane w ich ramach nie tylko służyły 
rozwojowi gospodarczemu sensu stricto, lecz także pomogły przyswoić zasady współpracy mię-
dzynarodowej oraz lepiej rozumieć preferencje zaangażowanych regionalnie mocarstw, co umoż-
liwiło im nadrobienie zaległości z XX wieku oraz wyciągnięcie wniosków z błędów Zachodu 
w regionie . Nie bez znaczenia jest również budowanie świadomości odrębności regionu od 
wpływów zachodnich . Zob .: C . Siow Yue, Economic Integration and Cooperation in East Asia, 
”Asia-Pacific Review” 2004, no . 11, s . 3; L . W . Pye, „Wartości azjatyckie”: od efektu dynama do 
efektu domina?, w: Kultura ma znaczenie, L . E . Harrisson (ed .), S . P . Huntington, Zysk i Ska, 
Poznań 2003, s . 362–378 .

26 Przykładowo, ASEAN+3 – mimo szczątkowych możliwości narzucenia jakichkolwiek 
rozwiązań państwom członkowskim – pozwala im korzystać ze stabilnych kanałów komunika-
cji, co jeszcze nie tak dawno wydawało się niemożliwe ze względu na napięcia i spory gospo-
darcze w regionie . Ten Years of China in the WTO: Shades of Grey, “The Economist” 2011, 10th 
December . Jednocześnie tradycyjne zachodnie metody rozwiązywania sporów nie spotykają się 
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8.2.  Rola integracji regionalnej w polityce państw 
Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej

Parafrazując słowa Thomasa Kuhna, przyjmijmy, że to, co badacz widzi, 
zależy zarówno od tego, na co patrzy, jak i od tego, co nauczył się dostrzegać 
w swoim dotychczasowym doświadczeniu pojęciowym27 . Rola organizacji regio-
nalnych w polityce międzynarodowej państw Azji Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej w pełni potwierdza te słowa . Z perspektywy zachodniej integracja 
regionalna jest często postrzegana jako imperatyw nie tylko gospodarczy, ale 
i polityczny . Z perspektywy azjatyckiej stanowi ona złożone wyzwanie pogodze-
nia gigantycznych potrzeb społeczeństw państw rozwijających się, dążących do 
poprawy poziomu życia, z szansami rozwoju przyszłych pokoleń . Jeśli dodamy, 
że nad obydwoma interpretacjami kładzie się cień czasów kolonizacji i zimnej 
wojny, które czyniły wybory polityczne i gospodarcze Azji Wschodniej funkcją 
wyborów państw basenu północnoatlantyckiego, to zauważymy, że stwierdzenia 
odnośnie do integracji regionalnej, zwłaszcza pod egidą tego czy innego mocar-
stwa, mogą być odczytane jako próba kamuflowania ambicji neokolonialnych .

Jeżeli polityka międzynarodowa jest sztuką interpretowania faktów, to jej 
jakość zależy przede wszystkim od tego, jak dalece poczynione interpretacje 
oddalają się od rzeczywistości28 . Przy całej złożoności poruszanej tematyki nie 
wolno zapominać o faktycznej użyteczności organizacji międzynarodowych 
dla państw Azji Wschodniej .

W kontekście organizacji międzynarodowych, biorąc pod uwagę wszyst-
kie potencjalne powody państw regionu do obaw przed osłabieniem własnej 

z pełną akceptacją i zrozumieniem w regionie: E . Graham, The Hague Tribunal’s South China Sea 
Ruling: Empty Provocation or Slow-Burning Influence?, Council on Foreign Affairs, 18th August 
2016, https://www .cfr .org/councilofcouncils/global-memos/hague-tribunals-south-china-sea-
-ruling-empty-provocation-or-slow-burning-influence (dostęp 24 .09 .2020) .

27 T . S . Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001, s . 155 .
28 Mowa tu o jakości w znaczeniu obiektywnym, w odróżnieniu od subiektywnych ocen 

jakości interpretacji politycznych w rozumieniu marketingu politycznego . Zob . Metafory poli-
tyki, B . Kaczmarek (red .), tomy I, II, III, Elipsa, Warszawa 2001, 2003, 2005 .
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suwerenności, należy stwierdzić, że obecny kształt stosunków międzynarodo-
wych oraz zaawansowanie procesów globalizacyjnych są dla nich korzystne . Po 
zakończeniu zimnej wojny, dzięki równowadze regionalnej powstałej w ramach 
nowego ładu międzynarodowego, państwa wschodnio-azjatyckie, koncentru-
jąc się na wzroście gospodarczym i wysiłku modernizacyjnym, mogą efektyw-
nie zmniejszać bieżące nakłady związane z bezpieczeństwem, a w przyszłości 
stworzyć sytuację, w której współpraca gospodarcza osłoni je przed wzrostem 
takich wydatków . Innymi słowy, mogą one budować swoją pozycję, efektyw-
nie wykorzystując dostęp do międzynarodowych dóbr publicznych (np . bez-
pieczeństwa międzynarodowego) generowanych poprzez już istniejący ład 
międzynarodowy .

Regionalne organizacje międzynarodowe w Azji Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej są funkcją, z jednej strony, niechęci państw regionów do tworzenia 
instytucji i organizacji alternatywnych dla istniejącego ładu międzynarodo-
wego oraz ponoszenia związanych z tym kosztów własnych działań, z drugiej 
– gotowości do wpisywania własnych strategii w już istniejące (niewymaga-
jące ponoszenia kosztów tworzenia od podstaw) konstelacje instytucjonalne . 
W kreowanych w ten sposób strategiach rozwojowych rosnącą rolę zaczynają 
bowiem odgrywać międzynarodowe dobra publiczne oraz organizacje mię-
dzynarodowe . Są one blisko ze sobą powiązane . Te pierwsze stanowią efekt 
dodany postępującej globalizacji, w tym również bezprecedensowego wzrostu 
liczby działających organizacji międzynarodowych . Te drugie, w rękach spraw-
nie działających podmiotów międzynarodowych, są instrumentem optymali-
zacji korzyści z postępującej globalizacji, a tym samym również efektywnego 
wykorzystywania dóbr publicznych29 . Nie oznacza to oczywiście, że trady-
cyjne metody budowania pozycji międzynarodowej i instrumenty wykorzystywane 

29 Sztandarowym przykładem jest tu  wykorzystanie forum Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy (SOW), przez wszystkich jej członków, do krytyki amerykańskiej obecności zbroj-
nej w poradzieckiej Azji Centralnej czy samej organizacji (przez państwa Centralnej Azji oraz 
ChRL) potępiającej rosyjskie działania zbrojne w Gruzji w 2008 r . T . N . Marketos, China’s Energy 
Geopolitics: The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia, Routledge, Oxon, New 
York 2009, s . 88–102; K . Strachota, Kaukaz Południowy i Azja Centralna po wojnie rosyjsko-gru-
zińskiej – konsekwencje geopolityczne, „Komentarze OSW” 2008, nr 10, http://www .osw .waw .
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dotychczas w procesie awansu międzynarodowego nie są już istotne dla państw 
regionu30 . Organizacje międzynarodowe i międzynarodowe dobra publiczne 
dają natomiast możliwość ominięcia istniejących obecnie barier rozwojo-
wych, przy zmniejszonym ryzyku konfrontacji z przedstawicielami istnieją-
cego ładu światowego31 .

Jeżeli w kontekście integracji regionalnej zauważymy, że część międzynaro-
dowych dóbr publicznych może mieć charakter pozytywnego efektu zewnętrz-
nego, polegającego na dzieleniu korzyści wynikających z działalności jednego 
podmiotu międzynarodowego przez ten podmiot i podmioty trzecie bez moż-
liwości kontroli tego procesu, to włączenie się w już istniejące mechanizmy 
integracyjne wiąże się z niczym innym jak właśnie z generowaniem kolejnych 
międzynarodowych dóbr publicznych . Niski poziom integracji międzynarodo-
wej powoduje, że zobowiązania w ramach organizacji regionalnych nie tworzą 
dla ich państw członkowskich zagrożenia poddania się rygorom np . ogra-
niczającym działalność gospodarczą . Jednocześnie jednak nie wykluczają 
wprowadzania określonych wybranych deklaracji w życie, w miarę własnych 
możliwości państw członkowskich . Choć z perspektywy zachodniej może się 
to wydawać wykorzystywaniem efektu gapowicza, w praktyce pozwala pań-
stwom regionu balansować między przyjmowaniem na siebie nowych zobowią-
zań a korzystaniem z dobrodziejstw zmian wprowadzanych w gospodarkach 
bardziej zaawansowanych . Krytykom takiego podejścia warto przypomnieć, 
że w dużej mierze to właśnie zaawansowane gospodarki są odpowiedzialne za 
obecnie mało rozwinięty stan wielu z ich byłych kolonii . Wspomniany efekt 
gapowicza, z którego obecnie mogą korzystać te ostatnie, może więc być wręcz 
zinterpretowany jako swego rodzaju ograniczone i przesunięte w czasie zadość-
uczynienie za okres kolonialny .

pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2008–09–25/kaukaz-poludniowy-i-azja-centralna-po-woj-
nie-rosyjsko-gruzinski (dostęp 28 .09 .2009) .

30 J . Mearshimer, The Tragedy…, op.cit .
31 Przykładowo, w ramach APEC Chiny nie tylko przejęły w dużym stopniu kontrolę nad 

regionalnymi działaniami Tajwanu, ale również korzystają z jednego z nielicznych kanałów do 
kontaktów z wyspą . Jednocześnie nie wchodzą w konflikt z jej głównym gwarantem bezpie-
czeństwa – USA .
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Formułując takie oceny, nie należy jednak zapominać, że Azja Wschod-
nia i Południowo-Wschodnia jest wciąż w trakcie procesu długofalowej trans-
formacji . Może się to wiązać z dwojakimi konsekwencjami . Państwa regionu 
utrzymają obecny kierunek i charakter rozwoju, coraz bardziej integrując się 
z otaczającym światem i przyjmując na siebie coraz więcej zobowiązań w miarę 
wzrostu własnych możliwości ich realizacji . Jednak jest również możliwe, że 
w przyszłości nie podejmą podobnych kroków . Trudno wskazać, która wersja 
wydarzeń jest bardziej prawdopodobna, jako że większość zobowiązań między-
narodowych państw regionu, zwłaszcza natury politycznej, nie została jeszcze 
poddana poważnej próbie po zakończeniu zimnej wojny .

Podsumowanie

Zagadnienie roli organizacji regionalnych w rozwoju w Azji wymaga, 
z jednej strony, połączenia refleksji politologicznej i ekonomicznej, z drugiej 
– zrozumienia różnic historycznych i kulturowych między gospodarczo roz-
winiętym Zachodem a wciąż rozwijającym się Dalekim Wschodem .

Z ekonomicznego punktu widzenia sytuacja wydaje się stosunkowo pro-
sta . Organizacje regionalne generują międzynarodowe dobra publiczne: pozy-
tywne efekty zewnętrzne (takie jak stabilność międzynarodowa czy zaufanie 
między państwami), które nie mogą być jednak ograniczone wyłącznie do stron 
współpracy ani wyłączone z obrotu międzynarodowego . Organizacje między-
narodowe, jako forma instytucjonalizacji współpracy dwu- lub wielostronnej, 
w naturalny sposób wydają się więc być pożądanymi mechanizmami ich gene-
rowania . Teoretycznie więc można by stwierdzić, że problem sprowadza się do 
odpowiedniego skoordynowania elementów składowych procesu integracyj-
nego tak, aby zredukować koszty transakcyjne interakcji między partnerami .

Jednak interpretacja politologiczna odbiega od powyżej zarysowanego uję-
cia . Przede wszystkim w perspektywie polityki międzynarodowej efektywność 
ekonomiczna jest tylko jedną z wielu występujących obok siebie zmiennych, 
takich jak prestiż międzynarodowy, oczekiwania społeczne czy dziedzictwo 
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historyczne . O ile dla ekonomisty Azja Wschodnia może się jawić jako „morze” 
niewykorzystanego jeszcze potencjału gospodarczego, o tyle dla politologa jest 
częściej swoistym węzłem gordyjskim – nierozwiązanych konfliktów międzyna-
rodowych i nabrzmiałych problemów społecznych . Przykładowo, dziedzictwo 
kolonizacji i dekolonizacji może spowodować, że nawet tak logiczne i spójne 
wewnętrznie koncepcje jak integracja regionalna w konkretnych warunkach 
Azji Wschodniej mogą być odczytywane jako zawoalowana próba powstrzy-
mania regionu przed podążaniem własną drogą wzrostu . Wnioski oparte 
na kalkulacji ekonomicznej z perspektywy politycznej mogą więc okazać się 
zaskakująco trudne do realizacji .

Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia jest areną wielu splotów mię-
dzynarodowych okoliczności, u których źródeł leży asymetria racjonalno-
ści rozwoju państw w różnym stopniu naznaczonych dominacją kolonialną 
i konfrontacją zimnowojenną, onegdaj ograniczającą swobodę wyborów poli-
tycznych, dzisiaj zaś narażającą słabszych aktorów politycznych na ambicje neo-
kolonialne mocarstw w regionie32 . Niskie zaawansowanie integracji regionalnej 
państw tej części świata dobitnie obrazuje ten fakt . Choć z perspektywy glo-
balnej silniejsza, bardziej zdecydowana integracja gospodarcza czy polityczna 
może się wydawać wskazana i pożyteczna dla regionu, w zamieszkujących go 
społeczeństwach może być odczytana jako próba reprodukcji mechanizmów 
kolonialnej dominacji . Powoduje to często rezerwę i kreuje dystans do dzia-
łań integracyjnych . Choć w kategoriach zachodniej nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych należałoby określić ją jako niekorzystną, w praktyce okazuje 
się ona najbardziej stabilnym, a z pewnością najpowszechniej akceptowalnym 
rozwiązaniem politycznym . Pokazuje to, jak bardzo Azja Wschodnia jest zróż-
nicowana wewnętrznie oraz jak bardzo jest naznaczona konfliktami ubiegłego 
wieku, o których wielu Europejczyków zdaje się już zapominać, a które dla 
wielu Azjatów są wciąż jeszcze żywe w ich pamięci .

32 J . Staniszkis, Postkomunizm . Próba opisu, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2005 .
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INTERREGIONALIZM W POLITYCE 
HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie

Analizując stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, należy zauważyć istotne znaczenie inter-
regionalizmu jako narzędzia realizacji celów w środowisku międzynarodowym . Interregio-
nalizm wspiera międzynarodową rolę UE m .in . w zakresie promowania fundamentalnych 
wartości (civilian power, soft power) – popierania demokracji, rządów prawa, ochrony praw 
człowieka, wspierania integracji regionalnej, systemu dobrego zarządzania i polityki bezpie-
czeństwa . Celem rozdziału jest analiza znaczenia interregionalizmu w polityce handlowej 
Unii Europejskiej . Przy wykorzystaniu danych zawartych w Regional Trade Agreements 
Database (obejmującej umowy handlowe notyfikowane WTO) zostaną dokonane ocena 
skali tego zjawiska i klasyfikacja umów tego typu zawartych przez UE .

Kluczowe słowa: Unia Europejska, międzyregionalizm, wspólna polityka handlowa, 
regionalizm, preferencyjne porozumienia handlowe .

1 dr Anna Wróbel, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Mię-
dzynarodowych, Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych .
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INTERREGIONALISM IN EUROPEAN UNION 
TRADE POLICY

Summary

When analysing the external relations of the European Union, it should be noted that 
inter-regionalism plays an important role as a tool for achieving objectives in the inter-
national environment . Interregionalism is a tool supporting the international roles of the 
European Union, serving, among others, to promote fundamental values (civilian power, 
soft power) – supporting democracy, the rule of law, protection of human rights, sup-
porting regional integration, good governance and security policy . The aim of the paper is 
to analyze the importance of interregionalism in the trade policy of the European Union . 
Using WTO data contained in the Regional Trade Agreements Database covering trade 
agreements notified to the WTO, an assessment of the scale of this phenomenon and clas-
sification of agreements of this type concluded by the EU will be made .

Keywords: European Union, interregionalism, common trade policy, regionalism, pref-
erential trade agreements .

Wprowadzenie

Analizując poszczególne fale regionalizmu, można uznać, że w każdej 
z nich regionalizm handlowy stanowił istotny instrument kształtowania pozycji 
państw i tworzonych ugrupowań integracyjnych w środowisku międzynaro-
dowym2 m .in . poprzez generowanie korzyści ekonomicznych, które w sposób 
istotny oddziałują na pozycje państw w międzynarodowych stosunkach nie 
tylko gospodarczych, ale i politycznych . W ramach poszczególnych fal tego 
procesu zmianie uległy narzędzia kreowania wspomnianych korzyści lub też 

2 B . Michalski, Teoretyczna analiza nowego regionalizmu w ujęciu międzynarodowej ekonomii 
politycznej, http://www .ism .uni .wroc .pl/sites/ism/art/michalski_teoretyczna_analiza_nowego_
regionalizmu_w_ujeciu_miedzynarodowej_ekonomii_politycznej .pdf (dostęp 31 .01 .2020) . 
Szerzej zob .: A . Estevadeordal, K . Suominen, The Sovereign Remedy? Trade Agreements in a Glo-
balizing World, Oxford University Press, New York 2009 .
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intensywność ich wykorzystania . Stosunkowo nową tendencją, obserwowaną 
na niespotykaną wcześniej skalę w trakcie poprzednich faz regionalizmu han-
dlowego, jest intensyfikacja w zakresie tworzenia międzyregionalnych porozu-
mień handlowych (Cross-Regional Trade Agreements – C-RTA), obejmujących 
państwa i ugrupowania nienależące do tego samego regionu geograficznego . 
W poprzednich falach dominowały bowiem struktury integracyjne pomiędzy 
tzw . naturalnymi partnerami – państwami sąsiedzkimi w ujęciu geograficznym 
(regionów i kontynentów)3 . Nowa generacja preferencyjnych porozumień han-
dlowych (Preferential Trade Agreements – PTAs) to umowy zawierane między 
państwami i ugrupowaniami nawet dość odległymi w sensie dystansu geogra-
ficznego, dostrzegającymi korzyści ekonomiczne, często również polityczne, 
z  intensyfikacji współpracy gospodarczej na preferencyjnych warunkach4 . 
Umowy te, zdaniem Bartosza Michalskiego, wpisują się w „(…) koncepcje 
nowego regionalizmu, które zakładają rozwijanie wszechstronnych powiązań 
między ugrupowaniami regionalnymi skupiającymi kraje o  różnych pozio-
mach rozwoju gospodarek, przy zachowaniu ich odrębności i tożsamości”5 .

Okresem przełomowym, w przypadku tworzenia preferencyjnych porozu-
mień handlowych tego rodzaju, był 2011 r . Wówczas – według danych WTO 
– liczba umów międzyregionalnych przewyższyła liczbę dotychczas dominują-
cych porozumień wewnątrzregionalnych6 . Pod koniec stycznia 2020 r . liczba 
obowiązujących międzyregionalnych PTAs notyfikowanych WTO wyniosła 
189 . W tym czasie obowiązywało 114 umów wewnątrzregionalnych7 .

3 Zob .: J . Bacaria, V . M . Valle, Introducción: las relaciones interregionales en el orden mundial, 
”Revista CIDOB d'Afers Internacionals” 2015, no . 110, Septiembre, s . 7; Y .-D . Kang, Deve-
lopment of Regionalism: New Criteria and Typology, “Journal of Economic Integration” 2016, 
vol . 31, no . 2, June, s . 243–244 .

4 K . Żołądkiewicz, Partnerstwo Transpacyficzne jako nowe porozumienie integracyjne w regionie 
Azji i Pacyfiku, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 41 (1), s . 94 .

5 B .  Michalski, Międzyregionalne porozumienia integracyjne. Studium umowy handlo-
wej MERCOSUR–Indie, http://www .ism .uni .wroc .pl/sites/ism/art/michalski_miedzyregio-
nalne_porozumienia_integracyjne_studium_umowy_handlowej_mercosur_indie .pdf (dostęp 
1 .01 .2020) .

6 WTO, Regional Trade Agreements Database, https://rtais .wto .org/UI/PublicMain-
tainRTAHome .aspx (dostęp 31 .01 .2020) .

7 WTO, Regional Trade Agreements Database, op.cit.
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Dużą aktywnością w tworzeniu międzyregionalnych struktur integracyj-
nych wykazuje się Unia Europejska, o czym świadczą zawarte i negocjowane 
porozumienia handlowe . Celem rozdziału jest analiza znaczenia interregiona-
lizmu w polityce handlowej UE . Przy wykorzystaniu danych WTO – zawar-
tych w Regional Trade Agreements Database, obejmującej umowy handlowe 
notyfikowane WTO – zostaną dokonane ocena skali tego zjawiska i klasyfi-
kacja umów tego typu zawartych przez UE .

9.1. Pojęcie i formy interregionalizmu

Interregionalizm to proces szerszych i głębszych interakcji – o charakte-
rze politycznym, ekonomicznym i  społecznym – pomiędzy międzynarodo-
wymi regionami8 . Proces ten może podlegać instytucjonalizacji i przybierać 
różne formy z uwagi na charakter uczestniczących w nim podmiotów, inten-
sywność relacji i wykorzystywane mechanizmy współpracy . Biorąc pod uwagę 
temat niniejszego opracowania, należy zauważyć, że interregionalizm może być 
traktowany jako mechanizm zarządzania relacjami ekonomicznymi i politycz-
nymi9, a także instrument realizacji celów zagranicznej polityki ekonomicznej .

W literaturze przedmiotu, oprócz definiowania pojęcia interregionalizmu, 
są podejmowane próby klasyfikacji poszczególnych form tego zjawiska . Przy-
kładowo Jürgen Rüland wyróżnia cztery typy interregionalizmu10:
1) biregionalizm – jedno główne ugrupowanie staje się zwornikiem współ-

pracy (dialog według modelu „piasta–szprycha”);
2) transregionalizm – dialog między rozproszonymi aktorami stosunków mię-

dzynarodowych w mniej zinstytucjonalizowanej formule;

8 M . E . Szatlach, Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach politycznych, Wydawnic-
two im . Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s . 7 .

9 M . E . Szatlach, Interregionalizm…, op.cit ., s . 127 .
10 J . Rüland, Balancers, Multilateral Utilities or Regional Identity Builders? International Rela-

tions and the Study of Interregionalism, “Journal of European Public Policy” 2010, vol . 17, issue 8, 
s . 1272, za: B . Michalski, Międzyregionalne porozumienia integracyjne. Studium umowy…, op.cit .
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3) interregionalizm hybrydowy – kategoria rezydualna włączająca fora mię-
dzykontynentalne oraz formy strategicznego partnerstwa;

4) interregionalizm wyobrażony oraz interregionalizm bez regionów – regio-
nalni hegemoni przyjmują rolę reprezentantów pozostałych partnerów .
Z kolei Heiner Hänngi biorąc pod uwagę kryterium aktora reprezentują-

cego region w stosunkach interregionalnych, wyróżnił trzy formy tych relacji11:
1) między ugrupowaniami regionalnymi (np . UE–ASEAN, UE– MERCOSUR, 

UE–Wspólnota Andyjska, UE–SADC, CER–ASEAN, ASEAN– MERCOSUR,  
CER–MERCOSUR, GCC–ASEAN, SAARC–ASEAN, ASEAN–Grupa 
z Rio, UE–Grupa z Rio, ASEAN–CER);

2) porozumienia biregionalne i transregionalne (ASEM, APEC, szczyty UE– 
–Afryka, szczyty UE–LAC, FEALAC12);

3) hybrydowe – pomiędzy ugrupowaniami regionalnymi i pojedynczymi 
mocarstwami (ASEAN–Australia, ASEAN–Nowa Zelandia, ASEAN–Indie, 
UE–USA, UE–Republika Korei, UE–Rosja, UE–Chiny, UE–Kanada, 
EFTA–Kanada) .
Ponadto interregionalizm można rozumieć wąsko (interregionalizm właściwy, 

pure interregionalism), jako relacje zewnętrzne jednej organizacji regionalnej 
z drugą (lub grupą państw), i szeroko13 . W tym drugim podejściu uwzględnia 
się również przypadki krańcowe, które mogą być postrzegane jako interregio-
nalne (lub nie) w zależności od kontekstu . W efekcie w szerokim ujęciu roz-
różnia się pięć typów interregionalizmu:
1) quasi-interregionalizm – relacje między organizacją regionalną (lub grupą) 

a państwem trzecim (ASEAN–Japonia, ASEAN–Australia, ASEAN–Nowa 
Zelandia, UE–Kanada, ASEAN–USA, UE–Chiny, Grupa z Rio–Chiny, 
UE–USA, UE–Japonia, ASEAN–Republika Korei, ASEAN–Chiny, 
ASEAN–Rosja, OBWE–Japonia);

11 H . Hänggi, Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives, Paper prepared for 
the workshop “Dollars, Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration 
in the Americas”, Los Angeles, CA, 18th May 2000, s . 3–8, http://www .cap .lmu .de/transat-
lantic/download/Haenggi .PDF (dostęp 20 .02 .2020) .

12 Forum for East Asia–Latin America Cooperation .
13 M . E . Szatlach, Interregionalizm…, op.cit ., s . 108 .
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2) interregionalizm w wąskim ujęciu – relacje między dwoma organizacjami 
regionalnymi (ASEAN–EFTA, ASEAN–MERCOSUR, ASEAN–SADC, 
CAN–SICA, CAN–MERCOSUR, CAN–CARICOM, CER– MERCOSUR, 
ASEAN–CAN, EFTA–GCC, EFTA–MERCOSUR, UE–ECOWAS, 
 ECOWAS–MERCOSUR, UE–Forum Wysp Pacyfiku, ASEN–GCC, 
ASEAN–SARC, ASEAN–Grupa z Rio, GCC–Grupa z Rio);

3) interregionalizm w wąskim ujęciu – relacje między organizacją regionalną 
a grupą regionalną (WE/UE–AKP, ASEM, UE–LAC, Szczyty UE–Afryka);

4) interregionalizm w wąskim ujęciu – relacje między dwoma grupami regio-
nalnymi (FEALAC);

5) megaregionalizm – relacje między grupą państw z więcej niż dwóch regio-
nów (APEC, ARF14, szczyt Ameryk, Euromed, IOR-ARC15, EAPC16) .
Charakteryzując interregionalizm (oprócz definicji form tego zjawiska), 

warto również przywołać jego funkcje . Wspomniany już Jürgen Rüland do 
głównych funkcji interregionalizmu zaliczył17:

 § tworzenie/utrzymanie równowagi (balancing) – np . w celu odpowiedzi 
na postępujący proces integracji w Europie Zachodniej pojawiały się inne 
projekty integracyjne, takie jak Strefa Wolnego Handlu USA–Kanada 
(CUSFTA), Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) 
czy Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC); z kolei szczyty Unia 
Europejska–Azja (ASEM) były odpowiedzią na APEC, a w wyniku wzro-
stu zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej (pro-
jekt Strefy Wolnego Handlu Ameryk – FTAA) UE podejmowała działania 
w celu intensyfikacji relacji z państwami MERCOSUR, który w ten sposób 
dążył do zrównoważenia wpływów USA na swoim kontynencie; dobrym 
przykładem są również negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz 

14 ARF (ASEAN Regional Forum) – Regionalne Forum ASEAN .
15 Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation (IOR-ARC) . 
16 EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council) – Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego .
17 J .  Rüland, Balancers, Multilateral Utilities or Regional Identity Builders?…, op.cit ., 

s . 299– 300 .
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Handlu i Inwestycji (TTIP), stanowiące reakcję na rokowania Partnerstwa 
Transpacyficznego (TPP)18;

 § tworzenie instytucji interregionalnych/wewnątrzregionalnych (institution 
building) – wspólne mechanizmy koordynacji (w postaci: szczytów, rund 
rozmów na poziomach ministerialnym i eksperckim, spotkań bizneso-
wych, dialogu organizacji pozarządowych), służące rozwojowi interregio-
nalnej współpracy;

 § racjonalizację/usprawnienie podejmowania decyzji w ramach wielostron-
nych struktur, podniesienie stopnia ich użyteczności (rationalizing) – insty-
tucje międzyregionalne służą jako platforma dyskusji, wypracowywania 
wspólnych stanowisk przed spotkaniami na forum globalnych/quasi-glo-
balnych organizacji międzynarodowych (np . przed Konferencjami Mini-
sterialnymi WTO);

 § tworzenie agend (agenda-setting), w ramach których są rozwiązywane pro-
blemy nieomawiane na forach globalnych;

 § kreowanie wspólnej tożsamości (collective identity-building) – „regionalizm 
poprzez interregionalizm”19, co oznacza wzmocnienie tożsamości regionu 
w wyniku rozwoju współpracy międzyregionalnej .
Maria Ewa Szatlach, w kontekście relacji Północ–Południe, wyróżnia jesz-

cze jedną funkcję interregionalizmu, tj . promowanie rozwoju20 . Przykładami 
takich działań są m .in . pomoc rozwojowa Unii Europejskiej, w szczególności 
relacje z państwami AKP, oraz aktywność Chin w Afryce .

18 Zob .: S . J . Sberro Picard, La negociación del TTIP: del interregionalismo a la gobernanza glo-
bal, “Revista CIDOB d’Afers Internacionals” 2015, no . 110, Septiembre, s . 67–86; M . G . Plum-
mer, Mega-Regionalism in Asia and Its Implications for Europe, “Asian Survey” 2016, vol . 56, 
no . 6, s . 1040–1054 .

19 H . Hänggi, Regionalism through Inter-Regionalism: East Asia and ASEM, w: Regionalism 
in East Asia: Paradigm Shifting?, F .-K . Liu (ed .), P . T . Régnier, RoutledgeCurzon, London 2003, 
s . 197–220 .

20 M . E . Szatlach, Interregionalizm…, op.cit ., s . 120 .
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9.2. Znaczenie interregionalizmu w polityce handlowej UE

Analizując stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, należy zauważyć istotne 
znaczenie interregionalizmu jako narzędzia realizacji celów w środowisku mię-
dzynarodowym21 . Interregionalizm wspiera międzynarodową rolę UE m .in . 
w zakresie promowania fundamentalnych wartości (civilian power, soft power) 
– popierania demokracji, rządów prawa, ochrony praw człowieka, wspierania 
integracji regionalnej, systemu dobrego zarządzania i polityki bezpieczeństwa22 .

Współpraca interregionalna UE przyjmuje różnorodne formy i obejmuje 
rozwój relacji z pojedynczymi państwami z innych regionów, współpracę z regio-
nalnymi grupami i innymi organizacjami regionalnymi lub ugrupowaniami 
integracyjnymi . W odniesieniu do pozycji Unii Europejskiej w gospodarce 
światowej interregionalizm można uznać za narzędzie budowy mocarstwowo-
ści ekonomicznej tej organizacji . Szczególną rolę w tym procesie przypisuje się 
wspólnej polityce handlowej oraz zawartym i negocjowanym umowom han-
dlowym, które –poprzez korzyści ekonomiczne – przyczyniają się do wzmoc-
nienia potencjału ekonomicznego UE, co może się przekładać na zwiększenie 
możliwości oddziaływania międzynarodowego, także na innych płaszczyznach 
stosunków międzynarodowych .

Unia Europejska jest niewątpliwym liderem pod względem zawiązanych 
porozumień handlowych . Według danych WTO – zawartych w Regional 
Trade Agreements Database, obejmującej umowy handlowe notyfikowane 
WTO – UE jest stroną 42 preferencyjnych porozumień handlowych23, z któ-
rych większość ma charakter międzyregionalny . Na 43 PTAs z udziałem Unii 
Europejskiej 30 ma charakter międzyregionalny, a 13 – wewnątrzregionalny 

21 Zob . M . Doidge, The European Union and Interregionalism: Patterns of Engagement, Rout-
ledge, New York 2011, s . 1–30 .

22 M . Doidge, The European Union and Interregionalism…, op.cit ., s . 132 .
23 W opracowaniu poddano analizie jedynie obowiązujące porozumienia handlowe, ujęte 

w bazie WTO według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r . Nie uwzględniono umów, które są nie-
aktywne lub przestały obowiązywać . WTO, Regional Trade Agreements Database, http://rtais .
wto .org/UI/PublicMaintainRTAHome .aspx (dostęp 31 .01 .2020) .
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(tabela 9 .1) . Międzyregionalne umowy handlowe zawarte przez UE wpisują 
się zatem w tendencję charakteryzującą współczesną falę regionalizmu .

Tabela 9.1.  Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej 
według zasięgu geograficznego*

Umowy wewnątrzregionalne Umowy międzyregionalne

UE–Albania (12.06.2006)**
UE–Andora (28.06.1991)
UE–Bośnia i Hercegowina (16.06.2008)
UE–Wyspy Owcze (6.12.1996)
UE–Islandia (19.12.1972)
UE–Czarnogóra (15.10.2007)
UE–Norwegia (14.05.1973)
UE–San Marino (16.12.1991)
UE–Serbia (29.04.2008)
UE–Szwajcaria/Lichtenstein (22.07.1972)
UE–Macedonia (9.04.2001)
UE–Turcja (6.03.1995)
Europejski Obszar Gospodarczy 
(2.05.1992)

UE–Algieria (22.04.2002)
UE–Armenia (24.11.2017)
UE–Kamerun (15.01.2009)
UE–Kanada (30.10.2016)
UE–CARIFORUM EPA (15.10.2008)
UE–Ameryka Środkowa (29.06.2012)
UE–Chile (18.11.2002)
Porozumienie o akcesji Ekwadoru do umowy  

UE–Kolumbia/Peru (11.11.2016)
UE–Kolumbia/Peru (26.06.2012)
UE–Wybrzeże Kości Słoniowej (26.11.2008)
UE–Afryka Wschodnia i Południowa (29.08.2009)
UE–Egipt (25.06.2001)
UE–Ghana (28.07.2016)
UE–Gruzja (27.06.2014)
UE–Izrael (20.11.1995)
UE–Jordania (24.11.1997)
UE–Japonia (17.07.2018)
UE–Republika Korei (6.10.2010)
UE–Mołdowa (27.06.2014)
UE–Liban (7.06.2002)
UE–Meksyk (8.12.1997)
UE–Maroko (26.02.1996)
UE–OCT*** (29.09.1970)
UE–Autonomia Palestyńska (24.02.1997)
UE–Papua Nowa Gwinea/Fidżi (30.07.2009)
UE–SADC**** (10.06.2016)
UE–RPA (11.10.1999)
UE–Syria (18.01.1977)
UE–Tunezja (7.07.1995)
UE–Ukraina (27.06.2014) 

* Stan na 31 .01 .2020 . ** Data podpisania umowy . *** Overseas Countries and Territories – kraje 
i terytoria zamorskie . **** SADC (Southern African Development Community) .
Źródło: opracowanie własne na podstawie WTO, Regional Trade Agreements Database, http://rtais .
wto .org/UI/PublicMaintainRTAHome .aspx (dostęp 31 .01 .2020) .

Charakteryzując PTAs z udziałem UE (tabela 9 .2), nie dziwi, iż przeważają 
umowy typu Północ–Południe (33) nad powiązaniami typu Północ–Północ 
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(10), jeśli weźmie się pod uwagę poziom rozwoju gospodarczego unijnych 
państw członkowskich i liczbę państw rozwijających się na świecie . 

Tabela 9.2.  Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej 
według poziomu rozwoju gospodarczego partnerów 
i zasięgu geograficznego*

Poziom rozwoju 
gospodarczego partnerów Umowy wewnątrzregionalne Umowy międzyregionalne

Północ–Północ UE–Andora
UE–Islandia
UE–Wyspy Owcze
UE–Norwegia
UE–San Marino
UE–Szwajcaria/Lichtenstein
Europejski Obszar Gospodarczy

UE–Kanada
UE–Izrael
UE–Japonia

Północ–Południe UE–Albania
UE–Bośnia i Hercegowina
UE–Czarnogóra
UE–Serbia
UE–Macedonia
UE–Turcja

UE–Algieria
UE–Armenia
UE–Kamerun
UE–CARIFORUM EPA
UE–Ameryka Środkowa
UE–Chile
Porozumienie o akcesji Ekwadoru 

do umowy UE–Kolumbia/Peru
UE–Kolumbia/Peru/Ekwador
UE–Gruzja
UE–Wybrzeże Kości Słoniowej
UE–Afryka Wschodnia i Połu-

dniowa (tymczasowe EPA)
UE–Egipt
UE–Ghana
UE–Jordania
UE–Republika Korei
UE–Mołdowa
UE–Liban
UE–Meksyk
UE–Maroko
UE–OCT
UE–Autonomia Palestyńska
UE–Papua Nowa Gwinea/Fidżi
UE–SADC
UE–RPA
UE–Syria
UE–Tunezja
UE–Ukraina

* Stan na 31 .01 .2020 .
Źródło: opracowanie własne na podstawie WTO, Regional Trade Agreements Database, http://rtais .
wto .org/UI/PublicMaintainRTAHome .aspx (dostęp 31 .01 .2020) .
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Znacząca przewaga umów typu Północ–Południe jest zwłaszcza widoczna 
w grupie umów międzyregionalnych . Na 30 porozumień tego typu aż 27 
to umowy z państwami rozwijającymi się . W przypadku umów wewnątrzre-
gionalnych liczba porozumień Północ–Północ i Północ–Południe jest podobna: 
odpowiednio 7 i 6 .

Tabela 9.3.  Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej według 
zakresu przedmiotowego umowy i zasięgu geograficznego*

Zakres przedmiotowy 
umowy Umowy wewnątrzregionalne Umowy międzyregionalne

Towary UE–Wyspy Owcze
UE–Islandia
UE–Norwegia
UE–Szwajcaria/Lichtenstein
UE–Andora
UE–San Marino
UE–Turcja

UE–Algieria
UE–Kamerun
UE–Wybrzeże Kości Słoniowej
UE–Afryka Wschodnia i Południowa 

(tymczasowe EPA)
UE–Egipt
UE–Ghana
UE–Izrael
UE–Jordania
UE–Liban
UE–Maroko
UE–OCT
UE–Autonomia Palestyńska
UE–Papua Nowa Gwinea/Fidżi
UE–SADC
UE–RPA
UE–Syria
UE–Tunezja

Towary i usługi UE–Albania
UE–Bośnia i Hercegowina
UE–Czarnogóra
UE–Serbia
UE–Macedonia

UE–Kanada
UE–Japonia
UE–CARIFORUM EPA
UE–Ameryka Środkowa
UE–Chile
Porozumienie o akcesji Ekwadoru 

do umowy UE–Kolumbia/Peru
UE–Kolumbia/Peru
UE–Gruzja
UE–Republika Korei
UE–Mołdowa
UE–Meksyk
UE–Ukraina

Usługi Europejski Obszar Gospodarczy UE–Armenia

* Stan na 31 .01 .2020 .
Źródło: opracowanie własne na podstawie WTO, Regional Trade Agreements Database, http://rtais .
wto .org/UI/PublicMaintainRTAHome .aspx (dostęp 31 .01 .2020) .
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Stosując kryterium zakresu przedmiotowego porozumienia (tabela 9 .3), 
widać stosunkowo niewielką przewagę umów zawierających zobowiązania doty-
czące liberalizacji jedynie obrotu towarowego (24) nad umowami liberalizują-
cymi handel zarówno towarami, jak i usługami (17) . Dwie umowy z udziałem 
UE są klasyfikowane przez WTO jako porozumienia usługowe: Europejski 
Obszar Gospodarczy oraz porozumienie z Armenią . Wynika to z  faktu, że 
umowy te zostały notyfikowane do WTO jedynie na podstawie art . V Układu 
Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (General Agreement on Trade in Servi-
ces – GATS)24 . Brakuje zatem notyfikacji na podstawie art . XXIV GATT, aby 
WTO klasyfikowało te umowy jako obejmujące handel towarami .

Warto zauważyć, iż umowy wewnątrzregionalne – zawierane przez UE 
od połowy lat 90 . XX wieku – obejmują obrót zarówno towarowy, jak i usłu-
gowy . W przypadku umów międzyregionalnych występuje większe zróżnico-
wanie przedmiotowe . Umowy tego typu, zawierane po zakończeniu Rundy 
Urugwajskiej i wejściu w życie GATS, nie zawsze zawierają dyscypliny doty-
czące sektora usług i liberalizacji wymiany w tym obszarze . Na 30 porozumień 
międzyregionalnych 17 dotyczy wyłącznie obrotu towarowego, a 12 – handlu 
towarami i usługami . Należy podkreślić, iż trzy z tych umów to umowy typu 
Północ–Północ (UE–Izrael, UE–Kanada, UE–Japonia), a w dwóch z nich 
uwzględniono handel usługami . W przypadku umów typu Północ–Południe 
16 obejmuje handel towarami, a 7 – handel towarami i usługami . Nie można 
zatem wyciągnąć wniosku, iż włączenie sektora usług do Rundy Urugwajskiej 
i przyjęcie GATS wpłynęły na zwiększenie zakresu porozumień zawieranych 
przez UE z państwami Południa i uwzględnienie w nich tego sektora . Unii 
Europejskiej, z uwagi na niższy poziom rozwoju sektora usług w państwach 
rozwijających się, nie zawsze udało się wprowadzić do umów dyscypliny w tym 
sektorze . Jak już wspomniano, inaczej kształtuje się sytuacja w odniesieniu do 
państw Północy, które są gospodarkami usługowymi .

24 Porozumienie o EOG i porozumienie UE z Armenią, według danych zawartych w bazie, 
nie zostały notyfikowane na podstawie art . XXIV GATT .
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Tabela 9.4.  Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej według 
modelu integracji oraz zasięgu geograficznego*

Model integracji Umowy wewnątrzregionalne Umowy międzyregionalne

FTA UE–Wyspy Owcze
UE–Islandia
UE–Norwegia
UE–Szwajcaria/Lichtenstein

UE–Algieria
UE–Kamerun
UE–Wybrzeże Kości Słoniowej
UE–Afryka Wschodnia i Południowa 

(tymczasowe EPA)
UE–Egipt
UE–Ghana
UE–Izrael
UE–Jordania
UE–Liban
UE–Maroko
UE–OCT
UE–Autonomia Palestyńska
UE–Papua Nowa Gwinea/Fidżi
UE–SADC
UE–RPA
UE–Syria
UE–Tunezja

FTA & EIA UE–Albania
UE–Bośnia i Hercegowina
UE–Czarnogóra
UE–Serbia
UE–Macedonia

UE–Kanada
UE–CARIFORUM EPA
UE–Japonia
UE–Ameryka Środkowa
UE–Chile
UE–Gruzja
UE–Mołdowa
UE–Ukraina
Porozumienie o akcesji Ekwadoru 

do umowy UE–Kolumbia/Peru
UE–Kolumbia/Peru
UE–Republika Korei
UE–Meksyk

CU UE–Andora
UE–San Marino
UE–Turcja

–

CU & EIA – –

EIA Europejski Obszar Gospodarczy UE–Armenia

PSA – –

* Stan na 31 .01 .2020 .
Źródło: opracowanie własne na podstawie WTO, Regional Trade Agreements Database, http://rtais .
wto .org/UI/PublicMaintainRTAHome .aspx (dostęp 31 .01 .2020) .
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Podobnie kształtują się proporcje w przypadku kolejnego kryterium, 
tj . stopnia integracji rynków (tabela 9 .4) . Unia Europejska jest stroną 21 umów 
ustanawiających strefę wolnego handlu, z czego 4 mają charakter wewnątrzre-
gionalny, a 17 jest o charakterze międzyregionalnym; 17 porozumień jest 
klasyfikowanych jako FTA25 & EIA26, co oznacza, że zostały notyfikowane 
na podstawie art . XXIV GATT i art . V GATS, zatem zawierają zobowiązania 
dotyczące budowy strefy wolnego handlu towarami i zobowiązania usługowe, 
a także często regulują inne kwestie (m .in . ochronę własności intelektualnej 
oraz przepływ inwestycji) . Spośród tych umów 12 ma charakter międzyregio-
nalny, a 5 – wewnątrzregionalny . Unia Europejska zawarła również 3 umowy 
dotyczące budowy unii celnej (Customs Union – CU): z Andorą, San Marino 
i Turcją . Dwie umowy – Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym oraz umowa z Armenią – w bazie WTO są klasyfikowane jako poro-
zumienia integracyjne (EIA) . W przypadku Unii Europejskiej nie występują 
porozumienia o niepełnej liberalizacji (Partial Scope Agreement – PSA) ani unie 
celne pogłębione o zobowiązania usługowe (CU & EIA) .

Podsumowanie

W związku z problemami ujawnionymi w procesie liberalizacji handlu na 
forum globalnym (w ramach Światowej Organizacji Handlu) państwa i ist-
niejące już ugrupowania integracyjne oraz regionalne organizacje między-
narodowe, takie jak Unia Europejska, poszukują alternatywnych sposobów 
osiągania korzyści ekonomicznych wynikających ze znoszenia barier w mię-
dzynarodowych przepływach gospodarczych . Mimo swoich wad związanych 
ze zniekształcaniem kierunków handlu i zmianą dynamiki przewag kompara-
tywnych (efekt przesunięcia handlu) taką alternatywą stały się preferencyjne 
porozumienia handlowe, które – w przypadku Unii Europejskiej – przyjmują 

25 FTA (Free Trade Agreement) – Porozumienie o strefie wolnego handlu .
26 EIA (Economic Integration Agreement) – Porozumienie o integracji gospodarczej .
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postać pogłębionych stref wolnego handlu czy też, stosując terminologię WTO, 
porozumień o integracji gospodarczej . Należy również podkreślić, iż porozu-
mienia zawarte i negocjowane przez tę organizację często są umowami typu 
WTO plus lub WTO extra, co oznacza, że pogłębiają dyscypliny przyjęte na jej 
forum lub obejmują zagadnienia wyłączone z unijnego reżimu prawnego27 . 
Z perspektywy klasycznej teorii integracji, mimo niewątpliwej roli w uwal-
nianiu handlu między państwami tworzącymi EIAs, należy uznać je za roz-
wiązanie „drugie po najlepszym” (second-best solution), ponieważ negatywnie 
oddziałują one na wielkość dobrobytu osiąganego w gospodarce światowej28 . 
Najlepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia tworzenia światowego dobro-
bytu, jest bowiem liberalizacja handlu w skali globalnej . Według klasycznych 
teorii handlu międzynarodowego specjalizacja i wymiana, w warunkach wol-
nego handlu, przyczyniają się do maksymalizacji bogactwa narodów poprzez 
efektywną alokację zasobów zgodnie z posiadaną przewagą . W związku z pogłę-
biającym się kryzysem Światowej Organizacji Handlu oraz trudnościami w jej 
reformowaniu29 należy się spodziewać, że w kolejnych latach Unia Europejska 
będzie kontynuować działania na rzecz zawarcia kolejnych preferencyjnych 
porozumień handlowych, aby tą drogą uzyskiwać łatwiejszy dostęp do rynków 
zbytu dla towarów i usług pochodzących z unijnych państw członkowskich . 
Warto podkreślić, że umowy tego typu tworzą również nowe możliwości inwe-
stycyjne oraz mogą być przeniesione na szczebel globalny jako wzorcowe dla 
zasad wypracowywanych w ramach WTO .

27 B . Michalski, Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako 
alternatywa dla „wolnego” handlu?, Difin, Warszawa 2014, s . 39 .

28 B . Michalski, Teoretyczna analiza…, op.cit ., s . 2 .
29 Zob . A . Wróbel, W kierunku reformy Światowej Organizacji Handlu, w: Globalne zarzą-

dzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, A . Wróbel (red .), K . Jędrzejow-
ska, M . Rewizorski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s . 43–74 .
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10MARIA DUNIN-WĄSOWICZ1

ANGLO-AMERYKAŃSKA UMOWA 
HANDLOWA: W POSZUKIWANIU 

NOWEGO PARADYGMATU 
WSPÓŁPRACY

„Wielka Brytania bezwzględnie musi mieć tę umowę,  
ale USA powinny zabiegać o nią równie energicznie (…)”2 .

Streszczenie

W wyniku ustania członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej z dniem 31 stycznia 
2020 r . rozpoczął się okres ponownego regulowania celów, zasad i form międzynarodowej 
obecności tego państwa w światowym systemie handlowym . Do jednego z ważniejszych 
planowanych działań w tym obszarze rząd brytyjski zaliczył zawarcie umowy o wolnym 
handlu z USA (UK–US Free Trade Agreement – FTA) w 2020 r . W niniejszym rozdziale 
zbadano uwarunkowania oraz planowane efekty realizacji wskazanej koncepcji . W tym celu 
najpierw scharakteryzowano istotę funkcjonowania umów o wolnym handlu we współ-
czesnej gospodarce . Następnie przedstawiono UK i USA, jako aktorów gospodarczych 
i rynki, ze względu na zaangażowanie we wzajemną współpracę handlową . W kolejnym 

1 dr Maria Dunin-Wąsowicz, współpracuje z  Instytutem Studiów Międzynarodowych 
– Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie .

2 Anonimowa wypowiedź byłego wysokiego urzędnika Komisji Europejskiej w Brukseli: 
E . Balls et al., On the Rebound: Prospects for a US–UK Free Trade Agreement, “M-RCBG Asso-
ciate Working Paper Series” 2018, no . 89, May, Harvard Kennedy School, s . 28 .
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kroku wyjaśniono szanse oraz opisano spodziewane efekty ustanowienia nowego modelu 
współpracy handlowej UK–USA . Badanie zamyka podsumowanie .

Kluczowe słowa: umowa o wolnym handlu, aktorzy gospodarczy, rynki, negocjacje 
handlowe .

ANGLO-AMERICAN TRADE AGREEMENT: IN SEARCH 
OF A NEW COOPERATION PARADIGM

Summary

Due to the end of the United Kingdom’s (UK) membership in the European Union (EU) 
from 31th January 2020, the country started setting new goals, principles and forms of its 
international presence in the world trade system . One the most important task for the UK 
government is to conclude a free trade agreement with the US (UK–US FTA) in 2020 . 
This chapter examines the overall conditions for implementing as well as the results from 
the establishing the project in question: the function of FTAs in the modern economy; the 
UK and the US as economic actors and markets, including their commitments to mutual 
trade collaboration . Finally, both the opportunities to create a new model of UK–US trade 
cooperation and its effects are examined, followed by conclusions .

Keywords: free trade agreement, economic actor, markets, trade talks .

Wprowadzenie

W dniu 22 września 2019 r . Boris Johnson wraz z Donaldem Trumpem 
uroczyście zapowiedzieli zawarcie Umowy o wolnym handlu między Wielką 
Brytanią a USA (UK–US Free Trade Agreement – UK–US FTA) w 2020 r .3 . 
Członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej uniemożliwiało 

3 T . N . Dunn, Boris Johnson and Donald Trump Agree to Strike UK–US Trade Deal by July 
2020, “The Sun” 2019, 22th September, https://www .thesun .co .uk/news/9981611/johnson-
trump-trade-deal-2020/ (dostęp 15 .10 .2019) .
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realizację inicjatywy we wcześniejszym terminie . Zainicjowany 31 stycznia 
2020 r . brexit pozwala sformalizować prowadzone od połowy 2017 r . wspólne 
przygotowania UK i USA do deklarowanego porozumienia . Dla Wielkiej Bryta-
nii celem umowy jest odbudowa nowej potęgi handlowej państwa, realizowanej 
zgodnie z polityczną koncepcją pod nazwą Global Britain4 . Decyzja o podjęciu 
negocjacji z państwem o istotnie poważniejszym potencjalne gospodarczym 
i politycznym sugeruje, że UK wycofując się z członkostwa UE, postanawia 
funkcjonować w skomplikowanym systemie gospodarki światowej XXI wieku 
na równi z takimi podmiotami gospodarczymi i politycznymi, jak USA, Chiny 
czy Indie5 . W przypadku Stanów Zjednoczonych będzie to kolejne FTA, które 
jednak może się przyczynić do wyakcentowania ich pozycji jako niekwestio-
nowanej światowej potęgi gospodarczej .

W niniejszym rozdziale bada się uwarunkowania zawarcia bilateralnej 
Umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a USA w zaplanowanym 
terminie . Podejmuje się także próbę odpowiedzi na pytanie o gospodarcze 
i polityczne znaczenie porozumienia dla obu aktorów gospodarczych . Bada-
nie jest prowadzone w ujęciu ekonomii politycznej . Z definicji zakłada ono 
wykorzystanie narzędzi ekonomii do analizy funkcjonowania różnego typu 
aktorów oraz rynków w sieci międzynarodowych powiązań gospodarczych ze 
względu na uwarunkowania polityczne6 . Ergo, ważne jest określenie – z per-
spektywy teorii i praktyki ekonomii politycznej – istoty funkcjonowania umów 
o wolnym handlu oraz ustalenie ich znaczenia dla państw o zasadniczo róż-
nym potencjalne gospodarczym i politycznym, a więc takich jak UK i USA .

4 Department for International Trade/DIT, Preparing for Our Future UK Trade Policy, Cm 
9470, October 2017, s . 2–42 .

5 I . von Borzyskowski, F . Vabulas, Hello, Goodbye: When Do States Withdraw from Interna-
tional Organizations?, “The Review of International Organizations” 2019, vol . 14, s . 335–366 .

6 Zob .: D . Maliniak, M . J . Tierney, The American School of IPE, “Review of International 
Political Economy” 2009, vol . 16 (1), February, s . 6–33; E . Helpman, G . M . Grossman, Protec-
tion for Sale, “The American Economic Review” 1994, vol . 84, no . 4, September, s . 833–850 .
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10.1. Jak funkcjonują współczesne umowy o wolnym handlu?

Obszary wolnego handlu, które w początkach XX wieku reprezentowały 
rzadką formę współpracy między państwami, współcześnie przekształciły się 
w powszechnie zawierane umowy o wolnym handlu (Free Trade Agreements 
– FTAs) . O ile po II wojnie światowej pierwsze dwie umowy typu FTAs zostały 
zarejestrowane przez Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (Gene-
ral Agreement on Tariffs and Trade – GATT) w 1951 r ., o tyle obecnie handel 
między państwami – prowadzony zgodnie z normami GATT/WTO (Świa-
towa Organizacja Handlu, World Trade Organization) – normuje 265 takich 
porozumień7 . Podstawy prawne funkcjonowania FTAs reguluje art . XXIV 
GATT/ WTO, według którego umowy te zawierają co najmniej dwa państwa 
w celu ustanowienia preferencyjnych zasad dostępu do ich rynków .

Wdrożenie umów oznacza, że: państwa (1) eliminują cła bądź restrykcje 
handlowe między sobą praktycznie w 100%, (2) planują redukcję wewnętrz-
nych barier w rozsądnym czasie (np . w ciągu 10 lat), zaś (3) cła i inne bariery 
importowe dla państw trzecich (spoza FTA) wprowadzają na poziomie nie 
wyższym od tych, które obowiązywały przed ustanowieniem strefy wolnego 
handlu opartej na wspólnej taryfie celnej . Preferencje dotyczą ceł, barier poza-
taryfowych (TBs) oraz środków pozataryfowych (NTMs), określanych też jako 
Behind-the-Border Measures (BBMs) . Państwa nieuczestniczące w danym FTA 
handlują zgodnie z Klauzulą Największego Uprzywilejowania (Most-Favoured 
Nation – MFN), pozwalającą na stosowanie we wzajemnym handlu ceł o okre-
ślonej maksymalnej wysokości dla każdego importowanego towaru/usługi . 
Innymi słowy, preferencyjne traktowanie w ramach FTAs jest wyjątkiem od 
reguły MFN, stąd umowy o wolnym handlu w nomenklaturze WTO nazywa 

7 Liczba FTAs według klasyfikacji WTO . Stanowią one blisko połowę realizowanych obec-
nie umów regionalnych (484) notyfikowanych do WTO; zob . http://rtais .wto .org/UI/publicsu-
mmarytable .aspx (dostęp 20 .01 .2020) .
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się także „preferencyjnymi umowami handlowymi” . Umową preferencyjną jest 
np . Kanada–UE FTA (tzw . CETA)8 .

Wskazuje się kilka głównych czynników decydujących o wzroście zna-
czenia FTAs w światowym systemie handlowym9 . Zalicza się do nich możli-
wości: (1) wyboru celu umowy ze względu na zakres integracji gospodarczej, 
(2) zdefiniowania typu koncesji oraz sposobów realizacji zasady wzajemności, 
(3) określenia zakresu tematycznego umów czy liczby członków porozumie-
nia (tabela 10 .1) .

Tabela 10.1. Typologia FTAs

Zasada podziału Rodzaj umów

Cel partnerstwo ekonomiczne porozumienie celne
porozumienie o wspólnym rynku

Zakres koncesji wzajemne jednostronne

Zakres tematyczny standardowe pogłębione

WTO+ WTO-X

Liczba państw bilateralne wielostronne

regionalne transregionalne

Źródło: opracowanie własne .

Wybór celu polityczno-gospodarczego FTA należy do najważniejszych 
czynników decydujących o jej zawarciu . Ze względu na formułę międzyna-
rodowej integracji umowa może mieć charakter partnerstwa ekonomicznego 
bądź jedynie umowy celnej . Zwyczajowo FTA zakładają wzajemność ustępstw 
stron, chociaż cel umowy nie determinuje zakresu koncesji taryfowych lub 
pozataryfowych . Umowy mogą regulować zasady handlu zarówno towarami, 
jak i usługami, chociaż w ostatnim przypadku nie oferują one znacząco wyż-
szych koncesji taryfowych lub pozataryfowych w porównaniu z  regułami 
WTO . Generalnie o ile standardowe umowy, zazwyczaj starsze, odnosiły się do 

8 Umowa pozwala Kanadzie na bezcłowy import cygar z UE, podczas gdy cygara impor-
towane z innych państw, według reguł WTO, są obłożone 8-procentowym cłem .

9 Typologia sporządzona na podstawie analiz Banku Światowego, WTO oraz takich ośrod-
ków badawczych, jak Kommerskollegium czy Ecorys; zob .: Bibliografia .
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ok . 10 obszarów polityki handlowej, o tyle współczesne FTAs mają charakter 
pogłębiony, rozszerzając zakres działania na takie kwestie, jak: unormowanie 
poziomu NTBs, NTMs, polityka konkurencji, ochrona własności intelektual-
nej czy prawo zamówień publicznych . Umowy pogłębione dzieli się na poro-
zumienia WTO+, czyli te, które zawierają klauzule zrównujące traktowanie 
firm narodowych i zagranicznych, oraz porozumienia WTO-X . Te ostatnie 
obejmują jedynie ogólne klauzule inwestycyjne, odnoszące się do handlu towa-
rami . Każda umowa typu FTA może być efektem porozumienia dwóch lub 
więcej stron . Umowy kilkustronne (plurilateralne) bądź wielostronne (mul-
tilateralne) mogą mieć charakter umów regionalnych lub dotyczyć państw 
z różnych regionów (umowy transregionalne) .

Literatura przedmiotu dowodzi, że wskazane czynniki wzrostu znaczenia 
FTAs przyczyniają się do podwyższenia poziomu kreacji handlu między stro-
nami (średnio o ok . 44%) oraz w światowym systemie handlowym i to pomimo 
obserwowanego jednocześnie zjawiska substytucji importu pochodzącego 
z państw spoza FTAs (przesunięcie handlu)10 . Współczesne FTAs mogą także 
się przyczyniać do wzrostu eksportu w państwach spoza obszaru objętych umo-
wami (średnio o ok . 4%)11 . Choć nie ma tu miejsca na szczegółową analizę 
FTAs, warto dodać, że z tego punktu widzenia umowy te są mniej kontro-
wersyjne niż analizowane przez Jacoba Vinera w połowie XX wieku klasyczne 
unie celne, które z definicji miały charakter dyskryminacyjny12 .

Powyższa analiza pozwala przyjąć, że uczestnictwo państw lub grup państw 
w porozumieniach typu FTAs może mieć istotny wpływ na ich rozwój gospo-
darczy ze względu na stałe wzmacnianie czynnika wymiany . Tezę potwierdza 
doświadczenie państw Azji Wschodniej i Zachodniej, które – dzięki sieci 

10 Zob .: A . Mattoo, A . Mulabdic, M . Ruta, Trade Creation and Trade Diversion in Deep 
Agreements, World Bank Group, September 2017, s . 2–44; World Trade Organization, World 
Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-Existence to Coherence, 
WTO, Geneva 2011 .

11 A . Mattoo, A . Mulabdic, M . Ruta, Trade Creation and Trade Diversion in Deep Agree-
ments, op.cit., s . 4, 27 .

12 J . Viner, The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New 
York 1950 .
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ok . 160 umów zawieranych od połowy lat 90 . XX wieku – stały się drugim 
(obok Unii Europejskiej) centrum handlu światowego z udziałem eksportu 
w eksporcie globalnym wynoszącym 34% w 2018 r . 13 . Przypadek UE jest inny . 
Umowy FTAs były przez nią systematycznie ustanawiane od lat 60 . Obecna 
liczba takich umów (44) generuje 33% całkowitego eksportu Unii Europej-
skiej . Sporządzone w 2013 r . prognozy zakładają, że w najbliższej dekadzie UE 
odnotuje jednak spadek udziału eksportu w eksporcie światowym do poziomu 
ok . 21%14 . Nie jest wykluczone, że idzie ona w ślady USA, które od połowy 
lat 80 . ubiegłego stulecia15 zawarły 20 FTAs, lecz bez istotnie zauważalnego 
efektu dla handlu w postaci zwiększenia udziału eksportu amerykańskiego 
w eksporcie światowym . Jest na odwrót, obserwuje się jego spadek (w 2018 r . 
wyniósł 8,8% i był o 1,0 pkt proc . niższy niż w 2003 r . i o 2,4 pkt proc . niż 
w 1983 r .) . W efekcie państwo realizuje od trzech lat agresywną politykę han-
dlową z nadzieją na wzmocnienie obecności gospodarczej w Azji . Elementem 
polityki są nowe FTAs, włączając umowę z Chinami16 .

Jak wskazano, praktyka FTAs częściowo tylko pokrywa się z teoretycznym 
ujęciem problemu . Wskazuje, że umiejętność czerpania z zasobów gospodarki 
światowej warunkują nie tylko cechy instytucji, którą jest umowa o wolnym 
handlu, lecz także koncepcja jej wykorzystania (można powiedzieć – „idea”) 
przy określonych uwarunkowaniach międzynarodowych powiązań gospodar-
czych oraz geopolitycznych17 .

13 Dane z  2018 r . ze strony https://aric .adb .org/fta-comparative (dostęp 23 .05 .2019); 
ponadto, według informacji WTO z 2016 r ., kraje Azji zawarły 111 FTAs .

14 L . Fontagné, J . Fouré, Opening a Pandora’s Box: Modelling World Trade Patterns at the 
2035 Horizon, “CEPII Working Paper” 2013, 22th July, s . 47 .

15 K . E . Hammond, Major Votes on Free Trade Agreements and Trade Promotion Authority, 
Congressional Research Service, Washington, 10th January 2020, s . 3 .

16 G . C . Hufbauer, Managed Trade: Centerpiece of US–China Phase one Deal, PIIE, 16th 
January 2020 .

17 D . Acemoğlu, J . Robinson, Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Pov-
erty, Crown Publishing Group, New York 2012 .
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10.2. UK i USA jako aktorzy i rynki

Znaczenie FTAs i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju gospodarczego 
państwa zyskują nowy kontekst ekonomiczno-polityczny w perspektywie brexitu . 
Uwaga dotyczy Wielkiej Brytanii, której koncepcja budowy nowej potęgi han-
dlowej (oparta na realizacji wielu FTAs) już w 2020 r . zaczęła przybierać realne 
kształty ze względu na wejście w życie z dniem 31 stycznia 2020 r . tzw . umowy 
„rozwodowej” z UE18 . Brexitowa perspektywa FTAs dotyczy także USA . Pre-
zentując się jako główny strategiczny sojusznik UK, zapowiadają one „fenome-
nalny handlowy deal”19 z Brytyjczykami . Ergo, oba państwa wysoko rozwinięte 
planując wspólną umowę handlową, dają sygnał do podjęcia działań, które mają 
umacniać ich pozycje w światowym systemie handlowym . Można na tej pod-
stawie założyć, że chodzi również o wygenerowanie nowego typu impulsów do 
liberalizacji handlu światowego za pomocą wspólnego FTA .

Przypadek Wielkiej Brytanii –  jako aktora gospodarczego zaangażowa-
nego w handel na świecie – warto widzieć jednocześnie w ujęciach historycz-
nym i perspektywicznym, jest to bowiem kraj, gdzie narodziła się koncepcja 
wolnych obszarów handlowych, zaś do najbardziej znanych wolnych portów 
brytyjskich należał niegdyś Londyn . Przywiązanie do idei FTA było ważną 
przyczyną rezygnacji UK (w połowie lat 50 . XX wieku) z uczestnictwa w pra-
cach nad formułą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która ostatecznie 
została zbudowana na  francusko-niemieckiej koncepcji unii celnej20 . W tej 
sytuacji brexit można traktować jako swoisty come back idei decydujących 

18 Decyzja Rady zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspól-
noty Energii Atomowej (WAB), COM(2019) 880 final, Bruksela, 18 października 2019 r .

19 M . Clinch, H . Ellyatt, Trump Says Brexit Should Happen and the US–UK Can Do a ‘Phe-
nomenal’ Trade Deal, CNBC, 4th June 2019, https://www .cnbc .com/2019/06/04/trump-brexit-
should-happen-and-us-uk-can-do-a-phenomenal-trade-deal .html (dostęp 22 .11 .2019) .

20 CVCE, The United Kingdom’s Position, https://www .cvce .eu/en/collections/unit-content/-/
unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/a6582956-7045-47d0-819b-7971d7d11d4b 
(dostęp 25 .09 .2008) .



10. Anglo-amerykańska umowa handlowa: w poszukiwaniu nowego paradygmatu współpracy

247

o świetności gospodarczej UK z przełomu XIX i XX wieku, kiedy państwo to 
było pierwszym eksporterem na świecie (z udziałem 14,6% w eksporcie świa-
towym)21 . Członkostwo w UE zintensyfikowało europejski handel Wielkiej 
Brytanii, ale korzyści z tego tytułu nie w pełni są zbadane22 . Według doku-
mentów rządowych brexit wymusi reorientację polityki brytyjskiej w wyniku 
nowego typu relacji UK–UE23 . Ich nowa forma będzie warunkowana wprowa-
dzeniem w życie przez Zjednoczone Królestwo wielu uzgodnień handlowych 
w systemie transatlantyckim, z państwami Commonwealth oraz Azji, w tym 
z Chinami . O ewentualnym powodzeniu planów Wielkiej Brytanii, dążącej 
do utrzymania i wzmocnienia autonomii w światowym systemie handlowym, 
zdecyduje zbiór takich jej cech (jako aktora gospodarczego), jak: wielkość, 
innowacyjność, wolność gospodarcza oraz stopień zaangażowania w światowy 
system gospodarczy (globalizacja) – tabela 10 .224 .

Tabela 10.2. Cechy UK jako aktora w gospodarce światowej (2018 r.)*

Cecha Miara Miejsce na świecie

PKB (mld USD) 2 886,6 6.

Innowacyjność 61,30 4.

Wolność gospodarcza 79,00 7.

Globalizacja 89,97 5.

* Miara innowacyjności, wolności gospodarczej i globalizacji w skali 1–100 .
Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych danych .

Czołowe miejsca UK w wymienionych obszarach przyczyniają się do wzmoc-
nienia aspektów konkurencyjności jego rynku (takich jak zasoby finansowe, 

21 United Nations, International Trade Statistics 1900–1960, May 1962, s . 2–82 .
22 Zastępują je wyniki badań zysków z uczestnictwa UE w postaci przyrostu PKB; zob . np .: 

N . Crafts, The Growth Effects of EU Membership for the UK: A Review of the Evidence, Univer-
sity of Warwick, 2016, s . 1–26 .

23 Department of International Trade, Preparing for Our Future UK Trade Policy, op.cit., 
s . 7–8 .

24 OECD, Highlights from the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 – The 
Digital Transformation: United Kingdom, http://www .oecd .org/unitedkingdom/sti-scoreboard-
2017-united-kingdom .pdf (dostęp 21 .08 .2019) .
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technologiczne, surowcowe czy ludzkie), decydując w konsekwencji o powięk-
szeniu udziału brytyjskiego eksportu w eksporcie światowym . Ułatwiają także 
pokonanie problemów związanych z brexitem (np . zjawisko niepewności), co 
podkreślają analizy Biura ds . Budżetowych Zobowiązań UK (Office for Bud-
getary Responsibility – OBR) . Według tej instytucji zainicjowana w 2016 r . 
rządowa polityka fiskalnej konsolidacji, która umożliwiła spadek deficytu 
państwa poniżej 2% PKB po raz pierwszy od 15  lat oraz redukcję inflacji 
do poziomu 1,8%, zapowiada przyspieszenie wzrostu gospodarki od 2021 r . 
(po okresie spowolnienia w latach 2019–2020) . Podobne podejście do cech 
rynku brytyjskiego prezentuje długookresowa prognoza PWC, według któ-
rego UK szybko przełamie dekoniunkturę po opuszczeniu UE, by utrzymać 
przez najbliższe 30 lat pozycję jednej z najszybciej rozwijających się gospoda-
rek G725, pozostając jednocześnie w czołówce 10 najpotężniejszych gospoda-
rek świata . W ocenie PWC inwestycje w innowacyjność, kapitał ludzki czy 
fizyczny stanowią podstawowy warunek realizacji tej prognozy . Bank Świa-
towy – prognozujący krótkie, bo 2–3-letnie, spowolnienie w Wielkiej Bryta-
nii po opuszczeniu UE26 – widzi w innowacyjności gospodarki czy wolności 
gospodarczej (mierzonej m .in . natężeniem inwestycji w bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne) potencjał do szybkiego uporania się tego kraju z pierwszym 
okresem funkcjonowania poza Unia Europejską .

Również w przypadku charakterystyki potencjału USA jako współczesnego 
aktora gospodarczego, w szczególności aktora światowego systemu handlowego, 
aspekt historyczny ma znaczenie . Kraj ten bowiem stał się czołową gospodarką 
światową (z udziałem 22,35% w eksporcie światowym27) w drugim dziesięcio-
leciu XX wieku i dopiero w latach 2016–2017 jego miejsce zajęły Chiny . Stany 
Zjednoczone zachowały jednak pozycję drugiego eksportera na świecie (8%–
9% udziału w eksporcie światowym) i pierwszej gospodarki z PKB w wysokości 

25 PWC, UK Could Remain a Top-10 Global Economy in 2050 – Despite Brexit, Northern 
Ireland, 7th February 2017 .

26 A . Nicita, H . L . Kee, Short-Term Impact of Brexit on the United Kingdom’s Export of Goods, 
WPS8195, Development Research Group Trade and International Integration Team, Septem-
ber 2017, s . 1–12 .

27 United Nations, International Trade…, op.cit ., s . 2–82 .
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17 856,5 mld USD w 2018 r .28 . W przeszłości USA, tak jak UK, oparły roz-
wój gospodarczy na handlu, zaś jednym z ich ważnych instrumentów stały się 
początkowo obszary wolnego handlu rejestrowane od 1934 r . (Staten Island, 
Richmond) . Ponadto Stany Zjednoczone realizowały przede wszystkim poro-
zumienia wielostronne w ramach procedur GATT . Połowa lat 80 . XX wieku 
przyniosła zwrot w stronę polityki bilateralnej . Posunięcie to tłumaczy się m .in . 
brakiem wsparcia UE dla idei liberalizacji promowanej przez USA podczas kolej-
nych rund negocjacyjnych GATT, a następnie WTO29 . Z bilansu efektów umów 
zawartych przez stronę amerykańską wynika, że obserwuje się ich pozytywny 
wpływ na umacnianie pozycji Stanów Zjednoczonych w światowym systemie 
handlowym30 . Jak dowodzi PIIE, amerykańska polityka handlowa realizowana 
w latach 2001–2016 przyniosła per saldo ok . 6 mln miejsc pracy (375 tys . USD 
na zatrudnionego)31 . Cel stabilizacji wewnętrznej, którą mają zapewnić umowy, 
powoduje, że negocjacje z USA będącymi potężną i nowoczesną gospodarką 
(tabela 10 .3) z definicji są trudne, dotyczą wielu obszarów oraz prowadzą do 
głębszych lub większych koncesji na rzecz liberalizacji handlu32 .

Tabela 10.3. Cechy USA jako aktora w gospodarce światowej (2018 r.)*

Cecha Miara Miejsce na świecie

PKB (mld USD) 20 544,34 1.

Innowacyjność 61,70 3.

Wolność gospodarcza 77,00 15.

Globalizacja 82,54 23.

* Miary innowacyjności, wolności gospodarczej i globalizacji w skali 1–100 .
Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych danych .

28 WTO, World Trade Statistical Review 2019, Geneva 2020, s . 99 .
29 P . Krugman, Is Bilateralism Bad?, w: International Trade and Trade Policy, E . Helpman, 

A . Razin (ed .), MIT Press, Cambridge 1991, s . 9–24 .
30 A . B . Schwarzenberg, R . M . Nelson, International Trade and Finance: Overview and Issues 

for the 116th Congress, Congressional Research Service, 17th January 2020 .
31 G . C . Hufbauer, Z . L . Lu, The Payoff to America from Globalization: A Fresh Look with 

a Focus on Costs to Workers, PIIE, Policy Brief 17–16, Washington, May 2017, s . 1–27 .
32 D . A . Gantz, Introduction to U. S. Free Trade Agreements, “British Journal of American 

Legal Studies” 2016, vol . 5, issue 2, Fall, s . 300–313 .
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Rysunek 10.1.  Import i eksport UK w handlu z USA
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Źródło: WITS .

Rysunek 10.2. Import i eksport USA w handlu z UK
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Z tej krótkiej charakterystyki UK i USA, jako aktorów gospodarczych oraz 
rynków, wynika kilka ważnych wniosków . Od czasu II wojny światowej obie 
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gospodarki prowadziły własną politykę handlową w różnych warunkach poli-
tycznych i realizowały różne pryncypia gospodarcze . Jednocześnie dla obu han-
del jest ważnym elementem ich współpracy gospodarczej (rysunki 10 .1 i 10 .2) .

Obaj aktorzy gospodarczy utrzymują intensywne stosunki handlowe, cho-
ciaż rynek USA – ze względu na swoją wielkość – jest znacznie ważniejszy dla 
rynku UK niż odwrotnie . Jak pokazano na rysunkach, udział eksportu Wielkiej 
Brytanii w eksporcie ogółem do Stanów Zjednoczonych wahał się (w latach 
1993–2018) w granicach 12,5%–13,4%, osiągając maksimum na poziomie 
15,8% w 2003 r . Tymczasem udział eksportu USA w eksporcie ogółem do UK 
wynosił w tych samym okresie średnio 4,82% .

W szczególności z danych dotyczących handlu usługami wynika znacze-
nie tego obszaru dla wzajemnych relacji UK z USA . Handel usługami stanowi 
ok . 45% całkowitego importu Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych . 
Usługi pokrywają także ok . 53% eksportu ogółem UK do USA33 . Jak podkreśla 
amerykańska Komisja ds . Handlu Międzynarodowego (USITC), Zjednoczone 
Królestwo od wielu lat jest najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych 
w tym obszarze handlu34 . Obie gospodarki łączą także intensywne relacje inwe-
stycyjne, będące częścią obszaru usług . Warto dodać, że 50% całego handlu 
UK–USA – towarami i usługami – odbywa się bezcłowo . Cła na pozostałą 
część handlu nie przekraczają 5% .

10.3.  W poszukiwaniu nowego paradygmatu współpracy 
handlowej UK–USA

Przedstawiona charakterystyka USA i UK, jako aktorów gospodarczych 
i rynków, pozwala sformułować dwie ważne uwagi . Przede wszystkim, co pod-
kreślają w swoich analizach wybitni ekonomiści, uwarunkowania strukturalne 

33 Office for National Statistics, International Trade in Services, London 2017 .
34 United States International Trade Commission (USITC), Recent Trends in U. S. Services 

Trade: 2019 Annual Report, Publication Number: 4975, September 2019, Washington, s . 10 .
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na scenie międzynarodowej nie sprzyjały instytucjonalizacji stosunków handlo-
wych obu aktorów, mimo że po II wojnie światowej próby takie były podejmo-
wane . Wystarczy wspomnieć koncepcję z końca lat 90 . XX wieku, dotyczącą 
zawarcia „plurilateralnej” umowy, której stronami miały być: USA, Wielka 
Brytania, Meksyk i Kanada35 . Jednocześnie aktywna polityka handlowa obu 
aktorów, pozwalająca utrzymywać kontrolę nad ich rozwojem gospodarczym, 
sprzyjała mobilizacji procesów stabilizacji wewnętrznego ładu politycznego36 . 
Wykorzystanie w  tym celu instrumentu FTAs, postrzeganych jako dobra 
publiczne, jest racjonalnym zastosowaniem wiedzy ekonomicznej w praktyce 
współczesnych zależności gospodarczych37 .

Zważywszy choćby tylko na  te uwarunkowania, należy podkreślić, że 
decyzję UK i USA o zainicjowaniu negocjacji handlowych należy traktować 
jako znaczącą . W przypadku Wielkiej Brytanii chodzi o rozpoczęcie procesu 
swoistej reinternacjonalizacji po okresie członkostwa w UE . Jak podkreślono 
w dokumencie rządowym UK promującym ideę Global Britain, brexit nie jest 
tożsamy z wycofaniem się z rozgrywki globalnej . Dlatego już w lipcu 2017 r . 
UK i Stany Zjednoczone zainicjowały przygotowania do negocjacji umowy 
poprzez utworzenie bilateralnej Grupy Roboczej w sprawie Handlu i Inwe-
stycji (Trade and Investment Working Group – TIWG)38 . W okresie lipiec 
2017 r .–listopad 2019 r . odbyło się – naprzemiennie w Londynie i Waszyngto-
nie – 6 rund negocjacyjnych Grupy39 . Ponadto przeprowadzono wiele symula-
cji ekonomicznych ewentualnych skutków umowy . Część tych badań została 
opublikowana również przez rząd UK w marcu 2018 r . Jak pokazują analizy, 

35 Zob . United States International Trade Commission, The Impact on the U. S. Economy of 
Including the United Kingdom in a Free Trade Arrangement with the United States, Canada, and 
Mexico, Publication Number: 3339, August 2000 . Washington .

36 K . Polanyi, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, 
Bacon Press, Boston 2001 .

37 A . Mattoo, A . Mulabdic, M . Ruta, Deep Trade Agreements as Public Goods, VOX, CEPR 
Policy Portal, 12th October 2017 .

38 House of Commons, UK–US Trade Relations. Second Report of Session 2017–19, HC 481, 
1st May 2018, s . 8–14 .

39 Office of the USTR, https://ustr .gov/countries-regions/europe-middle-east/europe/
united-kingdom/us-uk-trade-agreement-negotiations (dostęp 18 .11 .2019) .
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umowa może przynieść nie tylko przyrost PKB w obu gospodarkach (na śred-
nim poziomie 0,2% w długim okresie)40, ale i jego spadek – tabela 10 .4 .

Tabela 10.4.  Umowa UK–USA vs. średni PKB obu gospodarek w długim okresie 
(2030 r.)

PKB (%)

HM Treasury (2018) D. Ciuriak et al. (2017)*

Model grawitacyjny GTAP

UK USA UK USA

0,2 0,2 –2,68 0,06

* D . Ciuriak, A . Dadkhah, J . Xiao, Brexit Trade Impacts: Alternative Scenarios, Ciuriak Consul-
ting Inc ., Ottawa 2017, s . 1–31 .
Źródło: opracowanie własne .

Niemniej 16 października 2018 r . administracja prezydenta Donalda 
Trumpa złożyła notyfikację do Kongresu o zamiarze otwarcia negocjacji FTA 
z UK . Na tej podstawie w lutym 2019 r . Biuro Przedstawiciela Handlowego 
USA (Office of the United States Trade Representative – USTR) opubliko-
wało streszczenie mandatu negocjacyjnego rządu, z którego wynika, że dzięki 
umowie poprawiającej warunki handlu z Wielką Brytanią Stany Zjednoczone 
zyskają możliwości „(…) wsparcia kreacji wyżej płatnych miejsc pracy oraz 
wzrostu gospodarki (…)”41 . Przy założeniu, że negocjacje zostałyby zakończone 
zgodnie z planem (do lipca 2020 r .), umowa będzie mogła wejść w życie nie 
wcześniej niż 31 stycznia 2021 r ., a więc z chwilą upływu okresu przejścio-
wego UK w UE42 . Informacja o zakończonych negocjacjach byłaby dla elek-
toratu ważnym sygnałem o realizacji planów rządu, dotyczących koncepcji 
Gobal Britain . Pierwsze miesiące 2020 r . nie przyniosły zdecydowanych kroków 

40 House of Commons Exiting the European Union Committee, EU Exit Analysis Cross 
Whitehall Briefing, London, January 2018, s . 14 .

41 Office of USTR, United States–United Kingdom Negotiations. Summary of Specific Nego-
tiating Objectives February 2019, Washington 2019, s . 2 .

42 Teoretycznie okres przejściowy może się wydłużyć . Decyzja w tej sprawie może zapaść 
nawet w grudniu 2020 r .; zob . The European Union and the United Kingdom – Forging a New 
Partnership, https://ec .europa .eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-part-
nership_en (dostęp 5 .03 .2019) .
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w tej kwestii43 . Więcej, w początkach kwietnia 2020 r . USA i UK zdecydowały 
o częściowym utajnieniu przebiegu negocjacji . Strony podkreślają koniecz-
ność kontynuacji rozmów bez przywoływania planowanego terminu zawar-
cia umowy44 . Jak traktować ostrożne podejście USA i UK do porozumienia 
uznawanego za pilne zaledwie kilka miesięcy wcześniej?

Problem jest złożony zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjedno-
czonych . Rok 2020 jest bowiem dla obu krajów czasem podejmowania trud-
nych decyzji niezwiązanych z negocjacjami dotyczącymi wspólnej umowy, ale 
mających fundamentalny wpływ na ich przebieg oraz zakres analizowanych 
rokowań . Przede wszystkim UK rozpoczęło negocjacje o zawarciu porozumie-
nia handlowego z UE . Jego zakres nie jest jeszcze znany . Niemniej dla ekono-
mistów jest oczywiste, że kluczową kwestią dla umocnienia pozycji Wielkiej 
Brytanii w światowym systemie handlowym – również jako założyciela oraz 
aktywnego członka WTO – jest doprowadzenie do sytuacji, w wyniku której 
nie dojdzie do istotnej podwyżki ceł lub barier pozataryfowych między UK 
a Unią Europejską . Drastyczna zmiana terms of trade oddziaływałaby negatyw-
nie na przepływ kapitału, poziom niepewności w biznesie, redukcję BIZ czy 
ograniczenie konkurencyjności Wielkiej Brytanii, co będzie mieć wpływ na 
relacje handlowe UK–USA . Rząd brytyjski musi minimalizować takie ryzyka .

W tej sytuacji kwestią o strategicznym charakterze jest decyzja w sprawie 
kolejności doboru partnerów negocjacyjnych . Należy jednocześnie podkre-
ślić, że ewentualny zakres umowy z USA oraz jej potencjalny wpływ na rynek 
nie wykluczają zmiany priorytetów negocjacyjnych Wielkiej Brytanii w celu 
wydłużenia okresu rokowań ze stroną amerykańską po to, aby w międzycza-
sie zawrzeć umowę handlową z UE, a następnie z niewielką Nową Zelandią45 . 
Wyniki rokowań z Unią Europejską oraz Nową Zelandią dałyby rządowi UK 

43 Niniejszy rozdział został złożony do druku w lipcu 2020 r .
44 https://www .gov .uk/government/publications/exchanging-information-during-uk-us-

trade-agreement-negotiations (dostęp 10 .06 .2019) .
45 A . Stojanovic, The UK Would Be Right to Prioritise an EU Trade Deal over the US, Insti-

tute for Government, 24th January 2020, https://www .instituteforgovernment .org .uk/blog/
uk-would-be-right-prioritise-eu-trade-deal-over-us (dostęp 5 .02 .2020) .
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więcej czasu na  sprecyzowanie swojego stanowiska w kwestiach regulacyj-
nych, które mogą być przyczyną poważnych rozbieżności w trakcie rozmów 
z USA46 (tabela 10 .5) . Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że general-
nie umowa UK–UE zdecyduje o zakresie tematycznym umowy UK–USA, 
która prawdopodobnie przyjmie format WTO+ (zob .  tabela 10 .1) . Ergo, 
stanie się ona swoistym kompromisem celno-regulacyjnym między tym, co 
zdoła uzgodnić Wielka Brytania z Unią Europejską, a tym, czego oczekują 
Stany Zjednoczone od Zjednoczonego Królestwa47 . Problem regulacji odnosi 
się w szczególności do status quo takich sektorów obu rynków, jak produkcja 
rolna lub ochrona zdrowia .

Działania administracji USA w zakresie umowy z UK na początku 2020 r . 
są trudne do oceny, pomimo entuzjastycznych deklaracji prezydenta Donalda 
Trumpa z 2019 r . w tej sprawie . Jedną z oczywistych przyczyn jest przewaga 
siły gospodarczej i politycznej Stanów Zjednoczonych nad Wielką Brytanią, 
co wpływa nie tylko na zakres negocjacji, ale i ich tempo .

Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę niejednoznaczne podejście obecnego 
gabinetu do koncepcji handlu światowego oraz fakt wyborów prezydenckich 
w USA w listopadzie 2020 r ., to można przyjąć, że negocjacje z partnerem ame-
rykańskim mogą się okazać bardzo trudne dla UK . Notabene, kolejne rządy 
Stanów Zjednoczonych mają zasadniczo jeden cel w negocjacjach handlowych . 
Charakterystyczna jest w tym kontekście wypowiedź Michaela Fromana, byłego 
szefa Departamentu Handlu USA (w latach 2013–2017) w rządzie prezydenta 
Baracka Obamy . Twierdzi on, że w rokowaniach handlowych Stany Zjedno-
czone nie mogą poświęcać swoich interesów z żadnym partnerem, nawet z tym, 
o którym mówi się, że łączą go z USA „specjalne relacje”48 . Nawiązanie do 
wypowiedzi Winstona Churchilla z 1946 r . nie jest przypadkowe, jest bowiem 
jasne dla obserwatorów sceny politycznej, że stosunki polityczne UK–USA, 

46 A . Stojanovic, The UK Would Be Right to Prioritise…, op.cit .
47 Notabene, stanowi to istotę każdych negocjacji .
48 S . Jack, ‘Special Relationship’ Won't Guarantee UK–US Trade, BBC, 16th October 2019, 

https://www .bbc .co .uk/programmes/n13xtmtp/clips?ocid=worldnews .display .banner .travelshow .
mktg (dostęp 20 .10 .2019) .
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warunkujące przebieg negocjacji handlowych, są obecnie w najgorszej kon-
dycji od połowy lat 50 . XX wieku49 .

Tabela 10.5. Stanowiska negocjacyjne UK i USA

Wyszczególnienie UK USA

Cele  § podkreślić polityczne 
znaczenie decyzji o nowej 
pozycji w światowym 
systemie handlowym

 § utrzymać czołową pozycję 
w światowym systemie handlowym

Termin zakończenia 
negocjacji

 § lipiec 2020  § lipiec 2020

Pozycja przetargowa  § relatywnie słaba  § relatywnie mocna

Zakres negocjacji  § rozszerzyć swobodny 
dostęp do handlu: towarami 
przemysłowymi, produktami 
rolnymi, usługami

 § rozszerzyć dostęp do handlu 
usługami finansowymi

 § zapewnić wszechstronny dostęp do 
handlu: towarami przemysłowymi, 
produktami rolnymi, usługami

 § rozszerzyć możliwości wejścia usług 
finansowych USA na rynek UK

 § brak ceł na produkty cyfrowe
 § redukcja lub eliminacja barier 
dla inwestycji USA we wszystkich 
sektorach rynku UK

 § poprawić harmonizację regulacyjną 
oraz umocnić współpracę w tej 
dziedzinie

Priorytety  § dostęp do rynku usług 
finansowych USA

 § redukcja barier 
pozataryfowych

 § zasadnicza redukcja ceł na stal z UK
 § redukcja lub zniesienie podatku 
cyfrowego

Obszary koncesji  § redukcja ceł na auta, 
żywność i napoje

 § dostęp do rynku tekstyliów w UK

Cła  § wzajemne uznawanie, 
harmonizacja, równoważność 
lub wzajemna zgodność

 § wzajemne uznawanie, harmonizacja, 
równoważność lub wzajemna 
zgodność

Bariery pozacelne 
i regulacje

 § uzgodnienie podejść do 
standaryzacji oraz zasad 
oceny zgodności

 § wdrożenie współpracy 
regulacyjnej

 § uzgodnienie podejść do 
standaryzacji oraz zasad oceny 
zgodności

 § wdrożenie współpracy regulacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych danych .

49 W . Churchill, Speech, Westminster College, Fulton, Missouri, 5th March 1946; N . Toosi, 
Little Britain? The U. K. Loses Its Mojo in Washington, “Politico” 2019, 5th September .
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Podsumowanie

W niniejszym rozdziale podjęto próbę oceny uwarunkowań zawarcia Umowy 
o wolnym handlu między Wielką Brytanią a USA w ujęciu ekonomii poli-
tycznej . W badaniu zastosowano narzędzia ekonomii politycznej o charakterze 
deskryptywnym . Jak pokazano, kluczowe dla analizy pojęcie umowy o wol-
nym handlu typu FTA niesie ze sobą ogromny ładunek różnego typu kwestii 
– fundamentalnych dla teorii ekonomii oraz praktyki aktorów gospodarczych 
we współczesnym światowym systemie handlowym . W badaniu wykazano, że 
porozumienie UK–USA ma szanse otworzyć nowy rozdział dwustronnych rela-
cji handlowych, zapewniając partnerom swobodny i korzystny handel dzięki 
uzgodnionym instrumentom wzajemnego dostępu do rynków . Porozumie-
nie może się zatem przyczynić do pomyślnej realizacji brytyjskiego projektu 
Global Britain i ułatwić USA konsolidację ich pozycji w światowym systemie 
handlowym . Warunkiem uzyskania korzystnej umowy jest rozpoznanie inte-
resów partnerów i ich uwzględnienie w możliwie szerokim zakresie . Ewentu-
alny zakres wynegocjowanych koncesji może sprawić, że porozumienie stanie 
się źródłem nowego typu impulsów – celnych, pozacelnych lub regulacyjnych 
– do liberalizacji handlu światowego .
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11KRZYSZTOF FALKOWSKI1

TRANSFORMACJA 
INSTYTUCJONALNA W KRAJACH 

PORADZIECKICH – SUKCES CZY 
PORAŻKA W KONTEKŚCIE ICH 

MIĘDZYNARODOWEJ 
KONKURENCYJNOŚCI?

Streszczenie

W kontekście upływu blisko 30 lat od rozpadu ZSRR nasuwają się dwa podstawowe pytania . 
Po pierwsze, czy kraje, które odzyskały wolność i niepodległość, były w stanie wykorzystać 
tę sytuację i skutecznie przekształcić swoje gospodarki w kierunku liberalnych gospoda-
rek rynkowych, co z założenia pociągałoby za sobą poprawę poziomu ich międzynarodo-
wej konkurencyjności? Po drugie, czy współczesny poziom konkurencyjności tych państw 
na arenie międzynarodowej jest pochodną stopnia zaawansowania transformacji instytu-
cjonalnej? Głównym celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na powyższe 
pytania i spojrzenie na przyszłość przemian instytucjonalnych na obszarze poradzieckim . 
W rozdziale postawiono trzy tezy . Po pierwsze, transformacja instytucjonalna w krajach 
poradzieckich, wymuszona rozpadem Związku Radzieckiego, od samego początku była 

1 dr hab . Krzysztof Falkowski, prof . SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kole-
gium Gospodarki Światowej, Instytut Gospodarki Światowej .
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silnie zróżnicowana pod względem zarówno przyjętych strategii transformacyjnych, jak 
i ich efektów . Po drugie, obecny poziom międzynarodowej konkurencyjności większości 
krajów poradzieckich nie jest de facto bezpośrednią konsekwencją stanu zaawansowania 
transformacji instytucjonalnej w tych państwach . Po trzecie, z uwagi na wiele uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz upływ czasu od momentu rozpadu ZSRR nie należy 
oczekiwać dokończenia transformacji instytucjonalnej w krajach poradzieckich, gdzie jesz-
cze ona trwa, i tym samym wprowadzenia liberalnego otoczenia instytucjonalnego (cha-
rakterystycznego dla gospodarek wolnorynkowych), co mogłoby poprawić ich zdolność, 
a w konsekwencji także pozycję konkurencyjną we współczesnej gospodarce światowej .

Kluczowe słowa: transformacja instytucjonalna, konkurencyjność międzynarodowa, 
kraje poradzieckie .

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION IN THE  
POST-SOVIET COUNTRIES – SUCCESS OR FAILURE 
IN TERMS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS 
OF THEIR ECONOMIES?

Summary

Nearly 30 years have passed since the collapse of the USSR . Therefore, two major ques-
tions arise about the countries that regained their freedom and independence as a result 
of its dissolution . Firstly, did they manage to use the opportunity their newly won sover-
eignty gave them to effectively transform their economies into liberal and free market ones, 
thus improving their international competitiveness? And secondly, is their current level of 
international competitiveness in any way related to the progress they have made in their 
institutional transformation? This study aims to answer the two above questions, as well 
as to look at the future of institutional transformation in the post-Soviet area .
The chapter puts forth the following three theses . Firstly, that from the very beginning the 
course of institutional transformation in the post-Soviet countries enforced by the collapse 
of the Soviet Union has widely differed from one country to another, both in terms of the 
transformation strategies adopted by them and their effects . Secondly, that the current 
level of international competitiveness achieved by most post-Soviet countries is, in fact, 
not directly related to the progress in institutional transformation they have made thus far . 
And last but not least that, for a number of reasons of both internal and external nature 
as well as the length of time that has passed since the fall of the USSR, the completion of 
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institutional transformation in the post-Soviet countries, where it is yet to be completed, 
and thus the introduction of a liberal institutional environment, characteristic of free mar-
ket economies, which could improve their competitive capacity and, consequently, their 
competitive position in the modern world economy, is not to be expected .

Keywords: institutional transformation, international competitiveness, post-Soviet 
countries .

Wprowadzenie

Od rozpadu Związku Radzieckiego (grudzień 1991 r .) upłynęło już prawie 
29 lat . Jest to zatem wystarczająco dużo czasu, by zastanowić się nad efektami 
przemian instytucjonalnych w krajach poradzieckich, zwłaszcza w kontekście ich 
międzynarodowej konkurencyjności . Powstają zatem dwa podstawowe pytania . 
Po pierwsze, czy kraje, które odzyskały wolność i niepodległość po rozpadzie 
ZSRR, były w stanie wykorzystać tę  sytuację i  skutecznie przetransformo-
wać swoje gospodarki w kierunku liberalnych gospodarek wolnorynkowych, 
co z założenia pociągałoby za sobą poprawę poziomu ich międzynarodowej 
konkurencyjności? Po drugie, czy współczesny poziom konkurencyjności 
tych państw na arenie międzynarodowej jest pochodną stopnia zaawansowa-
nia transformacji instytucjonalnej? Głównym celem niniejszego opracowania 
jest próba odpowiedzi na powyższe pytania i spojrzenie na przyszłość prze-
mian instytucjonalnych na obszarze poradzieckim . Być może błędne i naiwne 
są założenia, iż w krajach poradzieckich, oczywiście poza krajami bałtyckimi, 
w ogóle można było (można nadal) wdrożyć liberalny, wolnorynkowy model 
funkcjonowania ich gospodarek i – co więcej – oczekiwać optymalnego jego 
funkcjonowania . Wszystko powyższe uzasadnia fakt podjęcia tej problematyki 
w niniejszym opracowaniu .

W rozdziale postawiono trzy tezy . Po pierwsze, transformacja instytucjo-
nalna w krajach poradzieckich, wymuszona rozpadem Związku Radzieckiego, 
od samego początku była silnie zróżnicowana pod względem zarówno przyję-
tych strategii transformacyjnych, jak i ich efektów . W zdecydowanej większości 
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tych krajów wciąż ona trwa, tj . nie wprowadzono na ich obszarach systemów 
instytucjonalnych charakterystycznych dla liberalnych gospodarek wolno-
rynkowych . Po drugie, obecny poziom międzynarodowej konkurencyjności 
większości krajów poradzieckich nie jest de facto bezpośrednią konsekwencją 
stanu zaawansowania transformacji instytucjonalnej w tych krajach . Po trzecie, 
z uwagi na wiele uwarunkowań – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
– oraz upływ czasu od momentu rozpadu ZSRR nie należy oczekiwać dokoń-
czenia transformacji instytucjonalnej w krajach poradzieckich, gdzie jeszcze 
ona trwa, i tym samym wprowadzenia liberalnego otoczenia instytucjonalnego 
(charakterystycznego dla gospodarek wolnorynkowych), co mogłoby popra-
wić ich zdolność, a w konsekwencji także pozycję konkurencyjną we współ-
czesnej gospodarce światowej .

11.1. Transformacja instytucjonalna w ujęciu teoretycznym

W literaturze międzynarodowej pojęcie transformacji instytucjonalnej jest 
określane jako institutional transformation2, institutional transition3, ewentu-
alnie jako institutional change4 . Pomimo występujących różnic w nazewnic-
twie definiuje się je de facto w zbliżony sposób, jako proces fundamentalnych 
daleko idących zmian w zakresie kluczowych zasad oraz wartości będących 
podstawą funkcjonowania szeroko pojmowanych instytucji, które regulują 
w sposób formalny lub nieformalny stosunki społeczne, gospodarcze oraz 
polityczne w danym kraju . Przykładowo, odwołując się do definicji Leszka 
Balcerowicza, należy podkreślić, że proces transformacji instytucjonalnej 
oznacza fundamentalne zmiany – w zakresie instytucji zarówno formalnych, 

2 W . Chung, Institutional Transformation and the Creation of Chinese Entrepreneurial Net-
works, Department of Sociology, University of Washington, Washington 2000 .

3 J . S . Shin, Institutional Transition and Transition Cost: A Methodological Consideration, The 
European Institute of Japanese Studies, “EIJS Working Paper Series” 2002, no . 160 .

4 Ch . Kingston, G . Caballero, Comparing Theories of Institutional Change, International 
Society for New Institutional Economics, 2006 .
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jak i nieformalnych – niezbędne do osiągnięcia „masy krytycznej transforma-
cji systemowej” w krajach postkomunistycznych5 . Jest zatem immanentnym 
elementem owej transformacji, na którą składa się, co podkreśla Katarzyna 
Żukrowska, transformacja gospodarcza i ustrojowa6, w kardynalny sposób 
determinując jej finalny rezultat .

Pisząc o transformacji instytucjonalnej, nie sposób nie odnieść się na początku 
do samego pojęcia instytucji, które, notabene, w literaturze jest różnie definio-
wane7 . Według Douglassa Cecila Northa instytucje są to zasady gry w społe-
czeństwie, a bardziej formalnie – stworzone przez ludzi ograniczenia, które 
kształtują ludzkie interakcje oraz tworzą strukturę bodźców w procesach 
wymiany politycznym, społecznym czy gospodarczym8 . Dla odmiany, według 
Banku Światowego instytucje to normy, reguły działania, mechanizmy egze-
kwowania kontraktów i organizacje służące transakcjom rynkowym . Insty-
tucje te pomagają w przepływie informacji, egzekwowaniu praw własności 
i umów oraz regulują konkurencję na rynku9 . Jeszcze inaczej instytucje defi-
niuje Krzysztof Falkowski, dla którego jest to zestaw reguł gry, zasad, proce-
dur, a także norm moralnych oraz etycznych, regulujący zachowanie jednostek 
gospodarujących, zapewniający przy tym maksymalizację określonych korzy-
ści (np . bogactwa czy wzrost konkurencyjności) z funkcjonowania w ramach 
danej zbiorowości (systemu)10 . Z kolei Leszek Balcerowicz definiuje instytucje 
jako kategorię, na którą składają się trzy główne elementy, tj .: ogólny porzą-
dek prawny i jego składniki (konstytucja, prawo własności, prawo zobowiązań, 

5 L . Balcerowicz, Institutional Change after Communism, European University Institute, 
s .  4, http://www .eui .eu/Documents/MWP/Conferences/ConstitutionsMarkets/Balcerowicz-
ConstitutionsMarkets .PDF (dostęp 19 .12 .2019) .

6 K .  Żukrowska, Modele transformacji systemowej w  krajach pokomunistycznych, „Prace 
i Materiały IGŚ” 2001 nr 229, SGH, s . 3

7 K . Falkowski, Instytucjonalne aspekty konkurencyjności międzynarodowej, w: Polska. Raport 
konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, 
A . M . Kowalski, M . A . Weresa (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s . 29 .

8 D . C . North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press, Cambridge 1990, s . 3 .

9 Building Institutions for Markets, World Development Report 2002, The World Bank, Wash-
ington 2002, s . 4 .

10 K . Falkowski, Instytucjonalne aspekty konkurencyjności międzynarodowej, op.cit ., s . 29 .
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prawo o przedsiębiorstwach, prawo wyborcze, kodeks karny itd .), struktury 
instytucjonalne (zwane również „organizacjami”), a  także determinowane 
instytucjonalnie mechanizmy społeczne11 .

Wspomniana wcześniej „masa krytyczna transformacji” to  termin sto-
sunkowo często używany przez ekonomistów zajmujących się przebiegiem, 
uwarunkowaniami oraz skutkami procesów transformacyjnych w krajach 
postkomunistycznych . W przypadku transformacji systemu gospodarczego 
osiągnięcie „masy krytycznej” oznacza z założenia skuteczne zmiany instytu-
cjonalne, polegające przede wszystkim na: wprowadzeniu rynkowych zasad 
funkcjonowania systemu gospodarczego, w którym rola państwa jest ograni-
czona do niezbędnego minimum12; ustanowieniu własności prywatnej jako 
dominującej formy własności; zagwarantowaniu zasad wolnej konkurencji dla 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących w danym systemie13 .

Według Leszka Balcerowicza pożądane osiągnięcie „masy krytycznej 
transformacji instytucjonalnej” wiąże się nierozerwanie z trojakiego rodzaju 
działaniami ze strony reformatorów, a mianowicie z: (1) likwidacją „starych” 
instytucji, niepasujących do „nowej” rzeczywistości; (2) tworzeniem zupełnie 
„nowych” instytucji, niefunkcjonujących w systemie, od którego się odchodzi; 
(3) reorganizacją funkcji „starych” instytucji i dostosowaniem ich do „nowych” 
standardów i potrzeb14 .

W zakresie transformacji instytucjonalnej na gruncie teoretycznym wyod-
rębnia się dwa jej podstawowe modele: radykalną (szokową) oraz stopniową 
(gradualną)15 . Radykalna transformacja instytucjonalna charakteryzuje się 
próbą przeprowadzenia niezbędnych systemowych zmian instytucjonalnych 
w sposób gwałtowny, natychmiastowy, w możliwie jak najkrótszym krótkim 

11 L . Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1997, s . 13–14 .

12 N . Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s . 62 .

13 L . Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, op.cit ., s . 196 .
14 Ibidem, s . 12 .
15 K . Żukrowska, Modele transformacji: różne kryteria, w: Transformacja systemowa w Polsce, 

K . Żukrowska (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s . 283–292 .
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okresie . Szybkie i kompleksowe zmiany z założenia mają doprowadzić to osią-
gnięcia „masy krytycznej transformacji” (instauracji, tj . wprowadzenia nowego 
systemu), przy maksymalnym wykorzystaniu kredytu zaufania społecznego 
występującego na początku transformacji (zanim pojawią się określone koszty 
społeczne transformacji) . Jednak radykalizm reform transformacyjnych ma 
pozwolić na skrócenie, do niezbędnego minimum, tzw . okresu przejściowego .

Do zwolenników systemowych zmian instytucjonalnych w ujęciu rady-
kalnym (szokowej transformacji instytucjonalnej) można zaliczyć m .in .: Oli-
viera Blacharda, Rudigera Dornbuscha, Paula Krugmana, Richarda Layarda, 
Lawrence’a Summersa16; Maxima Boycko17; Josefa C . Bradę18; Stanleya Fishera, 
Alana Gelba19; Janosa Kornaia20; Jeffreya D . Sachsa21; i oczywiście Leszka 
Balcerowicza22 . Wszyscy oni podkreślają, iż rozłożenie w czasie struktural-
nych przemian instytucjonalnych (tym samym brak krytycznego – z punktu 
widzenia skuteczności transformacji – stopnia spójności i jednolitości prze-
prowadzanych reform) z założenia może doprowadzić do stworzenia „nowego” 
systemu, jeszcze bardziej nieefektywnego w porównaniu z dotychczasowym . 
Tym samym wydłużenie okresu systemowych przemian instytucjonalnych 
(tzw . okresu przejściowego) znacząco zmniejsza szanse na powodzenie całej 
transformacji systemowej .

W przypadku drugiego modelu, tj . stopniowej (gradualnej) transforma-
cji instytucjonalnej, co prawda także zakłada się docelowo osiągnięcie „masy 

16 O . Blachard, R . Dornbusch, P . Krugman, R . Layard, L . Summers, Reform in Eastern 
Europe, MIT Press, Cambridge 1991 .

17 M . Boycko, Price Decontrol: The Microeconomic Case for the Big Bang Approach, “Oxford 
Review of Economic Policy” 1991, vol . 7 (4), s . 35–45 .

18 J . C . Brada, The Transformation from Communism to Capitalism: How Far? How Fast?, 
“Post-Soviet Affairs” 1993, vol . 9 (1), s . 87–110 .

19 S . Fisher, A . Gelb, The Process of Socialism Economic Transformation, “Journal of Economic 
Perspectives” 1991, vol . 5 (4), s . 91–105 .

20 J . Kornai, The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of 
Hungary, Norton, New York 1990 .

21 J . D .  Sachs, Crossing the Valley of Tears in  East European Reform, “Challenge” 1991, 
vol . 34 (5), s . 26–34; J . D . Sachs, The Economic Transformation of Eastern Europe: The Case of 
Poland, “Economics of Planning” 1992, no . 25, s . 5–19 .

22 L . Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, op.cit .
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krytycznej”, niemniej jednak pożądane systemowe zmiany instytucjonalne 
z założenia są przeprowadzane w sposób stopniowy w dłuższej perspektywie 
czasu . Do grona zwolenników podejścia stopniowej transformacji instytucjo-
nalnej można zaliczyć m .in .: Mathiasa Dewatriponta i Gerarda Rolanda23, Phi-
lippa Aghiona i Oliviera Blancharda24, a także Adama Przeworskiego25 . Stoją 
oni na stanowisku, iż istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między skalą 
korzyści płynącą z radykalnie przeprowadzanych systemowych zmian instytu-
cjonalnych a rozmiarem kosztów społecznych z tym związanych, co w pełni 
uzasadnia konieczność świadomego spowolnienia tempa reform .

Odnosząc się bezpośrednio do doświadczeń w zakresie transformacji 
instytucjonalnej w krajach poradzieckich, jednoznacznie należy stwierdzić, 
iż z wyjątkiem trzech krajów bałtyckich (Estonii, Litwy oraz Łotwy) wszyst-
kie pozostałe świadomie lub nie wybrały de facto drugi model transformacji 
instytucjonalnej, co w dużym stopniu zadecydowało o niepowodzeniu owej 
transformacji oraz w negatywny sposób oddziaływało na międzynarodową 
konkurencyjność ich gospodarek .

11.2.  Transformacja instytucjonalna a międzynarodowa 
konkurencyjność kraju – wybrane aspekty teoretyczne

Na wstępie należy podkreślić, iż w literaturze ekonomicznej nie ma jednej 
powszechnie obowiązującej definicji konkurencyjności międzynarodowej, co 
najlepiej świadczy o złożoności, względności oraz wieloaspektowości tego poję-
cia . Być może jest tak dlatego, iż, jak zauważył Marian Gorynia, teoretyczny 
charakter tego terminu oznacza, że nie jest on znakiem żadnej konkretnej 

23 M . Dewatripont, G . Roland, The Virtues of Gradualism and Legitimacy in the Transition 
to a Market Economy, “Economic Journal” 1992, no . 102, s . 291–300 .

24 P . Aghion, O . Blanchard, On the Speed of Transition in Central Europe, w: NBER Macro-
economic Annual 1994, S . Fischer, J . Rotemberg (ed .), MIT Press, Cambridge 1994, s . 283–320 .

25 A . Przeworski, Sustainable Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1995, 
s . 85 .
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rzeczy ani osoby, ani czegokolwiek, co sobie jako rzecz albo osobę wyobra-
żamy, czyli nie ma desygnatów możliwych do określenia wprost26 . Wszystko 
zależy bowiem od tego, kto, na jakim poziomie oraz w jakim zakresie kon-
kuruje z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej .

Najogólniej mówiąc, gospodarki są konkurencyjne, jeśli mają podstawy 
ekonomiczne i zdolność do osiągania szybkiego i długotrwałego wzrostu gospo-
darczego (wyrażającego się poprawą poziomu dochodu narodowego w odniesie-
niu do punktu startu)27 . Innymi słowy, jak podkreśla OECD, konkurencyjność 
sprowadza się do zdolności przedsiębiorstw, sektorów, regionów, narodów oraz 
ponadnarodowych ugrupowań integracyjnych do generowania długookreso-
wych, możliwie największych, relatywnie (względem konkurentów) wysokich 
dochodów z zastosowania posiadanych czynników wytwórczych i wysokiego 
poziomu zatrudnienia w warunkach konkurencji międzynarodowej28 .

Abstrahując od trudności w zdefiniowaniu pojęcia międzynarodowej kon-
kurencyjności, należy podkreślić, iż w  literaturze przedmiotu coraz częściej 
zwraca się uwagę na kluczowe znaczenie instytucji w procesie kształtowania 
poziomu owej konkurencyjności29 . Jak podkreśla Światowe Forum Ekono-
miczne, wydające corocznie powszechnie znany i ceniony The Global Com-
petitiveness Report, kluczową rolę w kształtowaniu konkurencyjności danego 
kraju na arenie międzynarodowej odgrywają współcześnie nie tyle tradycyjne 
czynniki kosztowe czy zasobowe, ile jakościowe, takie jak jakość posiadanego 
kapitału ludzkiego, innowacyjność, a przede wszystkim sprawność instytucji 
(tzw . otoczenia instytucjonalnego)30 .

26 M . Gorynia, Teoretyczne aspekty konkurencyjności, w: Kompendium wiedzy o konkuren-
cyjności, E . Łaźniewska, M . Gorynia (red .), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 
s . 48–64 .

27 J . D . Sachs, G . L . Stone, Year in Review, w: World Economic Forum, The Global Com-
petitiveness Report 2000, Oxford University Press, New York 2000 .

28 Industrial Competitiveness: Benchmarking Business Environments in the Global Economy, 
OECD, Paris 1996 .

29 G . Roland, Development Economics, Routledge, London–New York 2016 .
30 The Global Competitiveness Report 2017–2018, K . Schwab (ed .), World Economic Forum, 

Geneva 2017 .
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Jan Bossak i Wojciech Bieńkowski wprost stwierdzają, iż „(…) jakość 
instytucji ma zasadniczy wpływ na poziom kosztów transakcyjnych i ryzyka 
systemowego (…) . Im jakość instytucji jest wyższa, tym mniejsze koszty trans-
akcyjne i ryzyko systemowe, a zarazem większe możliwości rozwoju ekonomicz-
nego”31, a tym samym wyższa konkurencyjność danego kraju . Trzeba przecież 
pamiętać, iż nadmierna biurokracja, korupcja, nieuczciwość w przetargach 
na zamówienia publiczne, brak zaufania społecznego czy też brak transpa-
rentności i wiarygodności oraz niezawisłości sądownictwa znacząco podnoszą 
koszty transakcyjne, obniżając zdolność kraju do konkurowania na arenie mię-
dzynarodowej32 . Nic więc dziwnego, że Claudio M . Radaelli33, Susana Borrás 
i Kerstin Jacobsson34 wprost uznali instytucje za kluczowy czynnik objaśnia-
jący (explanatory factor) konkurencyjność danego kraju . Z kolei Peter Hall 
i David Soskice35 stwierdzili, iż instytucje bezpośrednio kształtując warunki 
działalności rynkowej podmiotów gospodarczych, wpływają na ich zdolności 
produkcyjne, a tym samym produktywność posiadanych zasobów . Utożsamia-
jąc zaś konkurencyjność z produktywnością (jak chce tego gros ekonomistów 
na czele z Michaelem E . Porterem36, który uważa, że jedyną znaczącą koncep-
cją międzynarodowej konkurencyjności na poziomie narodowym jest produk-
tywność rozumiana jako wytworzona wartość przypadająca na jednostkę pracy 
lub kapitału), należy podkreślić, że związek między instytucjami – pośrednio 
transformacją instytucjonalną – a konkurencyjnością staje się bezdyskusyjny .

W nawiązaniu do powyższych rozważań można wskazać dwa główne 
„kanały” oddziaływania instytucji na konkurencyjność kraju (rysunek 11 .1), 

31 J . Bossak, W . Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. 
Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s . 61 .

32 K . Falkowski, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s . 31 .

33 C . M . Radaelli, The Open Method of Co-ordination: A New Governance Architecture for the 
European Union?, Swedish Institute for European Policy Studies, Lund 2003 .

34 S . Borrás, K . Jacobsson, The Open Method of Co-ordination and New Governance Patterns 
in the EU, “Journal of European Public Policy” 2004, no . 11, s . 185–208 .

35 Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, P . Hall, 
D . Soskice (eds .), Oxford University Press, Oxford 2001 .

36 M . E . Porter, On Competition, Harvard Business School Press, Boston 1998 .
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tj . poprzez wpływ, po pierwsze, na wysokość kosztów transakcyjnych, a po dru-
gie – na jakość kapitału społecznego . Determinują one produktywność posia-
danych zasobów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych wykorzystywanych 
w danym kraju), a w konsekwencji produktywność jego gospodarki, co prze-
kłada się następnie na poziom dobrobytu jego mieszkańców, czyli dwa pod-
stawowe wyznaczniki konkurencyjności kraju .

Rysunek 11.1. Oddziaływanie instytucji na poziom konkurencyjności kraju

Kapitał społeczny

POZIOM
DOBROBYTU

INSTYTUCJE

PRODUKTYWNOŚĆ

Koszty transakcyjne

formalne

nieformalnemiędzynarodowe

krajowe

KONKURENCYJNOŚĆ KRAJU

Źródło: opracowanie własne .

Oddziaływanie instytucji (czy też, szerzej mówiąc, otoczenia instytucjo-
nalnego będącego efektem transformacji instytucjonalnej w krajach transfor-
macji) na poziom międzynarodowej konkurencyjności kraju może być de facto 
trojakiego rodzaju, tzn . może:
1) poprawiać międzynarodową konkurencyjność kraju poprzez zwiększanie 

sprawności funkcjonowania całego systemu polityczno-ekonomiczno-spo-
łecznego, w tym przede wszystkim poprzez zmniejszanie kosztów transak-
cyjnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzrost produktywności 
posiadanych czynników wytwórczych, co –  siłą rzeczy – zwiększy jego 
zdolność konkurencyjną, a w konsekwencji także pozycję konkurencyjną 
w wymiarze międzynarodowym;
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2) pogarszać międzynarodową konkurencyjność kraju poprzez zmniejszenie 
wspomnianej sprawności funkcjonowania całego systemu polityczno-eko-
nomiczno-społecznego, co w konsekwencji będzie generować niepożądane 
zjawisko marnotrawstwa posiadanych zasobów, obniżać zdolność oraz pozy-
cję konkurencyjną tego państwa na arenie międzynarodowej;

3) pozostawać neutralne wobec poziomu międzynarodowej konkurencyj-
ności kraju .
W kontekście powyższych rozważań stopień zaawansowania transforma-

cji instytucjonalnej stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący poziom 
międzynarodowej konkurencyjności każdego kraju, w którym dokonuje się 
ten proces37 . Co więcej, ma znaczenie sposób, w jaki są dokonywane zmiany, 
tj . czy mają one charakter przemian transformacyjnych radykalnych (szoko-
wych), czy też stopniowych (gradualnych) . W pierwszym przypadku szybkie 
i kompleksowe zmiany instytucjonalne dają większe podstawy oczekiwania 
stopniowej poprawy pozycji konkurencyjnej danego kraju na arenie między-
narodowej, w drugim – odwlekanie w czasie kluczowych przemian instytu-
cjonalnych, poprzez zwiększanie ich kosztów gospodarczych i  społecznych, 
wymiernie zmniejsza w konsekwencji zdolność do konkurowania z  innymi 
krajami w gospodarce światowej .

11.3.  Stopień zaawansowania transformacji instytucjonalnej 
w krajach poradzieckich a ich międzynarodowa 
konkurencyjność

Stopnień zaawansowania transformacji instytucjonalnej w krajach pora-
dzieckich – z punktu widzenia ich konkurencyjności na arenie międzynaro-
dowej – w niniejszym opracowaniu zostanie oceniony na podstawie danych 

37 J . Winiecki, Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonal-
nych, Wydawnictwo C . H . Beck, Warszawa 2012; J . T . Yeager, Institutions, Transition Economies 
and Economic Development, Westview Press, Boulder, Colorado 2004 .
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Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który tradycyjnie co 
roku publikuje swój Transition Report . Jego ostatnia edycja ukazała się w listo-
padzie 2019 r .38 . W publikacji tej wszystkie kraje transformacji (byłe kraje 
komunistyczne plus 6 krajów z południowo-wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego) są oceniane w zakresie tzw . zrównoważonej gospodarki rynko-
wej (sustainable market economy) . W szczególności określa się to, na ile są one: 
konkurencyjne (competitive), dobrze zarządzane (well-governed), włączające 
(inclusive), odporne (resilient), zintegrowane z otoczeniem międzynarodo-
wym (integration) oraz przetransformowane w kierunku gospodarki ekolo-
gicznej (green) . Tym samym możliwe są zidentyfikowanie oraz porównanie 
stanu zaawansowania transformacji instytucjonalnej w poszczególnych kra-
jach pod względem m .in .: warunków prowadzenia działalności biznesowej, 
zakresu regulacji rynkowych, zakresu subsydiowania gospodarki, jakości sys-
temu edukacji, poziomu i zakresu wiedzy, produktywności pracy, równości 
płci na rynku pracy, poziomu korupcji, atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju 
rynków kapitałowych, stabilności systemu finansowego39 .

Odwołując się do danych EBOiR w przedmiotowym zakresie, należy wyraź-
nie stwierdzić, iż z perspektywy 29 lat od rozpadu ZSRR w grudniu 1991 r . 
zróżnicowanie w stopniu zaawansowania szeroko rozumianej transformacji 
instytucjonalnej na obszarze poradzieckim jest bardzo silne (tabela 11 .1) .

Bez wątpienia niekwestionowany sukces transformacyjny na obszarze pora-
dzieckim odniosły jedynie trzy kraje bałtyckie (Estonia, Litwa, Łotwa), które 
skutecznie – metodą szybkich i radyklanych reform strukturalnych – przetrans-
formowały swoje gospodarki i wprowadziły u siebie liberalne, wolnorynkowe 
systemy gospodarcze . Z tego grona to Estonia charakteryzuje się najbardziej 
zaawansowanym poziomem przemian transformacyjnych . Co więcej, w obsza-
rach „konkurencja” i „dobre zarządzanie” EBOiR ocenił ten kraj jako absolut-
nego lidera wśród wszystkich 38 krajów transformacji .

38 Transition Report 2019–2020, EBRD, London 2019 .
39 https://2019 .tr-ebrd .com/reform/ (dostęp 7 .02 .2020) .
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Tabela 11.1.  Stopień zaawansowania transformacji instytucjonalnej 
w krajach poradzieckich w 2019 r. w zakresie wybranych obszarów 
według EBOiR*

Kraj Konkurencyjność Dobre zarządzanie Zintegrowanie z otoczeniem 
międzynarodowym

Armenia 4,97 5,78 5,45

Azerbejdżan 4,39 5,79 5,59

Białoruś 5,17 5,15 5,43

Estonia 7,63 8,27 7,49

Gruzja 4,98 6,40 6,35

Kazachstan 5,26 5,67 4,91

Kirgistan 4,04 4,12 4,92

Litwa 6,27 6,85 7,05

Łotwa 6,48 6,66 7,00

Mołdawia 4,36 4,81 4,94

Rosja 5,83 5,90 5,00

Tadżykistan 3,25 3,63 3,51

Turkmenistan 2,81 2,28 3,97

Ukraina 4,77 4,78 4,75

Uzbekistan 3,39 4,45 3,93

* Zgodnie z metodologią EBOiR stopień zaawansowania transformacji instytucjonalnej w poszcze-
gólnych krajach w kluczowych obszarach jest oceniany od 1 (najniższa ocena, brak jakichkolwiek 
działań transformacyjnych) do 10 (najwyższa ocena, pełna transformacja w danym zakresie) .
Źródło: opracowanie własne na podstawie EBRD, Transition Report 2019–2020, London 2019 .

Patrząc subregionalnie na poziom zaawansowania przemian instytucjo-
nalnych na obszarze poradzieckim, należy podkreślić, iż najsłabiej pod tym 
względem wypadają kraje Azji Centralnej . Do grona outsiderów w tym zakresie 
należy zaliczyć bezwzględnie Uzbekistan, Tadżykistan oraz przede wszystkim 
Turkmenistan (absolutnie najgorsze oceny w gronie 38 krajów transformacji 
w obszarach „konkurencja” i „dobre zarządzanie”) . Co ciekawe, w przypadku 
tych trzech krajów – na przestrzeni kolejnych lat po rozpadzie ZSRR – wyraź-
nie był widoczny istotny regres podejmowanych działań transformacyjnych, 
a w konsekwencji daleko posunięta restauracja gospodarki centralnie zarządza-
nej z czasów radzieckich . Było to związane przede wszystkim z radykalizacją 
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fundamentalizmu islamskiego, skutkującą znacznym zwiększeniem autorytarnej 
władzy prezydentów Isloma Karimowa w Uzbekistanie, Emomali Rahmona 
w Tadżykistanie oraz Saparmyrata Nijazowa w Turkmenistanie .

Jeśli z kolei odniesie się stopień zaawansowania transformacji instytucjonal-
nej w poszczególnych krajach poradzieckich (mierzony średnią wartością indeksu 
transformacji według danych EBOiR) do poziomu ich międzynarodowej kon-
kurencyjności (wyznaczanej indeksem globalnej konkurencyjności, przygoto-
wywanym przez Światowe Forum Ekonomiczne), to wyraźnie można zauważyć 
nieprzypadkową – jak się wydaje – zależność między przemianami instytucjo-
nalnymi a konkurencyjnością większości tych państw . Okazuje się bowiem, iż 
kraje o wyższym stopniu zaawansowania procesów transformacyjnych cechuje, co 
do zasady, wyższy poziom międzynarodowej konkurencyjności (rysunek 11 .2) .

Rysunek 11.2.  Zaawansowanie transformacji instytucjonalnej w krajach 
poradzieckich a poziom ich międzynarodowej konkurencyjności 
w 2019 r.*
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* Z uwagi na  fakt, iż Światowe Forum Ekonomiczne w The Global Competitiveness Report 2019 
nie uwzględniło Białorusi, Uzbekistanu oraz Turkmenistanu, kraje te  nie zostały przedstawione 
na rysunku .
Źródło: opracowanie własne na  podstawie EBRD, Transition Report 2019–2020, London 2019; 
The Global Competitiveness Report 2019, K . Schwab (ed .), World Economy Forum, Geneva 2019 .
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Niemniej jednak w zakresie międzynarodowej konkurencyjności krajów 
poradzieckich, ocenianej zgodnie z metodologią Światowego Forum Ekono-
micznego40 i na tle pozostałych państw, zwraca uwagę wysoki poziom owej kon-
kurencyjności nie tylko trzech krajów bałtyckich, ale także Rosji, Kazachstanu 
oraz Azerbejdżanu . O ile w przypadku krajów bałtyckich fakt ten należy bez-
względnie wiązać ze skutecznie przeprowadzoną transformacją instytucjonalną, 
czego swoistym uwieńczeniem było ich przystąpienie do Unii Europejskiej, 
o tyle w przypadku Rosji, Kazachstanu oraz Azerbejdżanu nie jest on konse-
kwencją zakresu przemian instytucjonalnych w tych państwach, a rozmiaru 
wielkości ich gospodarek (względnie większy popyt wewnętrzny w porównaniu 
do pozostałych krajów poradzieckich), udziału w handlu międzynarodowym 
(zwłaszcza dzięki znacznemu eksportowi posiadanych surowców mineralnych), 
a także stabilności makroekonomicznej (wynikającej ze sprzyjającej koniunktury 
cenowej na eksportowane przez nie surowce na rynkach międzynarodowych)41 . 
W przypadku Tadżykistanu i Kirgistanu niskiemu poziomowi zaawansowania 
procesów transformacyjnych odpowiada także niski poziom międzynarodowej 
konkurencyjności, czego nie można uznać za przypadek .

Należy także podkreślić, iż wszystkie kraje poradzieckie, z wyjątkiem krajów 
bałtyckich, od wielu już lat są bardzo słabo oceniane przez Światowe Forum 
Ekonomiczne w zakresie: szeroko rozumianych instytucji (przede wszystkim 
jakości sądownictwa, ochrony praw własności, skali korupcji), efektywności 
rynków finansowych, efektywności rynków pracy, a  także rozwoju otocze-
nia biznesowego . Fakt ów jednoznacznie należy wiązać z brakiem skutecznie 
przeprowadzonych zmian instytucjonalnych w tych krajach . Nie pozostaje 
to oczywiście bez wpływu na poziom ich międzynarodowej konkurencyjno-
ści, w dużym stopniu go obniżając .

40 The Global Competitiveness Report 2019, K . Schwab (ed .), World Economy Forum, Geneva 
2019 .

41 K . Falkowski, Polityka surowcowa wybranych krajów poradzieckich a ich konkurencyjność 
w handlu międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 
2019, nr 3 (981), s . 63–84 .
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11.4.  Przyszłość transformacji instytucjonalnej 
w krajach poradzieckich

Wydaje się, iż istniejący stan zaawansowania transformacji instytucjonalnej 
w krajach poradzieckich, po ponad ćwierćwieczu funkcjonowania w nowych 
realiach geopolitycznych, jest swoistym szczytem możliwości w  tym zakre-
sie . Można ją nawet uznać za zakończoną, co jednak wcale nie musi ozna-
czać, iż w państwach tych osiągnięto „masę krytyczną transformacji”, zgodną 
z neoliberalnym paradygmatem Konsensusu Waszyngtońskiego (zalecanym 
w procesach transformacyjnych wszystkim byłym krajom komunistycznym 
na początku lat 90 . XX wieku) . Co więcej, uwzględniając obecne realia gospo-
darczo-społeczne oraz polityczne w tych krajach, należy zauważyć, że bardzo 
mało prawdopodobne wydaje się wprowadzenie tam zasad demokracji plu-
ralistycznej na wzór zachodni czy też neoliberalnych zasad tzw . kapitalizmu 
rynkowego . Jest to tym bardziej mało realne w sytuacji, gdy model liberalnej, 
otwartej i silnie zinternacjonalizowanej gospodarki uległ współcześnie wyraźnej 
dyskredytacji . Przyczynił się do tego zarówno ostatni globalny kryzys gospo-
darczy z 2008 r ., jak i wzrost populizmu oraz zachowań protekcjonistycznych 
coraz większej liczby rządów państw świata .

Jednak w przypadku niektórych krajów poradzieckich, tj . tych, które zgła-
szają ciągle swoje aspiracje do bliższej współpracy z Unią Europejską (kraje objęte 
zapomnianą już inicjatywą Wschodniego Partnerstwa, aczkolwiek z wyjątkiem 
Armenii, która wstępując do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, jasno określiła 
priorytetowy kierunek swojego dalszego rozwoju opartego na ścisłej współpracy 
z Rosją), teoretycznie można oczekiwać pewnej kontynuacji reform proryn-
kowych – transformacji instytucjonalnej . Niemniej, co należy wyraźnie pod-
kreślić, nie należy w tym przypadku zakładać, iż docelowo kraje te pójdą taką 
samą ścieżką transformacyjną co kraje Europy Środkowej, a w konsekwencji, 
że ich osiągnięcia w tym zakresie będą tożsame z osiągnięciami: Polski, Węgier, 
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Czech, Estonii, Litwy oraz Łotwy . Dlaczego? Z trzech paradoksalnie proza-
icznych powodów42 .
1 . Czas i miejsce, w jakich znajdują się dzisiaj te kraje . Dużo łatwiej było doko-

nywać radykalnych i kompleksowych przemian instytucjonalnych w krajach 
Europy Środkowej na początku lat 90 . XX wieku, kiedy Rosja była słaba, 
społeczność międzynarodowa aktywnie wspierała procesy transformacyjne, 
a społeczeństwa tych krajów (nieświadome jeszcze do końca negatywnych 
społecznie skutków przemian) wręcz euforycznie wspierały reformatorów . 
Dodatkowo generalnie dużo łatwiej jest dokonywać pożądanych zmian 
szybko, radykalnie i systemowo (jak to miało miejsce w krajach Europy 
Środkowej na początku lat 90 . XX wieku) niż stopniowo i powoli, naraża-
jąc się przy tym istniejącym grupom interesów, które wcale nie są zaintere-
sowane demokratyzacją i urynkowieniem państwa, gdyż w konsekwencji 
zagrażałoby to ich partykularnym interesom .

2 . Zmęczenie społeczeństw tych krajów dotychczasowymi przemianami, 
które nie doprowadziły wcale do obiecanej realnej poprawy warunków 
życia . W tym kontekście należy wyraźnie podkreślić, iż świadomie zmar-
nowano tam swoisty kapitał społeczny, przychylnie (w swojej naiwności) 
nastawiony do przemian zaraz po rozpadzie ZSRR . Obecnie nie widać 
nawet woli zmian w sytuacji powszechnej akceptacji społecznej istnieją-
cego systemu politycznego oraz gospodarczo-społecznego .

3 . Silne angażowanie się Rosji w wewnętrzne sprawy tych krajów oraz moż-
liwość dalszego „rozgrywania” chociażby kwestii narodowościowych przez 
Federację Rosyjską w celu destabilizowania sytuacji w imię realizacji wła-
snych, partykularnych interesów geostrategicznych .
Wszystko powyższe prowadzi do konstatacji, iż w dającej się przewidzieć 

przyszłości trudno jest założyć, iż dokończenie transformacji instytucjonalnej 
w krajach poradzieckich, zgodnie z neoliberalnym modelem zmian będących 
doświadczeniem krajów Europy Środkowej czy krajów bałtyckich (bądź co bądź, 

42 K . Falkowski, Testing the CEEs’ Model of Transformation in the ENP Framework: Challenges 
and Opportunities: The Eastern Dimension, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 
2016, vol . 14 (6), s . 9–25 .
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byłych republik ZSRR), może stać się faktem . Dużo bardziej prawdopodobny jest 
scenariusz zakładający utrzymanie dotychczasowego status quo w tym zakresie, 
co, niestety, może się wiązać z coraz silniejszym ich podporządkowaniem Rosji .

Podsumowanie

Głębokie przemiany instytucjonalne są procesem bardzo trudnym i budzą-
cym wiele różnorakich kontrowersji, a ponadto pociągającym za sobą olbrzymie 
koszty, które musiały pokryć państwa powstałe na początku lat 90 . XX wieku 
po upadku Związku Radzieckiego . Musiały się one odnaleźć w nowych realiach 
geopolitycznych i podjąć próbę określenia na nowo zasad, na których miały się 
opierać ich systemy polityczno-ekonomiczno-społeczne . Odejście od radziec-
kiego modelu gospodarki centralnie zarządzanej w kierunku systemu wolno-
rynkowego (zalecanego przez międzynarodowe instytucje finansowe oraz rządy 
krajów zachodnich), jak się okazało, było szalenie trudnym wyzwaniem dla 
zdecydowanej większości krajów poradzieckich (z wyjątkiem jedynie krajów 
bałtyckich – Estonii, Litwy oraz Łotwy) . Biorąc pod uwagę istniejący sto-
pień zaawansowania transformacji instytucjonalnej w krajach poradzieckich 
i podkreślając jego silne zróżnicowanie przy niewątpliwym braku osiągnięcia 
„masy krytycznej”, należy zauważyć, że najdalej od systemów instytucjonal-
nych charakterystycznych dla gospodarek wolnorynkowych, zgodnie z neoli-
beralną doktryną nakreśloną w tzw . Konsensusie Waszyngtońskim, znajdują 
się dzisiaj trzy kraje, tj . Uzbekistan, Tadżykistan i zwłaszcza Turkmenistan .

Jeśli spojrzymy na efekty przemian transformacyjnych w krajach pora-
dzieckich przez pryzmat zasad Konsensusu Waszyngtońskiego, to transforma-
cję instytucjonalną w tych krajach należy uznać za porażkę (sukces osiągnęły 
jedynie trzy kraje bałtyckie) . Dlaczego tak się stało? Dlaczego nie udało im 
się powtórzyć sukcesu krajów Europy Środkowej czy też krajów bałtyckich? 
Złożyło się na to kilka powodów .
1 . Większość krajów poradzieckich charakteryzuje, daleko bardziej odmienny 

od europejskiego, kod kulturowy, który determinuje wiele nieformalnych 
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instytucji życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego (m .in . w zakre-
sie stosunku do prawa, własności, państwa, drugiego człowieka, np . pozycja 
społeczna kobiet w krajach muzułmańskich) . W takich społeczeństwach 
dużo trudniej jest stworzyć i wdrożyć liberalne zasady funkcjonowania pań-
stwa i gospodarki . Co więcej, w takich warunkach „przeszczepienie” rozwią-
zań, które sprawdziły się na Zachodzie, wydaje się być z założenia skazane 
na niepowodzenie, co też zweryfikowała rzeczywistość transformacyjna .

2 . Elity polityczne wywodzące się z establishmentu komunistycznego ZSRR 
(z wyjątkiem krajów bałtyckich, bo tam sprawnie i zdecydowanie doszło 
do wymiany owych grup) bardzo szybko usankcjonowały, wygodny dla 
siebie, mechanizm koncentracji aktywów gospodarczych w rękach państwa 
(zwłaszcza surowcowych oraz przemysłowych), przy jednoczesnej libera-
lizacji zysków oraz upaństwowieniu kosztów . W konsekwencji nie wyka-
zywały one chęci ani potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek głębokich 
strukturalnych zmian instytucjonalnych .

3 . Fakt posiadania dużych zasobów surowcowych przez część krajów poradziec-
kich i związana z tym możliwość dyskontowania zysków z ich sprzedaży 
na rynkach międzynarodowych (w celu zapewnienia makroekonomicznej 
stabilizacji i wzrostu gospodarczego) działały demotywująco na rządzą-
cych w tych państwach i osłabiały potrzebę dokonania gruntowych zmian 
instytucjonalnych .

4 . Nie do przecenienia była i nadal jest destabilizująca rola Rosji (zwłaszcza 
za rządów Władimira Putina), w której interesie liberalne przemiany insty-
tucjonalne w gospodarkach byłych krajów poradzieckich – cały czas uzna-
wanych za wyłączną strefę rosyjskich wpływów geostrategicznych – były 
i są postrzegane jako realne zagrożenie .
W kontekście powyższych rozważań, odnosząc się do kwestii przyszłości 

transformacji instytucjonalnej w krajach poradzieckich (z wyjątkiem trzech 
krajów bałtyckich), trzeba wyraźnie podkreślić, iż przy obecnych uwarunko-
waniach geopolitycznych oraz mocno ekspansywnej polityce Rosji wobec tych 
państw nie należy oczekiwać dokończenia przemian i tym samym wprowadzenia 
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nie tylko demokracji pluralistycznej, ale także liberalnego otoczenia instytu-
cjonalnego, charakterystycznego dla gospodarek wolnorynkowych .

Należy zatem podkreślić, iż stopień zaawansowania transformacji insty-
tucjonalnej w większości krajów poradzieckich nie do końca determinuje ich 
międzynarodową pozycję konkurencyjną . O ile w przypadku trzech krajów 
bałtyckich (Estonii, Litwy oraz Łotwy) widać silną dodatnią korelację między 
dokonanymi przemianami instytucjonalnymi a ich konkurencyjnością, o tyle 
nie można tego powiedzieć o takich krajach, jak: Rosja, Kazachstan, Azerbej-
dżan, a także Turkmenistan . Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż głównym 
czynnikiem ich względnie wysokiej konkurencyjności – na  tle pozostałych 
krajów poradzieckich – są posiadane, eksploatowane i eksportowane surowce 
mineralne (głównie energetyczne) .
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12KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA1

TAKAFUL – MUZUŁMAŃSKA 
ALTERNATYWA DLA UBEZPIECZEŃ 

KONWENCJONALNYCH

Streszczenie

Ubezpieczenia muzułmańskie takaful różnią się od swoich konwencjonalnych odpowied-
ników nie tylko konstrukcją, ale przede wszystkim wartościami etycznymi, mają bowiem 
opierać się na zasadach religijnych wywodzących się z czasów Mahometa . W praktyce 
w większości państw muzułmańskich dominują ubezpieczenia konwencjonalne – takie same 
jak w świecie zachodnim, a takaful pojawiły się dopiero kilkadziesiąt lat temu . W rozdziale 
omówiono specyfikę ubezpieczeń muzułmańskich, przedstawiając je jako przykład trady-
cji wynalezionej, której pierwotnym celem było przeciwstawienie się kulturze zachodniej 
i dominacji zachodnich rozwiązań na rynku finansowym .

Kluczowe słowa: takaful, ubezpieczenie, islam .

1 dr hab . Katarzyna Górak-Sosnowska, prof . SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu 
i Azji Środkowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 
Instytut Studiów Międzynarodowych .
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TAKAFUL – ISLAMIC ALTERNATIVE  
FOR CONVENTIONAL INSURANCE

Summary

Islamic insurance (takaful) differs from the conventional one not only by the way they are 
constricted, but most of all by the ethical values that are linked to them . Their religious 
framework are the rules which originate from the time of Prophet Muhammad . In prac-
tice, however, in most Muslim majority countries the insurance market is dominated by 
conventional insurance – just like the one in the West, while first takaful have emerged 
only several dozens years ago . In this chapter I present Islamic insurance (takaful) as an 
example of invented tradition with its original purpose to stand up against the Western 
culture and its domination on the financial market .

Keywords: takaful, insurance, Islam .

Wprowadzenie

Skomplikowaną historię relacji pomiędzy tzw . Zachodem a  światem 
islamu2 opowiedziano już na wiele sposobów . Były to zatem historie licz-
nych wojen (rozgrywanych zarówno na  terytoriach zamieszkiwanych przez 
muzułmanów, jak i terenach europejskich): od wojen krzyżowych po odsiecz 
wiedeńską, przykłady – znacznie mniej liczne – pokojowego współistnienia, 
po stosunkowo niedawną kolonialną dominację państw zachodnich w świecie 
islamu i jej konsekwencje, współczesną ingerencję militarną państw zachod-
nich w sprawy państw muzułmańskich i wreszcie głośną koncepcję „zderzenia 

2 Tych pojęć użyto jako swego rodzaju skrótów myślowych, zdając sobie sprawę z ich ogra-
niczeń . O ile trudno jest jednoznacznie nakreślić granice obu tych światów (Zachodu i świata 
islamu), o  tyle stosunkowo łatwo popaść w nasączoną saidowskim orientalizmem retorykę, 
postrzegając Zachód jako moralnie lepszy, rozumny i demokratyczny wobec irracjonalnego 
i zabarwionego fundamentalizmem muzułmańskim świata islamu . Osobną kwestią jest to, że 
te dwa światy wzajemnie się przenikają i to nie tylko na poziomie wymiany idei, ale też poprzez 
coraz liczniejsze społeczności muzułmańskie w państwach zachodnich (zwłaszcza w Europie) . 
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cywilizacji” Samuela Huntingtona, która tak naprawdę zasadzała się na cywi-
lizacyjnym konflikcie pomiędzy Zachodem a światem islamu i przynajmniej 
w ten sposób była często odczytywana . Każda z tych historii ma oczywiście 
swoją narrację (jak to historia), zależną od tego, kto ją opowiada i na jakich 
jej elementach się skupia . Istotny jest układ sił, który początkowo był w miarę 
wyrównany, a niekiedy świadczył o przewadze świata islamu nad Zachodem, 
jednak w ciągu ostatnich dwóch–trzech stuleci stopniowo przekształcał się 
w stronę zachodniej dominacji nad światem islamskim .

Z tej niekomfortowej sytuacji muzułmanie starali się znaleźć wyjście, ucie-
kając się do sojuszy z jednymi mocarstwami zachodnimi przeciw innym, stara-
jąc się przeciwstawić im na własną rękę, a czasami akceptując ten stan rzeczy . 
Niekiedy opór przyjmował radykalną formułę – czy to poprzez nałożenie przez 
państwa OPEC embarga na państwa wspierające Izrael w wojnie w 1973 r ., 
które zaskutkowało globalnym (tak naprawdę zachodnim) kryzysem nafto-
wym, czy też poprzez działania terrorystyczne wymierzone w świat zachodni 
(przez mieszkańców państw muzułmańskich bywają postrzegane jako działania 
partyzanckie)3 . Czasami opór jest znacznie bardziej subtelny i polega na zna-
lezieniu muzułmańskich odpowiedników dla zachodnich wytworów kultury4 .

Jednym z przykładów takiego subtelniejszego oporu jest muzułmański 
sektor finansów . U podstaw jego powstania legły bowiem pobudki ideolo-
giczne i religijne – chodziło o to, aby przeciwstawić się zachodniej dominacji 
w sektorze finansów . Aby jednak oferta muzułmańskich produktów finanso-
wych była atrakcyjna i odegrała swoją rolę, musiała odpowiadać na potrzeby 
muzułmańskich klientów, a zarazem przynosić zysk muzułmańskim instytu-
cjom finansowym, które przecież muszą się utrzymywać ze swojej działalno-
ści . Dodatkowym czynnikiem determinującym specyfikę muzułmańskiego 
sektora finansów jest to, że powstał w świecie zdominowanym przez finanse 

3 Szerzej o tym w: K . Górak-Sosnowska, Religijni i niepoczytalni? Terroryzm muzułmański 
w świetle badań psychologicznych, „Kultura–Historia–Globalizacja” 2016, nr 20, s . 81–96 .

4 O  tym z  kolei więcej w:  K .  Górak-Sosnowska, Muzułmańska kultura konsumpcyjna, 
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, s . 510 .
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konwencjonalne5 – muzułmańskie instytucje finansowe musiały zatem przyjąć 
istniejące już reguły gry i dostosować do nich swoją specyfikę . Historycznie 
pierwszym, a zarazem najbardziej popularnym tego przykładem jest bankowość 
muzułmańska, której początki wiążą się z rozpadem Indii Brytyjskich i naro-
dzinami Pakistanu oraz działalnością pewnego arabskiego ekonomisty zafa-
scynowanego niemieckimi kasami społecznymi, których mechanizm posłużył 
mu do założenia bezodsetkowego banku w egipskiej wsi Mit Ghamr w 1963 r .

Muzułmańskie ubezpieczenia (takaful), będące przedmiotem rozważań 
w niniejszym rozdziale, pojawiły się znacznie później, bo w latach 90 . XX wieku . 
Wiąże się z nimi ciekawa historia, która – jak w soczewce – ilustruje muzułmań-
skie zmagania z ukształtowaną przez Zachód rzeczywistością . Otóż w języku 
arabskim słowo „ubezpieczenie” jest tłumaczone jako tāmīn, które obecnie naj-
częściej odnosi się do ubezpieczeń konwencjonalnych . Z kolei takāful oznacza 
„ubezpieczenia muzułmańskie”, a samo to pojęcie było wykorzystywane dwa 
stulecia wcześniej w muzułmańskiej myśli społecznej – często w ewidentnej 
opozycji do rozwiązań przyjętych przez świat zachodni . W niniejszym rozdziale 
przedstawiono zatem dwa pozornie różne, ale połączone ze sobą zagadnienia: 
pierwszym są ubezpieczenia muzułmańskie takaful oraz ich specyfika na tle 
ubezpieczeń konwencjonalnym, drugim – muzułmańskie zmagania z zachod-
nim porządkiem, których przykładem jest właśnie takaful.

12.1. Dawne i bliskie początki takaful

Historia takaful ma dwa początki . Pierwszy, do którego chętnie sięgają sami 
muzułmanie, odnosi się do czasów proroka Mahometa i plemion zamieszkują-
cych Półwysep Arabski w VII wieku . Surowy, pustynny klimat sprawił, że miesz-
kańcy półwyspu wypracowali system wzajemnego wspierania się na wypadek 
suszy czy innych nieprzychylnych zjawisk atmosferycznych . Jedną z praktyk 

5 Na potrzeby dalszych rozważań „konwencjonalne” oznacza „zachodnie” lub „odsetkowe”, 
w każdym razie „odmienne” niż „muzułmańskie” .
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było zebranie wówczas wszystkich zapasów żywności i wody oraz rozdziele-
nie ich równo pomiędzy członków plemienia6 . Pomoc słabszym i potrzebują-
cym legła także u podstaw jednego z pięciu filarów islamu – jałmużny (zakat) . 
Zgodnie z tym filarem bogaci muzułmanie byli zobowiązani do przekazywania 
określonej części swojego majątku na potrzeby ubogich, sierot i tych, którzy 
sami o siebie nie mogli zadbać . Praktyki te w żadnym przypadku nie ozna-
czają, że islam promował bierność i bycie zdanym na cudzą pomoc . W swo-
ich wypowiedziach Mahomet wielokrotnie podkreślał bowiem znaczenie etyki 
pracy, widząc w niej akt wiary i uwielbienia Boga7 .

System zabezpieczeń społecznych wiązał się również ze strukturą społeczeń-
stwa arabskiego, w której podstawową jednostką było plemię . Przynależność do 
plemienia nakładała na jego członka nie tylko obowiązki, ale i pewne prawa . 
Te pierwsze sprowadzały się w dużej mierze do lojalności wobec swojego ple-
mienia, natomiast drugie to tego, że w razie potrzeby można było na nie liczyć . 
Temu służyły dwie instytucje znane z muzułmańskiego prawa karnego, choć 
funkcjonowały one na Półwyspie Arabskim przed nastaniem islamu – kisas 
(wendetta) i dijja (okup krwi). W pierwszym przypadku rodzina lub plemię 
poszkodowanego ma prawo wyrządzić analogiczną szkodę rodzinie lub ple-
mieniu sprawcy . W drugim przypadku obie rodziny lub plemiona negocjują 
sposób zadośćuczynienia, które ma spłacić rodzina lub plemię sprawcy .

Przyjmując tę wersję historii takaful, można bez trudu wskazać na trzy 
zasady, które legły u jego powstania: wzajemnej pomocy, wsparcia potrzebu-
jących oraz solidarności i wzajemnej odpowiedzialności . Na ich zakorzenienie 
wśród mieszkańców Półwyspu Arabskiego wpłynęły surowy klimat i system 
plemienny, a następnie przypieczętował je islam . Nie oznacza to jednakże, że 
świat arabsko-muzułmański wykształcił system ubezpieczeń, który we współ-
czesnej formie można określić jako takaful. Mimo że arabskie wyprawy han-
dlowe przełożyły się na wypracowanie mechanizmów zabezpieczenia na wypadek 

6 Al-Buchari, hadis 2486, Dar as-Salam [b .r .w .] .
7 S . Ahmad, M . Owoyemi, The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient 

Points in the Prophetic Tradition, “International Journal of Business and Social Science” 2012, 
no . 3 (20), October .
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utraty mienia przez podróżujących kupców, a część z nich była zgodna z zasa-
dami islamu8, jednak pierwsze ubezpieczenia w świecie islamskim pojawiły się 
w XVIII wieku za sprawą europejskich kolonizatorów, miały więc na wskroś 
komercyjny i odsetkowy charakter .

Początek drugiej historii takaful jest zdecydowanie krótszy . Jeżeli patrzeć 
przez pryzmat pierwszych muzułmańskich zakładów ubezpieczeń, można powie-
dzieć, że historia takaful sięga kilkadziesiąt lat wstecz . Pierwsze muzułmańskie 
zakłady ubezpieczeniowe pojawiły się na przełomie lat 80 . i 90 XX wieku . Pań-
stwa muzułmańskie podeszły do kwestii takaful systemowo, przygotowując 
odpowiednie regulacje prawne kilka lat wcześniej . Współcześnie udział takaful 
w segmencie ubezpieczeń jest niewielki . Na trzy państwa muzułmańskie przy-
pada 84% całego globalnego rynku ubezpieczeń muzułmańskich . Są to Arabia 
Saudyjska (37%), Iran (34%) oraz Malezja (14%)9 .

Dwa pierwsze państwa wprowadziły takaful w ramach odgórnej polityki 
islamizacyjnej . W Królestwie Arabii Saudyjskiej, uchodzącym za najbardziej 
restrykcyjne pod względem norm obyczajowych, ubezpieczenia konwencjo-
nalne były postrzegane jako niezgodne z szari‘atem i w związku z tym nielegalne . 
Przyjęte w 1977 r . regulacje dopuszczały niektóre rodzaje ubezpieczeń10, jed-
nak dopiero wprowadzenie ubezpieczeń muzułmańskich nadało popularności 
ubezpieczeniom jako takim . Obecnie saudyjski rynek ubezpieczeń jest całko-
wicie zislamizowany11 . Wynika to z dwóch powodów: dużego konserwatyzmu 

8 Takim kontraktem była mudaraba –  spółka komandytowa, w której komandytariusz 
nabywał towary, a komplementariusz udawał się z nimi w podróż . Jeżeli wyprawa handlowa 
się udała, dzielili się zyskiem we wcześniej ustalonych proporcjach, natomiast w innym przy-
padku komandytariusz tracił towar, zaś komplementariusz – swoje zdrowie lub życie . Powiada 
się, że na analogicznych zasadach (od X wieku) funkcjonowała wśród włoskich kupców com-
menda – zob . A . Udovitch, At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzantium?, 
“Speculum” 1962, vol . 37, no . 2, April, s . 207 .

9 H . Mohamed, H . Ali, Blockchain, Fintech, and Islamic Finance, de Gruyter, 2019, s . 150 .
10 The Report: Saudi Arabia 2015, Oxford Business Group, 2015, https://oxfordbusiness-

group .com/overview/catching-fast-after-tough-year-industry-has-bounced-back-strongly-and-
-continued-expansion-expected (dostęp 7 .05 .2020) .

11 A . Alshammri, S . Alhabshi, B . Saiti, A Comparative Study of the Historical and Current 
Development of the GCC Insurance and Takaful Industry, “Journal of Islamic Marketing” 2016, 
no . 5 .
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religijnego, który skłaniał do przyjęcia rozwiązań zgodnych z zasadami islamu, 
oraz braku wcześniej rozwiniętego rynku ubezpieczeń konwencjonalnych .

W Islamskiej Republice Iranu ubezpieczenia muzułmańskie wprowadzono 
tuż po rewolucji muzułmańskiej z 1979 r ., w ramach przekształcania państwa 
w republikę muzułmańską, a islamizację poprzedzono nacjonalizacją znacznej 
części sektora finansów . Projektowana zmiana miała dosyć natychmiastowy 
charakter . Z tego względu wiele banków podeszło do niej fasadowo, doko-
nując zmian jedynie w nazewnictwie . Słowo „kredyt” zastąpiono „opłatą za 
usługę”, a „odsetki” – „minimalną stopą zwrotu”12 .

Zarówno w Arabii Saudyjskiej, jak i Iranie ubezpieczenia muzułmańskie 
opierają się na modelu ta’awuni, funkcjonującym analogicznie do ubezpieczeń 
społecznych . Członkowie funduszu wpłacają składkę, która służy na pokry-
cie ewentualnych szkód, natomiast zgromadzone środki nie muszą być inwe-
stowane13 . W trzecim państwie – Malezji – przyjęto komercyjne podejście do 
takaful, opierając go na modelu mudaraba (spółki komandytowej), a przede 
wszystkim przewidując możliwość inwestowania zgromadzonych środków . 
Jednak i  tam za duży udział takaful w lokalnym rynku ubezpieczeń odpo-
wiada lansowana przez państwo polityka islamizacji jako przewagi konkuren-
cyjnej14, dzięki której Malezja jest jednym z centrów światowych bankowości 
muzułmańskiej oraz takaful.

12.2. Takaful jako tradycja wynaleziona

Przytoczone trzy przykłady wdrażania takaful na lokalnym rynku ubez-
pieczeń przez globalnych liderów tej branży skłaniają do dwóch wniosków . Po 
pierwsze, jak dotychczas takaful nie stanowi realnej alternatywy dla ubezpieczeń 

12 S . Abghari, Banking, Islamic, w: Iran Today. An Encyclopedia of Life in the Islamic Repub-
lic, M . Kamrava, M . Dorraj (ed .), vol . 1, Greenwood Press, London 2008, s . 69 .

13 M . Obaidullah, Introduction to Islamic Microfinance, International Institute of Islamic 
Business and Finance, 2008, s . 3 .

14 J . Fischer, Proper Islamic Consumption: Shopping among the Malays in Modern Malaysia, 
NIAS, 2009 .
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konwencjonalnych . Wartość aktywów globalnego rynku takaful i re takaful 
wyniosła w 2017 r . 46 mld USD, co stanowiło 2% aktywów sektora finan-
sów muzułmańskich15 i odpowiada wartości aktywów zakładów ubezpieczeń 
w Polsce16 . Po drugie, we wszystkich omówionych państwach wdrażanie taka-
ful wynikało z pobudek nie tyle komercyjnych, ile politycznych i było elemen-
tem strategii islamizacji państwa . Jednocześnie nie sposób nie dostrzec dużego 
zainteresowania takaful, które przejawia się nie tylko raportami, ale i licznymi 
publikacjami naukowymi na temat rozwoju tej branży . Można zaryzykować 
stwierdzenie, że opracowań w języku angielskim poświęconych takaful jest zde-
cydowanie więcej niż tych, w których omawia się polski sektor ubezpieczeń, 
choć oba sektory mają porównywalną wartość . Takaful zdecydowanie przy-
ciąga uwagę . Wydaje się jednak, że nie wiąże się to z jego wartością rynkową 
(choć ta niewątpliwie rośnie z roku na rok), ale z jego otoczką symboliczną .

W roku 1978 brytyjski historyk Eric Hobsbawm ukuł pojęcie tradycji 
wynalezionej – zespołu działań o charakterze symbolicznym lub rytualnym, 
których celem jest przyjęcie przez ludzi określonych norm lub wartości . Poprzez 
te działania zostaje ustanowiona więź z przeszłością, która ma w rzeczywistości 
sztuczny charakter . Badacz ten wymienia trzy rodzaje takich tradycji: wzmac-
niające poczucie przynależności do danej wspólnoty; legitymizujące władzę; 
lansujące określony model socjalizacji, a zatem upowszechniające dane normy 
i wartości17 . Z kolei Dorota Angutek wskazuje, że nierzadko tradycja wynaleziona 
jest manifestacją, a czasami przejawem oporu wobec kultury ponowoczesnej18 .

Wydaje się, że takaful spełnia kryteria tradycji wynalezionej z naddatkiem . 
Po pierwsze, wzmacnia poczucie przynależności do wspólnoty wiernych, a zatem 
osób, dla których istotne jest, aby korzystać z ubezpieczenia zgodnego z zasa-
dami religii (przeciwstawianego odsetkowym i nastawionym na zysk, a przez 

15 Islamic Finance Development Report 2018, Thompson Reuters, 2018, s . 5 .
16 Wartość ta wyniosła wówczas 196,62 mld PLN – zob . Raport o stanie sektora ubezpieczeń 

po IV kwartałach 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego, 29 maja 2018 r ., s . 26 .
17 E . Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, w: Tradycja wynaleziona, E . Hobs-

bawm, T . Ranger (red .), WUJ, Kraków 2008, s . 10 i nast .
18 D . Angutek, Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce, Epigram, Byd-

goszcz 2018, s . 20 .
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to z założenia gorszym, ubezpieczeniom konwencjonalnym) . Po drugie, wpro-
wadzenie takaful ukazuje władze państwowe jako działające zgodnie z zasadami 
islamu, a więc w interesie muzułmańskiego społeczeństwa . Po trzecie, związek 
współczesnych produktów takaful z czasami Mahometa wydaje się dość swo-
bodny i z pewnością nie można tu mówić o historycznej ciągłości . Chronolo-
gia była bowiem inna: najpierw w świecie islamu pojawiły się ubezpieczenia 
konwencjonalne za sprawą europejskich kolonizatorów, przyjmowane przez 
wielu muzułmanów z chłodem nie tylko z pobudek religijnych, ale i z gene-
ralnej niechęci wobec Europejczyków . Stopniowo pojawiały się fatwy – opinie 
prawne zakazujące muzułmanom korzystania z ubezpieczeń (choć były i takie, 
które to dopuszczały), a dopiero później zaczęto opracowywać muzułmańską 
alternatywę dla ubezpieczeń, czyli zręby takaful.

Przystępując do gry w globalnym systemie finansowym, muzułmańskie 
instytucje finansowe musiały się nauczyć konkurować ze swoimi odsetkowymi 
odpowiednikami . Ich siłą było oparcie na zasadach moralnych islamu oraz 
bezodsetkowy charakter, natomiast słabością – to, że aby w pełni konkurować 
z innymi bankami czy zakładami ubezpieczeń, musiały niekiedy wzbijać się 
na wyżyny interpretacji przepisów prawa muzułmańskiego, by móc oferować 
podobne produkty i  stopę zysku co konwencjonalne instytucje finansowe . 
Można zatem powiedzieć, że w efekcie muzułmańskie instytucje finansowe 
(w tym zakłady takaful) – choć działają na nieco innych zasadach – nie stano-
wią alternatywy dla zachodniego systemu kapitalistycznego (mimo że powstały 
w opozycji do niego), albowiem dochodzi tu do reprodukcji kapitalistycznych 
sposobów akumulacji kapitału19 . Skoro tak się dzieje, tym większy nacisk jest 
położony na  symboliczny i  etyczny wymiar takaful, który dodatkowo jest 
wzmacniany wywodzeniem idei takaful z czasów proroka Mahometa .

Symbolikę takaful wzmacnia jeszcze jeden element – przeciwstawienie go 
zachodnim ubezpieczeniom na zasadzie nie tylko wspomnianej alternatywy, ale 
i moralnej wyższości . Ideologicznej pikanterii dodaje to, że termin ten został 
upowszechniony przez teoretyków myśli fundamentalistycznej, związanych 

19 C . Tripp, Islam and Moral Economy, Oxford University Press, Oxford 2006, s . 151 .
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z nurtem Braci Muzułmanów . Dla jednego z nich, Sajjida Kutba (zm . 1966 r .), 
takaful oznacza solidarną współodpowiedzialność członków społeczeństwa, 
dzięki której nie popada ono w chaos . Dla innego, Mustafy as-Siba’iego (zm . 
1961 r .), takaful (idżtima’i) to system (wzajemnych) gwarancji społecznych . 
Choć w obu przypadkach użycie tych terminów wydaje się „niewinne”, należy 
pamiętać, że Kutb jest jednym z czołowych teoretyków radykalnego islamu, 
natomiast dla as-Siba’iego takaful był dowodem na moralną wyższość świata 
muzułmańskiego nad Zachodem (ponieważ wspomina dalej, że takie gwaran-
cje społeczne, które w świecie islamu wprowadzono już w VII wieku, pojawiły 
się w Europie dopiero w wieku XIX)20 .

Podsumowanie

Ubezpieczenia muzułmańskie (podobnie jak finanse muzułmańskie), z jed-
nej strony, wpisują się w zachodni porządek finansowy, z drugiej zaś mu się 
przeciwstawiają . Ze względu na swoją marginalną pozycję na globalnym rynku 
finansowym i to, że muszą funkcjonować w ramach ustanowionych przez sys-
tem kapitalistyczny, budują swoje znaczenie na wartościach symbolicznych . 
Oferując podobne produkty, podkreślają swój etyczny charakter, który legi-
tymizują rozwiązaniami znanymi w czasach proroka Mahometa . Tym samym 
takaful, jako tradycja wynaleziona, daje muzułmanom szansę uczestniczenia 
w globalnym rynku finansowym, ale na własnych zasadach . Stanowi zarazem 
przykład innowacyjnego podejścia do ubezpieczeń . Fakt, że ubezpieczenia 
takaful są tradycją wytworzoną, daje im dodatkowo bogate instrumentarium 
symboliczne, do którego – jak się okazuje – odwoływali się nie tylko finan-
siści, ale i fundamentaliści muzułmańscy (choć każdy z innych powodów) .

20 J . Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, War-
szawa 2007, s . 497 .
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13KAZIMIERZ STARZYK1

HISTORIA WAFELKA PRINCE POLO 
NA TLE PUNKTÓW ZWROTNYCH 

ROZWOJU GOSPODARKI 
ŚWIATOWEJ I POLSKI

Streszczenie

Celem niniejszego tekstu – z założenia eseju o wielowątkowej tematyce społeczno-ekono-
micznej i kulturowej, a także biznesowej – jest nawiązanie do historycznej kwestii Śląska 
Cieszyńskiego oraz przedstawienie wybranych aspektów jego rozwoju społeczno-eko-
nomicznego na tle rozwoju Polski i świata poprzez uwzględnienie punktów zwrotnych 
determinujących długofalowe przemiany gospodarki światowej . W ten kontekst wpisuje 
się historia cieszyńskiego wafelka, w 1955 r . przemianowanego na Prince Polo . Na przy-
kładzie związanych z wafelkiem firm pokazuje ona zmieniające się na przestrzeni stulecia 
uwarunkowania biznesu w Polsce, mając na uwadze specyfikę rynku i produkcji oraz kwe-
stie właścicielskie i kulturowe, a także uwarunkowania polityczne . Refleksje płynące z tych 
rozważań są zarówno obiektywne, bo zostały oparte na dokumentach i pracach nauko-
wych, jak i subiektywne, wynikają bowiem ze wspomnieniowego charakteru części wyko-
rzystywanych źródeł, a być może i stronniczych opinii autora patrzącego z bliska na część 
opisywanych zjawisk i wydarzeń .

1 prof . dr hab . Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Finansów 
i Bankowości .
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Kluczowe słowa: Prince Polo, Śląsk Cieszyński, pogranicze, gospodarka światowa, Austro-
-Węgry, transformacja planowa, transformacja rynkowa, ZPC „Olza”, Mondelēz International .

THE HISTORY OF THE PRINCE POLO CHOCOLATE BAR 
AGAINST THE BACKGROUND OF THE TURNING POINTS 
OF THE WORLD ECONOMY AND POLAND

Summary

The aim of this paper – intended as an essay covering a number of subjects covering 
social, economic, cultural issues but also business – is to relate to historical aspects of Śląsk 
Cieszyński and its selected social-economic development stages against the background of 
development of Poland and the World, keeping in mind geopolitical and economic major 
turning points, determining the long-term changes of the World economy . The history 
of the Cieszyński waffle rebranded as Prince Polo in 1955 plays a part in this context . It 
shows via its waffle business case the changes of the economic environment happening 
across that century in Poland resulting from the specific traits of the market, production, 
ownership, culture and politics . Our findings resulting from this study are of an objective 
nature as they have been derived from documents and academic studies, and partially of 
a subjective nature as they are also based on the authors’ recollections interwoven in the 
said sources as well as the memories – possibly bias at times – of the author of the hereby 
text who himself knows closely some of the events presented here .

Keywords: Prince Polo, Śląsk Cieszyński, borderland, world economy, planned transfor-
mation, market transformation, ZPC “Olza”, Mondelēz International .

Wprowadzenie

Prof . dr hab . Katarzyna Żukrowska – poprzez swój dorobek naukowo-
-badawczy, dydaktyczny, organizacyjny, a  także popularyzatorski – wnosi 
wybitny wkład do nauk ekonomicznych, społecznych i politycznych . Jej 
ogromną zasługą jest przekazywanie bogatej wiedzy i doświadczenia, jakie 
posiada, młodszym koleżankom i kolegom, z którymi współtworzy dla nauki 
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i społeczeństwa ważne prace na temat kluczowych problemów współczesnej 
gospodarki światowej i Polski .

Bardzo wysoko cenię moją współpracę naukową i koleżeńską z Panią Pro-
fesor . Jest dla mnie dużym zaszczytem i przyjemnością przedłożyć niniejszy 
skromny esej dla uczczenia jej jubileuszu, licząc na przyjazne spojrzenie na losy 
cieszyńskiego wafelka nierozerwalnie związane z historią Śląska Cieszyńskiego 
i Polski, a także z przemianami w gospodarce światowej oraz transformacją 
planową i transformacją rynkową polskiej gospodarki .

Cieszyński wafelek, o współczesnej nazwie Prince Polo, jest cenionym, 
a dla wielu kultowym wyrobem cukierniczym znanym w Polsce i na świecie . 
Jego historia sięga przełomu pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku i jest 
związana z Cieszynem, stolicą Śląska Cieszyńskiego . Wiąże się z powstaniem 
państwa polskiego i jego polityczną historią, a także z budową nowej rzeczy-
wistości społecznej i gospodarczej widzianej w kontekście rozpadu monarchii 
austro-węgierskiej, której Księstwo Cieszyńskie było integralną częścią, stano-
wiąc jedną z jej prowincji .

Stuletniej historii cieszyńskiego wafelka – obejmującej okres rozpadu trady-
cyjnej gospodarki światowej, a od II wojny światowej okres rozwoju gospodarki 
współczesnej – towarzyszą przemiany systemowe, które nasuwają wielorakie 
refleksje natury nie tylko ekonomicznej i politycznej, ale też społecznej i kul-
turowej, odnoszące się do przemian zachodzących w tych czasach na świecie 
i w Polsce, a także na samym Śląsku Cieszyńskim . W kwestii tych ostatnich 
pragnę dodać, że miejscami mogą mieć one charakter nazbyt subiektywny, 
bo ten, kto na Ziemi Cieszyńskiej się urodził i wrósł w nią korzeniami, jest 
po prostu stela i wiele rzeczy widzi na swój sposób .

Treść niniejszego eseju opiera się na  literaturze zarówno naukowej, jak 
i popularnej, a  także na opublikowanych wspomnieniach o charakterze 
pamiętnikarskim, co, choć poznawczo interesujące, nie zawsze obiektywnie 
oddaje istotę opisywanych zjawisk i wydarzeń, zwłaszcza kiedy dotyczą spor-
nych kwestii Śląska Cieszyńskiego (rozpatrywanych w aspekcie międzynaro-
dowym i w dłuższej perspektywie historycznej, związanej z budową polskiej 
państwowości i gospodarki) .
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13.1.  Śląsk Cieszyński a sprawa polska – od zarania 
do współczesności

Śląsk Cieszyński stanowi obszar pogranicza nie tylko języków, narodów, 
kultur i religii, ale też stosunków gospodarczych . W historii było to pogranicze 
siedmiu państw: Polski, Czech, Węgier, Austrii, Niemiec, Czechosłowacji, a od 
1993 r . – także Słowacji . Niosło to ze sobą wszelkie problemy współżycia spo-
łeczno-ekonomicznego i częste zmiany przynależności państwowej . Nie dziwi 
więc, że wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, urodzonych np . w 1917 r ., 
było zmuszonych zmieniać ją nawet sześciokrotnie w zależności od zachodzą-
cych przemian politycznych . Wyjątkowość sytuacji Polaków na tym obszarze 
podkreśla Wojciech Morawski, wskazując, że znajdowali się poza granicami 
Polski już w czasach przedrozbiorowych, w XIX wieku przeżywali rozbudze-
nie narodowe, zaś sąsiedztwo Galicji dawało im wówczas silne zaplecze kul-
turowe2 – dodajmy, że od połowy XIX wieku również polityczne, a zawsze, 
zwłaszcza w okresie monarchii austro-węgierskiej, i towarzyskie (trawestując 
znane powiedzenie, można powiedzieć, że Cieszyn i Kraków to dwa bratanki…, 
gdyż właśnie te dwa miasta wiele łączy, np . architektura: podobnie wyglądają 
teatr Słowackiego w Krakowie i teatr Mickiewicza w Cieszynie) . Po wybuchu 
I wojny światowej ważne było też wsparcie militarne, przejawiające się ścisłym 
powiązaniem powstałego w Cieszynie w 1914 r . Legionu Śląska Cieszyńskiego 
z utworzonymi w Krakowie Legionami Polskimi .

U zarania dziejów Księstwo Cieszyńskie było dość spore, bo na zachodzie 
sięgało po rzekę Ostrawicę we Frydku, a na wschodzie – za rzekę Skawę . Jego 
ówczesna powierzchnia wynosiła 5 190 km2, obecnie to zaledwie 730 km2 

powiatu cieszyńskiego . Śląsk Cieszyński stanowi nie tylko powiat cieszyński, 
ale również Śląsk za graniczną dzisiaj rzeką Olzą oraz część powiatu bielskiego, 
którą, zwłaszcza w Bielsku-Białej, nazywa się Podbeskidziem .

2 W . Morawski, Stosunki narodowościowe w monarchii habsburskiej a Polacy na Śląsku Cie-
szyńskim, w: Mniejszości narodowe na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś, Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa, Czeski Cieszyn 2001, s . 19 .
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Nazwa Śląsk Cieszyński, w odróżnieniu od Górnego Śląska, ukształtowała 
się po wojnach śląskich w latach 1740–1742, w wyniku których 7/8 Śląska 
– do tego czasu austriackiego, a częściowo i czeskiego – zostało zagarniętych 
przez Prusy .

Na rozwój Księstwa Cieszyńskiego istotny wpływ wywarła reformacja 
(zwłaszcza w obszarze oświaty i nauki języka polskiego w środowisku chłop-
skim), która dotarła tam dość szybko . W roku 1545 książę Wacław III Adam 
przyjął reformację augsburską, a wraz z nim: dwór książęcy, szlachta, rada 
miasta i mieszczanie, a później chłopi . Z nią także wiąże się upowszechnianie 
nauczania, które z czasem stało się obowiązkowe . Jak pisze bibliofil Józef Pilch, 
polska książka na Śląsku Cieszyńskim nie tylko wpływała na przywiązanie do 
wiary, ale też była szkołą polszczyzny . Dalej wspomina on, że na obszarze tym 
(w latach 1716–1848) wydano 71 polskich publikacji o treściach religijnych 
– ewangelickich i katolickich oraz świeckich . Stanisław Staszic przejeżdżając 
przez Księstwo Cieszyńskie w 1790 r ., pisał: „(…) we wszystkich wsiach widzia-
łem szkółki i dzieci spieszące do nich nawet ćwierć mili”3 .

Nadeszły burzliwe lata 40 . XIX wieku, a wraz z nimi budziła się świa-
domość narodowa . W roku 1842, w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie, 
powstała nieformalna organizacja uczniowska Złączenie Polskie, założona przez 
dwóch uczniów chłopskiego pochodzenia: Pawła Stalmacha ze wsi Bażano-
wice oraz Andrzeja Cinciała ze wsi Kozakowice . Obaj stali się potem wielkimi 
działaczami narodowymi . Z inicjatywy Pawła Stalmacha powołano w 1885 r . 
Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego, która w 1914 r . miała 71 kół 
i 5 100 członków . Wielkimi jej mecenasami byli m .in . Henryk Sienkiewicz 
i Antoni Osuchowski – adwokat z Warszawy . Jego imieniem, po paździer-
niku 1957 r ., zostało ponownie nazwane liceum ogólnokształcące w Cieszy-
nie, szeroko znane na Śląsku Cieszyńskim, kształcące również mieszkańców 
z drugiej strony Olzy i odległych miejscowości Górnego Śląska . Liceum jest 

3 J . Puczek, Śląsk Cieszyński w drodze do Macierzy – fenomen w dziejach Polski, XXII Forum 
Ewangelickie, Wisła, Pałac Prezydencki, 14–16 września 2018 r .; Kalendarz Ewangelicki 2019, 
s . 147 .
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spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Gimnazjum Polskiego, najstarszej pol-
skiej szkoły na Śląsku powstałej w 1895 r .4 .

Od połowy XIX wieku Śląsk Cieszyński brał czynny udział w budowie 
fundamentów polskiej państwowości i odegrał istotną rolę w zwrotnym jej 
momencie, tzn . w końcowej fazie I wojny światowej . Politycznie i instytucjo-
nalnie wiąże się ona z powołaniem – w dniu 19 października 1918 r . – Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (RNKC) jako organu państwa polskiego . 
Tworzyły ją trzy różne ugrupowania polityczne: Polska Partia Socjalno-Demo-
kratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Związek Śląskich Katolików, Polskie 
Zjednoczenie Narodowe . Radą kierowało trzyosobowe równoprawne prezy-
dium (reprezentujące jej strukturę polityczną, a także wyznaniową), w osobach 
dr . Tadeusza Michejdy, ks . Józefa Londzina oraz Tadeusza Regera .

Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego tworzyło dwudziestu jeden rad-
nych (po siedmiu z każdej partii), w tym obowiązkowo jedna radna, co wtedy 
było ewenementem, ponieważ kobiety nie miały jeszcze prawa wyborczego, 
uzyskały je dopiero w wolnej Polsce . W radzie oraz jej zapleczu ważną rolę 
odegrali nauczyciele, księża oraz lekarze . Jednym z nich był dr Wacław Olszak, 
reprezentujący Związek Śląskich Katolików . Był on wśród pięciu inicjato-
rów przygotowujących proklamację, na podstawie której powołano RNKC . 
W całym okresie międzywojennym aktywnie działał w Karwinie, której nie 
opuścił po niekorzystnym dla Polski rozstrzygnięciu Rady Ambasadorów w Spa 
w dniu 28 lipca 1920 r . (w sprawie granicy polsko-czechosłowackiej na Ślą-
sku Cieszyńskim) . W roku 1935 został prezesem Rady Naczelnej Polaków 
w Czechosłowacji, wielokrotnie był wybierany na ważne stanowiska admini-
stracyjne (m .in . był burmistrzem w Karwinie, wygrywając wybory z czeskim 
kandydatem) . Został bestialsko zamordowany przez gestapo w dniu 11 wrze-
śnia 1939 r .5 . Jego imieniem została nazwana ulica w Cieszynie, prowadząca 

4 S . Król, Gimnazjum Polskie w Cieszynie i jego następcy w latach 1950–1985, w: Liceum im. 
A. Osuchowskiego, PTH w Cieszynie, Cieszyn 1995, s . 81 .

5 J . Słowik, Lekarskie jubileusze. W. Olszak 1868–1939, Polskie Towarzystwo Medyczne 
w Republice Czeskiej, 2018 .



13. Historia wafelka Prince Polo na tle punktów zwrotnych rozwoju gospodarki światowej i Polski

303

z historycznej ulicy Głębockiej do siedziby RNKC mieszczącej się w narożnej 
kamienicy na rynku cieszyńskim .

W związku z reprezentatywną strukturą oraz patriotycznym programem 
poparcie dla RNKC było miażdżące, zwłaszcza w granicach etnicznych Księ-
stwa Cieszyńskiego . Odbyły się wiece poparcia dla sprawy polskiej: 13 paździer-
nika 1918 r . w Orłowej (z udziałem ok . 20 000 uczestników), 20 października 
w Boguminie (zgromadzenie 4 000 osób), 27 października w Cieszynie (przy-
było ok . 40 000 uczestników) .

Mając szerokie poparcie społeczne, w dniu 30 października 1918 r . Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność Śląska Cie-
szyńskiego do Polski, a następnego dnia, jako jedną z pierwszych podjętych 
decyzji, zaakceptowała plan przewrotu wojskowego w austriackim garnizo-
nie i potraktowała go jako akt polityczny otwierający drogę powrotu Śląska 
Cieszyńskiego do macierzy . Bezkrwawy zamach, dokonany 31 października 
1918 r . przez grupę polskich oficerów na czele z Klemensem Matusiakiem, 
Franciszkiem Barteczkiem i Ludwikiem Skrzypkiem, stał się punktem zwrot-
nym w budowie polskiej państwowości na Śląsku Cieszyńskim, a szerzej patrząc 
– na całym Śląsku, także w Galicji .

Por . Klemens Matusiak, jako najstarszy rangą, przejął komendę cieszyń-
skiego garnizonu stanowiącego militarne oparcie dla władz austriackich . 
Wezwał polskich żołnierzy oraz Czechów i Niemców, aby wzajemnie się szano-
wali i bezwzględnie poddali dyscyplinie . Zamach przeprowadzono precyzyjnie 
i z najwyższą gorliwością . Przysięgę wierności por . Klemensowi Matusiakowi 
złożyli bez przymusu nawet niemieccy szeregowi żołnierze . Zaskoczony rozwo-
jem sytuacji dotychczasowy komendant cieszyńskiego garnizonu, płk . Johann 
Gernd, opuścił Cieszyn wraz z pozostałymi 800 wiernymi mu żołnierzami . Na 
wieść o przewrocie w Cieszynie rozpierzchły się austriackie garnizony w Biel-
sku i sąsiedniej Galicji . Dodajmy, liczba austriackich wojsk na Śląsku Cieszyń-
skim przekraczała 10 000 żołnierzy, oficerów narodowości niemieckiej było 
ok . 200, polskiej – 30, czeskiej – 20 . Wagę tych wydarzeń podkreśla fakt, że 
w 1916 r . do Cieszyna został przeniesiony sztab armii austriackiej, który miał 
siedzibę na zamku książąt cieszyńskich .
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Jan Puczek, cytując pamiętniki Klemensa Matusiaka, następująco opisuje 
noc historycznego przewrotu: „(…) 31 października 1918 roku o godzinie 
20 .30 dyżurujący przy telefonie wojskowej komendy kapral Gustaw Morci-
nek odebrał telefon z wojskowej komendy w Krakowie «– Proszę przyjąć fono-
gram, dyktuję: Najstarszy rangą oficer – Polak ma natychmiast objąć komendę 
tamtejszej załogi . Podpis: Generał Roja»”. Po północy por . Klemens Matusiak 
telefonuje do Krakowa i składa raport o wykonaniu zadania . Tam zaskoczenie: 
„(…) wam się udało, jesteście pierwsi z prowincji i to z takiego Cieszyna”6 . 
Dodajmy, nigdy nie ustalono, kto nadał ten fonogram, podejrzewano też, że 
był to blef, który okazał się skuteczny, aby przyspieszyć nieunikniony bieg dal-
szych wydarzeń . Tego też dnia RNKC przejęła władzę polityczną na obszarze 
Śląska Cieszyńskiego i rozpoczęła działalność administracyjną .

Z dniem 11  listopada 1918 r . Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 
podporządkowała się Naczelnikowi Państwa i powołanemu przez niego rzą-
dowi RP, który 25 listopada przyjął uchwałę upoważniającą RNKC do spra-
wowania na Śląsku Cieszyńskim pełni jego prerogatyw .

Dokonany przewrót otworzył drogę do likwidacji austriackich struktur 
wojskowych, polskie flagi powiały nad Cieszynem i po wielowiekowej rozłące 
Śląsk Cieszyński powrócił do macierzy, a tym samym rozpoczął się realny pro-
ces narodowego odzyskiwania Śląska . Pięknie pisze o tym Eugeniusz Kwiat-
kowski (przedwojenny minister przemysłu i handlu) w przedmowie do dzieła 
Gustawa Morcinka pt . Śląsk, kiedy wyraża radość i dumę z powodu powrotu 
– po prawie siedmiu wiekach – Śląska do Polski i wspomina Odrę i Olzę oraz 
mury Katowic i Cieszyna jako symbole tego historycznego czynu, zadając jed-
nocześnie pytanie, czy dzieje świata znają drugi przykład takiej wytrzymało-
ści narodowej7 .

Śląsk Cieszyński był więc pierwszym, po przeszło sześciu wiekach oderwania 
od macierzy, całkowicie wolnym skrawkiem polskiej ziemi, który posiadał wła-
sną, suwerenną władzę polityczną i siłę militarną entuzjastycznie akceptowaną 

6 J . Puczek, Śląsk Cieszyński w drodze do Macierzy…, op.cit ., s . 13–14 .
7 G . Morcinek, Śląsk, Wydawnictwo Polskie (R . Wegner), Poznań 1933, s . VIII .
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przez społeczeństwo . W konsekwencji już 5 listopada 1918 r . zostało podpi-
sane porozumienie – między RNKC a Narodnim Vyborem z czeskiego Frydka 
– o wytyczeniu granicy polsko-czeskiej według kryterium większości etnicz-
nej . Jednak nie było ono przestrzegane, a 23 stycznia 1919 r . Czesi, bez wypo-
wiedzenia wojny, najechali na Śląsk Cieszyński . Mimo kilkukrotnej przewagi 
bohaterska polska obrona skutecznie zatrzymała czeskie wojsko na linii Wisły 
pod Skoczowem . Czesi poprosili o rozejm (w praktyce oznaczało to ich rezy-
gnację z zamiaru sięgnięcia po Cieszyn, Skoczów i  inne przyległe miejsco-
wości), mając zamiar ustanowić granicę czesko-polską na linii Wisły wbrew 
porozumieniu z 5  listopada 1918 r . Pamięć o dwóch zwycięskich bitwach 
decydujących w sprawie przyszłego terytorium Polski, pod Skoczowem i Cie-
szynem, uwieczniają dwie tablice na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie (kolumna 1863–1921: Cieszyn 23–26 I 1919; Skoczów 28–30 I 1919) .

Czeska napaść na Polskę spotkała się wówczas z  szeroką krytyką mię-
dzynarodową, m .in . pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Pol-
sce – Hugh S . Gibsona, który w liście do Roberta Lorda stwierdził, że „(…) 
w Cieszynie użyto siły, żeby zaspokoić pewne podstawowe potrzeby gospodar-
cze państwa czeskiego . Chociaż Czesi nie odnieśli stuprocentowego sukcesu, 
poprawili swoją sytuację, a ich wnioski w sprawach Cieszyna potraktowano 
również przyjaźnie, jak gdyby zachowali pokój”8 .

Ostatecznie, 28 lipca 1920 r ., Rada Ambasadorów zwycięskich mocarstw 
podzieliła sporny obszar . Polska otrzymała ok . 1 002 km2, Czechosłowacja 
– 1 280 km2 wraz z kopalniami węgla i hutami oraz linią kolejową Jabłon-
ków–Bogumin . Premier Ignacy Jan Paderewski, składając podpis pod decyzją 
Rady Ambasadorów zwycięskich państw, złożył protest, że podjęta decyzja spo-
wodowała między dwoma narodami przepaść, której nikt wypełnić nie zdoła, 
a rządowi polskiemu nigdy nie uda się przekonać narodu polskiego, że spra-
wiedliwości stało się zadość . Choć czas leczy rany, a przebaczenie w wyniku 

8 H . S . Gibson, Amerykanin w Warszawie. Niepodległa Rzeczpospolita oczami pierwszego 
ambasadora Stanów Zjednoczonych, Znak Horyzont, Kraków 2018, s . 84, 259 . Robert Howard 
Lord (1885–1954) – amerykański historyk na Harvard University, autor Drugiego rozbioru Pol-
ski, na konferencji pokojowej w Paryżu był doradcą amerykańskiej delegacji w sprawie Polski .
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doświadczeń II wojny światowej weszło w praktykę wyciszania polsko-czeskich 
sporów granicznych, jednak nie uwalnia to od unikania prawdy historycznej . 
Dodajmy, że w kwestii spornego obszaru strona polska żądała przeprowadze-
nia plebiscytu, ale czeska się nie zgadzała, więc sprawa pozostała nierozstrzy-
gnięta . Wspomnijmy o podnoszeniu przez Polskę kwestii plebiscytu także po II 
wojnie światowej, mając na uwadze czynnik etnograficzny . Warto nadmienić, 
że na powojennych mapach Polski – w czasach, kiedy Katowice były Stalino-
grodem – nadal figurował polsko-czeski obszar sporny jako podlegający ple-
biscytowi . Trudno powiedzieć, komu to należy zawdzięczać, być może było 
to tylko „zaniedbanie” autorów ówczesnej mapy geograficznej Polski, a być 
może świadomą decyzją polskich polityków .

Z perspektywy czasu powstaje pytanie (bynajmniej nie retoryczne), jakie 
były szanse wygrania przez Polskę plebiscytu . Należy przy tym mieć na uwa-
dze czynnik etnograficzny, bo ten był przyjmowany wówczas za podstawowy 
przy ustalaniu granicy polsko-czeskiej . Największe szanse na wygraną były wła-
śnie w 1920 r ., na co wskazują m .in . dane statystyczne i argumenty zawarte 
w memoriale Józefa Buzka pt . La Question de la Silesie de Cieszyn, przedsta-
wionym na konferencji wersalskiej w 1919 r . Dotyczyły one uwarunkowań nie 
tylko etnograficznych, ale także historycznych związanych z piastowską genezą 
Śląska Cieszyńskiego oraz dominującym na tym obszarze językiem polskim . 
Józef Buzek podkreślał również opór ludności polskiej przeciwko czechizacji 
i germanizacji, akcentował zbrojny napad Czech na Polskę w 1919 r . i przed-
stawił argumenty ekonomiczne, w tym kluczowe znaczenie dla Polski infra-
struktury komunikacyjnej, zwłaszcza linii kolejowej Jabłonków–Bogumin 
(łączącej Polskę z Europą Zachodnią)9 .

Późniejsze dane statystyczne oraz badania etnograficzne wskazują relatyw-
nie coraz mniejszy udział polskiej ludności zamieszkującej sporny obszar, czyli 
obecnie Zaolzie . Według Stanisława Zahradnika dwie przyczyny leżą u podstaw 

9 J . Buzek, La Question de la Silesie de Cieszyn, w: Ekspertyzy i materiały delegacji polskiej 
na konferencję wersalską 1919 roku, opracowanie redakcyjne M . Przyłuska-Brzostek, Polski Insty-
tut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, s . 363 i nast .
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tych tendencji: z jednej strony napływ ludności czeskiej, a z drugiej migracja 
Polaków do bardziej rozwiniętych ośrodków przemysłowych znajdujących się 
poza spornym obszarem10 .

W kwestii granicy polsko-czeskiej ciekawie przedstawiają się argumenty 
etnograficzne, jeśli spojrzeć na nie z jeszcze dłuższej perspektywy historycznej . 
Etnograf Bogumił Hoff – autor pionierskiej pracy na temat kwestii ludno-
ściowej Księstwa Cieszyńskiego, obejmującej lata 80 . XIX wieku – akcentuje 
kluczową pozycję ludności wiejskiej na tym obszarze . W odniesieniu do tego 
okresu stwierdza, że „Ludność wiejska całego Księstwa Cieszyńskiego jest pol-
ska, z wyjątkiem wąskiego pasa nad granicą Morawji, gdzie używają mowy cze-
skiej . Miasta przeważnie są niemieckie, już to przez osiadłych tam Niemców, 
już przez zniemczonych Ślązaków” . Gratulacje autorowi tej ciekawej i unika-
towej na owe czasy pracy złożył sam Oskar Kolberg, któremu Bogumił Hoff 
dedykuje swoje dzieło, a ten mu się odwdzięcza następującymi słowami: „Mam 
przekonanie, że publikacya ta ważnym będzie przyczynkiem do poznania wła-
ściwości ludu szlązkiego, tak mało jeszcze u nas poznanego i opracowanego”11 .

Na tle powyższych faktów historycznych oraz ich uwarunkowań różnie 
jest oceniana skuteczność politycznej działalności RNKC, ale jedna jej zasługa 
nie ulega wątpliwości – wzięła ona na siebie historyczną odpowiedzialność 
za spełnienie, na gruncie prawa, wolnościowych oczekiwań Polaków Ślą-
ska Cieszyńskiego, którzy (od połowy XIX wieku) coraz szerzej angażowali 
się w sprawę budowy polskiej państwowości . Wspomnijmy też o dziełach 
popartych czynem politycznym i  zbrojnym wielu imiennych i bezimien-
nych bohaterów, którzy przedwcześnie odeszli, oddając swoje młode życie 
na polu walki dla tej sprawy . Wielu z nich było nauczycielami i, obok patrio-
tycznej chwały, pozostawiło po sobie także trwały dorobek literacki . To oni, 
na hasło twórcy Legionów Polskich, Józefa Piłsudskiego, gotowi byli podjąć 

10 S . Zahradnik, Od większości do mniejszości – Polacy na Zaolziu, w: Mniejszości narodowe 
na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Czeski Cieszyn 
2001, s . 44–45 .

11 B . Hoff, Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby, obraz etnograficzny, Księgarnia M . Arcta, 
Warszawa 1888, s . 2 .
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walkę zbrojną o wolność i niepodległość w czasie narastającej wojennej burzy 
w całej Europie, zamieniając kredę i pióro na szablę i karabin . Jednym z nich 
był Jan Łysek, nauczyciel z Jaworzynki, współtwórca bohaterskiego Legionu 
Śląskiego, uczestniczącego w wielu bitwach na froncie wschodnim w począt-
kowym okresie I wojny światowej, w tym dwóch upamiętnionych na tablicy 
Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie (Maksymiec, Kostjuchówka) . 
Jego twórcza osobowość i żołnierskie dokonania są wspaniałą kartą pokazu-
jącą tych, którzy nie doczekali zwycięstwa i zginęli na polu chwały . Urodził 
się w 1887 r . w protestanckiej góralskiej rodzinie w Jaworzynce, która – wraz 
z  sąsiednią Istebną i Koniakowem –  tworzy malowniczy zakątek Śląskich 
Beskidów, potocznie zwany Trójwsią, gdzie harmonijnie (choć z narastającym 
niepokojem poprzedzającym wybuch I wojny światowej) współżyła społecz-
ność pogranicza o różnych narodowościach, wyznaniach i światopoglądach . 
Tam nadal, ale coraz rzadziej, rozbrzmiewa gwara góralska, a tradycyjne stroje 
ludowe oraz wyszukane istebniańskie i koniakowskie koronki dodają niepowta-
rzalnego kolorytu temu regionowi, dzisiaj dobrze zagospodarowanemu (pod 
„parasolem” Schengen) dzięki turystyce rozwijanej na otwartym i spokojnym 
pograniczu polsko-czesko-słowackim . W warunkach przemian w jednoczącej 
się Europie ucichły dawne waśnie i spory graniczne, rozwija się gospodarka 
w regionie, rośnie dobrobyt jego mieszkańców . To cenny dorobek przemian 
związany z transformacją systemową w krajach Europy Środkowej, integra-
cją europejską oraz szeroko płynącymi funduszami do regionów przygranicz-
nych . W rezultacie umożliwiło to korzystne zmiany społeczno-ekonomiczne 
południowego gospodarczego sąsiedztwa Polski oraz wcześniej zaniedbanych 
polskich regionów przygranicznych12 .

Powracając do osoby Jana Łyska i jego czasów, warto dostrzec znaczący 
wkład tego bohaterskiego nauczyciela w rozwój polskiego szkolnictwa na Ślą-
sku Cieszyńskim . Uczył w powstających wówczas polskich szkołach w kilku 
miejscowościach, był założycielem i kierownikiem polskiej Szkoły Ludowej 

12 Gospodarcze sąsiedztwo Polski, K . Starzyk (red .), Wydawnictwo Naukowe Semper, War-
szawa 2005, s . 13 i nast .
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w Jaworzu w latach 1911–1914, szeroko angażował się w pozaszkolną dzia-
łalność wychowawczą młodzieży w duchu patriotycznym i gotowości do 
walki zbrojnej .

Na trwałe uznanie zasługuje literackie dzieło Jana Łyska, który tworzył 
barwnie zarówno w gwarze koniakowsko-istebniańskiej, jak i literackiej pol-
szczyźnie . Jego najwybitniejsze dzieło, utwór dramatyczny pt . Śpiący rycerze, 
zostało wydane po raz pierwszy w 1914 r . Autor wskrzesza w nim uśpionego 
w Czantorii rycerza i jego wojsko, które podejmuje bohaterską walkę o nie-
podległość Polski . Do tego pięknego dramatu nawiązuje po latach autor pieśni 
pt . Tam, gdzie Czantoria się wznosi, kiedy w drugiej zwrotce następującymi sło-
wami „budzi” do czynu uśpionych rycerzy i wskazuje na wielowiekowe główne 
zewnętrzne zagrożenie Polski:

„Wojsko, co tam z nim w pokoju czeka, skoro każe Pan,
przyszła już godzina boju, dosyć tych nieprawych ran .
Mężnie, mężnie przeciw Rusi, co mój naród trapi, dusi,
Mężnie przeciw wszystkim wrogom, mężnie, mężnie, tram, tam, tam! (…)”13 .
Fragmenty tej melodii słyszymy, kiedy jesteśmy o godzinie 12 na rynku 

w Ustroniu . Każdego dnia rozbrzmiewa tam urokliwy hejnał przypominający 
niepodległościowe przesłanie Jana Łyska, poetycko wbudowane w widoczną 
z rynku górę Czantorię .

Historyk Krzysztof Kiereś (nauczyciel z Istebnej, znawca kultury Śląska 
Cieszyńskiego, autor także cennych prac poświęconych życiu i działalności 
Jana Łyska), opisując jego poetyckie dzieło, wskazuje na występujące w nim 
zrastanie regionalnej kultury Śląska Cieszyńskiego z kulturą ogólnopolską . 
Wspomina, że prof . Kazimierz Nitsch nazwał Łyska „śląskim Tetmajerem”, 
posługującym się bogatą i barwną gwarą góralską14 . Tą drogą pragnę mu ser-
decznie podziękować za cenne informacje na temat Jana Łyska, przekazane 
w trakcie długiej rozmowy telefonicznej .

13 A . Kopoczek, Śpiewnik Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwo Miłośników Regionu, 
Cieszyn 1988, s . 148 .

14 K . Kiereś, Jan Łysek poeta i żołnierz legionów, „Gość Niedzielny” 2017, nr 15, Bielsko-Ży-
wiec.
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Szczególne brzmienie gwary góralskiej Jana Łyska słyszymy w  jego 52 
listach, które –  stęskniony za rodzinnymi stronami – wysyłał do rodziców 
i rodzeństwa ze wschodniej kampanii Legionu Śląskiego jako jego współor-
ganizator i dowódca .

Legion Śląski powstał jako odzew na tworzone przez Józefa Piłsudskiego 
(w  sierpniu 1914 r .) Legiony Polskie, którym towarzyszyło formowanie 
legionów regionalnych15 . Do nich należał Legion Śląski Ziemi Cieszyńskiej . 
Miał on charakter ochotniczej organizacji wojskowej . Jego zalążkiem było 
30 gniazd sokolich, z których 21 działało na zachód od Olzy, tj . na terenie 
przyznanym Czechosłowacji w 1920 r . Kluczową rolę w jego powstaniu ode-
grali nauczyciele, wśród nich: Józef Hajduk, Hieronim Przepiliński, dyrek-
tor Szkoły Macierzy w Cieszynie, oraz Jan Łysek, wówczas kierownik Szkoły 
Ludowej w Jaworzu .

Powstanie Legionu Śląskiego spotkało się z entuzjastycznym poparciem 
społeczeństwa ziemi cieszyńskiej, które było świadome faktu, że na Śląsku 
Cieszyńskim istniał już w tym czasie polski obóz narodowy i niepodległo-
ściowy, prowadzący dobrze zorganizowaną działalność polityczną, społeczną 
i kulturalną w sytuacji budzącej się gotowości zbrojnej do walki o niepodle-
głe państwo polskie .

Legion Śląski, w składzie dwóch kompanii, wyruszył z Cieszyna 21 wrze-
śnia 1914 r . Udał się do Mszany Dolnej, gdzie była formowana II Brygada 
Legionów Polskich wchodząca w skład Legionu Wschodniego, prowadzącego 
walki na kierunku Karpat, Bukowiny, Besarabii . Jan Łysek, ranny w bitwie pod 
Maksymcem 2 lutego 1915 r ., po opatrzeniu ran wrócił do kompanii, objął jej 
dowództwo, a na polu walki został awansowany na porucznika . Poległ w bitwie 
pod Kościuchnówką 5 listopada 1915 r . Został pochowany na cmentarzu legio-
nowym w Wołczesku, a pośmiertnie awansowany na kapitana i odznaczony 
Orderem Wojennym Virtuti Militari, a także Krzyżem Walecznych i Krzyżem 
Niepodległości . W roku 1934 jego prochy zostały przewiezione do Cieszyna 
i złożone na cmentarzu ewangelickim . Jego pamięć upamiętniają Aleja Jana 

15 A . Chwalba, Legiony Polskie 1914–1918, Wydawnictwo Literackie Sp . z o .o ., Kraków 2018 .
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Łyska wzdłuż Olzy w Cieszynie oraz ulica Jana Łyska w Jaworzu . A jakie jest 
odniesienie Encyklopedii PWN do tej wybitnej osoby? W pierwszych powojen-
nych wydaniach (np . Mała Encyklopedia Powszechna PWN, 1959 r .) brak hasła 
odsyłaczowego „Jan Łysek” . Pojawia się ono w Encyklopedii Popularnej PWN 
z 1982 r . oraz na przełomie wieków w Encyklopedii Gazety Wyborczej/ PWN . 
Niestety, ale już w Encyklopedii PWN z 2008 r . hasło to zostaje pominięte, 
podobnie jak w kolejnych wydaniach .

Cieszyn o swoich bohaterach nie zapomina i w latach 90 . XX wieku zmie-
nił nazwę jednej z urokliwych ulic, Hanki Sawickiej, na Legionu Śląskiego . 
Decyzja ta była lokalizacyjnie trafna, bo ulica znajduje się w obszarze ćwiczeń 
bojowych Legionu Śląskiego (w sąsiedztwie austriackich koszar wojskowych 
oraz Lasku Miejskiego, oddzielonego przez rzekę Olzę od Parku Sikory), skąd 
nastąpił wymarsz żołnierzy na front wschodni . Umieszczono tam tablicę pamiąt-
kową poświęconą temu wydarzeniu . Dzisiaj park ma charakter rekreacyjny, 
prowadzi do niego przez Olzę szeroka kładka, po której, dzięki Schengen, 
swobodnie można spacerować w obie strony i czerpać dobrosąsiedzkie korzy-
ści (w tym ekonomiczne wynikające z różnic cen oraz asortymentowych), nie 
popadając, jak dawniej, w konflikt ze Strażą Graniczną .

13.2. Wafelek w okresie międzywojennym

To jednak nie wszystko, co w kontekście refleksji historycznych kojarzy się 
z ulicą Legionu Śląskiego i jej lokalizacją . W bliskim sąsiedztwie znajdował się 
bowiem – znany nie tylko w okresie międzywojennym, lecz także po II woj-
nie światowej – drugi co do wielkości zakład wyrobów cukierniczych w Cie-
szynie (DEA, po wojnie Delta), z którym jest związana historia cieszyńskiego 
wafelka . Fabryka powstała w pierwszej połowie lat 20 . XX wieku, była zloka-
lizowana przy ulicy Błogockiej 12 (czasowo, na początku lat 50 ., przemiano-
wana na Rokossowskiego) . Jej założycielem i właścicielem był Marek Pipes, 
ojciec Richarda E . Pipesa . Urodził się we Lwowie, był legionistą Piłsudskiego, 
służył w Legionach Polskich jako jeden z 647 polskich Żydów, a za służbę został 
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uhonorowany w 1937 r . Krzyżem Niepodległości16 . Nieco wcześniej, po dru-
giej stronie miasta, została założona fabryka wyrobów cukierniczych TIP-TOP 
Braci Schramek . Obie te firmy tworzyły podstawy przemysłu cukierniczego 
w Cieszynie po I wojnie światowej oraz współtworzyły początek legendy cie-
szyńskiego wafelka . Do wybranych aspektów działalności tych dwóch zakładów 
oraz losów wojennych i powojennych ich właścicieli nawiązano poniżej, mając 
na uwadze historyczne przemiany na świecie i w Polsce oraz czasy współczesne .

Zakończenie I wojny światowej oraz powstanie państwa polskiego roz-
budziły przedsiębiorczość Polaków . Szybko zaczęły powstawać małe i średnie 
przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, zaspokajające w pierwszym okre-
sie zwłaszcza wewnętrzny popyt konsumpcyjny . W miarę ich rozwoju część 
produkcji była kierowana na eksport, przede wszystkim do nowo powstałych 
państw ościennych, tradycyjnie powiązanych z polską gospodarką w okre-
sie zaborów . Podobny mechanizm rozwoju obserwowano również na Ślą-
sku Cieszyńskim, zwłaszcza w samym Cieszynie, gdzie od początku lat 20 . 
XX wieku dynamicznie rozwijała się działalność gospodarcza, w pierwszym 
okresie głównie sektora spożywczego, w tym także wyrobów cukierniczych, 
a wafli w szczególności . Równolegle następował rozwój innych przemysłów, 
zwłaszcza lekkiego, a także usług, przede wszystkim finansowych . W roku 1938 
Cieszyn posiadał ok . 60 zakładów przemysłowych . Było tam również 12 ban-
ków, 9 zakładów ubezpieczeniowych, 22 agencje handlowe . Małe początkowo 
firmy zaczęły zatrudniać coraz więcej pracowników, stawały się firmami śred-
nimi . Dotyczyło to również zakładów wyrobów cukierniczych, w tym firmy 
Braci Schramek oraz firmy DEA, reklamujących się jako fabryki: wafli, kek-
sów, biszkoptów i czekolady .

Cieszyńskie wafle cieszyły się coraz większym popytem, rosła ich produk-
cja, szybko wzrastała sprzedaż na rynkach nie tylko lokalnym i regionalnym, 
ale także krajowym . Wafle, podobnie jak inne wyroby cukiernicze, stały się 

16 Zacny Cieszyniak z Harvardu skończył 91 lat (Jastrząb o gołębim sercu), http://www .wisla .
fotolog .pl/prof-richard-edgar-pipes---91urodziny-zacnego-cieszyniaka-,2548678, komentarze .
html (dostęp 10 .02 .2020) .
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również przedmiotem eksportu, zwłaszcza do krajów ościennych – głównie na 
Węgry i do Czechosłowacji . Rynek austriacki (w tym Wiedeń), znacznie okro-
jony w wyniku rozpadu monarchii austro-węgierskiej, był początkowo – dzięki 
tradycyjnym powiązaniom gospodarczym i kulturalnym – atrakcyjnym ryn-
kiem zbytu dla cieszyńskich producentów wyrobów cukierniczych . Oni z kolei 
sprowadzali kultowe wyroby z Wiednia, m .in . nadal ulubiony tort z hotelu 
Sacher, przypominający osobom bardziej zamożnym „dobre czasy austriackie” 
i cesarza Franciszka Józefa, którego portret, z biegiem czasu, stawał się jednak 
coraz rzadszym obiektem nostalgicznych wspomnień .

Dezintegracja gospodarcza Austro-Węgier miała istotny wpływ na kraje suk-
cesorów oraz sam Śląsk Cieszyński . Rozpad unii celnej i monetarnej skutkował 
wprowadzeniem wysokich ceł . W przypadku niektórych dóbr, w celu ochrony 
przemysłów krajowych i osłabienia Austrii, państwa sukcesorzy wprowadziły 
stawki celne w wysokości 150%–200%17 . W konsekwencji działania protek-
cjonistyczne doprowadziły do znaczącego spadku handlu regionalnego . Przy-
kładowo, w 1924 r . eksport Austrii i Czechosłowacji na Węgry był o ok . 70% 
niższy w porównaniu z 1913 r . Poziom tej obniżki można uznać za oddający 
całościowy charakter redukcji handlu wewnątrzregionalnego odbywającego 
się pomiędzy krajami sukcesorami Austro-Węgier18 .

W tych zmienionych warunkach ekonomicznych i geopolitycznych roz-
wijały się także firmy ze Śląska Cieszyńskiego, w tym interesujące nas bliżej 
TIP-TOP i DEA . Głównym ich rynkiem zbytu, zwłaszcza w początkowych 
latach 20 . XX wieku, był rynek lokalny, z czasem zwiększyły one swój udział 
w rynku krajowym oraz podjęły działania eksportowe . Dr Schramek, syn 
właściciela firmy TIP-TOP, zamieszkały po wojnie w Cleveland, tak opisuje 
początek firmy: „Nasza fabryka Bracia Schramek – TIP-TOP swój początek 
bierze w 1921 r ., jako stosunkowo mały wyrób wafli w domu mojej babki 
przy ul . Głębokiej 42 . Od tego momentu, kiedy sprzedaż szła bardzo dobrze, 

17 Zob .  M .  Spencer, P .  Garber, The Dissolution of the Austro-Hungarian Empire, IMF, 
July 1992 .

18 Zob . G . Menil, M . Maurel, Breaking up a Customs Union: The Case of the Austro-Hun-
garian Empire in 1919, Weltwirtschaftliches Archiv, 1994, s . 55 .
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mój ojciec i stryj Wilhelm wybudowali razem fabrykę przy ul . Liburnia 15”19 . 
Przed II wojną światową firma TIP-TOP zatrudniała 160 pracowników, prze-
ważnie kobiety, oraz ok . 20 pracowników administracji . Posiadała swoje filie 
w całej Polsce, sprzedawała wyroby zwłaszcza na rynkach sąsiednich krajów . 
Podobnie rozwijała się firma DEA . Wielki kryzys lat 30 . wpłynął negatywnie 
na działalność obu firm, spadły ich produkcja i eksport, zaczęto zwalniać pra-
cowników . Trudne czasy pogłębił wybuch II wojny światowej .

13.3.  Lata wojenne i powojenne. Wafelek w okresie 
gospodarki planowej

Działalność firm TIP-TOP i DEA przerwała II wojna światowa . Nastąpiło 
załamanie produkcji, zanikł eksport, a ograniczona produkcja została podpo-
rządkowana potrzebom wojennym . Przedsiębiorstwa zostały przejęte przez oku-
panta, ze strony niemieckiej ustanowiono komisarza (Treuhänder), który nimi 
zarządzał . W przypadku DEA był to jej przedwojenny pracownik, nadzorujący 
fabrykę do 1945 r . Podobny los spotkał firmę Braci Schramek – TIP-TOP, 
a także wiele innych zakładów dobrze prosperujących na Śląsku Cieszyńskim .

Właściciele obu firm opuścili Polskę przed wybuchem II wojny światowej . 
Rodzina Pipesów wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej, 
po przeprowadzce z Cieszyna do Warszawy, wyjechała do Włoch . Jak wspomina 
Richard E . Pipes, dzięki pomocy ambasadora Polski we Włoszech – gen . Bole-
sława Wieniawy-Długoszowskiego (adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego, 
znajomego Marka Pipesa z okresu służby w Legionach Polskich) – rodzina 
Pipesów mogła w tym kraju bezpiecznie oczekiwać na wizy amerykańskie20 .

Nastała ponad półwieczna przerwa w kontaktach tej rodziny z Cieszynem, 
ich wznowienie nastąpiło po zmianach politycznych na przełomie lat 80 . i 90 . 
XX wieku . Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w 1994 r . uhonorowała 

19 F . Pasz, Żydzi i My w Cieszynie, Cieszyn 1995, s . 46–47 .
20 R . E . Pipes, Żyłem – wspomnienia niezależnego, Wydawnictwo MAGNUM, Warszawa 

2004, s . 34 .
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prof . Richarda E . Pipesa tytułem doktora honoris causa . W dniu uroczysto-
ści odwiedził on miejsce dawnej działalności firmy DEA . Został honorowym 
obywatelem Cieszyna, w jego rodzinnym domu została wmurowana tablica 
upamiętniająca jego więzi z miastem .

Rodzina Schramków przeszła Oświęcim i inne obozy koncentracyjne oraz 
obozy pracy, po czym wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych . Po wojnie 
syn z matką powrócili do Cieszyna z myślą o kontynuowaniu rodzinnego biz-
nesu . Jednak nie widząc dla siebie szans, ponownie opuścili kraj, w którym 
nastąpiło przejście od „rynku do planu”, a własność prywatna została zastą-
piona państwową w warunkach monopartyjnego systemu politycznego, sto-
jącego za planową transformacją gospodarki zakładającą wyrugowanie z niej 
prywatnego kapitału21 .

Firma DEA po wojnie zmieniła nazwę na Delta i w 1948 r ., podobnie 
jak TIP-TOP, została upaństwowiona, nadano jej nazwę Państwowa Fabryka 
Cukierków i Czekolady „Delta” . Następnie (w 1949 r .), w ramach realizo-
wania zadań planu trzyletniego, wraz z fabryką wafli działającą w Cieszynie 
na ul . Liburnia 15 (dawna firma Braci Schramek) oraz bielską firmą Delicja 
tworzyła jedno przedsiębiorstwo – Cieszyńskie Zjednoczenie Fabryk Cukrów 
i Czekolady „Olza” z siedzibą w Cieszynie . W roku 1952 jego nazwa została 
zmieniona na Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Olza” w Cieszynie i tak prze-
trwała do początków lat 90 . ubiegłego wieku . W ten oto sposób, na zasadach 
gospodarki centralnie planowanej, dokonano fuzji dwóch firm wcześniej pry-
watnych oraz jednej państwowej i na tej podstawie stworzono nowe przedsię-
biorstwo państwowe . Jest to klasyczny przykład fuzji w ramach transformacji 
planowej, tj . bez udziału prawowitych właścicieli i społecznego sprzeciwu .

Richard E . Pipes rozpatrując zagadnienie własności versus wolności, zauważa, 
że likwidacja własności prywatnej zwiększyła bezpieczeństwo jednopartyjnego 
aparatu w krajach komunistycznych, co oznaczało, że jakiekolwiek podejrzenie 
o działalność antyrządową mogło prowadzić do zwolnienia lub zdegradowania 

21 L . B . Schramek, Ukradli nam naszą fabrykę czekolady, Głos Ziemi Cieszyńskiej – patro-
nat medialny, Cieszyn 2018, s . 63 .
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podejrzanego przez państwo – jedynego w kraju pracodawcy . Aby przetrwać, 
należało pójść na współpracę22 .

A co w okresie gospodarki planowej działo się z naszym wafelkiem? Miał 
się nieźle, jego produkcja rosła . Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Olza” 
w Cieszynie wykonały zadania planu sześcioletniego (1950–1955) oraz kolej-
nych . W latach 1956–1965, dzięki inwestycjom rządu w wysokości 40 mln zł, 
nastąpiło podwojenie produkcji przy relatywnie niskim przyroście zatrudnie-
nia23 . Rósł także eksport, do czego przyczynił się zwłaszcza eksport do Islandii 
(rozpoczęty w 1955 r .), który uczynił z cieszyńskiego wafelka produkt znany 
na rynkach międzynarodowych, a dla producenta stał się impulsem do dal-
szych innowacji oraz otwarcia na kolejne rynki zagraniczne .

13.4. Islandzki boom i kult wafelka

Prince Polo jest obecnie kultowym produktem w Islandii . Jest powszechnie 
znany, towarzyszy Islandczykom od dzieciństwa, dzieci idąc do szkoły, dostają 
go, aby wzmocnić siły, jest również miłym prezentem . Prinspolo to także znana 
i popularna w Islandii kapela muzyczna . Dla dorosłych wafelek jest wręcz obo-
wiązkowym dodatkiem do kawy . Mamy tego niezbite dowody, że na trwale 
wszedł do islandzkiej kultury – pojawia się kilkukrotnie w książce islandzkiego 
pisarza noblisty Halldóra Laxnessa, np . wtedy, kiedy główny bohater powieści 
pt . Kristnihald undir jökli jest witany słowami: „Zaraz zostanie podana kawa 
i Prince Polo, rzecz jasna” . Gdy 11 marca 1999 r . przyjechał do Polski prezydent 
Islandii, Ólafur Ragnar Grímsson, powiedział: „Całe pokolenie Islandczyków 
wyrosło na dwóch rzeczach – amerykańskiej Coca-Coli i polskim Prince Polo”24 .

22 R . E . Pipes, Własność a wolność, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S . A ., War-
szawa 2000, s . 320 .

23 Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu, J . Chlebowczyk (red .), Śląski Instytut Naukowy 
w Katowicach, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1973, s . 362–363 .

24 P . Dudek, U nas był stan wojenny, a u nich – że zabrakło Prince Polo, Gazeta .pl, 13 .02 .2014 
(dostęp 24 .02 .2020) .
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Jednakże miłe słowa na  temat cieszyńskiego wafelka można usłyszeć 
i na końcu świata . W październiku 2007 r . przebywałem w Pyongyang (Korea 
Północna) jako uczestnik międzynarodowego seminarium 3 rd DPRK-EU Eco-
nomic Workshop, organizowanego przez DPR Korea Chamber of Commerce 
oraz Komisję Europejską i Fundację Friedricha Naumanna w celu wsparcia 
przejawów otwierania gospodarki tego kraju oraz zapowiadającej się wówczas 
stopniowej jego integracji z gospodarką światową (w ramach tzw . The Sunshine 
Policy)25 . Właśnie tam – w trakcie pokolacyjnych rozmów zagranicznych uczest-
ników tego seminarium, w barze nocnym w Koryo Hotel – nasze grono posze-
rzyło się o dwóch Islandczyków, biznesmena reprezentującego przemysł rybny 
Islandii oraz towarzyszącego mu ambasadora tego kraju w Pekinie . W trakcie 
wzajemnego przedstawiania się na moje słowo „Polska” ich reakcją było wła-
śnie „Prince Polo” i miłe uznanie dla tego produktu .

Jak to  się stało i kiedy, że marka Prince Polo tak głęboko wtopiła się 
w islandzką świadomość i stała się źródłem przyjaznego myślenia o Polsce? 
Ogólnie wyjaśnia to znana zależność, że handel: łączy ludzi, tworzy zręby ich 
wzajemnego poznania, szacunku, przyjaźni i  zaufania oraz przynosi korzy-
ści ekonomiczne i buduje przyjaźń między narodami . Konkretnie, stało się 
to dzięki wymianie Prince Polo na śledzie na początku drugiej połowy lat 50 . 
ubiegłego wieku . Oba kraje miały wówczas nadwyżki tych produktów i posta-
nowiły wzajemnie je przehandlować – w ramach barteru .

Był rok 1955 . Można przypuszczać, że stroną inicjującą pierwszą wówczas 
transakcję „wafelkową” byli Islandczycy . Wiązało się to z chęcią ożywienia han-
dlu z Polską, która w owym czasie zaczęła być postrzegana jako kraj zarówno 
zerkający przez korodującą żelazną kurtynę na Zachód i zainteresowany roz-
wijaniem handlu międzynarodowego, jak i przynoszący korzyści dla gospo-
darki i społeczeństwa . Pamiętamy też, że Polacy mieli wówczas bardzo duże 
trudności z zaopatrzeniem rynku w produkty żywnościowe, a ponadto także 

25 K . Starzyk, Pozaeuropejskie gospodarki oporne transformacji rynkowej. Przypadek Korei Pół-
nocnej, w: Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Wydawnic-
two UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s . 227–239 .
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poważne problemy płatnicze . Jak więc sfinansować taką transakcję? Wiadomo, 
że dominującą formą rozliczeń w polskim handlu zagranicznym był wówczas 
clearing międzypaństwowy, który dotyczył jednak krajów socjalistycznych oraz 
niektórych krajów rozwijających się, głównie o orientacji prosocjalistycznej . Nie 
wchodził on więc w rachubę w rozliczeniach handlowych z Islandią, krajem 
o gospodarce rynkowej . Co prawda możliwe były również rozliczenia wolno-
dewizowe, ale z powodu braku dewiz była to forma wymagająca często decy-
zji politycznych . Islandia także miała problemy z finansowaniem importu (jej 
taryfa celna wyznaczała wysokie cło na produkty spożywcze), realizując ówcze-
sną politykę antyimportową, preferującą rozwój własnej produkcji w warun-
kach niedostatecznego eksportu . Pozostał więc handel wiązany, np . barter, 
który właśnie zastosowano w przypadku tej pierwszej transakcji, stanowiącej 
dobre otwarcie dla eksportu wafelka na rynek islandzki oraz pomyślnie roz-
wijających się polsko-islandzkich stosunków gospodarczych .

Podsumowanie

Czasy się zmieniają, wafelek zdobywa nowe rynki, jest obecny w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Izraelu, szeroko w Europie, a  także zaczyna się 
pojawiać na Bliskim Wschodzie i w Afryce . Powstałe w 1952 r . Zakłady Prze-
mysłu Cukierniczego „Olza”, na początku lat 90 . zostały skierowane do pro-
gramu prywatyzacji kapitałowej (po wcześniejszym przekształceniu w spółkę 
akcyjną) . Ostatecznie w 1993 r . zostały sprywatyzowane poprzez sprzedaż bez-
pośrednią inwestorowi zagranicznemu (za 80% akcji inwestor zapłacił ponad 
5 mln USD) . Nowy właściciel, koncern Kraft Jacobs Suchard, zachował logo 
wafelka, „Olza”, oraz utrzymał markę Prince Polo .

Mechanizm prywatyzacji oraz rolę inwestora strategicznego w ZPC 
„Olza” można przedstawić następująco: komercjalizacja przedsiębiorstwa pań-
stwowego → prywatyzacja (przejęcie przez inwestora strategicznego – Kraft 
Jacobs Suchard) → dokapitalizowanie spółki przez inwestora strategicznego 
(modernizacja istniejących aktywów; budowa nowych linii produkcyjnych) → 
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kontynuacja produkcji wiodącej marki (Prince Polo) → integracja z globalnym 
łańcuchem dostaw i sprzedaży – produkcja marek globalnych .

Ekonomiczną zasadność tej transakcji można rozpatrywać w kontekście 
zarówno stanu polskiej gospodarki, jak i jej otoczenia oraz potencjału technicz-
no-ekonomicznego spółki w tym okresie . Początek lat 90 . XX wieku to przede 
wszystkim eksplozja działalności gospodarczej (w  tym również w obszarze 
produkcji cukierniczej) oraz liberalizacja obrotów gospodarczych z zagranicą 
i związany z tym dynamiczny wzrost importu . Oznaczało to dla ZPC „Olza”, 
podobnie jak innych przedsiębiorstw branży cukierniczej, wzrost konkurencji 
krajowej przy równoczesnym wzroście importu . Nie były one w stanie spro-
stać tym nowym wyzwaniom i utrzymać swoją pozycję rynkową w warunkach 
narastających trudności finansowych oraz spadku eksportu (m .in . ze względu 
na obniżenie jakości eksportowanych produktów) . Czynnikiem, który oddzia-
ływał na obniżenie wpływów z eksportu, był także podział Czechosłowacji 
w 1993 r ., ponieważ niósł ze sobą wzrost kosztów transakcyjnych związanych 
z funkcjonowaniem na dwóch oddzielnych rynkach, tj . czeskim i słowackim26 .

Mając na uwadze wieloletnie niedoinwestowanie krajowych firm cukierni-
czych, w tym ZPC „Olza”, działania inwestora zagranicznego można oceniać 
pozytywnie . Nowy właściciel udzielił wsparcia w finansowaniu bieżącej dzia-
łalności tych zakładów oraz w spłacie kredytów zaciągniętych we wcześniej-
szych latach na zakup linii produkcyjnych (w 1994 r . inwestor zadeklarował, że 
zamierza zwiększyć z 16 mln do 30 mln USD kwotę, którą chce zainwestować 
w rozwój ZPC „Olza”) . W latach 1994–1995 uruchomiono linię do produkcji 
czekolady Milka; w 1996 r .: przekształcono formę prawną S . A . na Sp . z o .o ., 
uwzględniono podwyższenie kapitału z 11,5 mln do 50 mln PLN, zakończono 
budowę nowej hali mającej produkować gumę do żucia Hollywood, zmieniono 
szatę graficzną wafelka Prince Polo . W roku 2005, według informacji Państwo-
wej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), wartość inwestycji Kraft Jacobs 
Suchard AG w dawne ZPC „Olza” wyniosła 57 mln USD27 .

26 R . Gurbiel, Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii. Przy-
padek podziału Czechosłowacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2001, s . 42 .

27 PAIZ, Manufacture of Food, http://www .paiz .gov .pl/files/?id_plik=355 (dostęp 2 .03 .2020) .
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Kolejny etap zmian nastąpił w 2010 r ., kiedy Kraft Foods został przejęty 
przez brytyjskie Cadbury – globalnie działający koncern, mający silną pozy-
cję w Polsce . W wyniku fuzji powstało jedno przedsiębiorstwo, podzielone 
w 2012 r . na Kraft Foods Group (artykuły spożywcze, rynek północnoame-
rykański) oraz Kraft Foods, które równocześnie zmieniło nazwę na Mondelēz 
International, stając się tym samym aktualnym właścicielem cieszyńskiego 
przedsiębiorstwa, dawnych ZPC „Olza” . W wyniku tych zmian organizacyj-
nych i właścicielskich zmianie uległa też pozycja zakładu w Cieszynie . Produ-
kuje on obecnie, oprócz Prince Polo, produkty marek globalnych, takich jak 
np .: Milka, Cadbury, Wafelini, Nussini, Pavlides, Lacta, Siesta .

Czy nasz wafelek może oczekiwać kolejnych zmian? Nie jest to bynajmniej 
pytanie retoryczne, ale jedno chyba da się wykluczyć – nie grozi mu ponowna 
transformacja planowa i w związku z tym dalej może zdobywać nowe rynki 
zagraniczne .
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TECHNOLOGII. EWOLUCJA 
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Streszczenie

W dobie obecnej rewolucji technologicznej zmienia się charakterystyka międzynarodowego 
transferu technologii (MTT), ale import technologii nadal jest ważny dla krajów dążą-
cych do przyspieszenia rozwoju zdolności technologicznych i innowacyjności . Zmieniają 
się mechanizmy i kanały MTT, układ sił i działalność korporacji na międzynarodowym 
rynku technologii, ewoluuje polityka państwa wobec napływu zagranicznych techno-
logii oraz ich roli w gospodarce . Polityka rozwoju krajowej innowacyjności w Chinach 
obejmuje – w szerokich ramach – także wykorzystanie transferu i dyfuzji zagranicznych 
technologii w celu rozwoju zdolności technologicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw 
chińskich, np . w sektorze turbin wiatrowych . W opracowaniu przedstawiono zasadnicze 
implikacje zmian w MTT dla globalnych powiązań gospodarczych, w szczególności dla 
transferu technologii do krajów rozwijających się i możliwości przyspieszenia ich rozwoju 
technologicznego .

1 prof . dr hab . Anna Zorska, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie .

2 Iwona Pollmann, doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie .
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Kluczowe słowa: międzynarodowy transfer technologii, polityka innowacyjna, rozwój 
technologiczny Chin, międzynarodowe powiązania gospodarcze .

INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER. 
THE EVOLUTION AND IMPACT ON THE GLOBAL 
ECONOMIC RELATIONS.

Summary

Characteristics of the international technology transfer (ITT) have been transformed under 
the contemporary technological revolution but still technology imports are important for 
countries aiming at the acceleration of their technological development and innovative-
ness . There have been transformed mechanisms and channels of ITT, forces and structure 
of the international technology market, activities of technology owners (TNCs), Govern-
ments’ policies relating to the inflow of foreign technology and its role in the economy . 
China’s complex innovation policy to enhance indigenous innovation includes – in a wide 
framework – also transfer and diffusion of foreign technology in order to assist Chinese 
enterprises in developing their innovation capabilities, for instance in the sector of wind 
turbines . The study indicates key implications of changes in ITT for the global economic 
linkages, especially for the technology transfer to developing countries and possibilities 
to enhance their technological development .

Keywords: International Technology Transfer, innovation policy, China’s technological 
development, international economic linkages .

Wprowadzenie

W dobie obecnej rewolucji technologicznej (cyfrowej, informacyjnej) 
istnieje silna presja na wykorzystanie nowych osiągnięć – w zakresie wiedzy, 
technologii, innowacji – w celu umocnienia konkurencyjności, uzyskania 
korzyści ekonomicznych i przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw oraz gospo-
darek krajowych . Umożliwiając pozyskanie wiedzy technicznej od jej zagra-
nicznych twórców i posiadaczy, transfer technologii nadal ma duże znaczenie 
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w międzynarodowych powiązaniach na każdym poziomie działalności gospo-
darczej . Tendencje zmian w międzynarodowym transferze technologii (MTT) 
są determinowanie głównie poprzez: postęp naukowo-techniczny, trendy 
na rynku globalnym, nowe modele i metody w biznesie, politykę państwa, 
zmiany instytucjonalne i  społeczne . Od strony podmiotowej w tworzeniu, 
transferze i wykorzystaniu technologii wiodącą grupę podmiotów i liderów 
rynku globalnego stanowią korporacje transnarodowe .

W opracowaniu wskazano zmiany dokonujące się w międzynarodowym 
transferze technologii, w nowych koncepcjach, praktykach i powiązaniach 
gospodarczych . Uwagę skupiono na problemach technologicznych krajów 
transformujących i  rozwijających się, przedstawiając doświadczenia Chin 
w zakresie polityki państwa wobec międzynarodowego transferu technologii . 
Celem pracy jest wskazanie implikacji zmian w MTT dla przepływów i powią-
zań gospodarczych na świecie, w szczególności dla transferu technologii do 
krajów rozwijających się, które mają największe potrzeby w zakresie przyspie-
szenia rozwoju zdolności technologicznych .

14.1.  Międzynarodowy transfer technologii 
i jego charakterystyka

Postęp naukowo-techniczny, jego znaczenie i wpływ na wzrost gospo-
darczy stały się ważnym nurtem badań w różnych teoriach ekonomicznych . 
W praktyce gospodarczej tworzenie, stosowanie i  rozprzestrzenianie osią-
gnięć naukowo-technicznych jest złożonym i ewoluującym procesem, a jego 
ważny komponent stanowi transfer (przepływ) technologii . Przepływ wiedzy 
technicznej w gospodarce światowej ma ważne znaczenie ze względu na ist-
nienie dużych dysproporcji w sposobach, poziomie oraz strukturze tworze-
nia, stosowania i  rozprzestrzeniania technologii między krajami . Znaczenie 
tej problematyki bardzo wzrosło w dobie obecnej rewolucji technologicznej 
(cyfrowej, informacyjnej), co uzasadnia podjęcie tematu transferu technologii 
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na płaszczyźnie międzynarodowej, objaśnienie zasadniczych pojęć, wskazanie 
głównych tendencji zmian oraz implikacji tego procesu .

Wraz z postępem naukowo-technicznym i rozwojem technologicznej rewo-
lucji, opartej na digitalizacji oraz informatyzacji, zmieniło się pojmowanie 
technologii oraz transferu technologii . Pod koniec XX wieku posługiwano się 
definicją zaproponowaną przez m .in . Roberta Burgelmana, Claytona Chri-
stensena, Stevena Wheelwrighta3 . Autorzy przyjęli, że technologia odnosi się 
do teoretycznej i praktycznej wiedzy, kwalifikacji oraz przedmiotów (stwo-
rzonych przez człowieka), które mogą być używane do wytwarzania wyrobów 
i usług oraz na potrzeby funkcjonowania systemów produkcji i dystrybucji . 
Technologia jest zawarta w:  ludziach, materiałach, procesach poznawczych 
i produkcyjnych, zakładach, urządzeniach i narzędziach . Przyjęto, że może ona 
mieć postać materialną (ucieleśnioną w zakładach, maszynach, urządzeniach, 
narzędziach) i niematerialną (odcieleśnioną, jako czysta wiedza i  know-how) . 
Natomiast obecnie stosowane ujęcia są bardziej ogólne i eksponują niema-
terialną postać technologii, co m .in . wyraża szeroko akceptowana definicja 
Keitha E . Maskusa . Zdaniem tego autora technologię można zdefiniować jako 
„(…) informację potrzebną w celu osiągnięcia określonego rezultatu produk-
cji, wynikającego ze szczególnego połączenia lub przetwarzania wybranych 
nakładów”4 . Stwarza to szersze możliwości uwzględnienia technologii odcie-
leśnionej, która jest zawarta w: wiedzy, know-how, patentach, formułach, 
projektach, bazach danych i innych informacjach, specyficznych sposobach 
produkcji, organizacji i zarządzania . Badanie zagadnień technologii przesuwa 
się ku eksponowaniu ich niematerialnego charakteru, co wynika m .in . z bar-
dziej dynamicznego rozwoju działalności badawczej (sfery B+R) i sektora usług 
niż przemysłu przetwórczego .

3 Cytowane za: UNCTAD, Transfer of Technology and Knowledge Sharing for Development. 
Science, Technology and Innovation Issues for Developing Countries, UN–UNCTAD, New York– 
–Geneva 2014, s . 1, https://unctad .org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d8_en .pdf (dostęp 
5 .11 .2019) .

4 K . E . Maskus, Encouraging International Technology Transfer, UNCTAD–ICTSD, Geneva 
2004, s . 9 .
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Tradycyjnie przyjmowano, że na poziomie przedsiębiorstwa transfer tech-
nologii jest procesem, w wyniku którego technologia – opracowana na potrzeby 
specyficznego zastosowania lub określonego sektora – może być wdrożona 
w innym środowisku produkcyjnym5 . Najczęściej przepływ technologii dotyczy 
materialnych i niematerialnych aktywów czy elementów i może być związany 
z przemieszczaniem się ludzi . Wraz z ludźmi następuje przepływ specyficznego 
zasobu wiedzy i know-how oraz zestawu różnych zdolności czy kwalifikacji . 
Włączenie transferu technologii do procesu badawczo-innowacyjnego firm 
oznacza, że udostępnia się (często na zasadzie wymiany) innym podmiotom 
rezultaty prac B+R – w celu ich rozwoju i/lub produkcyjnego wykorzystania 
– poprzez: przenoszenie prawa własności intelektualnej, wymianę informacji, 
edukację i szkolenia czy wspólne przedsięwzięcia6 . Transfer technologii stał się 
ważnym elementem modelu otwarcia na innowacje, który ostatnio często jest 
stosowany przez przedsiębiorstwa .

Obecnie zainteresowanie badaczy skupia się na zarządzaniu wiedzą, tech-
nologiami, innowacjami, co odnosi się zarówno do rozwoju własnych zasobów 
i zdolności przedsiębiorstwa, jak też pozyskania zasobów komplementarnych 
i zewnętrznych, transferowanych spoza danej organizacji . Pełniejszą definicję 
transferu technologii przyjmuje WIPO7 (2010 r .), uznając, że jest to pewien 
ciąg procesów dzielenia się pomysłami, wiedzą, technologią i umiejętnościami 
z inną organizacją lub instytucją, co prowadzi do przyjęcia i wdrożenia tech-
nologii przez te podmioty . Charakter transferu technologii mają działania ze 
strony posiadaczy technologii, świadomie dzielących się lub stosujących swoją 
technologię – na podstawie porozumienia stron, w zamian za pewnego rodzaju 
wynagrodzenie – w nowym układzie lub otoczeniu8 . Poza formalnym charak-
terem przepływu wiedzy technicznej między odrębnymi podmiotami polscy 

5 UNCTAD, Transfer of Technology and Knowledge Sharing for Development…, op.cit ., s . 2 .
6 OECD, Intellectual Property, Technology Transfer and Genetic Resources. An OECD Survey 

of Current Practices and Policies, Paris 1996, s . 12 .
7 World Intellectual Property Organization .
8 P . Kowalski, D . Rabaioli, S . Vallejo, International Technology Transfer Measures in an Inter-

connected World. Lessons and Policy Implications, “OECD Trade Policy Papers” 2017, no . 206, 
s . 11, http://dx .doi .org/10 .1787/ada51ec0-en (dostęp 6 .11 .2019) .
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badacze podkreślają wykorzystanie rynku jako zasadniczego kanału transferu 
technologii oraz celowość jej komercjalizacji przez odbiorcę/odbiorców9 .

Należy podkreślić, że rynek technologii stanowi niedoskonałą płaszczyznę 
zawierania umów, dokonywania transakcji i transferowania technologii . Powody 
zawodności rynku są następujące: znaczna asymetria informacji w umowach 
kupna-sprzedaży czy porozumieniach (aliansach) technologicznych partnerów 
(zwłaszcza pochodzących z różnych krajów); niepewność, a nawet niechęć do 
działania w dziedzinach cechujących się zwiększonym ryzykiem; ponosze-
nie dodatkowych kosztów ze względu na stan infrastruktury lub zmienność 
regulacji; zjawiska imitacji czy kradzieży własności intelektualnej . Na rynku 
technologii brakuje przejrzystości i tzw . zdrowych zasad (fair play), co może 
generować, z jednej strony, nieuprawnione korzyści z tej wymiany, a z drugiej 
– nadmierne koszty zakupu i wdrożenia technologii . Może to być powodem 
interwencji państwa lub organizacji międzynarodowych .

Międzynarodowy transfer technologii jest szczególnym i  specyficznym, 
a przy tym bardzo znaczącym przypadkiem transferu technologii . Po pierw-
sze, szczególność tego przypadku polega na tym, że uczestnicy porozumienia 
dotyczącego przepływu wiedzy technicznej – i zwykle również transakcji z tym 
związanych – są podmiotami działającymi w różnych krajach, a sama techno-
logia jest transferowana ponad granicami państw . Zarówno przepływ techno-
logii, jak też porozumienie i transakcja mają charakter międzynarodowy . Po 
drugie, specyfika MTT wynika z tego, że jest on realizowany głównie poprzez 
działające w różnych krajach KTN, które mogą stanowić jedną lub dwie strony 
porozumienia i transakcji . Chodzi o wewnątrzkorporacyjny transfer technolo-
gii między zlokalizowanymi w różnych krajach jednostkami danej KTN – cen-
tralą, ośrodkami B+R, filiami zagranicznymi (szerzej na ten temat na kolejnych 
stronach) . Po trzecie, ekonomiczne znaczenie MTT jest konsekwencją tego, że 
omawiany transfer umożliwia szeroką dyfuzję wiedzy, technologii, know-how, 
innowacji, a w rezultacie może prowadzić do podnoszenia innowacyjności oraz 

9 J . Różański, N . Voytovych, Transfer technologii w procesach innowacyjnych przedsiębior-
stwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s . 72 .
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konkurencyjności firm i gospodarek przyjmujących zagraniczne technologie10 . 
Po czwarte, międzynarodowy przepływ technologii nie tylko dotyczy biznesu 
przedsiębiorstw z różnych krajów, lecz także poprzez niego realizuje się zada-
nia pozabiznesowe, głównie militarne . Międzynarodowe sojusze wojskowe 
stanowią ważną płaszczyznę MTT, ale zagadnienia te pozostają poza polem 
badawczym niniejszej pracy .

Absorpcja zagranicznych technologii i uzyskanie z tego korzyści nie nastę-
pują w sposób „automatyczny”, lecz wymagają istnienia lub stworzenia określo-
nych warunków i zdolności w przedsiębiorstwie stosującym tę/te technologie, 
a przede wszystkim: kapitału, wyposażenia technicznego, prowadzenia prac 
B+R, kwalifikowanych kadr, zdolności menedżerskich itd . Korzystnym efektem 
jest takie wdrożenie obcej technologii, które w danej firmie uruchamia dalszy 
rozwój tej technologii i tworzenie kolejnych innowacji . W skali makroekono-
micznej napływ zagranicznych technologii i ich pozytywne efekty są zwłaszcza 
uwarunkowane: otwarciem gospodarki, poziomem rozwoju oraz jakością zaso-
bów i zdolności wytwórczych, stanem instytucji oraz infrastruktury, aktywno-
ścią lokalnych przedsiębiorstw na rynkach krajowym i zagranicznych, krajową 
innowacyjnością oraz funkcjonowaniem NSI, polityką państwa (w różnych 
obszarach) . W sprzyjających warunkach mikro- i makroekonomicznych MTT 
ma potencjał tworzenia rozszerzających się, względnie silnych i  stabilnych, 
powiązań gospodarczych kraju z międzynarodowym otoczeniem .

Szerokie ujęcie międzynarodowego transferu technologii, w odniesieniu 
do metod i podmiotów tego procesu, przyjmuje Keith E . Maskus . Za MTT 
uznaje on „(…) każdy proces, którego skutkiem jedna strona uzyskuje dostęp 
do informacji posiadanych przez drugą stronę, efektywnie uczy się i adaptuje 
swoje metody wytwarzania”11 . Zauważmy, że ta pojemna definicja uwzględ-
nia przepływ technologii między stronami porozumienia zarówno legalny, jak 
i nielegalny – obejmujący imitację i kradzież własności intelektualnej innych 

10 R . W . Ciborowski, Międzynarodowy transfer technologii a  innowacyjność krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białystok 2016, s . 142–145 .

11 K . E . Maskus, Encouraging International Technology Transfer, op.cit ., s . 7 .
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podmiotów (bez ich zgody)12 . Jerzy Różański i Nataliya Voytovych ograniczają 
MTT do działania podmiotów występujących na rynku13 . Ich zdaniem MTT 
„(…) oznacza proces polegający na przenoszeniu kanałami rynkowymi wiedzy 
o charakterze technicznym pomiędzy podmiotami pochodzącymi z różnych 
krajów, którego efektem jest rynkowe wdrożenie transferowanej wiedzy”14 . 
Przyjmując takie ujęcie międzynarodowego transferu technologii, w dalszych 
rozważaniach musimy je jednak rozszerzyć w odniesieniu do stron uczestni-
czących . W tej grupie znajdują się nie tylko pochodzące z różnych krajów nie-
zależne kapitałowo i organizacyjnie podmioty, tzn . przedsiębiorstwa, ośrodki 
badawcze i akademickie czy jednostki administracji publicznej, lecz także jed-
nostki korporacyjne (zagraniczne filie i centra B+R) kapitałowo i organizacyj-
nie zależne od dostawców technologii, którymi mogą być centrala korporacji, 
inne zagraniczne filie, centra badawcze . Korporacyjny transfer technologii ma 
zatem w dużej części międzynarodowy charakter – ze względu zarówno na geo-
graficzną lokalizację korporacyjnych uczestników przepływu wiedzy technicz-
nej15, jak i ponadgraniczną strukturę organizacji KTN .

W charakterystyce MTT aspekty podmiotowe wymagają nieco szerszego 
omówienia . Zbiorowość podmiotów uczestniczących w międzynarodowym 
transferze technologii jest bardzo duża i zróżnicowana . Obejmuje ona przede 
wszystkim dostawców i odbiorców technologii z wielu krajów, ale na globalne 
tendencje w przepływach technologii mają też wpływ twórcy wiedzy tech-
nicznej (realizujący prace B+R) i posiadacze technologii (chronieni prawem) . 

12 Dostrzegając zjawisko nielegalnego przejmowania technologii w skali globalnej, w niniej-
szym opracowaniu w zasadzie skupiono się na legalnych aspektach MTT, co wynika z konieczno-
ści ograniczenia objętości tekstu . Temat praktyk nielegalnego wykorzystania obcych technologii 
zostanie poruszony jedynie w niezbędnym zakresie .

13 Całość przepływu wiedzy technicznej, na podstawie porozumień i poza nimi, obejmuje 
dyfuzja technologii . Pojęcie dyfuzji jest też używane w węższym zakresie i oznacza rozprzestrze-
nianie technologii do innych podmiotów (np . lokalnych firm, w przypadku BIZ), poza formal-
nym układem „dostawca–nabywca/odbiorca” .

14 J . Różański, N . Voytovych, Transfer technologii w procesach innowacyjnych przedsiębior-
stwa, op.cit ., s . 72 .

15 Jednak w krajach macierzystych KTN mieszczą się też ośrodki B+R, laboratoria, biura 
konstrukcyjne itp .
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Zróżnicowanie uczestników MTT dotyczy również: form prawnych (spółki 
prywatne i państwowe), wielkości aktywów i udziałów rynkowych (np . KTN), 
rozbudowanych struktur organizacji, poziomu zdolności technologicznych, 
lokalizacji itd . Na międzynarodowym rynku technologii małe i średnie firmy 
częściej występują po stronie popytu, chociaż nierzadko liczy się też ich wkład 
po stronie podaży technologii . Nowe spółki – typu start-up – mogą oferować 
nowe technologie (raczej odcieleśnione), ale też często są przedmiotem akwi-
zycji dla „wielkich graczy” .

Jako podmioty aktywnie uczestniczące w globalnych przepływach tech-
nologii wyróżniają się KTN . Ich znaczenie określa się jako dominujące, gdyż 
w różnych kategoriach aktywności dotyczących MTT udział największych firm 
sięga 60%–70% . W szczególności należy wymienić: wysoki udział w ogól-
nych nakładach przedsiębiorstw na prace B+R, udział w wartości globalnych 
przepływów technologii odcieleśnionych (tantiemy, licencje, prowizje itd .) 
oraz ucieleśnionych (maszyny, urządzenia), pozycje głównego zagranicznego 
inwestora (przepływy BIZ), dysponenta kanału inwestycyjnego oraz organiza-
tora i „dyrygenta” rozległych sieci badawczo-innowacyjnych (produkcyjnych 
i handlowych)16 . W ramach tych sieci funkcjonują nie tylko centra badaw-
cze i filie KTN, lecz także niezależne podmioty realizujące wspólne projekty 
B+R lub jedynie usługi dla kooperujących podmiotów . Należy podkreślić, że 
powstające w MTT powiązania podmiotów z różnych krajów są mniej stabilne 
i trwałe w przypadku umów handlowych i transakcji, ale znacznie trwalsze 
i silniej osadzone w goszczącej gospodarce są powiązania o charakterze inwe-
stycyjnym (opierające się na BIZ) i kooperacyjnym (porozumienia, alianse, 
podwykonawstwo) .

16 Szerzej na ten temat zob .: K . Poznańska, K . M . Kraj, Badania i rozwój w korporacjach 
transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2015; A . Zorska, Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego 
procesu na innowacyjność w krajach goszczących, w: Innowacyjność i konkurencyjność międzynaro-
dowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i polityki państwa, A . Janowska, R . Malik, R . Wosiek, 
A . Domańska (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; B . Jaruzelski, A . Shinozaki, 
V . Staack, The 2016 Global Innovation Study, Strategy+Business, McKinsey & Company, https://
www .strategyand .pwc .com/innovation1000 (dostęp 20 .11 .2019) .
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14.2.  Przemiany we współczesnym międzynarodowym 
transferze technologii

Ewolucja MTT dokonuje się przede wszystkim pod wpływem czterech 
zasadniczych czynników generujących zmiany, którymi są: rewolucja technolo-
giczna, globalny rynek, działalność korporacji transnarodowych (KTN) i poli-
tyka ekonomiczna państwa . Przedstawienie działania tych czynników przekracza 
ramy niniejszej pracy, ale można wskazać literaturę poruszającą te zagadnienia17 . 
Zasadnicze kierunki zmian w MTT, które zostały wywołane działaniem wska-
zanych czynników, ujawniają się w zakresie mechanizmów i kanałów przepływu 
technologii, tendencji zarówno w wymianie technologii na rynku globalnym, 
jak i działalności dostawców i odbiorców transferowanej wiedzy technicznej .

W transferze technologii i w segmencie MTT zasadniczo są wyróżniane dwa 
mechanizmy: niekomercyjny i komercyjny . Pierwszy z nich polega na przeka-
zywaniu innym podmiotom wiedzy, know-how czy technologii w sposób bez-
płatny (lub niewielkim kosztem), w układach jedno-, dwu- lub wielostronnych . 
Służą temu: publikacje, konferencje, seminaria, spotkania branżowe czy zawo-
dowe, portale informacyjne itp . Należy podkreślić, że szerokie wykorzystanie 
Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych daje 
znaczące możliwości pozyskania wiedzy i informacji technologicznych (rów-
nież w sposób nielegalny) w celu ich zastosowania w działalności gospodarczej . 
Dodajmy, że mechanizm niekomercyjny obejmuje też korzystanie z zewnętrz-
nych efektów transferu technologii (odpłatnego) do przedsiębiorstw, przy 
czym wskutek stosowania i demonstracji nowych metod następuje ich dyfuzja 
do innych, lokalnych podmiotów . Dla rozwoju zdolności technologicznych 

17 W literaturze polskiej pisali na ten temat m .in .: R . W . Ciborowski, Międzynarodowy transfer 
technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej, op.cit .; A . Zorska, Transfer i dyfu-
zja technologii poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie w obecnych uwarunkowaniach technolo-
gicznych i ekonomicznych, niepublikowane opracowanie w ramach projektu badań statutowych 
pt . „Dyfuzja wiedzy, informacji, technologii, innowacji w warunkach asymetrii między otwar-
ciem gospodarki i społeczeństwa”, kierownik projektu prof . zw . dr hab . K . Żukrowska, Instytut 
Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, SGH, Warszawa 2017 .
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i konkurencyjnych przedsiębiorstw większe znaczenie ma mechanizm komer-
cyjny MTT, opierający się na kontraktach (umowach, porozumieniach) 
zawartych przez określone strony i transakcjach realizowanych na otwartym 
rynku . Dość często używa się zamiennie terminów „mechanizm komercyjny” 
i „mechanizm rynkowy” . Tego rodzaju umowy i porozumienia stron dotyczą 
technologii w postaci zarówno ucieleśnionej, jak i odcieleśnionej .

W transferze komercyjnym są stosowane różne kanały transmisji technolo-
gii, a ich wybór jest kwestią interesów dwóch lub więcej stron kontraktu . Do 
najważniejszych kanałów należą: handlowe dostawy (w tym eksport) maszyn 
i urządzeń oraz innych wyrobów i usług opartych na wiedzy i technologiach; 
umowy licencyjne na nowe rozwiązania techniczne, wzory użytkowe, know-
-how, usługi techniczne i doradztwo techniczne; kooperacja technologiczna 
(alianse, sojusze, porozumienia); przepływy kadr o wysokich kompetencjach 
technologicznych; tworzenie nowych, małych firm (spin-off, spin-out); bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne18 . Pod względem wartości transakcji w ukła-
dzie międzynarodowym największe znaczenie ma eksport maszyn i urządzeń 
oraz usług opartych na wiedzy i technologiach . Jednak tradycyjnie ważną rolę 
ekonomiczną odgrywa kanał, który jest tworzony poprzez przepływy bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych (BIZ) . W badaniach dokonuje się uprosz-
czonego podziału na dwa zasadnicze kanały MTT (handlowy oraz inwestycyjny 
– BIZ), akcentując, że ich znaczenie i relacje ulegają zmianom .

Inwestycyjny kanał MTT jest różnie oceniany, jeśli uwzględni się interesy 
krajów będących dostawcami i odbiorcami technologii, przy czym istnieją 
korzyści dla obu stron (jednak często rozkładają się niesymetrycznie) . Trady-
cyjnie przyjmuje się, że większe korzyści i koszty mogą powstać w przypadku 
krajów o niższym poziomie rozwoju zasobów wytwórczych i zdolności tech-
nologicznych, zwłaszcza krajów transformujących i rozwijających gospodarki . 

18 Charakterystykę różnych kanałów transferu technologii zawierają m .in . następujące 
publikacje: UNCTAD, Transfer of Technology and Knowledge Sharing for Development…, op.cit ., 
s . 15–20; P . Trott, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Har-
low 2002, s . 350–356; J . Różański, N . Voytovych, Transfer technologii w procesach innowacyj-
nych przedsiębiorstwa, op.cit ., s . 90–98 .
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Pochodzący z zewnątrz napływ BIZ oznacza zasilenie gospodarki krajowej 
w zasoby/zdolności brakujące, lecz niezbędne dla przyspieszenia rozwoju eko-
nomicznego . Wynika to stąd, że napływ BIZ ma postać tzw . pakietu inwesty-
cyjnego, w którego skład wchodzą: kapitał, technologie, kwalifikowane kadry, 
nowe metody zarządzania i organizacji, a często również dostęp do produkcyj-
no-handlowej sieci firmy inwestora (KTN) . Co istotne, powstające dzięki BIZ 
zagraniczne filie czy oddziały (fabryki, centra dystrybucji, banki) oraz ośrodki 
B+R tworzą lokalne powiązania z miejscowymi firmami, uczelniami, centrami 
badawczymi . Krajowe podmioty zwykle stają się odbiorcami technologii oraz 
metod biznesowych pozyskanych od zagranicznych partnerów . Powstające 
w krajach goszczących BIZ powiązania produkcyjne, handlowe czy nauko-
wo-badawcze są w wielu przypadkach względnie trwałe i efektywne, chociaż 
ich trwałość zależy od uwarunkowań biznesowych korzystnych dla obcych 
firm . Problem polega na tym, że w ostatnich latach strumienie BIZ kurczą 
się19, a napływ tych inwestycji jest kierowany raczej do usług niż przemysłu .

Pod wpływem rewolucji informacyjnej, zmian rynkowych i ogólnogo-
spodarczych w ciągu ostatnich dwudziestu lat ujawniły się znaczące zmiany 
w MTT . Tendencje zachodzące w realnych przepływach technologii zostały 
ustalone i potwierdzone przez różnych badaczy na podstawie zarówno obser-
wowanych zjawisk w tworzeniu i przepływach wiedzy technicznej, jak i danych 
ilościowych zebranych przez OECD i UNCTAD . Wystąpiły i utrwalają się 
zasadnicze zmiany i cechy w ekonomicznej charakterystyce MTT20 .

19 Od roku 2000 wartość światowych strumieni BIZ ulega załamaniom i dużym wahaniom, 
a obecny poziom, 1 397 mld USD (dane za 2018 r .), jest dużo niższy od wartości 1 827 mld 
USD w 2011 r . Zob . UNCTAD, World Investment Report 2019. Special Economic Zones, UN– 
– UNCTAD, New York–Geneva 2019, s . 1 .

20 Na podstawie następujących źródeł: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 
2017: The Digital Transformation, OECD Publishing, Paris 2018, http://dx .doi .org/10 .1787/
9789264268821-en (dostęp 10 .11 .2019); Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia, B . Szopa, 
A .  Pollok (red .), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków 2017; 
M . Mazzucato, The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem 
Press, London–New York 2014; J . Brant, B . Parthasarathy, The Dynamics of Global Technology 
and Knowledge Flows, International Chamber of Commerce, Paris 2015; K . E . Maskus, Enco-
uraging International Technology Transfer, op.cit .; UNCTAD, Transfer of Technology and Know-
ledge Sharing for Development…, op.cit .
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1 . Wiedza techniczna wytworzona w jednym kraju staje się w coraz większym 
stopniu przedmiotem wymiany międzynarodowej . W rezultacie zwiększa 
się znaczenie MTT jako komponentu całości przepływu technologii mię-
dzy różnymi podmiotami (krajowymi i zagranicznymi) . Oznacza to, że 
we współczesnej gospodarce transfer technologii ulega internacjonalizacji .

2 . W poszczególnych gospodarkach krajowych następuje wzrost znaczenia 
MTT, co wyraża się rosnącym udziałem wartości międzynarodowych prze-
pływów technologii w relacji do PKB . Dodajmy, że w rozwiniętych, lecz 
mniejszych gospodarkach niektórych krajów (Finlandia, Holandia, Szwaj-
caria, Izrael) wskazana relacja jest stosunkowo wysoka i wynosi ok . 4%, 
a w przypadku Irlandii – nawet powyżej 17% .

3 . Wysokie tempo przepływów dochodów z tantiem, licencji, prowizji oraz 
przychodów z usług powiązanych z realizacją prac B+R (głównie w ramach 
offshoringu) wskazuje na relatywnie wysoką intensywność obrotów techno-
logiami odcieleśnionymi na tle eksportu wyrobów przemysłowych, w tym 
maszyn i urządzeń .

4 . Tradycyjnie MTT głównie dotyczył już powstałej, opatentowanej, wdro-
żonej i objętej licencjami wiedzy technicznej . Natomiast obecnie rozsze-
rzają się współpraca i wymiana wyników badań na etapie prowadzenia prac 
B+R, przed produkcyjnym wdrożeniem i wykorzystaniem technologii . 
Dotyczy to zarówno współpracy niezależnych podmiotów, jak i powiązań 
badawczych między zagranicznymi filiami i centrami badawczymi KTN .

5 . Transfer nowych technologii ucieleśnionych w nowoczesnych, zaawansowa-
nych technologicznie wyrobach i usługach rozwija się bardziej dynamicz-
nie niż przepływy technologii w tzw . tradycyjnych wyrobach i usługach .

6 . Kanał handlowy pozostaje głównym i lepiej wykorzystywanym kanałem 
MTT niż tradycyjnie wysoko oceniany kanał inwestycyjny (BIZ) . Jest 
to konsekwencja silnej spadkowej tendencji i dużych wahań w przepływach 
BIZ na świecie . W ramach kanału handlowego rośnie znaczenie obrotów 
usługami względem wymiany towarów .

7 . W ostatnim trzydziestoleciu ważną grupą odbiorców technologii, kana-
łem zarówno handlowym, jak i inwestycyjnym, stały się kraje rozwijające 
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i  transformujące gospodarki, w tym przede wszystkim Chiny . Zasilenie 
gospodarek zaawansowanymi technologiami stworzyło możliwości roz-
woju krajowych zdolności technologicznych .

8 . W MTT wzrasta znaczenie nowych dostawców technologii, którymi 
w ostatnich latach są przede wszystkim Chiny i Indie . Dostawcami tech-
nologii są: powstające korporacje, instytuty badawcze, uczelnie czy klastry 
technologiczne . Tworzą się nowe powiązania obejmujące przepływy tech-
nologii w układach Południe–Południe i Południe–Północ .

9 . Znaczącym czynnikiem kształtującym tendencje przepływu technologii mię-
dzy krajami stała się polityka państwa o charakterze ogólnym (prorozwo-
jowym) i specyficznym – wspierającym krajowe zdolności technologiczne, 
napływ BIZ i obcych technologii . Jednocześnie niektóre instrumenty poli-
tyki państwa wymuszają na dostawcach technologii korzystne dla kraju 
warunki i rodzaje transferowanych technologii .

10 . Stopniowo poprawia się stan ochrony i przestrzegania prawa własności 
intelektualnej w MTT . Jest to wynik, z jednej strony, wysiłków firm twór-
ców i właścicieli cennej wiedzy technicznej, a z drugiej – działań World 
Trade Organization, World Intellectual Property Organization i innych 
porozumień międzynarodowych .
Można przypuszczać, że wyżej wymienione zmiany w MTT będą postę-

pować, a ich długofalowym następstwem może być istotny wpływ na powią-
zania gospodarcze między różnymi krajami .

14.3.  MTT a polityka państw importujących technologie 
i jej efekty – przykład Chin

W procesie systemowej transformacji gospodarki Chin – toczącym się od 
1978 r . – ekonomiczna polityka państwa odegrała zasadniczą rolę . W ciągu 
ostatnich czterdziestu lat rząd chiński realizuje trzy zasadnicze kierunki tej poli-
tyki, którymi są: urynkowienie gospodarki, jej otwieranie na przepływy i powią-
zania z zagranicą, a także polityka rozwoju zdolności technologicznych oraz 
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innowacyjnych . Ważny komponent wdrażania tej kompleksowej polityki oraz 
zmian zachodzących w gospodarce stanowi polityka państwa wobec transferu 
i dyfuzji zagranicznych technologii, która stała się silnym wsparciem dla pod-
noszenia poziomu krajowych zdolności technologicznych, a obecnie również 
innowacyjnych21 . Należy jednak podkreślić, że pomimo wstąpienia do WTO 
(w 2001 r .) i liberalizowania gospodarki Chiny nadal pozostają krajem mniej 
otwartym na napływ obcego kapitału i technologii niż inne państwa . Świadczy 
o tym obniżający się, lecz wciąż relatywnie wysoki poziom wskaźnika restryk-
cyjności ustawodawstwa kraju wobec BIZ (Foreign Direct Investment Regula-
tory Restrictiveness Index – FDI RRI) . Wskaźnik ten wynosił 0,25 w 2018 r ., 
co dało Chinom 65 . miejsce w rankingu liczącym 70 krajów22 .

W  imporcie technologii do ChRL zasadniczo dominuje mechanizm 
komercyjny, ale niemałe znaczenie ma również niekomercyjne przejmowa-
nie obcych technologii, w tym drogą imitacji produktów oraz kradzieży wła-
sności intelektualnej innych podmiotów . Komercyjny transfer technologii do 
Chin odbywa się głównie przy udziale zachodnich KTN, będących twórcami 
i posiadaczami nowych rozwiązań technologicznych . Zaawansowane technolo-
gie, powstające w wyniku badawczo-innowacyjnej działalności KTN, są prze-
kazywane do Państwa Środka przede wszystkim trzema rynkowymi kanałami 
transferu technologii:
1) kanałem handlowym – poprzez import wyrobów i usług wysokich technologii;
2) kanałem inwestycyjnym – poprzez lokowanie BIZ i transfer pakietu inwe-

stycyjnego, najczęściej do wspólnych przedsięwzięć firm obcych i chińskich;
3) drogą kooperacji – poprzez podejmowanie współpracy w projektach 

badawczych, zawieranie aliansów technologicznych oraz podwykonaw-
stwo usług badawczych .

21 Szerzej na ten temat w następujących publikacjach: X . Fu, China’s Path to Innovation, 
Cambridge University Press, Cambridge 2015; China’s Innovation Challenge: Overcoming the 
Middle-income Trap, A . Y . Lewin, M . Kenney, J . P . Murmann (ed .), Cambridge University Press, 
Cambridge 2016; H . Davis, M . Raskovic, Understanding a Changing China. Key Issues for Busi-
ness, Routledge–Taylor & Francis Group, London–New York 2018 .

22 OECD, FDI Regulatory Restrictiveness Index, https://stats .oecd .org/Index .aspx?dataset-
code=FDIINDEX (dostęp 2 .12 .2019) .



Anna Zorska, Iwona Pollmann 

340

Jednym z czynników nadal wpływających na utrudniony napływ inwesty-
cji do Chin jest złożony i długi proces zatwierdzania BIZ . Chińska Republika 
Ludowa należy do nielicznych krajów, które posiadają oficjalną procedurę 
dopuszczania obcych firm, ich kapitałów i technologii na swój rynek . Pierw-
szym krokiem zagranicznego inwestora musi być sprawdzenie, czy sektor 
gospodarki będący celem inwestycji nie jest objęty zakazem, drugim – złożenie 
wniosku do Chińskiego Ministerstwa Handlu w celu potwierdzenia, że BIZ 
jest zgodne z przepisami antymonopolowymi . Rozpatrywanie wniosku w nie-
których przypadkach może trwać nawet do pół roku . Jeżeli dany wniosek nie 
koliduje z chińskimi przepisami antymonopolowymi, inwestor musi jeszcze 
przejść kontrolę bezpieczeństwa przeprowadzaną przez dedykowane do tego 
chińskie agencje państwowe . Inwestorzy, którzy pomyślnie przejdą kontrolę 
bezpieczeństwa, muszą następnie złożyć wniosek (do lokalnej komisji rozwoju 
i reform) o pozwolenie na użytkowanie ziemi i ogólne wdrożenie projektu . 
Po zatwierdzeniu wniosku muszą uzyskać kolejne pozwolenie, tym razem od 
lokalnego oddziału Ministerstwa Handlu, który – przy podejmowaniu decyzji 
– kieruje się kryteriami wpływu danej inwestycji na rozwój chińskiej gospo-
darki, w szczególności potencjałem transferu technologii do lokalnych firm . 
Do wniosku często należy dołączyć dokumenty zawierające poufne informacje 
(zawarte np . w dokumentacji technicznej danego projektu), których udostęp-
nienie może oznaczać w praktyce przyzwolenie na przepływ tych danych do 
lokalnych podmiotów . Tego rodzaju instrumenty polityki inwestycyjnej i tech-
nologicznej mogą prowadzić do wymuszonego transferu technologii, który jest 
korzystny dla Chin, ale mniej odpowiada interesom zagranicznych KTN23 .

Chiny są  również jednym z nielicznych krajów, w których warunkiem 
dopuszczenia BIZ w sektorach związanych z technologią jest utworzenie wspól-
nego przedsięwzięcia (joint venture) z lokalnym partnerem oraz transfer tech-
nologii obcego partnera do tego kraju24 . Zmuszanie zagranicznych inwestorów 
do tworzenia joint ventures niesie ze sobą trzy ryzyka . Po pierwsze, w obawie 

23 P . Kowalski, D . Rabaioli, S . Vallejo, International Technology Transfer Measures in an Inter-
connected World…, op.cit ., s . 43 .

24 Ibidem .



14. Międzynarodowy transfer technologii. Ewolucja i wpływ na globalne powiązania gospodarcze

341

przed niekontrolowanym wyciekiem technologii firmy z sektorów intensyw-
nych technologicznie wzbraniają się przed transferem najnowszych technolo-
gii, jednocześnie podejmując działania chroniące własne interesy25 . Po drugie, 
wymuszone joint ventures charakteryzuje większe ryzyko niepowodzenia niż 
w przypadku zagranicznych filii będących w pełnym posiadaniu zagranicz-
nego inwestora . Wiąże się to m .in . z problemem lokalnego partnerstwa ze 
słabszymi firmami i transferu nie najnowszej technologii . Po trzecie, restryk-
cje związane z BIZ mogą zniechęcić potencjalnego inwestora do wkroczenia 
na chiński rynek albo skłonić zagraniczne firmy działające na lokalnym rynku 
do wycofania się z niego, jeśli wymagania te zaczynają kolidować ze strategią 
firmy w wymiarze globalnym26 .

Pomimo nadal występujących utrudnień w dostępie do chińskiego rynku 
zagraniczni inwestorzy i dostawcy technologii (KTN) są zainteresowani wej-
ściem i prowadzeniem biznesu ze względu na wielki rynek zbytu oraz niskie 
koszty wytwarzania (zwłaszcza płace robocze), co daje im konkurencyjność 
kosztowo-cenową na rynku globalnym . W ostatnich latach coraz częściej waż-
nym motywem działalności KTN w Chinach jest korzystanie z zaawansowa-
nych zasobów i zdolności wytwórczych w nowoczesnych branżach przemysłu 
i usług . Dzięki wielkim nakładom na prace B+R, kształcenie kadr i  infra-
strukturę gospodarczą (w tym naukowo-badawczą) ChRL jest uznawana za 
kraj, gdzie powstają wartościowa wiedza, nowe technologie oraz innowacje . 
W ostatnim dwudziestoleciu stopniowo Chiny stają się dostawcą nowych 
technologii dla innych krajów (zwłaszcza mniej rozwiniętych) oraz aktywnym 
uczestnikiem w MTT .

Dostawy technologii z tego kraju za granicę następują głównie kanałem 
handlowym (eksport wyrobów i usług), kanałem inwestycyjnym (poprzez 
lokowanie BIZ), a w mniejszym zakresie – również poprzez kooperację tech-
nologiczną z lokalnym firmami . W roku 2009 Chiny stały się największym 

25 S .-J . Chang, Multinational Firms in China: Entry Strategies, Competition, and Firm Per-
formance, Oxford University Press, Oxford 2013, s . 61 .

26 P . Kowalski, D . Rabaioli, S . Vallejo, International Technology Transfer Measures in an Inter-
connected World…, op.cit ., s . 46 .
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eksporterem towarów przemysłowych na  świecie, wyprzedzając Niemcy, 
a w 2013 r . odnotowały największe obroty handlowe w skali globalnej27 . 
Dzięki nadwyżkom handlowym ChRL nie czeka już biernie na transfer tech-
nologii poprzez napływ BIZ, ale dokonuje zakupu potrzebnych zagranicz-
nych technologii na rynku światowym w drodze zarówno zakupu licencji, jak 
i wykupu zagranicznych firm będących posiadaczami patentów i ośrodków 
badawczych28 . W roku 2016 wartość strumienia BIZ odpływających z Chin 
wyniosła 216,4 mld USD i po raz pierwszy przekroczyła wartość napływu 
BIZ do tego kraju . Wskazuje to na ważną zmianę inwestycyjnej pozycji ChRL 
w gospodarce światowej29 . Do umocnienia tej globalnej pozycji przyczyniły 
się również zmiany porządku instytucjonalno-organizacyjnego świata, które 
wynikały z potrzeby dopasowania się wielu krajowych gospodarek do nowych 
warunków ekonomicznych30 . Problemem światowym stały się napięte relacje 
handlowe USA i Chin, a jednym z powodów jest rywalizacja technologiczna 
tych dwóch potęg gospodarczych .

Zdaniem prof . Bogdana Góralczyka wzmocnienie pozycji chińskiej gospo-
darki na świecie przełożyło się na zmianę strategii realizowanej przez rząd w Peki-
nie i skutkowało odstąpieniem od koncepcji „szybkiego wzrostu” (jueqi) na rzecz 
koncepcji „pokojowego wzrostu” (heping jueqi), którą coraz częściej zaczęto 
uzupełniać terminem naukowego rozwoju (kexue fazhan) . Pojęcia te zostały 
przedstawione w Białej Księdze, opublikowanej w 2011 r . Stwierdzono tam 
(oraz w innych dokumentach), że, po pierwsze, Chiny nie mają rewizjonistycz-
nych zamiarów w stosunku do porządku gospodarczego na świecie, a po drugie 

27 B . Góralczyk, Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Wydawnictwo 
Akademickie Dialog, Warszawa 2018, s . 281 .

28 F . Kunze et al ., Made in China 2012: Technologietransfer und Investitionen in ausländi-
sche Hochtechnologiefirmen – Chinas Weg zum Konkurrenten um die Zukunftstechnologien, ”ifo 
Schnelldienst” 2018, vol .  71, issue 14, München, s .  4, http://hdl .handle .net/10419/181126 
(dostęp 3 .12 .2019) .

29 OECD, FDI Statistics According to Benchmark Definition 4th Edition (BMD4), https://
stats .oecd .org/Index .aspx?datasetcode=FDIINDEX# (dostęp 16 .12 .2019) .

30 K . Żukrowska, Chiny: potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształ-
towania nowego układu międzynarodowego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 1, 
s . 26 .
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– opierają swój rozwój gospodarczy na wynikach badań naukowych i kształce-
niu kadr . Silny wzrost znaczenia chińskiej gospodarki zaczął budzić globalny 
niepokój, a rząd tego kraju jest świadomy tych obaw i stara się je złagodzić31 .

Wraz z umocnieniem się pozycji Chin w gospodarce światowej władze tego 
państwa obecnie nieco rozluźniają politykę dotyczącą MTT, zwłaszcza w seg-
mencie tzw . wysokich technologii . Restrykcyjne przepisy, wymuszony transfer 
technologii, słaba ochrona własności intelektualnej i presja na eksport prze-
mysłowy ustępują miejsca staraniom chińskiego rządu o poprawę zdolności 
absorpcyjnych lokalnych firm . Zdolność przedsiębiorstw do asymilacji nowych 
technologii (przede wszystkim zagranicznych) ma zasadnicze znaczenie dla ich 
efektywnego wykorzystania i dalszego rozwoju własnych innowacji . Przed-
miotem szczególnej troski państwa o szybki rozwój i światowy poziom stała 
się chińska sfera naukowo-badawcza, obejmująca: krajowe ośrodki badawcze 
(niezależne i w ramach uczelni wyższych), klastry technologiczne, prace B+R 
prowadzone przez przedsiębiorstwa, a częściowo też centra badawcze zagra-
nicznych KTN . Doceniany jest transfer nowych technologii powstałych za 
granicą, napływających do kraju kanałami chińskich korporacji .

W ostatnich dwóch dekadach władze chińskie realizują politykę intensyfi-
kacji innowacyjności krajowej (indigenous innovation) w najnowszych dziedzi-
nach wysoko zaawansowanych technologii, a jednocześnie starają się zniwelować 
zależność nowych branż od transferu zagranicznych technologii . Zasadniczymi 
instrumentami wdrażania zmian w polityce innowacyjnej stały się nowe plany 
rozwoju innowacyjności w kraju32 oraz program Made in China 2025 . Chodzi 
przede wszystkim o skupienie i zintensyfikowanie wysiłków sfer B+R i biznesu 
w zakresie: dziesięciu nowych dziedzin technologii33; transferu najnowszych obcych 

31 B . Góralczyk, Wielki Renesans…, op.cit ., s . 285–286 .
32 Dwa najważniejsze plany to Medium and Long-Term National Plan for Science and Tech-

nology Development (przyjęty w 2006 r .) oraz The 13th Five-Year National Science and Technology 
Innovation Plan (obejmuje lata 2016–2020) .

33 Są to: technologie informacyjne, automatyka i urządzenia kontrolne wysokich techno-
logii, sprzęt kosmiczny i lotniczy, morskie urządzenia i okręty, szybkie koleje, energooszczędne 
pojazdy i urządzenia, nowe syntetyczne materiały, biomedycyna i urządzenia medyczne, nowo-
czesny sprzęt rolniczy .
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technologii (komplementarnych wobec chińskich wyników prac B+R); wytwa-
rzania krajowych produktów wyróżniających się wysokim poziomem technolo-
gii, jakości i cenioną marką; dalszej poprawy ochrony własności intelektualnej 
w Chinach . Rozwój innowacyjnych branż rząd chiński stymuluje silnym wspar-
ciem finansowym, podatkowym, kadrowym, administracyjnym, promowaniem 
nowej przedsiębiorczości itd . Co istotne, ma to się przyczynić do podniesienia 
poziomu technologii, wartości dodanej i konkurencyjności wyrobów i usług eks-
portowanych z tego kraju . Intensyfikacja innowacyjności krajowej oraz rozwój 
nowych branż zaawansowanych technologii mają wywołać dalekosiężne skutki 
i służyć budowie innowacyjnej gospodarki oraz innowacyjnego społeczeństwa34 .

Stworzenie dobrych warunków do rozwoju nauki i  techniki skutkuje 
wielkim dorobkiem patentowym, który daje Chinom miejsce wśród lide-
rów innowacji na świecie . Według danych WIPO w 2018 r . do chińskiego 
urzędu patentowego napłynęła rekordowa liczba 1,5 mln wniosków, co sta-
nowiło 46,4% wszystkich wniosków złożonych na świecie . Dla porównania 
w Stanach Zjednoczonych, w 2018 r ., przyjęto 597 tys . zgłoszeń patentowych . 
Liczba wniosków złożonych w Chinach była równa sumie wniosków złożo-
nych w krajach, które uplasowały się w omawianym rankingu na miejscach 
od 2 . do 11 . W roku 2018 w ChRL obowiązywało 2,4 mln patentów, a więk-
szym zasobem patentowym mogły się pochwalić tylko Stany Zjednoczone 
(3,1 mln patentów) . Co ciekawe, połowa wszystkich patentów obowiązujących 
w USA pochodzi z zagranicy, podczas gdy 70% patentów w Chinach zostało 
przyznane krajowym wnioskodawcom35 .

W międzynarodowych porównaniach efekty innowacyjnej polityki chiń-
skiego rządu odzwierciedla m .in . znaczna poprawa pozycji ChRL w global-
nym zestawieniu indeksów innowacyjności (Global Innovation Index – GII) . 
Należy zauważyć, że według założeń trzynastego planu pięcioletniego (na lata 
2016–2020) Chiny miały przesunąć się w rankingu GII z miejsca 18 . w 2015 r . 

34 Z . Li, X . Zhuo, S . Jung, J . Li, China’s 40-Year Road to Innovation, “Chinese Management 
Studies” 2020, vol . 14, no . 2, s . 338–346 .

35 WIPO, World Intellectual Property Indicators – 2019, https://www .wipo .int/pressroom/
en/articles/2019/article_0012 .html (dostęp 16 .12 .2019) .
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na miejsce 15 . w 2020 r .36 . Cel ten został osiągnięty przed czasem, a nawet 
przekroczony już w 2019 r ., kiedy ChRL zajęła 14 . pozycję w rankingu obej-
mującym 129 krajów świata37 .

Politykę chińskiego rządu wobec rozwoju technologicznego i MTT można 
przedstawić na przykładzie sektora energii odnawialnej . Od początku XXI wieku 
władze chińskie wprowadziły w życie wiele regulacji, których celem było uła-
twienie tworzenia i dyfuzji technologii w zakresie wytwarzania przyjaznej śro-
dowisku energii ze źródeł odnawialnych . W roku 2005 rząd chiński wydał 
ustawę Renewable Energy Law, która koncentrowała się na rozwoju przemysłu 
turbin wiatrowych w Chinach i podkreślała potrzebę podniesienia zdolności 
innowacyjnych chińskich firm w tym przemyśle . Ważnym elementem polityki 
było wspieranie działalności B+R oraz współpracy lokalnych i zagranicznych 
firm w rozwoju przemysłu turbin wiatrowych . Przykładem takiej współpracy 
były szkolenia dla pracowników chińskich przedsiębiorstw przez zagraniczne 
KTN . Kolejnym krokiem podjętym przez Ministerstwo Finansów w 2009 r ., 
w celu poprawy zdolności absorpcyjnych przedsiębiorstw w omawianym sek-
torze, było zniesienie ceł importowych na elementy służące do budowy tego 
rodzaju turbin . Wolnocłowy import części i podzespołów turbin wiatrowych 
do Chin przypadł w udziale producentom, którzy osiągnęli określoną wielkość 
produkcji oraz byli w stanie zaprezentować zespół inżynierów prowadzących 
działalność B+R . Wymogi te ułatwiły współpracę techniczną pomiędzy zagra-
nicznymi KTN i lokalnymi producentami turbin wiatrowych, co zaowocowało 
m .in . utworzeniem działów B+R w chińskich przedsiębiorstwach . Kolejnym 
przykładem wspierania przez rząd rozwoju działalności innowacyjnej w sek-
torze turbin wiatrowych było założenie w 2011 r . Goldwind University, gdzie 
– w ramach współpracy wiodących firm krajowych i zagranicznych – kształci się 
inżynierów i techników zatrudnionych w tym sektorze . Wiedza przekazywana 
podczas tych szkoleń – będąca efektem konsolidacji wielu osiągnięć technicznych 

36 K . Koleski, The 13th Five-Year Plan. Staff Research Report, U . S .–China Economic and 
Security Review Commission, Washington, 14th February 2017, s . 3 .

37 WIPO, GII 2019 Rankings, https://www .wipo .int/export/sites/www/pressroom/en/docu-
ments/pr_2019_834_annex1 .pdf (dostęp 17 .12 .2019) .
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– jest szeroko transferowana i przyczynia się do dyfuzji technologii pomiędzy 
chińskimi producentami turbin wiatrowych oraz aktywizuje ich innowacyjność .

Podnoszenie poziomu zdolności technologicznych w kraju nie tylko pro-
wadzi do lepszej absorpcji nowych technologii krajowych i zagranicznych, lecz 
także umożliwia chińskim firmom stopniowe doganianie światowych liderów 
w produkcji turbin wiatrowych38 . Import najnowszych technologii ma uzupeł-
niać i pobudzać rozwój krajowych zdolności technologicznych w tej dziedzinie . 
Ma to szczególnie ważne znaczenie ze względu na duże zanieczyszczenie śro-
dowiska, co stanowi jeden z niepożądanych efektów szybkiego wzrostu gospo-
darczego Chin . Zastępowanie nieodnawialnych źródeł energii odnawialnymi 
na szeroką skalę będzie prowadzić do poprawy jakości powietrza, wód i gleby . 
Do roku 2030 rząd ChRL przeznaczy kwotę 732 mld USD na rozwój sek-
tora energii solarnej i wiatrowej, głównie z udziałem firm krajowych . Chiń-
skie przedsiębiorstwa dołączają już do grona światowych liderów omawianej 
branży . Trzy z dziesięciu największych firm produkujących turbiny wiatrowe 
na świecie wywodzą się z Chin i są to Goldwind, Guodian i Ming Yang39 .

Władze chińskie są świadome ważnej roli, jaką w procesie MTT odgrywają 
wspierane przez nie uczelnie wyższe . Uniwersytety w krajach transformujących 
i rozwijających się – poza funkcją kształcenia – mają istotne znaczenie w pro-
cesie tworzenia innowacji . Po pierwsze, są one w stanie kreować nową wie-
dzę w wyniku prowadzenia podstawowych i stosowanych badań naukowych, 
a następnie przyczynić się do powstawania innowacyjnych wyrobów i usług 
pochodzenia krajowego . Po drugie, akademickie ośrodki badawcze „odszyfro-
wują” obce zaawansowane technologie i adaptują je do lokalnych warunków 
technologicznych i ekonomicznych . W gospodarkach transformujących i roz-
wijających się – takich jak Chiny – waga tej drugiej roli może być większa niż 
pierwszej . Wynika to z faktu, że korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy, 
technologii, innowacji nabiera dużego znaczenia wraz z otwieraniem się firm 
na innowacje . Przyczyniły się do tego malejące koszty zakupu zagranicznych 

38 P . Kowalski, D . Rabaioli, S . Vallejo, International Technology Transfer Measures in an Inter-
connected World…, op.cit ., s . 20 .

39 B . Góralczyk, Wielki Renesans…, op.cit ., s . 479 .
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technologii, skrócenie czasu wdrażania nowych produktów i nowych standar-
dów branżowych oraz postępująca konwergencja technologiczna na świecie40 .

Aktywne podejście rządu chińskiego do MTT i kompleksowa polityka 
państwa w zakresie podnoszenia zdolności technologicznych (handlowa, inwe-
stycyjna, innowacyjna, edukacyjna, infrastrukturalna) były i  są  realizowane 
z punktu widzenia potrzeb krajowych przedsiębiorstw, przemysłów i gospo-
darki . Jako cechy tej polityki można wskazać jej intensywność (w tym szybko 
rosnące nakłady na prace B+R), ewolucyjność (zmiany w kolejnych planach 
gospodarczych) i  skuteczność (znaczna poprawa zdolności innowacyjnych 
na tle innych krajów) . Co istotne, w polityce państwa wobec transferu techno-
logii z/do innych krajów miały miejsce zarówno jej dostosowywanie do ewo-
luujących uwarunkowań (technologicznych, instytucjonalnych, rynkowych) 
w gospodarkach kraju i świata, jak i uruchomienie wymiany technologii w obu 
kierunkach (do importu dołączył eksport) .

Dominującą rolę w kierowaniu rozwojem wysoko zaawansowanych tech-
nologii i nowych branż – wraz z ich finansowaniem – w Chinach przejęło pań-
stwo, co wywołało pewne problemy . Po pierwsze, znaczna część publicznych 
środków na działalność B+R jest przeznaczana na badania stosowane (finanso-
wane z reguły przez przedsiębiorstwa) zamiast na badania podstawowe (będące 
domeną państwa w gospodarkach rynkowych) . Po drugie, rząd chiński rozdzie-
lając środki finansowe na działalność B+R, nadaje priorytety pewnym branżom 
przemysłu, co niejednokrotnie rozmija się z tendencjami rynkowymi . Dodat-
kowo takie podejście sprawia, że przedsiębiorstwom brakuje bodźca do pod-
noszenia innowacyjności i w wielu przypadkach prowadzi to do marnowania 
rządowych dotacji . Po trzecie, w licznie powstających parkach technologicznych 
firmy krajowe nierzadko skupiają się na montażu podzespołów do wyrobów 
zagranicznych KTN zamiast na zaawansowanej technologicznie produkcji . 
Wynika to stąd, że chińskie przedsiębiorstwa biorą pod uwagę ukierunkowanie 
państwa na ocenę szybkich wyników (napływ kapitału, wzrost zatrudnienia, 
wartość produkcji), podczas gdy wysiłki przedsiębiorców na rzecz rodzimych 

40 X . Fu, China’s Path to Innovation, op.cit ., s . 201–203 .
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innowacji zwykle przynoszą efekty w dłuższym okresie . Chociaż rozwój kra-
jowej innowacyjności jest jednym z trzech głównych kierunków polityki eko-
nomicznej Chin, dominująca rola państwa w tym zakresie niekiedy stawia 
innowatorów krajowych (częściowo też zagranicznych) w niepewnym insty-
tucjonalnie środowisku – podatnym na zmiany w polityce innowacyjnej41 .

Przemiany gospodarcze w ChRL spotkały się z dużym zainteresowaniem 
w krajach rozwijających się i sprzyja temu ekspansja handlowa i inwestycyjna 
Chińczyków w tych państwach . Dalsze ekspansja może być silnie związana 
z transferem chińskich technologii (zwłaszcza cyfrowych) do krajów Trzeciego 
Świata, np . krajów afrykańskich . Uważa się, że obecna słaba infrastruktura 
informacyjna w Afryce mogłaby ułatwić szybkie wejście gospodarek na wyższy 
poziom nowoczesnej infrastruktury informacyjnej i innowacyjności . W przy-
szłości kontynent ten może się stać obszarem dynamicznego rozwoju biznesu, 
jeśli zostanie on oparty na technologiach cyfrowych w przedsiębiorczości, zarzą-
dzaniu państwem, edukacji, a przede wszystkim na nowoczesnej infrastruktu-
rze informacyjnej42 . Oparcie rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się 
na transferze i dyfuzji nowych technologii cyfrowych (chińskich?) wymagałoby 
szerokiej współpracy różnych podmiotów/instytucji tworzących narodowy sys-
tem innowacji (NSI), z aktywnym udziałem państwa w omawianych procesach .

14.4.  Implikacje zmian w MTT dla międzynarodowych 
powiązań gospodarczych

Dokonująca się ewolucja MTT nie tylko stanowi następstwo wielu zmian 
technologicznych, ekonomicznych i  socjologicznych, lecz także wywołuje 
wiele implikacji dla współczesnej gospodarki świata i poszczególnych krajów . 

41 R . P . Appelbaum, C . Cao, X . Han, R . Parker, D . Simon, Innovation in China . Challenging 
the Global Science and Technology System, Policy Press, Cambridge UK–Medford, USA, 2018, 
s . 61–66 .

42 J . Ma, To Afryka będzie siłą napędową kolejnej rewolucji cyfrowej . Turning Points. Global 
Agenda 2020, „Gazeta Wyborcza” z dnia 31 grudnia 2019 r ., s . 12–13 .
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Dostrzegając szeroki wymiar i dużą złożoność globalnych implikacji, w dalszych 
rozważaniach skupimy się na problemach krajów rozwijających i transformu-
jących gospodarki . Mają one duże potrzeby w zakresie napływu zagranicznych 
technologii, mogących przyspieszyć rozwój ich gospodarek . Zasadnicze impli-
kacje zmian w MTT dla globalnych powiązań gospodarczych powstają w kon-
sekwencji pewnych cech, procesów i zjawisk przedstawionych w poprzednich 
podrozdziałach . W tym kontekście przedmiotem analizy będą cztery zasadnicze 
obszary związane ze zmianami MTT, którymi są: postęp naukowo-techniczny, 
rynek globalny, podmioty uczestniczące, uwarunkowania makroekonomiczne .
1 . Postęp naukowo-techniczny we współczesnej gospodarce obejmuje nie tylko 

technologie cyfrowe i informacyjne, lecz również osiągnięcia w wielu innych 
dziedzinach, takich jak biotechnologie, syntetyczne materiały i paliwa, 
technologie kosmiczne itd . Obecne zmiany technologiczne dokonują się: 
szybko, jednak w sposób nierównomierny, bardzo kosztowny, ale silnie 
wspierający konkurencyjność przedsiębiorstw; według otwartego modelu 
innowacji, lecz oligopolistycznie (w gronie liderów nowoczesnych branż); 
z wykorzystaniem rosnącego MTT i przy zacieśnianiu ochrony własności 
intelektualnej . Rozszerza się niematerialny charakter MTT w konsekwen-
cji przepływu: wiedzy, odcieleśnionych technologii, wysokich kwalifikacji, 
nowoczesnych usług . Postęp technologiczny staje się bardziej skoncentro-
wany w grupach podmiotów zdolnych do tworzenia, stosowania i dalszego 
rozwoju wysoko zaawansowanych technologii . Implikuje to ograniczenie 
możliwości awansu technologicznego dla krajów mniej rozwiniętych i kra-
jowych przedsiębiorstw o mniejszych zasobach i niższych zdolnościach 
technologicznych do: tworzenia i stosowania nowych technologii, zakupu 
i efektywnego wykorzystania transferowanych technologii, podnoszenia 
innowacyjności i konkurencyjności .

2 . Bezpośrednio do MTT odnoszą się kwestie bezpieczeństwa przepływu 
nowej wartościowej wiedzy i opatentowanych technologii . Bezpieczeństwo 
techniczne dotyczy zarówno niezawodności krajowej infrastruktury IKT 
(ICT) i stosowanych systemów przepływu informacji, jak też niedostępno-
ści informacji dla nieuprawnionych podmiotów . Bezpieczeństwo prawne 
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obejmuje: ochronę prawa własności, przepisy patentowe i pracę odpowied-
nich urzędów, krajowe sądownictwo, kulturę biznesu itd . Nieskuteczne 
zwalczanie nielegalnej imitacji markowych produktów i polityka wymu-
szania importu określonych technologii demotywują KTN do prowadzenia 
biznesu w danym kraju, a często są to kraje mniej rozwinięte . Wymagania 
KTN w zakresie dostępu do rynku, swobody zawierania transakcji i bez-
pieczeństwa przepływu technologii na świecie mogą implikować ograni-
czanie grona krajów i przedsiębiorstw, z którymi jest prowadzony MTT .

3 . Zawodność rynku stanowi duży problem w MTT i może dotyczyć wszyst-
kich uczestników wymiany technologicznej . Znaczenie mają kwestie: asy-
metrii informacji, ekwiwalentności wymiany, ryzyka, zmienności prawa 
i regulacji administracyjnych oraz zawłaszczania wiedzy technicznej nale-
żącej do innych podmiotów . Na przebieg rynkowych transakcji, których 
przedmiotem są technologie, rzutują również informacje płynące kana-
łami niekomercyjnymi (informacyjnymi) i z różnych nielegalnych źródeł . 
Zawodność i brak przejrzystości na rynku globalnym mogą generować, 
z jednej strony, nieuprawnione korzyści z tej wymiany, a z drugiej – nad-
mierne koszty zakupu i wdrożenia technologii, zwłaszcza dla firm i krajów 
mniej rozwiniętych . Wbrew interesom KTN może to implikować inter-
wencję państw importujących technologie i organizacji międzynarodowych 
w MTT, w celu niwelowania zawodności rynku i częściowego sterowania 
jego mechanizmem .

4 . Na globalnym rynku technologii KTN tworzą dominującą grupę dostawców 
nowych rozwiązań technicznych, co oznacza możliwość korzystania przez nie 
z silnej pozycji rynkowej i dużej siły przetargowej wobec lokalnych przed-
siębiorstw i państw narodowych, zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych . 
Może to oznaczać prowadzenie niekorzystnych praktyk przez korporacje, 
jeśli w ogóle wejdą na dany rynek krajowy . Możliwe są następujące posu-
nięcia: sprzedaż starszych technologii (zużytych moralnie), wprowadzanie 
restrykcji w umowach i porozumieniach, zaostrzenie konkurencji na rynku 
lokalnym, drenaż rynku pracy z kwalifikowanych kadr, przechwytywanie 
i  zwrotny transfer wartościowych technologii, szybkie wyjście z  rynku/
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kraju dotkniętego kryzysem itd . W konsekwencji związane z działalnością 
zagranicznych KTN możliwości podnoszenia zdolności technologicznych 
i konkurencyjnych krajowych przedsiębiorstw będą mniejsze . Omijanie 
przez KTN określonych rynków może implikować osłabienie dynamiki 
rozwoju krajowych firm, branż i sfery B+R, a w dłuższym okresie – całej 
gospodarki i jej powiązań z otoczeniem międzynarodowym .
W MTT przesuwanie globalnych strumieni technologii z kanału inwesty-

cyjnego (przepływy BIZ) do kanału handlowego będzie prowadzić do więk-
szej rywalizacji krajów goszczących o przyciągnięcie zagranicznych kapitałów 
i technologii . Może to skłonić firmy i państwo do większego wysiłku inwe-
stycyjnego w celu poprawy nowoczesności zasobów i zdolności na potrzeby 
tworzenia i wdrażania innowacyjnych technologii, rozwoju przedsiębiorstw 
i nowych czy zmodernizowanych gałęzi gospodarki . Zagraniczni inwestorzy 
(KTN) poszukują możliwie najlepszych walorów lokalizacyjnych w krajach 
mogących gościć BIZ, co może prowadzić do koncentrowania się ich zaan-
gażowania w mniejszym gronie krajów mających bardziej korzystne warunki 
działania dla zagranicznych filii oraz ośrodków B+R . Może to implikować słab-
sze rozprzestrzenianie na świecie technologii kanałem inwestycyjnym i dalszy 
stopniowy spadek jego znaczenia .

Korporacje transnarodowe posiadają specjalne wymagania co do charakte-
rystyki krajowych gospodarek przyjmujących zagraniczne kapitały i technolo-
gie . Dotyczy to nie tylko zaangażowania KTN za granicą w zakresie stosowania 
istniejących technologii, ale też tworzenia nowej wiedzy, technologii, innowa-
cji oraz ich zwrotnego transferu do krajów macierzystych . Bardziej atrakcyjne 
są gospodarki posiadające: odpowiednie (niedrogie, lecz zaawansowane) zasoby 
i zdolności technologiczne, dobrze funkcjonujące krajowe NSI, sprawne insty-
tucje rynkowe, skuteczne prawo, nowoczesną infrastrukturę, klastry wysokich 
technologii, wyróżniające się instytuty badawcze oraz wyższe uczelnie itd .43 . 

43 R . W . Ciborowski, I . Skrodzka, International Technology Transfer and Innovative Adjustment 
in EU, “Empirical Economics” 2019, 1st April, https://doi .org/10 .1007/s00181-019-01683–8 
(dostęp 27 .11 .2019) .
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Tego rodzaju wymagania technologiczne i ogólnogospodarcze mogą być trudne 
do spełnienia, co staje się przeszkodą dla napływu nowych technologii do kra-
jów o niższym poziomie rozwoju gospodarki, nauki i techniki . Może to impli-
kować słabsze podnoszenie ich zdolności technologicznych, a w konsekwencji 
– powiększanie się luki technologicznej między różnymi grupami krajów .

Przykład Chin wskazuje, że dla kraju mniej rozwiniętego, lecz transformu-
jącego i skutecznie aktywizującego gospodarkę, możliwe jest skrócenie dystansu 
technologicznego wobec krajów rozwiniętych . Polityka technologiczna stano-
wiła ważny obszar ogólnych zmian w gospodarce, przede wszystkim w sekto-
rze przedsiębiorstw i badań naukowych . Rozwój zdolności technologicznych 
w gospodarce ChRL był silnie związany z szerokim wykorzystaniem transferu 
zagranicznych technologii do szybkiego wdrożenia i uruchomienia rozwoju 
technologicznego przedsiębiorstw, a następnie do tworzenia przez nie własnych 
innowacji . Polityka innowacyjna silnie wspiera krajowe zdolności ośrodków 
B+R oraz firm do rozwoju najnowszych technologii oraz nowych branż prze-
mysłu i usług . Obecnie nie tylko import obcych technologii do Chin, lecz 
także eksport chińskich technologii stanowią ważny komponent MTT . Rosnąca 
innowacyjność gospodarki ChRL wspiera jej rozwój i znacząco przyczynia się 
do umacniania pozycji tego kraju w gospodarce światowej .

Podsumowanie

W dobie obecnej rewolucji informacyjnej zmieniły się tradycyjne koncep-
cje technologii oraz jej transferu do innych podmiotów (zwłaszcza przedsię-
biorstw), a także za granicę – do innych gospodarek . Eksponowana jest rola 
szeroko rozumianej informacji (szczególnie technicznej), której tworzenie, 
posiadanie i wykorzystanie do budowy innowacji ma obecnie zasadnicze zna-
czenie w działalności gospodarczej . We współczesnym transferze technologii 
następują przesunięcia mechanizmów (ku rynkowemu), postaci technologii 
(ku odcieleśnionym), kanałów (ku handlowym) oraz przetasowania wśród firm 
będących posiadaczami i dostawcami technologii na rynek globalny . Istotne jest 
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relatywne obniżanie się znaczenia kanału inwestycyjnego (opartego na maleją-
cych przepływach BIZ) względem kooperacyjnego (alianse technologiczne) oraz 
handlowego (licencje, produkty wysokich technologii) . W międzynarodowym 
transferze technologii kraje transformujące i rozwijające się nabrały ważności 
jako grupa odbiorców mających wielkie potrzeby w zakresie nowych techno-
logii, lecz nie zawsze dobre warunki i odpowiednie zdolności do ich zakupu, 
transferu i produkcyjnego wykorzystania . Godny uwagi jest przykład Chiny .

W ChRL trwające od 1978 r . reformy i przemiany gospodarcze (urynko-
wienie, liberalizowanie, modernizowanie) oraz polityka innowacyjna stworzyły 
odpowiednie warunki do napływu towarów, kapitału i technologii z zagra-
nicy . Transfer obcych technologii kanałami handlowym i inwestycyjnym oraz 
zaangażowanie zachodnich KTN – przy wsparciu polityką władz – stały się 
ważnym stymulatorem rozwoju zdolności technologicznych krajowych przed-
siębiorstw i dynamizacji chińskiego eksportu . Rozwój sfery naukowo-badawczej 
i sektora przedsiębiorstw (zwłaszcza prywatnych) przyniósł efekty w postaci 
licznych patentów, innowacyjnych produktów i firm, nowych branż przemy-
słu i usług . Przykładem jest odnosząca międzynarodowe sukcesy branża tur-
bin wiatrowych, gdzie transfer obcych technologii zapoczątkował działalność 
innowacyjną i rozwój chińskich firm .

Zmiany obecnie zachodzące w MTT tworzą układ czynników zewnętrz-
nych, który przypuszczalnie nie będzie sprzyjający dla rozwoju zdolności 
technologicznych w krajach mniej rozwiniętych . Jednak polityka państwa, 
w pewnym stopniu, może przeciwdziałać niekorzystnym procesom czy zjawi-
skom w MTT oraz sterować transferem zagranicznych technologii . Polityka 
innowacyjna może i powinna stworzyć odpowiednie warunki do wykorzysta-
nia obcych technologii, a także uruchomić innowacyjność krajowych podmio-
tów . Wskazuje na to przykład Chin, z uwzględnieniem specyfiki gospodarki 
i polityki tego kraju .

Obecne tendencje zmian w MTT zasadniczo nie prowadzą do konwergen-
cji i niwelowania luki technologicznej na świecie . W konsekwencji, globalne 
powiązania ekonomiczne i technologiczne raczej nie będą się rozwijać wszech-
stronnie i równomiernie . Jednak w przyszłości nie muszą być powielane stare 
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wzorce rozwoju ekonomicznego i technologicznego w gospodarce światowej, 
gdyż w pewnym stopniu możliwe jest ich przekształcanie przez Chiny i inne 
nowe „potęgi gospodarcze” .
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Streszczenie

Celem rozdziału jest przedstawienie oddziaływania nowych technologii na kierunki prze-
pływów strumieni handlu międzynarodowego w skali globalnej . W rozważaniach znalazły 
się teoretyczne aspekty roli innowacji w rozwoju handlu międzynarodowego, międzyna-
rodowego podziału pracy oraz globalnego łańcucha wartości . W opracowaniu zbadano 
kwestie wzajemnego oddziaływania handlu międzynarodowego na innowacje i technolo-
gie w grupie najważniejszych eksporterów i importerów świata . Do analizy zagadnienia 
zastosowano metodę ilościową i metodę jakościową .
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NEW TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL TRADE 
FLOWS: THE INDUSTRIAL POLICY DILEMMAS OF THE 
EUROPEAN UNION

Summary

The purpose of the chapter is to present the impact of new technologies on the flow direc-
tions of international trade flows on a global scale . The theoretical aspects of the role of 
innovation in the development of international trade, international division of labor and 
the global value chain are at the point of consideration . The chapter examines the issues 
of mutual influence of international trade on innovation and technologies in the group of 
the most important exporters and importers of the world . The quantitative method and 
the qualitative method were used to analyze the issue .

Keywords: international trade, innovations, production factors, European Union, Ger-
many, protectionism .

Wprowadzenie

Rozwój nowych technologii decyduje zarówno o strukturze towarowej han-
dlu międzynarodowego, jak i pozycji poszczególnych państw w handlu świato-
wym . Nowe technologie ukształtowały czołową pozycję gospodarczą na świecie 
Anglii w XIX wieku, Stanów Zjednoczonych w XX wieku, a w XXI wieku 
państwa rywalizują o utrzymanie wiodącej roli w handlu międzynarodowym, 
jeśli weźmie się pod uwagę kwestie handlu zaawansowanymi technologiami . 
W kolejnych rewolucjach przemysłowych dzięki innowacjom państwa zwięk-
szały wydajność produkcji, co pozwalało na obniżenie kosztów produkcji, cen 
oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi państwami . Po roku 
2010, w okresie rewolucji przemysłowej 4 .0, nowe technologie są przedmiotem 
zainteresowania państw, które zwiększając wydatki na badania i rozwój oraz 
formułując nowe instrumenty polityki przemysłowej, chcą utrzymać wysoką 
pozycję w handlu międzynarodowym . Postęp technologiczny wymaga jednak 
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odpowiednio ukierunkowanej polityki gospodarczej państwa, rozwiązań rynko-
wych oraz określonego kierunku polityki przemysłowej . W przypadku decyzji 
państwa o interwencjach w gospodarkę dobór odpowiednich instrumentów 
prowadzi do powstania konsekwencji gospodarczych .

Celem rozdziału jest przedstawienie oddziaływania nowych technologii 
na kierunki przepływów strumieni handlu międzynarodowego w skali global-
nej, w okresie szybkiego rozwoju nowych technologii po 2010 r .

15.1.  Rola nowych technologii w handlu międzynarodowym 
– podłoże teoretyczne

Zależność rozwoju gospodarczego od innowacji i twórczej destrukcji, sfor-
mułowana jeszcze na początku XX wieku przez Josepha Aloisa Schumpetera, 
pozwala zrozumieć znaczenie nowych technologii w rozwoju eksportu i dla 
wzrostu wydajności produkcji państw . Zależność tę potwierdziły kolejne badania 
naukowe dotyczące ważności innowacji technologicznych we wzroście gospo-
darczym, dla którego wymiana handlowa z zagranicą odgrywa zasadniczą rolę2 . 
W części prac pojawiły się krytyczne uwagi na temat wzajemnych zależności 
między rozwojem innowacji a rozwojem gospodarczym, w związku z tym, iż 
większość potrzeb konsumentów jest zaspokojona podażą produktów wytwarza-
nych przy użyciu współczesnych technologii3 . Nowe technologie prowadząc do 
twórczej destrukcji (w rozumieniu Josepha Aloisa Schumpetera), nie spowodują 
zwiększenia produkcji poprzez nowe zadania dla siły roboczej obsługującej pro-
cesy wytwórcze, również sektor usług może nie być wystarczający pod względem 
liczby osób zatrudnionych, najczęściej pracowników niewykwalifikowanych, 
na skutek ich odchodzenia z wykorzystującego innowacje sektora przemysłu4 .

2 P . Romer, Increasing Returns and Long-run Growth, “Journal of Political Economy” 1986, 
vol . 94 (5), s . 1002–1037 .

3 J . Komlos, Has Creative Destruction Become More Destructive?, “NBER Working Paper” 
2014, no . 20379, August .

4 J . A . Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cam-
bridge, MA, 1934 .
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Zastosowanie przez kraje rozwinięte nowych technologii w procesach 
wytwórczych powodujące obniżenie cen produktów, w szczególności zaawan-
sowanych technologicznie, osłabi pozycję krajów rozwijających się i ich prze-
wagi komparatywne5 .

Innowacje polegają na wprowadzeniu na rynek substytucyjnego produktu, 
istniejącego i znanego już na rynku, po niższej cenie lub w ulepszonej wersji . 
Najczęściej innowacje służą poprawie jakości produktów . Z podziału pięciu 
różnych typów innowacji (nowych: produktów, technologii, źródeł zaopatrze-
nia w surowce, rynków zbytu, sposobów organizacji6), dokonanego przez Jose-
pha Aloisa Schumpetera, wynika, iż przekształcenie wynalazku w innowacje 
wymaga od firm zarówno opatentowania i zachowania wyłączności na jego 
użycie w danym okresie, jak i korzystania z wiedzy technicznej i technologicz-
nej z zakresu marketingu, organizacji produkcji, informacji o rynku zbytu .

Nowe technologie w formie wynalazków w różnych sektorach, w szczegól-
ności w przemyśle (medycznym, technologii komputerowych, produkcji maszyn 
elektrycznych, biotechnologii, transportowym), wymagają następnie rozpo-
wszechnienia w gospodarce, do którego niezbędne są nowe duże nakłady kapi-
tału . Zazwyczaj nakłady te ponoszą większe firmy ze względu na wysokie koszty 
zastosowania innowacji w etapie początkowym użycia nowych technologii7 .

Innowacje, mierzone danymi o liczbie patentów w gospodarce wskutek 
ścisłego powiązania przemian technologicznych z wynalazkami 8, miały w dru-
giej połowie XX wieku i na początku XXI wieku większe znaczenie w rozwoju 
gospodarczym państw niż w okresach poprzednich w wyniku rozkwitu nauk 
matematycznych, medycznych, inżynieryjnych, rewolucji cyfrowej .

Efektem rozpowszechnienia technologii jest zróżnicowanie poziomu 
dochodu narodowego na mieszkańca (PKB per capita), dlatego dyfuzja nowych 

5 D . Rodrik, New Technologies, Global Value Chains, and Developing Economies, “NBER 
Working Paper” 2018, no . 25164, October .

6 J . Fagerberg, D . C . Mowery, R . R . Nelson, The Oxford Handbook of Innovation . Oxford 
Handbooks, 1st Edition, Oxford University Press, Oxford 2006 .

7 B . H . Hall, B . Khan, Adoption of New Technology, “NBER Working Paper” 2003, no . 9730 .
8 B . T . Kelly, D . Papanikolaou, A . Seru, M . Taddy, Measuring Technological Innovation over 

the Long Run, “NBER Working Paper” 2018, no . 25266 .
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technologii w ujęciu międzynarodowym prowadzi do konwergencji dochodów 
w skali globalnej9 i wzrostu zamożności oraz rozwoju handlu państw, w szcze-
gólności tych, w których wydatki na badania i rozwój w zakresie innowacji 
są porównywalnie mniejsze w relacji do krajów OECD, gdzie ich poziom jest 
wyższy niż w krajach rozwijających się .

Nowe technologie mogą stać się źródłem nowych przewag komparatyw-
nych w handlu międzynarodowym, obok czynnika produkcji „praca” rozwią-
zania techniczne będą decydować o kierunkach przepływów handlowych10 . 
Patenty na długi okres będą sprzyjać przewadze komparatywnej ze względu 
na wykluczenie towarów z obrotu dla firm nieposiadających określonej wie-
dzy o produkcie .

Nowe technologie będą sprzyjające dla wzrostu wydajności produkcji, 
przyczyniając się do poprawy istniejących przewag komparatywnych państw 
w zakresie kosztów produkcji . Wzrost wydajności produkcji państw nastąpi 
dzięki reakcji przedsiębiorców wytwarzających na eksport, którzy będą bar-
dziej skłonni do inwestowania w innowacje, chcąc poprawić pozycję na rynku 
i obniżyć koszty produkcji . Coraz większe znaczenie w rozwoju innowacji będą 
więc miały korzyści skali11 .

Większa otwartość rynku na skutek liberalizacji handlu pozwoli zarówno 
na ograniczenie luki technologicznej w państwach o słabszym zaawansowa-
niu technologicznym, jak i na zwiększenie korzyści przedsiębiorstw inwestu-
jących w innowacje, zachęcając w ten sposób do dalszego wzrostu wydatków 
na badania i rozwój . Zastosowaniu nowych technologii w gospodarce będzie 
sprzyjać w długim okresie liberalna polityka handlowa, dzięki której następuje 
zwiększenie wielkości rynków eksportowych12 .

9 W . Keller, International Technology Diffusion, “NBER Working Paper” 2001, no . 8573, 
October .

10 World Trade Organization, World Trade Report 2018. The Future of World Trade: How 
Digital Technologies Are Transforming Global Commerce, Geneve 2018, s . 101 .

11 P . Aghion, A . Bergeaud, M . Lequien, M . J . Melitz, The Impact of Exports on Innovation: 
Theory and Evidence, “NBER Working Paper” 2018, no . 24600, May .

12 P . Aghion, P . Howitt, The Economics of Growth, The MIT Press Cambridge, OCLC, Lon-
don 2009 .
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Rozwój innowacji będzie prowadził do zaostrzenia konkurencji na rynku 
międzynarodowym . Dla firm wzrost wymiany handlowej doprowadzi do 
intensyfikacji konkurencji na rynku produktów, jednocześnie zachęcając do 
innowacji i powodując powstanie efektu selekcji . Zwiększona konkurencja 
w handlu międzynarodowym będzie prowadzić do opuszczenia rynku przez 
mniej produktywne firmy . Strukturę przedmiotową i geograficzną handlu 
międzynarodowego ukształtują bardziej wydajne firmy z państw zasobnych 
w kapitał . Dlatego część państw zdecyduje się na politykę przemysłową (czę-
ściowo politykę handlową), wykorzystując formę podatków oraz subsydiów 
mogących pozytywnie wpłynąć na zwiększenie inwestycji w innowacje, któ-
rych efektem jest wzrost wydajności produkcji w długim okresie13 .

W państwach bardziej zasobnych w kapitał obniżenie kosztów handlu 
międzynarodowego dzięki nowym technologiom odegra pozytywną rolę 
w decyzjach firm dotyczących eksportu oraz wydatków na badania i rozwój, 
przeznaczonych na ulepszenie jakości produktów obecnych na rynku i two-
rzenie nowych14 .

Liberalizacja handlu i obniżenie barier handlowych przynoszą korzyści 
w formie wzrostu dochodu narodowego krajom decydującym się na otwarcie 
gospodarki . Korzyści te, uwarunkowane wielkością populacji danego kraju, 
będą większe dla państw o niewielkim udziale w handlu międzynarodowym, 
czyli państw małych rozpoczynających rozwój technologiczny . Kraje słabo 
zaawansowane technologicznie w punkcie startu i rozwoju technologicznego 
odnoszą większe korzyści15 .

Rozpowszechnianie nowych technologii będzie istotne dla krajów rozwi-
jających się (mniej zasobnych w kapitał), ponieważ handel zwiększa transfer 
wiedzy z państw bardziej zaawansowanych technologicznie do mniej zaawanso-
wanych krajów i sektorów . Szybszemu wzrostowi gospodarczemu w mniejszym 

13 A . Atkeson, A . Burstein, Aggregate Implications of Innovation Policy, “Journal of Politi-
cal Economy” 2018, June, http://www .econ .ucla .edu/arielb/innovationpolicy .pdf (dostęp 
24 .09 .2020) .

14 A . Atkeson, A . Burstein, Innovation, Firm Dynamics, and International Trade, “Journal 
of Political Economy” 2010, vol . 118 (3), s . 433–484 .

15 P . Aghion, P . Howitt, The Economics of Growth, op.cit ., s . 362 .



15. Nowe technologie a kierunki przepływu handlu międzynarodowego...

363

stopniu będzie więc sprzyjać otwartość gospodarki w krajach zaawansowanych 
technologicznie . Transfer wiedzy w wyniku wymiany handlowej jest korzyst-
niejszy dla krajów rozwijających się, w których występuje niski poziom zaawan-
sowania technologicznego produkcji16 .

Nowe technologie prowadząc do większej kapitałochłonności i wydajności 
produkcji, wymagają inwestycji kapitałowych w nowe metody produkcji, ale 
dają większą szansę na rozwój technologiczny krajom rozwiniętym – zasob-
nym w kapitał .

Wraz z rozwojem technologii zastąpienie przez cyfryzację oraz roboty siły 
roboczej wiąże się z pojawieniem się nowych zadań w gospodarce i przekie-
rowaniem pracowników do innych zawodów (np . analityków, inżynierów)17 . 
Badania naukowe nad sztuczną inteligencją jako platformą technologiczną 
mogą się przyczynić do zautomatyzowania czynności wykonywanych wcześniej 
przez zatrudnionych lub tworzenia nowych obowiązków . Efektami społecz-
nymi rozwoju AI mogą się okazać: stagnacja popytu na pracę, spadek udziału 
pracy w dochodzie narodowym, rosnące nierówności dochodowe oraz niższy 
wzrost wydajności18 .

Podział zadań w gospodarce pomiędzy czynniki produkcji (pracę i kapitał) 
jest związany z robotyzacją i cyfryzacją, które prowadzą do obniżenia kosztów 
handlu oraz zwiększenia kapitałochłonności produkcji19 . Kapitałochłonność 
ta obejmie branże, w których produkcja odbywała się za pomocą wykorzystania 
czynnika „praca” . Automatyzacja będzie prowadzić do nowych zadań w gospo-
darce jedynie w branżach o wyższej wydajności produkcji, powstanie efekt 
przemieszczenia czynników „praca” i „kapitał” w gospodarce20 . Wyposażenie 

16 P . Aghion, C . Bircan, The Middle-Income Trap from a Schumpeterian Perspective, “ADB 
Economics Working Paper Series” 2017, no . 521, September, Asian Development Bank .

17 D .  Acemoğlu, H .  Alp, N .  Bloom, W . R .  Kerr, Innovation, Reallocation and Growth, 
“American Economic Review” 2018, vol . 108 (11), November, American Economic Association, 
s . 3450–3491 .

18 D . Acemoğlu, P . Restrepo, The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of 
Labor Demand, “Discussion Paper Series” 2019, no . 12292, IZA DP .

19 World Trade Organization, World Trade Report. The Future of World Trade…, op.cit.
20 D . Acemoğlu, D . Hanley, W . R . Kerr, Transition to Clean Technology, “Journal of Politi-

cal Economy” 2016, vol . 124 (1), s . 52–104 .
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w czynniki produkcji (na  skutek zastosowania nowych technologii) będzie 
decydować o strukturze produkcji i pozycji konkurencyjnej państw w han-
dlu międzynarodowym . Badania naukowe Darona Acemoğlu potwierdziły 
oddziaływanie nowych technologii na strukturę przedmiotową i geograficzną 
handlu międzynarodowego oraz wpływ cyfryzacji, w szczególności sztucznej 
inteligencji, na podział zadań w gospodarce między czynniki „praca” i „kapi-
tał” . Efekt przemieszczenia czynników produkcji w gospodarce będzie polegać 
na zastąpieniu pracowników w wielu usługach (księgowych, transportowych, 
turystyce) przez roboty, sztuczną inteligencję i  rozwiązania komputerowe, 
a tracący miejsca pracy będą zmuszeni do wykonywania nowych obowiązków 
w gospodarce, często związanych z obsługą komputeryzacji21 .

Nowe zadania w gospodarce w różnych sektorach umożliwią powstanie 
kolejnego pozytywnego efektu, związanego ze wzrostem wydajności produk-
cji – efektu przywracania, dzięki któremu czynnik „praca” nie ulegnie znacz-
nemu zredukowaniu w gospodarce22 . Nowe technologie tworzyły możliwości 
zatrudnienia w innych branżach lub zawodach, w tym dla: inżynierów, mecha-
ników, finansistów .

Większe wykorzystanie jednego z czynników produkcji, kapitału, zwięk-
szy możliwości rozwoju gospodarczego krajów rozwiniętych, które dysponują 
większymi nakładami na badania i rozwój . Pojawienie się nowych przewag 
komparatywnych w formie zaawansowanych technologii, rozwijanych poprzez 
nakłady kapitału, w przyszłości może zatem osłabić pozycję w handlu mię-
dzynarodowym tych państw, które dzięki zasobom czynnika „praca” utrzymy-
wały niskie koszty pracy i czołowe miejsce w globalnych łańcuchach wartości .

Dla krajów rozwijających się szansą na rozwój gospodarczy jest postępujący 
proces związany z nowymi technologiami w krajach bogatszych (zasobnych 
w kapitał), ponieważ innowacje odgrywają dużą rolę w  lokalizacji produk-
cji w globalnych łańcuchach wartości i we wzroście eksportu państw, które 

21 D . Acemoğlu, D . Hanley, W . R . Kerr, Transition to Clean Technology, op.cit ., s . 52–104 .
22 D . Acemoğlu, P . Restrepo, The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of 

Labor Demand, op.cit.
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zwiększają udział w przepływach zadań i komponentów23 . Jednym z powodów 
przenoszenia produkcji za granicę jest cykl życia produktu . W fazie rozwoju 
tego cyklu, dzięki innowacjom, firmy sprzedają produkty na  rynku krajo-
wym . Natomiast gdy produkt osiągnie już fazę standaryzacji, przedsiębior-
stwa zainteresowane obniżeniem kosztów produkcji i nowymi technologiami 
w gospodarce krajowej będą przesuwać zadania produkcyjne na rynki zagra-
niczne, chcąc zachować pozycję monopolisty24 . Dla krajów rozwijających się 
innowacje są szansą na zwiększenie udziału w globalnych łańcuchach produk-
cji w wyniku przenoszenia produkcji z krajów rozwiniętych, w których firmy 
korzystały z nowych rozwiązań technologicznych .

Nowe technologie nie zawsze muszą prowadzić do zwiększenia wydajno-
ści produkcji, ponieważ firmy będą wprowadzać je tylko w celu zastąpienia 
pracy procesami automatyzacji25 . Na skutek wystąpienia efektu przemieszcze-
nia czynników produkcji wewnątrz gospodarki nastąpi spadek zatrudnienia 
w części branż, który może zrównoważyć powstanie nowych zadań .

Wzrost innowacji w gospodarce jest związany z utrzymaniem zasad kon-
kurencji na rynku z uwagi na tworzenie pozycji monopolistycznej innowa-
torów, dopiero w okresie późniejszym nowe pomysły trafiają do pozostałych 
firm na  rynku –  tzw . naśladowców . Firmy, które wprowadzają innowacje 
w gospodarce, osiągają pozycję monopolisty, a dopiero później naśladowcy 
będą przejmować pomysły innowatorów na rynku zarówno krajowym, jak 
i międzynarodowym26 .

23 J . Ravenhill, Global Political Economy, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford 
2017, s . 184 .

24 J . Ravenhill, Global Political Economy, op.cit ., s . 184; D . B . Audretsch, M . Sanders, Tech-
nological Innovation, Entrepreneurship, and Development, w: Entrepreneurship, Innovation, and 
Economic Development, A . Szirmai, W . Naudé, M . Goedhuys, Oxford Scholarship Online, Sep-
tember 2011 .

25 D . Acemoğlu, P . Restrepo, The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of 
Labor Demand, op.cit .; D . Acemoğlu, D . Autor, Skills, Tasks and Technologies: Implications for 
Employment and Earnings, “Handbook of Labor Economics” 2011, no . 4B, s . 1043 .1171 .

26 P . Aghion, Schumpeterian Growth Theory and the Dynamics of Income Inequality, “Econo-
metrica” 2002, vol . 70 (3), s . 855–882 .
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Z wykorzystania nowych technologii w gospodarce wynikają wyzwania dla 
polityki gospodarczej państwa w zakresie konkurencji . Firmy decydujące się 
na zastosowanie nowych technologii będą maksymalizować zyski jako mono-
poliści . Z punktu widzenia polityki gospodarczej państwa powstaje dylemat 
wyboru między szybszym tempem wzrostu gospodarczego dzięki innowa-
cjom stosowanym przez firmy monopolizujące rynek przynajmniej okresowo 
a utrzymaniem wolnej konkurencji na rynku27 .

15.2.   Współczesne działania państwa w zakresie rozwoju 
nowych technologii

Po stronie przewag komparatywnych państw we współczesnym handlu 
międzynarodowym można wyróżnić koszty produkcji i udział w globalnych 
łańcuchach wartości . Główne podmioty w handlu międzynarodowym, zain-
teresowane utrzymaniem wysokiej w nim pozycji konkurencyjnej, będą pro-
wadzić politykę wzrostu wydatków na badania i  rozwój . Udział wydatków 
na B+R w Chinach wyniósł w 2018 r . 2,1% PKB, w Stanach Zjednoczonych 
2,80% PKB, w państwach UE udział ten jest nieco większy (np . w Niemczech 
3,04% PKB), a w Japonii – na poziomie 3,2% PKB .

Do najbardziej zaawansowanych gospodarek pod względem rozwoju inno-
wacji, mierzonego liczbą nowych patentów oraz wydatków na badania i roz-
wój, należą kraje rozwinięte, w tym: Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, 
Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Singapur, Niemcy, Izrael . Poza 
pierwszą czołową dziesiątką znajdują się Chiny i Korea Płd .28 .

Najwięcej wniosków patentowych złożyły podmioty w Stanach Zjed-
noczonych w okresie od 1978 r . do 2018 r ., na drugim miejscu uplasowały 

27 P . Aghion, P . Howitt, The Economics of Growth, op.cit.
28 Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation, 

S . Dutta, B . Lanvin, S . Wunsch-Vincent (ed .), 12th Edition, Cornell University, INSEAD, 
World Intellectual Property Organization, Ithaca–Fontainebleau–Geneva 2019 .
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się Chiny (21,1% całości wniosków patentowych), a potem kolejno Japonia 
(19,6%) i Niemcy (7,8%) .

Tabela 15.1.  Najważniejsi eksporterzy świata w 2018 r. – udział eksportu towarów 
zaawansowanych technologicznie w całości eksportu towarami 
przemysłowymi

Państwo

Udział
w handlu 

światowym 
(%) 

Eksport towarów 
zaawansowanych 
technologicznie 

(mln USD) 

Eksport towarów 
zaawansowanych jako % 

całości handlu artykułami 
przemysłowymi

Wydatki na 
badania i rozwój 

jako % PKB w latach 
2005–2017

Chiny 16,2 654 188 30,9 2,13

Stany 
Zjednoczone 10,9 156 366 18,9 2,80

Niemcy 8,0 209 610 15,8 3,04

Japonia 4,8 111 020 17,3 3,20

Holandia 3,7 85 791 22,2 2,00

Korea Płd. 3,1 192 790 36,3 4,55

Źródło: http://wdi .worldbank .org/table/5 .13# (dostęp 7 .01 .2020); World Trade Organization, World 
Trade Statistical Review 2019, Geneve 2019, s . 100 .

Tabela 15.2.  Udział państw w ogólnej liczbie wydanych patentów  
w latach 1978–2018 (%)

Lp. Państwo Lata 1978–2018 2018

1. Stany Zjednoczone 31,1 22,2

2. Chiny 8,1 21,1

3. Japonia 17,3 19,6

4. Niemcy 10,4 7,8

5. Korea Płd. 4,6 6,7

6. Pozostałe 28,5 22,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIPO, PCT Yearly Review 2019: The Internatio-
nal Patent System, Geneva 2019, s . 11 .

Chcąc utrzymywać przewagi komparatywne dzięki nowym technologiom, 
państwa decydują się na wzrost wydatków na badania i rozwój, w szczegól-
ności w sytuacji, gdy firmy coraz częściej polegają na badaniach naukowych 
prowadzonych na poziomie uniwersyteckim . W Stanach Zjednoczonych 
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korporacje (począwszy od lat 80 . XX wieku) nie chciały już realizować we 
własnych strukturach badań naukowych, ale korzystały z wyników działalno-
ści uczelni wyższych29 .

Tabela 15.3. Wydatki wybranych państw świata na badania i rozwój (mld USD)

Lp. Państwo 2005 2015 2017

1. Stany Zjednoczone 328,1 495,0 543,2

2. Chiny 86,8 407,4 495,5

3. Unia Europejska 226,9 385,9 430,1

4. Japonia 128,6 168,5 170,9

5. Niemcy 64,0 114,1 132,0

6. Korea Płd. 30,6 76,9 90,9

7. Francja 39,5 61,6 64,6

8. Wielka Brytania 30,6 45,6 49,3

9. Rosja 18,1 38,7 41,8

10. Włochy 18,2 30,0 33,5

Źródło: OECD, Main Science and Technology Indicators, vol . 2019, issue 1, s . 10; https://read .oecd-
-ilibrary .org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2019/issue-1_
g2g9fb0e-en#page12 (dostęp 7 .01 .2020) .

W Unii Europejskiej produkty zaawansowane technologicznie stanowiły 
w 2018 r . 19% całości importu zewnętrznego oraz 18% całości eksportu30 . 
W przypadku rozwoju sztucznej inteligencji pierwsze patenty pojawiły się 
w Japonii na początku lat 80 . ubiegłego stulecia, następnie w Stanach Zjedno-
czonych . W latach 2014–2019 Chiny odnotowały najwięcej zgłoszeń paten-
towych w dziedzinie AI31 .

29 A . Arora, S . Belenzon, A . Patacconi, J . Suh, The Changing Structure of American Innova-
tion: Cautionary Remarks for Economic Growth, “National Bureau of Economic Research” 2019, 
vol . 20 .

30 https://ec .europa .eu/eurostat/statisticsexplained/index .php/Production_and_inter-
national_trade_in_high-tech_products#Sold_production_of_high-tech_products (dostęp 
7 .01 .2020) .

31 World Intellectual Property Organization, WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intel-
ligence, Geneva 2019, s . 32 .
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15.3.  Polityka przemysłowa Unii Europejskiej a priorytetowe 
znaczenie nowych technologii

Ogromna konkurencja między państwami w zakresie rozwoju nowych tech-
nologii i unowocześniania produkcji pod względem technicznym w 2019 r . 
doprowadziła do rozkwitu narzędzi polityki przemysłowej w Unii Europejskiej, 
jako odpowiedzi na stosowaną intensywnie politykę przemysłową Chin . Naj-
silniejsze reakcje na działania ChRL pojawiły się w Niemczech, które przyjęły 
zabezpieczenia dla przepływu nowych technologii do inwestorów z państw 
trzecich, spoza UE . Pojawiły się koncepcje przejęcia przez rząd Niemiec udzia-
łów kapitałowych w firmach wysokich technologii, by nie dopuścić do ich 
„zagarnięcia” przez inwestorów zagranicznych pochodzących spoza Europy32 .

Pomimo wielu kontrowersji na temat efektów zastosowania polityki prze-
mysłowej w gospodarce najważniejsze podmioty w handlu międzynarodowym 
zdecydowały się na wykorzystanie instrumentów tej polityki do osiągania 
priorytetowego celu – rozwoju innowacji w strategii gospodarczej państwa . 
Polityka przemysłowa w dobie rozwijania technologii zawiera wiele nowych 
instrumentów związanych zarówno z gospodarką opartą na wiedzy, inwesty-
cjami w innowacje, jak też promocją globalnych łańcuchów wartości . Klasyczne 
elementy polityki przemysłowej są  stosowane w  formie zachęt inwestycyj-
nych, w szczególności w krajach rozwiniętych, oraz w formie zachęt podatko-
wych, takich jak zwolnienia podatkowe, preferencyjne stawki podatkowe lub 
ulgi podatkowe33 . Klasyczne narzędzia ustępują coraz częściej współczesnym 
instrumentom polityki przemysłowej, które obejmują: subsydia wspierające 
rozwój innowacji w procesach produkcji; promocję bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych połączoną z ochroną strategicznych branż; wsparcie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw . Coraz większe znaczenie w polityce przemysłowej 

32 G . Chazan, Germany Acts to Stop Sale of Tech Companies to Non-EU Investors, “Financial 
Times” 2019, 29th November .

33 UNCTAD, World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies, New 
York–Geneva 2018, s . 130 .
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odgrywają rozwój cyfrowy, finansowanie infrastruktury łączności internetowej, 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych34 .

Wzrost gospodarczy oparty na innowacjach stał się najważniejszym zało-
żeniem polityki gospodarczej Chin w ogłoszonej w maju 2015 r . strategii pod 
nazwą Made in China 2025 . Nowe technologie – zgodnie z założeniami władz 
chińskich – mają doprowadzić do realizacji jednego ze strategicznych celów 
rozwoju gospodarczego, czyli: zmiany struktury produkcji w gospodarce, 
modernizacji tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz stworzenia infrastruktury dla 
przyszłego rozwoju sztucznej inteligencji, platform Big Data, nowych pojaz-
dów energetycznych35 . Niewątpliwie kontrowersje w krajach rozwiniętych 
zajmujących czołowe pozycje w handlu międzynarodowym wzbudza polityka 
gospodarcza Chin, w której zawarto główne założenie o potrzebie osiągnięcia 
samowystarczalności w produkcji krajowych towarów i usług zaawansowanych 
technologicznie oraz zwiększenia udziałów w globalnych łańcuchach wartości .

Konflikt interesów między państwami, dotyczący form interwencjonizmu 
państwowego rozwoju nowych technologii, prowadzi do zaostrzonej reak-
cji krajów rozwiniętych na  inicjatywę zwiększenia konkurencyjności chiń-
skich firm na rynkach międzynarodowych za pomocą polityki przemysłowej . 
Przede wszystkim dla krajów rozwiniętych, stosujących zasady WTO w zakre-
sie otwartości rynku, najistotniejsze znaczenie ma fakt, iż gospodarka ChRL 
nadal jest gospodarką nierynkową, w której działalność przedsiębiorstw pań-
stwowych jest uzależniona od założeń polityki przemysłowej rządu36 . Chiny 
stosują szeroki zakres narzędzi polityki przemysłowej, wspierając rozwój rodzi-
mych firm poprzez: zachęty podatkowe (zwolnienia podatkowe, preferencyjne 
stawki podatkowe, ulgi podatkowe, rabat stawek podatku VAT, ulgi podat-
kowe na badania i rozwój, dotacje na badania i rozwój), wsparcie finansowe 
(dostęp do kredytów preferencyjnych), ograniczenia napływu bezpośrednich 

34 UNCTAD, World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies, op.cit .
35 M . Aglietta, G . Bai, China’s 13th Five-Year Plan. In Pursuit of a ‘Moderately Prosperous 

Society’, “Policy Brief CEPII” 2016, no . 12, September .
36 Ch . P . Bown, The 2018 US–China Trade Conflict after 40 Years of Special Protection, “Work-

ing Paper” 2019, no . 19–7, Peterson Institute for International Economics .
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inwestycji zagranicznych uwarunkowane transferem technologii z krajów roz-
winiętych, zamówienia rządowe, standaryzację, dofinansowanie rozwoju infra-
struktury37 . Nadal duże kontrowersje na świecie wzbudzają zastosowane przez 
ten kraj subsydia (zarówno w eksporcie, jak i imporcie) – pomimo sprzeczno-
ści z regulacjami WTO38 – w takich branżach, jak: samochodowa, tekstylna, 
produkcji wyrobów medycznych, oraz w sektorze rolnym .

W reakcji na politykę przemysłową Chin w zakresie innowacji Stany Zjed-
noczone negatywnie oceniły strategię chińskiej polityki gospodarczej prowadzo-
nej z wykorzystaniem narzędzi polityki przemysłowej, deformującej działanie 
rynku i konkurencji39 . W odpowiedzi na chiński interwencjonizm państwowy 
doszło do zaostrzenia przez USA kontroli inwestycji w branżach wysokich 
technologii40, dokonywanych przez przedsiębiorstwa z Chin .

Z krytycznych opinii na temat nowej strategii chińskiej polityki gospodar-
czej opartej na innowacjach wynika pilna potrzeba działań ze strony krajów 
rozwiniętych, w szczególności zaostrzenie wymogów dotyczących ujawniania 
informacji w przypadku przejęć kierowanych przez państwo oraz rozszerzenie 
zakresu kontroli bezpieczeństwa narodowego41 .

W Unii Europejskiej, zarówno Francja, jak i Niemcy, domagają się zmiany 
reguł polityki konkurencji w obliczu niezadowolenia z powodu decyzji Komisji 
Europejskiej o odmowie połączenia dwóch firm (Siemens i Alstom) mogących 
podjąć konkurencję z dużą firmą z Chin o nazwie CRRC, działającą w trans-
porcie kolejowym . Według Francji kontrola fuzji nie sprzyja tworzeniu silnych 

37 D . Poon, China’s Development Trajectory: A Strategic Opening for Industrial Policy in the 
South, “Discussion Papers” 2014, no . 218 December, UNCTAD, s . 24 .

38 USTR, 2018 USTR Report to Congress on China’s WTO Compliance, United States Trade 
Representative, Washington D . C . 2018 .

39 W . M . Morrison, The Made in China 2025 Initiative: Economic Implications for the United 
States, 12th April 2019, Congressional Research Service, https://fas .org/sgp/crs/row/IF10964 .
pdf (dostęp 7 .01 .2020) .

40 G . Greenberg, Will 2019 See an End to ‘Made in China’, “The Financial Times” 2019, 
19th February .

41 J . Wübbeke, M . Meissner, M . J . Zenglein, J . Ives, B . Conrad, Made in China 2025. The 
Making of a High-Tech Superpower and Consequences for Industrial Countries, “Papers on China” 
2016, no . 2, December, MERICS Mercator Institute for China Studies .
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europejskich przedsiębiorstw, podejmujących walkę konkurencyjną z chiń-
skimi przedsiębiorstwami42 .

Francja i Niemcy w 2019 r . przyjęły nowe zasady polityki przemysłowej, 
ukierunkowanej na interwencjonizm państwowy . Wyżej wymienione kraje, we 
wspólnym manifeście dotyczącym polityki przemysłowej (A Franco-German 
Manifesto for a European Industrial Policy Fit for the 21st Century43), uznały sektor 
przemysłu za istotny i decydujący o pozycji gospodarczej Europy w kolejnych 
dziesięcioleciach XXI wieku . W dokumencie tym zwrócono uwagę na zna-
czenie sektora przemysłu w Europie w XX wieku oraz na nowe wyzwania dla 
przemysłu w XXI wieku wskutek procesu cyfryzacji, w szczególności sztucz-
nej inteligencji znajdującej zastosowanie w branży samochodowej i transporcie 
kolejowym . Francja i Niemcy podkreślając priorytetową rolę innowacji, wska-
zały na istotność tradycyjnych sektorów w gospodarce, zwłaszcza przemysłu 
ciężkiego: produkcji stali i aluminium . Wyeksponowano również rangę sektora 
przemysłu, odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój gospodarczy i poży-
tecznego dla polityki społecznej, suwerenności i niezależności gospodarczej .

We wspólnym manifeście Francja i Niemcy uznały, że w przyszłości strate-
gia przemysłowa Europy powinna się opierać na trzech filarach: (1) znacznych 
inwestycjach w innowacje dzięki rozwojowi i produkcji nowych technologii, 
finansowaniu rozwoju technologii w ramach programu InvestEU i Europej-
skiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), wzmocnieniu form 
instytucjonalnych UE na rzecz wsparcia rozwoju innowacji wskutek działalno-
ści Europejskiej Rady ds . Innowacji (EIC) oraz osiągnięciu pozycji światowego 
lidera w zakresie sztucznej inteligencji i zacieśnieniu współpracy w dziedzi-
nie badań i rozwoju; (2) dostosowaniach ram prawnych w Unii Europejskiej 
na niwie norm polityki konkurencji – Niemcy i Francja zaproponowały zmianę 
europejskich reguł polityki konkurencji, w szczególności regulacji w obszarze 

42 Making Europe Great Again, “The Economist” 2019, vol . 430, no . 9131, 23th February, 
s . 34 .

43 Bundesministerium für Wirtschaft und Ebergie, https://www .bmwi .de/Redaktion/
DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy .html (dostęp 
7 .01 .2020) .
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kontroli państwa i  stosowania subsydiów dla przedsiębiorstw; (3) skutecz-
nych środkach mających na celu ochronę rynku krajowego, pozwalających 
jednocześnie na propagowanie idei liberalizacji handlu międzynarodowego, 
przy zmianie regulacji WTO w dziedzinie subsydiowania rozwoju przemysłu .

Postulat Francji i Niemiec w zakresie przekształcenia polityki konkurencji 
na szczeblu Unii Europejskiej, w celu wytypowania „europejskich mistrzów”, 
oznacza zasadniczą zmianę kierunku unijnej polityki gospodarczej . Dotych-
czas w UE polityka przemysłowa nie miała istotnego znaczenia . W latach 90 . 
XX wieku w Unii Europejskiej odchodzono od pojęcia polityki przemysło-
wej na rzecz polityki przedsiębiorczości, powiązanej z polityką konkurencji . 
W dotychczasowej unijnej polityce gospodarczej polityka przemysłowa miała 
charakter horyzontalny, ograniczono stosowanie interwencjonizmu państwo-
wego w zakresie pomocy pojedynczym firmom niedającym sobie rady na rynku 
europejskim . Kraje członkowskie UE stosowały zasadę, iż państwo nie jest 
dobrym decydentem odnośnie do wytypowania wiodących firm w przyszłości, 
a o konkurencyjności działania przedsiębiorstw powinien decydować rynek44 .

Polityka sektorowa odnosząca się do wybranych branż miała zastosowa-
nie w niewielkim zakresie (wyjątkami były górnictwo węgla kamiennego oraz 
wsparcie dla Airbusa na badania i rozwój) . Sektor przemysłu rozwijał się głównie 
poprzez działanie rynku, brak ograniczeń dla napływu bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych oraz niski poziom ceł w handlu artykułami przemysłowymi .

Polityka konkurencji miała na celu ograniczenie zakłócającej pomocy pań-
stwa oraz promocji „krajowych mistrzów”45, dyskryminującej i naruszającej 
konkurencję . W ciągu ostatnich kilku lat przywódcy polityczni, wzywając do 
nowej polityki przemysłowej przeciw deindustrializacji, uznali tę horyzon-
talną perspektywę . Sektorowa polityka przemysłowa nie była stosowana od 
początku lat 90 . XX wieku, zdecydowano się więc na większe wsparcie poli-
tyki handlowej .

44 J . Pelkmans, European Industrial Policy, Bruges European Economic Policy Briefings, Col-
lege de Europe, BEEP briefing n° 15, 2006, s . 26 .

45 J . Pelkmans, European Industrial Policy, Bruges European Economic Policy Briefings, op.cit ., 
s . 41 .
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W ślad za wspólnym manifestem z Francją, dotyczącym potrzeby zmiany 
polityki konkurencji UE, Niemcy ogłosiły narodową strategię polityki prze-
mysłowej . W niemieckiej strategii zgłoszono postulat zmian polityki przemy-
słowej Unii Europejskiej, wytypowania przez państwo „narodowych mistrzów” 
(national champions) . W strategii wyznaczono wiele celów do osiągnięcia 
w średnim okresie, np . zwiększenie udziału przemysłu w wartości dodanej 
brutto do 25% w Niemczech i 20% w UE do 2030 r .46 . Wskazano też klu-
czowe branże sektora przemysłu, w których Niemcy nadal są liderem . Są to: 
przemysł stalowy, miedziany i  aluminiowy, przemysł chemiczny, przemysł 
inżynierii maszyn i urządzeń, przemysł motoryzacyjny, przemysł optyczny, 
przemysł wyrobów medycznych, sektor GreenTech, przemysł zbrojeniowy, 
przemysł lotniczy, produkcja addytywna (druk 3D) . W dokumencie wytypo-
wano ponadto „narodowych mistrzów” (działających w interesie narodowym), 
do których zaliczono takie przedsiębiorstwa, jak Siemens, Thyssen-Krupp 
i Deutsche Bank47 . Niemcy ogłaszając nowe założenia polityki przemysłowej, 
wskazały na działania Stanów Zjednoczonych w sprawie rozwoju tradycyj-
nych branż (przemysły stalowy, produkcji aluminium, samochodowy, rolny) 
i na realizację polityki America First.

Strategia chińskiej polityki przemysłowej wzbudza również obawy Unii 
Europejskiej o  relacje handlowe z USA, które środkami protekcjonistycz-
nymi obejmują firmy europejskie w obawie przed utrzymaniem swojej pozy-
cji w handlu międzynarodowym48 .

Nową strategię polityki przemysłowej Niemiec oceniono krytycznie49 . 
Państwo sięgając po narzędzia polityki przemysłowej, nie zawsze musi osiągać 

46 D . Dohse, G . Felbermayr, G . Holger, S . Kooths, W . Lechthaler, Ch Trebesch, Zeit für 
eine neue Industriepolitik?, “Kiel Policy Brief” 2019, Nr . 122, Positionspapier des Kieler Instituts 
für Weltwirtschaft (IfW) zum Entwurf einer Nationalen Industriestrategie 2030, Kiel Institute 
for the World Economy .

47 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Nationale Industriestrategie 
2030, Strategische Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik, Berlin 2019 .

48 Making Europe Great Again, op.cit.
49 J . Pellegrin, How to Tackle Challenges in a Future-Oriented EU Industrial Strategy?, Study 

for the Committee on Industry, Research and Energy, Policy Department for Economic, Sci-
entific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg 2019 .
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cele gospodarcze w formie wzrostu wydajności produkcji w poszczególnych 
sektorach . Z badań empirycznych wynika, że subsydiowanie przemysłu stocz-
niowego w Chinach co prawda doprowadziło do wzrostu udziału tej branży 
w rynku światowym, ale przy jednoczesnym pogorszeniu dobrobytu społecz-
nego50 . Działania ochrony firm przed konkurencją zagraniczną w przyszłości 
trudno będzie powstrzymać . Nowe założenia polityki przemysłowej Niemiec 
oznaczają zasadniczy zwrot w niemieckiej polityce gospodarczej, nakierowa-
nej w powojennej historii na rozwiązania liberalne . Poza tym funkcje państwa 
interweniującego w działanie rynku wymagają określonych wymogów funk-
cjonowania firm, które przyzwyczajone do ochrony własnych działań, nie będą 
zainteresowane wzrostem wydajności produkcji .

Podsumowanie

Nowe technologie i innowacje należą do najważniejszych czynników sprzy-
jających osiąganiu wysokiej wydajności produkcji w poszczególnych sektorach 
gospodarki, prowadząc do utrzymania przewag komparatywnych państw bar-
dziej zasobnych nie tylko w czynnik „praca”, lecz głównie w kapitał . Więk-
sze wykorzystanie kapitału jako czynnika produkcji w gospodarce zmniejszy 
szanse na utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej państw współcześnie 
opierających się w swoich działaniach na czynniku „praca” – najważniejszym 
elemencie w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz decy-
dującym o pozycji w handlu międzynarodowym dzięki rozwojowi globalnych 
łańcuchów wartości .

50 J . Barwick, M . Kalouptsidi, Nahim Bin Zahur, China’s Industrial Policy: An Empirical 
Evaluation Panel, “NBER Working Paper” 2019, no . 26075, July, Revised September .
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16WAWRZYNIEC MICHALCZYK1

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POZYCJI 
KRYPTOWALUT WE WSPÓŁCZESNEJ 

GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Streszczenie

Celem opracowania jest identyfikacja oraz charakterystyka szans i zagrożeń związanych 
z kryptowalutami, wpływających na możliwość umocnienia ich pozycji we współczesnej 
gospodarce światowej . W pierwszej części uporządkowano kwestie definicyjne, następnie 
dokonano krótkiego opisu najważniejszych kryptowalut oraz skupiono się na możliwo-
ściach i barierach ich rozwoju . Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury oraz 
danych statystycznych . Dane te uwzględniają stan na początek listopada 2019 r . Do naj-
istotniejszych szans rozwojowych kryptowalut należą coraz szersze ich zastosowanie, jako 
alternatyw dla tradycyjnych płatności, inwestycji i sposobu pozyskiwania kapitału, a także 
możliwość wykorzystania również w sferze publicznej . Najważniejsze bariery to z kolei nie-
stabilność kursów, zagrożenia bezpieczeństwa i trudności technologiczne .

Kluczowe słowa: kryptowaluty, waluty wirtualne, gospodarka światowa .

1 dr hab . Wawrzyniec Michalczyk, prof . UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych .
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OPPORTUNITIES AND THREATS FOR THE POSITION 
OF CRYPTOCURRENCIES IN THE MODERN WORLD 
ECONOMY

Summary

The aim of the study is to identify and characterise the opportunities and threats facing 
cryptocurrencies, affecting the possibility of strengthening their position in the modern 
global economy . The first part organises the definition issues, then the most important 
cryptocurrencies are briefly described, and finally the focus is made on the chances and bar-
riers to their development . The literature and statistical analyses were used as the research 
method . The data take into account the state at the beginning of November 2019 . The 
most important development opportunities facing cryptocurrencies include their wider 
use as an alternative to traditional payments, investments and capital raising, as well as the 
possibility of their use also in the public sphere . In turn, the most significant barriers are 
exchange rate instability, security threats and technological difficulties .

Keywords: cryptocurrencies, virtual currencies, world economy .

Wprowadzenie

Kryptowaluty na stałe już „zadomowiły się” w finansach międzynarodo-
wych . Jeszcze kilka lat temu były znane jedynie wąskiemu gronu pasjonatów, 
ale po boomie z końca 2017 r . znacznie rozszerzył się krąg ich posiadaczy 
oraz zwiększyła się skala wykorzystania w płatnościach i obrocie . Nasiliło się 
również zainteresowanie nimi w społeczeństwie globalnym, a rosnąca liczba 
ich rodzajów, giełd, placówek je akceptujących, regulacji prawnych czy coraz 
nowszych rozwiązań technologicznych wyraźnie wskazuje na roztaczające się 
szerokie perspektywy rozwojowe .

Celem opracowania jest identyfikacja oraz charakterystyka szans i zagro-
żeń związanych z kryptowalutami, wpływających na możliwość umocnie-
nia ich pozycji we współczesnej gospodarce światowej . W pierwszej części 
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uporządkowano kwestie definicyjne, następnie dokonano krótkiego opisu 
najważniejszych kryptowalut i skupiono się na możliwościach i barierach ich 
rozwoju . Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury oraz danych 
statystycznych . Dane te uwzględniają stan na początek listopada 2019 r .

16.1. Pojęcie kryptowalut

Pojęcie kryptowalut należy analizować na tle koncepcji pieniądza elektro-
nicznego (e-money), walut cyfrowych i walut wirtualnych . W literaturze są one 
definiowane na różne sposoby . Pierwsza z tych kategorii, najstarsza i najszer-
sza, zasadniczo jest określana w dość jednolity sposób – jako cyfrowe odzwier-
ciedlenie pieniądza tradycyjnego (tzw . waluty fiat), służące elektronicznemu 
transferowi wartości2 . Dyrektywa Unii Europejskiej doprecyzowuje tę definicję, 
wskazując, że jest to wartość monetarna (pieniężna) przechowywana w postaci 
elektronicznej na urządzeniu technicznym, która może być użyta do dokona-
nia płatności nie tylko na rzecz swojego emitenta3 . Z praktycznego punktu 
widzenia pojęcie to jest dość luźno związane z samymi kryptowalutami, nie 
mają one bowiem bezpośredniego odpowiednika w pieniądzu tradycyjnym 
ani w wartości monetarnej, a tym bardziej nie są ich odzwierciedleniem . Ści-
ślejszy związek jest widoczny w przypadku pojęcia walut cyfrowych, choć ich 
definicja nie jest już tak jednoznaczna . Są one określane zarówno jako cyfrowa 
reprezentacja pieniądza elektronicznego lub waluty wirtualnej (jako zdigitali-
zowane odzwierciedlenie wartości)4, jak i synonim waluty wirtualnej5 . Czym 

2 Financial Action Task Force, Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 
Paris 2014, s . 4; D . He, K . Habermeier, R . Leckow, V . Haksar, Y . Almeida, M . Kashima, N . Kyria-
kos-Saad, H . Oura, T . S . Sedik, N . Stetsenko, C . Verdugo-Yepes, Virtual Currencies and beyond: 
Initial Considerations, International Monetary Fund, Washington 2016, s . 7–8; A . Wiśniewska, Bit-
coin jako waluta wirtualna, “Institute of Economic Research Working Papers” 2015, no . 155, s . 3 .

3 European Central Bank, Electronic Money, https://www .ecb .europa .eu (dostęp 2 .11 .2019) .
4 Financial Action Task Force, Virtual Currencies. Key Definitions…, op.cit ., s . 4; D . He 

et al ., Virtual Currencies and beyond…, op.cit ., s . 7–8; A . I . Piotrowska, Bitcoin. Płatnicze i inwe-
stycyjne zastosowania kryptowaluty, CeDeWu, Warszawa 2018, s . 15 .

5 Bank for International Settlements, Digital Currencies, 2015 .
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jest więc owa waluta wirtualna, skądinąd pojęcie kluczowe z punktu widzenia 
sformułowania definicji kryptowalut?

Waluta wirtualna jest określana przez Europejski Bank Centralny jako 
nieemitowana (ani przez władze monetarne, ani przez instytucję kredytową czy 
pieniądza elektronicznego) cyfrowa reprezentacja wartości, która w pewnych 
warunkach może stanowić alternatywę dla tradycyjnych środków płatniczych6, 
czyli w istocie jako rodzaj nieuregulowanego pieniądza cyfrowego7 . Co więcej, 
w literaturze pojawia się również pojęcie systemu walut wirtualnych (virtual 
currency scheme), obejmujące – poza samą jednostką wartości – dodatkowo ściśle 
z nią powiązany mechanizm jej transferu . Mechanizm ten pozwala na dokony-
wanie pomiędzy podmiotami rozliczeń w walutach wirtualnych i funkcjonuje 
jako substytut systemu bankowego, spełniającego taką funkcję w przypadku 
pieniądza elektronicznego . W innej definicji, autorstwa Financial Action Task 
Force (FATF), stwierdza się również, że waluta wirtualna jest cyfrową reprezen-
tacją wartości, która może podlegać handlowi oraz funkcjonować jako pośred-
nik w wymianie, jednostka rozliczeniowa czy środek gromadzenia wartości, 
ale nie ma nigdzie na świecie statusu oficjalnego środka płatniczego8 . Tu więc 
na pierwszy plan zostało wysunięte spełnianie przez daną walutę funkcji pie-
niądza, mimo braku prawnego obowiązku jej akceptacji . Należy jednak zwrócić 
uwagę, że występująca w dokumentach różnych oficjalnych instytucji praktyka 
definiowania walut wirtualnych w opozycji do pieniądza elektronicznego skut-
kuje tym, że zasadniczo nie są one uznawane za pieniądz w tradycyjnym rozu-
mieniu . Jest to zresztą podkreślane w tego typu publikacjach, choć jednocześnie 
wskazuje się, że w miarę upływu czasu oraz wzrostu skali płynności i akcepto-
walności walut wirtualnych takie podejście może się zmienić9 . Przesłanki, które 
wpływają na rozbieżność pomiędzy pojęciami waluty wirtualnej i pieniądza 

6 European Central Bank, Virtual Currency Schemes – A Further Analysis, Frankfurt am 
Main 2015, s . 25 .

7 A . I . Piotrowska, Czynniki oceny opłacalności inwestycji w kryptowalutę bitcoin, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 862, s . 370; A . Wiśniewska, Bitcoin…, op.cit ., s . 4 .

8 Financial Action Task Force, Virtual Currencies. Key Definitions…, op.cit ., s . 4 .
9 European Central Bank, Virtual Currency Schemes – A Further Analysis, op.cit ., s . 25; 

D . He et al ., Virtual Currencies and beyond…, op.cit ., s . 17 .
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elektronicznego, to m .in .: zróżnicowany zakres ich akceptacji, odmienny sta-
tus prawny, różna skala regulacji, nadzoru i ryzyka, inny rodzaj emitenta, brak 
gwarancji odkupu, brak odpowiednika realnego itp .10 .

Waluty wirtualne są dzielone w literaturze na kilka sposobów . Jedna z kla-
syfikacji wyróżnia:
1) zamknięte (closed) waluty wirtualne, określane też mianem „niewymienial-

nych” (non-convertible), charakteryzujące się brakiem powiązania z pie-
niądzem realnym, niepodlegające wymianie na gotówkę i otrzymywane 
również nie za nią, ale za działania wykonywane w świecie wirtualnym 
(np . w grach); mogą one być wykorzystywane do zakupu wyłącznie dóbr 
o charakterze niematerialnym;

2) waluty wirtualne o przepływie jednokierunkowym (unidirectional flow), 
które można zakupić za pieniądz realny, ale nie można ich już odsprzedać;

3) waluty wirtualne o przepływie dwukierunkowym (bidirectional flow), 
zwane też „wymienialnymi” (convertible), podlegające obustronnej wymia-
nie na pieniądz tradycyjny11 .
W źródłach można również spotkać inną klasyfikację, szczególnie istotną 

z punktu widzenia kryptowalut – podział na scentralizowane i zdecentralizo-
wane waluty wirtualne (te pierwsze są też czasem określane mianem „tokenów” 
czy „żetonów”), którego przesłanką jest istnienie nadrzędnego podmiotu admi-
nistrującego, kontrolującego i nadzorującego system . Niekiedy obok modelu 
zdecentralizowanego wyróżnia się jeszcze dodatkowo jego wersję rozproszoną 
(distributed), charakteryzującą się brakiem hierarchizacji12 .

Kryptowaluty pojawiające się w Internecie i gospodarce światowej pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku są odmianą wymienialnych walut wirtualnych, 

10 European Central Bank, Virtual Currency Schemes, Frankfurt am Main 2012, s .  16; 
E . Chrabonszczewska, Bitcoin – nowa wirtualna globalna waluta?, “International Journal of 
Management and Economics” 2013, no . 40, s . 56; W . Michalczyk, Bariery rozwoju bitcoina jako 
nowej formy pieniądza międzynarodowego, „Ekonomia XXI Wieku” 2018, nr 1, s . 42; A . I . Pio-
trowska, Bitcoin…, op.cit ., s . 20–22 .

11 European Central Bank, Virtual Currency Schemes, op.cit., s . 13–14; Financial Action Task 
Force, Virtual Currencies. Key Definitions…, op.cit ., s . 4 .

12 Financial Action Task Force, Virtual Currencies. Key Definitions…, op.cit ., s . 5; A . I . Piot-
rowska, Bitcoin…, op.cit ., s . 20 .
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w zdecydowanej większości zdecentralizowanych (rozproszonych), i stanowią 
cyfrową jednostkę wartości, w przypadku której weryfikacja autentyczności 
jest oparta na mechanizmie szyfrowania13 . Jak już wskazywano, jest to jedynie 
wąskie znaczenie tego pojęcia, ponieważ jednostki wartości tego typu są nie-
rozerwalnie związane z zespołami rozwiązań o charakterze rozliczeniowym, 
pozwalającymi na dokonywanie ich transferu . Przy takim, szerszym podejściu 
kryptowaluty obejmują również rozbudowaną i także zazwyczaj zdecentralizo-
waną (rozproszoną) sieć powiązań pomiędzy podmiotami . Warto zaznaczyć, 
że niektóre z takich sieci dają możliwość emisji w ich ramach – poza krypto-
walutą bazową, czyli tzw . coinem – kolejnych wirtualnych pieniędzy . Są one 
wówczas również określane mianem „tokenów” .

Fundamentem dokonywania rozliczeń w systemach kryptowalutowych jest 
zastosowany algorytm potwierdzania transakcji . Obecnie dominują tu dwa 
rozwiązania: tzw . dowód pracy (proof-of-work) i dowód stawki (proof-of-stake) . 
Pierwszy z nich wymaga zaangażowania znacznej mocy obliczeniowej kom-
puterów do procesu szyfrowania i archiwizowania transakcji, drugi – opiera 
się na gromadzeniu przez uczestników sieci jak największej ilości danej kryp-
towaluty, co daje pierwszeństwo w zatwierdzaniu transferów i uzyskiwaniu 
wynagrodzenia z tego tytułu .

16.2. Charakterystyka najważniejszych kryptowalut

Na początku listopada 2019 r . kapitalizacja rynkowa większa niż 0,5 mld USD 
charakteryzowała 24 kryptowaluty (tabela 16 .1) . Co jednak istotne, w przy-
padku aż 15 z nich była ona bardzo podobna i nie przekraczała 2 mld USD, 
co sprawia, że na  lokatach od 10 . do 24 . występują częste przetasowania . 

13 D . He et al ., Virtual Currencies and beyond…, op.cit ., s . 7–8; W . Michalczyk, Bariery…, 
op.cit ., s . 42; W . Michalczyk, Zmienność kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych na tle 
ceny bitcoina w latach 2016–2017, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu” 2018, nr 523, s . 243; Financial Action Task Force, Virtual Currencies. Key Definitions…, 
op.cit ., s . 5; S . Bala, T . Kopyściański, W . Srokosz, Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty 
płatnicze bez emitenta, Wydawnictwo UW, Wrocław 2016, s . 54–55 .
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W pierwszej piątce rankingu różnice są już o wiele większe: bitcoin, zajmujący 
niezmiennie od swoich początków czołową pozycję, ma udział w kapitalizacji 
rynkowej wszystkich 24 analizowanych walut na poziomie 71,3% . Kolejne 
miejsca należą do ethera, ripple’a, bitcoin cash i tethera, dla których warto-
ści tego wskaźnika wynoszą, odpowiednio, 8,5%, 5,4%, 2,3%, 1,8% i 1,6% .

Wśród 24 najważniejszych kryptowalut jest 5 tokenów (walut tworzonych 
na podstawie już wcześniej istniejącego systemu), spośród których 4 funkcjonują 
na platformie (w systemie) Ethereum, a więc w środowisku coina z 2 . pozycji 
rankingu . Co również warte odnotowania, w zestawieniu znajduje się aż 14 jed-
nostek wartości działających przy użyciu pierwotnego, mającego najdłuższą histo-
rię, bardziej energochłonnego oraz kosztowniejszego algorytmu proof-of-work .

Bitcoin to najstarsza, wciąż najważniejsza i dominująca kryptowaluta . Jest 
on emitowany przez komputery biorące udział w procesie szyfrowania i wery-
fikacji transakcji właśnie z wykorzystaniem algorytmu proof-of-work . Bitcoin 
jest „wydobywany” w coraz mniejszych ilościach, co ogranicza jego docelową 
podaż do 21 mln jednostek . Uczestnicy sieci rozliczeniowej („górnicy”) otrzy-
mują z tego powodu dodatkowo dobrowolne opłaty od osób dokonujących 
transferu – im wyższą kwotę wnosi zleceniodawca transakcji, tym większy ma 
ona priorytet i tym krótszy jest termin jej potwierdzenia . Ether z kolei jest 
jednostką rozliczeniową systemu służącego przede wszystkim do tworzenia 
zdecentralizowanych aplikacji o różnorakim zastosowaniu . Jest on również emi-
towany w procesie szyfrowania, ale pomimo rocznego ograniczenia przyrostu 
podaży jego docelowa ilość nie jest z góry określona . Konstrukcja funkcjonu-
jącego od 2013 r . ripple’a jest natomiast oparta na nietypowym algorytmie, 
sprowadzającym się w uproszczeniu do tego, że jednostek tej kryptowaluty nie 
przybywa, a cała ich pula (100 mld) została wykreowana w momencie uru-
chomienia systemu i w znaczącej części jest nadal w posiadaniu jego twórców . 
Co charakterystyczne, sieć ripple’a jest technologią wspomagającą nie tylko 
transfer środków, ale też wymianę walut . Opiera się ona przede wszystkim 
na instytucjach finansowych14 .

14 A . Wiśniewska, Alternatywne kryptowaluty, ”Institute of Economic Research Working 
Papers” 2016, no . 14, s . 6–7; W . Michalczyk, Zmienność…, op.cit., s . 245–246 .
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Tabela 16.1.  Kryptowaluty o kapitalizacji rynkowej wyższej niż 500 mln USD w dniu 
2 listopada 2019 r.

Lp. Waluta System Symbol Rodzaj 
waluty Algorytm
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1. Bitcoin Bitcoin BTC Coin Proof-of-work 166 495,3 71,3

2. Ether Ethereum ETH Coin Proof-of-work 19 777,3 8,5

3. Ripple Ripple XRP Coin Inny 12 596,5 5,4

4. Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH Coin Proof-of-work 5 296,1 2,3

5. Tether Omni USDT Token Proof-of-work 4 126,3 1,8

6. Litecoin Litecoin LTC Coin Proof-of-work 3 728,7 1,6

7. Binance Coin Binance Chain BNB Coin Inny 3 142,8 1,3

8. Eos Eos EOS Coin Proof-of-stake 3 083,1 1,3

9. Bitcoin SV Bitcoin 
Satoshi Vision BSV Coin Proof-of-work 2 341,2 1,0

10. Lumen Stellar XLM Coin Inny 1 385,6 0,6

11. Tronix Tron TRX Coin Proof-of-stake 1 313,6 0,6

12. Monero Monero XMR Coin Proof-of-work 1 097,4 0,5

13. Ada Cardano ADA Coin Proof-of-stake 1 087,1 0,5

14. Unus Sed Leo Ethereum LEO Token Proof-of-work 1 004,3 0,4

15. Huobi Token Ethereum HT Token Proof-of-work 942,7 0,4

16. Chainlink Ethereum LINK Token Proof-of-work 935,1 0,4

17. Neo Neo NEO Coin Inny 781,2 0,3

18. Mega Iota Iota MIOTA Coin Proof-of-work 750,4 0,3

19. Dash Dash DASH Coin Proof-of-work 652,4 0,3

20. Atom Cosmos ATOM Coin Proof-of-stake 647,6 0,3

21. Tez Tezos XTZ Coin Proof-of-stake 573,8 0,2

22. Ether Classic Ethereum 
Classic ETC Coin Proof-of-work 562,6 0,2

23. Maker Ethereum MKR Token Proof-of-work 525,5 0,2

24. Ontology Ontology ONT Coin Inny 504,5 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CoinMarketCap, Top 100 Cryptocurrencies by 
Market Capitalization, https://coinmarketcap .com (dostęp 2 .11 .2019) .
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Bitcoin cash, powstały w 2017 r ., jest oparty na tym samym algorytmie 
i właściwie całej technologii (w tym kodzie źródłowym) co bitcoin, ale jego 
głównym usprawnieniem jest zwiększenie rozmiaru tzw . bloku transakcyj-
nego . W założeniach ma to się przyczyniać do szybszego i tańszego dokony-
wania rozliczeń . Z kolei specyfika tethera sprowadza się do tego, że z zgodnie 
z deklaracjami twórców jego kreacja ma pełne pokrycie w rezerwie dolarów, 
w relacji 1:1 . Celem przyjęcia takiego rozwiązania jest zagwarantowanie jego 
jak najbardziej stabilnej wartości, tak by stanowiła cyfrowe odwzorowanie pie-
niądza amerykańskiego i mogła spełniać funkcję środka ułatwiającego wymianę 
giełdową kryptowalut15 .

16.3. Możliwości i bariery rozwoju kryptowalut

Zasadniczej przesłanki rozwoju i dalszego umacniania kryptowalut w gospo-
darce światowej i finansach międzynarodowych należy upatrywać w głównej 
przyczynie ich powstania . Podstawową bowiem ideą, która spowodowała, że 
narodził się bitcoin, a później inne zdecentralizowane systemy płatnicze, było 
dążenie do powołania do życia sieci, która umożliwiałaby dokonywanie trans-
feru wartości, czyli w istocie przelewów czy płatności, bez udziału tzw . zaufanej 
trzeciej strony (trusted third party) . W systemach funkcjonujących w ramach 
instytucji finansowych strona ta gwarantuje dokonanie rozliczenia i potwierdza 
autentyczność transakcji, natomiast w przypadku kryptowalut funkcję tę przej-
muje algorytm szyfrujący i rozproszony rejestr (distributed ledger) . W efekcie 
systemy płatności oparte na kryptowalutach cechują się:

 § niezależnością od banków i władz, skompromitowanych w oczach wielu 
użytkowników Internetu poprzez przyczynienie się do wybuchu global-
nego kryzysu z końca pierwszej dekady XXI wieku;

15 W . Michalczyk, Główne zależności pomiędzy poziomem dochodu, ryzyka i rozpowszechnie-
nia najważniejszych kryptowalut, „Studia Ekonomiczne . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” 2018, nr 372, s . 74 .
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 § zazwyczaj dużą szybkością i niskimi kosztami oraz możliwością taniego 
dokonywania nawet mikropłatności;

 § nieograniczonym zasięgiem;
 § mocnym osadzeniem w wysoce usieciowionym w dzisiejszych czasach spo-

łeczeństwie globalnym;
 § przejrzystością, która wynika z jawności rejestru;
 § nieodwołalnością i pewnym zakresem anonimowości (pseudoanonimo-

wością) transakcji, co sprawia, że waluty wirtualne można traktować jako 
nowoczesny, cyfrowy substytut gotówki16 .

Rysunek 16.1.  Dzienna liczba potwierdzonych transakcji BTC w latach 2014–2019 
(tys.)
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Źródło: opracowanie własne na  podstawie danych Blockchain, Confirmed Transactions Per Day, 
http://blockchain .info (dostęp 2 .11 .2019) .

Te zalety zdecentralizowanych systemów rozliczeniowych sprawiają, że 
są one coraz chętniej wykorzystywane jako alternatywa dla rozwiązań trady-
cyjnych, a wskutek tego kryptowaluty spełniają – w mniejszym lub większym 

16 G . E . Xethalis, K . H . Moriarty, R . Claassen, J . B . Levy, An Introduction to Bitcoin and 
Blockchain Technology, Kaye Scholer, New York 2016, s . 7–10; K . V . Tu, M . W . Meredith, Rethin-
king Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age, ”Washington Law Review” 2015, vol . 90, 
s . 281–282; W . Michalczyk, Zmienność…, op.cit ., s . 243; W . Michalczyk, Bariery…, op.cit ., 
s . 43; J . Kubasik, Bitcoin i  inne kryptowaluty – dokąd zmierzają?, „Ekonomiczne Problemy 
Usług” 2017, nr 1, t . 2, s . 106–108 .
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stopniu – funkcje pieniądza . Są używane do dokonywania płatności szczegól-
nie w sytuacjach kryzysowych, gdy standardowe rozwiązania zawodzą, np .: 
w latach 2012 i 2018, kiedy nałożono na Iran sankcje, które spowodowały 
destabilizację kursu riala; w 2013 r . podczas kryzysu bankowego na Cyprze; 
w 2015 r ., gdy minister finansów Grecji (z powodu trudnej sytuacji gospo-
darczej w kraju) publicznie proponował przyjęcie bitcoina jako oficjalnego 
środka płatniczego17; na przełomie lat 2017 i 2018, kiedy próbowano ratować 
bankrutującą gospodarkę Wenezueli emisją tokena petro; w drugiej połowie 
2018 r . podczas kryzysu inflacyjnego w Turcji czy w sytuacji trudności gospo-
darczych w Indiach i Nigerii . Jednakże są one traktowane również jako zwy-
czajny kanał rozliczeniowy, czego dowodem jest rosnąca liczba: kryptowalut, 
transferów dokonywanych z ich użyciem (na przykładzie bitcoina przedsta-
wiono je na rysunku 16 .1), placówek je przyjmujących czy urządzeń do ich 
zakupu (tzw . bitomatów) . W serwisie ewidencjonującym punkty akceptujące 
kryptowaluty oraz bitomaty, CoinMap, w połowie listopada 2019 r . było ich 
ogółem zarejestrowanych 15,6 tys ., wobec 13,4 tys . rok wcześniej i 10,3 tys . 
w 2017 r .18 . Liczba bitomatów podawana przez witrynę CoinATMRadar 
wyniosła w listopadzie 2019 r . 5,9 tys ., w 2018 r . było to 3,9 tys ., a w 2017 r . 
– zaledwie 1,8 tys .19 .

Oprócz pełnienia funkcji środka płatniczego i waluty transakcyjnej, krypto-
waluty stanowią również alternatywę dla tradycyjnych instrumentów inwesto-
wania (tezauryzacji) . Poza typowym obrotem natychmiastowym na większości 
giełd są również dostępne oparte na nich instrumenty pochodne i w coraz szer-
szym zakresie są one używane do transakcji terminowych . Formę inwestycji 
w kryptowaluty stanowi też nabycie specjalistycznego sprzętu komputerowego 
przeznaczonego do ich „wydobycia”, a także udział w pierwotnej ich emisji, naj-
częściej mającej postać tzw . Initial Coin Offering (ICO) – nowoczesnej formy 

17 J . Przyłuska-Schmitt, Bitcoin – intrygująca innowacja, „Bank i Kredyt” 2016, nr 47, s . 141 .
18 CoinMap, All the Cryptocurrency Merchants and ATMs of the World in One Map, https://

coinmap .org (dostęp 2 .11 .2019) .
19 CoinATMRadar, Bitcoin ATM Installations Growth, https://coinatmradar .com (dostęp 

2 .11 .2019) .
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crowdfundingu, w przypadku którego kryptowaluty (tokeny) są wykorzysty-
wane (podobnie jak udziały/akcje przedsiębiorstwa) jako narzędzie gromadze-
nia kapitału wymaganego do zazwyczaj nowatorskiego, a przez to ryzykownego 
przedsięwzięcia rynkowego . Ten relatywnie wysoki poziom ryzyka inwestycji 
ma swoje źródło m .in . w ograniczonym zakresie kontroli publicznej i proble-
matycznej wycenie tokenów przed wprowadzeniem na rynek . Niemniej jednak 
innowacyjność i szerokie perspektywy rozwoju ICOs wynikają z ich istotnych 
zalet, do których należą: łatwość obrotu, szybkość emisji i gromadzenia fun-
duszy, dostęp do globalnego kapitału, niskie koszty, brak barier regulacyjnych, 
a także korzyści marketingowe, takie jak promocja przedsięwzięcia, marki i pro-
duktu czy kreowanie wspólnoty użytkowników . Warto wspomnieć, że w naj-
bardziej udanym przedsięwzięciu tego typu, związanym z kryptowalutą eos, 
zgromadzono ok . 4,2 mld USD, a wszystkie ICOs (według stanu na listopad 
2019 r .) pozyskały prawie 30 mld USD20 .

Jednak należy wyraźnie podkreślić, że ryzyko związane z nabywaniem kryp-
towalut w ogóle jest bardzo wysokie – jeśli je mierzyć odchyleniem standardo-
wym stopy zwrotu, to w rocznym okresie od listopada 2018 r ., w przypadku 
24 analizowanych najważniejszych kryptowalut, wskaźnik ten był niższy niż 
3% wyłącznie dla tethera . Dla porównania, w przypadku kursu EUR/USD 
było to jedynie 0,35% . Co więcej, to wysokie ryzyko częstokroć nie wiąże się 
wcale ze zwiększonym dochodem oczekiwanym: w badanym okresie jego pod-
stawowy miernik, czyli średnia stopa zwrotu, osiągnął wartości większe od zera 
tylko w przypadku sześciu walut (rysunek 16 .2) . Jednak dla porządku należy 
znaczyć, że badania korelacji tych zmiennych dla różnych okresów i różnymi 
metodami przynoszą czasem odmienne rezultaty21 .

Wydaje się również, że wobec bardzo luźnego (lub wręcz braku) powiązania 
pomiędzy kryptowalutami a rzeczywistością gospodarczą i istotnej niestabil-
ności ich kursów tradycyjne narzędzia analizy finansowej mogą być mało sku-
teczne, jeśli zastosować je do badania opłacalności inwestycji w te instrumenty . 

20 ICOBench, Stats and Facts, https://icobench .com (dostęp 2 .11 .2019) .
21 Zob . W . Michalczyk, Główne…, op.cit ., s . 79 .
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Z pewnością punkt ciężkości należy przenieść na analizę techniczną oraz beha-
wioralną, przy możliwości użycia instrumentarium fundamentalnego w dość 
ograniczonym zakresie obejmującym np . aspekty: technologiczne, bezpieczeń-
stwa, prawnopodatkowe, użyteczności czy udziału rynkowego22 .

Rysunek 16.2.  Średnia dzienna logarytmiczna stopa zwrotu z inwestycji 
w najważniejsze kryptowaluty oraz w euro i jej odchylenie 
standardowe w rocznym okresie 3 listopada 2018 r.–2 listopada 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CoinMarketCap, Top 100 Cryptocurrencies by 
Market Capitalization, https://coinmarketcap .com (dostęp 2 .11 .2019) .

Wysokie ryzyko związane z obrotem kryptowalutami, wynikające ze znacz-
nej amplitudy wahań cen, stanowi jedną z istotniejszych barier ich rozwoju 
i poważny problem w upowszechnieniu i zwiększaniu roli w finansach między-
narodowych . Gdyby przyjąć do pomiaru stabilności kursów powszechnie stoso-
wany przy analizach walut tradycyjnych wskaźnik ERV (Exchange Rate Volatility) 
– definiowany jako prognozowane na podstawie danych z poprzedzających 

22 A . Piotrowska, Czynniki…, op.cit ., s . 374–377; W . Michalczyk, Zmienność…, op.cit ., 
s . 244 .
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20 dni odchylenie standardowe zmian kursu w kolejnym roku – okazuje się, że 
w przeważającej mierze osiąga on wartości powyżej 20%, średnio 50%–100%, 
a nawet prawie 300% (rysunek 16 .3) . W przypadku tradycyjnych środków 
płatniczych poziomy przekraczające 10% uznaje się za wysokie i stanowiące 
symptom destabilizacji rynku – w analizowanym okresie kurs EUR/USD cha-
rakteryzowała wartość ERV w przedziale ok . 3%–8% .

Rysunek 16.3.  Wskaźnik ERV dla kursów najważniejszych kryptowalut i euro 
(w USD) w ostatnich dniach miesięcy październik 2018 r.– 
–październik 2019 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CoinMarketCap, Top 100 Cryptocurrencies by 
Market Capitalization, https://coinmarketcap .com (dostęp 2 .11 .2019) .

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać:
 § w głównej mierze spekulacyjnego charakteru inwestycji w kryptowaluty;
 § okresów skokowego zwiększenia popytu, związanych np .  z  sytuacjami 

kryzysowymi;
 § relatywnej płytkości rynku;
 § wpisanego w wiele algorytmów ograniczenia tempa przyrostu podaży walut, 

rodzącego presję deflacyjną i aprecjacyjną;



16. Szanse i zagrożenia dla pozycji kryptowalut we współczesnej gospodarce światowej

393

 § braku rynkowej obecności władz i państwowych interwencji stabilizacyj-
nych jak w przypadku tradycyjnych pieniędzy emitowanych przez banki 
centralne;

 § nieznanej wartości samoistnej (intrinsic value) kryptowalut, wynikającej 
z bardzo słabego (lub braku) ich związku ze sferą realną gospodarki i opar-
cia wartości wyłącznie na zaufaniu i użyteczności .
Znaczna zmienność kursów kryptowalut również w  istotnym stopniu 

ogranicza możliwość odgrywania przez nie roli miernika cen (waluty faktu-
rowania) . W przypadku transakcji w nich rozliczanych powszechne jest pier-
wotne ustalanie kwoty do zapłaty w tradycyjnym pieniądzu, a dokonywanie 
w walucie jedynie płatności – po bieżącym kursie .

Należy zauważyć, że relatywnie dość stabilnym kursem charakteryzuje się 
bitcoin (wynika to przede wszystkim z rozmiarów jego kapitalizacji i głęboko-
ści rynku) i że na tym tle wyraźnie wyróżnia się tether, ze wskaźnikiem ERV 
na poziomie 3%–16% . Ta druga kryptowaluta jest zaliczana do tzw . stable-
coinów, których koncepcja jest właśnie próbą poradzenia sobie ze znacznymi 
wahaniami cen . Wartość tethera do kwietnia 2017 r . była właściwie stała, 
natomiast w późniejszym czasie ulegała wahaniom, co mogło mieć przyczynę 
w znacznym przyroście wolumenu transakcji oraz trudnościach z potwierdze-
niem rozmiarów rezerw dolarowych, na których jest oparta jego emisja, czy 
z przeprowadzeniem zewnętrznego audytu . Niemniej jednak odchylenia od 
parytetu 1 USDT = 1 USD, poza kilkoma przypadkami, rzadko przekraczały 
3%–4% . Warto też wspomnieć o innych stablecoinach, takich jak: TrueUSD, 
USD Coin, Paxos Standard, Dai czy Gemini Dollar . U podstaw ich emisji 
leżą również rezerwy (pieniądza tradycyjnego lub kryptowalut), a względnie 
utrzymywanie stabilnego kursu jest oparte na mechanizmach kontrolujących 
i kreujących w razie potrzeby popyt i podaż . Szczególnie to ostatnie rozwią-
zanie jest interesujące, bowiem polega w istocie na odgrywaniu przez inte-
ligentne algorytmy (smart contracts) roli agencji interwencyjnej i podmiotu 
stabilizującego rynek .

Istotną kwestią, powiązaną z problemem zmienności kursów kryptowalut, jest 
też dość wysoki stopień ich wzajemnej korelacji . W tabeli 16 .2 przedstawiono 
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poziomy współczynnika korelacji dla walut o kapitalizacji rynkowej powyżej 
2 mld USD . Poza tetherem, którego cena ulega niewielkim wahaniom, i rip-
ple’em, którego konstrukcja jest specyficzna i odmienna niż większości krypto-
walut, wartości współczynnika korelacji osiągają wysokie poziomy – zasadniczo 
powyżej 0,7 . Ogólnie rzecz biorąc, wskazuje to na silną współzależność kur-
sów, co może wynikać m .in . z podobieństwa czynników na nie oddziałujących 
i podążania cen walut za liderem – bitcoinem23 .

Tabela 16.2.  Wartości współczynnika korelacji kursów (w USD) najważniejszych 
kryptowalut w okresie 3 listopada 2018 r.–2 listopada 2019 r.*

BTC

ETH 0,82 ETH

XRP –0,03 0,43 XRP

BCH 0,68 0,86 0,58 BCH

USDT –0,34 –0,31 –0,25 –0,47 USDT

LTC 0,72 0,91 0,29 0,75 –0,24 LTC

BNB 0,82 0,88 0,10 0,70 –0,26 0,95 BNB

EOS 0,44 0,82 0,61 0,83 –0,31 0,86 0,75 EOS

BSV 0,73 0,78 0,39 0,68 –0,25 0,71 0,69 0,53

* Zacieniowano wartości równe co najmniej 0,7 .
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CoinMarketCap, Top 100 Cryptocurrencies by 
Market Capitalization, https://coinmarketcap .com (dostęp 2 .11 .2019) .

Jednym z  istotniejszych czynników utrudniających szybki rozwój, upo-
wszechnienie i pogłębienie społecznego zaufania do kryptowalut jest również 
kwestia związana z ich bezpieczeństwem . Do najważniejszych rodzajów zagro-
żeń należą w tym kontekście ryzyka:

 § kradzieży, tj . ataków hakerskich szczególnie na giełdy, w przypadku któ-
rych dochodzenie roszczeń jest w praktyce rzadko możliwe;

 § oszustw, których prawdopodobieństwo dokonania jest relatywnie wyso-
kie w efekcie słabego nadzoru państwowego, anonimowości, niepodwa-
żalności transakcji itd .;

23 W . Michalczyk, Bariery…, op.cit ., s . 49–50 .
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 § błędów, których prawdopodobieństwo popełnienia jest duże z uwagi na 
istotny stopień skomplikowania zasad funkcjonowania systemów krypto-
walutowych, a które (wobec nieodwracalności transferów) mogą być bar-
dzo dotkliwe w skutkach;

 § utraty środków powierzonych innym podmiotom, np . giełdom, wynika-
jące z braku gwarancji publicznych;

 § infrastrukturalne, czyli awarii i zakłóceń w globalnej sieci, która stanowi 
nośnik kryptowalut;

 § odsprzedaży, związane z brakiem powszechnej akceptowalności walut wir-
tualnych, co może wpływać na ewentualną trudność z ich zbyciem24 .
Tendencją przyczyniającą się do ograniczenia skali ryzyka związanego 

z kryptowalutami jest postępująca ich regulacja na świecie . Przesłanek takiego 
procesu należy upatrywać również w dążeniu władz do ograniczenia możliwo-
ści stosowania walut wirtualnych do finansowania transakcji nielegalnych czy 
prania brudnych pieniędzy, a także eliminacji zagrożeń dla krajowego i global-
nego systemu finansowego . Zagrożenia te mają swoje źródło w braku kontroli 
nad przepływem pieniądza w formie kryptowalut, w konsekwencji nad tą czę-
ścią systemu monetarnego, co może utrudniać swobodne prowadzenie polityki 
pieniężnej, a nawet wpływać destabilizacyjnie na cały system finansowy, tym 
bardziej że wykorzystywanie kryptowalut do omijania barier administracyj-
nych w transferach transgranicznych bywa nasilone (np . w Chinach, Wenezu-
eli, Grecji, na Cyprze25) . Jednak porządkowanie prawne kwestii kryptowalut 
na poziomie krajowym nie jest proste z uwagi na ich globalną naturę, z kolei 
też trudno mówić jeszcze o zaawansowanych inicjatywach o charakterze mię-
dzynarodowym . Przyjęcie efektywnych rozwiązań regulacyjnych dodatkowo 
utrudnia problem z brakiem zazwyczaj centralnej instytucji emitującej daną 
kryptowalutę, a nawet z jednoznacznym ich zdefiniowaniem, w tym zwłaszcza 
z określeniem jako dobra konkretnego rodzaju (środka płatniczego, usługi rozli-
czeniowej, prawa majątkowego, wirtualnego towaru, instrumentu finansowego 

24 Ibidem, s . 54–58 .
25 D . He et al ., Virtual Currencies and beyond…, op.cit ., s . 31 .



Wawrzyniec Michalczyk 

396

itd .) . Wskutek tego na świecie są spotykane różnorodne podejścia władz krajo-
wych do kwestii kryptowalut: począwszy od całkowitego zakazu obrotu nimi 
(np . Algieria, Boliwia czy Pakistan), przez daleko idące utrudnienia (Chiny, 
Tajlandia, Iran), wydawanie ostrzeżeń i instrukcji (Australia, Kanada), zachę-
canie do ich wykorzystania (Hiszpania, Białoruś, Luksemburg), tworzenie 
tzw . piaskownic regulacyjnych (regulatory sandbox; Bahrajn, Malta), a skoń-
czywszy na uznaniu za standardowy środek płatniczy (Szwajcaria, Meksyk)26 . 
Przepisy ich dotyczące obejmują takie dziedziny, jak prawo: finansowe, ban-
kowe, dewizowe, podatkowe, rachunkowości, cywilne, karne, ochrony kon-
sumenta, handlowe, administracyjne itd .27 .

Kolejnym krokiem, który mogą podjąć władze po uregulowaniu problematyki 
kryptowalut, jest ich zastosowanie w sferze publicznej np . jako alternatywnego 
legalnego środka płatniczego, w tym w zakresie podatków i transferów publicz-
nych, instrumentu dłużnego (wówczas tokeny stanowiłyby substytut obliga-
cji), składnika rezerw czy nawet narzędzia interwencyjnego . Niemniej jednak 
obecnie obserwowaną tendencją na świecie jest zasadniczo wstrzemięźliwość 
rządów w zakresie szerszego wykorzystywania przez nie kryptowalut . Wydaje 
się, że wynika to głównie z wciąż relatywnie wysokiego ryzyka, którym się one 
charakteryzują, m .in . ekonomicznego (kursowego, inwestycyjnego), oraz z braku 
możliwości sprawowania szerszej państwowej kontroli nad ich przepływami . 
Sposobem na rozwiązanie tego dylematu jest przeprowadzanie emisji własnych 
walut wirtualnych przez władze (w tym banki centralne) – dokonały tego lub 
planują np .: Estonia (estcoin), Wenezuela (petro), Rosja (CryptoRuble), Chiny 
(DCEP, Digital Currency Electronic Payment), Szwecja (e-krona), Wyspy Mar-
shalla (SOV, Sovereign Coin) czy Kazachstan (CryptoTenge) .

Warto jeszcze wspomnieć o istnieniu barier natury technologicznej, które 
ograniczają szybki rozwój kryptowalut . Przykładowo, obecnie dominujący 
algorytm potwierdzania transakcji – proof-of-work – jest uznawany za prze-
starzały, nadmiernie uzależniony od „wydobycia” walut przez „górników” 

26 Law Library of Congress, Regulation of Cryptocurrency around the World, Global Legal 
Research Center, Washington 2018, s . 1–3 .

27 W . Michalczyk, Bariery…, op.cit ., s . 53–54 .
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i kosztochłonny, czego wyrazem jest chociażby skala zapotrzebowania na ener-
gię sieci Bitcoina . Wynosiło ono na koniec 2019 r . ok . 70–80 TWh rocznie28, 
czyli mniej więcej tyle, ile w przypadku np . całej Belgii czy Finlandii . Innym 
problemem, szczególnie dotyczącym także najważniejszej kryptowaluty, jest 
kwestia ograniczeń emisji, sprawiającej, że pochodzące z niej wynagrodzenie 
za dokonywanie rozliczeń jest coraz mniejsze, a w konsekwencji opłaty, które 
muszą być ponoszone przez zleceniodawców transakcji, są potencjalnie coraz 
wyższe . Obserwować też można okresy znacznego wzrostu kosztów transferów 
i czasu ich rozliczania, towarzyszących momentom skokowego zwiększenia 
zainteresowania obrotem kryptowalutami (np . na przełomie lat 2017 i 2018 
czy w połowie 2019 r .) i wynikających z ograniczonej przepustowości syste-
mów . W efekcie są poszukiwane i wdrażane coraz bardziej wydajne rozwiąza-
nia, np . różnorodne odmiany algorytmu proof-of-stake, doskonalsze metody 
kryptograficzne czy innowacyjne nakładki na  istniejące systemy, takie jak 
Lightning Network w przypadku bitcoina, który pozwala zmniejszyć czas płat-
ności i obciążenie sieci poprzez rozliczanie transakcji w postaci zagregowanej .

Podsumowanie

Do najistotniejszych szans rozwojowych kryptowalut należą coraz szer-
sze ich zastosowanie jako alternatywy dla tradycyjnych płatności, inwestycji 
i sposobu pozyskiwania kapitału, a także możliwość wykorzystania w sferze 
publicznej . Najważniejsze bariery to z kolei niestabilność kursów, zagrożenia 
bezpieczeństwa i trudności technologiczne . Co istotne, są jednak podejmo-
wane efektywne działania mające na celu łagodzenie tych problemów .

Podkreślić należy, że przyszłość walut wirtualnych w finansach międzyna-
rodowych w znacznym stopniu zależy od stanowiska władz zarówno poszcze-
gólnych krajów, jak i na szczeblu ponadnarodowym . Sukcesywne wdrażanie 

28 University of Cambridge, Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, https://www .
cbeci .org (dostęp 2 .11 .2019) .
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nie tylko rozważnych i skutecznych, ale także przyjaznych regulacji z pewno-
ścią przyczyni się do złagodzenia barier i wykorzystania możliwości tkwiących 
w kryptowalutach .
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Streszczenie

Celem opracowania jest omówienie relacji przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia instytu-
cjonalnego w kontekście sieciowego podejścia do procesu internacjonalizacji . Na potrzeby 
niniejszego rozdziału dokonano operacjonalizacji otoczenia instytucjonalnego przedsię-
biorstw, przywołując teorię instytucjonalną oraz podstawowe definicje pojęcia instytu-
cji . W dalszej części pracy dokonano przeglądu badań dotyczących relacji przedsiębiorstw 
z podmiotami otoczenia instytucjonalnego w procesach umiędzynarodowienia .
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INSTITUTIONAL ACTORS IN THE 
INTERNATIONALIZATION PROCESSES OF COMPANIES

Summary

The aim of the paper is to discuss the relations of companies with institutional actors 
in light of the network approach to internationalization process . The authors operation-
alize the concept of institutional environment, applying the institutional theory and basic 
definitions of institutions . The following part of the paper presents the review of research 
on companies’ relations with institutional actors in the internationalization process .

Keywords: institution, institutional environment, internationalization of companies, 
network approach .

Wprowadzenie

Aktywność przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, rozumiana jako 
proces polegający na  rosnącym uczestnictwie w międzynarodowych ope-
racjach3, zwraca uwagę badaczy z wielu dziedzin nauki . Jedną z koncepcji 
teoretycznych stosowaną do analizy procesów umiędzynarodowienia organi-
zacji jest sieciowe podejście do internacjonalizacji, zgodnie z którym przed-
siębiorstwa podejmujące działania na rynkach międzynarodowych wchodzą 
w relacje z innymi ich uczestnikami, tworząc za pośrednictwem tych relacji 
sieć powiązań . W ramach sieci funkcjonują podmioty operujące zarówno 
na rodzimym rynku przedsiębiorstwa, jak i rynkach docelowych ekspansji 
zagranicznej, a powiązania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami w ramach 
sieci mogą mieć charakter formalny lub nieformalny . W podejściu sieciowym 
zakłada się, że powiązania firm z otoczeniem odgrywają ważną rolę w procesie 

3 L . S . Welch, R . Luostarinen, Internationalization: Evolution of Concept, “Journal of Gene-
ral Management” 1988, vol . 14 (2), s . 36 .
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internacjonalizacji4 . Analiza otoczenia przedsiębiorstw i ich związków z pod-
miotami w otoczeniu jest przedmiotem licznych badań . Na kluczową rolę 
sieci w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw wskazuje m .in . Krzysztof 
Fonfara5 . Z kolei Fulvio Castellacci podkreśla, że współpraca międzynarodowa 
przedsiębiorstwa, rozumiana jako posiadanie relacji kooperacyjnych z zagra-
nicznymi partnerami, oddziałuje na decyzję o wejściu na rynki zagraniczne6 . 
Milena Ratajczak-Mrozek natomiast zwraca uwagę na duże znaczenie rela-
cji przedsiębiorstwa na poziomie interpersonalnym i międzyorganizacyjnym 
w podejmowaniu wyzwań oraz pokonywaniu barier związanych z internacjo-
nalizacją7 . Marie Oehme i Suleika Bort wskazują na istotną rolę formalnych 
kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa w ograniczaniu ryzyka związanego 
z procesem internacjonalizacji8 . Christian Schwens i Ruediger Kabst9 oraz 
Giusy Cannone oraz Elisa Ughetto10 wykazali natomiast, że posiadanie przez 
przedsiębiorstwo międzynarodowej sieci kontaktów pozytywnie oddziałuje 
na proces wczesnej internacjonalizacji .

Relacje sieciowe determinują tempo internacjonalizacji przedsiębiorstw, 
na co wskazują Benjamin Oviat i Patricia McDougall, wyróżniając przy tym 
trzy kluczowe aspekty sieci: siłę powiązań sieciowych, wielkość sieci, gęstość 

4 J . Johansson, L . G . Mattsson, Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network 
Approach Compared with the Transaction-Cost Approach, “International Studies of Manage-
ment & Organization” 1987, vol . 17, no . 1, s . 34–48 .

5 Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, K . Fonfara 
(red .), PWE, Warszawa 2009 .

6 F . Castellacci, Service Firms Heterogeneity, International Collaborations and Export Parti-
cipation, “Journal of Industry, Competition and Trade” 2014, vol . 14, no . 2, s . 259–285 .

7 M . Ratajczak-Mrozek, Znaczenie krajowych relacji sieciowych dla internacjonalizacji oraz 
aktywności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, „Studia Ekonomiczne . 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 223, s . 115–126 .

8 M . Oehme, S . Bort, SME Internationalization Modes in the German Biotechnology Indu-
stry: The Influence of Imitation, Network Position, and International Experience, “Journal of Inter-
national Business Studies” 2015, vol . 46, no . 6, s . 629–655 .

9 Ch . Schewns, R . Kabst, Early Internationalization: A Transaction Cost Economics and 
Structural Embed Dedness Perspective,“ Journal of International Entrepreneurship” 2009, vol . 7, 
issue 4, s . 323–340 .

10 G . Cannone, E . Ughetto, Born Globals: A Cross-Country Survey on High-Tech Start-ups, 
“International Business Review” 2014, vol . 23, issue 1, s . 272–283 .
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sieci11 . Autorzy podkreślają, że sieci zapewniają dostęp do informacji o rynkach 
docelowych ekspansji, stwarzają możliwość nawiązywania przez przedsiębior-
stwo partnerstw oraz zwiększają jego wiarygodność na rynkach zagranicznych . 
Przedsiębiorstwa korzystają z zasobów sieci powiązań zarówno na etapie wejścia 
na rynki zagraniczne, jak i na dalszych etapach ekspansji międzynarodowej . 
Gospel O . Oparaocha wyróżnia trzy rodzaje sieci istotnych w procesie inter-
nacjonalizacji przedsiębiorstwa: biznesowe (dostawcy, konkurenci, partnerzy 
strategiczni, klienci, udziałowcy), indywidualne (przyjaciele, rodzina, znajomi, 
pracownicy), instytucjonalne (instytucje rządowe, instytuty naukowo-badaw-
cze, instytucje otoczenia biznesu – np . izby handlowe, biura doradcze)12 . Rola 
poszczególnych typów sieci w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw jest 
przedmiotem wielu badań, przy czym najmniej prac badawczych dotyczy roli 
sieci instytucjonalnych, na co wskazują m .in . Gospel O . Oparaocha13, Eric 
Costa i inni14 oraz Gerald Y . Gao i inni15 . Celem niniejszego opracowania jest 
zatem wypełnienie tej luki badawczej . W pracy omówiono relacje przedsię-
biorstw z podmiotami otoczenia instytucjonalnego w kontekście sieciowego 
podejścia do procesów internacjonalizacji oraz dokonano operacjonalizacji oto-
czenia instytucjonalnego przedsiębiorstw, przywołując teorię instytucjonalną 
oraz wybrane definicje pojęcia instytucji . Końcowa część rozdziału to przegląd 
badań dotyczących relacji przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia instytu-
cjonalnego w procesach internacjonalizacji . W badaniu zastosowano analizę 
i syntezę, zwłaszcza analizę porównawczą i opisową literatury fachowej przed-
miotu . Badanie zakończono 31 grudnia 2019 r .

11 B . Oviatt, P . McDougall, Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed 
of Internationalization, ”Entrepreneurship: Theory & Practice” 2005, vol . 29 (5), s . 537–553 .

12 G . O .  Oparaocha, SMEs and International Entrepreneurship: An Institutional Network 
Perspective, “International Business Review” 2015, vol . 24, no . 5, s . 864 .

13 G . O . Oparaocha, SMEs and International Entrepreneurship…, op.cit ., s . 861–873 .
14 E . Costa, A . L . Soares, J . P . de Sousa, Institutional Networks for Supporting the Internatio-

nalisation of SMEs: The Case of Industrial Business Associations, “Journal of Business & Industrial 
Marketing” 2017, vol . 32, issue 8, s . 1182–1202 .

15 G . Y . Gao, J . Y . Murray, M . Kotabe, J . Lu, A “Strategy Tripod” Perspective on Export Beha-
viors: Evidence from Domestic and Foreign Firms Based in an Emerging Economy, “Journal of 
International Business Studies” 2010, no . 41, s . 377–396 .
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17.1. Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw

Badania dotyczące roli sieci instytucjonalnych w procesach internacjonali-
zacji przedsiębiorstw przebiegają w nurcie teorii instytucjonalnej, coraz częściej 
stosowanej przez środowiska naukowe do wyjaśniania zachowań podmiotów 
gospodarczych, także na rynkach międzynarodowych16 . Robert E . Hoskisson 
i inni podkreślają, że teoria instytucjonalna, obok teorii kosztów transakcyjnych 
i teorii zasobowej, jest najbardziej adekwatna do badania zachowań przedsię-
biorstw na rynkach wschodzących, ze względu na fakt, że wpływ uwarunko-
wań instytucjonalnych na strategie organizacji na tych rynkach jest większy 
niż w przypadku rynków dojrzałych17 . Teoria instytucjonalna kładzie nacisk 
na otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa, a ich aktywność na ryn-
kach zagranicznych warunkują określone struktury rynku docelowego – są to, 
zgodnie z koncepcją Douglassa Cecila Northa z 1990 r ., formalne i nieformalne 
„reguły gry”, obejmujące: wzorce, zasady, normy i rutynowe metody działania18 . 
Ogół tych struktur tworzy otoczenie instytucjonalne kraju . W ramach otoczenia 
instytucjonalnego oddziałującego na podmioty gospodarcze William R . Scott 
wyróżnił trzy kategorie „sił instytucjonalnych”: regulacyjne – odnoszą się do 
formalnych reguł i regulacji usankcjonowanych przez państwo; normatywne 
– określają zachowania uznane za dopuszczalne w osiąganiu danych celów; 
kognitywne – dotyczą przekonań i systemu wartości danego społeczeństwa19 . 
U podstaw teorii instytucjonalnej leży zatem założenie, że instytucje oddzia-
łują na zachowania podmiotów gospodarczych . Rolą instytucji w ekonomii 
jest ograniczanie kosztów zawierania transakcji i pozyskiwania informacji przez 

16 G . D . Bruton, D . Ahlstrom, H . Li, Institutional Theory and Entrepreneurship: Where Are 
We Now and Where Do We Need to Move in the Future?, “Entrepreneurship: Theory & Practice” 
2010, no . 34 (3), s . 421–440 .

17 R . E . Hoskisson, L . Eden, Ch . M . Lau, M . Wright, Strategy in Emerging Economies, “Aca-
demy of Management Journal” 2000, no . 43 (3), s . 252 .

18 Za: G . D . Bruton, D . Ahlstrom, H . Li, Institutional Theory and Entrepreneurship…, op.cit ., 
s . 422 .

19 Ibidem, s . 422–423 .
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podmioty gospodarcze poprzez ograniczanie niepewności związanej z działal-
nością i tworzenie struktur sprzyjających powstawaniu relacji biznesowych20 . 
Można przyjąć, że instytucje pośredniczą w relacjach między partnerami bizne-
sowymi, a dojrzałość rynku można ocenić poprzez jakość usług świadczonych 
przez instytucje . Można zatem wywnioskować, że im mniej dojrzały rynek, 
tym słabsza jakość otoczenia instytucjonalnego .

Próbę wyjaśnienia samego pojęcia „instytucja” w ekonomii podjął jako 
pierwszy Thorstein Veblen w 1924 r ., przyjmując, że: „(…) instytucja jest 
czymś w rodzaju zwyczaju, który stał się w sposób oczywisty niezbędny oraz 
powszechnie akceptowalny”21 . W naukach o zarządzaniu z kolei instytucja jest 
rozumiana w sposób organizacyjny – przykładowo Tadeusz Pszczółkowski defi-
niuje ją jako „(…) organizację będącą zespołem współdziałających osób wypo-
sażonych w zasoby”22, a Jerzy Kurnal jako „(…) całości organizacyjne działań 
zespołowych, podlegające utrwaleniu poprzez stałe powtarzanie (odnawianie) 
realizacji celów”23 . Na potrzeby niniejszego opracowania została przyjęta defi-
nicja instytucji łącząca koncepcje Tadeusza Pszczółkowskiego i Jerzego Kur-
nala oraz odnosząca się do wspomnianego celu działania instytucji, jakim jest 
„pośredniczenie” w relacjach biznesowych . Przez instytucję jest zatem rozumiana 
organizacja będąca zespołem osób wyposażonych w zasoby i współdziałających 
na potrzeby ograniczania niepewności związanej z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i tworzenia struktur sprzyjających powstawaniu oraz pogłębianiu 
relacji biznesowych . Zgodnie z tą definicją aktorzy instytucjonalni w otoczeniu 
przedsiębiorstw to wszelkie podmioty, których działalność oddziałuje na firmy 
w procesie internacjonalizacji i które nie są  ich bezpośrednimi partnerami 
w relacjach handlowych lub inwestycyjnych . Są to zatem zarówno podmioty 

20 R . E . Hoskisson, L . Eden, Ch . M . Lau, M . Wright, Strategy in Emerging Economies…, 
op.cit ., s . 252–253 .

21 Za: M . Proczek, Międzyrządowe organizacje międzynarodowe: finansowanie działalności 
– przykład ONZ i MFW, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, War-
szawa 2013, s . 22 .

22 T . Pszczółowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im . 
Ossolińskich, Wrocław 1978, s . 86 .

23 J . Kurnal, Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969, s . 160 .
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publiczne (np . instytucje rządowe, agencje inwestycyjne i handlowe, agencje 
wspierania przedsiębiorczości), jak i podmioty prywatne wspierające przed-
siębiorstwa i niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe 
(izby gospodarcze, stowarzyszenia handlowe i branżowe, ośrodki wspierania 
przedsiębiorczości itp .), a także podmioty prywatne wspierające przedsiębior-
stwa i działające dla zysku (takie jak: banki, fundusze pożyczkowe, fundusze 
kapitałowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, kancelarie prawne, 
wywiadownie gospodarcze) .

17.2.  Relacje przedsiębiorstw z aktorami otoczenia 
instytucjonalnego w świetle dotychczasowych badań

Badania dotyczące relacji przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia instytu-
cjonalnego w procesach internacjonalizacji koncentrują się wokół kilku głów-
nych nurtów . Szeroka grupa prac badawczych odnosi się do skali i zakresu 
oddziaływania otoczenia instytucjonalnego (w ujęciu ogólnym) na procesy 
internacjonalizacji przedsiębiorstw . Przykładowo Gerald Y . Gao i inni pod-
kreślają, że otoczenie instytucjonalne istotnie wpływa na zachowania ekspor-
towe firm24 . William P . Wan wskazał, że otoczenie instytucjonalne może być 
traktowane jako źródło zasobów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa 
w prowadzeniu transakcji biznesowych, również na rynkach zagranicznych25 . 
Badanie przeprowadzone przez Gospela O . Oparaocha wykazało, że relacje 
małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami instytucjonalnymi mają pozy-
tywny wpływ na ich procesy internacjonalizacji, a zakres wsparcia oferowanego 
przez te podmioty obejmuje przede wszystkim: dostarczanie informacji o ryn-
kach docelowych, wsparcie finansowe, wyszukiwanie kontaktów biznesowych 
oraz potencjalnych partnerów handlowych . Autor podkreślił, że korzystanie 

24 G . Y . Gao, J . Y . Murray, M . Kotabe, J . Lu, A ‘‘Strategy Tripod’’ Perspective…, op.cit . s . 377–
–396 .

25 W . P . Wan, Country Resource Environments, Firm Capabilities, and Corporate Diversifica-
tion Strategies, “Journal of Management Studies” 2005, vol . 42 (1), s . 161–182 .
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przez MŚP z zasobów podmiotów instytucjonalnych umożliwia pokonywa-
nie barier procesu internacjonalizacji na różnych jego etapach, a tym samym 
przyspiesza ten proces i ogranicza ryzyko związane z prowadzeniem operacji 
międzynarodowych26 . Podobne wnioski wyprowadzili wspomniani Eric Costa 
i  inni . Dokonując przeglądu badań dotyczących roli instytucji w umiędzy-
narodowieniu MŚP, wykazali oni, że sieci instytucjonalne – rozumiane jako 
formalne i nieformalne powiązania przedsiębiorstwa z podmiotami o cha-
rakterze instytucjonalnym (operującymi na jego rynku zarówno docelowym, 
jak i rodzimym) – pozytywnie wpływają na proces internacjonalizacji firmy 
poprzez: dostarczanie wiedzy pozwalającej redukować asymetrię informacyjną 
na różnych etapach procesu internacjonalizacji, wsparcie finansowe, umożli-
wianie kontaktów biznesowych, ograniczanie ryzyka związanego z wejściem 
na nowe rynki zagraniczne oraz przyspieszenie procesu wejścia na nowy rynek27 .

Uwagę badaczy zwraca również rola poszczególnych aktorów lub grup 
aktorów otoczenia instytucjonalnego (publicznych i prywatnych) w procesach 
internacjonalizacji przedsiębiorstw . Eric Costa i  inni badali sposoby, w jaki 
stowarzyszenia przemysłowe przedsiębiorstw (Industrial Business Associations 
– IBA) wspierają MŚP w procesie internacjonalizacji . Badanie potwierdziło, 
że IBA robią to przede wszystkim w zakresie: realizacji działań promocyjnych 
(m .in . wyjazdy na  targi, misje gospodarcze, organizacja eventów); doradz-
twa, szkoleń oraz wsparcia technicznego i prawnego (w dostosowaniu działań 
firmy do regulacji prawnych rynków docelowych itp .); dostępu do informacji 
(np . o uwarunkowaniach prowadzenia działalności na rynkach docelowych, 
potencjalnych partnerach biznesowych); współpracy MŚP z  innymi pod-
miotami instytucjonalnymi (instytucjami rządowymi, innymi IBA, amba-
sadami, izbami handlowymi, firmami doradczymi, klastrami itd .)28 . Z kolei 
Liesl A . Riddle i Kate Gillespie poddali badaniu sposób korzystania przez 
młode przedsiębiorstwa z  zasobów organizacji promocji eksportu (Export 

26 G . O . Oparaocha, SMEs and International Entrepreneurship…, op.cit ., s . 861–873 .
27 E . Costa, A . L . Soares, J . P . de Sousa, Institutional Networks for Supporting…, op.cit ., s . 1185 .
28 Ibidem, s . 1189 .
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Promotion Organizations – EPO) . Wyniki badania wskazały na ograniczony 
dostęp do zasobów tych podmiotów przez firmy29 . W literaturze można rów-
nież spotkać liczne badania dotyczące roli klastrów w procesach internacjo-
nalizacji przedsiębiorstw . Klastry mogą podnosić ich pozycję konkurencyjną 
m .in . poprzez umacnianie powiązań w międzynarodowych łańcuchach war-
tości, na co wskazują m .in . Anna Masłoń-Oracz i inni30 oraz Barbara Jankow-
ska i Cezary Główka31 .

Obszerna grupa badań koncentruje się na ocenie instrumentów polityki 
wspierania aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw prowadzonych przez 
instytucje publiczne, szczególnie w odniesieniu do bezpośrednich i pośred-
nich programów wsparcia eksportu (Export Promotion Programmes – EPP) . 
Badania dotyczą wpływu tych programów zarówno na proces rozpoczyna-
nia aktywności eksportowej, jak i umacnianie aktywności zagranicznej przez 
przedsiębiorstwa już umiędzynarodowione . Należy zwrócić uwagę na fakt, 
że znaczna część tych badań koncentruje się na MŚP, dla których najczęściej 
są dedykowane programy wsparcia eksportu . Przykładowo Mohamed Y . Had-
doud i inni wykazali, że takie programy mają pozytywny wpływ na wyniki 
eksportowe małych i średnich przedsiębiorstw32 . Do podobnych wniosków 
doszedł Joan Freixanet, wykazując, że przedsiębiorstwa korzystające z progra-
mów wsparcia eksportu są obecne na większej liczbie rynków zagranicznych, 
prowadzą aktywnie działania promocyjne i sprawniej budują sieć sprzedażową 
za granicą33 . Pozytywne oddziaływanie takich programów na przedsiębiorstwa 

29 L . A . Riddle, K . Gillespie, Information Sources for New Ventures in the Turkish Clothing 
Export Industry, “Small Business Economics” 2003, vol . 20, no . 1, s . 105–120 .

30 A . Masłoń-Oracz, A . Balkiewicz-Żerek, A . Eso, Global Value Chain of Clusters Enhancing 
EU Competitiveness, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2018, nr 4, s . 213–223 .

31 B . Jankowska, C . Główka, Clusters on the Road to Internationalization – Evidence from 
a CEE Economy, “Competitiveness Review” 2016, vol . 26, no . 4, s . 395–414 .

32 M . Y . Haddoud, P . Jones, R . Newbery, Export Promotion Programmes and SMEs’ Perfor-
mance: Exploring the Network Promotion Role, “Journal of Small Business and Enterprise Devel-
opment” 2017, vol . 24, no . 1, s . 68–87 .

33 J . Freixanet, Export Promotion Programs: Their Impact on Companies’ Internationaliza-
tion Performance and Competitiveness, “International Business Review” 2012, vol . 21, no . 6, 
s . 1065– 1086 .
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potwierdzili również: Farhad U . Ahmed34, Leonidas C . Leonidou35, June Francis 
i Colleen Collins-Dodd36 . Z kolei próbę oceny polskich programów wsparcia 
eksportu podjęli Paweł Pietrasieński37 i Artur Klimek38 . Obaj autorzy wska-
zali na konieczność intensyfikacji procesu wspierania polskich przedsiębiorstw 
w prowadzeniu działań na rynkach zagranicznych . Z kolei Teresa F . Gardo 
i inni dokonując oceny polityk wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw 
w odniesieniu do potrzeb hiszpańskiego sektora detalicznego, zwrócili uwagę 
na niewystarczającą elastyczność dostępnych programów wsparcia oraz brak 
wiedzy części instytucji publicznych na temat tej konkretnej grupy przedsię-
biorstw i podkreślili przy tym konieczność lepszego dostosowania EPP do 
jej oczekiwań39 .

W literaturze można również wyróżnić nurt badawczy koncentrujący się 
na zależnościach między przynależnością przedsiębiorstw do struktur insty-
tucjonalnych a wynikami eksportowymi . Przykładowo, pozytywny wpływ 
członkostwa w stowarzyszeniach biznesowych (branżowych lub handlowych) 
na aktywność eksportową przedsiębiorstw wykazali m .in . Petrit Gashi i inni40 

34 F . U . Ahmed, L . Brennan, An Institution-Based View of Firms’ Early Internationalization: 
Effectiveness of National Export Promotion Policies, “International Marketing Review” 2019, 
vol . 36, no . 6, s . 911–954 .

35 L . C . Leonidou, National Export-Promotion Programs as Drivers of Organizational Resources 
and Capabilities: Effects on Strategy, Competitive Advantage, and Performance, “Strategic Direc-
tion” 2011, vol . 19, issue 2, s . 1–29 .

36 J . Francis, C . Collins-Dodd, Impact of Export Promotion Programs on Firm Competencies, 
Strategies and Performance: The Case of Canadian High-Technology SMEs, “International Mar-
keting Review” 2004, vol . 21, no . 4/5, s . 474–495 .

37 P . Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsię-
biorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8, 
s . 2–11 .

38 A . Klimek, Instrumenty wsparcia polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, „Studia 
Ekonomiczne . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 266, 
s . 121–131 .

39 T . F . Gardo, H . C . García, A . M . Descals, Internationalization of SME Retailer: Barriers 
and the Role of Public Support Organizations, “International Journal of Retail & Distribution 
Management” 2015, vol . 43, issue 2, s . 183–200 .

40 P . Gashi, I . Hashi, G . Pugh, Export Behaviour of SMEs in Transition Countries, “Small 
Business Economics” 2013, vol . 42, no . 1, s . 407–435 .
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oraz Anouk Patel-Campillo i Anne DeLessio-Parson41 . Do interesujących wnio-
sków doszli Leonidas C . Leonidou i Marios Theodosiou, którzy stwierdzili, że 
choć izby gospodarcze i stowarzyszenia handlowe dysponują szerokim zakre-
sem informacji o rynkach zagranicznych, to informacje te nie są uznawane za 
użyteczne przez przedsiębiorstwa42 .

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa aktywne na rynkach międzynarodowych wchodzą w rela-
cje z różnymi grupami podmiotów funkcjonujących w ich otoczeniu, tworząc 
tym samym sieci powiązań . Obok powiązań o charakterze stricte biznesowym 
(np . z klientami, dostawcami, konkurentami) oraz powiązań sieciowych two-
rzonych poprzez indywidualne kontakty pracowników przedsiębiorstw, istotną 
rolę w procesach internacjonalizacji odgrywają powiązania firm z otoczeniem 
instytucjonalnym . Aktorzy instytucjonalni oddziałują na procesy umiędzyna-
rodowienia przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach . Z jednej strony ustalają 
„reguły gry” poprzez tworzenie regulacji i formalnych struktur warunkujących 
prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych, a z drugiej – zapewniają 
przedsiębiorstwom wsparcie na wszystkich etapach internacjonalizacji m .in . 
poprzez: dostarczanie informacji o rynkach docelowych, zapewnianie finan-
sowania operacji międzynarodowych, wyszukiwanie partnerów biznesowych 
na rynkach zagranicznych oraz wspieranie w realizacji działań promocyjnych . 
Pomoc ta wydaje się być szczególnie istotna z punktu widzenia małych i śred-
nich przedsiębiorstw, których zasoby do prowadzenia działalności na rynkach 
zagranicznych są ograniczone, a także przedsiębiorstw (nie tylko MŚP) pla-
nujących ekspansję na rynki odległe kulturowo i instytucjonalnie od swoich 

41 A . Patel-Campillo, A . De Lessio-Parson, Why Types of Operations, Trade Associations, and 
Production Trends Matter in the Geographic Branding of an Emerging Industry, “Journal of Wine 
Research” 2016, vol . 27, no . 3, s . 242–256 .

42 L . C . Leonidou, M . Theodosiou, The Export Marketing Information System: An Integra-
tion of the Extant Knowledge, “Journal of World Business” 2004, vol . 39, no . 1, s . 12–36 .



Magdalena Proczek, Aleksandra Balkiewicz-Żerek 

412

rodzimych rynków . Dotychczasowe badania nad relacjami przedsiębiorstw 
z podmiotami otoczenia instytucjonalnego koncentrują się na: określeniu 
skali i zakresu oddziaływania tego otoczenia oraz poszczególnych grup akto-
rów instytucjonalnych na procesy internacjonalizacji; ocenie poszczególnych 
instrumentów polityk publicznych nakierowanych na wsparcie przedsiębiorstw 
w procesach umiędzynarodowienia (m .in . programy wsparcia eksportu); usta-
leniu wpływu przynależności przedsiębiorstw do struktur instytucjonalnych 
(np . stowarzyszeń biznesowych) na ich aktywność eksportową . Rosnąca złożo-
ność międzynarodowych powiązań gospodarczych stwarza niewątpliwie pole 
do dalszych badań w tym zakresie .
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18MAŁGORZATA GRĄCIK-ZAJACZKOWSKI1

PERSPEKTYWA LIBERALIZACJI 
HANDLU DOBRAMI 

ŚRODOWISKOWYMI

Streszczenie

Celem rozdziału jest zbadanie możliwości redukcji barier handlowych na towary i usługi 
związane z sektorami ochrony środowiska naturalnego (Environmental Goods and Servi-
ces – EGSs) . Dążenie do podjęcia w tej kwestii konkretnych zobowiązań jest szczególnie 
potrzebne w obliczu narastających problemów dotyczących zmian klimatycznych . Próby 
sprostania tym wyzwaniom były podejmowane od ponad dwóch dekad na forum organi-
zacji międzynarodowych . Najbardziej zaawansowane ustalenia przyjęto w ramach APEC 
i WTO, chociaż droga do wielostronnego porozumienia, akceptowalnego przez największe 
potęgi gospodarcze, jest jeszcze daleka . Powodem są rozbieżne interesy państw i ugrupowań 
integracyjnych oraz wynikające z tego odmienne korzyści z liberalizacji handlu dobrami śro-
dowiskowymi . W opracowaniu podjęto problem definiowania towarów i usług związanych 
z ochroną środowiska, przedstawiono zakres i dynamikę handlu oraz wskazano na najważ-
niejsze czynniki utrudniające przyjęcie zobowiązań liberalizacyjnych . Wykorzystano dane 
dotyczące przepływu oraz dynamiki handlu dobrami środowiskowymi . Wskazano na konse-
kwencje dla globalnej polityki klimatycznej, wynikające z braku postępów w zniesieniu barier .

Kluczowe słowa: towary i usługi środowiskowe, WTO, bariery handlowe, taryfy celne, 
kraje rozwijające się .

1 dr hab . Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kole-
gium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych .
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THE PROSPECT OF TRADE LIBERALIZATION 
IN ENVIRONMENTAL GOODS

Summary

The aim of the chapter is to examine the possibilities of reducing trade barriers for environ-
mental goods and services (EGSs) . The need to reach concrete agreement is particularly urgent 
in situation of the growing climate change problems . Attempts have been made to address 
the problem for more than two decades, mainly by international organizations . The most 
advanced arrangements have been made in the framework of APEC and the WTO, although 
the road to conclude any multilateral agreement acceptable to major economic powers is still 
a long one . The reasons for these are divergent interests of countries and integration groups 
as well as different expected benefits from liberalization of EGSs . The chapter discusses the 
problem of defining goods and services related to environmental protection, presents the scope 
and dynamics of trade and indicates the most important factors that impede the acceptance 
of liberalization commitments . Data on the flow and dynamics of trade in environmental 
goods and services were used . There were also emphasized consequences for global climate 
policy resulting from the lack of progress in the removal of barriers to trade .

Keywords: environmental goods and services, WTO, trade barriers, tariffs, develop-
ing countries .

Wprowadzenie

W związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi i degradacją środo-
wiska naturalnego wyraźnie dostrzega się synergię między handlem a zmianami 
klimatycznymi2 . Dlatego postuluje się zwiększenie dostępu do tzw . towarów 
i usług środowiskowych (Environmental Goods and Services – EGSs), a więc 
tych, które pozytywnie przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu i rozwoju 

2 H . Onder, What Does Trade Have to Do with Climate Change?, CEPR Policy Portal, 2012, 
https://voxeu .org/article/what-does-trade-have-do-climate-change (dostęp 9 .02 .2020); R . Leal-
-Arcas, Trade Proposals for Climate Action, “Trade, Law and Development” 2014, vol . 6, no . 1, 
s . 11–54 .
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przyjaznego dla środowiska . Oznacza to coraz większą presję na ograniczenie 
lub całkowite wyeliminowanie barier w handlu towarami i usługami związa-
nymi z sektorem ochrony środowiska .

O dostępie do EGSs i możliwości korzystania z najnowocześniejszych roz-
wiązań w zakresie ochrony środowiska decyduje poziom rozwoju gospodar-
czo-społecznego kraju lub regionu . Kraje niżej rozwinięte, inaczej niż wysoko 
rozwinięte, określają priorytety swojej polityki środowiskowej . Nacisk na radze-
nie sobie ze skutkami zmian klimatycznych bezpośrednio wpływa na to, jakie 
produkty i usługi środowiskowe są dla danego państwa najważniejsze . Podczas 
gdy kraje wysoko rozwinięte priorytetowo traktują efektywność energetyczną, 
energię odnawialną i  redukcję emisji CO2, kraje rozwijające się, zwłaszcza 
najsłabiej rozwinięte, przywiązują zdecydowanie większą wagę do inwestycji 
w gospodarkę odpadami i ściekami .

W literaturze poświęconej zagadnieniom handlu dobrami środowiskowymi 
wskazuje się przede wszystkim na perspektywę dalszej redukcji barier taryfo-
wych i pozataryfowych . Uważa się, że rozszerzenie liberalizacji handlu EGSs 
może pomóc rozwiązać problemy środowiskowe i efektywnie gospodarować 
zasobami, zwłaszcza w krajach rozwijających się . Światowy rynek towarów 
i usług związanych z ochroną środowiska wykazuje możliwości szybkiego wzro-
stu, który jednak w sytuacji istnienia poważnych barier handlowych i ograni-
czeń regulacyjnych jest spowolniony . Podkreślali to w swoich badaniach m .in .: 
Jona Razzaque, Beatrice Chaytor (2004 r .); Jamie de Melo, Nicole A . Mathys 
(2010 r .); Aaron Cosbey, Soledad Aguilar, Melanie Ashton i Stefano Ponte 
(2010 r .); Harun Onder (2012 r .); Gaëlle Balineau, Jaime de Melo (2013 r .); 
Hanna Bucher, Jane Drake-Brockman, Alexander Kasterine, Mahesh Sugathan 
(2014 r .); Aaron Cosbey (2014 r .); Arun Jacob i Anders K . Møller (2017 r .); 
Jaime de Melo, Jean-Marc Solleder (2018 r .)3 .

3 J . Razzaque, B . Chaytor, Liberalizing Trade in Environmental Goods and Services: In Search 
of ‘Win-Win-Win’ Outcomes, CUTS Centre for International Trade, Economics & Environment 
Research Report, 2004; J . de Melo, N . A . Mathys, Trade and Climate Change: The Challenges 
Ahead, “CEPR Discussion Paper Series” 2010, no . 3083; A . Cosbey, S . Aguilar, M . Ashton, 
S . Ponte, Environmental Goods and Services Negotiations at the WTO: Lessons from Multilateral 
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Zwiększenie przepływu dóbr środowiskowych, a w konsekwencji pobudze-
nie transferu technologii i dostępu do niej krajów rozwijających się pomogłyby 
osiągnąć cele zawarte w porozumieniu paryskim na temat zmian klimatycz-
nych (2015 r .) . Obok braku powszechnie przyjętej definicji EGSs drugim 
podstawowym elementem spornym jest ustalenie sposobów (tzw . modalities) 
redukcji lub eliminacji barier handlowych w tych dziedzinach . Mimo że próby 
rozwiązania problemu były podejmowane na forach organizacji międzynarodo-
wych (takich jak APEC, OECD, WTO), niemniej ich zasięg był ograniczony, 
a spodziewane skutki niewystarczające . Wysiłki na rzecz wprowadzenia regula-
cji międzynarodowych w ramach WTO zakończyły się fiaskiem . W rozdziale 
podjęto próbę zbadania, dlaczego w sytuacji coraz większego zainteresowania 
państw kwestiami handlu i ochroną środowiska handel EGSs jest obarczony 
licznymi barierami . Opracowanie jest wstępem do badań dotyczących możli-
wości przyjęcia wielostronnego porozumienia w sprawie dóbr środowiskowych .

18.1. Handel a zmiany klimatu

Celem liberalizacji handlu towarami i usługami środowiskowymi jest 
pomoc w osiągnięciu celów klimatycznych, przyjętych w porozumieniu pary-
skim na temat zmian klimatycznych z 2015 r . (Agreement within the United 
Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) . Kluczowym 

Environmental Agreements and Ecolabels for Breaking the Impasse, International Institute for Sus-
tainable Development, 2010, http://www .iisd .org/pdf/2009/bali_2_copenhagen_egs_lessons .
pdf (dostęp 9 .02 .2020); H . Onder, Trade and Climate Change: An Analytical Review of Key 
Issues, ”Economic Premise” 2012, no . 86, The World Bank, Washington D . C .; G . Balineau, J . de 
Melo, Removing Barriers to Trade on Environmental Goods: An Appraisal, “World Trade Review” 
2013, October; H . Bucher, J . Drake-Brockman, A . Kasterine, M . Sugathan, Trade in Environ-
mental Goods and Services: Opportunities and Challenges, International Trade Centre Technical 
Paper, Geneva 2014; A . Jacob, A . K . Møller, Policy Landscape of Trade in Environmental Goods 
and Services, “ARTNeT Working Paper” 2017, Series no . 166, April; J . de Melo, J . M . Solleder, 
Barriers to Trade in Environmental Goods: How Important They Are and What Should Developing 
Countries Expect from Their Removal, “FERDI Working Paper – Development Policies” 2018, 
no . 235, https://ferdi .fr/dl/df-TNKWMUWLxiWrLLWh8FwDZNL8/ferdi-p235-barriers-to-
trade-in-environmental-goods-how-important-they-are .pdf (dostęp 9 .02 .2020) .
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elementem dokumentu paryskiego jest indywidualne zobowiązanie każdego 
z sygnatariuszy do określenia własnej polityki i celów w zakresie łagodzenia 
zmian klimatu oraz dostosowania się do nich . Na strony nałożono zobowiąza-
nie do cyklicznego przedkładania indywidualnego sprawozdania dotyczącego 
zaangażowania (tzw . wkładu) na rzecz zatrzymania postępujących zmian kli-
matycznych (Nationally Determined Contributions – NDCs) . Według danych 
Sekretariatu UNFCCC do stycznia 2020 r . na 197 sygnatariuszy porozumie-
nia ratyfikowało go 1874 .

W dokumencie paryskim wskazano na bezpośrednie związki między han-
dlem i klimatem, powodujące bezpośrednie skutki dla środowiska . Wyzwa-
niem pozostaje implementacja przyjętych zobowiązań przez zdecydowaną 
większość państw, w tym potęgi handlowe będące jednocześnie największymi 
emitentami zanieczyszczeń (rysunek 18 .1) . Dla Chin, USA, Japonii, niektó-
rych państw członkowskich UE czy Rosji podjęcie konkretnych zobowiązań 
w ramach własnej polityki handlowej nie stało się jednak oczywiste . Biorąc pod 
uwagę zobowiązania (NDCs) zawarte w dokumencie paryskim, należy pod-
kreślić, że najmniejsze zaangażowanie wykazywały Stany Zjednoczone, Chiny, 
Rosja5 . Clara Brandi w swoim badaniu wskazała, że podczas gdy ok . 45% 
wszystkich zobowiązań dotyczących łagodzenia zmian klimatycznych zawiera 
bezpośrednie odniesienie do handlu lub środków handlowych, tylko ok . 22% 
dotyczy konkretnych środków handlowych mogących być użytych w tym celu . 
Dokładniejsze dane pokazują, że jedynie 6% krajowych zobowiązań (wkła-
dów – NDCs) w sprawie klimatu zawiera ograniczenia barier handlowych, 
a 11% odnosi się do regulacji handlu ze względu na klimat6 . Do najczęściej 
wymienianych elementów w NDCs, które mają pomóc ograniczyć zmiany 

4 UNFCCC, https://unfccc .int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification (dostęp 
10 .02 .2020); http://cait .wri .org (dostęp 10 .02 .2020) .

5 The Economist Intelligence Unit Limited 2019, s . 7 .
6 C . Brandi, Trade Elements in Countries’ Climate Contributions under the Paris Agreement, 

International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2017, https://www .
ictsd .org/sites/default/files/research/trade_elements_in_countries_climate_contributions .pdf 
(dostęp 10 .02 .2020) .
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klimatyczne, należą mechanizmy rynku międzynarodowego, transfer techno-
logii i energia odnawialna .

Rysunek 18.1.  Najwięksi światowi emitenci gazów cieplarnianych  
(% globalnej emisji)
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% gloablnej emisji gazów cieplarnianychŹródło: Climate Change and Trade Agreements Friends or Foes? A Report, Economist Intelligence 
Unit, 2019, s . 7 .

Rysunek 18.2. Najwięksi eksporterzy dóbr środowiskowych (globalny udział w %)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chiny Niemcy USA Włochy Japonia Francja

Źródło: UBA Federal Environment Office, CWS Hannover University, https://largest-biggest .com/
index .php/2017/12/05/largest-exporters-of-environmental-goods/ (dostęp 12 .02 .2020) .

Państwa będące głównymi emitentami gazów cieplarnianych są jednocze-
śnie wiodącymi eksporterami oraz importerami dóbr środowiskowych (rysu-
nek 18 .2) . Wśród głównych nabywców takich towarów i usług znajdują się 
tradycyjnie branże (ropa naftowa i gaz, górnictwo i przemysł metalurgiczny) 
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pochodzące z Chin, USA, Niemiec . Jak dotychczas, branże te były główną siłą 
napędową ekspansji przemysłu związanego z ochroną środowiska i przewiduje 
się, że nadal nią pozostaną7 .

18.2. Problemy z definicją dóbr środowiskowych

Główną przeszkodą uniemożliwiającą podjęcie wielostronnych negocja-
cji na  temat redukcji barier w obrocie dobrami środowiskowymi jest brak 
powszechnie przyjętej definicji . Spór dotyczy zakresu i klasyfikacji EGSs . 
Problemem pozostaje, czy dobra środowiskowe to  te, które: uznaje się za 
ekologiczne, a więc wytwarzane z poszanowaniem środowiska naturalnego 
(np . żywność ekologiczna); pod względem użytkowania lub utylizacji osią-
gają lepsze wyniki niż większość ich zamienników (wydajne lodówki, turbiny 
wiatrowe itp .); są przeznaczone do ochrony środowiska (takie jak sprzęt do 
monitorowania zanieczyszczenia) . Mimo że dyskusje nad usystematyzowa-
niem pojęć i regułami uwzględniającymi aspekty środowiskowe w obrotach 
handlowych zostały podjęte na różnych forach międzynarodowych, niemniej 
brakuje wspólnego podejścia podzielanego przez większość zaangażowanych 
stron . Powodami są różnorodność typów dóbr środowiskowych i szeroki zakres 
ich zastosowania . Istnieją bowiem nie tylko dobra, których funkcja sprzyja-
jąca ochronie środowiska jest oczywista i nie budzi zastrzeżeń, ale też mające 
podwójne zastosowanie, tzn . mogące być użyte do innych celów niż tylko śro-
dowiskowe . W pierwszym przypadku przykładem są baterie fotowoltaiczne, 
a w drugim – pompy . W związku z tym klasyfikacje dóbr środowiskowych 
mogą obejmować zarówno jednorodne towary, jak i te, które zawierają kilka 
komponentów i wymagają konieczności skorzystania z  towarzyszących im 
różnorodnych usług8 . W ramach jednej kategorii, co odpowiada linii taryfo-
wej, mogą znajdować się produkty, których użycie może budzić kontrowersje 

7 H . Bucher, J . Drake-Brockman, A . Kasterine, M . Sugathan, Trade in Environmental Goods  
and Services…, op.cit ., s . 17 .

8 Ibidem, s . 4 .
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z punktu widzenia ochrony środowiska . Na przykład kod HS 8541 .40 obejmuje 
przyjazne dla klimatu ogniwa i moduły fotowoltaiczne stosowane w procesie 
wykorzystywania energii słonecznej oraz światłoczułe urządzenia półprzewod-
nikowe i diody LED (diody elektroluminescencyjne), czyli produkty, które 
mogą budzić obawy dotyczące ich utylizacji9 .

W ramach WTO negocjacje w sprawie dóbr środowiskowych i ich defini-
cji prowadzono od 2001 r . Rokowania rozpoczęły się w ramach rundy z Doha . 
Podstawą rozmów między członkami tej organizacji były wcześniejsze propo-
zycje klasyfikacji EGSs, wysunięte przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacy-
fiku (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) i Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) . Lista APEC 54 uzgodniona w 1997 r . została 
oparta na wspólnej formule, stworzonej z OECD i Eurostatem na potrzeby 
analizy statystycznej10 . Listę tę opracowano z uwzględnieniem kodów HS, 
klasyfikowanych dla różnych kategorii produktów na podstawie ich końco-
wego zastosowania lub użyteczności . Objęła ona towary, których celem było 
przede wszystkim zmniejszenie szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu 
(np . urządzenia do oczyszczania i monitorowania zanieczyszczeń) . Spis ten nie 
był zatem kompleksowym i wyczerpującym rejestrem dóbr11 . Jednak ze względu 
na trudności z przebiegiem wielostronnych rokowań w WTO Lista APEC 54 
stała się jedną z nielicznych klasyfikacji dóbr środowiskowych zaakceptowanych 
przez większą grupę państw i punktem wyjścia do podjęcia szerszych negocjacji 
w zakresie zarówno nowych kategorii produktów, jak i nowych uczestników .

Dla porównania, Lista OECD była znaczenie szersza i miała z założenia 
określić zakres sektorów środowiskowych . Obie listy – APEC i OECD – w bar-
dzo niewielkim stopniu pokrywały się . Zgodnie z klasyfikacją sześciocyfro-
wego systemu kodów HS jedynie 30% linii towarowych i odpowiadających 

9 Climate Change and Trade Agreements…, op.cit ., s . 15 .
10 L . Surace, World Trade in Environmental Goods, 30th January 2019, http://www .export-

planning .com/en/magazine/article/2019/01/30/world-trade-in-environmental-goods/ (dostęp 
12 .02 .2020) .

11 M . Sugathan, Environmental Goods and Services Negotiations: Challenges and Opportuni-
ties, WTO Workshop on Environmental Goods: Para 31 (iii) of the DDA, Geneva, 11th Octo-
ber 2004 .
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im kodów powtarzało się w przypadku obu list12 . Oznacza to dużą różnorod-
ność i rozpiętość podejść do kwestii dóbr środowiskowych . Podobna sytuacja 
miała miejsce w ramach negocjacji WTO .

Tabela 18.1. Propozycje list dóbr środowiskowych (EGSs) w latach 1995–2016

Listy dóbr 
środowiskowych

Liczba dóbr 
w systemie 

HS
Zakres i definicja dóbr środowiskowych Status

APEC: Towary 
środowiskowe

54 1. Energia odnawialna
2. Monitorowanie środowiska
3. Sprzęt do analizy i oceny
4. Ochrona środowiska
5. Produkty preferowane środowiskowo
Definicja: Sektor zajmujący się 
problemami środowiskowymi, ich 
rozwiązywaniem, ograniczaniem lub 
zapobieganiem

W 2012 członkowie 
uzgodnili 
liberalizację taryf 
na 54 produkty 
środowiskowe 
maksymalnie do 5%

OECD: Towary 
i usługi 
środowiskowe

164 1. Zarządzanie zanieczyszczeniami
2. Czystsze technologie i produkty
3. Zarządzanie zasobami
Definicja: Sektory towarów i usług 
związanych z ochroną środowiska 
wytwarzają towary i usługi zarówno do 
pomiaru, zapobiegania, ograniczania, 
minimalizowania lub korygowania szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
przez wodę, powietrze i glebę, jak i do 
rozwiązywania problemów z odpadami, 
hałasem i ekosystemami

Lista stworzona 
na potrzeby 
osiągnięcia celów 
analitycznych 
i koncepcyjnych

UNCTAD: 
Produkty 
przyjazne dla 
środowiska

25 1.  Produkty bardziej przyjazne dla 
środowiska niż konkurencyjne, 
np. na bazie ropy naftowej

2.  Produkty wytwarzane w sposób 
przyjazny dla środowiska

3.  Produkty przyczyniające się do 
ochrony środowiska

Definicja: Produkty powodujące znacznie 
mniej szkód dla środowiska niż produkty 
alternatywne, produkty służące temu 
samemu celowi lub produkty, których 
produkcja i sprzedaż przyczyniają się 
znacząco do ochrony środowiska

Brak wspólnego 
stanowiska. Różnice 
w podejściu do 
wielostronnych 
negocjacji, 
prowadzonych 
w ramach rundy 
z Doha

12 M . Sugathan, List of Environmental Goods: An Overview, ICTSD Information Note, 
2013, https://www .ictsd .org/sites/default/files/research/2013/12/info_note_list-of-environmen-
tal-goods_sugathan .pdf (dostęp 12 .02 .2020) .
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Listy dóbr 
środowiskowych

Liczba dóbr 
w systemie 

HS
Zakres i definicja dóbr środowiskowych Status

Bank Światowy: 
Towary 
przyjazne dla 
środowiska

43 Liberalizacja produktów, technologii 
i usług wykorzystywanych w projektach 
wspieranych w ramach mechanizmu 
czystego rozwoju (Clean Development 
Mechanism – CDM) protokołu z Kioto

Jw.

WTO: Towary 
i usługi 
środowiskowe

153 1.  Podejście oparte na ‘The Friends’ List 
grupy Friends of Environmental Goods

2.  Podejście oparte na systemie próśb 
i ofert

3.  Podejście zwane „projektem 
zintegrowanym”

4. Podejście hybrydowe
Brak uzgodnionej definicji

Negocjacje 
zawieszone. Brak 
porozumienia 
i fiasko rundy 
z Doha. Największy 
postęp w grupie 
‘The Friends’ List. 
Na jej podstawie 
negocjacje 
wznowiono w 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie M . Sugathan, List of Environmental Goods: An Overview, 
ICTSD Information Note, 2013, https://www .ictsd .org/sites/default/files/research/2013/12/info_
note_list-of-environmental-goods_sugathan .pdf (dostęp 12 .02 .2020); H . Bucher, J . Drake-Brockman, 
A . Kasterine, M . Sugathan, Trade in Environmental Goods and Services: Opportunities and Challenges, 
International Trade Centre Technical Paper, Geneva 2014, s . 4–7 .

Rozpoczęcie negocjacji rundy z Doha w 2001 r . i włączenie do programu 
kwestii środowiskowych otworzyły możliwość przyjęcia nowej wielostronnej 
umowy – Porozumienia w  sprawie dóbr środowiskowych (Environmental 
Goods Agreement – EGA) . Wcześniej w WTO nie istniały regulacje odno-
szące się do wymiany konkretnych towarów i usług związanych z ochroną 
środowiska . Działanie systemu WTO opierało się na decyzjach z poprzednich 
rund negocjacyjnych GATT i orzecznictwa . W deklaracji z Doha zobowią-
zano się do otwarcia negocjacji w sprawie ograniczenia lub zniesienia taryf 
i barier pozataryfowych na EGSs13 . Oczekiwano, że dzięki przyjęciu nowych 
reguł dojdzie do usprawnienia handlu dobrami środowiskowymi, a więc uda 
się obniżyć koszt technologii środowiskowych, zwiększyć ich dostępność 
i pobudzić innowacje oraz transfer technologii . Szczególnie kraje rozwijające 
się liczyły na zniesienie ograniczeń w handlu i łatwiejszy dostęp do najnowszych 

13 Doha Ministerial Declaration, November 2001, Para 31 (iii) . 

cd . tabeli 18 .1
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technologii14 . Zakładano, że zniesienie ochrony towarów i usług związanych 
z ochroną środowiska będzie prowadziło do następujących skutków:
1) zmniejszenia lub wyeliminowania taryf i barier pozataryfowych, co obni-

żyłoby koszty technologii środowiskowych, zwiększyłoby ich wykorzysta-
nie oraz stymulowało innowacje i transfer technologii;

2) poprawy transferu technologii, zwłaszcza do państw rozwijających się, co 
oznacza, że producenci EGSs z tych krajów uzyskaliby większe szanse wej-
ścia na rynki w państwach wysoko rozwiniętych, a także mieli możliwość 
pozyskania zaawansowanych technologicznie towarów i usług;

3) lepszego dostępu krajów rozwijających się do najnowszych technologii 
środowiskowych, co pozwoliłoby na zwiększenie efektywności energetycz-
nej i poprawy sytuacji wodno-sanitarnej, a także na zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla .
W ramach negocjacji zostały opracowane różne warianty negocjacyjne, 

zawierające listę kategorii dóbr środowiskowych . Do roku 2010 zostały zapro-
ponowane: podejście oparte na  liście, podejście oparte na  systemie próśb 
i ofert, podejście oparte na zintegrowanym projekcie i podejście hybrydowe 
(tabela 18 .1)15 . Jednak z powodu braku porozumienia żadne konkretne decy-
zje, dotyczące zarówno listy dóbr, jak i sposobów przeprowadzenia liberalizacji 
(modalities), nie zostały podjęte . W przypadku wyboru określonych produk-
tów problem wynikał m .in . z zasad działania systemu kodyfikacji celnej HS, 
która jest oparta na kryterium kategorii produktowej, nie zaś na konkretnym 
produkcie16 . Z kolei liczba zgłoszonych wariantów prowadzenia negocjacji pro-
wadziła do sytuacji opracowywania bardzo różnych list popieranych przez 
inne grupy krajów członkowskich . Jedną z najważniejszych propozycji była 
tzw . Lista Przyjaciół 153 (‘The Friends’ List), stworzona w 2007 r . przez koalicję 

14 J . de Melo, J . M . Solleder, What’s Wrong with the WTO’s Environmental Goods Agreement, 
2019, https://voxeu .org/article/what-s-wrong-wto-s-environmental-goods-agreement (dostęp 
17 .02 .2020) .

15 G . Balineau, J . de Melo, Removing Barriers to Trade on Environmental Goods…, op.cit ., s . 3–4 .
16 System zharmonizowany (Harmonized System – HS) to międzynarodowa znormalizo-

wana klasyfikacja taryf celnych, która klasyfikuje każdy pojedynczy produkt za pomocą 6-cyfro-
wego kodu .
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negocjacyjną pod nazwą Przyjaciele Dóbr Środowiskowych (Friends of Environ-
mental Goods) . Do grupy tej należały: Kanada, UE, Japonia, Korea Płd ., Nowa 
Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, Tajwan, USA .

Z powodu fiaska wielostronne negocjacje w ramach Listy Przyjaciół 153 
przeniesiono do mniejszej grupy, składającej się z 46 członków WTO . Roz-
mowy były prowadzone do 2016 r ., a w związku z końcem kadencji prezy-
denta USA Baracka Obamy rokowania całkowicie zawieszono17 . Jednak ze 
względu na opóźnienia i zawieszenie prac w WTO grupa APEC postanowiła 
pogłębić współpracę w zakresie liberalizacji EGSs we własnym gronie . Zde-
cydowano o obniżeniu do 2015 r . stosowanych stawek taryfowych do 5% lub 
niżej . Zaproponowano formułę dołączenia do porozumienia państw trzecich18 .

Na kanwie debaty pojawiły się pytania dotyczące możliwości pogodzenia norm 
liberalizujących handel z polityką klimatyczną . Na pierwszy rzut oka wydawało 
się, że wiele fundamentalnych elementów wolnego handlu i polityki ochrony 
środowiska jest sprzecznych . Na przykład zasada wolnego handlu, polegająca 
na niedyskryminacji (KNU), wymaga, aby importowane produkty były trakto-
wane w taki sam sposób jak „podobne” produkty krajowe . Zasada niedyskrymi-
nacji stwarza wyzwanie dla polityk klimatycznych, które rozróżniają produkty 
według czynników, takich jak zawarte w nich emisje . Mimo że niektóre porozu-
mienia WTO19 zezwalają krajom na przyjmowanie środków różnicujących pro-
dukty i procesy na potrzeby uzasadnionych celów, w tym ochrony środowiska, 
niemniej kwestia polityki klimatycznej może się stać powodem sporów . Racje 
dotyczące polityki klimatycznej mogą prowadzić do konfliktów handlowych 
i oskarżeń o dyskryminację, a więc nierównego traktowania stron, co było już 
przedmiotem licznych sporów handlowych rozpatrywanych na forum WTO20 .

17 Grupa składała się m .in z: Australii, Kanady, Chin, USA i państw członkowskich UE .
18 L . Surace, World Trade in Environmental Goods. Analysis and Opportunities for EU Com-

panies Offered by the Expansion of the Green Economy, 2019, http://www .exportplanning .com/
en/magazine/article/2019/01/30/world-trade-in-environmental-goods/ (dostęp 17 .02 .2020) .

19 Dotyczy to m .in . porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu (TBT), poro-
zumienia w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) oraz preambuły porozumienia 
z Marrakeszu .

20 K . Liebig, The WTO and the Trade-Environment Conflict, “Intereconomics” 1999, no . 34, 
s . 83–90 .
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18.3. Bariery handlowe

Powszechna obniżka taryf celnych przeprowadzona w ramach systemu 
GATT i WTO zwiększyła handel obejmujący przede wszystkim surowce, 
a więc dobra o wysokiej emisji dwutlenku węgla i zasadniczo negatywnym 
wpływie na środowisko, takie jak paliwa kopalne czy drewno (rysunek 18 .3) . 

Rysunek 18.3.  Średnie stawki importowe* stosowane na świecie według etapu 
przetworzenia w latach 2002–2018 (%)
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* Średnia stawka ważona dla taryf stosowanych .
Źródło: Eurostat, 2019, https://ec .europa .eu/eurostat/statistics-explained/index .php?title=Interna-
tional_trade_in_goods_-_tariffs&oldid=452003 (dostęp 14 .02 .2020) .

Mimo że utrzymujące się bariery handlowe na dobra środowiskowe nie 
są wysokie, jednak wraz z  rozszerzającymi się barierami pozacelnymi sku-
tecznie utrudniają handel międzynarodowy, szczególnie w przypadku krajów 
rozwijających się . Chociaż niektóre towary związane z ochroną środowiska 
generalnie podlegają stosunkowo niskim taryfom, to wiele innych towarów 
niezbędnych do przeprowadzenia projektów w zakresie ochrony środowiska 
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nadal jest objętych wysokimi taryfami, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwi-
niętych (LDCs)21 .

Rysunek 18.4.  Średnie stosowane taryfy KNU na przywóz towarów 
środowiskowych według regionów* (%)
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* Wykorzystano kategorie towarów środowiskowych według Listy OECD: taryfa minimalna ozna-
cza najniższe średnie taryfy stosowane dla grupy towarów środowiskowych według kraju w okre-
ślonym regionie; taryfa maksymalna wskazuje na najwyższe średnie taryfy stosowane dla towarów 
środowiskowych według kraju w określonym regionie; taryfa średnia to zwykła średnia taryf stoso-
wanych we wszystkich krajach do grupowania towarów środowiskowych dla określonego regionu .
Źródło: H . Bucher, J . Drake-Brockman, A . Kasterine, M . Sugathan, Trade in Environmental Goods and 
Services: Opportunities and Challenges, International Trade Centre Technical Paper, Geneva 2014, s . 14 .

Stawki celne na dobra środowiskowe są bardzo zróżnicowane w zależności 
od kraju czy ugrupowania integracyjnego . Ich wysokość zależy od poziomu 
rozwoju kraju, relacji gospodarczych i otwarcia na wymianę handlową . Przyj-
muje się, że najniższe średnie taryfy na EGSs kształtują się poniżej 5%, a naj-
wyższe to te, których średnia dla co najmniej jednego kraju wynosi 41%22 . 

21 A . Jacob, A . K . Møller, Policy Landscape of Trade in Environmental Goods and Services, 
op.cit ., s . 4 .

22 H . Bucher, J . Drake-Brockman, A . Kasterine, M . Sugathan, Trade in Environmental Goods  
and Services…, op.cit ., s . 14 .
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Najniższe taryfy celne są stosowane w Azji Wschodniej, Ameryce Północnej 
i UE, a najwyższe – w Azji Południowej, Afryce Subsaharyjskiej, w regionie 
Karaibów i Ameryce Środkowej (rysunek 18 .4) . Oznacza to, że państwa roz-
wijające się, szczególnie LDCs, mają najwyższe taryfy celne, a wysoko rozwi-
nięte – najniższe .

Różnice między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się pod względem 
zdolności produkcyjnej i handlowej, a także konsumpcji towarów i usług zwią-
zanych z ochroną środowiska, są znaczące . Mimo dużego potencjału rozwoju 
tych sektorów istnieje ogromne zróżnicowanie w ramach grupy krajów rozwi-
jających się, w tym LDCs . Biorąc pod uwagę ograniczony kapitał i możliwości 
inwestycyjne, należy zauważyć, że kraje te wykazują perspektywę rozwoju nie-
których branż, np . usług konsultingowych . Warunkiem jest dobrze wykształ-
cona grupa pracowników, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii, 
oraz sieć małych i średnich przedsiębiorstw23 . Najlepszym przykładem rozwi-
jającej się działalności związanej z rozwojem EGSs są RPA i Chiny . Pierwszy 
z wymienionych krajów ma dobrze rozbudowany krajowy przemysł towarów 
i usług środowiskowych, który rozwinął się wokół przemysłu wydobywczego . 
Dzięki silnej pozycji na  rynku południowoafrykańskim firmy produkujące 
towary i świadczące usługi związane z ochroną środowiska zdobyły w kraju 
doświadczenie pozwalające im na działalność międzynarodową . Wśród przed-
siębiorstw zajmujących się odpadami górniczymi i usługami porządkowymi 
znajdują się zarówno duże podmioty, jak i MŚP . Innym przykładem jest prze-
mysł fotowoltaiczny w Chinach, rozwinięty dzięki silnemu wsparciu państwa 
i nastawiony na ekspansję eksportową . Za sprawą popytu w UE i gwarantowa-
nych programów wsparcia w Niemczech udział chińskiej produkcji przyczynił 
się do rozwoju międzynarodowego rynku energii słonecznej .

W badaniach wskazuje się, że największy wpływ na obecny handel 
mają bariery pozataryfowe24 . Podobnie jest w przypadku handlu dobrami 

23 Ibidem, s . 18 .
24 A . Cosbey, The Green Goods Agreement: Neither Green nor Good? Commentary, The Inter-

national Institute for Sustainable Development, 2014, https://www .iisd .org/sites/default/files/
publications/commentary_green_goods .pdf (dostęp 18 .02 .2020) .
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 środowiskowymi . Dla większości EGSs taryfy są znacznie niższe niż 10% . Jed-
nakże nawet wtedy, kiedy taryfy są prawie zerowe, towary są objęte podobną 
liczbą środków pozataryfowych w porównaniu z produktami, na które nałożono 
taryfy wynoszące ponad 5%25 . Do najbardziej uciążliwych barier utrudniają-
cych handel EGSs należą środki ochrony handlu, takie jak cła wyrównawcze 
czy środki antydumpingowe . Problemem są także słabe systemy regulacyjne 
w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także zmieniające się regulacje 
prawnoadministracyjne . Eksporterzy produktów środowiskowych w krajach 
OECD za największe utrudnienia w handlu uznali procedury przeprowadza-
nia testów i certyfikatów, regulacje dotyczące płatności oraz przepisy celne26 . 
W handlu usługami związanymi z ochroną środowiska wskazywano na utrud-
nienia dotyczące przepływu osób świadczących usługi . Problem dotyczył usta-
leń dotyczących tzw . sposobu 3 i 4 przewidzianego w porozumieniu WTO 
na temat handlu usługami (GATS)27 .

Środki wyrównawcze są wyjątkiem od stosowanych w ramach WTO zasad 
handlu, takich jak klauzula największego uprzywilejowania (KNU) i klauzula 
narodowa . Dopuszcza się trzy rodzaje takich środków: (1) działania antydum-
pingowe, a więc przeciwdziałanie sprzedaży po zaniżonej cenie; (2) cła wyrów-
nawcze w celu zrównoważenia subsydiów; (3) środki nadzwyczajne na potrzeby 
tymczasowego ograniczenia importu, mające na celu ochronę krajowego przemy-
słu28 . Biorąc pod uwagę skutki dla rozwoju handlu międzynarodowego, należy 
podkreślić, że konsekwencje ich stosowania są generalnie negatywne . Prowadzą 

25 A . Jacob, A . K . Møller, Policy Landscape of Trade in Environmental Goods and Services, 
op.cit ., s . 31 .

26 International Trade Centre – NTM Business Surveys, http://www .intracen .org/itc/mar-
ket-info-tools/non-tariff-measures/business-surveys/ (dostęp 18 .02 .2020); B .  Fliess, J .  Kim, 
Business Perceptions of Non-Tariff Barriers (NTBs) Facing Trade in Selected Environmental Goods 
and Associated Services, ”OECD Trade and Environment Working Paper” 2007, Part I .

27 M .  Grącik-Zajaczkowski, Przepływ osób fizycznych w  ramach WTO, w:  Współczesne 
problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, J . Osiński 
(red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, 
s . 401– 414 .

28 WTO, Anti-dumping, Subsidies, Safeguards: Contingencies, https://www .wto .org/english/
thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e .htm (dostęp 18 .02 .2020) .
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do podniesienia cen, co wpływa na zwiększenie kosztów przestawienia się 
na bardziej zrównoważone formy zużycia energii i zniechęca przedsiębiorstwa 
do stosowania wydajniejszych urządzeń i efektywniejszych procesów zużycia 
energii . Dane z ostatnich lat wskazują, że napięcia handlowe spowodowane 
wprowadzaniem środków ograniczających handel mają tendencję wzrostową . 
W raporcie WTO (Trade Monitoring Report) z 2019 r . podkreśla się na dyna-
mikę wzrostu tych środków głównie poprzez wprowadzanie: podwyżek taryf, 
zakazu przywozu, specjalnych środków ochronnych, podatków przywozowych 
i ceł wywozowych29 . Ekstensywne stosowanie środków zakłócających handel 
może doprowadzić do eskalacji protekcjonizmu . W związku z tym wpływ nad-
miernych środków państwowych na rzecz rozwoju EGSs może być szkodliwy 
dla przyszłego wzrostu handlu w tym sektorze .

18.4. Wymiana handlowa

Z powodu braku ujednoliconej klasyfikacji porównywalne dane, doty-
czące wymiany towarów i usług związanych z ochroną środowiska, są trudne 
do uchwycenia . Kraje zwykle używają różnych kategorii do tworzenia szczegó-
łowych statystyk . Najlepiej udokumentowane i kompleksowe zbiory danych 
są dostępne dla krajów wysoko rozwiniętych i dotyczą handlu towarowego . 
Znacznie trudniejszy jest dostęp do informacji na temat przepływu usług, nawet 
w krajach członkowskich UE30 . Na podstawie kryteriów dóbr  środowiskowych, 

29 Szacuje się, że wielkość handlu objętego środkami ograniczającymi handel, wprowadzo-
nymi w okresie od października 2018 r . do maja 2019 r ., wyniosła 339,5 mld USD, czyli 44% 
powyżej średniej od października 2012 r ., kiedy zaczęto przygotowywać tego rodzaju zestawie-
nia . W sprawozdaniu odnotowano również, że kilka istotnych środków ograniczających handel 
zostanie wdrożonych wkrótce po okresie objętym sprawozdaniem albo będzie przedmiotem 
konsultacji w celu ewentualnego późniejszego wprowadzenia . Oznacza to, że niepewna sytu-
acja w handlu światowym będzie się utrzymywać . WTO, Trade-restrictive Measures Continue 
at Historically High Level, https://www .wto .org/english/news_e/news19_e/trdev_22jul19_e .htm 
(dostęp 12 .02 .2020) .

30 J . de Melo, M . Vijil, Barriers to Trade in Environmental Goods and Environmental Ser-
vices: How Important Are They? How Much Progress at Reducing Them?, “Fondazione Eni Enrico 
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przyjętych przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (Lista APEC 54 linii 
taryfowych HS), zakłada się, że światowy handel towarami ekologicznymi jest 
wart ponad 540 mld EUR (2018 r .) i wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat o ok . 300% 
(tabela 18 .2) . Z kolei według Environmental Business International (EBI) 
światowy rynek towarów i usług związanych z ochroną środowiska w 2011 r . 
wyceniono na 866 mld USD31 i przewidywano jego wzrost do blisko 2 bln 
USD w 202032 . Jeszcze innym przykładem jest rynek UE . Według danych 
Eurostatu sektor towarów i usług środowiskowych całej gospodarki unijnej 
wyniósł w 2016 r . 303 mld EUR i przyczynił się do wzrostu PKB Unii Euro-
pejskiej o 2%33 .

Najlepiej opracowane dane dla handlu EGSs występują w przypadku kla-
syfikacji APEC oraz Listy Przyjaciół 153 . Jednak ze względu na zawieszenie 
prac w 2016 r . ta ostatnia lista obejmuje dane do 2015 r .

Biorąc pod uwagę klasyfikację APEC, należy zauważyć, że w latach 2013– 
–2018 odnotowano wzrost wymiany na poziomie 20% . Prawie połowa całko-
witej wartości produktów (ok . 250 mld EUR) należała do kategorii instalacji 
związanych z energią odnawialną . Pozostałe kategorie wykazywały mniejsze 
obroty handlowe . Uwzględniając dynamikę z ostatnich 5  lat, w przypadku 
wszystkich kategorii odnotowano stosunkowo wysokie wzrosty, z wyjątkiem 

Mattei Working Papers” 2014, Paper 899, https://www .feem .it/en/publications/feem-working-
papers-note-di-lavoro-series/barriers-to-trade-in-environmental-goods-and-environmental-ser-
vices-how-important-are-they-how-much-progress-at-reducing-them/ (dostęp 22 .02 .2020), 
s . 7; H . Bucher, J . Drake-Brockman, A . Kasterine, M . Sugathan, Trade in Environmental Goods 
and Services…, op.cit ., s . 8 .

31 J . D . Brockman, Environmental Goods and Services Export Opportunities and Challenges 
Especially for Developing Economies, Seminar on the Implementation of APEC Environmen-
tal Goods Commitments, Beijing, 13th August 2014, http://www .intracen .org/uploadedFiles/
intracenorg/Content/Exporters/Sectors/Service_exports/Trade_in_services/APEC%20Semi-
nar%20on%20Environmental%20Goods .pdf (dostęp 22 .02 .2020) .

32 J . Blazejczak, F . Braun, D . Edler, Global Demand for Environmental Goods and Services 
on the Rise: Good Growth Opportunities for German Suppliers, “Weekly Report” 2009, vol . 5, 
no . 20, 3rd September, German Institute for Economic Research, http://www .diw .de/docu-
ments/publikationen/73/diw_01 .c .334079 .de/diw_wr_2009–20 .pdf (dostęp 23 .02 .2020) .

33 Environmental Economy –  Eurostat 2019, https://ec .europa .eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index .php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_by_Member_
State&oldid=441701#Key_figures (dostęp 23 .02 .2020) .
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„zarządzania ryzykiem”: spadek na poziomie –22% (+20% w porówna-
niu z ostatnimi 5 latami) . Dzięki wysokiej dynamice wzrostu zdecydowanie 
wyróżnia się kategoria „produkty przyjazne dla środowiska” z powodu dyna-
micznego zwiększenia zainteresowania pojazdami elektrycznymi . W latach 
2015–2018 odnotowano wzrost o 210%, co odpowiadało wartości 5 mld EUR 
(por . tabela 18 .2) .

Tabela 18.2.  Szacunkowa wartość handlu światowego dobrami środowiskowymi 
w 2018 r.*

Kategorie dóbr według klasyfikacji APEC Wartość  
(mld EUR) 

Dynamika zmian 
2013/2018 (%) 

Instalacje energii odnawialnej 251,7 +9,6

Sprzęt do monitorowania, analizy i oceny środowiska 120 +39,2

Zarządzanie stałymi i niebezpiecznymi odpadami 
oraz systemami recyklingu 79,2 +21

Gospodarka ściekowa i uzdatnianie wody pitnej 42,5 +16,1

Kontrola zanieczyszczenia powietrza 33,9 +39,3

Produkty przyjazne dla środowiska 11,1 +205,8

Zarządzanie ryzykiem naturalnym 3,8 –22,1

* Kategorie produktów pochodzą z klasyfikacji EG, przyjętej przez APEC .
Źródło: L . Surace, World Trade in Environmental Goods, 30th January 2019, https://www .exportplan-
ning .com/en/magazine/article/2019/01/30/world-trade-in-environmental-goods/ (dostęp 28 .04 .2020) .

W ramach Listy APEC 54 światowy eksport produktów środowiskowych 
wyniósł ponad 492 mld USD . W tej klasyfikacji Chiny zajmowały niekwe-
stionowaną pozycję lidera – zarówno w eksporcie, jak i imporcie – z udziałem 
odpowiednio 18% i 20% Kolejne miejsca należały do: USA (eksport 12% 
i import 12%); Niemiec (eksport 12%, import 6%); Korei Płd . (eksport 8%, 
import 4%) – rysunki 18 .5 i 18 .6 .

Według Listy Przyjaciół, zawierającej 153 produkty, globalny eksport produk-
tów środowiskowych wyniósł w 2015 r . ponad 960 mld USD34 . Największymi 

34 Trade in Environmental Goods: A Perspective, “EXIM Bank’s Working Paper” 2007, no . 69, 
December, Export-Import Bank of India, s . 22 .
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rynkami dla obrotu produktami środowiskowymi były: USA, Chiny, Niemcy, 
Japonia, Meksyk, Korea Płd .35 .

Rysunek 18.5.  Główni eksporterzy produktów środowiskowych według  
Listy APEC 54 w 2015 r. (%)*
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* Całkowity eksport: 492,4 mld USD .
Źródło: Trade in Environmental Goods: A Perspective, “EXIM Bank’s Working Paper” 2017, no . 69, 
December, Export-Import Bank of India .

Rysunek 18.6.  Główni importerzy produktów środowiskowych według  
Listy APEC 54 w 2015 r. (%)*
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* Całkowity import: 470,4 mld USD .
Źródło: Trade in Environmental Goods: A Perspective, “EXIM Bank’s Working Paper” 2017, no . 69, 
December, Export-Import Bank of India .

35 Trade in Environmental Goods: A Perspective, op.cit ., s . 23 .
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Rysunek 18.7.  Globalni eksporterzy produktów środowiskowych według 
Listy Przyjaciół 153 w 2015 r. (%)*
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* Całkowity eksport: 960,1 mld USD .
Źródło: Trade in Environmental Goods: A Perspective, “EXIM Bank’s Working Paper” 2007, no . 69, 
December, Export-Import Bank of India, s . 23 .

Rysunek 18.8.  Globalni importerzy produktów środowiskowych według 
Listy Przyjaciół 153 w 2015 r. (%)*
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* Całkowity import: 942,5 mld USD .
Źródło: Trade in Environmental Goods: A Perspective, “EXIM Bank’s Working Paper” 2017, no . 69, 
December, Export-Import Bank of India, s . 24 .

W roku 2015 wielu wiodących eksporterów było jednocześnie największymi 
importerami artykułów EGSs . Na przykład Chiny plasowały się na pierwszym 
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miejscu jako eksporter tych produktów w 2015 r . (udział 16%), a na drugim 
jako importer (10%) . Podobnie Niemcy zajmowały drugie miejsce jako eks-
porter (14%) i trzecie jako importer (7%), podczas gdy USA były trzecim co 
do wielkości eksporterem (12%) i największym importerem (15%) . Wysoką 
pozycję zajmował Meksyk, tj . był dziewiątym w kolejności eksporterem (3%) 
i czwartym importerem (4%) – rysunki 18 .7 i 18 .8 .

Dane dotyczące EGSs na podstawie klasyfikacji, stworzonej przez OECD 
(151 produktów), wskazują, że ich udział w eksporcie wzrasta zarówno w kra-
jach rozwiniętych, jak i rozwijających się . W roku 2014 udział ten wynosił 
ok . 8% w gospodarkach rozwiniętych i ok . 6% w krajach rozwijających się . 
Oznacza to, że przyspieszenie liberalizacji miałoby zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju gospodarek i dostępu zwłaszcza krajów niżej rozwiniętych do dóbr 
środowiskowych . Jednak największym problemem nie są taryfy celne, które 
stopniowo ulegają redukcji (rysunek 18 .3), ale dynamicznie narastające poza-
taryfowe środki polityki handlowej, takie jak cła wyrównawcze, cła antydum-
pingowe i regulacje administracyjne .

Podsumowanie

Liberalizacja handlu towarami i usługami środowiskowymi jest obecnie 
ograniczona, a perspektywa podjęcia wielostronnych negocjacji na  forum 
WTO – jak na razie – niemożliwa . Pewne postępy widać jedynie w ramach 
liberalizacji jednostronnej, niemniej poziom taryf celnych jest nie mniejszy od 
tego, który został przyjęty przez państwa na początku XXI wieku . Powodem 
jest, po pierwsze, brak powszechnie akceptowanej definicji dóbr środowisko-
wych (będącej podstawą wielostronnych negocjacji), a po drugie występo-
wanie licznych barier handlowych, szczególnie pozataryfowych skutecznie 
ograniczających wymianę EGSs . Próby przyjęcia wielostronnych zasad i regu-
lacji, pozwalających na liberalizację towarów i usług w sektorach związanych 
ze środowiskiem, zakończyły się niepowodzeniem . Odmienne podejście do 
traktowania dóbr środowiskowych oraz różnorodne i sprzeczne interesy nie 
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pozwoliły na przyjęcie spójnego podejścia . Rozwiązania na ograniczoną skalę 
udało się uzgodnić w ramach APEC i OECD, z tym że pierwsze z nich odnosi 
się do małej grupy dóbr środowiskowych (54 HS), a drugie zostało stworzone 
na potrzeby analityczne . Z kolei wielostronne negocjacje WTO były prowa-
dzone przy zastosowaniu wielu podejść i koncepcji, co ostatecznie skończyło 
się ich zawieszeniem . W związku z tym współpraca międzynarodowa w spra-
wie wypracowania wspólnej polityki klimatycznej na forum WTO utknęła 
w martwym punkcie podobnie jak cała runda z Doha .

Różnorodność towarów i usług oraz różnice w priorytetach środowisko-
wych krajów znajdujących się na  różnych etapach rozwoju (kraje wysoko 
rozwinięte i  rozwijające się) odgrywają istotną rolę przy próbie stworzenia 
kompleksowej listy dóbr środowiskowych . Szczególne zainteresowanie libera-
lizacją handlu EGSs wykazują kraje rozwijające się, gospodarki te potrzebują 
bowiem dostępu do innowacyjnych technologii klimatycznych – począwszy 
od energii odnawialnej po rozwiązania w zakresie rolnictwa . Jednak kwestie 
związane z ochroną środowiska budzą niepokój wśród krajów rozwijających 
się . Obawiają się one, że bogate państwa mogą stosować tzw . „zielony” pro-
tekcjonizm, a więc w imię ochrony klimatu podejmować działania, które będą 
prowadzić do nierównego traktowania ich produktów i usług w kontekście 
ujemnego wpływu na środowisko . O negatywnych konsekwencjach liberali-
zacji, w tym wynikających z nacisku na wprowadzenie reguł ochrony środowi-
ska, pisała Katarzyna Żukrowska36 . Otwarciu gospodarki kraju rozwijającego 
się i wystawieniu jej na międzynarodową konkurencję powinny towarzyszyć, 
zdaniem Pani Profesor, zdecydowane wsparcie inwestycyjne i napływ kapitału 
z krajów wyżej rozwiniętych i/oraz pomoc instytucjonalna ze strony organizacji 
międzynarodowych . W przeciwnym razie skutki takiego działania mogą być 
odmienne od zakładanych . Powodem jest przede wszystkim złe przygotowanie 
do liberalizacji, które wynika z „(…) niskiej efektywności działania instytucji 

36 K . Żukrowska, Sekwencyjność a wielopoziomowe zarządzanie gospodarką ze szczególnym 
uwzględnieniem państw rozwijających się, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego . 
Studia i Prace” 2014, nr 4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s . 29 .
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i niskiego poziomu edukacji, w którym dominuje automatyzm, uczenie się 
na pamięć, brak podstaw do myślenia, kojarzenia, twórczych i kreatywnych 
rozwiązań oraz rozumienia świata”37 .
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CZY KUPOWALIŚCIE JUŻ NA 
ALIEXPRESS? INSTYTUCJONALNA 

PRZEWAGA KONKURENCYJNA 
PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKACH 

ZAGRANICZNYCH

Streszczenie

Celem opracowania jest dokonanie analizy koncepcji instytucjonalnej przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa oraz studium przypadku AliExpress . Koncepcja ta została wyko-
rzystana do analizy konkurencyjności wyżej wymienionej firmy na rynku platform handlu 
internetowego w Polsce . Instytucjonalna przewaga konkurencyjna występuje wtedy, kiedy 
przedsiębiorstwo wdraża strategię zawierającą wyróżniające się zasoby i działania powstałe 
dzięki interakcjom z otoczeniem instytucjonalnym, tworzącą wartość ekonomiczną prze-
wyższającą konkurentów . Analiza formalnych instytucji regulacyjnych międzynarodowego 
obrotu pocztowego wskazuje na uprzywilejowanie przesyłek pocztowych z Chin . AliExpress 
jest jedną z wiodących platform handlu internetowego na świecie, a jej lokalizacją macie-
rzystą jest chińska gospodarka . Firma posiada instytucjonalną przewagę konkurencyjną 
na polskim rynku handlu internetowego, której źródłem są formalne instytucje regulacyjne 
międzynarodowego obrotu pocztowego, a rezultatem jest rosnący udział w rynku w Polsce . 

1 dr Radosław Malik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-
-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych .

2 Katarzyna Rybkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie .
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Instytucjonalna przewaga konkurencyjna AliExpress wspiera dalsze umiędzynarodowianie 
działalności tego przedsiębiorstwa .

Kluczowe słowa: instytucje, przewaga konkurencyjna, instytucjonalna przewaga kon-
kurencyjna, handel internetowy, platformy handlowe, rynek pocztowy, AliExpress .

DID YOU ALREADY BUY ON ALIEXPRESS? 
AN INSTITUTIONAL COMPETITIVE ADVANTAGE  
OF THE COMPANY ON FOREIGN MARKETS

Summary

The purpose of the chapter is to analyze the concept of a companies’ institutional com-
petitive advantage and a case study of its use by AliExpress . The concept of institutional 
competitive advantage of the firm was used to analyze the competitiveness of AliExpress 
on the market of e-commerce platforms in Poland . An institutional competitive advantage 
of a firm occurs when a firm is implementing a strategy, featuring distinctive resources and 
activities enabled by its interactions with the institutional environment, which generates 
economic value in excess of its competitors . An analysis of the formal regulatory institu-
tions of international postal traffic indicates the preference for postal items from China . 
AliExpress is one of the leading online trading platforms in the world and the home loca-
tion of this platform is the Chinese economy . AliExpress has an institutional competitive 
advantage on the Polish e-commerce market, the source of which is international postal 
trading institutions and the result is a growing market share . The institutional competi-
tive advantage of AliExpress supports the further internationalization of this enterprise .

Keywords: institutions, competitive advantage, institutional competitive advantage, 
e-commerce, trading platforms, postal market, AliExpress .
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Wprowadzenie

Postęp naukowo-techniczny w technologiach informacyjnych i komuni-
kacyjnych ułatwia umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw3 m .in . 
poprzez rozwój nowych modeli biznesowych, takich jak międzynarodowe 
platformy handlu internetowego4 . Podmioty te umożliwiają szersze wyko-
rzystanie istniejących przewag konkurencyjnych firmom oferującym za ich 
pośrednictwem wyroby i usługi . Jednocześnie platformy handlu internetowego 
same są uczestnikami rywalizacji na rynku pośredników w handlu międzyna-
rodowym, rozwijając własne przewagi konkurencyjne . Wzajemne przenika-
nie się przewag konkurencyjnych platform oraz podmiotów sprzedających za 
ich pośrednictwem produkty czyni analizę przewag konkrecyjnych przedsię-
biorstw coraz bardziej złożonym zagadnieniem .

Instytucje mają znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej i oddzia-
łują na konkurencyjność gospodarek oraz przedsiębiorstw . Rosnąca rola insty-
tucji jako istotnego aspektu konkurencyjności doprowadziła do rozwoju badań 
teoretycznych nad koncepcją instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej firmy 
oraz potrzeby badań empirycznych tego zjawiska . Stosując metodę studium 
przypadku i odwołując się do regulacyjnych elementów formalnych instytucji 
międzynarodowych, w rozdziale podjęto analizę działalności platformy handlu 
internetowego AliExpress oraz zbadano możliwość wykorzystania instytucjonal-
nej przewagi konkurencyjnej do ekspansji przedsiębiorstwa na polskim rynku5 .

Celem opracowania jest dokonanie analizy koncepcji instytucjonalnej prze-
wagi konkurencyjnej oraz studium przypadku jej wykorzystania przez AliExpress 
w Polsce . W pierwszej części przeanalizowano koncepcję instytucjonalnej 

3 K . Żukrowska, Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyjający 
umiędzynarodowieniu gospodarki światowej i tworzący impulsy rozwojowe, „Studia Ekonomiczne” 
2018, nr 372, s . 161–181 .

4 K . Żukrowska, Technologies 4.0 and Their Impact on International Trade, “Research Papers 
of the Wroclaw University of Economics” 2019, vol . 63 (4), s . 52–66 .

5 X . Martin, Institutional Advantage, ”Global Strategy Journal” 2014, vol . 4 (1), s . 55–69 .
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przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa . W drugiej części tekstu omó-
wiono działalność platformy handlu internetowego AliExpress . W trzeciej 
części podsumowano wybrane elementy regulacyjne instytucji międzynaro-
dowego rynku pocztowego, wpływające na działalność wyżej wymienionej 
firmy . W ostatniej części rozdziału dokonano oceny działalności AliExpress 
na polskim rynku przy wykorzystaniu koncepcji instytucjonalnej przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa .

19.1.  Instytucjonalna przewaga konkurencyjna 
przedsiębiorstwa

Koncepcja przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, rozwijana przez bada-
czy z nurtu zarządzania strategicznego6, była stosowana również do analiz pro-
wadzonych w nurcie biznesu międzynarodowego7 . W literaturze wskazuje się 
szczególnie na dwa istotne nurty analiz przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa, dotyczące poszukiwania jej źródeł oraz opisu rezultatu . Michael E . Porter 
wskazał, że konkurencyjność firmy jest w istotny sposób powiązana z jej siłą 
w stosunku do rywali i stanowi następstwo przewag konkurencyjnych, które 
są osiągane poprzez realizację strategii konkurencji: przywództwa kosztowego, 
zróżnicowania i koncentracji . Tym samym podkreśla się rezultat przewagi kon-
kurencyjnej oraz akcentuje się jej względność, ponieważ jest efektem porów-
nania z konkurentami firmy8 .

W rozumieniu Johna Harrego Dunninga posiadanie przewag konkuren-
cyjnych jest warunkiem koniecznym do podjęcia ekspansji zagranicznej . Ana-
liza pozostałych warunków paradygmatu OLI (paradygmatu eklektycznego), 

6 M . E . Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free 
Press, New York 1985, s . 12 .

7 J . H . Dunning, S . M . Lundan, Multinational Enterprises and the World Economy, 2nd Edi-
tion, Edward Elgar, Cheltenham 2008 .

8 M . E . Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Helion, 
Warszawa 2006, s . 37–48 .
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korzyści z walorów zagranicznej lokalizacji oraz korzyści z internalizacji umoż-
liwia wybór jednej z trzech form wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, 
tj .: eksportu, porozumienia kooperacyjnego oraz bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych9 . Przewagi konkurencyjne, oparte na posiadanych zasobach 
oraz sposobach ich wykorzystania, mają – według Johna Harrego Dunniga 
– różnorodną postać i  ich zakres podlegał modyfikacjom wraz z  rozwojem 
paradygmatu OLI10 . Jednym z ostatnich udoskonaleń koncepcji paradygmatu 
eklektycznego, dokonanym przez wspomnianego badacza, było uwzględnienie 
instytucji i możliwości rozwijania na ich podstawie przewag konkurencyjnych 
przez przedsiębiorstwa11 .

Według Douglassa Cecila Northa instytucje są formalnymi (np . regula-
cje prawne) i nieformalnymi (tradycja, zwyczaje itp .) ograniczeniami, które 
strukturyzują interakcje polityczne, gospodarcze i społeczne12 . Instytucje mają 
istotne znaczenie dla wysokości kosztów transakcyjnych i oddziałują na decy-
zje podejmowane przez przedsiębiorstwa13 . Według Williama Richarda Scotta 
instytucje zawierają elementy regulacyjne, normatywne i kulturowo-poznaw-
cze14 . W literaturze wskazuje się na istnienie instytucjonalnych przewag kom-
paratywnych, które można opisać jako system instytucjonalny danej gospodarki 
zapewniający przedsiębiorstwom tam działającym korzyści do prowadzenia 
określonych aktywności poprzez wsparcie instytucjonalne tych działań . Wska-
zuje się, że te korzystne uwarunkowania instytucjonalne nie są równomiernie 
rozdystrybuowane pomiędzy gospodarkami15 . Podkreśla się, że w przypadku 

9 J . H . Dunning, Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical 
Tests, “Journal of International Business Studies” 1980, vol . 11, s . 9–31 .

10 R . Malik, Lokalizacja w offshoringu usług, CeDeWu, Warszawa 2017, s . 29–37 .
11 J . H . Dunning, S . M . Lundan, Institutions and the OLI Paradigm of the Multinational 

Enterprise, “Asia-Pacific Journal of Management” 2008, vol . 25 (4), s . 573–593 .
12 D . C . North, Institutions, “Journal of Economic Perspectives” 1991, vol . 5 (1), s . 97–112 .
13 O . E . Williamson, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, “Jour-

nal of Economic Literature” 2008, vol . 38 (3), s . 595–613 .
14 W . R . Scott, Institutions and Organizations: Ideas, Interests and Identities, Sage, Los Ange-

les 2014, s . 56 .
15 P . A . Hall, D . Soskice, An Introduction to Varieties of Capitalism. In Varieties of Capitalism: 

The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, New York 
2001, s . 1–68 .
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przedsiębiorstw dokonujących umiędzynarodowienia działalności istotne zna-
czenie ma umiejętność analizy złożoności instytucjonalnej w poszczególnych 
gospodarkach . Podejmowane są badania dotyczące różnic instytucjonalnych 
na poziomie krajowym oraz ich oddziaływania na działalność przedsiębiorstw 
w gospodarkach macierzystej i goszczącej16 . Te prace badawcze odnoszą się do 
instytucji formalnych i nieformalnych oraz dystansu instytucjonalnego mię-
dzy gospodarkami17 . Tym samym w literaturze, w nurcie biznesu międzyna-
rodowego i zarządzania strategicznego, istnieje konsensus dotyczący istotnego 
odziaływania instytucji na międzynarodową działalność przedsiębiorstw oraz 
roli instytucjonalnych przewag komparatywnych18 .

W stosunkowo nowym nurcie badań, łączącym elementy zarządzania stra-
tegicznego, nowej ekonomii instytucjonalnej i biznesu międzynarodowego, 
zwraca się uwagę, że istnienie instytucjonalnych przewag komparatywnych 
pomiędzy gospodarkami stanowi niewystarczający warunek rozwoju na ich pod-
stawie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw . W nurcie tym postuluje się 
odejście od redukcjonistycznego rozumienia instytucji, które jednokierunkowo 
wpływają na działania firm i rozszerzenie badań na wielopoziomowe i wielokie-
runkowe interakcje między instytucjami a przedsiębiorstwami19 . Nawiązując 
do tych postulatów, Xavier Martin zaproponował definicję instytucjonalnej 
przewagi konkurencyjnej: „(…) przedsiębiorstwo ma wtedy instytucjonalną 
przewagę konkurencyjną, kiedy wdraża strategię zawierającą wyróżniające 
się zasoby i działania powstałe dzięki interakcjom z otoczeniem instytucjo-
nalnym (…), która to strategia tworzy wartość ekonomiczną przewyższającą 

16 C . L . Ahmadjian, Comparative Institutional Analysis and Institutional Complexity, “Jour-
nal of Management Studies” 2016, vol . 53 (1) 2016, s . 12–27 .

17 T . Kostova, S . Beugelsdijk, W . R . Scott, V . E . Kunst, C . H . Chua, M . van Essen, The 
Construct of Institutional Distance through the Lens of Different Institutional Perspectives: Review, 
Analysis, and Recommendations, “Journal of International Business Studies” 2019, no . 2, vol . 51, 
s . 1–31 .

18 A . Cuervo‐Cazurra, R . Mudambi, T . Pedersen, Clarifying the Relationships between Insti-
tutions and Global Strategy, “Global Strategy Journal” 2019, vol . 9 (2), s . 151–175 .

19 M . F .  Peterson, J .-L .  Arregle, X .  Martin, Multilevel Models in  International Business 
Research, “Journal of International Business Studies” 2012, vol . 43 (5), s . 451–457 .
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konkurentów”20 . W rozumieniu tego autora koncepcja instytucjonalnej prze-
wagi konkurencyjnej ma szczególne znaczenie dla korporacji transnarodowych, 
które prowadzą umiędzynarodowioną działalność gospodarczą oraz dysponują 
odpowiednimi zasobami umożliwiającymi wykorzystanie interakcji z otocze-
niem instytucjonalnym w gospodarkach macierzystych i goszczących . W takim 
ujęciu instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zwraca się 
uwagę na interakcje z instytucjami jako źródło przewagi konkurencyjnej oraz 
podkreśla rezultat, czyli uzyskanie większej wartości ekonomicznej niż konku-
renci poprzez m .in . wykorzystanie różnorodnych walorów lokalizacyjnych21 .

19.2. Działalność platformy handlu internetowego AliExpress

W połowie lat 90 . XX wieku przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać potencjał 
w sprzedaży internetowej . W roku 1994 powstał Amazon, obecnie największa 
platforma handlu internetowego na świecie . Rok później pojawił się eBay, przed-
siębiorstwo prowadzące internetowy serwis aukcyjny . Prekursorem platformy 
AliExpress był serwis Alibaba . Platforma założona w 1999 r . przez chińskiego 
przedsiębiorcę Jacka Ma, miała powtórzyć rozwój amerykańskich platform 
Amazon i eBay na chińskim rynku internetowym22 .

Wczesne inwestycje amerykańskiego banku Goldman Sachs oraz japoń-
skiego przedsiębiorstwa SoftBank Corporation umożliwiły rozszerzenie dzia-
łalności przedsiębiorstwa Alibaba . Początkowo firma ta umożliwiała jedynie 
transakcje między podmiotami gospodarczymi (model B2B), następnie rozwi-
nęła swoją działalność o możliwość zawierania transakcji między przedsiębior-
cami a konsumentami (model B2C) oraz między indywidualnymi nabywcami 
(model C2C) . Dywersyfikacja działalności przebiegała stopniowo i doprowa-
dziła do uruchomienia specjalistycznych portali, m .in .: serwisu aukcyjnego 

20 X . Martin, Institutional Advantage, op.cit ., s . 59 .
21 R . Malik, Key Location Factors and the Evolution of Motives for Business Service Offshoring 

to Poland, “Journal of Economics & Management” 2018, no . 31, s . 119–132 .
22 J . Wulf, Alibaba Group, Harvard Business School, 2010, s . 3–4 .
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Taobao, zbliżonego funkcjonalnością do eBay; eTao – internetowej porówny-
warki cen produktów; AliPay (odpowiednika PayPal), czyli systemu płatności 
internetowych; AliExpress, wyspecjalizowanego w sprzedaży B2C18 . Obecnie 
Alibaba zajmuje się nie tylko handlem internetowym, ale także usługami prze-
chowywania danych w chmurze, oraz aktywnie działa w branży rozrywkowej23 . 
Tym samym ewolucja przedsiębiorstwa obrazuje przemiany platform interne-
towych od niszowej działalności w kierunku obsługi większej liczby różnorod-
nych podmiotów oraz tworzenia bardziej złożonych modeli biznesowych24 .

AliExpress zostało założone w 2010 r ., jako platforma detalicznego han-
dlu internetowego . Aktualnie szacuje się, że indywidualni nabywcy stanowią 
65% jej klientów, a pozostałe 35% to mniejsi klienci biznesowi . Istotnym 
kierunkiem rozwoju AliExpress jest umiędzynarodowienie działalności . Na 
przestrzeni zaledwie dwudziestu lat serwis sprzedażowy chińskiego przedsię-
biorcy stał się globalnym przedsiębiorstwem oferującym miliony produktów, 
którego klienci są obsługiwani poprzez stronę internetową i aplikację mobilną 
w 12 językach25 . AliExpress umożliwia zakupy odbiorcom z ponad 150 państw, 
co czyni ją jedną z najbardziej dostępnych międzynarodowych platform handlu 
internetowego26 . Obecnie zajmuje trzecią pozycję na świecie pod tym wzglę-
dem, uznając za swojego bezpośredniego konkurenta o wiele bardziej znane 
Amazon . Kapitalizacja całej grupy Alibaba, której AliExpress jest istotną czę-
ścią, w dniu 7 lutego 2020 r . wynosiła 580 mld USD27, a jej założyciel, Jack 
Ma, był w 2019 r . uznany za najbogatszego obywatela Chin (z prywatnym 
majątkiem wycenianym przez ”Forbes” na ponad 40 mld USD)28 .

23 https://cyfrowa .rp .pl/globalne-interesy/34204-europa-boi-sie-chinskich-serwisow (dostęp 
8 .02 .2020) .

24 J . Wulf, Alibaba Group, op.cit., s . 7 .
25 D . Li, Comparative Analysis of B2C Cross-border E-commerce Platforms: The AliExpress 

and the DHgate, w: International Conference on Education, Management, Computer and Society, 
Atlantis Press, 2016 .

26 https://www .ft .com/content/3d25007c-713d-11e9-bbfb-5c68069fbd15 (dostęp 9 .02 .2019) .
27 https://www .nyse .com/index (dostęp 9 .02 .2019) .
28 Billionaires – The Richest People in the World, ”Forbes” 2019, no . 3 .
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AliExpress jest liderem na rynku platform handlu internetowego w Chi-
nach i wielu innych państwach Azji . Jego ugruntowana pozycja rynkowa 
na kontynencie azjatyckim jest inna niż w Ameryce Północnej i Unii Euro-
pejskiej, gdzie posiada zdecydowanie mniejszy udział w rynku . Wydaje się, że 
jednym ze strategicznych celów AliExpress jest wzrost udziału w rynku han-
dlu internetowego w państwach UE . Energiczne działania podjęte przez to 
przedsiębiorstwo, w celu realizacji tego strategicznego planu, są źródłem ana-
liz europejskich i krajowych regulatorów rynku .

19.3.  Wybrane instytucje międzynarodowego 
rynku pocztowego

Światowy Związek Pocztowy (Universal Post Union – UPU; Union postale 
universelle) powstał w 1874 r . i zrzesza 192 państwa . Jego głównymi celami 
jest promowanie międzynarodowej współpracy pocztowej, sprawowanie nad-
zoru nad rozwojem poczty, a także pomoc techniczna w organizowaniu prze-
syłek krajów członkowskich . Światowy Związek Pocztowy jest organizacją 
wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, co oznacza, że jest 
autonomiczny, stanowi podmiot prawa międzynarodowego i jest połączony 
z ONZ porozumieniem zobowiązującym go do przedkładania sprawozdań 
zatwierdzanych przez Zgromadzenie Ogólne . Związek ten, jako organizacja 
międzynarodowa, jest instytucją, która reguluje standardy i opłaty dla przesy-
łek w międzynarodowym obrocie pocztowym29 .

Światowy Związek Pocztowy wprowadził w 1969 r . system rozliczania kosz-
tów przesyłek pocztowych na poziomie krajowych operatorów pocztowych . 
Mimo wielu późniejszych zmian ogólna zasada systemu ma na celu wyrów-
nywanie kosztów w przypadku niezrównoważonych przepływów pocztowych 
między państwami . Państwo, które wysyła więcej przesyłek pocztowych, uiszcza 

29 O . Bischoff, D . Kollmann, J . Kühling, T . Nöcker, A . Wambach, A . Westerwelle, Inter-
national Post  Organizations: A  European Perspective, ”Journal of European Competition 
Law & Practice” 2019, vol . 10 (1), s . 10–21 .
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opłatę, a państwo, które otrzymuje więcej przesyłek pocztowych, dostaje rekom-
pensatę . Kwota rekompensaty jest obliczana na podstawie różnicy wagi wysła-
nej i odebranej poczty . Wartość rekompensaty za kilogram przesyłki ustala się 
arbitralnie i systematycznie rośnie . Istotną modyfikacją systemu było wprowa-
dzenie w 1999 r . krajowych opłat końcowych, które w wersji zmodyfikowanej 
obowiązują do dziś, dzieląc państwa na grupy rynków o różnych opłatach30 .

Obecny system opłat został zaprojektowany jako struktura o  jednolitej 
stawce do dostarczania przesyłek listowych, niezależnie od kształtu (listów, 
paczek) . System uwzględnia fakt, że stawka ta różni się w zależności od oszaco-
wania przez Światowy Związek Pocztowy struktury kosztów pocztowych każ-
dego kraju i rozwoju gospodarczego . Organizacja ta ogranicza stawki poprzez 
górne i dolne pułapy, aby zminimalizować zmienność rok do roku . Bardzo 
ważną rolę przy negocjacji stawek końcowych odgrywa rząd danego państwa, 
albowiem urzędnicy państwowi uczestniczą w negocjacjach na kongresie UPU, 
które odbywają się co 4 lata i podczas których są określane stawki tych opłat31 .

Światowy Związek Pocztowy dzieli kraje członkowskie na grupy krajów 
na podstawie wskaźnika rozwoju poczty (Integrated Index for Postal Deve-
lopment), który w dużej mierze opiera się na dochodzie narodowym brutto 
na mieszkańca i za pomocą którego próbuje się uwzględnić koszt dostarcze-
nia listu na podstawie statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku 
Światowego i UPU . Ta ostatnia organizacja wykorzystuje podział krajów 
na grupy do wyceny stawek opłat końcowych dla międzynarodowych prze-
syłek listowych wysyłanych między krajami członkowskimi . Światowy Zwią-
zek Pocztowy skonsolidował pięć grup krajów na lata 2014–2017 do czterech 
na lata 2018–2021: grupa I obejmuje kraje najbardziej rozwinięte, grupy II 
i III to kraje rozwijające się, a grupa IV – kraje najsłabiej rozwinięte . Chiny 

30 J . I . Campbell, A . K . Dieke, M . Zauner, Terminal Dues: Winners, Losers, and the Path to 
Reform, Presentation at the 19th Conference on Postal and Delivery Economics, CRRI, 2011, 
s . 46 .

31 Report to Congressional Committees. Information on Changes and Alternatives to the Termi-
nal Dues System, United States Government Accountability Office, 2017, s . 33 .
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zarówno w latach 2014–2017, jak i 2018–2021 zostały ulokowane w grupie III, 
przez co uiszczają niższe opłaty za przesyłki pocztowe niż kraje z grup I i II32 .

System ten jest przedmiotem krytyki i wskazuje się na różnego rodzaju nie-
równowagi oraz zakłócenia w mechanizmach rynkowych . W roku 2019 kraje 
Unii Europejskiej wystosowały zbiorowe pismo dotyczące tej sprawy do UPU, 
jednak nie udało się wynegocjować istotnych zmian . Obecnie mimo inten-
sywnego rozwoju gospodarczego Chin33 oraz ich wysokiej pozycji w innych 
rankingach oceniających jakość usług pocztowych państwo to wciąż jest skla-
syfikowane przez Światowy Związek Pocztowy do grupy III państw, co jest 
źródłem uprzywilejowanych stawek w międzynarodowym obrocie pocztowym . 
Tym samym międzynarodowe formalne instytucje o regulacyjnym charakterze 
oddziałują na pozycję konkurencyjną poszczególnych gospodarek na rynku 
międzynarodowych przesyłek pocztowych .

19.4.  Instytucjonalna przewaga konkurencyjna AliExpress 
na polskim rynku

Istotnymi aspektami decyzji zakupowych podejmowanych przez konsu-
mentów w handlu internetowym są cena i czas dostawy . Przedsiębiorstwa róż-
nicują swoja ofertę w tym zakresie . Koszt dostawy może być istotną częścią 
całego kosztu zakupu, szczególnie w przypadku transakcji o niewielkiej warto-
ści . Wskazuje się, że dla niektórych segmentów rynku handlu internetowego 
cena dostawy ma większe znaczenie niż czas dostawy34 .

Chiny posiadają status kraju rozwijającego się w regulacjach Światowego 
Związku Pocztowego, co oddziałuje na stawki za międzynarodowe przesyłki 

32 Postal Development Report 2019, October 2019, Universal Post Union .
33 K . Żukrowska, Chiny: potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształ-

towania nowego układu międzynarodowego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, tom 15, 
nr 1, s . 25–48 .

34 L . Gracz, I . Ostrowska ., Młodzi nabywcy na e-zakupach, Wydawnictwo Placet, Warszawa 
2014, s . 216 .
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pocztowe . Tym samym chińska gospodarka posiada przewagę konkurencyjną 
na rynku międzynarodowych przesyłek pocztowych, co wykorzystuje AliExpress 
do budowania instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej na rynkach zagra-
nicznych, w tym na polskim rynku handlu internetowego .

Na koszty zakupu towarów na AliExpress oddziałują nie tylko regulacje 
Światowego Związku Pocztowego, ale także regulacje dotyczące podatku VAT 
oraz ceł . Jeżeli łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza 150 EUR, 
to nie ma obowiązku opłaty celnej . Ponadto w świetle przepisów unijnych 
i krajowych przesyłka do 45 EUR jest zwolniona z podatku VAT, jeśli jest 
prezentem wysłanym od osoby prywatnej na potrzeby osobiste, a nie na cele 
handlowe . Jak wynika z doniesień prasowych, których nie można na tym eta-
pie zweryfikować ze źródłami naukowymi, znaczna część paczek wysyłanych 
za pośrednictwem AliExpress jest oznaczana jako prezent o zadeklarowanej 
wartości nie większej niż 45 EUR35 . Tym samym również te regulacje i podej-
mowane na ich podstawie działania poprawiają potencjalną konkurencyjność 
tej firmy na polskim rynku handlu internetowego .

Pozycja konkurencyjna AliExpress na rynku w Polsce oraz na węziej zdefi-
niowanym rynku, platform handlu internetowego, systematycznie się popra-
wia . W roku 2018 najlepiej rozpoznawalną marką spośród wszystkich polskich 
e-serwisów było Allegro . Natomiast wśród serwisów zagranicznych najczęściej 
był wskazywany AliExpress, rozpoznawany spontanicznie przez 30% spośród 
osób, które dokonały zakupów na platformach zagranicznych w ciągu ostat-
nich 6 miesięcy36 . Sytuacja wydaje się ewoluować na korzyść omawianego 
przedsiębiorstwa, ponieważ w 2019 r . jego aplikacja była chętniej wybierana 
przez Polaków do realizacji zakupów internetowych niż Allegro . Kierownictwo 
chińskiego serwisu oznajmiło również, że Polska jest jednym z trzech najważ-
niejszych, z punktu widzenia tej firmy, rynków w Europie . W roku 2019, aby 
ułatwić zakupy polskim konsumentom, AliExpress podpisało umowę dotyczącą 

35 https://www .bankier .pl/wiadomosc/Zakupy-z-Chin-jak-kupowac-przez-AliExpress- 
7218906 .html (dostęp 11 .02 .2020) .

36 K . Binert, P . Sass-Staniszewska, E-commerce w Polsce 2018, Gemius, 2018, s . 15 .
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obsługi płatności z PayU37 . Według badania Gemius z grudnia 2019 r . firma 
ta znalazła się na 13 . miejscu wśród najchętniej wykorzystywanych aplikacji 
mobilnych, a Allegro uplasowało się dopiero na 18 . pozycji38 . Ten ranking 
wskazuje na ewolucję polskiego rynku handlu internetowego oraz na poprawę 
pozycji konkurencyjnej AliExpress, szczególnie w stosunku do Allegro – lidera 
na rynku platform handlu internetowego w Polsce .

Podsumowanie

Koncepcja instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej jest próbą uwzględ-
nienia znaczenia instytucji w rozwoju strategii organizacji . Nowatorstwo tej 
koncepcji polega na większym uznaniu dla aktywnej roli firmy w jej relacji 
z systemem instytucjonalnym i na możliwości budowania przewag konkuren-
cyjnych, których źródłem są interakcje między przedsiębiorstwem a instytu-
cjami . Wskazuje się na potencjalnie dużą użyteczność tej koncepcji w analizach 
umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz koniecz-
ność dalszych badań empirycznych .

AliExpress jest szybko rozwijającą się firmą, która po osiągnięciu pozycji 
lidera w macierzystej lokalizacji – chińskiej gospodarce oraz istotnej pozy-
cji w regionie podejmuje próby dalszego umiędzynarodowienia działalności, 
w tym zwiększenia udziału na rynku platform handlu internetowego w UE . 
Analiza formalnych instytucji regulacyjnych międzynarodowego obrotu pocz-
towego wskazuje na uprzywilejowanie przesyłek pocztowych z Chin . Zgodnie 
z regulacjami Światowego Związku Pocztowego przesyłki pocztowe z tego kraju 
są obłożone niższymi opłatami niż przesyłki z krajów Unii Europejskiej, co jest 
źródłem przewagi chińskiej gospodarki na rynku międzynarodowych przesy-
łek pocztowych . AliExpress wykorzystuje elementy regulacyjne formalnych 

37 https://businessinsider .com .pl/finanse/handel/e-handel-aliexpress-rzuca-wyzwanie-
allegro/h6v8x93 (dostęp 9 .02 .2020) .

38 https://www .gemius .pl/e-commerce-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-grud-
zien-2019 .html (dostęp 11 .02 .2020) .



Radosław Malik, Katarzyna Rybkowska 

454

instytucji międzynarodowego rynku przesyłek pocztowych do budowy insty-
tucjonalnej przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych .

Rosnący udział AliExpress na  rynku handlu internetowego w Polsce 
świadczy o dalszym umiędzynarodowianiu jego działalności oraz skutecznym 
konkurowaniu z głównymi rywalami, w tym z Allegro – lokalnym liderem . 
Konkurencyjność tej firmy na polskim rynku jest prawdopodobnie rezulta-
tem wielu czynników . W niniejszym rozdziale wskazano, że AliExpress posiada 
instytucjonalną przewagę konkurencyjną na rynku platform handlu interneto-
wego w Polsce . Źródłem tej przewagi jest m .in . wykorzystanie przez tę firmę 
regulacyjnych elementów instytucji międzynarodowego obrotu pocztowego, 
tworzonych przez Światowy Związek Pocztowy . Rezultatem tej przewagi jest 
wysoka konkurencyjność na polskim rynku platform handlu internetowego . 
Przeanalizowana przewaga konkurencyjna jest unikalna, a przynajmniej trudna 
do naśladowania przez Allegro, głównego konkurenta tego przedsiębior-
stwa w Polsce . Wskazana w tekście instytucjonalna przewaga konkurencyjna 
AliExpress wspiera dalsze umiędzynarodowianie jego działalności, ponieważ 
może być wykorzystana tylko poza Chinami, czyli poza macierzystą lokalizacją .
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20MACIEJ CESARSKI1

INFRASTRUKTURA OSADNICZA 
JAKO INFRASTRUKTURA 

STOSUNKÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH

Streszczenie

Podejście do infrastruktury osadniczej jako infrastruktury stosunków międzynarodowych 
opiera się na próbie spojrzenia dedukcyjnego i zarazem redukcyjnego, które konfrontuje 
stosunkowo czytelną przeszłość z naukowymi wyobrażeniami dotyczącymi nierozpoznawal-
nej w zasadzie odleglejszej przyszłości . Pozostająca do udowodnienia lub odrzucenia przez 
przyszłość teza opracowania wskazuje, że stosunki międzynarodowe stanowią pochodną 
stosunków społecznych, których podstawą są stosunki zamieszkiwania uwarunkowane kul-
turowo i geograficznie, lecz podbudowywane niezmiennie poprzez infrastrukturę osadniczą . 
Stosunki międzynarodowe powinny być oparte na gospodarowaniu społecznym o zasięgu 
globalnym, skierowanym ku godnemu zamieszkiwaniu równoważonemu u lokalnych 
źródeł . Zamieszkiwanie zmienia stosunki międzynarodowe w bezpośrednie stosunki mię-
dzyludzkie na szczeblu społeczeństw i społeczności . Takiemu zamieszkiwaniu może służyć 
infrastruktura osadnicza, spełniająca funkcję podbudowy i zarazem funkcję zasadniczego 
pola urzeczywistniania trwałego rozwoju w kierunku czynienia zamieszkiwania wykracza-
jącego poza współczesne pojęcie granic i narodowości .

1 prof . dr hab . Maciej Cesarski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospo-
darstwa Społecznego, Katedra Polityki Społecznej .
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Kluczowe słowa: infrastruktura osadnicza, stosunki międzynarodowe, przestrzeń zamiesz-
kiwania, trwały rozwój, spojrzenie dedukcyjne i redukcyjne .

SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AS AN 
INFRASTRUCTURE OF INTERNATIONAL RELATIONS

Summary

The approach to settlement infrastructure as the infrastructure of international relations 
is based on an attempt at a deductive and at the same time reducing perspective, which 
confronts the relatively legible past with scientific notions of an unrecognizable, in prin-
ciple, more distant future . The thesis of the study that remains to be proved or rejected by 
the future indicates that international relations are derived from social relations based on 
culturally and geographically based living relations, but which are invariably reinforced by 
settlement infrastructure . International relations should be based on global social economy 
aimed at dignified balanced housing at local sources . Living changes international relations 
into direct interpersonal relations at the level of society and community . Such living can 
be served by settlement infrastructure that performs the function of a foundation and at 
the same time the function of a fundamental field for realizing sustainable development 
towards living beyond the modern concept of borders and nationality .

Keywords: settlement infrastructure, international relations, living space, sustainable 
development, deductive and reduction views .

Próbując sprostać tytułowi, można zacząć od stwierdzeń zdroworozsądko-
wych, a następnie od naszkicowania aparatury pojęciowo-metodycznej pro-
wadzącej do koncepcji infrastruktury osadniczej, by dopiero potem zbliżyć się 
do zdanego sobie tematu . Zdrowy rozsądek podpowiada, że gdy nie wiadomo, 
co jest początkiem, a co końcem przygody cywilizacyjnej człowieka i ludzko-
ści, wraz z komplikowaniem się stosunków międzynarodowych, można śmie-
lej w narracji dotyczącej zamieszkiwania formułowanej w liczbie pojedynczej 
przechodzić do liczby mnogiej . Olga Tokarczuk oddała to tak: „W ten spo-
sób niereligijna młoda kobieta, moja mama, dała mi coś, co kiedyś nazywano 
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duszą, a więc wyposażyła w najlepszego na  świecie czułego narratora . (…) 
Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości . Jest tym 
trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, 
współpracujący i od siebie współzależny”2 . Jednostkowe kreowanie przestrzeni 
zamieszkiwania (zamieszkać to o uczuciach i  stanach tyle, co pojawić się) 
następuje poprzez subiektywne przeżywanie miejsc i wolne przemieszczanie 
się3 . Takie kreowanie umożliwia przechodzenie do narracji w liczbie mnogiej 
poprzez fakt, że jest właściwe tylko człowiekowi przynależnemu do społeczeń-
stwa, choćby do pierwotnej społeczności czy wspólnoty4 .

Można mówić o dwóch możliwych, w zakresie badań generalnych, podej-
ściach nauk społecznych do szeroko rozumianego rozwoju cywilizacyjnego . 
Pierwsze polega na chęci dogłębnego, niekiedy szczegółowego i mającego 
odcień pragmatyczny, poznania związanego z panującym paradygmatem 
rozwoju . Dostarcza wartościowych analiz odcinkowych, stawiając sobie nie-
wykonalne do końca zadanie poznania jakże mało uchwytnej rzeczywistości 
rozumianej jako teraźniejszość . Jest swego rodzaju bieżącą naukową reakcją 
typu indukcyjnego na pojawiające się fakty i zjawiska, zwiększając prawdopo-
dobieństwo trafnych działań w krótkim okresie . Gdy pamięta się, że zdaniem 
m .in . ekonomii liberalnej – dalekiej od uznawania interwencji w procesy spo-
łeczno-gospodarcze – teraźniejszość zamyka się w retrospekcji, bowiem realne 
są wyłącznie przeszłość i przyszłość5, wówczas co najmniej równie atrakcyjne 
dla badań staje się podejście drugie (z wyraźniejszymi od pierwszego cechami 
twórczości naukowej) . Podejście to próbuje spojrzenia bardziej dedukcyjnego 

2 O . Tokarczuk, Czuły narrator, wykład noblowski, s . 1, 4,7; https://www .rp .pl/Literatu-
ra/191219937-Olga-Tokarczuk-z-nagroda-Nobla-Przypominamy-jej-wyklad-noblowski .html 
(dostęp 20 .12 .2019) .

3 M . Madurowicz, Hermeneutyka miejsca w świetle fenomenologii przestrzeni, w: Fenomen 
genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s . 51–58; A . Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, oko-
lice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, UNIVERSITAS, Kraków 2006, s . 5–44 .

4 M . Cesarski, Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej – rola miesz-
kalnictwa i osadnictwa, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 1 (13), s . 66–67 .

5 L . von Mises, Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Instytut 
Ludwiga von Misesa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s . 167–168 .
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i zarazem redukcyjnego . Konfrontuje stosunkowo czytelną przeszłość z nauko-
wymi wyobrażeniami, dotyczącymi nierozpoznawalnej w zasadzie odleglejszej 
przyszłości . Przyczynia się przez to do uświadamiania i uzasadniania przesła-
nek nieuchronnego, niemogącego być jednak ściśle przewidzianym, prze-
chodzenia do innego paradygmatu rozwoju . Proponowane tu podejście do 
infrastruktury osadniczej, jako infrastruktury stosunków międzynarodowych, 
opiera się na drugim sposobie poznania naukowego . Dowodu na prawdziwość 
wizji, nawet gdy ma ona naukowe przesłanki, dać nie można . Wizje, czasami 
utopie, budują świat, w tym zamieszkiwanie, i dopiero poprzez to wydają się 
oddziaływać na stosunki międzynarodowe . Zamieszkiwanie zmienia stosunki 
międzynarodowe w bezpośrednie stosunki międzyludzkie na szczeblu społe-
czeństw i społeczności . Na tym polegają jego pierwszeństwo i siła .

Słowo „zamieszkiwanie” – forma niedokonana czasownika „zamieszkać” 
– dopiero po zdefiniowaniu lub określeniu może się stać terminem . W odróżnie-
niu od pojęcia „infrastruktura” trudno o przyjętą w piśmiennictwie naukowym 
definicję zamieszkiwania, wobec jego wieloznaczności i złożoności6 . Niełatwo 
więc o wskazanie celu i przedmiotu nieistniejącej dyscypliny, którą można by 
nazwać „nauki o zamieszkiwaniu” lub „nauki o polityce zamieszkiwania” . Syn-
tetycznie i opisowo można określić, że przestrzeń zamieszkiwania rozciąga się 
od bezpośrednio przypisanej człowiekowi mikroprzestrzeni mieszkań do poten-
cjalnych naukowo przewidywalnych granic osadnictwa zakreślanych trójwymia-
rową przestrzenią kuli ziemskiej . Zamieszkiwanie zyskuje wtedy elastyczną formę 
przestrzeni geograficznej, mającej wiele wspólnych płaszczyzn z zagospodarowa-
niem przestrzennym . Takie globalne podejście do przestrzeni zamieszkiwania, 
w którym można nawiązywać do myślenia filozoficznego i historiograficznego7, 
wyznacza szerokie interdyscyplinarne pole badań i działań .

6 Zob .  np .: J .  Jones, Introduction, w:  Human Ecology and the Development of Settle-
ments, J . Jones (ed .), P . Rogers, Plenum Press, New York–London 1976, s . 1–7; R . Maguire, 
D . M . Douglas, V . Popovski, H . Breakey, Ethical Values and the Global Carbon Integrity Sys-
tem, w: Ethical Values and the Integrity of the Climate Change Regime, H . Breakey, R . Maguire, 
V . Popovski, Ashgate Publishing Limited, UK, 2015, s . 3–16 .

7 M . Heidegger, Budować, mieszkać myśleć, w: M . Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. 
Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1977, s . 316–336; F . Braundel, Historia i trwanie, Czytel-
nik, Warszawa 1999, s . 253–313 .
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Przestrzeń zamieszkaną, najczęściej spostrzeganą w praktyce, można iden-
tyfikować z osiedlaniem się i wynikami tego procesu powiązanymi z formami 
gospodarki i innymi cechami kultury zamieszkującej ludności . Istotne tu jest 
zwłaszcza odkrycie kultury przez cywilizację zachodnią, jako aktywnego 
oddziaływania człowieka na otaczające go środowisko stające się środowiskiem 
antropogenicznym8, a więc przestrzenią zamieszkaną, od której cech zależą 
w decydującym stopniu możliwości sprostania wyzwaniom ekologicznym . 
Przestrzeń zamieszkana oraz inne składniki środowiska naturalnego, przetwo-
rzone przez człowieka w przestrzeni zamieszkiwania, mają – oprócz wymiaru 
społeczno-ekonomicznego – konotacje ekologiczne . Mogą być zatem rozpa-
trywane w nawiązaniu do koncepcji i zasad trwałego rozwoju9 .

Trzonem przestrzeni zamieszkanej są mieszkania oraz powiązane z nimi 
relacjami funkcjonalno-przestrzennymi i społecznymi elementarne, wyższego 
rzędu oraz unikalne urządzenia i obiekty infrastruktury osadniczej (zwłaszcza 
społecznej, komunalnej, a także transportowo-komunikacyjnej, energetycznej 
i innej) świadczące usługi dające miejsca pracy . Infrastruktura mieszkaniowa 
oraz pozostałe elementy infrastruktury osadniczej muszą się znajdować w okre-
ślonej relacji z rozmieszczeniem również innych instytucji i miejsc pracy . Sfera 
oddziaływania infrastruktury osadniczej jest zatem znaczącym segmentem 
współczesnej gospodarki 10 .

8 Z . Bauman, Europa. Niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2005, 
s . 5–70 .

9 M . Cesarski, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania 
i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s . 9–12 .

10 W literaturze anglojęzycznej (także francusko- i niemieckojęzycznej) termin „infrastruk-
tura osadnicza” (settlement infrastructure) jest od lat szeroko stosowany w publikacjach poświę-
conych polityce osadniczej (settlement policy) i osiedlom ludzkim (human settlements) . W Polsce 
autorską koncepcję infrastruktury osadniczej wprowadził w latach 70 . XX wieku Adam Andrze-
jewski . Zob . np .: An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements, UN, Centre for 
Human Settlement Infrastructure and Environment Programme, Oxford University Press, 
Oxford 1996, s . 309 i nast .; A . Andrzejewski, Związki infrastruktury społecznej z rozmieszcze-
niem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej 
w Polsce w latach 1971–1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981–1985, 
KPPiPS PAN INP UG, Gdańsk 1979, s . 25–38 .



Maciej Cesarski 

462

Kryterium funkcjonalno-przestrzenne oznacza, że do operacyjnego zakresu 
infrastruktury osadniczej – podporządkowanego każdorazowo charakterowi 
badań i praktycznych działań – można zaliczać dziedziny bezpośrednio pod-
budowujące osadnictwo, które w zależności od wymiaru przestrzennego (mię-
dzynarodowego, państwowego, regionalnego, lokalnego itd .) mogą spełniać 
określone funkcje w procesach osiedleńczych . Kryterium to, nawiązujące do 
teorii analizy systemowej, decyduje, że infrastruktura osadnicza jest systemem, 
tak jak system tworzą trzy podstawowe wymiary trwałego rozwoju: społeczny, 
ekonomiczny i przestrzenno-ekologiczny .

W dotychczasowej koncepcji trwałego rozwoju jego owe trzy podstawowe 
wymiary nie mają dostatecznie zarysowanej płaszczyzny wspólnej wyznaczającej 
cel nadrzędny, któremu ma służyć ten rozwój . Płaszczyznę tę może przybliżyć 
spojrzenie na sferę osadnictwa i jej dającą się obserwować formę – przestrzeń 
zamieszkiwania, w tym przestrzeń zamieszkaną . Brakuje jednak choćby ogólnej 
narracji o cywilizacji zakorzenionego w przyjaznej infrastrukturze osadniczej 
zamieszkiwania, które wykracza poza przestrzeń zamieszkaną konstytuowaną 
przez ową infrastrukturę . Brakuje tego, co ma, sięgając ponownie po słowa 
Olgi Tokarczuk, „(…) dać przedsmak tego, co mogłoby istnieć i w ten spo-
sób sprawić, że mogłoby ono stać się wyobrażonym . A to, co wyobrażone, jest 
pierwszym stadium istnienia”11 .

W poszukiwaniu płaszczyzny wspólnej, wyznaczającej cel nadrzędny trwa-
łego rozwoju, użytecznym sposobem analizowania powiązań infrastruktury 
osadniczej z owym rozwojem jest podejście oparte na analizie systemowej12 . 
Wyjątkowa rola infrastruktury osadniczej w zakresie tych powiązań polega 
na możliwości równoczesnego spełniania dwóch funkcji – funkcji podbudowy 
oraz funkcji zasadniczego pola urzeczywistniania trwałego rozwoju, co jest 
zauważane już w tekstach zagranicznych autorów13 . Wręcz niemożliwe jest jed-

11 O . Tokarczuk, Czuły narrator, op.cit ., s . 7 .
12 E . S . Quade, Analiza systemowa: możliwości i ograniczenia, w: Analiza systemowa – pod-

stawy i metodologia, W . Findeisen (red .), PWE, Warszawa 1985, s . 13–55 .
13 H .  Petryshyn, The Housing in  Contemporary Urban Development, Tendencies of Lviv, 

“Space & FORM . Przestrzeń i FORMA” 2019, nr 40, s . 222 .
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nak wyłuszczenie konkretnych rodzajów aktywności społeczno-gospodarczej, 
bezpośrednio powodujących podążanie w tym kierunku . Podstawą oriento-
wania tej aktywności na równoważenie, zwłaszcza przestrzeni zamieszkanej, 
w celu urzeczywistniana rozwoju trwałego są przede wszystkim niezbędne 
rozmiary i właściwe przestrzenne relacje infrastruktury osadniczej, w tym jej 
elementów, oraz efektywne ekonomicznie i proekologiczne sposoby jej wytwa-
rzania, a także utrzymania14 .

Zgłaszane są przy tym ciekawe korespondujące z przedstawianym tokiem 
rozumowania propozycje podmiotowej społeczności różnej od tradycyjnej 
wspólnoty, niezmuszającej członków do manifestowania jednobrzmiącej 
(np . narodowej lub politycznej) tożsamości oraz określonej zastanymi warun-
kami życia . Podmiotowa społeczność jest oparta na infrastrukturze, wspólnych 
podstawowych wartościach dopuszczających różnorodność, a także na istnie-
niu elastycznej granicy, np . części infrastruktury, „wnętrza” od „zewnętrza”, 
będącej zarazem złączem z „zewnętrzem” . W narracji tej względnie domknięta 
społeczna podmiotowość jest budowana na podstawie doświadczenia wspól-
nego istnienia z jednobrzmiącymi tożsamościowymi tradycyjnymi wspólno-
tami w większej przestrzeni, np . miejskiej . Powstaje wtedy niewspólnotowa 
społeczność zamieszkująca, wspólne miasto stanowiące zbiór różnorodnych 
społecznych podmiotowych i  tożsamościowych wspólnot o  różnych sty-
lach życia . Jednak poprzez bycie nadrzędną społecznością miejską, opartą 
na współużytkowanej infrastrukturze, różnorodne społeczności podmiotowe 
i  tożsamościowe wspólnoty uczestniczą w powodowanych immanentnymi 
różnicami mediacjach wytwarzających uniwersalną całość miejską15 – można 
zatem pomyśleć wspólną niewspólnotową przestrzeń splotu społeczności pod-
miotowych i tożsamościowych wspólnot, jako wytwór oparty na infrastruk-
turze osadniczej wyznaczającej przestrzeń zamieszkaną w wymiarze od skali 
mikro- do makroprzestrzennej .

14 M . Cesarski, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002–2014 – światowy kryzys, niewia-
dome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s . 267–272 .

15 K . Nawratek, Poza wspólnotę – budując to, co wspólne, „Autoportret” 2015, nr 4 (51), 
s . 4–9 .
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Wypracowanie strategii trwałego rozwoju opartej na zasygnalizowanej 
– lub potencjalnie innej – płaszczyźnie wspólnej wymaga wiedzy systemowo-
-filozoficznej, uogólniającej rozwój cywilizacyjny ludzkości16 . Rozumowanie 
i działanie, prowadzące do pokreślenia znaczenia infrastruktury osadniczej 
w urzeczywistnianiu trwałego rozwoju, muszą dotyczyć skali globalnej . Zauwa-
żymy bowiem, że np . samolot (potrzebujący lotnisk), którym można oblecieć 
Ziemię, stanowiący element infrastruktury transportu jest zarazem składni-
kiem infrastruktury osadniczej . U podstaw infrastruktury osadniczej, a tym 
samym przestrzeni zamieszkanej i przestrzeni zamieszkiwania, stoi wszakże 
mikroprzestrzeń w postaci mieszkań, które mogą być analizowane we wszyst-
kich, poczynając od lokalnego, wymiarach przestrzennych .

Problematyka stosunków międzynarodowych wydaje się odległa od osad-
nictwa i zamieszkiwania tylko wtedy, kiedy pomija się wymiar lokalny . To zależ-
ności lokalne stanowią – abstrahując od globalnych konfliktów itp . – podstawę 
poczucia zakorzenienia lub chęci np . emigracji osiedleńczej . Mikro- i makroskala 
przeplatają się – złe standardy infrastruktury osadniczej umiejscowionej lokalnie 
wpływają np . na wzmożone nadmierne migracje osiedleńcze w skali globalnej . 
Wyjść tu można od klasycznego określenia i rozpatrywania stosunków mieszka-
niowych przez Adama Andrzejewskiego, jako całokształtu zagadnień dotyczących 
aspektów ekonomicznych, społecznych i technicznych utrzymania oraz repro-
dukcji bazy materialnej tych stosunków w postaci zasobów mieszkaniowych17 .

Stosunki międzynarodowe są określane jako „(…) stosunki społeczne, które 
kształtują się ponad granicami państw i wykraczają poza te granice . W cza-
sach współczesnych stosunki międzynarodowe ujmuje się szerzej i  rozumie 
się je zarówno jako stosunki między państwami, jak i  innymi podmiotami 

16 W . C . Clarck, P . J . Cruzten, H . J . Schellnhuber, Science for Global Sustainability: Towards 
New Paradigm, w: Earth System Analysis for Sustainability, H . J . Schellnhuber (ed .), P . J . Crutzen, 
W . C . Clark, M . Claussen, H . Held, The MIT Press, Freie Universität, Berlin 2004, s . 1–28; 
P . Magnuszewski, Podejście systemowe, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, J . Kro-
nenberg (red .), T . Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s . 44–70 .

17 Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło (Procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne). 
Wybór pism, A . Stasiak (red .), M . Cesarski, KPZK PAN „Biuletyn” 2001, z . 196, Warszawa, 
s . 117–130 .
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(np . organizacjami międzynarodowymi, przedsiębiorstwami i partiami poli-
tycznymi z różnych państw)”18 oraz, można dodać, samorządami terytorial-
nymi, innymi instytucjami pozarządowymi itp . Stosunki międzynarodowe 
stają się więc stosunkami coraz liczniejszych instytucji w znaczeniu nie tylko 
stosowanym w politologii, socjologii czy w naukach o zarządzaniu, ale też, 
a może przede wszystkim instytucji stanowiących w antropologii zespół dążeń 
ludzkich mających na celu zaspokojenie określonych potrzeb, w tym zgłasza-
nych przez alternatywne ruchy i style życia . Instytucja to zatem – w kontekście 
stosunków międzynarodowych – „zakład o charakterze publicznym zajmujący 
się określonym zakresem spraw”, jak również „zespół norm prawnych lub oby-
czajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia” oraz „organizacja 
działająca na podstawie tych norm”19 .

Pozostająca do udowodnienia lub odrzucenia przez przyszłość teza niniej-
szego opracowania wskazuje, że stosunki międzynarodowe stanowią pochodną 
stosunków społecznych, których podstawą są stosunki zamieszkiwania uwarun-
kowane kulturowo i geograficznie, lecz podbudowywane niezmiennie poprzez 
infrastrukturę osadniczą . Stosunki międzynarodowe powinny być oparte 
na gospodarowaniu społecznym o zasięgu globalnym, skierowanym ku god-
nemu zamieszkiwaniu równoważonemu u źródeł . Wbrew temu kształtowanie 
stosunków zamieszkiwania, jak dotychczas, leży w zasadzie wyłącznie w gestii 
poszczególnych państw i ich wewnętrznych instytucji . Tylko w bardzo ogra-
niczonym zakresie stosunki te są regulowane na szczeblu mających jakąś siłę 
oddziaływania instytucji międzynarodowych, takich jak UE, OECD, ONZ . 
Tymczasem z międzynarodowego spojrzenia na zamieszkiwanie, zwłaszcza miasta, 
w tym z tekstów polskiego modernizmu o architekturze mieszkaniowej i innej 
osiedleńczej, wynikają globalna współzależność i złożoność zamieszkiwania20 .

18 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2008, s .  126; https://docplayer .pl/1120197-Akademia-obrony-narodowej-wydzial-
-strategiczno-obronny-slownik-terminow-z-zakresu-bezpieczenstwa-narodowego .html (dostęp 
3 .01 .2020) .

19 Słownik Języka Polskiego, t . I, PWN, Warszawa 1978, s . 796 .
20 Manifesty Urbanistyczne – w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta, T . Majda (red .), 

I . Mironowicz, „Biblioteka Urbanisty” 2017, nr 15, IOP Publishing, Towarzystwo Urbanistów 



Maciej Cesarski 

466

Wieloaspektowe międzynarodowe dysproporcje stanu i rozwoju infrastruk-
tury osadniczej, przejawiające się począwszy od skali lokalnej, stanowią zastaną 
bezpośrednią przyczynę nadmiernych przemieszczeń osiedleńczych będących 
obecnie główną płaszczyzną międzynarodowych sprzeczności o wymiarze 
światowym . Współczesne migracje osiedleńcze, nazywane „politycznymi”, 
są w dominującym stopniu wtórne w stosunku do procesów i zjawisk ekono-
micznych właściwych przestrzennej ekspansji kapitalizmu21 . Ekspansja ta potę-
guje globalne nierówności społeczno-gospodarcze, w tym dysproporcje rozwoju 
infrastruktury osadniczej . Kryzys ujawniający się w 2008 r ., będący kulmina-
cją poprzednich i platformą nowych, przemienia się nie tylko w strukturalny 
kapitalistyczny, lecz też w metakryzys trwających od paru stuleci poczynań 
cywilizacji zachodniej skierowanej na coraz węziej rozumiany postęp . Od 
roku 2015 kryzys uwydatnia, że migracje osiedleńcze są na ogół niesprawie-
dliwe społecznie dla imigrantów, a także ludności zasiedziałej w społeczeń-
stwach i społecznościach imigrantów przyjmujących, co można uznać za jedną 
z nowo ujawnionych sprzeczności kapitalizmu . Kwestia ta przejawia się rów-
nież wewnątrz organizmów państwowych i w tym sensie wpływa na stosunki 
międzynarodowe22 . Wobec spadku sprawczej mocy polityki maleje bowiem 
wiara w przyszłość na rzecz nostalgii za utraconą w dużym stopniu narodową 
i regionalną tożsamością oraz wodzostwem23 .

Infrastruktura osadnicza – stanowiąca instytucję obejmującą, oprócz fizycz-
nych obiektów i urządzeń, pracujących tam ludzi, w  tym organizującą ich 
warstwę zarządczą – może służyć lokalnemu zakorzenieniu, zdalaczynnemu prze-
kazowi informacji, przemieszczeniom pozaosiedleńczym, a także organicznym 

Polskich, http://obserwatorium .miasta .pl/wp-content/uploads/2017/11/Biblioteka-Urbanisty-
-tom-XV-pt-Manifesty-rbanistyczne .pdf (dostęp 25 .12 .2019); Testy modernizmu. Antologia pol-
skiej teorii i krytyki architektury 1918–1981, t . 1 i 2, Instytut Architektury, Warszawa 2018, passim .

21 D . Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, Książka i Prasa, Warszawa 2016, passim.
22 M . Cesarski, Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie, w: Kapita-

lizm a sprawiedliwość społeczna, J . Osiński (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 
s . 121–122 .

23 Z . Bauman, Nieprawda, że ignorancja stała się wartością, wywiad Zygmunta Baumana, 
udzielony włoskiej gazecie ”La Repubblica” w czerwcu 2016 r . Zob . http://krytykapolityczna .
pl/swiat/bauman-goldkorn-wywiad/ (dostęp 25 .12 .2019) .
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osiedleńczym . W tych przypadkach infrastruktura osadnicza w największym 
stopniu sprzyja przyjaznym stosunkom międzynarodowym . Jest fundamentem 
sprawiedliwości społecznej, sięgającej solidarności wewnątrz- i międzypoko-
leniowej oraz terytorialnej . Idee i pojęcie sprawiedliwości można rozpatrywać 
wieloaspektowo24 . Sprawiedliwość społeczna jeszcze w wielce niezadowalają-
cym stopniu ewoluuje w kierunku gospodarowania społecznego, skierowanego 
głównie na wytwarzanie dostępnych w skali masowej dóbr podstawowych dla 
zamieszkiwania . Trzonem sprawiedliwości społecznej pozostaje natomiast prawo 
do osiedlania się i gospodarowania na określonym terenie . Jak wspomniano, 
kształtowanie stosunków zamieszkiwania znajduje się dziś w zasadzie wyłącznie 
w gestii państw . Tylko w bardzo ograniczonym zakresie stosunki te są regulo-
wane na szczeblu instytucji międzynarodowych . Podążają za tym przepływy 
towarów, usług, kapitału i siły roboczej, możliwe w swobodnej formie jedynie 
w ugrupowaniach typu UE – tu na podstawie unii celnej uzupełnionej jedno-
litym rynkiem wewnętrznym funkcjonującym od 1993 r .

„Sprawiedliwość społeczna” jest zatem, na co wskazuje Katarzyna Żukrow-
ska, pojęciem interdyscyplinarnym, ewoluującym od modelu zamkniętych 
narodowych struktur i hierarchii społecznych do modelu struktur demokra-
tycznych opartych na ponadnarodowych ruchach społecznych o charakterze 
globalnym25 . Ruchy te są związane często w rozwiniętym kapitalizmie z opi-
sywanym przez Davida Harveya „buntem miast”26, rodzącym się w lokalnych 
miejscach zamieszkania, a oddziałującym na całą przestrzeń zamieszkiwania . 
Przykładem tego jest „odwracanie się” infrastruktury osadniczej od prze-
strzeni publicznej w kierunku rozwoju technicznie pojmowanej infrastruktury 

24 B . Szlachta, Idea „sprawiedliwości”. Wielość znaczeń, w: Sprawiedliwość w kulturze euro-
pejskiej, W . Kaute (red .), T . Słupik, A . Turoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2011, s . 13–17; M . Krasuski, O ewolucji pojęcia sprawiedliwości w Europie uwag kilka, w: Spra-
wiedliwość w kulturze europejskiej, W . Kaute (red .), T . Słupik, A . Turoń, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s . 19–36 .

25 K . Żukrowska, Sprawiedliwość społeczna w gospodarce kapitalistycznej. Perspektywa mię-
dzynarodowa, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, J . Osiński (red .), Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2016, s . 101–102 .

26 D . Harvey, Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, War-
szawa 2012, s . 50–52, 60, 116, 160 i 177 .
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bezpieczeństwa ludzi bogatych, wypychające zasiedziałych słabiej sytuowanych 
mieszkańców z ich miejsc życia niekiedy w odległe regiony świata . Przestrzeń 
zamieszkiwania bogatych funkcjonujących w świecie globalnym zwiększa się 
w ten sposób kosztem ludności ubogiej skazanej na  lokalność . Innym tego 
aspektem jest podnoszone rzekome obiektywne odrywanie się przestrzeni spo-
łecznej od przestrzeni fizycznej27 .

Rekonstrukcję świadczącą o  ideowo inkluzywnej doktrynie politycznej 
społeczeństwa polskiego, dążącego do harmonii w postrzeganiu zjawisk spo-
łeczno-politycznych28, można rozumieć bardziej uniwersalnie . Wtedy widać, 
że liczy się coś więcej niż prądy myślowe, religie, polityczne obyczaje – liczy 
się sposób zamieszkiwania społeczeństw, wywołujący dyskusję nad współcze-
snym pojęciem granic i narodowości29 . Infrastruktura osadnicza, tak przecież 
odmienna w różnych kręgach kulturowych i strefach klimatyczno-geograficz-
nych, pozostaje nawet wówczas, gdy jest tylko archeologicznym świadectwem .

Za naszych czasów nie naprawimy stosunków międzynarodowych poprzez 
wystarczającą do tego naprawę stosunków zamieszkiwania podbudowywa-
nych poprzez infrastrukturę osadniczą, ale zarysowane myślenie w tym kie-
runku może się przydać innym pokoleniom . Być może jest to jedna z wersji 
próby nakreślenia rzeczywistych szans człowieka oraz ludzkości, zanurzonych 
we wszechświecie bez początku i końca, jak też jedna z wersji odpowiedzi 
na pytanie o, co formułuje lapidarnie Jerzy Oniszczuk, „(…) fundamentalny 
problem dążenia do prawdy i wiecznej sprawiedliwości w stanie zmienności 

27 M . Cesarski, Polityka mieszkaniowa w Polsce…, op.cit ., s . 330–339 .
28 M . Chmieliński, K . M . Staszyńska, Z . Rau, K . Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna 

filozofia polityczna w dyskursie potocznym, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018, passim .
29 Pisarze antyczni północną część Europy określali Sarmacją . Nazwa pochodziła od legen-

darnych Sarmatów –  ludu irańskiego pierwotnie zamieszkującego nad Morzem Czarnym . 
W nowożytności znaczenie nazwy Sarmacja zmieniało się aż do symbolu tożsamości szlachcica 
Rzeczypospolitej z XVI–XVII wieku, z czasów tolerancji społecznej, kulturowej i  religijnej . 
W sztuce pada pytanie: czy współcześnie ograniczają nas podziały między państwami, czy mię-
dzy nami samymi? Zob . opis sztuki Kainkollektiv/Złoty wiek skrajności, organizator: Komuna 
Warszawa, producent: Kainkollektiv/Teatr Nowy Proxima, koprodukcja: Ringlokschuppen 
Ruhr, Berlin, TR Warszawa, 15 .12 .2019; zob . http://trwarszawa .pl/spektakle/kainkollektiv-zlo-
ty-wiek-skrajnosci/ (dostęp 15 .12 .2019) .
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wszystkiego (…)”, gdy przyjąć „jedność strony etycznej z wizją przyrody”, 
„mądrość jako zrozumienie” oraz „zmienność stosunków instytucji społecz-
nych dążących do rozumności”30 .
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PRZESTRZEŃ KOSMICZNA 
W ŚWIETLE TEORII STOSUNKÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH

Streszczenie

Przestrzeń kosmiczna od samego początku stała się przedmiotem polityki międzynaro-
dowej . Wraz z pogłębiającą się ekspansją kosmosu różne strategie polityczne znajdowały 
odzwierciedlenie w poszczególnych programach kosmicznych . Z tego względu użyteczne 
wydaje się rozważenie kwestii przestrzeni kosmicznej w świetle teorii stosunków między-
narodowych . Pozwoli to na porównanie różnych perspektyw i ich odniesienie do politycz-
nych implikacji . Celem rozdziału jest przedstawienie i wyjaśnienie mechanizmu rywalizacji 
oraz współpracy w ramach międzynarodowej polityki w przestrzeni kosmicznej na pod-
stawie wybranych teorii stosunków międzynarodowych (realizm, neorealizm, liberalizm, 
neoliberalizm, technonacjonalizm) .

Kluczowe słowa: przestrzeń kosmiczna, realizm, neorealizm, liberalizm, neoliberalizm, 
technonacjonalizm .

1 Joanna Kwiecień, doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie .
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SPACE IN LIGHT OF THE INTERNATIONAL 
RELATIONS THEORY

Summary

From the very beginning space has become the subject of international politics . With the 
increasing expansion of space, various policies have been reflected in particular space pro-
grams . For that reason, it seems useful to consider the issue of space in light of the theories 
of international relations . This allows to compare different perspectives and relate them 
to political implications . The aim of the chapter is to present and explain the mechanism of 
competition and cooperation within international space policy based on selected theories of 
international relations (realism, neorealism, liberalism, neoliberalism, techno-nationalism) .

Keywords: outer space, realism, neorealism, liberalism, neoliberalism, techno-nationalism .

Wprowadzenie

Przestrzeń kosmiczna od samego początku stała się przedmiotem polityki 
międzynarodowej, w której można było zaobserwować szerokie spektrum zja-
wisk: od politycznej siły ideologii, nacjonalizmu i propagandy, przez bezpie-
czeństwo narodowe oparte na zdolnościach militarnych, po europejskie wysiłki 
w harmonizacji narodowych polityk kosmicznych na rzecz jedności Europy .

Na krótko przed tym, jak rozpoczęła się era kosmiczna, podejmowano 
próby utrzymania przestrzeni komicznej jako wolnego od działań wojskowych 
„sanktuarium”2 . Ponadto Stany Zjednoczone oficjalnie uznały, że przestrzeń 
kosmiczna należy do całej ludzkości, co było rozumiane jako analogia do kon-
cepcji „wolności mórz i oceanów”3 . W kolejnych dekadach ery kosmicznej 

2 W roku 1952 Międzynarodowy Kongres Astronautyki przegłosował zakaz wykorzysty-
wania badań astronautycznych dla celów wojskowych .

3 W . A . McDougall, The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age, Basic 
Books, New York 1985, s . 418 .
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zawierano porozumienia odnośnie do kontroli uzbrojenia i traktaty rozbroje-
niowe4 . Jednocześnie nieoficjalnie Stany Zjednoczone skłaniały się ku odmien-
nemu spojrzeniu na militaryzację kosmosu, traktującemu przestrzeń kosmiczną 
jako pole do poszukiwania przewagi militarnej5 .

Dwuznaczność i niezgodność różnych interpretacji przestrzeni kosmicz-
nej były wykorzystywane w celach politycznych . Specyficzna percepcja prze-
strzeni kosmicznej i wykreowanie dominującej narracji pomagały ukształtować 
pewną wizję, która mogła sprzyjać interesom niektórych państw bardziej niż 
innym . Wraz z pogłębiającą się ekspansją przestrzeni kosmicznej różne stra-
tegie polityczne znajdowały odzwierciedlenie w poszczególnych programach 
kosmicznych .

Użyteczne wydaje się rozważenie kwestii, w jaki sposób różne paradygmaty 
stosunków międzynarodowych mogły wpłynąć na rozumienie i interpretację 
działań w przestrzeni kosmicznej i, co więcej, jakie są paradygmaty, w ramach 
których przestrzeń ta była rozważana przez ostatnie półwiecze . Rozróżnienie 
odrębnych teorii jest przydatne z analitycznego punktu widzenia, ponieważ 
pozwala na porównanie różnych perspektyw i odniesienie ich do politycz-
nych implikacji .

W dużej części literatury zajmującej się polityką przestrzeni kosmicznej 
bada się wojskowe wykorzystanie kosmosu, w szczególności szuka się odpo-
wiedzi na pytanie, czy broń powinna, czy też nie powinna być w nim zain-
stalowana . Jest to istotna kwestia, ale zbyt duża koncentracja na tym wątku 
staje się barierą w zrozumieniu szerszego politycznego wymiaru wykorzysta-
nia przestrzeni kosmicznej . Militarny aspekt korzystania z tej przestrzeni nie 
może jednak pozostać niedoceniony, ponieważ właśnie militarne względy dały 
początek wysiłkom państw w kierunku jej podbijania .

4 Pierwszy był Traktat Antarktyczny z 1959 r . W odniesieniu do przestrzeni kosmicznej 
najważniejszy jest Traktat o Przestrzeni Kosmicznej z 1967 r .

5 Chodzi o pojęcie ultimate high ground, które zakłada, że militaryzacja kosmosu jest pożą-
dana, a dominacja w nim – kluczowa . Nawiązuje ono do koncepcji high ground w wojnie lądo-
wej, według której strona obejmująca w posiadanie wzgórze pozwalające kontrolować teren 
uzyskuje przewagę bitewną . Kosmos ma być takim „wzgórzem” w skali co najmniej globalnej .
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Analizując zimnowojenne wysiłki na rzecz przestrzeni kosmicznej, można 
postawić tezę, że działalność w kosmosie była powiązana z celami politycz-
nymi . Właśnie wtedy pojawiło się wiele kluczowych kwestii politycznych, które 
są istotne dla zrozumienia polityki kosmicznej w nadchodzących dekadach .

Celem badawczym jest przedstawienie i wyjaśnienie mechanizmu rywalizacji 
oraz współpracy w ramach międzynarodowej polityki w przestrzeni kosmicz-
nej na podstawie wybranych teorii stosunków międzynarodowych . Odniesie-
nie się do wszystkich teorii stosunków międzynarodowych byłoby zadaniem 
przekraczającym ramy niniejszego opracowania . W związku z tym analiza jest 
skoncentrowana na  istocie międzynarodowej polityki kosmicznej w świetle 
wybranych teorii: realizmu, neorealizmu, liberalizmu, neoliberalizmu, tech-
nonacjonalizmu . Zakres badania ogranicza się do międzynarodowej polityki 
przestrzeni kosmicznej od lat 50 . XX wieku do dziś . Metodami badawczymi 
są metoda systemowa i analiza uwarunkowań decyzji politycznych podejmowa-
nych przez przywódców supermocarstw w dziedzinie przestrzeni kosmicznej . 
W analizie literatury z zakresu międzynarodowej polityki kosmicznej oraz teo-
rii stosunków międzynarodowych wykorzystano metodę analityczno-opisową .

21.1. Era kosmiczna

Początek ery kosmicznej datuje się wraz z wyniesieniem na orbitę pierwszego 
satelity – Sputnika I w październiku 1957 r . przez ZSRR . Świat był zaskoczony, 
jednak Stany Zjednoczone były zdruzgotane6, że Sowietom udało się tego doko-
nać przed nimi . To wydarzenie nie tylko rozpaliło wyobraźnię ludzkości, ale rów-
nież wywołało reperkusje porównywalne do eksplozji bomby atomowej7 w wielu 
wymiarach . W wymiarze symbolicznym oznaczało to zapoczątkowanie przywództwa 

6 Skalę zaskoczenia Stanów Zjednoczonych odzwierciedlały amerykańskie artykuły pra-
sowe, w których używano np . takich stwierdzeń, jak „utrata gruntu pod nogami”, „niszczący 
podmuch dla prestiżu Stanów Zjednoczonych jako światowego lidera naukowego i technicz-
nego”, „konieczność zmierzenia się ze światowym komunizmem” .

7 RAND Corporation, Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship, 
Santa Monica 1946; reprinted RAND Corporation, 1999, s . 10 .
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ZSRR w naukowym i technologicznym wyścigu . W wymiarze militarnym prze-
strzeń kosmiczna stała się sprawą narodowego bezpieczeństwa, obawiano się 
bowiem sowieckiego ataku nuklearnego na Stany Zjednoczone z przestrzeni 
kosmicznej lub za pomocą systemu rakiet zdolnych do transportu bomb jądro-
wych na dużą odległość8 . W ten sposób ujawniło się oczywiste powiązanie ery 
atomowej z erą kosmiczną . Aspekt ideologiczny tego wydarzenia dotyczył prze-
wagi świata komunistycznego (Wschodu) nad wolnym światem (Zachodem) . 
W konsekwencji przez Amerykę przetoczyła się fala krytyki wycelowana w kapi-
talizm, demokrację, system edukacji . W wymiarze technologicznym administra-
cja prezydenta Dwighta Eisenhowera została zmuszona do zintensyfikowania 
wysiłków na rzecz rozwoju technologii satelitarnych (komunikacja, nawigacja, 
rekonesans) i systemów wynoszenia rakiet z powodu narodowej obsesji na punk-
cie odzyskania przywództwa naukowego i technologicznego .

Rozwój naukowo-technologiczny stał się głównym elementem retoryki 
politycznej w tamtym czasie . Podczas kampanii prezydenckiej w 1960 r . demo-
kratyczny senator, John Fitzgerald Kennedy, obiecywał wypchnąć Amerykę 
do „nowej granicy” naukowych osiągnięć . Następnie, już jako prezydent, 
przyznał, że Sowieci będą wieść prym w wyścigu kosmicznym jeszcze przez 
jakiś czas, ale realizacja załogowej misji na Księżyc w perspektywie dekady 
miała to zmienić . Rzeczywiście, ZSRR wydawał się mieć przewagę w wyścigu 
kosmicznym: pierwszy satelita – Sputnik, 1957 r .; pierwsze zwierzę w kosmosie 
– pies Łajka, 1957 r .; pierwszy człowiek w kosmosie – Jurij Gagarin, 1961 r .; 
pierwsza kobieta w kosmosie – Valentina Tereshkova, 1963 r .; pierwszy spacer 
kosmiczny – Alexei Leonov, 1965 r .; pierwsze bezzałogowe lądowanie na Księ-
życu – 1966 r .; pierwsze automatyczne dokowanie w kosmosie – 1967 r .; pierw-
sze załogowe dokowanie w kosmosie – 1969 r .

Pomimo silnej presji sowieckiej Stany Zjednoczone wygrały wyścig 
kosmiczny, zdobywając Księżyc w 1969 r . Odbyło się więcej misji księżyco-
wych, w rezultacie czego w okresie od czerwca 1969 r . do kwietnia 1972 r . 

8 S . Dockrill, Eisenhower’s New-Look National Security Policy, 1953–61, Palgrave Macmil-
lan, London 1996, s . 216 .
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po srebrnym globie spacerowało 12 astronautów amerykańskich . Lądowanie 
na Księżycu oznaczało niekwestionowane przywództwo Stanów Zjednoczo-
nych w wyścigu kosmicznym .

Poza lotami kosmicznymi Stany Zjednoczone i ZSRR wysyłały sondy 
kosmiczne, aby badać planety Układu Słonecznego, a także budowały na orbi-
cie ziemskiej stacje kosmiczne . Od roku 1971 ZSRR umieściło na orbicie 9 
modułów stacji kosmicznej, a Stany Zjednoczone – 3 w latach 1973–1974 . 
W związku z rozwojem orbitalnych stacji kosmicznych uruchomiono programy 
promów kosmicznych . Radziecki program, po udanym wyniesieniu promu 
Buran, został zakończony . Stany Zjednoczone stworzyły całą flotę promów 
kosmicznych (Columbia, Challenger, Enterprise, Discovery, Atlantis) i korzy-
stały z nich w celu prowadzenia napraw satelitów, transportów załogowych 
i towarowych w latach 1981–2003 .

21.2. Realizm – rywalizacja w przestrzeni kosmicznej

W tym czasie stosunki międzynarodowe jako dyscyplina akademicka były 
zdominowane przez nurt realizmu . Przez długie lata realizm pozostawał główną 
teorią wyjaśniającą zachowanie państw na arenie międzynarodowej i funkcjo-
nowanie stosunków międzynarodowych, jako systemu relacji między suweren-
nymi krajami . Założenia tego nurtu były również wykorzystywane w badaniach 
poświęconych wyścigowi kosmicznemu .

Realizm jest poglądem, który podkreśla konkurencyjną i konfliktową stronę 
polityki międzynarodowej . Dla realistów głównymi aktorami na arenie mię-
dzynarodowej są państwa działające w warunkach międzynarodowej anarchii, 
a priorytetami są bezpieczeństwo narodowe oparte na atrybutach siły militar-
nej, realizacja interesów narodowych9 i budowa potęgi10 . Wynikiem takiego roz-

9 R . N . Lebow, Classical Realism, w: International Relations Theories: Discipline and Diver-
sity, T . Dunne (ed .), M . Kurki, S . Smith, Oxford University Press, Oxford 2007, s . 57 .

10 H . J . Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2010, s . 20–21 .
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łożenia akcentów jest sceptycyzm realistów co do znaczenia norm etycznych 
w stosunkach między państwami . Polityka międzynarodowa, zdaniem reali-
stów, jest sferą pozbawioną sprawiedliwości, charakteryzującą się aktywnym 
lub potencjalnym konfliktem między państwami . Konfliktogenność takiego 
modelu ładu międzynarodowego wynikała również z założenia o anarchicz-
nych cechach sfery stosunków międzynarodowych, przy czym nie chodziło 
o nieporządek, chaos, ale o poszukiwanie możliwości zmiany równowagi sił 
na swoją korzyść .

Kluczowym wątkiem tego podejścia był dylemat bezpieczeństwa, w któ-
rym zwiększanie poziomu bezpieczeństwa narodowego przez jedno państwo 
potęguje niepewność innego państwa . Jedna strona postrzega swoje wysiłki 
obronne jako prawnie uzasadnione i niezagrażające, natomiast druga strona 
traktuje działania pierwszej strony na rzecz zwiększenia zdolności obronnych 
jako niepotrzebne i wrogie11 . Jedynym sposobem na uniknięcie konfliktu jest 
dążenie do stanu równowagi sił . Tylko w takiej sytuacji państwa, w obawie 
przed odwetem, zaniechają wzajemnego konfliktu . Zarówno Stany Zjedno-
czone, jak i ZSRR postrzegały siebie jako aktorów międzynarodowej anarchii, 
w której dylemat bezpieczeństwa przybrał szczególnie dramatyczny kształt ze 
względu na posiadane przez obie strony zdolności nuklearne12 .

Nowa płaszczyzna rywalizacji pojawiła się w październiku 1957 r ., wraz 
z udanym wyniesieniem pierwszego satelity na orbitę okołoziemską . Emulacja 
w technologiach kosmicznych, a później satelitarnych, okazała się być atrak-
cyjną alternatywą dla konfliktu nuklearnego . Włączenie przestrzeni kosmicznej 
do „teatru” zimnowojennych zdarzeń było naturalną konsekwencją rywaliza-
cji supermocarstw o ziemską hegemonię, a odpowiednie zdolności kosmiczne 
wyrosły ze strategicznej rywalizacji w dziedzinie broni jądrowej13 .

11 J . Herz, Idealist Internationalism and the Security Dilemma, “World Politics” 1950, vol . 2, 
s . 157 .

12 Na spotkaniu w Genewie w 1985 r . Stany Zjednoczone i ZSRR oficjalnie przyznały, że 
wojna nuklearna nie wyłoni zwycięzcy, doprowadzając do zagłady ludzkości .

13 Outer Space in World Politics, J . M . Goldsen (ed .), Pall Mall Press, London 1963, s . 4 .
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Należy podkreślić, że do października 1957 r . Stany Zjednoczone nie trakto-
wały przestrzenni kosmicznej jako kolejnej dziedziny zimnowojennej rywalizacji . 
W latach 40 . i 50 . USA nie posiadały nawet skutecznego programu kosmicz-
nego ani agencji kosmicznej14 . Jak okazało się później, Amerykanie nie doce-
nili sowieckich zdolności technologicznych i przemysłowych, traktując wszelkie 
zapowiedzi technologiczne ZSRR jako elementy bezpodstawnej propagandy . 
Wyniesienie Sputnika na orbitę podziałało mobilizująco na Stany Zjednoczone 
– od drugiej połowy lat 50 . XX wieku można było obserwować konsolidację 
i przyśpieszenie amerykańskich działań w dziedzinie przestrzeni kosmicznej .

Odnosząc założenia realizmu do międzynarodowej polityki w przestrzeni 
kosmicznej, należy zauważyć, że rozgrywający się między Stanami Zjednoczo-
nymi a ZSRR wyścig kosmiczny był napędzany rywalizacją o potęgę . W tym 
kontekście potęga nie oznaczała jednak kontroli państwa nad polityką zagra-
niczną innego państwa, egzekwowanej przy użyciu różnych zależności (np . nakaz, 
groźba, autorytet, atrakcyjność kulturowa)15, zgodnie z definicją klasycznego 
realizmu . Potęga była traktowana jako przewaga w przestrzeni kosmicznej, 
swego rodzaju amalgamat, na który składały się wymierne elementy, takie jak 
zdolności naukowe, technologiczne, techniczne i wojskowe, a także niewy-
mierne, np . prestiż . Choć sposób postrzegania potęgi uległ zmianie, podsta-
wowa relacja władzy i podporządkowania, jako wyraz sprawowania przez jedno 
państwo asymetrycznej kontroli wobec innych państw (podmiotów stosunków 
międzynarodowych), nie została naruszona . Autorzy opracowań z dziedziny 
stosunków międzynarodowych twierdzili, że kosmiczne technologie zaczęły 
symbolizować potęgę Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych16 .

Interesy polityczne, naukowe i ekonomiczne, które dane państwo chce 
osiągnąć, eksplorując i eksploatując przestrzeń kosmiczną, są zebrane w zbiór 
projektów kosmicznych w programie kosmicznym . Analizując zimnowojenne 

14 Prace nad różnymi typami rakiet prowadzono w kilku departamentach jednocześnie, co 
powodowało dublowanie projektów . Nie myślano również o rakietach jako nośnikach głowic 
jądrowych – w tym celu były wykorzystywane bombowce .

15 H . J . Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, op.cit ., s . 48, 51–52 .
16 J . W . Spanier, Games Nations Play: Analyzing International Politics, Holt, Rinehart and 

Winston, New York 1984, s . 120 .
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przedsięwzięcia kosmiczne, można stwierdzić, że główną siłą napędową ame-
rykańskich i radzieckich programów kosmicznych były przede wszystkim cele 
polityczne . Należy zauważyć, że polityka była w centrum dążeń ludzkości do 
eksploracji i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej . Programy kosmiczne 
nie są zatem jedynie wytworem biurokratycznych machin napędzanych przez 
naukę w oderwaniu od rzeczywistości politycznej, ale mają ważne znaczenie 
w dwóch wymiarach . W wymiarze narodowym wczesne programy kosmiczne 
obu supermocarstw odzwierciedlały wewnętrzną dynamikę systemów poli-
tycznych amerykańskiego i sowieckiego . W wymiarze międzynarodowym pro-
gramy kosmiczne, interpretowane w duchu realizmu, sygnalizowały posiadane 
przez państwo zdolności, zatem ich znaczenie dla międzynarodowej rywali-
zacji było tym ważniejsze .

Wojskowy aspekt kosmicznej rywalizacji, choć ukrywany przez wła-
dze, był obecny od początku ery kosmicznej . Należy podkreślić, że jednym 
z celów programów kosmicznych było wojskowe wykorzystanie kosmosu 
na  rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego . Zgodnie z założeniami 
realizmu bezpieczeństwo narodowe, definiowane jako bezpieczeństwo mili-
tarne w odniesieniu do sił zbrojnych przeciwstawnego supermocarstwa, było 
niekwestionowanym priorytetem obu państw . Nie mówiono o tym wprost, 
ale chodziło o nabycie zdolności wojskowych w zakresie zarówno rakiet prze-
noszących broń jądrową, jak i satelitów zdolnych do wykonania bezpiecznego 
rozpoznania nad terytorium adwersarza . Współzależność cywilnego i wojsko-
wego programu kosmicznego była przyczyną wielu problemów (niezgodność 
celów, trudności decyzyjne itd .), ale przynosiła niewymierne korzyści . Podczas 
gdy uwagę międzynarodowej i krajowej opinii publicznej przykuwały przed-
sięwzięcia dotyczące eksploracji kosmicznej (załogowe lub bezzałogowe loty 
kosmiczne), projekty kosmiczne o charakterze militarnym (np . wysłanie sate-
lity US Exploreer/Corona) mogły być przeprowadzane bez rozgłosu .

Biorąc pod uwagę to, że rywalizacja kosmiczna miała charakter ideologiczny, 
należy podkreślić, że dbałość o prestiż i wizerunek narodowy była w centrum 
uwagi obu supermocarstw . Chodziło o skuteczne tworzenie wizerunku siły 
i przywództwa . Taki przekaz miał trafić do społeczeństwa amerykańskiego, ale 
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również do innych państw (sojuszników, niezaangażowanych państw Trzeciego 
Świata, republik ZSRR) . Dla Stanów Zjednoczonych celem było wypromowa-
nie wizerunku naukowego lidera, który jest gotów podzielić się doświadcze-
niem w zakresie eksploracji kosmosu z innymi narodami dla dobra ludzkości, 
bez ukrytych innych celów . Podkreślano skłonność do współpracy między-
narodowej, otwartość i  transparentność . O pokojowych zamiarach Stanów 
Zjednoczonych miało świadczyć m .in . utworzenie cywilnej (nie wojskowej) 
agencji kosmicznej (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej; 
National Aeronautics and Space Administration – NASA)17, a także przyjęcie 
ustawy o przestrzeni kosmicznej, w której zadeklarowano pokojową eksplorację 
kosmosu i gotowość współpracy z innymi państwami w tym zakresie18 . Takie 
działania miały być sygnałem dla sojuszników, że USA nie dążą do militaryzacji 
przestrzeni kosmicznej (przynajmniej nie tak bardzo) . W rzeczywistości pod-
jęte kroki miały odwrócić uwagę od tajnych amerykańskich projektów mili-
tarnych w przestrzeni kosmicznej . Sowieci wykorzystywali program kosmiczny 
w podobny sposób .

Relacja między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR była rozumiana w obu 
krajach jako rywalizacja (w najlepszym przypadku) lub konflikt (w najgorszym) . 
Dla realistów państwa nie są skłonne do współpracy, jeśli nie ma nieodpartych 
powodów ku temu, np . wzajemny brak pewności z powodu dylematu bezpie-
czeństwa . Dlatego koncepcja o współpracy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
prowadzącej do odwilży w czasie zimnej wojny została odrzucona przez kon-
struktorów amerykańskiego programu kosmicznego już na samym początku19 . 
Jak pokazuje historia, supermocarstwa poszukiwały jednak możliwości współpracy 

17 Według historyka NASA, Rogera D . Laniusa: „(…) po pierwsze, projekty NASA były 
bronią czysto zimnowojennej propagandy, którą narodowi liderzy chcieli wykorzystać, by prze-
konać światową opinię publiczną odnośnie do relatywnej wyższości demokracji nad komuni-
zmem Związku Radzieckiego (…) . Po drugie, cywilne wysiłki NASA służyły jako doskonała 
zasłona dymna dla wojskowych działań kosmicznych Departamentu Obrony, w szczególności 
dla misji zwiadowczych” . R . D . Lanius, NASA: A History of the U. S. Civil Space Program, Anvil 
Original, Krieger Publishing Company, Malabar 1994, s . 34–35 .

18 M . Sheehan, Arms Control: Theory and Practice, Blackwell Publishers, Oxford 1988, s . 24 .
19 D . E . Kash, The Politics of Space Cooperation, Purdue University Studies, Lafayette 1967, 

s . 130 .
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w zimnowojennej rzeczywistości . Traktowały współpracę jako sposób łago-
dzenia zagrożeń wynikających ze wzajemnych wrogich relacji . Przykładowo, 
rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRR weszła w okres poprawy relacji 
w pierwszej połowie lat 70 . Obserwowano zwiększoną interakcję programów 
kosmicznych obu państw, m .in . doszło do wymiany próbek gleby księżyco-
wej20 . Bardziej ewidentnym przykładem była wspólna misja Apollo i Sojuza 
w 1975 r ., podczas której doszło do pierwszego dokowania pojazdów kosmicz-
nych na orbicie . W kolejnych latach supermocarstwa współpracowały także 
z innymi krajami . Jednak współpraca ta nie była w stanie przetrwać odrodzenia 
zimnowojennych antagonizmów z końca lat 70 . Powyższe przykłady można 
potraktować jako potwierdzenie spostrzeżeń Steve’a Webera, twierdzącego, że 
międzynarodowa współpraca będzie ograniczona, a tam, gdzie do niej dojdzie, 
będzie nieistotna, niestabilna i ograniczona do zagadnień peryferyjnych21 .

Pojawienie się nowych aktorów, takich jak Europa, Chiny, Indie i inni, 
było tłumaczone przez realizm jako stopniowa ewolucja systemu międzynaro-
dowego od dość sztywnej dwubiegunowości w okresie po II wojnie światowej 
do bardziej złożonej multipolarności od lat 60 . XX wieku .

21.3. Liberalizm – współpraca w przestrzeni kosmicznej

Pozimnowojenna zmiana układu sił na świecie sprzyjała umacnianiu się 
nurtu liberalnego . Współczesny liberalizm, w opozycji do realizmu, dążył do 
zastąpienia siły uniwersalnym systemem prawnym, ponadnarodowymi organi-
zacjami przezwyciężającymi stan anarchii, a także współpracą państw na zasa-
dach zaufania . Oprócz hegemonii i równowagi sił został zatem wyróżniony 
jeszcze jeden model kształtowania stosunków międzynarodowych .

20 Załogi Apollo, które lądowały na Księżycu w latach 1969–1972, zebrały duże ilości ziemi 
księżycowej do badań naukowych . Podobne doświadczenia mieli Rosjanie z bezzałogowej misji 
Luna 16 .

21 S . Weber, Realism, Detente, and Nuclear Weapons, “International Organization” 1990, 
vol . 44, s . 58–59 .
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Liberalizm może być zastosowany do wyjaśnienia polityki przestrzeni 
kosmicznej prowadzonej od 1957 r ., przy uwzględnieniu wpływu krajowych 
czynników kształtujących krajową politykę kosmiczną . W liberalnym podejściu 
narodowa polityka kosmiczna nie jest przedstawiana jako produkt homoge-
nicznego rządu, ale jako efekt końcowy politycznych interakcji między kra-
jowymi aktorami instytucjonalnymi . Z tej perspektywy polityka kosmiczna 
Stanów Zjednoczonych nie jest traktowana jako produkt NASA, ale jako 
wynik negocjacji politycznych prowadzonych między: tą agencją, Departa-
mentem Obrony, Departamentem Stanu, Kongresem, rządami stanowymi, 
przemysłem lotniczym i wieloma innymi aktorami . Wymienione podmioty 
nie są homogeniczne, same w sobie są obszarami niezgody, w których koń-
cowe stanowisko wynika również z  sekwencji negocjacji wewnętrznych, 
np . w ramach NASA – między naukowcami planetarnymi i zwolennikami 
lotów załogowych, a w ramach Pentagonu – między Siłami Lotniczymi i Mary-
narką Wojenną . Podobną specyfiką charakteryzuje się program kosmiczny 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (EAK) . Kompleksowość instytucji kosmicz-
nych jest również cechą krajów, wydawałoby się homogenicznych, takich jak 
ChRL i były ZSRR . W chińskim modelu państwowym programem kosmicz-
nym zarządza Chińska Państwowa Agencja Kosmiczna, będąca częścią Mini-
sterstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin . Jej zadaniem jest 
koordynacja prac zaangażowanych w badania nad przestrzenią kosmiczną 
instytucji (badania Chińskiej Akademii Nauk w tej dziedzinie) i firm (pań-
stwowej Chińskiej Korporacji ds . Nauki i Technologii Kosmicznych; pry-
watnych chińskich przedsiębiorstw: OneSpace oraz iSpace)22 . Należy jednak 
pamiętać, że cele i specyficzne elementy programów kosmicznych są odzwier-
ciedleniem nie tylko struktur politycznych, ale również czynników historycz-
nych, kulturowych i systemowych wartości . Programy kosmiczne indyjski, 
japoński i europejski są tego przykładem .

22 M . Przychodniak, Chiński program kosmiczny: znaczenie polityczne i wojskowe, „Biuletyn 
PISM” 2019, nr 28 (1774) .
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Ponadto liberalne interpretacje stosunków międzynarodowych są przy-
datne w wyjaśnieniu tych aspektów polityki (policy) kosmicznej państwa, 
które są wynikiem nakładania się polityk (politics) krajowej i międzynarodo-
wej . Przykładowo, we wczesnych latach 60 . XX wieku amerykański program 
kosmiczny był kształtowany w taki sposób przez administrację Johna Fitzge-
ralda Kennedy’ego, by odwrócić uwagę amerykańskiej opinii publicznej od 
porażki w Zatoce Świń, a także by uczynić z eksploracji przestrzeni kosmicznej 
namacalny manifest retorycznych odniesień prezydenta do „nowej granicy” . 
Jednocześnie w kontekście międzynarodowym ambitny program kosmiczny 
miał być amerykańską odpowiedzią na sukces radzieckiego programu kosmicz-
nego, a zarazem pokazem siły Ameryki dla sojuszników i niezdecydowanych 
krajów Trzeciego Świata .

Liberalna teoria stosunków międzynarodowych akcentuje również sposoby, 
w jakie narodowe polityki są dostosowywane do środowiska międzynarodo-
wego podczas kompleksowych negocjacji politycznych w ramach międzyna-
rodowych reżimów kosmicznych – np . w zarządzaniu geostacjonarną orbitą 
ziemską, w rozwoju Międzynarodowej Stacji Kosmicznej .

Podejście liberalne znajduje szczególne zastosowanie w wyjaśnianiu stosun-
ków międzynarodowych od końca zimnej wojny, ponieważ przez pierwsze trzy 
dekady ery kosmicznej kosmos był zdominowany poprzez polityczno-militarną 
rywalizację . Mimo doniosłych osiągnięć w dziedzinie załogowych i bezzało-
gowych misji eksploracyjnych dla supermocarstw priorytetem były aplikacje 
wojskowe . Ze względu na to koniec zimnej wojny, który zbiegł się z wejściem 
w dojrzałość programów kosmicznych innych aktorów (Europy, Chin, Indii, 
Japonii), doprowadził do optymistycznych spekulacji odnośnie do wkrocze-
nia w nową erę wykorzystania kosmosu, w której będą przeważać aplikacje 
cywilne23 . Stopniowe wyłanianie się wielobiegunowości było bezdyskusyjne, 
gdyż nowi aktorzy posiadali ambitne programy kosmiczne24 .

23 R . J . Mrazek, Rethinking National and Global Security: The Role of Space-based Observa-
tions, “Space Policy” 1989, vol . 5, s . 158–159 .

24 H . Pollack, International Relations in Space: A US View, “Space Policy” 1988, vol . 4, 
s . 24–25 .
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Dominacja Stanów Zjednoczonych i ZSRR na początku ery kosmicznej 
była odzwierciedleniem głębszej historycznej zmiany w światowym rozkładzie 
sił geopolitycznych, bowiem wraz z wybuchem II wojny światowej zakoń-
czył się długi okres europejskiej przewagi w stosunkach międzynarodowych . 
Polityczne centrum stosunków międzynarodowych przestało się znajdować 
na kontynencie europejskim, wyniszczonym działaniami wojennymi i kryzy-
sem ekonomicznym . Po kilku dekadach Europa zdołała się odbudować i włą-
czyła się w sposób kolektywny do działań w kosmosie . Warto również zwrócić 
uwagę na wkład liberalizmu w wyjaśnienie fenomenu połączenia europejskich 
wysiłków na rzecz eksploracji i eksploatacji przestrzeni kosmicznej z procesem 
europejskiej integracji25 .

Liberalizm jest istotny w odniesieniu do debaty nad związkiem globalizacji 
i polityki kosmicznej . Liberałowie podkreślali rosnący brak znaczenia granic 
dla działalności gospodarczej26 . Era kosmiczna, dzięki aplikacjom satelitarnym, 
przyczyniła się do stworzenia ikonicznego obrazu Ziemi, gdzie odległość prze-
stała mieć znaczenie, a fizyczne granice państw stały się nieistotne . Było jasne, 
że wiele problemów ma charakter transgraniczny i wymaga współpracy . Rosnąca 
intensywność interakcji między programami kosmicznymi podała w wątpliwość 
tradycyjną autonomię państw w eksploracji przestrzeni kosmicznej . Wysokie 
koszty wypraw kosmicznych wraz z współzależnością technologiczną sprawiły, 
że współpraca była konieczna i nieunikniona27 . Najbardziej jaskrawym przy-
kładem skuteczności założeń teorii liberalnej jest wspólny projekt budowy 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK) . Koncepcja ta narodziła się za 
czasów prezydenta Ronalda Reagana i doskonale wpisywała się w amerykań-
ską politykę zacieśniania więzi z sojusznikami . Od połowy lat 80 . XX wieku 
planowano w tym zakresie współpracę z państwami europejskimi, Japonią 

25 J . Kwiecień, Europejska polityka kosmiczna jako polityka publiczna UE, „Studia z Polityki 
Publicznej” 2019, z . 1, SGH, s . 53–73 .

26 J .  Donnelly, Realism, w:  Theories of International Relations, S .  Burchill, A .  Linklater, 
R . Devetak, J . Donnelly, M . Paterson, C . Reus-Smit, J . True, Palgrave Macmillan, London 
2005, s . 72 .

27 R . Garwin, Space Defense – The Impossible Dream?, “NATO's Sixteen Nations” 1986, 
no . 2, s . 23 .
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i Kanadą . Po roku 1991 – w ramach poszukiwania płaszczyzn współpracy 
z Rosjanami, a jednocześnie z myślą o ograniczeniu proliferacji radzieckich 
technologii rakietowych do innych państw28 – Stany Zjednoczone do współ-
pracy włączyły Rosję29 . W rezultacie negocjacji pomiędzy wszystkimi partne-
rami zaangażowanymi w projekt powstał skomplikowany model współpracy . 
Początkowe założenia przewidywały pełną niezależność bloków stacji amery-
kańskiej i rosyjskiej w odniesieniu do zasobów (energia, powietrze, miejsce 
itd .) i zdolności transportowych, jednak z przyczyn praktycznych zintegro-
wano oba bloki w tych dziedzinach .

Na sukces współpracy przy budowie i eksploatacji MSK składają się nastę-
pujące czynniki: elastyczna formuła realizacji zadań, heterogeniczność regu-
lacji między poszczególnymi partnerami, porozumienia barterowe dotyczące 
podziału zasobów, wzajemne uzależnienie partnerów, istotna asymetria zobo-
wiązań, indywidualna kontrola elementów projektu, brak wspólnego budżetu, 
duża liczba partnerów30 . Przede wszystkim wzajemne uzależnienie i komplek-
sowy system regulujący zobowiązania partnerów sprzyjają stabilnej współpracy, 
niezależnie od politycznej sytuacji na Ziemi . Współpraca była kontynuowana 
na MSK pomimo zaostrzenia stosunków między krajami członkowskimi UE, 
Stanami Zjednoczonymi a Rosją z powodu zbrojnej aneksji Krymu w 2014 r .

28 Chodziło o zatrzymanie w Rosji inżynierów specjalizujących się w technikach rakieto-
wych oraz zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu technologii rakietowych – konkretnie dotyczyło 
to umowy sprzedaży silników rakietowych do Indii . Stany Zjednoczone zobowiązały się rów-
nież do zakupu od Rosji jednego modułu stacji .

29 Dla Rosji propozycja współpracy nad stacją kosmiczną była bardzo korzystna z kilku 
względów: wieloletnia eksploatacja stacji Mir nie pozwalała już prowadzić użytecznego pro-
gramu badawczego; budowa i wyniesienie nowej stacji były nierealne w obliczu krajowego kry-
zysu; porażka w tej dziedzinie miałaby poważne konsekwencje wizerunkowe dla Rosji .

30 J .  Ryzenko, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Przykład współpracy międzynarodowej 
państw w badaniu i eksperymentalnym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, w: Wykorzystanie 
przestrzeni kosmicznej. Świat– Europa–Polska, Z . Galicki (red .), T . Kamiński, K . Myszona-Ko-
strzewa, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2010, 
s . 73–82 .
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21.4. Neorealizm i neoliberalizm

Współcześnie dominujące dwie teoretyczne szkoły stosunków międzyna-
rodowych – neoliberalizm i neorealizm – inaczej zapatrują się na perspektywy 
współpracy międzynarodowej .

Neorealizm, podobnie jak realizm, traktował państwa jako głównych akto-
rów stosunków międzynarodowych i wywodził ich wzajemne relacje z właści-
wości anarchicznego systemu międzynarodowego . Istotne znaczenie ma również 
rozkład potęgi w systemie międzynarodowym31: „(…) zdaniem neorealistów 
[potęga] jest środkiem prowadzącym do celu, a samym celem jest przetrwa-
nie i bezpieczeństwo państwa . Zbyt mała potęga jest zaproszeniem do agresji, 
lecz także zbyt duża zachęca inne państwa do zbrojeń i zawiązywania sojuszy, 
a w konsekwencji – do osłabienia bezpieczeństwa”32 .

Kluczową cechą neorealistycznego wyjaśnienia stosunków międzynarodo-
wych jest twierdzenie, że państwa są funkcjonalnie niezróżnicowane . Oznacza 
to, że państwa w anarchicznym systemie międzynarodowym mogą się różnić 
ideologią, systemami politycznymi i zdolnościami, ale mają podobne cele i pod-
legają tym samym procesom33 . Kenneth Waltz twierdził, że państwa muszą być 
funkcjonalnie podobne, tj . operować podobnymi instrumentami i wykorzysty-
wać je w podobny sposób34 . Dowodem na to jest funkcjonalne podobieństwo 
wczesnych programów kosmicznych Stanów Zjednoczonych i ZSRR . Można 
wyróżnić dwa cele, które były wspólne dla obu ówcześnie rywalizujących pro-
gramów kosmicznych: (1) potrzeba wykorzystania kosmosu dla celów wojsko-
wych, by wzmocnić bezpieczeństwo narodowe, oraz (2) budowa narodowego 

31 J . Czaputowicz, Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neo-
klasyczny, w: Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, E . Haliżak, J . Czaputo-
wicz (red .), Rambler, Warszawa 2014, s . 28 .

32 J . Czaputowicz, Mapa współczesnego realizmu…, op.cit ., s . 29 .
33 J . H . Mearsheimer, Structural Realism, w: International Relations Theories: Discipline and 

Diversity, T . Dunne (ed .), M . Kurki, S . Smith, Oxford University Press, Oxford 2007, s . 74 .
34 K . N . Waltz, Realist Thought and Neorealist Theory, w: Realism and International Politics, 

K . N . Waltz (ed .), Routledge, New York–London 2008, s . 70–80 .
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prestiżu35 . Kolejnym przykładem jest ewolucja programów kosmicznych nowych 
aktorów w ostatnich trzech dekadach . Programy Japonii i EAK pierwotnie 
nie miały wymiaru militarnego, a programy chiński i indyjski nie zakładały 
załogowych lotów w kosmos . Obecnie Europa i Japonia poszerzyły programy 
o aspekt militarny, a Chiny i Indie planują załogowy podbój kosmosu .

Krytycy wskazują, że neorealizm nie znajduje zastosowania do wyjaśnienia 
stosunków międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny . Słabym punk-
tem tej teorii jest pominięcie czynników wewnątrzpaństwowych i transnaro-
dowych, a także niemożność wyjaśnienia zróżnicowanych zachowań państw 
poddanych takiej samej presji ze strony struktury systemu międzynarodowego .

Koniec zimnej wojny i świata bipolarnego dał początek kryzysowi w myśle-
niu realistycznym, jednocześnie coraz wyraźniej zaznaczał się wzrost zaintere-
sowania neoliberalizmem .

Neoliberalizm jest użyteczny w analizie funkcji międzynarodowych orga-
nizacji i reżimów związanych z przestrzenią kosmiczną . Główną siłą napędową 
rozwoju teorii neoliberalnej w latach 80 . XX wieku był fakt, że poziomy mię-
dzynarodowej współpracy sięgały dalej niż wyjaśnienia teorii neorealizmu36 . 
Uznając państwa za kluczowych aktorów w stosunkach międzynarodowych, 
neoliberałowie przypisali nie mniej ważne znaczenie organizacjom międzyna-
rodowym działającym zgodnie z międzynarodowym reżimem, zdefiniowanym 
jako zestaw zasad, norm, reguł i procedur wykorzystywanych w procesie podej-
mowania decyzji . Zbliżenie neoliberalizmu i neorealizmu wytworzyło nowe 
podejście w stosunkach międzynarodowych, zgodnie z którym państwa chciały 
rozwijać i wzmacniać reżimy międzynarodowe na podstawie zasad i prawa, 
nawet gdy polityczne działania były pod ogromnym wpływem argumentów 
siły . Ciekawym przypadkiem jest koordynacja programów kosmicznych państw 
członkowskich Europejskiej Organizacji Rozwoju Rakiet Nośnych i Europej-
skiej Organizacji Badań Kosmicznych w latach 60 ., a następnie EAK od lat 70 . 

35 Amerykański program kosmiczny miał jeszcze dwa dodatkowe cele, tj . eksplorowanie 
kosmosu oraz nowe odkrycia naukowe .

36 L . A . Martin, Neoliberalism, w: International Relations Theories: Discipline and Diversity, 
T . Dunne (ed .), M . Kurki, S . Smith, Oxford University Press, Oxford 2007, s . 111 .
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XX wieku . Europejska Agencja Kosmiczna działa poprzez harmonizację naro-
dowych polityk kosmicznych swoich państw członkowskich, w odróżnieniu 
od Unii Europejskiej, która jest rezultatem procesu ponadnarodowej integra-
cji państw . Agencja ta odzwierciedlała również założenia neoliberalne odno-
śnie do centralnej roli państwowych polityk w wyjaśnieniu międzynarodowej 
współpracy i strategicznego procesu podejmowania decyzji37 .

Warto wspomnieć, że neoliberalizm znajduje zastosowanie w kwestii 
umieszczenia broni w przestrzeni kosmicznej . Od połowy lat 80 . XX wieku 
mit o demilitaryzacji kosmosu odszedł od idealistycznej koncepcji całkowi-
tego zakazu wojskowych systemów kosmicznych do neoliberalnego podejścia 
mającego na celu ograniczenie wojskowego wykorzystania kosmosu w ramach 
międzypaństwowej współpracy i zobowiązań traktatowych38 . Warto podkreślić, 
że obecnie funkcjonujący reżim w zakresie kontroli uzbrojenia w przestrzeni 
kosmicznej jest nieadekwatny i wymaga dostosowań do warunków systemu 
wielobiegunowego . Wypracowanie nowego reżimu stanowi jednak nie lada 
wyzwanie ze względu na szerokie spektrum możliwych działań antysatelitar-
nych oraz nakładanie się technologii cywilnych i wojskowych .

21.5.  Technonacjonalizm – przestrzeń kosmiczna 
w nowym stuleciu

Równolegle do zjawiska narastającego „nieporządku” w stosunkach mię-
dzynarodowych po rozpadzie ZSRR39 jest obserwowana zwiększająca się rywa-
lizacja w dziedzinie nowoczesnych technologii, która ma zasadnicze implikacje 

37 J . Kwiecień, Europejska polityka kosmiczna jako polityka publiczna UE, op.cit ., s . 53–73 .
38 A . M . Din, Stopping the Arms Race in Outer Space, “Journal of Peace Research” 1983, 

vol . 20 (3), s . 223–225 .
39 Po rozpadzie ZSRR światowe stosunki międzynarodowe wkroczyły w nową fazę, okre-

ślaną jako „nowy porządek” . W dłuższej perspektywie okazało się jednak, że rozpoczęła się faza 
nieporządku, chaosu . Niejasność, niepewność i nieprzewidywalność międzynarodowego sys-
temu bezpieczeństwa sprawiły, że naukowcy i politycy zaczęli doceniać stary porządek, oparty 
na założeniach realizmu .
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w wymiarach geopolitycznym i handlowym . Nurt ten nazywa się „techno-
nacjonalizmem” . Opiera się on na założeniu, że świat wkroczył w nową erę 
systemowej rywalizacji, tym razem między coraz bardziej krótkowzrocznym 
laissez faire na Zachodzie a kapitalizmem państwowo-centrycznym w Chi-
nach . Demokracje i dyktatury starają się wdrożyć mechanizmy technologiczne, 
które egzekwują i wzmacniają różne standardy dotyczące: prywatności danych, 
nadzoru, cenzury, przejrzystości, wirtualnych walut i własności intelektual-
nej . Konkurujące ideologie technonacjonalizmu mogą zatem złamać system 
międzynarodowy w sposób, którego nie widziano od czasu rywalizacji między 
Stanami Zjednoczonymi i Rosją podczas zimnej wojny40 .

Wczesne przejawy technonacjonalizmu w stosunkach międzynarodowych 
pojawiły się wraz z rozpoczęciem ery kosmicznej . Rozszerzenie zimnowojennego 
„teatru” zdarzeń o przestrzeń kosmiczną przyniosło nowe kryterium określenia 
potęgi i prestiżu w stosunkach międzynarodowych . Tylko dwa państwa mogły 
pozwolić sobie na działania w kosmosie na szeroką skalę w ramach wyścigu 
zbrojeń . Według założeń technonacjonalizmu ekonomiczna i polityczna potęga, 
utożsamiana z dostępem do najbardziej zaawansowanych technologii, była klu-
czową determinantą międzynarodowej siły i statusu państwa . We współcze-
snym systemie międzynarodowym rozwój zaawansowanych technologii stał się 
istotną zmienną systemową, analogicznie do ról, jakie kiedyś odgrywały siła 
militarna i członkostwo w sojuszach, a geotechnologiczna emulacja zastąpiła 
geopolityczną rywalizację w globalnym wyścigu o status i polityczne wpływy41 .

Technonacjonalizm wydaje się być odległy od tradycyjnego podejścia realizmu 
do zdolności militarnych jako najważniejszych wyznaczników potęgi w systemie 
stosunków międzynarodowych . Jednak rozpatrując tę kwestię w kontekście kla-
sycznego realizmu, można zaobserwować płaszczyzny wspólne dla zaawansowanych 

40 A . Capri, Techno-Nationalism: What Is It and How Will It Change Global Commerce?, 
“Forbes” 2019, 20th December, https://www .forbes .com/sites/alexcapri/2019/12/20/techno-
-nationalism-what-is-it-and-how-will-it-change-global-commerce/#5ca44066710f (dostęp 
8 .03 .2020) .

41 J . Johnson-Freese, A . S . Erickson, The Emerging China–EU Space Partnership: A Geotech-
nological Balancer, “Space Policy” 2006, vol . 22, s . 13 .
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technologii rozwijanych w ramach reżimów technonacjonalistycznych i współcze-
snych zdolności militarnych . Pozwala to wyjaśnić, dlaczego takie kraje, jak Chiny 
i Indie, podjęły decyzje o inwestycjach w kosztowne programy kosmiczne, pod-
czas gdy zmagały się z dużymi trudnościami ekonomiczno-społecznymi (bieda, 
zacofanie gospodarcze) . Ponadto, podkreślanie przez realistów znaczenia naro-
dowej reputacji i prestiżu dostarcza dodatkowych wyjaśnień dla inwestowania 
w rozwój załogowych lotów kosmicznych w tych krajach42 .

Warto zaznaczyć, że technonacjonalizm to odmiana myślenia merkanty-
listycznego, która łączy innowacje i zdolności technologiczne bezpośrednio 
z bezpieczeństwem narodowym, dobrobytem gospodarczym i ze stabilnością 
społeczną . Państwo musi zatem interweniować w obliczu oportunistycznych 
lub wrogich działań pozostałych państw i podmiotów niepaństwowych . Tech-
nonacjonalizm zakłada dążenie do zbudowania przewagi konkurencyjnej, 
zarówno lokalnie, jak i globalnie, i jej wykorzystanie do osiągnięcia korzyści 
geopolitycznych . Przykładem tego typu działania może być chiński system 
nawigacji satelitarnej Beidou jako sposób na strategiczną niezależność od ame-
rykańskiego GPS i unijnego Galileo . Wyraźniejszą egzemplifikacją jest Huawei, 
która wykorzystała wsparcie państwa, aby stać się największym na świecie pro-
ducentem w branży telekomunikacyjnej43 – aktualnie duże zastrzeżenia budzi 
uczestnictwo tej firmy w budowie rynku 5G w UE ze względu na obowiązu-
jące od 2017 r . przepisy prawne nakazujące udostępnianie chińskim władzom 
wszelkich danych, bez względu na ich pochodzenie44 . Podobnie przepisy obo-
wiązują w Stanach Zjednoczonych45 .

42 J . Johnson-Freese, A . S . Erickson, The Emerging China–EU Space Partnership…, op.cit ., 
s . 13 .

43 Huawei jest obecna w  170 krajach i  zatrudnia ponad 180 000 pracowników, w  tym 
10 000 inżynierów . W roku 2018 firma wydała podobno 15 mld USD na badania i rozwój .

44 Unia Europejska rozpoczęła dyskusję nad przepisami wdrażającymi unijny zestaw narzę-
dzi, zapewniający bezpieczeństwo sieci 5G na terenie UE . Zob . Komunikat Komisji do Parla-
mentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE – wdrażanie unijnego zestawu narzędzi, 
COM(2020) 50, Bruksela, 29 stycznia 2020 r .

45 Za sprawą amerykańskich ustaw Patriot i Cloud władze amerykańskie mają możliwość 
przechwytywania danych bez informowania o tym właścicieli .
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W reakcji na działania technonacjonalistyczne na świecie Stany Zjedno-
czone i Unia Europejska również podjęły lub rozważają działania w duchu tego 
nurtu, np .  stworzenie transatlantyckiego modelu gospodarczego USA–UE, 
który mógłby konkurować bezpośrednio z Pekinem i blokować próby oddzia-
ływania Chin na światowe standardy w zakresie sieci 5G i innych technolo-
gii nowej generacji, a także połączenie sił w celu przeciwdziałania wpływom 
chińskich firm na Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny i Między-
narodową Organizację Normalizacyjną .

Podsumowanie

Z chwilą, kiedy człowiek po raz pierwszy wzniósł się ku gwiazdom, przekro-
czył ziemską atmosferę i okrążył ziemski glob, rozpoczęła się kosmiczna przy-
goda, która początkowo naznaczona wyłącznie rywalizacją (wyścig kosmiczny), 
po kilku dekadach stała się płaszczyzną współpracy .

Analiza historycznych wydarzeń w obszarze eksploracji i wykorzystania 
przestrzeni kosmicznej prowadzi do wniosku, że era kosmiczna ani nie zli-
kwidowała, ani nie spotęgowała konfliktów, pozwoliła natomiast prowadzić 
politykę w kolejnej dziedzinie46 . W zależności od teorii stosowanej do wyja-
śnienia stosunków międzynarodowych, a w tych ramach i zdarzeń w przestrzeni 
kosmicznej, można wyróżnić kilka podejść do tej tematyki . Realizm pozwolił 
wyjaśnić przyczyny i przebieg zimnowojennego wyścigu kosmicznego, drama-
tycznej rywalizacji o wpływy i prestiż prowadzonej przez dwa państwa, których 
odmienne ideologie podkreślały historyczną ważność współzawodnictwa . Do 
końca zimnej wojny rzeczywistość międzynarodowa była zdominowana przez 
założenia realizmu . Dopiero w latach 90 . ubiegłego wieku, w wyniku zmiany 
układu sił na świecie, miał się umacniać nurt liberalny . Mimo że liberalizm 
ma ograniczone zastosowanie w wyjaśnianiu zjawisk w okresie zimnej wojny 

46 W . A . McDougall, The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age, op.cit ., 
s . 414 .
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(tuszowanie militarnych projektów kosmicznych niemilitarnymi względami, 
takimi jak: rozwój gospodarczy, postęp technologiczny, postęp komunikacyjny, 
nadzór środowiska), jest istotny dla zrozumienia wpływu krajowych czynników 
na kształt polityki przestrzeni kosmicznej, dostosowań narodowych polityk do 
środowiska międzynarodowych reżimów kosmicznych, debaty nad związkiem 
globalizacji i polityki kosmicznej . Warto również zwrócić uwagę na wkład libe-
ralizmu w wyjaśnienie fenomenu połączenia europejskich wysiłków na rzecz 
eksploracji i eksploatacji kosmosu z procesem integracji europejskiej47 . Z kolei 
neorealizm zwraca uwagę na występowanie funkcjonalnych podobieństw mię-
dzy państwowymi aktorami przestrzeni kosmicznej, a neoliberalizm wyjaśnia 
celowość działania międzynarodowych organizacji i reżimów związanych z tą 
przestrzenią . Neoliberalne podejście znalazło również zastosowanie w debacie 
na temat militaryzacji kosmosu, przewidując ograniczone jego wykorzystanie 
dla celów militarnych w warunkach międzypaństwowej współpracy i zobowią-
zań traktatowych . Natomiast rozprzestrzeniający się technonacjonalizm może 
być sygnałem nowej ery rywalizacji między zachodnim leseferyzmem a chiń-
skim kapitalizmem państwowo-centrycznym .

Warto zauważyć, że militarny potencjał działań prowadzonych w prze-
strzeni kosmicznej ujawnił się już na początku ery kosmicznej . Zdobywanie 
kosmosu otworzyło wiele możliwości natury wojskowej48 . W dalszej kolejno-
ści techniki satelitarne, związane z komunikacją, rekonesansem i nawigacją, 
nadały strategiczne znaczenie przestrzeni kosmicznej . Systemy satelitarne stały 
się „oczami, uszami i głosami” głównych mocarstw, jednak w miarę wzrostu 
strategicznej zależności państw od tych systemów – celami ataków wojskowych . 
Wraz z erą kosmiczną ludzkość zdobyła bezprecedensową władzę, a jednocze-
śnie bezprecedensowy słaby punkt . Przestrzeń kosmiczna ewoluowała z bycia 
środowiskiem pomocniczym w przypadku militarnych działań naziemnych 
do wymiaru, gdzie walka może mieć bezpośrednie miejsce .

47 J . Kwiecień, Europejska polityka kosmiczna jako polityka publiczna UE, op.cit ., s . 53–73 .
48 R . Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Transaction Publishers, Lon-

don 2003, s . 658 .
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Konkludując, należy podkreślić, że refleksja na temat międzynarodowej 
polityki w przestrzeni kosmicznej, prowadzonej od połowy lat 50 . XX wieku, 
byłaby niekompletna w przypadku ograniczenia się do jednej teorii stosun-
ków międzynarodowych, tym bardziej że pojawiają się tezy o komplementar-
ności względem siebie poszczególnych teorii, a w gronie badaczy coraz częściej 
mówi się o potrzebie syntezy różnych podjeść, głównie teorii neorealistycznych 
i neoliberalnych . Nie oznacza to jednak, że rekomendacje realizmu i liberali-
zmu należy odrzucać .
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MODEL BIZNESU W WARUNKACH 
REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ 4.0

Streszczenie

Implementacja narzędzi rewolucji przemysłowej 4 .0 spowoduje daleko idące zmiany w trady-
cyjnych modelach biznesu . Przyszły model biznesu będzie miał w pełni digitalny charakter . 
Produkcja będzie oparta na autonomicznych cyber-fizycznych urządzeniach, funkcjonu-
jących w inteligentnej fabryce . Produkty będą dostosowane do indywidualnych gustów 
konsumentów i wytwarzane w ich pobliżu . Transakcje będą zawierane poprzez blockchain 
i monetyzowane wirtualną walutą .

Kluczowe słowa: model biznesu, rewolucja przemysłowa 4 .0, przełomowe wynalazki .

BUSINESS MODEL IN AN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

Summary

The implementation of the devices of the industry 4 .0 will cause far-reaching changes in tra-
ditional business model . The future business model will be fully digital . The production 
will be based on autonomous cyber-physical devices in an intelligent factory . The products 

1 prof . dr hab . Jan Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mię-
dzynarodowych Stosunków Gospodarczych .
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will be tailored to the individual tastes of consumers and manufactured in their vicinity . 
Transactions will be made with blockchain system and monetized with virtual currency .

Keywords: business model, industrial revolution 4 .0, groundbreaking innovations .

Wprowadzenie

Prezentowany rozdział ma na celu futurystyczną identyfikację ogólnego 
modelu biznesu, jaki będzie realizowany w przemyśle 4 .0 . Autor stawia tezę, że 
implementacja podstawowych narzędzi rewolucji przemysłowej 4 .0 (RP 4 .0), 
do których należą Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, cyber-fizyczne sys-
temy, przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych, rozszerzona rzeczywi-
stość, druk 3D, blockchain i nanomateriały, doprowadzi w sferze produkcji 
materialnej do daleko idących zmian, wymagających realizacji modelu biz-
nesu 4 .0, czyli innowacyjnego sposobu tworzenia wartości i jej monetyzacji . 
Ten model będzie miał w pełni digitalny charakter, będzie ukierunkowany 
na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i gustów konsumentów w formie 
masowej kastomizacji (customisation) produktów i usług . Produkty w znacz-
nym zakresie będą dostarczone jako usługi współdzielone (sharing economy), 
produkcja będzie realizowana głównie przez autonomiczne lub quasi-autono-
miczne roboty, transportowana przez autonomiczne pojazdy i zlokalizowana 
w pobliżu klientów . Transakcje będą zawierane w przestrzeni wirtualnej za 
pomocą systemu blockchain i w znacznej mierze płatne w kryptowalutach .

Rozdział został oparty na literaturze przedmiotu, źródłach internetowych 
i  zawiera przemyślenia własne autora . Wykorzystane zostały takie metody 
badawcze, jak: obserwacja pośrednia, analiza preskrypcyjna, synteza, mode-
lowanie i indukcja .
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22.1. Pojęcie modelu biznesu i jego elementy

Model biznesu stanowi abstrakcyjną kategorię ekonomiczną definiującą 
sposób tworzenia wartości i jej monetyzację, czyli jest to logika kreacji i komer-
cjalizacji wartości . Obejmuje on wizję firmy, oznaczającą jej stan w przyszłości, 
strategię, która opisuje sposób urzeczywistnienia wizji, oraz operacyjną dzia-
łalność konkretyzującą te dwie jego determinanty2 . Spośród licznych definicji 
modelu biznesu3 można wyróżnić tę sformułowaną przez Davida J . Teeace’a, 
który określa go jako sposób tworzenia wartości, dostarczania ich dla klientów, 
skłaniania do zapłaty za te wartości oraz zamiany zapłaty w zysk4 . Interesująca 
jest również definicja Henry’ego W . Chesbrough i Richarda S . Rosenblooma, 
którzy twierdzą, że jest to heurystyczna logika, która łączy potencjał techniczny 
z realizacją wartości ekonomicznych5 . Ich zdaniem model biznesu powinien 
spełniać następujące funkcje:

 § określać proponowaną wartość dla klientów;
 § identyfikować segment rynku i sposób generowania w nim dochodów;
 § definiować strategię łańcucha tworzenia wartości;
 § opisywać szczegółowo sposoby zapłaty za oferowaną wartość;
 § prognozować strukturę kosztów i potencjał zysków;
 § ustalać pozycję firmy w sieci powiązań z dostawcami i odbiorcami, włącza-

jąc potencjalnych konkurentów i współpracujących partnerów;
 § formułować strukturę konkurencji, za pomocą której firma uzyska i utrzyma 

przewagę nad rywalami .

2 J . Rymarczyk, Modele biznesu międzynarodowego, w: Handel zagraniczny i biznes międzyna-
rodowy we współczesnej gospodarce, M . Maciejewski, K . Wach (red .), Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Kraków 2017, s . 144 .

3 Ch . Baden-Fuller, M . S . Morgan, Business Models as Models?, “Long Range Planning” 
2010, no . 43, s . 158 .

4 D . J . Teece, Business Models, Business Strategy and Innovation, “Long Range Planning” 
2010, no . 43, s . 172–173 .

5 H . W . Chesbrough, R . S . Rosenbloom, The Role of Business Model in Capturing Value from 
Innovation. Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin off Companies, “Industrie and 
Corporate Change” 2002, vol . 11 (3), s . 529 .
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Model biznesu jest opisywany najczęściej jako konstrukcja składająca się 
z czterech elementów . Klasycznym przykładem jest nawigator modelu biznesu 
Uniwersytetu St . Gallen (rysunek 22 .1) .

Rysunek 22.1. Nawigator modelu biznesu Uniwersytetu St. Gallen

W jaki sposób jest
realizowana?

Jak jest wytwarzana
wartość?

Kim są klienci �rmy?

Mechanizm
realizacji

Łańcuch
tworzenia

Oferowana
wartość

Kto?

Co?

Jak?Wartość?

Źródło: O . Gassmann, K . Frankenberger, M . Csik, Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Kon-
zepte mit der St. Galler Business Modell Navigator, Carl Hanser Verlag, München 2013, s . 6 .

W centrum modelu biznesu znajduje się pierwszy element – odpowiedź 
na pytanie „kto?”, czyli do kogo jest skierowana wytworzona wartość . Zasadni-
czą kwestią jest tutaj prawidłowe zidentyfikowanie docelowej grupy klientów . 
Drugi element dotyczy rodzaju oferowanej wartości, tj . odpowiedzi na pytanie 
„co?” . Istotą tej części modelu jest wytworzenie takich produktów lub usług, 
które w najwyższym stopniu zaspokoiłyby zidentyfikowane potrzeby klientów 
firmy . Trzecim elementem jest z kolei pytanie „jak?”, czyli w jaki sposób jest 
tworzona i dystrybuowana wartość . Zasadniczą rolę odgrywają tutaj: właściwa 
harmonizacja działań, procesów i kluczowych zasobów, współpraca z innymi 
firmami oraz ewentualne inwestycje w start-upy . Wszystko to składa się więc 
na łańcuch tworzenia wartości firmy . Czwarty wymiar modelu biznesu, okre-
ślony jako „wartość?”, obejmuje jego finansowe aspekty, takie jak struktura kosz-
tów, źródła dochodów oraz mechanizm ich pozyskiwania i wykorzystywania .
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Wymienione cztery elementy modelu biznesu tworzą jego holistyczny 
obraz, integrujący wewnętrzne i  zewnętrzne czynniki tworzenia i  realizacji 
wartości firmy . Muszą one pozostawać w ścisłym, interaktywnym i dynamicz-
nym związku . Zmiany w jednym z tych czynników będą z dużym prawdo-
podobieństwem powodowały konieczność dokonania zmian w pozostałych . 
W szczególności zmiana rodzaju produktu lub usługi może wymagać nowego 
sposobu wytworzenia i dystrybucji, adresowania ich do nowego segmentu 
rynku i odmiennego mechanizmu realizowania wartości, czyli jej monetyza-
cji . Oznacza to, że firma przechodzi do realizacji nowego modelu biznesu . Jeśli 
jest to związane z wprowadzeniem zasadniczych innowacji, ten nowy model 
jest określony jako „innowacyjny” .

22.2. Stadia rozwoju modelu biznesu

Model biznesu musi mieć charakter dynamiczny – powinien odpowiednio 
reagować na szanse i zagrożenia płynące z otoczenia, a także zmiany w poten-
cjale wytwórczym firmy . Można wyróżnić trzy stadia rozwoju modelu biznesu, 
a mianowicie ewolucję, adaptację i innowacje6 .

Ewolucja modelu biznesu dokonuje się w środowisku, które cechuje się 
niską intensywnością zmian zachodzących stopniowo . Wymaga to inkremen-
talnego dostosowania procesu działalności przedsiębiorstwa tak, aby jego model 
biznesowy był kompatybilny z otoczeniem . W warunkach względnej jego sta-
bilności firma koncentruje się na: dokonywaniu korekt w procedurach, zwięk-
szeniu zakresu działania w wybranych sferach, usprawnieniu relacji z klientami 
i różnymi interesariuszami oraz wzroście wydajności .

Adaptacja modelu biznesu jest strategią stosowaną w firmie działającej 
w wysoce konkurencyjnym otoczeniu . Dostosowanie do tego środowiska 
wymaga szybkiego reagowania na zachodzące w nim zmiany i dokonywania 

6 T . Saebi, Business Model Evolution, Adaptation or Innovation?, w: Business Model Innova-
tion, J . Foss, T . Saebi (ed .), Oxford University Press, Oxford 2015, s . 148–151 .
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odpowiednich przekształceń w zdecydowanie bardziej radykalny sposób, niż 
ma to miejsce w przypadku strategii ewolucyjnych zmian . Konieczność ada-
ptacji występuje periodycznie i jest odpowiedzią na gwałtowne przeobraże-
nia w otoczeniu, spowodowane np . załamaniem się dotychczasowej strategii 
realizacji wartości firmy czy zmianami w łańcuchu dostaw lub preferencjach 
klientów . Strategiczna elastyczność przedsiębiorstwa i  jego organizacyjna 
zwinność – egzemplifikujące się w zdolności do rozumienia, interpretowania 
i antycypowania zmian zachodzących na rynkach i w postępowaniu konkuren-
tów – oraz odpowiednia płynność zasobów i procesów są zasadniczymi deter-
minantami sukcesu strategii adaptacji . Zmiany w modelu biznesu powinny 
objąć sferę wewnętrzną i relacje nie tylko z interesariuszami, ale także kon-
kurentami (np . poprzez alianse strategiczne, joint venture, przejęcia i mniej-
szościowe udziały) .

Innowacje w modelu biznesu będą powodować zasadnicze zmiany w róż-
nych sferach jego realizacji i przez to przejście do nowego, innowacyjnego 
stadium rozwoju . Tak jak w przypadku dwóch poprzednich stadiów są one 
determinowane przekształceniami w otoczeniu przedsiębiorstwa . Rosnąca 
turbulencja, niepewność, nieprzewidywalność otoczenia, gwałtowne zmiany 
koniunktury gospodarczej, kryzysy w relacjach ekonomicznych i politycz-
nych pomiędzy krajami, rosnąca konkurencja i związana z nią presja na obni-
żenie kosztów produkcji oraz wytwarzania dóbr i usług lepiej zaspokajających 
potrzeby klientów i dostosowanych do ich zindywidualizowanych gustów 
powodują, że firmy poszukują nowych sposobów adaptacji do dynamiki poja-
wiających się zmian . Wielką szansą są przełomowe innowacje, ogólnie nazwane 
RP 4 .0 . Wyżej wymienione czynniki zmuszają firmy do ich implementacji 
pod rygorem wykluczenia z rynku . Podmioty gospodarcze, które ze względu 
na posiadany kapitał ludzki i finansowy są w stanie komercyjnie wykorzystać 
nowe wynalazki i w ten sposób produkować po niższych kosztach, wytwarzać 
wyższej jakości dobra lub zupełnie nowe, a tym samym lepiej zaspokajające 
potrzeby konsumentów, będą miały przewagę nad innymi . Ich innowacyjne 
modele biznesu będą lepiej spełniały funkcje tworzenia i monetyzacji warto-
ści . Konkurencja przy zastosowaniu innowacyjnych modeli biznesu będzie 
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oznaczała zaostrzenie jej warunków i wzrost polaryzacji pomiędzy podmio-
tami stosującymi tradycyjne modele biznesu a tymi, które będą dysponowały 
ich innowacyjnymi formami .

Realizacja innowacyjnego modelu biznesu jest jednak dużym wyzwaniem 
dla firmy7 . Pojawia się konflikt pomiędzy starym a nowym modelem . Wystę-
pują rygorystyczne intelektualne i materialne warunki progowe wprowadzania 
radykalnych zmian . Nowe technologie będą powodowały, że dotychczasowe 
zasoby firmy przestaną być użyteczne . Inercja organizacyjna, tradycjonalizm 
i rutyna w postępowaniu menedżerów, tendencja do unikania ryzyka oraz obawy 
pracowników, że zostaną zastąpieni przez automaty i stracą pracę, są kolejnymi 
przeszkodami na drodze do transformacji modelu biznesu . Należy dodać, że 
z reguły w początkowym okresie wprowadzania zmian zyski firmy są mniejsze 
niż realizowane przy zastosowaniu starego modelu biznesu .

22.3. Współczesne innowacyjne modele biznesu

W literaturze istnieją opisy wielu modeli biznesu – zarówno tradycyj-
nych, jak i stosujących obecnie niektóre narzędzia RP 4 .0 w różnym zakresie8 . 
W dotychczasowych badaniach podstawową rolę odegrały te przeprowadzone 
przez Oliviera Gassmanna i innych, którzy na podstawie analizy 300 przypad-
ków zidentyfikowali 55 kluczowych modeli biznesu (ujętych w tzw . nawigatorze 

7 J . Nagy, J . Olah, D . Mate, The Role and Impact of Industry 4.0 and Internet of Things on 
the Business Strategy of the Value Chain – The Case of Hungary, “Sustainability” 2018, no . 10, 
s . 7–8 .

8 M . Lassnig, P . Stabauer, H . Selhofer, Geschäftsmodellinnovationen durch Industre 4.0 . Sal-
zburger Research Forschungsgesellschaft, Die Reihe „InnovationLab Arbeitsberichte” 2017, Band 
4, September, s . 7–9, 18–22, 24–35; E . Fleisch, M . Weinberger, F . Wortmann, Geschäftsmodelle 
im Internet der Dinge, Bosh IoT Lab White Paper, Universität St . Gallen, August 2014, s . 10–13; 
C . Zot, R . Amit, L . Massa, The Business Model: Recent Developments and Future Research, “Jour-
nal of Management” 2016, vol . 37, no . 4, July, s . 1019–1042; A . Ovans, What Is a Business Model, 
“Harvard Business Review” 2015, 23th January, s . 6–7; B . Talin, 9 Disruptive Business Models 
– New Opportunites for Companies, https://morethandigital-info/9-discreptive-model (dostęp 
20 .12 .2019); L . Moratis, Challenging Business as Usual, Antwerp Management School, 2017, 
https://www .antwerpmanagementschool (dostęp 15 .12 .2019) .
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modelu biznesu Uniwersytetu St . Gallen w Szwajcarii9) . Wśród nich można 
wyróżnić trzy kategorie modeli10:
1) ściśle oparte na technikach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), czyli 

digitalne modele biznesu; należą do nich m .in . E-commerce i Crowdso-
urcing;

2) w których zastosowanie TIK zwiększa ich efektywność, np . model Self-
-Service;

3) dla których TIK nie mają znaczenia, jak model Franchising lub Ingre-
dient Brandling .
Generalnie 20 modeli spośród 55 wymienionych w nawigatorze modelu 

biznesu jest rozwijanych dzięki zastosowaniu TIK (głównie Internetu Rzeczy) .
Innowacyjne modele oparte na TIK są również klasyfikowane jako11:

 § przemysłowe modele innowacyjne –  innowacyjne zmiany w  łańcuchu 
tworzenia wartości powodują, że firma podejmuje działalność w nowych 
przemysłach, a dotychczasowe przemysły są redefiniowane lub tworzy się 
całkowicie nowe;

 § dochodowe modele biznesu –  innowacje tworzą dochody np . poprzez 
rekonfigurację wartości złożonej z produktu i usługi lub poprzez zastoso-
wanie nowych modeli kształtowania cen;

 § przedsiębiorcze modele biznesu – innowacje zmieniają rolę firmy w łańcu-
chu tworzenia wartości, zwiększając jej znaczenie w sieci powiązań z inte-
resariuszami .
W rozwoju tych modeli można zaobserwować występowanie czterech 

zasadniczych trendów12:

9 O . Gassmann, K . Frankenberger, M . Csik, Geschaftsmodelle enwickeln: 55 innovative 
Konzepte mit der St. Galler Business Modell Navigator, Carl Hanser Verlag, München 2013, s . 6 
i nast .

10 E . Fleisch, M . Wienberger, M . Csik, Business Models and Internet of Things, “Technical 
Report” 2014, September, s . 2–4 .

11 L . Massa, C . L . Tucci, Business Model Innovation, w: Handbook of Innovation Manage-
ment, M . Dodgson, D . Gann, N . Phillips (ed .), Oxford University Press, Oxford 2014, s . 428 .

12 D .  Ibara, J .  Ganzarain, I . J .  Igartua, Business Model Innovation through Industry 4.0: 
A Review, ”Procedia Manufacturing” 2018, no . 2, s . 7–8; E . Fleisch, M . Weinberger, F . Wort-
mann, Business Models…, op.cit ., s . 3–4 .
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1) orientacja na usługi – Internet Rzeczy umożliwia firmom połączenie pro-
duktu z usługą i sprzedaż produktu jako usługi współdzielonej, co znajduje 
zastosowanie m .in . w takich modelach, jak: Rent Instead of Buy, Add on, 
Freemium, Subscription i Razor and Blade;

2) orientacja na użytkownika – polega na włączeniu klientów w proces two-
rzenia wartości, co oznacza elastyczną reakcję na ich propozycję i dosto-
sowanie produktów do indywidualnych potrzeb; można tu przykładowo 
wymienić modele Mass Customization, E-commerce i Open Source;

3) orientacja na powiązania sieciowe – digitalizacja znacznie zwiększa moż-
liwości pionowej i poziomej integracji zarówno w obrębie łańcucha war-
tości firmy, jak i pomiędzy łańcuchami wartości różnych przedsiębiorstw, 
co prowadzi do powstania ekosystemów biznesu oraz nowych sposobów 
tworzenia i oferowania wartości; do firm o takiej orientacji należą: Google, 
Amazon, Facebook, Apple (tzw . GAFA);

4) orientacja na analizę kluczowych kompetencji – gromadzenie i dokładna 
wielowarstwowa analiza danych dotyczących zasobów i transakcji firmy 
oraz jej interesariuszy przy zastosowaniu TIC stanowią dla coraz większej 
liczby firm warunek sine qua non projektowania produktu, jego wytworze-
nia, dystrybucji i realizacji wartości; w zasadzie wszystkie digitalne modele 
biznesu wykazują taką orientację .
Implementacja narzędzi RP 4 .0 może mieć charakter instrumentalny 

i prowadzić do optymalizacji modelu biznesu, bez dokonywania zasadniczych 
w nim zmian . W pierwszym przypadku zmiany mogą dotyczyć tylko procesu 
tworzenia wartości i powodować wzrost efektywności wytwarzania poprzez 
obniżenie kosztów, skrócenie czasu, eliminację braków i przestojów w pro-
dukcji oraz zwiększenie kompetencji zawodowych zatrudnionych, w drugim 
zaś inkrementalne zmiany będą następowały w sferze dystrybucji i monetyza-
cji wartości . Istota tych zmian będzie sprowadzała się do lepszego zrozumienia 
potrzeb klientów, dynamicznej interakcji pomiędzy producentem a użytkowni-
kiem, wyboru właściwych kanałów dystrybucji oraz systemów cen i płatności .

Trzeci rodzaj innowacyjnych zmian w modelu biznesu polega na wpro-
wadzeniu radykalnych przekształceń w wielu jego elementach i uczestnictwie 
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w platformach i systemach biznesu . Sieci wzajemnie digitalnie powiązanych, 
współpracujących i konkurujących ze sobą podmiotów umożliwiają pozyska-
nie i realizację większej wartości13 .

Jeśli radykalne zmiany opierające się na technologiach RP 4 .0 będą doty-
czyły całego modelu biznesu, to oznacza realizację nowego, digitalnego modelu, 
czyli 4 .0 .

22.4. Model biznesu 4.0

Innowacyjny model biznesu oznacza nową logikę oraz nowe sposoby two-
rzenia i „przechwytywania” wartości . Jego istota polega na rozpoznawaniu, 
wykorzystywaniu i rekonfiguracji umiejętności niezbędnych do dostosowania 
się firmy do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego .

Współcześnie najważniejszym czynnikiem kreacji modeli innowacyjnych 
biznesu staje się rewolucja przemysłowa 4 .0, której początek umownie przy-
jęto na pierwsze lata XXI wieku . Można ją ogólnie zdefiniować jako procesy 
rozwoju techniki i technologii, prowadzące do zaniku różnic pomiędzy sferą 
fizyczną, cyfrową i biologiczną14 . Konkretyzując mechanizm jej funkcjonowa-
nia w odniesieniu do sfer produkcji i dystrybucji, należy podkreślić, że oznacza 
ona kompleksową transformację łańcucha tworzenia i realizacji wartości, pole-
gającą na digitalizacji tych procesów przy użyciu: Internetu Rzeczy, sztucznej 
inteligencji, zaawansowanych robotów, cyber-fizycznych systemów przetwa-
rzania w chmurze dużych zbiorów danych, rozszerzonej rzeczywistości, druku 
3D, blockchain i nanomateriałów, w celu wytwarzania w inteligentny sposób 
doskonalszych i innowacyjnych produktów i usług, coraz lepiej zaspokajających 

13 J . Rymarczyk, Paradygmat otwartych innowacji w modelu innowacyjnego ekosystemu biznesu 
międzynarodowego, w: Gospodarka i finanse we współczesnym świecie, W . Jarmołowicz, B . Janik 
(red .), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2018, s . 44–48; J . Weber, M . Gneuss, 
Digitale Geschäftsmodellinnovationen. Controlling in der digitalen Transformation, Internatio-
naler Controller Verein 2017/2018, https://www-icv-controlling .comDream–Car-GMI–DE 
(dostęp 20 .11 .2019) .

14 K . Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Portfolio Penguin, Geneva 2016, s . 14–24 .



22. Model biznesu w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0

509

zindywidualizowane potrzeby klientów . Te przełomowe wynalazki w różnym 
zakresie znajdują zastosowanie na każdym etapie tworzenia modelu i w każ-
dym jego elemencie, prowadząc do rewolucyjnych w nim zmian . W efekcie 
procesy zamówień, magazynowania, produkcji, dystrybucji i relacje z klien-
tami będą: przebiegały szybciej, bardziej elastycznie; zorientowane na mikro-
segmentację klientów; miały bardziej przejrzysty charakter; bardziej efektywne 
pod względem zarówno ich jakości, rzetelności, punktualności, jak i kosztów15 .

W szczególności w odpowiedziach na pytania „kto?”, „co?”, „jak?” i „war-
tość?”, zawarte w nawigatorze modelu biznesu Uniwersytetu St . Gallen, 
pomocne będą:

 § Przemysłowy Internet Rzeczy (PIR) – polega na gromadzeniu, przetwarzaniu 
i wymianie informacji pomiędzy ludźmi, przedmiotami, procesami i pro-
duktami, co umożliwia identyfikację docelowej grupy klientów i włączenie 
jej w proces tworzenia wartości poprzez przekazanie do realizacji pewnych 
zadań; analiza i wymiana informacji z klientami oraz monitorowanie i kon-
trola przebiegu tworzenia wartości i zaspokajania ich potrzeb pozwalają 
na optymalizację tego procesu oraz dostarczanie produktów i usług lub 
produktów jako usług współdzielonych (np . Uber) ściśle dostosowanych 
do potrzeb i gustów konsumentów, czyli na tzw . masową kastomizację;

 § technologia chmury i duże zbiory danych – są to narzędzia komplemen-
tarne wobec PIR; pierwsze z nich wiąże się ze świadczeniem usług oblicze-
niowych, serwerów, baz danych, oprogramowania, przechowywania danych 
i analiz za pośrednictwem Internetu, natomiast drugie dotyczy zestawów 
danych, które są zbyt duże lub zbyt złożone, aby mogły być przetwarzane 
za pomocą tradycyjnych aplikacji oprogramowania; generalnie umożli-
wiają, wspomagają i rozszerzają funkcje PIR;

15 Supply Chain 4.0 – The Next Generation Digital Supply Chain, McKinsey and Company, 
October 2016, https://www .mckinsey .com/business-functions/operations/our-insights/supply-
chain-40thenext (dostęp 10 .11 .2019); Production and Consumption in the Fourth Industrial Revo-
lution . Report of Future Strategy, Ministry of Science an ICP, Committee of Future Preparation, 
KISTEP, KAIST, April 2017, s . 4–5, 9 .
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 § platformy internetowe – niezwykle ułatwiają kontakty pomiędzy pracow-
nikami firmy a konsumentami, a także pomiędzy producentami; wirtu-
alny charakter zmniejsza koszty poszukiwania klientów i partnerów do 
współpracy i w ogóle koszty transakcyjne, przynosząc oszczędność czasu, 
umożliwiając eksternalizację innowacji i tworzenie ekosystemów biznesu; 
do największych i najbardziej znanych platform należą m .in .: Uber, Face-
book, Alibaba, eBay, Airbnb, TaskRabbit i Allegro .
Pytanie „jak?” jest związane z tworzeniem wartości, czyli z procesami zamó-

wień, magazynowania, produkcji i dystrybucji . Jak wspomniano, tu również 
PIR będzie odgrywał bardzo ważną rolę we wszystkich stadiach tworzenia war-
tości . W fazie produkcji najważniejsze będą wymienione poniżej innowacje .
1 . Zaawansowane roboty, czyli cyber-fizyczne urządzenia funkcjonujące auto-

matycznie i częściowo lub całkowicie autonomicznie na podstawie kom-
puterowych algorytmów, łącząc w sobie sztuczną inteligencję z fizycznymi 
elementami . Stanowią one „jądro” inteligentnej fabryki, umożliwiającej 
wytwarzanie doskonałych, inteligentnych produktów w krótszym czasie 
oraz przy zużyciu mniejszej ilości materiałów, surowców i pracy ludzkiej 
w porównaniu z tradycyjnymi metodami .

2 . Autonomiczne pojazdy, będące odmianą cyber-fizycznych urządzeń . Są one 
wykorzystywane w procesach zaopatrzenia, magazynowania, produkcji 
i dystrybucji, zmniejszają koszty transportu oraz zapewniają bezpieczne 
i we właściwym czasie dostarczenie ładunków do miejsca przeznaczenia .

3 . Rozszerzona rzeczywistość – system łączący świat rzeczywisty z wirtualnym, 
generowanym komputerowo . Pozwala to na wzbogacenie doświadczenia 
obserwatora i podejmowanie trafniejszych decyzji, ułatwia wzornictwo 
przemysłowe, B+R oraz np .  lepszą orientację co do położenia obiektu 
w magazynie lub hali produkcyjnej .

4 . Druk 3D – polega na wytworzeniu trójwymiarowych obiektów na pod-
stawie pliku cyfrowego . Skraca to znacznie cykl produkcji i obniża koszty . 
Jego zastosowanie umożliwia wytwarzanie doskonałych jakościowo pro-
duktów w niewielkich seriach lub nawet jednostkowo, zgodnie z indywi-
dualnymi preferencjami klientów . Przypuszcza się, że ta innowacja może 
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znacząco wpłynąć na zmianę modelu łańcucha dostaw opartego na out-
sourcingu na model reshoringu, czyli lokalizacji pełnego cyklu wykonania 
produktu w pobliżu klienta .

5 . Nanotechnologia – wytwarzanie produktów z wykorzystaniem materiałów 
o znikomym ciężarze, niezwykle małych rozmiarach, ogromnej wytrzy-
małości i podatności na recykling . Jej zastosowanie spowoduje powstanie 
nowych produktów o parametrach i użyteczności znacznie przekraczają-
cych dotychczasowe .

6 . Monetyzacja wartości – w czwartym elemencie innowacyjnego modelu 
biznesu największe znaczenie będzie miała technologia blockchain . Jest ona 
definiowana jako wirtualna, otwarta i rozproszona księga, w której są reje-
strowane transakcje pomiędzy dwoma stronami w sposób bezpośredni, 
efektywny, stały i możliwy do zweryfikowania . Mogą być one przepro-
wadzane autonomicznie na podstawie specjalnego programu . Blockchain 
zapewnia: bezbłędność, szybkość, bezpieczeństwo i niski koszt realizacji 
transakcji z wykluczeniem pośredników .
Przyszły model biznesu będzie miał charakter w pełni digitalny, nastąpi 

przejście od koncentracji na produkcie do koncentracji na kliencie – produkty 
i usługi będą zindywidualizowane, produkcja będzie lokalizowana w mniej-
szym stopniu ze względu na koszty, a w większym z uwagi na bliskość klienta 
(reshoring) . Nastąpią rekonfiguracja globalnych łańcuchów dostaw i większa 
ich integracja, produkty będą dostarczane jako usługi współdzielone, produkcja 
będzie oparta na automatyzacji i autonomicznych lub quasi-autonomicznych 
urządzeniach, również transport będzie miał charakter autonomiczny, przyja-
zny dla środowiska, w przeważającej mierze w obiegu zamkniętym, transakcje 
będą zawierane w przestrzeni wirtualnej, a płatności – w znacznym stopniu 
dokonywane w walutach wirtualnych (kryptowalutach) .
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Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że rewolucja przemysłowa 4 .0 radykalnie zmieni 
model biznesu, czego początki można obserwować od pierwszych lat XXI wieku . 
Kompleksowe zastosowanie jej narzędzi spowoduje, że firma będzie w najwyż-
szym możliwym stopniu spełniała oczekiwania klientów i maksymalizowała 
zyski producentów . Proces ten będzie rozciągnięty w czasie i przypuszcza się, 
że takie przedsiębiorstwo pojawi się za ok . 10–20 lat . Pionierami postępu będą 
wielkie transnarodowe korporacje, które już wykorzystują pewne elementy 
RP 4 .0 i prowadzą badania związane z zastosowaniem kolejnych . Oznacza 
to zaostrzenie konkurencji pomiędzy nimi – walkę o rentę wynikającą z wyprze-
dzenia innych uczestników w danej branży . Jednak nie wyklucza to także ich 
współpracy w sferze B+R i wdrażania innowacji . Świadczy o tym coraz bardziej 
zyskująca na znaczeniu koopetycja, czyli połączenie korporacji z konkuren-
cją . Najbardziej tego charakterystycznym przejawem są alianse strategiczne, co 
powoduje, że niekiedy współczesna forma kapitalizmu jest nazywana „kapi-
talizmem aliansów strategicznych” . Istotną rolę w tych procesach odgrywają 
także: fuzje, przejęcia, joint venture, mniejszościowe udziały i różne krótko-
trwałe porozumienia kooperacyjne, zwiększające integrację poziomą w global-
nych w coraz większym stopniu digitalnych łańcuchach dostaw . Przebieg tych 
procesów nie ma charakteru liniowego – występują czynniki go zakłócające, 
o charakterze społecznym, politycznym i ekonomicznym . Niektóre z nich 
są przewidywalne, takie jak np .: niepokój przed masowym bezrobociem, iner-
cja i  tradycjonalizm managementu, obawa przed ryzykiem, wysokie koszty 
nowych technologii i niepewność sukcesu, groźba cyberataków oraz zaostrzenie 
sytuacji politycznej i odwrót od globalizacji . Nie można również lekceważyć 
zmian klimatycznych i niebezpieczeństwa masowych migracji z krajów roz-
wijających się (wzmocnionych reshoringiem), które mogą poważnie zakłócić 
społeczno-ekonomiczny porządek w krajach rozwiniętych .
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23MARZENNA ANNA WERESA1

INTERNACJONALIZACJA 
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

– ROLA ZAGRANICZNYCH 
FUNDUSZY W FINANSOWANIU 
DZIAŁALNOŚCI B+R W POLSCE

Streszczenie

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie znaczenia zewnętrznych czynników wpły-
wających na innowacyjność polskiej gospodarki . W szczególności analiza koncentruje się 
na finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej ze źródeł zagranicznych . Teoretyczną 
podstawę analizy stanowi koncepcja narodowej zdolności innowacyjnej2 . Empiryczna część 
opracowania zawiera analizę porównawczą internacjonalizacji sfery B+R w Polsce w zesta-
wieniu z wybranymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej o zbliżonym poziomie 
wydatków na B+R w relacji do PKB . Polska, mimo zwiększenia nakładów na B+R, w ostat-
nich kilku latach nie w pełni wykorzystuje możliwości, jakie dają integracja i globalizacja, 
aby zasilić budżet B+R środkami zagranicznymi . Zarówno kraje UE z Europy Środkowej 
– Czechy i Węgry, jak i kraje basenu Morza Śródziemnego – Hiszpania, Portugalia, Gre-
cja i Włochy, które mają zbliżony do Polski poziom wydatków na B+R w relacji do PKB, 

1 prof . dr hab . Marzenna Anna Weresa, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej .

2 J . L . Furman, M . E . Porter, S . Stern, The Determinants of National Innovative Capacity, 
“Research Policy” 2002, vol . 31, no . 6, s . 899–933 .
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w znacznie większym zakresie korzystają z zagranicznych środków na badania i rozwój, 
w tym w szczególności z finansowania badań w ramach programów ramowych Unii Euro-
pejskiej . W ten sposób wzmacniają swoją narodową zdolność innowacyjną, plasując się 
wyżej niż Polska w międzynarodowych rankingach innowacyjności .

Kluczowe słowa: internacjonalizacja, nakłady na B+R, Polska .

INTERNATIONALISATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 
– THE ROLE OF FOREIGN FUNDS IN FINANCING R&D 
ACTIVITY IN POLAND

Summary

This study aims to determine the importance of external factors affecting the innovation 
of the Polish economy . In particular, the analysis focuses on financing research and devel-
opment activities from foreign sources . The theoretical basis for the analysis is the concept 
of national innovation capacity3 . The empirical part of the study contains a comparative 
analysis of Poland and selected Member States of the European Union with a similar level 
of expenditure on R&D to GDP . Poland, despite an increase in R&D expenditure in the 
last few years, does not fully use the opportunities offered by integration and globalization 
to use foreign funds as a source of financing the R&D budget . Both EU countries from 
Central Europe – the Czech Republic and Hungary, as well as Mediterranean countries 
– Spain, Portugal, Greece and Italy, which have a level of R&D expenditure in relation 
to GDP similar to Poland, use foreign funds to a much greater extent, including in par-
ticular, research funding under the EU framework programs . In this way, they strengthen 
their national innovation capacity occupying higher places than Poland in international 
innovation rankings .

Keywords: internationalization, R&D expenditures, Poland .

3 J . L . Furman, M . E . Porter, S . Stern, The Determinants of National Innovative Capacity, 
op.cit .
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Wprowadzenie

Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek narodowych to proces 
polegający na rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa i zacieśnianiu powiązań 
gospodarczych z zagranicą . Proces ten dotyczy nie tylko rozwijania działalno-
ści handlowej i inwestycyjnej na skalę międzynarodową, ale również innowa-
cyjności przedsiębiorstw i gospodarek narodowych .

Niniejsze opracowanie ma na celu zidentyfikowanie znaczenia zewnętrznych 
czynników wpływających na innowacyjność polskiej gospodarki . W szczegól-
ności analiza koncentruje się na finansowaniu działalności badawczo-rozwo-
jowej ze źródeł zagranicznych .

Empiryczną część rozdziału poprzedza syntetyczny przegląd literatury eko-
nomicznej, zmierzający do identyfikacji najważniejszych przejawów i mier-
ników umiędzynarodowienia sfery badawczo-rozwojowej widzianej przez 
pryzmat koncepcji narodowej zdolności innowacyjnej Jeffreya L . Furmana, 
Michaela E . Portera i Scotta Sterna4 . W analizie wykorzystano najnowsze dane 
z bazy Eurostat, dotyczące źródeł finansowania działalności B+R .

23.1.  Narodowa zdolność innowacyjna i jej determinanty 
a procesy umiędzynarodowienia

Jak zdefiniować zdolność innowacyjną kraju? Jakie czynniki ją wyzna-
czają i które z nich mogą podlegać umiędzynarodowieniu? Jeffrey L . Furman, 
Michael E . Porter, Scott Stern5 opracowali koncepcję narodowej zdolności 
innowacyjnej, która łączy w sobie elementy mikro- i makroekonomiczne 
badań nad innowacyjnością . Według tej koncepcji narodowa zdolność inno-
wacyjna oznacza długookresową zdolność do tworzenia i komercjalizacji 

4 Ibidem .
5 Ibidem .
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nowych, nieznanych wcześniej rozwiązań . Definicja akcentuje trzy najważniej-
sze aspekty zdolności innowacyjnej: (1) oryginalność innowacji i ich nowa-
torski charakter na skalę świata, (2) ciągły proces powstawania nowej wiedzy 
oraz (3) praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań . Koncepcja narodowej 
zdolności innowacyjnej powstała poprzez zintegrowanie trzech teoretycznych 
nurtów badań nad innowacyjnością6:
1) endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego7;
2) koncepcji narodowych systemów innowacji w ujęciu ewolucyjnym8;
3) konkurencyjnych przewag narodów9 .

Narodowa zdolność innowacyjna jest efektem wielu wzajemnie sprzężonych 
czynników, takich jak zasoby materialne i niematerialne dostępne w danym 
kraju i pozyskane z zagranicy, a także inwestycje (krajowe i zagraniczne) pozwa-
lające na jak najpełniejsze wykorzystanie tych zasobów i poprawę ich parame-
trów jakościowych . Kolejnym ważnym czynnikiem jest polityka innowacyjna 
narodowa i ponadnarodowa, wyznaczająca priorytety w sferze rozwoju nauki 
i  techniki oraz towarzyszący tym priorytetom system wsparcia działalności 
naukowo-badawczej . Uzupełnieniem są regulacje dotyczące ochrony własno-
ści intelektualnej . Lokalizacyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej 
i odmienny system celów i narzędzi polityki innowacyjnej są jedną z przyczyn 
istnienia różnic w innowacyjności gospodarek10 .

Według Jeffreya L . Furmana, Michaela E . Portera i Scotta Sterna11 do klu-
czowych czynników determinujących zdolność innowacyjną krajów zalicza się:

 § infrastrukturę innowacyjną wspólną dla całej gospodarki (zasoby, instytucje);
 § środowisko dla innowacyjności, wytworzone w obrębie klastrów przemy-

słowych;

6 Ibidem .
7 P . Romer, Endogenous Technological Change, “Journal of Political Economy” 1990, vol . 98, 

no . 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free 
Enterprise Systems, s . S71-S102 .

8 National Innovation Systems: A Comparative Analysis, R . Nelson (ed .), Oxford University 
Press, Oxford–New York 1993 .

9 M . E . Porter, The Comparative Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990 .
10 J . L . Furman, M . E . Porter, S . Stern, The Determinants of National Innovative Capacity, op.cit .
11 Ibidem .



23. Internacjonalizacja działalności innowacyjnej – rola zagranicznych funduszy...

519

 § jakość powiązań między dwoma wskazanymi elementami .
Determinanty narodowej zdolności innowacyjnej przedstawiono na 

rysunku 23 .1 .

Rysunek 23.1.  Determinanty narodowej zdolności innowacyjnej według koncepcji 
Jeffreya L. Furmana, Michaela E. Portera i Scotta Sterna
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Źródło: J . L . Furman, M . E . Porter, S . Stern, The Determinants of National Innovative Capacity, “Rese-
arch Policy” 2002, vol . 31, no . 6, s . 906 .

Innowacyjność gospodarki jest zatem wynikiem połączenia czynników 
wewnętrznych (krajowych) i  zewnętrznych (zagranicznych)12 . Znaczenie 
poszczególnych grup czynników zmienia się w czasie, w zależności od stopnia 
otwartości gospodarek narodowych na współpracę z zagranicą . Wraz z proce-
sami globalizacji wzrasta umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji . 

12 Zob . np .: S . Iammarino, P . McCann, Multinationals and Economic Geography: Location, 
Technology and Innovation, Edward Elgar, Cheltenham 2013; J . Potts, Innovation Policy in a Glo-
bal Economy, “Journal of Entrepreneurship and Public Policy” 2016, vol . 5, issue 3, s . 308–324 .
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Dotyczy ono zarówno tworzenia wiedzy, jak i jej zastosowania oraz transferu 
i dyfuzji . Do internacjonalizacji procesów innowacyjnych przyczyniają się 
również integracja gospodarek i będący jej rezultatem rozwój międzynarodo-
wej współpracy badawczo-rozwojowej finansowanej przez międzynarodowe 
programy badawcze, a także prowadzenie badań i działalności innowacyjnej 
przez przedsiębiorstwa międzynarodowe13 .

Koncepcja narodowej zdolności innowacyjnej podkreśla, iż dla powstawania 
innowacji ważne znaczenie mają badania i rozwój (w tym finansowanie działal-
ności B+R ze źródeł zagranicznych), zasoby ludzkie w sferze badań i innowacji 
oraz zachęty wynikające z polityki innowacyjnej kraju . Wśród zewnętrznych 
czynników wpływających na  innowacyjność wymienia się ponadto handel 
międzynarodowy, w szczególności eksport i import zaawansowanych techno-
logii oraz przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych14 . Tabela 23 .1 
zawiera zestawienie najważniejszych wewnętrznych i  zewnętrznych czynni-
ków innowacyjności .

Łączne oddziaływanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych skutkuje 
zmianami w gospodarce, które można ocenić przy użyciu różnych wskaźni-
ków, takich jak: liczba innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa kra-
jowe, stopień automatyzacji produkcji, udział w wartości sprzedaży nowych 
i zmodernizowanych produktów w sprzedaży ogółem, specjalizacja technolo-
giczna na rynkach międzynarodowych, udział produktów zaawansowanych 
technologii w handlu .

13 M . A . Weresa, Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność pol-
skiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002; J . Cantwell, 
O . Janne, Globalization of Innovatory Capacity, w: European Integration and Global Corporate 
Strategies, F . Chesnais, G . Ietto-Gilles, R . Simonetti (ed .), Routledge, London–New York 2000; 
B . Carlsson, Internationalization of Innovation Systems: A Survey of the Literature, “Research 
Policy” 2006, no . 35, s . 56–67 .

14 J . L .  Furman, M . E .  Porter, S .  Stern, The Determinants of National Innovative Capac-
ity, op.cit .; S .  Iammarino, P .  McCann, Multinationals and Economic Geography…, op.cit .; 
M . A . Weresa, The Internationalization of Poland’s National Innovation System, w: Poland. Com-
petitiveness Report 2017. Internationalization and Poland’s Competitive Position, M . A . Weresa 
(ed .), SGH Publishing House, Warsaw 2017, s . 193–212 .
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Tabela 23.1.  Najważniejsze czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, determinujące 
zdolność innowacyjną gospodarek narodowych

Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne

Wydatki krajowe na badania i rozwój 
oraz na innowacje

Lokalny personel B+R
Poziom wykształcenia społeczeństwa; 

liczba doktorantów
Polityka innowacyjna:

 § wsparcie B+R i innowacji sektora publicznego
 § inwestycje publiczne w edukację
 § ulgi podatkowe na działalność B+R

Zagraniczne fundusze na badania i rozwój
Napływ zasobów ludzkich do sfery B+R 

z zagranicy (w tym zagraniczni doktoranci)
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Handel zagraniczny

Źródło: opracowanie własne .

Badania porównawcze dotyczące umiędzynarodowienia procesów innowa-
cyjnych pokazują, że relatywnie duża jest otwartość na współpracę z zagranicą 
w sferze badań naukowych . Przedsiębiorstwa natomiast podejmują międzyna-
rodową współpracę z partnerami zagranicznymi w działalności innowacyjnej 
i we wdrażaniu nowych technologii z większą ostrożnością, gdyż obawiają się 
utraty kontroli nad nową wiedzą, bo innowacje to bezpośrednie źródło prze-
wag konkurencyjnych i czynnik rywalizacji na światowym rynku .

Powstaje pytanie, jak mierzyć internacjonalizację sfery B+R i działalno-
ści innowacyjnej . W przypadku wskaźników nakładowych najważniejszym 
miernikiem są wydatki na B+R ze źródeł zagranicznych w relacji do środków 
krajowych (lub wydatków ogółem), a także wydatki na działalność badawczą 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego . Do tradycyjnie stosowanych 
mierników wyników innowacji powstających we współpracy międzynarodowej 
należą: wspólne patenty z wynalazcami zagranicznymi, zagraniczne licencje, 
eksport towarów wysokiej techniki, międzynarodowa mobilność naukowców 
i doktorantów15 . Inne miary internacjonalizacji procesów innowacyjnych to: 
wspólne publikacje naukowe z partnerami zagranicznymi, patenty opracowane 

15 J . Niosi, B . Bellon, The Globalization of National Innovation Systems, w: Evolutionary Eco-
nomics and the New International Political Economy, J . De la Mothe, G . Paquet (ed .), Pinter, 
New York 1996 .
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we współpracy z zagranicą, patenty w tzw . Triadzie (triadic patent families) oraz 
współpraca międzynarodowa w działalności innowacyjnej16 .

W niniejszym opracowaniu są analizowane wybrane mierniki umiędzy-
narodowienia procesów innowacyjnych, odnoszące się wyłącznie do finanso-
wania działalności B+R . Analiza zmierza do określenia, na ile powstawanie 
innowacji w Polsce jest wspierane ze źródeł zagranicznych . Ponadto dokonano 
porównania pozycji Polski w tym zakresie z innymi państwami należącymi do 
Unii Europejskiej, w szczególności z krajami UE z Europy Środkowej . Analizy 
są oparte na podejściu nawiązującym do liniowego modelu procesów innowa-
cyjnych Josepha Schumpetera17 – zakłada się, iż wydatki na B+R w znacznym 
stopniu przekładają się na innowacyjność gospodarek .

23.2.  Internacjonalizacja sfery badawczo-rozwojowej: 
Polska na tle Unii Europejskiej

Punktem wyjścia do analizy umiędzynarodowienia sfery B+R w Polsce jest 
ogólna charakterystyka wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB i ich 
zmiany w drugiej dekadzie XXI wieku, a następnie porównanie pozycji Polski 
z wybranymi państwami UE (rysunek 23 .2) .

W ostatniej dekadzie Polska znacznie zwiększyła wydatki na B+R wyra-
żone w relacji do PKB z 0,72% PKB w 2010 r . do 1,21% w 2018 r . Jednakże 
mimo tego wzrostu nadal pozostaje w grupie państw unijnych o stosunkowo 
niskim poziomie wydatków na badania i rozwój, zajmując w Unii Europejskiej 
dopiero 18 . miejsce . Nadal nakłady na B+R nie osiągnęły celu wyznaczonego 

16 Competing for Global Innovation Leadership: Innovation Systems and Policies in the USA, 
Europe and Asia, R . Frietsch, M . Schuller (ed .), Fraunhofer Institute for Systems and Inno-
vation Research ISI, Fraunhofer Verlag, Stuttgart 2010; D . B . Autretsch, S . Heblich, A . Lede-
rer, The Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham 
2011; M . A . Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014; 
M . A . Weresa, The Internationalization of Poland’s…, op.cit .

17 J . A . Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 
Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York–Toronto–London 1939 .
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przez polski rząd na 2020 r . (1,7%) . Poziom tych nakładów jest również bardzo 
niski w porównaniu z unijnymi liderami innowacyjności – Szwecją (3,3%) oraz 
Niemcami (3,0%) czy z podobnymi do Polski pod względem poziomu roz-
woju państwami Europy Środkowej . W Czechach wskaźnik ten wynosi 1,9%, 
a na Węgrzech – 1,53% PKB . Wśród krajów UE z regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej mniejsze niż Polska wydatki na B+R w stosunku do PKB miały 
w 2018 r .: Litwa, Słowacja, Bułgaria, Łotwa oraz Rumunia (rysunek 23 .2) .

Rysunek 23.2.  Nakłady na badania i rozwój (GERD) jako % PKB: pozycja Polski 
na tle innych krajów UE w latach 2010 i 2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (dostęp 2 .02 .2020) .

Analiza danych przedstawionych na rysunku 23 .2 pozwala ponadto na wyło-
nienie tych państw, które warto byłoby porównać z Polską pod względem 
wykorzystania zagranicznych źródeł finansowania badań . Jeśli przyjąć za kry-
terium podobieństwo pod względem wielkości nakładów na B+R w stosunku 
do PKB i jednocześnie uwzględnić rozmiary gospodarek, to zasadne jest porów-
nanie Polski z Hiszpanią, Portugalią i Grecją . Dodatkowo pozycja Polski jest 
zestawiona w niniejszym opracowaniu z wynikami osiągniętymi przez Czechy, 
Węgry i Słowację, z uwagi na podobieństwo wynikające z postsocjalistycznej 
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przeszłości tych krajów . Jako benchmark są przyjęte wartości wskaźników dla 
jednego z liderów innowacyjności – Niemiec .

Na rysunku 23 .3 przedstawiono dane statystyczne na  temat wydatków 
na B+R finansowanych ze źródeł zagranicznych w Polsce oraz wybranych do 
analizy państwach UE . Okazuje się, iż relatywnie najwięcej zagranicznych 
środków w stosunku do PKB pozyskują z zagranicy Czechy (0,45% PKB), 
natomiast Polska pod tym względem plasuje się najsłabiej w badanej grupie . 
Zagraniczne nakłady na B+R stanowiły w Polsce w 2017 r . zaledwie 0,06% 
PKB i  zmniejszyły się z poziomu 0,09% w 2010 r . Co więcej, od 2010 r . 
można zauważyć w Polsce systematyczny spadek udziału zagranicznych nakła-
dów na B+R w stosunku do PKB, podczas gdy w wielu państwach nastąpił 
ich wzrost (np . Grecja, Włochy) lub co najmniej stabilizacja na określonym 
poziomie (Hiszpania, Portugalia, Węgry) .

Rysunek 23.3.  Nakłady na B+R pochodzące z zagranicy ( jako % PKB): Polska 
na tle wybranych państw UE w latach 2010 i 2015–2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (dostęp 2 .02 .2020) .

Kolejne pytanie, które nasuwa się po analizie rysunku 23 .3, dotyczy pocho-
dzenia zagranicznych nakładów na B+R . Czy są to przede wszystkim środki 
zagranicznych przedsiębiorstw, czy raczej fundusze europejskie? Odpowiedzi 
na to pytanie można udzielić, wykorzystując dane z tabeli 23 .2 .
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Tabela 23.2.  Zagraniczne nakłady na B+R w przeliczeniu na mieszkańca 
– Polska na tle wybranych krajów UE (EUR i %)

Kraj

Nakłady na B+R na mieszkańca (EUR) Odsetek całości 
środków zagranicznych
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Czechy 200,3 324,5 27,9 81,2 19,5 65,7 7,6 14,3 69,9 80,9 27,2 17,6

Niemcy 855,9 1 206,4 33,2 69,4 b.d. 43,1 b.d. 18,7 b.d. 62,1 b.d. 26,9

Grecja 121,6 189,3 14,4 28,4 b.d. 5,8 b.d. 20,9 b.d. 20,4 b.d. 73,6

Hiszpania 313,8 302,2 18,0 24,8 6,9 9,0 8,6 14,5 38,3 36,3 47,8 58,5

Włochy 331,6 392,7 32,6 46,1 20,0 22,9 8,7 12,8 61,3 49,7 26,7 27,8

Węgry 112,4 170,8 13,9 25,4 9,7 19,2 3,3 5,1 69,8 75,6 23,7 20,1

Polska 68,6 127,3 8,1 7,6 0,9 3,1 5,9 3,9 11,1 40,8 72,8 51,3

Portugalia 260,8 250,7 8,3 18,3 1,2 3,9 5,2 11,1 14,5 21,3 62,7 60,7

Słowacja 77,2 137,8 11,3 18,9 5,3 8,5 5,0 8,3 46,9 45,0 44,2 43,9

UE-28 490,9 624,2 43,7 62,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (dostęp 2 .02 .2020) .

Pierwsza uwaga, jaka nasuwa się po analizie porównawczej danych zebra-
nych w tabeli 23 .2, dotyczy dysproporcji między krajami odnośnie do wiel-
kości środków przeznaczonych na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca . 
Polska niestety ma najmniejszą ich wartość wśród analizowanych krajów – było 
to zaledwie 68,6 EUR na mieszkańca w 2010 r . – i mimo podwojenia tej war-
tości, tj . wzrostu do poziomu 127,3 EUR w 2017 r ., nadal plasuje się na ostat-
nim miejscu . Jest to pięciokrotnie mniej niż średnio w UE, ponad dwukrotnie 
mniej niż w Czechach czy Hiszpanii .

Kolejna ciekawa obserwacja dotyczy udziału środków zagranicznych w cało-
ści nakładów na B+R . W Polsce, po wielu latach stosunkowo dużego znacze-
nia tego źródła finansowania nakładów na B+R (najwyższy poziom osiągnęły 
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w 2015 r . i wynosił on 16,7%), od 2016 r . obserwuje się spadek udziału do 
6% w 2017 r . (rysunek 23 .4) .

Rysunek 23.4. Udział nakładów zagranicznych w wydatkach na B+R w Polsce (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (dostęp 7 .02 .2020) .

Jakie były przyczyny zmniejszenia się tego udziału i  jak zmieniała się 
struktura nakładów zagranicznych? Jak pokazano na rysunku 23 .5, po dyna-
micznym wzroście od 2016 r . nastąpił w Polsce spadek nakładów zagranicz-
nych na B+R w ujęciu bezwzględnym, tj . z 722 mln EUR do 287 mln EUR 
w 2017 r . (rysunek 23 .5) . Należy również zauważyć, iż poziom tych nakładów 
jest w krajach UE z Europy Środkowej znacznie niższy w porównaniu do ana-
lizowanych państw basenu Morza Śródziemnego, również w relacji do PKB, 
chociaż nakłady ogółem jako procent PKB pozostają na zbliżonym poziomie 
w tych obu grupach krajów . Jakie są przyczyny tej tendencji? Jedną z nich jest 
niewątpliwie to, że w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w całości zagranicznych 
nakładów na działalność badawczo-rozwojową dominują środki z budżetu 
UE . Są to głównie fundusze na badania, pozyskane w ramach ramowych pro-
gramów badawczych UE . W krajach Europy Środkowej, w  tym w Polsce, 
udział nakładów na B+R z UE zmniejszył się w 2017 r . w stosunku do 2010 r . 
(tabela 23 .2) . Były to przede wszystkim środki pozyskane z funduszy struk-
turalnych, a nie z programów badawczych UE .
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Rysunek 23.5.  Zagraniczne nakłady na B+R w latach 2010–2017:  
Polska na tle wybranych państw UE (mln EUR)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (dostęp 7 .02 .2020) .

Można natomiast zauważyć, iż wzrasta w Polsce udział zagranicznych 
środków na B+R pozyskanych z sektora przedsiębiorstw . W roku 2010 było 
to zaledwie 11,1% ogółu nakładów zagranicznych, a w 2017 r . – już 40,8% 
(tabela 23 .2) . Na Słowacji i Węgrzech te wskaźniki są znacznie wyższe, a rekor-
dowo wysoki udział występuje w Czechach – w 2017 r . aż 80,9% ogółu zagra-
nicznych nakładów na B+R stanowiły środki pozyskane z biznesu (tabela 23 .2) . 
Jedną z przyczyn stosunkowo niskiego udziału środków z zagranicy w finan-
sowaniu działalności B+R w Polsce jest to, że w strukturze polskiego sektora 
biznesu przeważają małe i średnie firmy, które w mniejszym stopniu niż firmy 
duże angażują się w działalność innowacyjną . Ponadto z uwagi na z reguły 
mniejszą skalę działania mają też mniejsze możliwości pozyskiwania środków 
unijnych na działalność innowacyjną czy podejmowania współpracy w sieciach 
lub tworzenia aliansów technologicznych .

Wniosek ten potwierdzają dane statystyczne na temat wydatków na B+R 
ponoszonych przez filie korporacji międzynarodowych . Według danych OECD 
w 2015 r . ok . 66% wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw na Węgrzech 
to nakłady filii korporacji międzynarodowych . Na równie wysokim poziomie 
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(61,4%) kształtował się ten wskaźnik w Czechach . W Polsce było to nieco 
mniej, bo 44%, i raczej od 2011 r . następowała stabilizacja tego wskaźnika 
(rysunek 23 .6) .

Rysunek 23.6.  Wydatki na badania i rozwój zagranicznych podmiotów 
zależnych ( jako % wydatków na B+R sektora przedsiębiorstw): 
Polska w porównaniu do wybranych państw UE
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Źródło: OECD, Main Science and Technology Indicators, vol . 2019, issue 1, OECD Publishing, Paris 
2019, https://doi .org/10 .1787/g2g9fb0e-en (dostęp 6 .02 .2020) .

Podsumowanie

W ostatnich dwóch dekadach dokonuje się stopniowo internacjonaliza-
cja narodowej zdolności innowacyjnej w Polsce . W niniejszym opracowaniu 
był analizowany tylko jeden aspekt tego procesu, a mianowicie stopień wyko-
rzystania zagranicznych środków na finansowanie badań i rozwoju . Jako tło 
do porównań z Polską zostały wybrane państwa UE, które mają zbliżony do 
polskiego poziom wydatków na B+R ogółem w relacji do PKB, oraz Niemcy 
– nasz sąsiad i partner strategiczny, a także kraj zaliczany do unijnych liderów 
innowacyjności .

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza porównawcza pokazała, 
iż Polska, chociaż zasadniczo zwiększyła nakłady na B+R w ostatnich kilku 
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latach do poziomu 1,21% PKB, niestety nie w pełni wykorzystuje możliwo-
ści, jakie dają integracja i globalizacja, aby zasilić budżet B+R środkami zagra-
nicznymi . Byłoby to ze wszech miar wskazane, gdyż nakłady na B+R w Polsce 
– zarówno w stosunku do PKB, jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
– są nadal stosunkowo niskie nie tylko w porównaniu do europejskich lide-
rów innowacyjności, lecz także państw ościennych z Europy Środkowej, takich 
jak np . Czechy czy Węgry . Państwa basenu Morza Śródziemnego – Hiszpania, 
Portugalia, Grecja czy Włochy, które mają zbliżony do Polski poziom wydat-
ków na B+R w relacji do PKB – znacznie lepiej korzystają z możliwości zasi-
lania sfery B+R funduszami zagranicznymi . Przykładem dla Polski może być 
zwłaszcza Hiszpania, która pozyskuje prawie pięciokrotnie więcej środków 
na B+R z zagranicy niż Polska i dynamicznie zwiększa udział funduszy prze-
znaczonych na badania pozyskanych z budżetu UE (w szczególności z pro-
gramów ramowych) .
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24BOGUSŁAWA DRELICH-SKULSKA1, ANNA H. JANKOWIAK2

SIECI PRZEDSIĘBIORSTW I KLASTRY 
W GOSPODARCE GLOBALNEJ. 
PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ 

TEORETYCZNYCH

Streszczenie

Proces globalizacji, coraz mniejsze znaczenie granic państwowych w określaniu obszaru 
działania przedsiębiorstwa oraz powszechna liberalizacja przepływu wszystkich czynników 
produkcji (obserwowana w gospodarce światowej od początku lat 80 . XX wieku) spowodo-
wały, iż badacze zajmujący się biznesem międzynarodowym zwrócili uwagę na wiele nowych 
zjawisk zachodzących w gospodarce globalnej . Celem rozdziału jest przedstawienie takich 
zjawisk, jak tworzenie sieci powiązań i klastrów oraz ich wpływ na procesy integracyjne 
w gospodarce światowej . Funkcjonowanie w gospodarce sieciowej wprowadza czy wręcz 
narzuca nowe spojrzenie na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw . Proces ten cechuje 
się fazowym układem form, a rozwój przedsiębiorstwa przebiega od firmy narodowej do 
globalnej (model uppsalski) . Współcześnie jednak wiele firm funkcjonuje, wykorzystując 
modele innowacyjne, internacjonalizację niekonwencjonalną czy symultaniczną . Tworze-
nie międzynarodowych sieci produkcji sprzyja zwiększaniu liczby uczestników procesów 

1 prof . dr hab . Bogusława Drelich-Skulska, prorektor ds . nauki i współpracy z zagranicą, 
kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu .

2 dr Anna H . Jankowiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Międzyna-
rodowych Stosunków Gospodarczych .
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integracyjnych, klastry natomiast przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności i kon-
kurencyjności przedsiębiorstw i regionów, w których funkcjonują . Opracowanie stanowi 
przyczynek do rozważań teoretycznych związanych z funkcjonowaniem sieci i klastrów 
w globalnej gospodarce .

Kluczowe słowa: sieci przedsiębiorstw, klastry, internacjonalizacja, globalizacja .

BUSINESS NETWORKS AND CLUSTERS  
IN THE GLOBAL ECONOMY. CONTRIBUTION 
TO THEORETICAL CONSIDERATIONS

Summary

The globalisation process, the decreasing importance of state borders in determining the 
area of the company’s operation and the widespread liberalisation of the flow of all produc-
tion factors observed in the global economy since the early 1980 s caused that researchers 
in international business drew attention to many new phenomena occurring in the global 
economy The aim of the paper is to present such phenomena like networks and clusters 
and their impact on integration process in the global economy . Operation in the network 
economy introduces or even imposes a new view on the process of internationalisation of 
enterprises . A phase system of forms characterises this process, and the development of 
the company runs from a national to a global company (Uppsala model) . Today, however, 
many companies operate based on innovative models, unconventional or simultaneous 
internationalisation . Creating international production networks is conducive to increas-
ing the number of participants in integration processes, while clusters contribute to the 
increase of innovation and competitiveness of enterprises and regions in which they oper-
ate . The chapter is a contribution to theoretical considerations related to the functioning 
of networks and clusters in the global economy .

Keywords: networks, clusters, internationalisation, globalization .
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Wprowadzenie

Globalizacja gospodarki i spadek znaczenia granic państwowych w okre-
ślaniu obszaru działania przedsiębiorstwa, coraz powszechniejsza liberalizacja 
przepływu wszystkich czynników produkcji (obserwowana w gospodarce świa-
towej od początku lat 80 . XX wieku), a także ewolucja wielkich korporacji oraz 
działania w kierunku ich przekształcania w formy horyzontalne, konglomera-
towe, nastawione na decentralizację i outsourcing, gwałtowny rozwój technik 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz wzrost rangi wiedzy i kapitału inte-
lektualnego w sferze gospodarczej (gospodarka oparta na wiedzy) w latach 90 . 
spowodowały, iż badacze zajmujący się biznesem międzynarodowym zwrócili 
uwagę na wiele nowych zjawisk zachodzących w gospodarce globalnej, takich 
jak tworzenie sieci powiązań i klastrów .

W roku 1990 Walter W . Powell zdefiniował sieci jako trzeci, obok rynków 
i hierarchii, podstawowy mechanizm organizacji ekonomicznej3 . Gospodarka 
oparta na sieci wyznacza nowe trendy oraz perspektywy wzrostu i  rozwoju 
przedsiębiorstw, gdzie nie wielkość a skalowalność i spójność determinują ich 
rozwój . Dodatkowo umiędzynarodowienie oparte na mechanizmach globali-
zacyjnych otworzyło nowe możliwości i zdolności sieci jako miejsca tworzenia 
i „przechwytywania” nowych wartości . Sieć stała się naturalnym miejscem kre-
owania wartości, a jej atrybuty można traktować jako akcelerator efektywności 
przedsiębiorstw w niej osadzonych i jednocześnie ją tworzących4 .

3 W . W . Powell, Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, “Research 
in Organizational Behavior” 1990, vol . 12 .

4 A . Jabłoński, Twórczy model biznesu w koncepcji gospodarki sieciowej, „Studia i Prace . Kole-
gium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 162, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s . 180– 181 .
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24.1.  Sieci i klastry przedsiębiorstw jako element procesów 
integracyjnych

Dynamika sieci ukierunkowuje przedsiębiorstwa na ciągłe poszukiwa-
nie takich zasobów, które mogą stanowić perspektywę wzrostu bądź rozwoju . 
Samoistność sieci natomiast umożliwia uzyskiwanie często wartości o sile nie-
kontrolowanej czy wręcz nieprzewidywalnej, o dużej złożoności . Natomiast 
złożoność będąca immanentną cechą sieci, w powiązaniu z technologią cyfrową, 
tworzy nowe pole badawcze w biznesie międzynarodowym .

Funkcjonowanie w gospodarce sieciowej wprowadza czy wręcz narzuca 
nowe spojrzenie na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw . Proces ten 
cechuje się fazowym układem form, a rozwój przedsiębiorstwa przebiega od 
firmy narodowej do globalnej . Stwierdzenie to  stało się podstawą stworze-
nia modelu uppsalskiego . Model ten w swojej konstrukcji zakłada, że przed-
siębiorstwa wychodząc poza granice kraju macierzystego, koncentrują swoją 
uwagę na  rynkach podobnych i bliskich geograficznie, a następnie rozsze-
rzają obszar działania o oddalone kraje5 . Marian Gorynia i Barbara Jankowska 
zauważają, że w ramach modelu uppsalskiego firmy wychodzą poza granice 
kraju w momencie osiągnięcia sukcesu na rynku macierzystym, a początkowa 
działalność międzynarodowa opiera się na eksporcie, który – wraz z upływem 
czasu oraz budowaniem pozycji na rynku – zostaje zastąpiony formami wyma-
gającymi większego zaangażowania6 . Prezentowany model stanowił inspirację 
dla wielu rozwinięć i kontynuacji nawiązujących do idei sekwencyjnego pro-
cesu ekspansji zagranicznej, lecz równocześnie stał się punktem wyjścia do 
dalszych rozważań, a w konsekwencji do: stworzenia modeli innowacyjnych 
(decyzja o rozszerzeniu działalności na rynki zagraniczne jest traktowana jako 
innowacja w funkcjonowaniu firmy), internacjonalizacji niekonwencjonalnej 

5 J . Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, 
s . 20–21 .

6 M . Gorynia, B . Jankowska, Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa” 2007, 
nr 10 .
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(firma nie przechodzi po kolei przez kolejne etapy umiędzynarodowienia oraz 
nie kieruje swojej działalności początkowo na rynki najbliższe) oraz interna-
cjonalizacji symultanicznej (zakłada się ujednolicenie rynków oraz zanikanie 
różnic kulturowych w skali całego świata)7 . Krytyka modelu uppsalskiego 
uwzględnia m .in . istnienie przedsiębiorstw globalnych od samego początku 
ich działania (tzw . born global), nierealizujących fazowego modelu internacjo-
nalizacji8, a także, na co zwracają uwagę Marian Gorynia i Barbara Jankowska, 
funkcjonowanie firm w sieciach . Internacjonalizacja w kontekście tworzenia 
i funkcjonowania w sieciach staje się coraz częściej nowym procesem w przed-
siębiorstwach . Założenie tego modelu jest przeciwstawne do modelu uppsal-
skiego i stanowi odejście od dominacji indywidualistycznego zachowania firmy 
na rzecz postrzegania jej jako elementu większej sieci jednostek9 .

Dywagacje dotyczące działalności przedsiębiorstw w strukturach sieciowych 
warto wzbogacić spojrzeniem Matsa Forsgrena, który opisując rolę firm mię-
dzynarodowych w gospodarce światowej, wyróżnił sześć perspektyw, a jedna 
z nich rozpatruje relacje takich podmiotów z poszczególnymi aktorami w oto-
czeniu10 . Sieci relacji biznesowych są jednym z najważniejszych zasobów każdej 
filii i mają znaczenie dla jej miejsca w strukturze przedsiębiorstwa międzyna-
rodowego . Kluczowe znaczenie stanowi wiedza o rynku, a sieci umożliwiają 
jej pozyskiwanie . W perspektywie sieciowej powstanie przedsiębiorstwa mię-
dzynarodowego poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) jest pro-
cesem rozłożonym w czasie, ewolucyjnym . W tym ujęciu internacjonalizacja 
firmy sprowadza się do budowania pozycji w sieci biznesu globalnej gospodarki .

We współczesnej gospodarce światowej, od początku lat 90 . XX wieku, 
obserwuje się dezintegrację procesów produkcyjnych w skali regionu, okre-
ślaną również jako „tworzenie międzynarodowej sieci produkcji” . Postępująca 
liberalizacja handlowa i ułatwienia dotyczące BIZ spowodowały, że korporacje 

7 M . Gorynia, B . Jankowska, Teorie internacjonalizacji, op.cit .
8 J . Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, op.cit .
9 M . Gorynia, B . Jankowska, Teorie internacjonalizacji, op.cit .
10 M . Forsgren, Theories of the Multinational Firm. A Multidimensional Creature in the Glo-

bal Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2017 .
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transnarodowe zaczęły dzielić procesy produkcyjne i lokować je w różnych kra-
jach regionu, wykorzystując przewagi komparatywne oraz uwzględniając zasoby 
i możliwości techniczne oferowane na rynkach lokalnych . Tym samym kilka kra-
jów regionu partycypuje w różnych fazach produkcji określonego produktu final-
nego . Oczywisty jest fakt, że takie rozbicie łańcucha tworzenia wartości pogłębia 
znacznie procesy integracyjne zachodzące pomiędzy krajami współuczestniczą-
cymi w produkcji . Z jednej strony poszczególne kraje są zmuszone konkurować 
ze sobą w celu przyciągnięcia BIZ, a z drugiej rynek wymusza usuwanie barier 
utrudniających funkcjonowanie międzynarodowego łańcucha produkcji .

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa sieciowego jest zgoła inna . Stani-
sław Łobejko charakteryzując cechy takiego podmiotu, podkreśla specyficzne 
elementy w jego działalności .
1 . Zarządzanie w przedsiębiorstwie sieciowym odbywa się poprzez orkiestra-

cje procesów .
2 . Rozwój sieci i sieciowych form współpracy przedsiębiorstw powoduje, iż 

muszą one zmienić wewnętrzny klimat działania i przenieść punkt ciężkości 
z indywidualizmu działania na ukierunkowany na współpracę z otoczeniem .

3 . W procesie tworzenia wartości dokonuje się przejście od łańcucha warto-
ści do sieci wartości . Wartość powstaje jako efekt wykorzystania zasobów 
znajdujących się w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz współpracy wielu nie-
zależnych podmiotów połączonych ze sobą relacjami sieciowymi .

4 . Następuje zmiana lokalizacji wiedzy oraz wyróżniających umiejętności 
i kluczowych kompetencji z przedsiębiorstwa do sieci .

5 . Innowacje otwarte stają się nowym, sieciowym źródłem przewagi konku-
rencyjnej . Poprzez proces kreacji i rozwoju innowacji zamknięte we wnętrzu 
przedsiębiorstwo otwiera się na zewnętrznych partnerów (firmy, organi-
zacje, klienci), traktując ich jako podmioty współtworzące innowacje11 .
Takie przedsiębiorstwo może być albo bytem wirtualnym (w sensie braku 

podmiotowości prawnej) składającym się z całej sieci całkowicie niezależnych 

11 S . Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 .
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pod względem własnościowym firm, albo pojedynczym przedsiębiorstwem 
działającym na rynku sieciowym i traktującym relacje sieciowe z innymi pod-
miotami jako własne zasoby . Decentralizacja władzy jest zatem wkalkulo-
wana w ten model biznesowy . Ostatecznym źródłem sukcesu nie jest wartość 
pojedynczej firmy, ale wartość sieci, której jest elementem . Można to również 
określić dążeniem do maksymalizacji wartości zewnętrznej, wartości bezpo-
średniego biznesowego otoczenia danego przedsiębiorstwa .

Koncepcja klastrów zaproponowana przez Michaela E . Portera stanowi 
nową płaszczyznę myślenia o gospodarce narodowej i  lokalnej . Uwidacznia 
ona rolę przedsiębiorstw, władz oraz innych instytucji działających na rzecz 
wzmocnienia konkurencyjności . Zauważa on, że istnienie klastrów wskazuje, 
że na przewagę konkurencyjną wpływają czynniki znajdujące się poza daną 
firmą i często poza danym sektorem12 . Na przełomie XX i XXI wieku klastry 
znalazły się w centrum uwagi władz wielu krajów, bowiem zaczęto je postrze-
gać jako siłę napędową rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstw i regionów, 
szczególnie w kontekście tworzenia innowacyjności i konkurencyjności . Wiele 
regionów poszczególnych państw wciela tworzenie klastrów w swoją regio-
nalną strategię działania gospodarczego . Według Lee W . Munnich Jr . klaster 
jest przede wszystkim strategią rozwoju gospodarczego, która w sposób sko-
ordynowany i efektywny zapewnia wzrost gospodarczy . Włączając klastry do 
strategii lokalnej, agencje rządowe są bardziej skłonne do koordynowania swo-
ich działań, unikania powielania niektórych usług, a także są zainteresowane 
rozwijaniem bardziej kompleksowego podejścia do rozwoju gospodarczego13 .

Wielu autorów podkreśla znaczenie przepływu wiedzy pomiędzy akto-
rami klastrów . Wiedza w klastrach jest źródłem innowacyjności, która opiera 
się na interakcjach z podmiotami zrzeszonymi oraz pochodzącymi z zewnątrz . 
Klastry przyczyniają się do zwiększenia poziomu innowacyjności poprzez 

12 A . H . Jankowiak, Exploring the Role of Clusters in Increasing the Competitive Advantage of 
an Enterprise in the Global Economy, w: New Challenges of Economic and Business Development 
– 2018: Productivity and Economic Growth. Proceedings, 2018, University of Latvia, s . 270–279 .

13 Industry Clusters an Economic Development Strategy for Minnesota Preliminary Report, 
L . W . Munnich Jr . (ed .), University of Minnesota Extension Service, January 1999, s . 10 .
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zapewnienie powiązań pomiędzy rozporoszonymi dotychczas naukowcami 
i badaczami, a także połączenie właściwych naukowców i/lub ośrodków badaw-
czych z właściwym sektorem, co przekłada się na interakcje nauki z rynkiem . 
Klastry łączą także zróżnicowane kompetencje samych przedsiębiorców oraz 
sprzyjają włączeniu lokalnych przedsiębiorstw do sieci korporacji transnarodo-
wych i ich globalnych łańcuchów dostaw . To właśnie dzięki klastrom wysokiej 
wydajności zasoby ludzkie i ich umiejętności oraz kapitał są połączone w jedną 
sieć, aby tworzyć innowacyjne środowisko, w którym można kreować wcze-
śniej ukrytą wiedzę14 .

Podkreślając korzyści wynikające z funkcjonowania w sieci przedsiębiorstw, 
należy jednak zdawać sobie sprawę z mankamentów struktur sieciowych, wśród 
których często wymienia się: niedopasowanie się partnerów w sieci (np . wyni-
kające z niezgodności kultur organizacyjnych), wzrost kosztów transakcyjnych 
współdziałania związany ze zwiększeniem liczby podmiotów, ograniczenia 
w dostępie do informacji powodowane nieufnością partnerów i/lub obawą 
przed „wyciekiem” fundamentalnych informacji stanowiących przewagę kon-
kurencyjną oraz niekorzystne zmiany zewnętrznych warunków wynikające ze 
zmienności otoczenia politycznego, ekonomicznego czy prawnego15 .

Podsumowanie

Żadna korporacja transnarodowa nie jest tworem jednolitym, choć cza-
sem w analizach ekonomicznych w taki sposób jest ujmowana . W procesach 
biznesowych, jakie zachodzą pod szyldem danej korporacji, bierze udział wiele 
przedsiębiorstw zarejestrowanych w różnych krajach . Bardzo często w roli 

14 B . Drelich-Skulska, A . H . Jankowiak, EU–China Cluster Collaboration Initiative – The Role 
of Clusters in Economic Development, w: Opportunities and Challenges. Sustainability of China–EU 
Relations in a Changing World . The Challenge for the Development of European Integration: Behind 
the Multiple Crises, Shi Jian, Heiduk G . (ed .), 2019, China Social Sciences Press, s . 159–188 .

15 S . Lachiewicz, A . Zakrzewska-Bielawska, Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organi-
zacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, ”Management and Business Administration . Cen-
tral Europe” 2002, vol . 4 (117), s . 34–45 .
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współwłaścicieli występują partnerzy zewnętrzni, którzy nie są spółkami zależ-
nymi . Im bardziej KTN jest otwarta na współpracę, tym bardziej rozmywają 
się jej granice w postaci kontrolowanych podmiotów . Jednak w mniejszym lub 
większym stopniu wszystkie definicje korporacji transnarodowych podkreślają 
konieczność istnienia ośrodka kontroli, z perspektywy którego ocenia się sto-
pień podporządkowania spółek zależnych . Jeśli nawet docenia się rozproszenie 
zasobów w sieci współpracujących ze sobą przedsiębiorstw w ramach korpo-
racji oraz zauważa umiędzynarodowienie łańcucha wartości, to należy wska-
zać, że ostatecznym celem korporacji jest zwiększanie wartości wewnętrznej, 
zgromadzonej pod wspólnym szyldem całej grupy .

Poczynione rozważania pozwalają na stwierdzenie, że obecnie dynamicz-
nie rozwijają się zjawiska, które zmieniają układ podmiotów i sił we współ-
czesnej gospodarce światowej, co powoduje odejście od tradycyjnych modeli 
na  rzecz zróżnicowanych sieci powiązań . Zarówno klastry, rozumiane jako 
sieci lokalne powiązane poprzez bliskość geograficzną swoich uczestników, jak 
i sieci ponadregionalne o zasięgu międzynarodowym, w skład których wcho-
dzą przedsiębiorstwa zlokalizowane w poszczególnych krajach znajdujących 
się na różnych poziomach rozwoju, sprawiają, że nawet lokalne małe i średnie 
firmy stają się aktywnymi graczami na arenie międzynarodowej .
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25AGNIESZKA DOMAŃSKA1, RAFAŁ WIDERSKI2

EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW NA B+R 
A MIĘDZYNARODOWE RANKINGI 
INNOWACYJNOŚCI – WYZWANIA 

W ANALIZIE EMPIRYCZNEJ

Streszczenie

Celem niniejszego rozdziału jest wprowadzenie do problematyki efektywności nakładów 
finansowych na innowacje, wyrażanej w danych na temat produkcji oraz eksportu inno-
wacyjnych dóbr i usług . Opracowanie stanowi pierwszy etap szerszych badań naukowych, 
skupionych wokół zagadnień efektywności nakładów na badania i rozwój (B+R) w Polsce 
na tle innych krajów Unii Europejskiej . W pierwszej części zostały przedstawione i scha-
rakteryzowane dostępne międzynarodowe rankingi innowacyjności, w drugiej zaprezento-
wano autorską analizę dostępnej literatury . W trzeciej części autorzy dokonali prezentacji 
dostępnych danych (źródła, kategoryzacja wskaźników, szczegółowość) i oceny ich przy-
datności dla budowania ilościowych modeli niezbędnych do prowadzenia dalszych prac 
badawczych . Z uwagi na fakt, że kolejne badania będą oparte na metodach ilościowych, 
dokonano wyboru potencjalnych zmiennych objaśnianych i objaśniających na podsta-
wie konieczności wykorzystania w modelach odpowiednio długich szeregów czasowych .

1 dr hab . Agnieszka Domańska, prof . SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kole-
gium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych .

2 Rafał Widerski, doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie .
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Kluczowe słowa: innowacje, innowacyjność, wydatki na B+R, polityka fiskalna, export 
high-tech .

THE EFFICIENCY OF EXPENDITURE ON R&D 
AND INTERNATIONAL INNOVATION RANKINGS 
– CHALLENGES FOR EMPIRICAL ANALYSIS

Summary

This chapter aims to introduce the issue of efficiency of financial expenditure on innova-
tions, expressed primarily in statistics on the production and export of innovative goods 
and services . The chapter constitutes an introductory part of a broader scientific research 
focused on the issue of efficiency of research and development (R&D) expenditure in Poland 
against the background of other European Union member states . The chapter presents 
and characterises available international innovation rankings . It then contains the origi-
nal analysis of available literature with particular emphasis on the recent positions . In the 
third part, the authors presented the available databases (sources, categorisation of indica-
tors, attention to detail) and assessed their usefulness for developing quantitative models 
necessary for further research . Due to the fact that the research will be based on quantita-
tive methods, explained and explanatory variables were chosen so that they cover suitably 
long time series adjusted to estimated models .

Keywords: innovations, R&D expenditures, fiscal policy, high-tech exports .

Wprowadzenie

Badanie efektywności nakładów na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle 
innych krajów Unii Europejskiej, a z czasem w perspektywie globalnej, jest 
jednym z zagadnień badawczych, którymi zajmę się w kolejnych badaniach 
[Agnieszka Domańska] . Oczywiście temat jest nienowy, a w literaturze ekono-
micznej znajdujemy dość znaczną – choć wbrew pozorom przy takiej randze 
tematyki i takim społeczno-ekonomicznym ciężarze gatunkowym wcale nie 
aż tak dużą – liczbę pozycji go opisujących i analizujących z różnych punktów 
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widzenia . Ostra rywalizacja w międzynarodowych rankingach innowacyjności 
i konkurencyjności, która przeradza się wręcz w swoistą „walkę” krajów, by 
pojawić się w nich na jak najwyższej pozycji (wypaść najlepiej na tle innych 
państw), jest faktem, na który powołują się przede wszystkim politycy czy dzien-
nikarze, wypowiadający się słowem lub na piśmie na temat innowacyjności, 
jej aktualnego stanu w szerszym międzynarodowym kontekście, konieczno-
ści podniesienia poziomu innowacji itd . Jednak mnie interesuje pewien kon-
kretny aspekt tej problematyki, co wyjaśnię dalej . Dodatkowo tak wiele dzieje 
się obecnie w naszym kraju w kwestii inwestycji w B+R, wspierania i budowa-
nia innowacyjności, a w efekcie uczynienia z Polski „gospodarki przyszłości”3 .

Jednak z uwagi na charakter całej niniejszej książki we wprowadzeniu 
mojego skromnego do niej wkładu pragnę powiedzieć, jak współpraca z Panią 
Profesor Katarzyną Żukrowską, a raczej wieloletnia praca pod jej kierownic-
twem, przyczyniła się do obecnego ukierunkowania moich dociekań badaw-
czych . To bowiem od momentu, kiedy została ona szefem Instytutu Studiów 
Międzynarodowych SGH, moje zainteresowania badawcze uległy pewnemu 
„oderwaniu” od międzynarodowej transmisji impulsów ekonomicznych, syn-
chronizacji cykli koniunkturalnych między krajami, makroekonomii gospodarki 

3 Od kilku lat mocno podkreślana konieczność zwiększenia nakładów na badania i rozwój 
(B+R) wynika przede wszystkim z pożądanych aktualnych zadań rozwojowych gospodarki Polski, 
co szczególnie silnie widać przez pryzmat potrzeby „wyrwania się” z pułapki średniego rozwoju 
od dawna poświadczanej miejscami przydzielanymi naszemu krajowi w światowych rankingach 
wynalazczości i innowacyjności . Zaowocowało to nie tylko opracowaniem i przyjęciem przez 
obecne władze RP konkretnych dokumentów programowych i strategii rozwojowych podkre-
ślających wagę innowacyjności, postępu technologicznego i konkurencyjności międzynarodowej 
w nowoczesnych branżach (takich jak: nowoczesne aplikacje mobilne; usługi mobilne; handel 
elektroniczny – e-commerce; usługi sieciowe – Web-service; cloud computing; produkcja opro-
gramowania dla firm w modelu agencyjnym; tworzenie narzędzi analitycznych – Research Tools 
i Business Intelligence; branża Big Data; biotechnologia; ochrona zdrowia), ale też powołaniem 
do życia i aktywnym funkcjonowaniem funduszy finansujących ten kierunek polityki gospo-
darczej . Łączy się to również z jednym z kluczowych celów strategicznych dla polskiej innowa-
cyjnej „gospodarki przyszłości”, jaką jest konieczność stwarzania odpowiednich warunków do 
współpracy biznesu z nauką, zwłaszcza w zakresie przemysłów najwyższej techniki, tzw . KET (Key 
Enabling Technologies) . Zob . A . Domańska, Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań 
z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy, „Studia i Prace Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2019, nr 5 .



Agnieszka Domańska, Rafał Widerski 

544

otwartej i całej też makroperspektywy („widzianej z góry”) i poczęły „krążyć” 
wokół problematyki, która fascynuje mnie do dziś . Chociaż z początku, muszę 
przyznać, nie byłam zbyt zadowolona z tego nowego dla mnie obszaru i dopiero 
czas pokazał, jak interesujący, wielowątkowy i jak wiele ścieżek badawczych 
otwierający jest ten temat .

Konkretnie rozpoczęło się od mojego udziału w badaniu statutowym Insty-
tutu Studiów Międzynarodowych KES SGH 2015, kiedy podjęłam się napisa-
nia opracowania pt . Otwartość gospodarki jako uwarunkowanie konkurencyjności 
– przegląd podejść teoretycznych i analitycznych . Efektem tych studiów była 
nasza wspólna „instytutowa” książka pt . Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost pod 
redakcją naukową prof . dr hab . Katarzyny Żukrowskiej, z rozdziałem mojego 
autorstwa . W kolejnym roku kontynuowaliśmy, a raczej pogłębialiśmy prace 
nad problematyką innowacyjności i konkurencyjności w badaniu instytutu pt . 
„Gospodarka innowacyjna i procesy innowacyjne: próba ujęcia kompleksowego” . 
Tutaj – co było też wynikiem pewnego mojego intelektualnego przechodzenia 
od perspektywy makroekonomicznej, do której byłam niejako przyzwyczajona, 
do bliższego przyglądania się temu, co dzieje się zdecydowanie „niżej”, a więc 
na poziomie firmy – postanowiłam skupić się na „modnych”, ale też atrakcyj-
nych poznawczo i badawczo tzw . start-upach (mikro- i małych podmiotach 
reprezentujących z reguły branże innowacyjne) . W związku z tym zajęłam się 
problematyką rozwoju tych przedsiębiorstw jako przejawu i efektu trendów 
innowacyjności w gospodarce, skupiając się, z jednej strony, na teorii, z drugiej 
– dokładniej studiując metody analizy empirycznej w tym temacie . Kolejne 
badanie (z 2017 r .), które realizowaliśmy jako zespół pod kierunkiem Pani Pro-
fesor, było zatytułowane „Dyfuzja wiedzy, informacji, technologii, innowacji 
w warunkach otwartości gospodarki i społeczeństwa” . To szeroko zakrojone 
i bardzo ciekawe ujęcie tematyczne pozwoliło mi dostrzec wątek, który do tej 
pory eksploruję w moich pracach naukowych – w jaki sposób i jakimi kanałami 
przebiega właśnie owa dyfuzja czy też transmisja efektów badań naukowych 
do gospodarki, w tym jakie są obszary i mechanizmy współpracy pomiędzy 
przedstawicielami nauki i biznesem . Zainspirowana tematem badań statu-
towych, własne badania realizowałam pod tytułem „Innowacyjność małych 



25. Efektywność nakładów na B+R a międzynarodowe rankingi innowacyjności...

545

przedsiębiorstw w kontekście problematyki dyfuzji innowacji w gospodarce 
otwartej”, gdyż postanowiłam skupić się właśnie na małych innowacyjnych 
firmach typu start-up i ich współpracy z nauką, a więc na czymś, co w istocie 
jest kwestią transformacji efektów B+R do praktyki gospodarczej . Kontynu-
acją był udział w kolejnych wspólnych pracach pod kierunkiem Pani Profesor, 
zatytułowanych „Nowe przemysły w gospodarce: rozwój, bariery i możliwości 
ich pokonania” . Badanie to miało nowatorski charakter, gdyż brakuje takiego 
ujęcia w analizach i  tym bardziej publikacjach ukazujących się na polskim 
rynku wydawnictw naukowych . Studium to stanowiło oczywiście kontynu-
ację badań nad produktami wiedzy czy ekonomią innowacji i wyścigiem w tej 
dziedzinie po zdobycie lauru korzyści globalnych .

Wychodząc od tych inspiracji, a  jednocześnie poszerzając perspektywę 
badawczą, postanowiłam jednak po raz kolejny rozpocząć od spojrzenia ogól-
niejszego i umieścić problem efektywności B+R w kontekście międzynarodo-
wym, w tym pokazać, jak nakłady finansowe na innowacyjność oraz badania 
i rozwój przekładają się na konkretne ilościowo mierzalne wyniki Polski na tle 
innych krajów, ujęte w formie wskaźników i danych statystycznych . Chodzi 
mi przede wszystkim o uchwycenie i dokładniejszą analizę mechanizmów 
transmisji rezultatów badań naukowych na rynek . Widać to, jak wspomniano, 
w międzynarodowych statystykach, które można przestudiować na podstawie 
odpowiednio dobranych wskaźników „wynikowych” . Pogłębione studia na ten 
temat – z uwagi na ich szeroko zakrojony zakres – planuję realizować w więk-
szym zespole badawczym . Obecnie pracujemy nad nim wspólnie z Rafałem 
Widerskim, który prof . dr hab . Katarzynę Żukrowską miał okazję poznać 
podczas studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej SGH .

Panią Profesor zapamiętałem jako osobę, która oprócz posiadanej wie-
dzy merytorycznej i praktycznej okazała się być bardzo przyjazną i otwartą 
na współpracę naukową . Było to podczas pisania jednego z rozdziałów pracy 
doktorskiej, dotyczącego wpływu polityki fiskalnej na innowacyjność gospo-
darek wybranych krajów Unii Europejskiej . Dzięki uprzejmości Pani Profe-
sor Katarzyny Żukrowskiej miałem możliwość poznania dr hab . Agnieszki 
Domańskiej, z którą do dziś prowadzę dalsze prace badawcze [Rafał Widerski].
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Punktem wyjścia dla stawianych pytań badawczych niech będzie konsta-
tacja, że o ile najważniejszą „dyscypliną”, w ramach której kraje konkurują 
i porównują się wzajemnie na forum rankingów, są wielkości nakładów na B+R 
(i na tych celach koncentrują się strategie rozwojowe np . Unii Europejskiej), 
o tyle w zdecydowanie mniejszym stopniu nakłady te odnosi się do docelo-
wych i konkretnych wskaźników opisujących efekty takiej działalności .

Celem niniejszego rozdziału, który w zamyśle ma być częścią szerszych 
badań nad efektywnością nakładów finansowych na  innowacje (wyrażaną 
przede wszystkim w danych na temat produkcji oraz eksportu innowacyjnych 
dóbr i usług), jest wprowadzenie do problematyki . Zamierzenie to zrealizujemy 
poprzez ogólną prezentację literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem najnowszych publikacji . Przede wszystkim jednak, z uwagi na fakt, że 
planowane badania mają być oparte głównie na metodach ilościowych wymaga-
jących zebrania odpowiednio długich szeregów czasowych danych statystycznych, 
dokonamy prezentacji dostępnych danych (źródła, kategoryzacja wskaźników, 
szczegółowość) i oceny ich przydatności dla budowania modeli ilościowych .

25.1. Międzynarodowe rankingi innowacyjności

Powszechnie w dokumentach programowych i strategiach rozwojowych Unii 
Europejskiej (w tym w kontekście zrównoważonego rozwoju) jest podkreślana 
konieczność wyraźnego progresu w innowacyjności, która jest źródłem zmian 
konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów . Według postanowień 
Komisji Europejskiej, zawartych w dokumencie Strategia Europa 2020, kraje UE 
powinny opierać swój rozwój społeczno-gospodarczy na trzech filarach: ekono-
micznym, społecznym i ekologicznym . Jednym z trzech priorytetów strategii jest 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach . Do najważniejszych działań 
w tym zakresie zaliczono zwiększenie wydatków na działalność badawczo-roz-
wojową do 3% PKB, z czego 1% PKB powinno pochodzić z budżetów krajów 
członkowskich . O innowacyjności gospodarek różnych krajów ma świadczyć wiel-
kość nakładów na prace badawczo-rozwojowe w skali kraju czy regionu, w tym 
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istotne miejsce zajmują dostępność środków i transfery budżetowe . Takie podej-
ście jest widoczne chociażby w publikowanym od 1997 r . raporcie dotyczącym 
globalnej konkurencyjności pt . Global Competitiveness Reports czy w kolejnych 
badaniach indeksu SII (Summary Innovation Index), a także założeniach Strategii 
Europa 2020, która została przyjęta w 2010 r . przez Komisję Europejską w celu 
stymulowania rozwoju gospodarki wszystkich członków UE . Strategia Europa 
2020 jest zwana również „strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju”, której celem jest stworzenie w krajach Unii Europejskiej warunków 
do długotrwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i społecznego .

Jednak przy wszelkich niepodważalnych korzyściach, jakie niesie ze sobą 
informacja na temat nakładów na  innowacje (np . w odniesieniu do PKB), 
i ważności zawartego w tym materiału informacyjnego – przydatnego zwłasz-
cza dla porównań między krajami, prowadzonej w nich polityki podnoszenia 
konkurencyjności, zakresu i jakości systemów wsparcia innowacji itd . – jest 
to w istocie informacja połowiczna pokazująca drogę, a nie cel czy też osta-
teczny skutek, jakim jest faktyczny wymierny ilościowo wzrost innowacyjności 
krajowej produkcji/usług . Żadnego zdziwienia nie powinno budzić twierdze-
nie, że nakłady są niezbędne dla efektów . Jednak istotne jest dojście do prawdy, 
jak owe publiczne lub prywatne środki „przeistaczają się” w procesach pro-
dukcyjnych firm w konkretne oferowane i sprzedawane na rynkach krajowych 
i zagranicznych (podniesienie poziomu konkurencyjności międzynarodowej 
kraju) dobra i usługi . Konieczne jest więc jak najbardziej rzetelne zbadanie 
tego problemu z uwzględnieniem „twardych” danych statystycznych . Kluczowe 
jest też pytanie badawcze o efektywność wykorzystania środków w kreowaniu 
faktycznej innowacyjności gospodarki narodowej .

25.2. Przegląd literatury

Problem, który podejmujemy w naszym badaniu, jest swego rodzaju zwor-
nikiem intelektualnym dwóch bardzo szerokich i w gruncie rzeczy kluczo-
wych dla polityki gospodarczej obszarów badawczych . Łączy bowiem, z jednej 
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strony, zagadnienia efektywności polityki fiskalnej jako kreującej bodźce dla 
rozwoju gospodarczego i wręcz bezpośrednio na niego oddziałującej, z drugiej 
zaś temat koncepcji wzrostu i rozwoju gospodarczego opartych na innowacyj-
ności . Z uwagi na fakt, że pierwszy zakres problemowy jest niezwykle szeroko 
opisany i dyskutowany niemalże od początku istnienia ekonomii jako nauki 
(jako jedno z jej największych wyzwań, w warstwie zarówno teoretycznej, jak 
i empirycznej), pominiemy przegląd literatury na ten temat .

W przypadku problematyki znaczenia innowacyjności dla rozwoju gospodar-
czego należy zaznaczyć, iż choć nieco intuicyjnie moglibyśmy zaliczyć to zagad-
nienie do głównego nurtu ekonomii, de facto nie ma ono silnych powiązań ze 
szkołą keynesowską czy postkeynesowską, a już z pewnością z teoretycznym 
podejściem neoklasycznym . Zagadnienie innowacyjności obecnie zaliczamy 
raczej do szkoły ordoliberalnej i możemy powiązać z nurtem instytucjonalnym .

Przeglądu literatury nie sposób nie zacząć od nawiązania do „ojca” kon-
cepcji innowacyjności i innowacji – Josepha Aloisa Schumpetera . Z uwagi jed-
nak na oczekiwaną objętość opracowania przywołamy tylko kilka wybranych 
myśli tego twórcy . W jego opinii instytucje, w tym również polityka fiskalna 
rządu, odgrywają istotną rolę w kreowaniu innowacji na rynku . Rząd może 
odpowiednio wynagradzać i pobudzać przedsiębiorców do działania na rzecz 
innowacyjności . Ponadto stabilizacyjna polityka fiskalna, realizowana w ramach 
budżetu państwa, może się przyczynić do ich rozwoju w kraju czy regionie 
gospodarczym4 . Ważnym źródłem, decydującym o ogólnej innowacyjności 
gospodarki, są również wynalazki . Joseph Alois Schumpeter uważał, że wyna-
lazki powstają poza systemem gospodarczym, a następnie są dostrzegane przez 
przedsiębiorców, którzy wdrażają je i przekształcają w dobra i usługi ofero-
wane na rynku jako nowości5 . Dlatego polityka fiskalna – poprzez wydatki 
i dotacje z budżetu oraz zachęty podatkowe – powinna wspierać działalność 
badawczo-rozwojową .

4 IMF, Fiscal Policies for Innovation and Growth, Chapter 2, April 2016, s . 29–55 .
5 J . A . Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process, MacGraw-Hill Book Company, New York–Toronto–London 1939, s . 161– 173, 
377–386 .
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Do głównych przedstawicieli ekonomii instytucjonalnej możemy zaliczyć: 
Thorsteina Veblena, Wesleya Mitchella, Johna Commonsa i Johna Hobsona6 . 
Instytucjonaliści zwracali uwagę na słabszą stronę głównego nurtu ekonomii, 
zwłaszcza na zawodność rynku i występującą na nim asymetrię informacji7 .

Podstawowym założeniem nurtu instytucjonalnego i neoinstytucjonalnego 
jest przyznanie szczególnej roli instytucjom (w tym również polityce fiskalnej), 
które ułatwiają podejmowanie decyzji w warunkach dużej niepewności i braku 
pełnego dostępu do informacji8 . Interesujące są też prace Karla H . Oppenlän-
dera, według którego innowacje wprowadzane przez przedsiębiorców na rynek 
mogą mieć istotne znaczenie, ale jest ich mniej9 . Większość stanowią inno-
wacje o charakterze imitacyjnym, będące reakcją na zmiany popytu10 . Z tego 
powodu konsumentów uznaje się za podstawowy czynnik wpływający na trendy 
zmian w gospodarce11 .

Wróćmy do literatury badającej zagadnienie innowacyjności, a  także 
samych wydatków na badania i rozwój jako źródeł wzrostu i rozwoju gospo-
darczego . Z uwagi na oczekiwaną objętość opracowania odniesiemy się tu do 
wybranych autorów . Na marginesie warto zaznaczyć, że w niniejszym prze-
glądzie literatury pominiemy samą definicję innowacji czy też odróżnienie 
jej od kategorii „wynalazku”, co zostało przedstawione np . w innych pracach 
Rafała Widerskiego12 .

6 H .  Landreth, D . C .  Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s . 352–375, 415 .

7 L . Soete, B . Weel, Schumpeter and the Knowledge-Based Economy: On Technology and 
Competition Policy, ”MERIT” 1999, no . 4, Research Memorandum from Maastricht Univer-
sity, s . 6–9 .

8 L . Soete, B . Weel, Schumpeter and the Knowledge-Based Economy…, op.cit .
9 K . H . Oppenländer, Zur Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen, „Ifo-Studien“ 

1986, Nr . 32, Heft 1–3, s . 131–142 .
10 L . V . Shavinina, The International Handbook on Innovation, Elsevier Science, Oxford 2003,  

s . 97–116 .
11 M . Slavova, Consumerism as a Source for Innovation and Product Development, ”Econo-

mic Alternatives” 2014, issue 4, University of National and World Economy, Sofia, s . 7–10 .
12 R . Widerski, Polityka fiskalna a innowacyjność gospodarki, w: Innowacyjność polskiej gospo-

darki: wybrane aspekty, K . Opolski (red .), J . Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s . 49–61 .
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Studia empiryczne analizujące te zagadnienia z wykorzystaniem informacji 
statystycznych (szeregów czasowych i oszacowań panelowych) zostały zapocząt-
kowane przez Roberta J . Barro, który przeanalizował związek między wydatkami 
budżetowymi na badania i rozwój a wzrostem gospodarczym na przykładzie 
98 krajów w  latach 1960–198513 . W pionierskim artykule autor ten okre-
ślił korelację pomiędzy wydatkami publicznymi i wzrostem gospodarczym14 .

W literaturze przedmiotu Horst Hanusch i Andreas Pyka przeprowadzili 
badania, w których opracowali ramy analityczne zwane „kompleksową ekono-
mią neoschumpeteriańską”, pozwalającą na empirycznie sprawdzenie wpływu 
innowacji na rozwój gospodarczy15 . Ponadto w empirycznych pracach badaw-
czych (zrealizowanych przez takich ekonomistów, jak: Aurora Amelia Castro 
Teixeira i Natercia Fortuna, Erik Canton, Amitrajeet Batabyal i Peter Nijkamp, 
Yusuf Akinwale, Johanna Vogel oraz Francesco Cinnirella i  Jochen Streb) 
udowodniono, że innowacje są pozytywnie związane ze wzrostem gospodar-
czym na poziomie zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym16 . Badania 
te również podkreśliły fakt, że innowacje często wynikają z działalności badaw-
czo-rozwojowej i są głównym motorem rozwijającej się gospodarki . Polityka 

13 R . J . Barro, Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, ”Journal of 
Political Economy“ 1990, no . 98, s . 407–443 .

14 R . J .  Barro, Government Spending in  a  Simple Model of Endogenous Growth, op.cit ., 
s . 103– 125 .

15 H . Hanusch, Fighting the Crisis: Public Sector Governance in a Comprehensive Neo-Schum-
peterian System, ”Homo Oeconomicus” 2010, vol . 27 (1/2), s . 89–104; H . Hanusch, A . Pyka, 
The Principles of Neo-Schumpeterian Economics, ”Cambridge Journal of Economics” 2007, 
vol . 31 (2), s . 275–289 .

16 A . A . C . Teixeira, N . Fortuna, Human Capital, Innovation Capability and Economic Gro-
wth Portugal, 1960–2001, ”Portuguese Economic Journal” 2004, no . 3, s . 205–218; E . Canton 
et al ., Human Capital, R&D and Competition in Macroeconomic Analysis, “ENEPRI Working 
Paper” 2005, no . 38, s . 31–40; A . Batabyal, P . Nijkamp, Human Capital Use, Innovation, Pat-
ent Protection, and Economic Growth in Multiple Regions, ”Economics of Innovation and New 
Technology” 2013, vol . 22 (2), s . 113–126; Y . Akinwale et al ., Understanding the Nexus of R&D, 
Innovation and Economic Growth in Nigeria, ”International Business Research” 2012, vol . 5 (11), 
s . 187–196; J . Vogel, The Two Faces of R&D and Human Capital: Evidence from Western European 
Regions, ”University of Oxford Working Paper” 2012, no . 599, s . 2–37; F . Cinnirella, J . Streb, 
The Role of Human Capital and Innovation in Prussian Economic Development, ”Cesifo Working 
Paper” 2013, no . 4391, s . 2–22 .
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fiskalna, poprzez wydatki na badania i rozwój, realizuje swoje cele związanie 
z pobudzaniem wzrostu gospodarczego . Potwierdza to fakt stwierdzony przez 
Jana Fagerberga, który w swojej analizie dzieł Josepha Aloisa Schumpetera 
pokazał, że innowacja staje się istotnym elementem długoterminowego wzro-
stu gospodarczego17 .

Ponadto w publikacjach Roberta  J . Barro, Xaviera Sala-í-Martina oraz 
Jana-Egberta Sturma został podkreślony fakt, że krańcowy produkt kapitału 
publicznego jest wyższy niż kapitału prywatnego18 . Prace Jamesa Bradforda 
DeLonga i Lawarence’a Summersa oraz Mohammeda Ishaq Nadiri również 
potwierdziły, że stopa zwrotu z publicznych wydatków na badania i rozwój 
przekracza prywatną stopę zwrotu19 . Richard R . Nelson i Sidney Winter roz-
patrywali innowacyjność gospodarki jako dobro publiczne20 . Uznali, że dzia-
łania innowacyjne mają znacząco pozytywne efekty zewnętrzne, co oznacza, 
że wydatki budżetowe na  innowacje odgrywają kluczową rolę dla wzrostu 
gospodarczego . Zagadnieniami tymi zajmowali się też David Alan Aschauer21 
i Edward Gramlich22 .

Bardzo wielu autorów skupia się na pośrednim wpływie inwestycji w badania 
i rozwój na wzrost gospodarczy, mianowicie poprzez oddziaływanie na produk-
tywność kapitału ludzkiego czy całkowitą produktywność czynników . Przy-
kładowo, za pomocą modeli endogennego wzrostu, zapoczątkowanych przez 

17 J . Fagerberg, Innovation: A Guide to the Literature, w: The Oxford Handbook of Innovation, 
J . Fagerberg, D . Mowery, R . Nelson (ed .), Oxford University Press, Oxford 2004, s . 1–26 .

18 R . J . Barro, X . Sala-í-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill and MIT Press, Boston 
1995, s . 220–223, 303–305; J . E . Sturm, Public Capital Spending in the Netherlands: Develop-
ment and Explanations, ”Applied Economics Letters” 1998, no . 5, s . 5–10.

19 J . B . DeLong, L . H . Summers, Equipment Investment and Economic Growth, “Quarterly 
Journal of Economics” 1991, vol . 106 (2), s . 445–502; M . I . Nadiri, Innovations and Technologi-
cal Spillovers, “NBER Working Paper” 1993, no . 4423, National Bureau of Economic Research, 
Cambridge, MA, s . 31–32 .

20 R . R . Nelson, S . G . Winter, The Schumpeterian Trade off Revised, ”American Economic 
Review” 1982, no . 72, s . 114–132 .

21 D . A . Aschauer, Is Public Expenditure Productive?, ”The Journal of Monetary Economics” 
1989, no . 23, s . 177–200 .

22 E . Gramlich, Infrastructure Investment: A Review Essay, ”Journal of Economic Literature” 
1994, vol . 32, issue 3 (3), s . 1176–1196 .
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Paula Michaela Romera i Roberta Emersona Lucasa Jr ., analizowano efekty 
wzrostu wydajności, które występują poprzez tworzenie kapitału ludzkiego oraz 
prac badawczo-rozwojowych23 . Po pierwsze, kapitał ludzki może bezpośrednio 
zwiększyć całkowity współczynnik produktywności, a po drugie – wzmocnić 
działalność technologiczną firm o innowacje, imitacje lub przyjęcie nowych 
technologii24 . W swoim artykule Philippe Aghion i Peter Howitt przedstawili 
model endogennego wzrostu i wykazali, że działalność badawczo-rozwojowa 
może prowadzić do innowacji i w dużej mierze jest warunkiem postępu tech-
nologicznego, który będzie determinował wzrost i  rozwój gospodarczy we 
wspomnianym schumpeterowskim twórczym procesie destrukcji25 . W tym 
samym czasie Aurora Amelia Castro Teixeira i Natercia Fortuna oszacowały 
długotrwały związek między całkowitą produktywnością czynników a dzia-
łalnością badawczo-rozwojową26 . Wyniki ich badań wskazały, po pierwsze, że 
zasoby kapitału ludzkiego są ważniejsze niż wewnętrzne zdolności do tworze-
nia innowacji, a po drugie, że wpływ badań i rozwoju oraz rozwoju kapitału 
ludzkiego jest pozytywny w przypadku regionów i powinien być wspierany 
poprzez politykę fiskalną . Na aspekt roli osiągnięć edukacyjnych w omawianym 
kontekście zwracał uwagę np . Erik Canton27 . Według Jana Fagerberga inno-
wacje wynikają z działalności badawczo-rozwojowej i są głównym motorem 
rozwijającej się gospodarki28 . Ponadto pozostałe badania również podkreśliły 

23 P . M . Romer, Increasing Returns and Long Run Growth, ”Journal of Political Economy” 
1986, vol . 94 (5), s . 1002–1037; R . E . Lucas Jr ., On the Mechanics of Economic Development, 
”Journal of Monetary Economics” 1988, no . 22, s . 3–42 .

24 J . Benhabib, M . M . Spiegel, The Role of Human Capital in Economic Development: Evi-
dence from Aggregate Cross-Country Data, ”Journal of Monetary Economics” 1994, no .  34, 
s . 143–173; A . A . C . Teixeira, N . Fortuna, Human Capital, Innovation Capability and Economic 
Growth Portugal, op.cit ., s . 2–18; F . Cinnirella, J . Streb, The Role of Human Capital and Innova-
tion in Prussian Economic Development, op.cit ., s . 2–22 .

25 P . Aghion, P . Howitt, A Model of Growth through Creative Destruction, ”Econometrica” 
1992, vol . 60 (2), s . 323–351 .

26 A . A . C . Teixeira, N . Fortuna, Human Capital, Innovation Capability and Economic Gro-
wth Portugal…, op.cit., s . 205–225 .

27 E . Canton et al ., Human Capital, R&D and Competition in Macroeconomic Analysis, op.cit .,  
s . 33–40 .

28 J . Fagerberg, Innovation: A Guide to the Literature, op.cit ., s . 1–26 .
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fakt, że istotny wpływ na innowacyjność kraju czy regionu gospodarczego mają 
wydatki budżetowe przeznaczone na B+R29 .

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na istnienie wpływu innowacji 
na całkowitą produktywność czynników . Na przykład Johanna Vogel zbadała 
wpływ badań i rozwoju oraz kapitału ludzkiego na rozwój całkowitego wzro-
stu wydajności czynników30 . Wyniki empiryczne były znaczące i dotyczyły 
pozytywnego bezpośredniego skutku rozwoju kapitału ludzkiego oraz pozy-
tywnego pośredniego wpływu działalności badawczo-rozwojowej na wzrost 
łącznej produktywności czynników produkcji w krajach UE-15 .

Na koniec jeden akapit poświęcimy samemu rozumieniu i definiowaniu 
innowacyjności w literaturze ekonomicznej, gdyż nasze badanie chcielibyśmy 
umieścić w podobnym nurcie jak przytoczone poniżej publikacje .

Innowacyjność można przedstawić jako zdolność do wytwarzania, wdraża-
nia i absorpcji innowacji . O poziomie innowacyjności kraju czy regionu gospo-
darczego decyduje skuteczność implementacji nowych rozwiązań . Ze względu 
na niejednorodny rozkład przestrzenny ważne jest nie tylko określenie, jakie 
innowacje są możliwe do osiągnięcia, ale również, czy zostaną one zaabsorbo-
wane przez producentów i zaakceptowane przez rynki i konsumentów31 . Inno-
wacyjność może być analizowana na poziomach makro- i mikroekonomicznym . 
Poziom makroekonomiczny dotyczy nowego myślenia o rozwoju kraju czy regionu 
gospodarczego, który tworzy nowe wartości32 . Omawiane zagadnienie dzieli 
się na dwie kategorie: „innowacyjność nauki” i „innowacyjność gospodarki”33 .  

29 A . A . C . Teixeira, N . Fortuna, Human Capital, Innovation Capability and Economic Gro-
wth Portugal…, op.cit., s . 205–218; A . Batabyal, P . Nijkamp, Human Capital Use, Innovation, 
Patent Protection, and Economic Growth in Multiple Regions, op.cit., s . 113–126 .

30 J . Vogel, The Two Faces of R&D and Human Capital: Evidence from Western European 
Regions, op.cit ., s . 2–37 .

31 M . A . Weresa, Innowacje a koncepcja zrównoważonej konkurencyjności – przypadek Polski, 
„Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, t . XCVIII, s . 293–311; K . J . Klein, J . Sorra, The Challenge 
of Implementation, ”The Academy of Management Review” 1996, vol . 21 (4), s . 1055–1080 .

32 P . A . Krugman, Model of Innovation, Technology Transfer, and the World Distribution of 
Income, ”Journal of Political Economy” 1979, vol . 87 (2), s . 253–266 .

33 W . Wiszniewski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostoso-
wawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Prze-
myśle „ORGMASZ”, Warszawa 1999, s . 13–15 .
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Pierwsza kategoria dotyczy innowacji uzyskanych w wyniku badań naukowych . 
Jednak „innowacyjność nauki” nie zawsze przekłada się na „innowacyjność gospo-
darki” . Dzieje się tak w sytuacji, w której brakuje chłonności na innowacje34 . 
Należy jednak nadmienić, że druga ze wspomnianych kategorii budzi więcej 
kontrowersji, a niektórzy badacze wręcz uważają, że gospodarka jako całość nie 
może być oceniana przez pryzmat innowacyjności . Twierdzą oni, że tę cechę 
można przypisywać jedynie przedsiębiorstwom lub ich grupom czy klastrom35 . 
Takie podejście nie wydaje się słuszne i przeczyłoby chociażby wszelkim ran-
kingom innowacyjności krajów czy regionów gospodarczych .

Podsumowując, w  literaturze przedmiotu jest wyrażana konstatacja, że 
efektywność procesów innowacyjnych jest determinowana przede wszystkim 
wielkością i strukturą wydatków na B+R . Należy też powtórzyć (za Heinzem 
Hollensteinem), że intensywna globalna konkurencja i rozwój technologiczny 
sprawiły, że innowacje stały się źródłem przewagi konkurencyjnej krajów czy 
regionów gospodarczych36 . Nasze rozważania odnoszą się więc do podejścia pre-
zentowanego przez takich spośród przytoczonych autorów, jak: Aurora Amelia 
Castro Teixeira i Natercia Fortuna, Amitrajeet Batabyal i Peter Nijkamp oraz 
Philippe Aghion i Peter Howitt37 . Podobnie jak Katherine J . Klein, Joann Speer 
Sorra i Marzenna Anna Weresa twierdzimy, że nie mniej ważne jest nie tylko 
stwierdzenie, jakie innowacje są możliwe do osiągnięcia, ale także kwestia ich 
faktycznego transferu w procesy produkcyjne, a więc czy zostaną one zaab-
sorbowane przez producentów i zaakceptowane przez rynki i konsumentów38 .  

34 M . Golińska-Pieszyńska, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s . 165–168 .

35 S . Marciniak, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C . H . Beck, Warszawa 2010, 
s . 10–27 .

36 H . Hollenstein, A Composite Indicator of a Firm‘s Innovativeness. An Empirical Analysis 
Based on Survey Data for Swiss Manufacturing, ”Research Policy” 1996, no . 25, s . 633–645 .

37 A . A . C . Teixeira, N . Fortuna, Human Capital, Innovation Capability and Economic Gro-
wth Portugal…, op.cit.; A . Batabyal, P . Nijkamp, Human Capital Use, Innovation, Patent Pro-
tection, and Economic Growth in Multiple Regions, op.cit.; P . Aghion, P . Howitt, The Economics 
of Growth, op.cit .

38 K . J . Klein, J . Sorra, The Challenge of Implementation, op.cit .; M . A . Weresa, Innowacje 
a koncepcja zrównoważonej konkurencyjności – przypadek Polski, op.cit .
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Dlatego, jak twierdzi np . Adam A . Ambroziak, polityka fiskalna powinna 
wspierać przenoszenie innowacji ze sfery badawczo-naukowej do sfery 
produkcyjno-usługowej39 .

25.3.  Międzynarodowe bazy danych statystycznych – ocena 
przydatności wskaźników dla studiów empirycznych

Kluczem do analizy przedstawionego w niniejszym rozdziale problemu 
jest ogólna teza, że rezultaty widoczne w statystykach powinny (teoretycznie) 
być funkcją nakładów prywatnych i publicznych na naukę, badania i sektory 
wysokich technologii . W szczególności natomiast taka analiza ma na celu 
„odkrycie”, na które wskaźniki innowacyjności – w sensie wynikowym – naj-
większy wpływ mają nakłady np . na B+R w gospodarce narodowej, i zbada-
nie elastyczności owych poszczególnych potencjalnych wskaźników względem 
nakładów różnych kategorii . Efektami końcowymi takiego studium będą wyse-
lekcjonowanie „najlepszych” wskaźników poziomu i efektów (performance) 
innowacyjności (w konkretnym namacalnym sensie) w badanych krajach oraz 
znalezienie na tej podstawie – na poziomie makro – najbardziej efektywnego 
kanału transformowania prywatnych i publicznych nakładów finansowych 
w faktyczne efekty rynkowe . Szczególny nacisk, w zamyśle autorów badania, 
zostanie położony na zmienne dotyczące innowacyjności produktowej, pro-
cesowej, organizacyjnej i marketingowej, a także na potencjał firm w zakresie 
międzynarodowej kooperacji (np . w podejmowaniu badań czy wytwarzaniu 
nowych technologicznie rozwiązań z partnerami zagranicznymi) .

Ustalenie faktycznych powiązań pomiędzy nakładami a konkretnymi 
efektami, chociaż z pozoru wydaje się zadaniem oczywistym, powoduje wiele 
komplikacji i problemów w trzech podstawowych obszarach . Po pierwsze, 
istnieje bardzo dużo możliwych podejść do badania tego zagadnienia: analiza 

39 A . A . Ambroziak, New Targets in State Aid for R&D&I in the European Union in 2014– 
–2020, „Studia Europejskie” 2017, nr 82 (2), s . 100 .
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na poziomie mikro czy makro, koncentracja na produktywności czynników 
(np . kapitału ludzkiego jako pośredni lub końcowy efekt wzrostu nakładów), 
sama definicja innowacyjności produktów czy usług, kwestia roli innowacyj-
ności procesowej i samego sposobu jej mierzenia, wykorzystanie social network 
theory i oferowanych w jej ramach schematów w analizie potencjału koopera-
cyjnego firm (w wymiarze międzynarodowym itd .) . De facto każda z tych kwe-
stii wymaga osobnego potraktowania i może być umieszczona w kontekście 
różnych teorii czy koncepcji analitycznych . Drugim zagadnieniem jest wybór 
najwłaściwszej metody badawczej spośród znanych metod ilościowych . Trzecim 
obszarem, w pewnym sensie kluczowym, jest wyselekcjonowanie odpowiednich 
baz danych do wykorzystania w budowaniu modeli . Na tym zagadnieniu sku-
pimy się w szczególności w dalszych rozważaniach w niniejszym podrozdziale .

Po dokonaniu przeglądu dostępnych międzynarodowych źródeł danych sta-
tystycznych i po wstępnej analizie ich zawartości zdecydowano o skoncentrowa-
niu się na dwóch zawierających najwięcej potencjalnie przydatnych informacji . 
Są to baza OECD oraz baza Eurostatu . Ich zawartość w postaci wskaźników 
innowacyjności i innych potencjalnie przydatnych danych jest bardzo bogata, 
a niektóre kwestie warte są bardziej szczegółowego omówienia, głównie po to, 
by dać czytelnikowi wyobrażenie o zróżnicowaniu i poziomie skomplikowania 
ujętych w nich informacji statystycznych . Jednak z uwagi na objętość opraco-
wania i przyjęty plan badawczy w niniejszym rozdziale przedstawimy bardziej 
szczegółowo bazę Eurostatu (tabela 25 .1), z której będziemy korzystać, dokonu-
jąc porównań w przekrojach gospodarek UE . Drugiej bazie poświęcimy tylko 
kilka zdań, a dokładniejszy opis zaprezentujemy w kolejnych publikacjach .

Baza danych OECD zawiera wiele wskaźników innowacji w  firmach . 
Wskaźniki te  są również częścią większego zbioru – Podręcznika Oslo (Oslo 
Manual), który jest międzynarodową publikacją o charakterze metodologicz-
nym z dziedziny badań statystycznych dotyczących innowacji biznesowych . 
Podręcznik został opracowany we współpracy OECD i Eurostatu . Ankiety, 
w części poświęconej krajom członkowskich UE, są przygotowane i opraco-
wane przez Eurostat w ramach badania Community Innovation Survey (CIS) . 
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Ponadto na podstawie danych zebranych w ankietach można budo-
wać modele analityczne przy użyciu wskaźników i mikrodanych związanych 
z innowacjami .

Baza Eurostatu w tej części, w której odnosi się do szeroko rozumianej 
nauki i techniki (science and technology, scitech), w tym innowacyjności, wyso-
kich technologii oraz B+R, składa się z trzech podstawowych modułów .
III . Badania i rozwój (Research & Development – research) .
III . Ankieta na temat innowacyjności – Community innovation survey (inn).
III . Sektory wysokich technologii i usługi wiedzochłonne (High-tech industry 

and knowledge-intensive services – htec).
Ogólna zawartość każdego z tych modułów znajduje się w tabeli 25 .1 . Warto 

jednak bardziej szczegółowo omówić w tym miejscu przynajmniej wybrane 
znajdujące się w tej bazie wskaźniki w celu zobrazowania na tym przykładzie 
poziomu ich skomplikowania i szczegółowości, gdyż de facto każdy typ wskaź-
nika „rozwija się” w jeszcze bardziej precyzyjne kategorie i podaje znaczną ilość 
danych statystycznych . Uporządkujemy ten temat w perspektywie wyboru 
potencjalnych zmiennych objaśniających i zmiennych objaśnianych .

Ogólnie biorąc, zgodnie z założeniami naszego studium zmienne objaśnia-
jące w modelach mają dotyczyć nakładów finansowych . Jednym z najbardziej 
znanych wskaźników wewnętrznych jest tzw . GERD (Gross Expenditures on 
Research and Development), czyli całkowite krajowe wydatki brutto na prace 
badawczo-rozwojowe, które – według definicji Eurostatu – zawierają nakłady 
zarówno podmiotów prywatnych (firm), jak i instytucji szkolnictwa wyższego, 
rządu oraz organizacji pozarządowych . Wartości tych wydatków są podawane 
w odniesieniu do wielkości produktu krajowego brutto, a więc obrazują, 
jaki odsetek wydatków w gospodarce danego państwa inwestuje się w prace 
badawczo-rozwojowe . Jednym z kluczowych – z punktu widzenia celu naszej 
analizy – i ponadto jednym z bardziej syntetycznych wskaźników wielkości 
ponoszonych nakładów sektora finansów publicznych na B+R jest GOVERD 
(Government Expenditures on Research and Development) . Wskaźnik ten okre-
śla wydatki na B+R sektora publicznego oraz samorządowego i  jest częścią 
składową wskaźnika GERD . Kolejną kategorią ujmowaną w statystyce jest 
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finansowanie działalności badawczo-rozwojowej poprzez fundusze sektora 
prywatnego (Business Expenditures on R&D – BERD) .

Dane na temat GERD są podawane w przekroju krajów i regionów, choć 
w tym drugim przypadku wiele informacji nie jest szczegółowych . Jak wynika 
z tabeli 25 .1, całkowite krajowe nakłady na B+R są prezentowane w podziale 
na: sektory działania/funkcjonowania (sectors of performance), źródła fundu-
szy, dziedziny wiedzy, rodzaj aktywności B+R, rodzaj kosztów, cele społeczne 
zgodnie z klasyfikacją NABS 2007, wielkość obrotów, wielkość firmy (zgodnie 
z wielkością zatrudnienia), rodzaj wprowadzonych innowacji oraz branże (zgod-
nie z klasyfikacją działalności Rev . 2) . Kategorie te są zarejestrowane w poszcze-
gólnych plikach danych i często połączone ze sobą, np . baza przedstawiająca 
GERD względem sektorów działania i źródeł funduszy, względem sektorów 
działania i dziedzin wiedzy, sektorów działania i rodzaju aktywności B+R czy 
sektorów działania i celów społecznych zgodnie z klasyfikacją NABS 2007 . Daje 
to łącznie kilkanaście arkuszy pod każdym ze zbiorów danych, które oczywi-
ście zawierają zestawienia międzynarodowe . Przykładowo, w kategorii sektory 
funkcjonowania mamy wydzielone odrębnie: podmioty prywatne (Business 
Enterprises – BES), instytucje szkolnictwa wyższego (Higher Education Insti-
tutions – HES), rządowe (GOV), organizacje pozarządowe (Private Non-profit 
Organizations – PNP), oraz wszystkie łącznie . Źródła funduszy dzieli się zaś na: 
firmy prywatne (środki pochodzące od prywatnych podmiotów gospodarczych); 
rządowe – z podziałem na bezpośrednie finansowanie rządowe; finansowanie 
uniwersytetów, finansowanie sektora szkolnictwa wyższego; zagraniczne, tj . od 
organizacji międzynarodowych, podmiotów prywatnych, z Unii Europejskiej, 
od firm znajdujących się w tej samej spółce (grupie kapitałowej, np .  spółki 
zamiejscowe korporacji transnarodowych) . W przypadku rodzaju aktywności 
mieszczą się tu takie podkategorie, jak: „badania podstawowe”, „badania stoso-
wane”, „rozwój eksperymentów” i „pozostałe” (gdzie indziej nieuwzględnione) .

Kolejna kategoria przedmiotowa, wyodrębniona w ramach nakładów 
GERD, to „typ kosztów”, dzielący się na: całkowite wydatki na badania i roz-
wój, wydatki bieżące, koszty pracy, wydatki kapitałowe, wydatki na zakup ziemi 
i budynków oraz wydatki kapitałowe na maszyny i wyposażenie .
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W przypadku celów społeczno-ekonomicznych w omawianej bazie znaj-
dziemy dane w podziale na: eksploracja i eksploatacja zasobów Ziemi i środo-
wiska naturalnego; eksploracja i eksploatacja przestrzeni kosmicznej; transport, 
telekomunikacja i pozostała infrastruktura; energia; produkcja przemysłowa 
i technologia; zdrowie; edukacja; kultura i rekreacja; rolnictwo, religia i mass 
media; systemy polityczne i  społeczne; struktury i procesy, ogólny rozwój 
nauki, B+R finansowane z innych źródeł; obronność; całkowite dostosowania 
w zakresie badań i rozwoju .

Podziału na dziedziny nauki według NACE Rev . 2 oraz podziału na kate-
gorie produktowe NACE Rev . 2 nie będziemy dokładnie przytaczać, gdyż sta-
tystyki wymieniają tu kilkadziesiąt dziedzin czy grup produktowych .

Według podziałów Eurostatu wielkość podmiotu jest określana w katego-
riach od 1 do 9 zatrudnionych, a następnie: od 10 do 49, od 50 do 249, od 
250 do 499, od 500 do 999 i powyżej 1 000 pracowników . Istnieje również 
podział na firmy w różnych kategoriach pod względem obrotów, co jest bar-
dzo przydatne dla badaczy zajmujących się (i porównujących) podmiotami 
gospodarczymi różnej wielkości .

W zakresie rozróżnienia typów wprowadzanych innowacji statystyki UE 
uwzględniają podział na innowacje: produktowe, procesowe, marketingowe, 
organizacyjne, wraz z różnymi ich kombinacjami (np . produktowe i proce-
sowe; produktowe i marketingowe; procesowe, marketingowe i organizacyjne) .

Kolejna interesująca nas grupa danych, które w budowanych modelach 
mogą służyć jako zmienne objaśniające, dotyczy wydatków firm prywatnych 
(BERD) oraz wydatków budżetowych – funduszy publicznych (Government 
Budget Appropriations or Outlays on R&D – GBAORD) . W każdym z tych 
modułów znajdziemy dane w różnych układach i w podziale na poszczególne 
kategorie i podkategorie, co tworzy całą sieć różnych dostępnych informacji 
statystycznych .

Według autorów badania dobrym źródłem danych statystycznych, mogą-
cych potencjalnie wystąpić w modelach w roli zmiennych objaśnianych, są dwa 
moduły, tj . wspomniane już ankieta na temat innowacyjności oraz sektory wyso-
kich technologii i usługi wiedzochłonne . Jak wynika z tabeli 25 .1, statystyki 
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te są – przynajmniej z pozoru – bardzo szczegółowe i bogate w dane prezen-
towane w najróżniejszych układach . Przykładowo, są tu informacje na temat: 
przedsiębiorstw innowacyjnych produktowo i/lub procesowo (product and/
or process innovative enterprises) w podziale na różne rodzaje podejmowanej 
aktywności innowacyjnej; przedsiębiorstw innowacyjnych produktowo i/lub 
procesowo zaangażowanych w kooperację względem rodzaju partnera współ-
pracującego, względem rodzaju działalności i według klasyfikacji NACE Rev . 
2, a także wielkości firmy . Jak podaje Eurostat, Community innovation survey 
(inn) jest ankietą innowacyjnej aktywności przedsiębiorstw . Zharmonizowana 
ankieta jest opracowana w taki sposób, by dostarczać przedmiotowe dane 
w układzie branż, w podziale na typy przedsiębiorstw, różne rodzaje aktywno-
ści innowacyjnej oraz różne aspekty rozwoju innowacyjności, takie jak źródła 
finansowania, dofinansowanie publiczne, wydatki itd . Dane są podane w prze-
kroju wszystkich krajów członkowskich UE .

Z punktu widzenia przydatności do analizy szeregów czasowych danych 
zawartych w bazie CIS w badaniu opartym na metodach ilościowych pojawia 
się jednak zasadnicza przeszkoda . Dane te są zbierane co dwa lata, a dodatkowo 
ich raportowanie do Eurostatu jest całkowicie dobrowolne (kraje nie są do tego 
zobowiązane żadnymi przepisami), co skutkuje znaczącymi brakami i niekiedy 
wymaga konieczności uzupełnienia szeregów czasowych np . danymi wynika-
jącymi z trendu . Dlatego ich przygotowanie wymaga wstępnej obróbki staty-
stycznej, związanej np . z koniecznością wyznaczenia trendu, i de facto oznacza, 
że i tak informacje wejściowe nie będą do końca odzwierciedlały rzeczywistości . 
Dodatkowo nie oferują one odpowiednio długich szeregów ekwiwalentnych 
do statystyk na temat nakładów, gdyż są zbierane dopiero od 2006 r .

Trzeci moduł danych, High-tech industry and knowledge-intensive services 
(htec), zawiera wiele informacji statystycznych odnośnie do sektorów wyso-
kich technologii i usług wiedzochłonnych (tzw . branże HTEC) . Dotyczą one 
m .in .: inwestycji venture capital w branżach HTEC (htec_eco), wielkości 
obrotów handlowych w handlu wewnętrznym i zagranicznym każdego kraju 
członkowskiego UE (htec_eco_trd), patentów zgłaszanych w tych sektorach, 
zatrudnienia na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym .
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Autorzy dokonali wstępnego przeglądu i selekcji danych na potrzeby dal-
szej analizy . Biorąc pod uwagę kompletność szeregów czasowych, regularność 
raportowania, spójność czasową potencjalnych zmiennych objaśniających 
i zmiennych objaśnianych, opracowano mapę potencjalnych współzależno-
ści, która składa się z trzech modułów zaprezentowanych na rysunku 25 .1 . 
W pierwszym module zmiennymi objaśnianymi są wybrane spośród części II 
danych, tj . Community innovation survey, natomiast w drugim – szeregi pocho-
dzące z podzespołu całej bazy High-tech industry and knowledge-intensive servi-
ces (część III) . Jednak należy dodać, że na tym etapie nie wzięto pod uwagę 
potencjalnej autokorelacji występującej pomiędzy potencjalnymi zmiennymi 
objaśniającymi, co będzie poddawane dokładniejszej weryfikacji ekonometrycz-
nej poprzez zastosowanie odpowiednich testów, np . testu Durbina–Watsona . 
Zaproponowane schematy, które będą podstawą tworzenia konkretnych modeli 
ekonometrycznych, zawierają szeregi czasowe danych w przekroju państw, bo 
w takim układzie będziemy w pierwszym rzędzie analizować tytułowe zagadnie-
nie, dlatego nie ma tu informacji na poziomie regionów (NUTS 1 i NUTS 2), 
co będzie rozważane w dalszych badaniach . Przykładowo, są to dane Employ-
ment in HTEC sectors at regional level (htec_emp_r) . Podobnie kwestie zatrud-
nienia, co jest przedmiotem dość szczegółowych statystyk Unii Europejskiej, 
np . w przekroju płci, będą wykorzystane w późniejszej pogłębionej analizie, 
w której zajmiemy się całkowitą produktywnością czynników .

Podsumowanie

Niniejszy rozdział otwiera zaplanowane przez autorów wielowątkowe i pogłę-
bione studia nad efektywnością wykorzystywania publicznych i prywatnych 
środków alokowanych na prace badawczo-rozwojowe, widziane głównie przez 
pryzmat komercjalizacji wyników badań naukowych, a więc ich „transformacji” 
w oferowane na rynku dobra i usługi poprawiające jakość życia i podnoszące 
standardy rozwoju gospodarczego w kierunku budowania tzw . knowledge-ba-
sed economies . Mieści się tu też zagadnienie szeroko rozumianej współpracy, 
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współdziałania pomiędzy nauką a biznesem . Autorzy stoją na stanowisku, że 
przy wszelkich niepodważalnych korzyściach, jakie niosą ze sobą międzynaro-
dowe rankingi innowacyjności opierające się głównie na danych dotyczących 
nakładów na innowacje (np . w odniesieniu do PKB), i ważności zawartego 
w tym materiału informacyjnego przydatnego zwłaszcza dla porównań mię-
dzy krajami (prowadzonej w nich polityki podnoszenia konkurencyjności, 
zakresu i jakości systemów wsparcia innowacji itd .) konieczna jest pogłębiona 
analiza wykorzystania tych środków . Waga i celowość analizy tego problemu 
w odniesieniu do Polski, szczególnie w kontekście podkreślanej konieczności 
zwiększenia nakładów na badania i rozwój, wynikają przede wszystkim z pożą-
danych aktualnych zadań rozwojowych polskiej gospodarki, co szczególnie sil-
nie widać przez pryzmat potrzeby „wyrwania się” z pułapki średniego rozwoju 
od dawna poświadczanej miejscami przydzielanymi naszemu krajowi w świa-
towych rankingach wynalazczości i innowacyjności .

Wśród wielu dokumentów programowych – podkreślających wagę inno-
wacyjnych aspektów strategii rozwoju, postępu technologicznego i konku-
rencyjności międzynarodowej w nowoczesnych branżach – wymieńmy np .: 
Strategię Rozwoju Kraju 202040; Długookresową Strategię Rozwoju Kraju . 
Polska 2030 . Trzecia Fala Nowoczesności41; najnowszą Strategię na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju42 . Mówimy m .in . o rozwoju branży high-tech w takich 
dziedzinach, jak: nowoczesne aplikacje mobilne, usługi mobilne, handel elektro-
niczny (e-commerce), usługi sieciowe (Web-service) i cloud computing, produkcja 
oprogramowania dla firm w modelu agencyjnym, tworzenie narzędzi analitycz-
nych (Research Tools, Business Intelligence), branża Big Data, a także biotechno-
logia czy ochrona zdrowia . Konkurencyjna oferta sprzedaży produktów i usług 
na rynki zagraniczne przez polskie podmioty z dużym prawdopodobieństwem 

40 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 
państwo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 .

41 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 .

42 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Mini-
sterstwo Rozwoju, Warszawa 2017 .
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przyniosłaby więc polepszenie makroekonomicznych wyników (wzrost przy-
chodów, zysków z inwestycji) nowoczesnych branż polskiego przemysłu i usług . 
Warto dodać, że problematyka ta istotnie łączy się też z jednym z celów stra-
tegicznych kluczowych dla polskiej innowacyjnej „gospodarki przyszłości”, 
jakim jest konieczność stwarzania odpowiednich warunków do współpracy 
biznesu z nauką, zwłaszcza w zakresie sektorów najwyższej techniki, tzw . KET 
(Key Enabling Technologies)43 .

Pierwszym etapem w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy alokowane 
na B+R nakłady przynoszą wymierny ilościowo wzrost innowacyjności krajo-
wej produkcji lub usług, jest przeprowadzenie dokładnej analizy dostępnych 
danych statystycznych i dokonanie na ich podstawie wielu estymacji modeli 
przy wykorzystaniu odpowiednich metod ilościowych . W niniejszym opraco-
waniu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnie-
niem najnowszych publikacji i prezentowanych w nich głównych wniosków . 
W kwestii analizy empirycznej przeprowadzono wstępną selekcję dostępnych 
baz danych statystycznych, zaprezentowano zawartość najbardziej przydatną 
z punktu widzenia przedmiotu badań i – poprzez opracowanie mapy poten-
cjalnych modeli – dokładnie zarysowano dalszy kierunek studiów w tytuło-
wym zakresie .
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WPŁYW INTEGRACJI REGIONALNEJ 
NA POLITYKĘ INNOWACYJNĄ 

I SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA 
INNOWACYJNEGO ROZWOJU 

PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Streszczenie

W rozdziale poddano analizie wpływ procesu integracji regionalnej państw na rozwój 
polityki innowacyjnej i systemowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju podmiotów 
gospodarczych . Analiza stanowi studium przypadku i obejmuje członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej . W momencie rozszerzenia UE w 2004 r . Polska była klasyfikowana jako jeden 
z najmniej innowacyjnych jej członków . Taki stan rzeczy był konsekwencją wielu czyn-
ników, w tym zwłaszcza odzwierciedlał zarówno fakt niedoceniania roli polityki innowa-
cyjnej przez państwo, jak i niską świadomość potrzeby innowacji wśród przedsiębiorców . 
Proces integracji europejskiej doprowadził do intensywnego rozwoju polityki innowacyjnej 
i wielu zmian systemowych, które potencjalnie mogły wywrzeć korzystny wpływ na dzia-
łalność innowacyjną przedsiębiorstw . Niemniej pozycja innowacyjna Polski wśród państw 
członkowskich UE pozostała niemalże niezmienna . W niniejszym rozdziale omówiono 
przyczyny takiego stanu rzeczy .

1 dr Joanna Stryjek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-
-Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych .
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Kluczowe słowa: polityka innowacyjna, systemy innowacji, transformacja gospodarcza, 
integracja regionalna, Polska .

THE IMPACT OF THE PROCESS OF REGIONAL 
INTEGRATION ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION 
POLICY AND THE SYSTEMIC CONDITIONS FOR 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITIES

Summary

The chapter analyzes the impact of the process of regional integration of states on (1) the 
development of innovation policy and (2) the systemic conditions for innovative develop-
ment of economic entities . In contains a case study on Poland’s membership in the Euro-
pean Union . At the time of the EU enlargement in 2004, Poland was classified as one of 
the least innovative EU members . This was a consequence of many factors, in particular 
such a state of affairs reflected the underestimation of the role of innovation policy by the 
state and the lack of awareness of the need for innovation among the entrepreneurs . The 
process of European integration has led to an intensive development of innovation policy, 
as well as to many changes within the economic system that could have a positive impact 
on the innovation activity of enterprises . Nevertheless, Poland’s position among the EU 
member states in terms of innovation remained almost unchanged . The chapter discusses 
the reasons for this unsuccessful development .

Keywords: innovation policy, innovation systems, economic transformation, regional 
integration, Poland .

Wprowadzenie

Liberalizacja wymiany handlowej w wyniku integracji państw w ramach 
regionalnych ugrupowań integracyjnych oraz związany z  integracją napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych nasilają konkurencję na rynkach inte-
grujących się krajów . Zmieniające się w wyniku procesów integracji regionalnej 
środowisko gospodarcze, zwłaszcza liczne zmiany instytucjonalne, może zachęcać 
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przedsiębiorstwa do stawienia czoła nowym wyzwaniom i poszukiwania nowych 
rozwiązań (w tym umożliwić im wdrożenie tych rozwiązań) lub wręcz prze-
ciwnie – wyeliminować je z rynku . Władze państwowe, chcąc zwiększyć szansę 
krajowych przedsiębiorstw na zwycięstwo w konkurencyjnej walce na rynku 
krajowym i rynkach zagranicznych, powinny dbać o rozwój środowiska sprzy-
jającego wdrażaniu innowacji . W tym celu państwa (zwłaszcza wysoko rozwi-
nięte) prowadzą interwencję za pomocą instrumentów polityki innowacyjnej .

Celem tego rozdziału jest analiza procesu integracji Polski z Unią Euro-
pejską z punktu widzenia jego wpływu na rozwój polityki innowacyjnej i sys-
temowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju podmiotów gospodarczych . 
Przeprowadzona analiza ma charakter studium przypadku i wnioski z niej pły-
nące – z uwagi m .in . na specyfikę zarówno uwarunkowań społeczno-gospo-
darczych, jak i stosowanych rozwiązań – w znacznej mierze nie przekładają 
się na zmiany, jakie w tym zakresie dokonały się w innych państwach regionu, 
które razem z Polską dołączyły do UE w 2004 r .

26.1.  Dostosowanie polityki krajowej do polityki prowadzonej 
przez Unię Europejską na szczeblu ponadnarodowym 
– nowe instrumenty i źródła ich finansowania

Lata 80 . i 90 . XX wieku były okresem intensywnego rozwoju badań nad 
rolą postępu technologicznego we wzroście gospodarczym . Doprowadziły one 
do wyodrębnienia się dwóch głównych nurtów badawczych – neoklasycz-
nego oraz neoschumpeterowskiego (ewolucyjnego) . Badacze reprezentujący 
oba wyżej wymienione nurty zgodnie wskazują na pozytywny wpływ postępu 
technologicznego na wzrost gospodarczy oraz zwracają uwagę na istotną rolę, 
jaką może odgrywać w tym zakresie polityka państwa .

Nowe wyniki badań szybko zaczęły znajdować odzwierciedlenie w polityce 
gospodarczej państw i uwaga władz państwowych coraz bardziej skupiała się 
na projektowaniu instrumentów, które zachęciłyby podmioty gospodarcze do 
wdrażania innowacji . Motywacja, aby znaleźć odpowiednie narzędzia polityki 
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i pobudzić w ten sposób wzrost gospodarczy, była bardzo duża z uwagi na spa-
dek dynamiki wzrostu gospodarczego, który miał miejsce w poprzedniej deka-
dzie . W rezultacie w latach 80 . ubiegłego wieku polityka innowacyjna stała 
się istotnym elementem polityki gospodarczej wielu państw; od tej pory jej 
rola stale się umacnia .

W latach 90 . XX wieku polityka innowacyjna w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, podobnie jak w innych państwach wysoko rozwiniętych, 
zaczęła być prowadzona w nawiązaniu do tzw . systemowego modelu powsta-
wania innowacji, tj .  z uwzględnieniem (1) wpływu na proces powstawania 
innowacji oddziaływań zachodzących między poszczególnymi aktorami bio-
rącymi udział w tym procesie oraz (2) interakcji, jakie zachodzą między poli-
tyką innowacyjną a innymi składowymi polityki gospodarczej, wpływającymi 
na aktorów zaangażowanych w procesy tworzenia innowacji2 . Takie podejście 
spowodowało, że polityka innowacyjna przybrała charakter polityki horyzon-
talnej, wymagającej skoordynowania z innymi istniejącymi już politykami .

Na początku XXI wieku Unia Europejska postanowiła pójść o krok dalej 
i już nie tylko starała się koordynować politykę innowacyjną z polityką pro-
wadzoną w innych obszarach, ale również postawiła sobie za cel umieszczenie 
innowacji w centrum wszystkich istotnych dla ich rozwoju obszarów poli-
tyki . Dotyczy to zwłaszcza polityki: w zakresie badań i rozwoju, edukacyjnej, 
podatkowej, przemysłowej i regionalnej . W konsekwencji polityka w każdym 
z wyżej wymienionych obszarów z założenia miała być realizowana w taki spo-
sób, aby stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi innowacji3 . Ta koncepcja 
stale jest rozwijana – obecnie mówi się o potrzebie prowadzenia holistycznej 

2 C . Freeman, The Economics of Industrial Innovation, Pinter, London 1988; B . Å . Lund-
vall, National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, 
Pinter Publishers, London 1992; R . R . Nelson, National Innovation Systems: A Comparative 
Study, Oxford University Press, Oxford 1993; Systems of Innovation: Technologies, Institutions 
and Organizations, C . Edquist (ed .), Pinter, London 1997; R . K . Woolthuis, M . Lankhuizen, 
V . Gilsing, A System Failure Framework for Innovation Policy Design, ”Technovation” 2005, 
vol . 25, issue 6 .

3 Szerzej: J . Stryjek, Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce, „Kwartal-
nik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego . Studia i Prace” 2015, nr 1 .
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polityki innowacyjnej4 . Ponadto Unia Europejska podjęła wyzwanie wdrożenia 
polityki innowacyjnej zorientowanej na misję5 . Z uwagi na fakt, że polityka 
innowacyjna w UE jest polityką koordynowaną na szczeblu ponadnarodowym 
(otwarta metoda koordynacji), państwa członkowskie UE są zobowiązane do 
dostosowywania polityki krajowej do unijnych wytycznych .

W analogicznym okresie sytuacja w Polsce przedstawiała się zupełnie ina-
czej . Lata 90 . XX wieku były czasem intensywnej transformacji polskiej gospo-
darki w gospodarkę wolnorynkową, coraz bardziej otwartą na międzynarodową 
wymianę handlową . Był to proces trudny, prowadzony na wielu poziomach 
jednocześnie, przy braku jakichkolwiek „sprawdzonych rozwiązań” . Wiele 
aspektów przeprowadzanych wówczas reform miało wpływ na działalność 
podmiotów gospodarczych w sposób, który mógł je (teoretycznie) zarówno 
pobudzać, jak i zniechęcać do budowania pozycji konkurencyjnej w drodze 
wdrażania innowacji, niemniej sama polityka innowacyjna nie była rozwijana .

Od momentu podjęcia przez Polskę decyzji, a wraz z nią wyzwania dotyczą-
cego integracji ze Wspólnotami Europejskimi, w polskiej gospodarce nastąpiły 
daleko idące procesy liberalizacji wymiany handlowej . Już w początkowej fazie 
transformacji (jeszcze przed przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej) została 
zawieszona część ceł, co podniosło intensywność konkurencji, niosąc za sobą 

4 C . Edquist, Systems of Innovation: Perspectives and Challenges, w: Oxford Handbook of 
Innovation, J . Fagerberg, D . Mowery, R . Nelson (ed .), Oxford University Press, Oxford 2004; 
P . Boekholt, The Evolution of Innovation Paradigms and Their Influence on Research, Technological 
Development and Innovation Policy Instruments, w: The Theory and Practice of Innovation Policy 
– An International Research Handbook, R . Smits, S . Kuhlmann, P . Shapira (ed .), Edward Elgar, 
Cheltenham 2010; J . Edler, J . Fagerberg, Innovation Policy: What, Why, and How, “Oxford 
Review of Economic Policy” 2017, vol . 33, issue 1; S . Borrás, C . Edquist, Holistic Innovation 
Policy: Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices, Oxford University Press, 
Oxford, New York 2019 .

5 M .  Mazzucato, Mission-Oriented Innovation Policy: Challenges and Opportunities, 
“Industrial and Corporate Change” 2018, vol . 27, issue 5; M . Mazzucato, Mission-Oriented 
Research & Innovation in the European Union. A Problem-solving Approach to Fuel Innovation-
led Growth, European Commission, Luxembourg 2018; D . K . R . Robinson, M . Mazzucato, The 
Evolution of Mission-oriented Policies: Exploring Changing Market Creating Policies in the US and 
European Space Sector, “Research Policy” 2019, vol . 48, issue 4; M . P . Hekkert, M . J . Janssen, 
J . H . Wesseling, S . O . Negro, Mission-oriented Innovation Systems, “Environmental Innovation 
and Societal Transitions” 2020, vol . 34 .
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wysokie koszty społeczne i równocześnie przyspieszając przemiany strukturalne 
(w tym wymuszając poprawę efektywności prowadzenia działalności gospodar-
czej)6 . Podobne efekty – wzrost intensywności konkurencji w odróżnieniu od 
dążenia do protekcji rodzimych producentów – przyniosła również stosowana 
polityka w zakresie kształtowania kursu walutowego7 . Ponadto ochrona rynku 
unijnego przed napływem z Polski konkurencyjnych cenowo towarów, zali-
czanych do tzw . „towarów wrażliwych”, poniekąd wymuszała odchodzenie od 
pracochłonnych i często schyłkowych (z punktu widzenia krajów wysoko roz-
winiętych) gałęzi przemysłu, zachęcając tym samym do podejmowania inwesty-
cji w dziedzinach bardziej zaawansowanych pod względem technologicznym8 . 
Jednak nie od razu te nowe okoliczności skierowały uwagę władz państwowych 
na instrumenty mające na celu stymulowanie innowacyjnego rozwoju przedsię-
biorstw – wręcz przeciwnie: polityka innowacyjna w Polsce długo była niedoce-
niana . Dużą rolę w tym zakresie odegrały historyczna przeszłość kraju i związane 
z nią wykształcenie się określonych (niekorzystnych) instytucji nieformalnych . 
Innymi słowy, sytuacja ta była pokłosiem istniejącej w Polsce przed 1989 r . 
gospodarki centralnie planowanej, która nie sprzyjała kształtowaniu myślenia 
o rozwoju biznesu poprzez wdrażanie innowacji . Ponadto w okresie transfor-
macji gospodarczej Polskę cechowało wysokie bezrobocie9, które przeciwdzia-
łało wzrostowi płac, a niskie koszty pracy (i dostęp do relatywnie tanich innych 
zasobów) sprawiały, że przedsiębiorcy skupiali się na prowadzeniu konkurencji 
cenowej, a nie na konkurowaniu poprzez wdrażanie innowacji . Doprowadziło 
to do powstania bardzo niekorzystnej sytuacji, w której, z jednej strony, istniała 
niska świadomość potrzeby innowacji po stronie przedsiębiorstw, a z drugiej 
– państwo nie doceniało roli polityki innowacyjnej .

6 Szerzej: J . Ziemiecki, K . Żukrowska, Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane aspekty 
polityki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s . 58 .

7 J . Ziemiecki, K . Żukrowska, Konkurencja a transformacja w Polsce…, op.cit .
8 Ibidem, s . 64 .
9 Wynosiło ono 20% w latach 2002–2003 (było to związane z wygaśnięciem zobowiązań 

zawartych w umowach prywatyzacyjnych z połowy lat 90 ., które obligowały prywatyzowane 
przedsiębiorstwa do utrzymania określonego poziomu zatrudnienia) i było wówczas wyższe niż 
w innych państwach regionu .
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Polityka innowacyjna jest obszarem aktywności państwa, który (w przy-
padku Polski) zaczął się intensywnie rozwijać dopiero wraz z przystąpieniem 
do Unii Europejskiej . Wynikało to z konieczności dostosowania polskiej poli-
tyki do wytycznych unijnych tworzonych na szczeblu ponadnarodowym i było 
ściśle związane z przyznaniem znacznych środków finansowych pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, których duża część mogła 
być (a nawet – w związku z wytycznymi unijnymi – powinna zostać) wydat-
kowana na wsparcie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki .

Możliwości rozwoju polityki innowacyjnej, w obliczu których stanęła wów-
czas Polska, stanowiły zarówno ogromną szansę, jak i duże wyzwanie . Niewąt-
pliwie potrzeba opracowania krajowych wytycznych i zaprojektowania nowych 
instrumentów skierowała uwagę władz państwowych na zaniedbywany do tej 
pory obszar i uświadomiła istnienie czynników przesądzających o konieczno-
ści jego rozwoju . Niemniej barierą okazał się być brak zarówno doświadczenia, 
jak i dokładnego rozpoznania potrzeb poszczególnych aktorów narodowego 
systemu innowacji .

Na początku, zgodnie z zaleceniami UE, Polska starała się wdrażać roz-
wiązania, które sprawdziły się w przypadku innych państw członkowskich, 
i korzystać z tzw . wzorów najlepszych praktyk . Zastosowano szeroki wachlarz 
instrumentów, które były projektowane i wdrażane na szczeblu zarówno central-
nym, jak i regionalnym . W przeważającej mierze sięgnięto wówczas po instru-
menty bezpośrednie, co najczęściej sprowadzało się do finansowania projektów 
wyłanianych w trybie konkursowym . Organizowano konkursy skierowane 
nie tylko do przedsiębiorców, ale i szeroko rozumianych instytucji otoczenia 
biznesu . Przedsiębiorcy mogli uzyskać środki finansowe na realizację różnego 
typu projektów inwestycyjnych (zarówno stanowiących innowacje w skali świa-
towej, jak i noszących znamiona nowości jedynie z punktu widzenia danego 
przedsiębiorstwa) . Ponadto wsparciem objęto m .in . tworzenie inkubatorów 
przedsiębiorczości, parków technologicznych, klastrów przemysłowych, two-
rzono sieci i platformy współpracy, starano się zwiększyć współpracę ośrodków 
naukowo-badawczych z biznesem czy też finansowano różnego typu szkolenia 
i usługi doradcze dla przedsiębiorców . Spoglądając na różnorodność działań, 
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jakie zostały podjęte w ramach polityki innowacyjnej, oraz na nowo wdrożone 
instrumenty można z pewnością powiedzieć, że członkostwo w UE wywarło 
olbrzymi wpływ na rozwój polityki innowacyjnej w Polsce . Pozostaje zadać 
pytanie: jaka była skuteczność zastosowanej polityki?

Choć mogło się to wydawać jednym z najlepszych rozwiązań, zastosowa-
nie przez Polskę strategii naśladowczej (polegającej na wdrażaniu instrumen-
tów, które sprawdziły się w innych państwach) nie przyniosło oczekiwanych 
rezultatów, w szczególności nie pozwoliło na znaczącą poprawę pozycji kraju 
wśród państw UE pod względem poziomu innowacyjności gospodarki . Przy-
czyny takiego stanu rzeczy były różnorodne . Po pierwsze, istotną rolę odegrały 
w  tym względzie różnice instytucjonalne w zakresie tzw .  instytucji niefor-
malnych (przyjętych w danym społeczeństwie norm zachowań, konwencji, 
kodeksów postępowania), występujące między Polską a państwami będącymi 
unijnymi liderami innowacyjności – np . państwami skandynawskimi . Bardzo 
dobrze można wyjaśnić ten problem, odwołując się do teorii instytucjonalizmu 
Douglassa Cecila Northa, który zauważył, że próba przeniesienia na grunt innego 
państwa formalnych rozwiązań instytucjonalnych – w sytuacji występowania 
dużych różnic w zakresie instytucji nieformalnych – może przynieść zupełnie 
inny efekt niż w przypadku państwa, które pierwotnie zastosowało dane for-
malne rozwiązania instytucjonalne10 . Dzieje się tak, gdyż „(…) gospodarczą 
efektywność kształtują uzupełniające się formalne reguły, nieformalne normy 
i sposoby wprowadzania ich w życie oraz egzekwowania . Podczas gdy reguły 
mogą ulec zmianie z dnia na dzień, nieformalne normy zwykle zmieniają się 
stopniowo . A ponieważ to normy zapewniają «legitymizację» ustanawianych 
reguł, rewolucyjna zmiana nie jest nigdy tak rewolucyjna, jak życzyliby sobie 
jej zwolennicy, a rezultaty różnią się od oczekiwań”11 . Ponadto zmniejszenie 
dystansu do państw liderów, za pomocą stosowania strategii naśladowczej, 
może być trudne stricte z racji wyboru takiej właśnie strategii . Liderzy bowiem 

10 D . C . North, Efektywność gospodarcza w czasie, w: Współczesne teorie socjologiczne, wybór 
i opracowanie A . Jasińska-Kania et al ., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s . 561 .

11 D . C . North, Efektywność gospodarcza w czasie, op.cit .
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stale się rozwijają, a posiadane przez nich kompetencje, zasoby czy też uwa-
runkowania systemowe stwarzają im w tym zakresie duże możliwości . Próba 
pokonania „luki innowacyjnej”, podobnie jak chęć pokonania „luki rozwojo-
wej”, narzuca więc polityce przyjęcie odpowiedniej strategii, niemniej innej 
niż naśladowanie modelu rozwoju gospodarek bardziej zaawansowanych12 .

W przypadku polityki innowacyjnej niezmiernie ważne jest, aby była poli-
tyką „skrojoną na miarę potrzeb”, a potrzeby były prawidłowo rozpoznane . 
Istotę tego problemu bardzo dobrze można zobrazować, porównując projek-
towanie narzędzia omawianej polityki do projektowania systemu informatycz-
nego . W sytuacji, gdy źle rozpoznamy potrzeby klienta, dla którego mamy 
opracować dany system, szanse, że zostanie on dobrze zaprojektowany, są zni-
kome . Podobnie jest z projektowaniem skutecznych narzędzi polityki innowa-
cyjnej . Niestety, w przypadku Polski niejednokrotnie zabrakło prawidłowego 
rozpoznania potrzeb poszczególnych aktorów procesów innowacyjnych . Zda-
rzało się, że były organizowane konkursy (najczęściej skierowane do instytucji 
otoczenia biznesu), w ramach których było zgłaszanych zbyt mało projektów 
i trudno było rozdysponować przewidziane na ten cel środki finansowe . Zda-
rzało się też, że potrzeby były rozpoznane prawidłowo, natomiast narzędzia 
polityki innowacyjnej, za pomocą których miano spełnić te oczekiwania, były 
niewłaściwie zaprojektowane i w związku z tym nieskuteczne (jako przykład 
może tu posłużyć ustalenie zbyt wysokiej minimalnej wartości projektu, który 
może podlegać finansowaniu, i jednocześnie skierowanie wsparcia do małych 
i średnich przedsiębiorstw, w większości przypadków niemogących udźwignąć 
realizacji tak dużych inwestycji) .

Dużą słabością instrumentów polityki innowacyjnej w Polsce jest też wysoki 
poziom zbiurokratyzowania procedur i zmienności obowiązujących zasad . Tego 
typu problemy dotyczą nawet instrumentów, w przypadku których jasność zasad 
i niskie koszty administracyjne mogłyby być największą zaletą . Jako przykład 
mogą tu posłużyć wprowadzone w 2016 r . ulgi podatkowe, wspierające rozwój 

12 Zob . K . Żukrowska, Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyja-
jący umiędzynarodowieniu gospodarki światowej i tworzący impulsy rozwojowe, „Studia Ekono-
miczne . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 372, s . 168 .



Joanna Stryjek 

586

działalności badawczo-rozwojowej . Beneficjenci lub potencjalni beneficjenci 
tego instrumentu: (1) obawiali się, że koszty administracyjne związane z jego 
wykorzystaniem (np . konieczność dokumentowania poszczególnych kategorii 
kosztów) okażą się zbyt wysokie; (2) napotkali niejasności interpretacyjne doty-
czące rozliczania omawianej ulgi (tj . rozbieżne opinie urzędów skarbowych co 
do tego, czy pracownicy zajmujący się działalnością B+R muszą mieć wpisaną 
tę działalność do zakresu obowiązków w umowach o pracę); (3) musieli zmie-
rzyć się z wprowadzanymi corocznie zmianami obowiązujących przepisów13 .

26.2.  Zmiany w zakresie systemowych uwarunkowań 
innowacyjnego rozwoju podmiotów gospodarczych

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej doprowadziło do licznych zmian 
we wszystkich najważniejszych obszarach systemu gospodarczego państwa, 
które determinują konkurencyjność i wzrost gospodarczy oraz jednocześnie 
wywierają wpływ na możliwości innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw . Kon-
kurencyjność i związane z nią uwarunkowania dotyczące prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej są uzależnione od rynku . Wielkość, sposób organizacji 
i inne właściwości rynku istotnie oddziałują na: szeroko rozumianą dostęp-
ność i możliwości tworzenia zasobów, rozwój i dyfuzję nowych technologii, 
wydajność przedsiębiorstw w sferze organizacyjnej czy też procesy ich inter-
nacjonalizacji . Jak zauważył już Michael E . Porter, z punktu widzenia konku-
rencyjności najważniejszy jest rynek krajowy, ponieważ właśnie na nim firmy 
zaczynają prowadzić swoją działalność, a dopiero później (o ile w ogóle ma to 
miejsce) rozszerzają swoją działalność na inne rynki14 .

Członkostwo Polski w UE sprawiło, że rynek krajowy stał się częścią unij-
nego jednolitego rynku wewnętrznego, i doprowadziło tym samym do bardzo 

13 Szerzej: J . Stryjek, Polityka innowacyjna w Polsce – wykorzystanie ulg podatkowych, „Stu-
dia i Prace WNEiZ US” 2019, nr 55, s . 84 .

14 M . E . Porter, The Competitive Advantage of Nations, “Harvard Business Review” 1990, 
vol . 68, no . 2, s . 73–93 .
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dużych zmian w zakresie panujących na nim warunków . Zmianom tym musieli 
stawić czoło krajowi przedsiębiorcy . Rynki krajów, które dołączyły do Unii 
Europejskiej w 2004 r ., zostały poddane silniejszej presji konkurencji, niż miało 
to miejsce przed uzyskaniem członkostwa, co wynikało z niższych stawek celnych 
UE . Ponadto poziom stawek celnych KNU we wspólnej taryfie celnej różnił się 
od poziomu stosowanego w krajach kandydackich (w tym w Polsce), tj . przed 
uzyskaniem członkostwa15 . Przykładowo, ochrona celna po stronie UE wobec 
importu tekstyliów i odzieży była słabsza od tej, która do dnia akcesji obowią-
zywała w Polsce . Przed 1 maja 2004 r . polskie stawki celne KNU wynosiły do 
18% (autonomiczne – do 60%), natomiast po wejściu do UE zostały obniżone 
do poziomu 4,9%–12% . Podobnie było ze stosowanym zakresem preferencji 
udzielanych przez kraje kandydackie (w tym Polskę) krajom trzecim (w tym 
rozwijającym się) . Tym samym zmieniły się warunki importu z większości 
krajów trzecich, tj . zmniejszył się poziom protekcji16 . W ujęciu całościowym, 
po wejściu Polski do UE średnia efektywna stawka celna (liczona jako udział 
wpływów z ceł pobranych w danym roku do wartości globalnego importu) spa-
dła z 1,69% w 2002 r . i 1,41% w 2003 r . do 0,70% w 2004 r . (w tym 1,28% 
w I kwartale 2004 r . oraz 0,42% w okresie maj–grudzień 2004 r .)17 .

Intensywny rozwój zarówno importu, jak i  eksportu, jaki miał miejsce 
po dołączeniu Polski do jednolitego rynku europejskiego, był źródłem róż-
norodnych bodźców w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw . 
Import niejednokrotnie prowadził do spadku udziału przedsiębiorstw krajo-
wych w rynku, niemniej często za jego sprawą pojawiały się nowe rozwiązania 
techniczne, które stymulowały kreatywność i innowacyjność podmiotów ryn-
kowych . Eksport z kolei pozwalał na wzrost produkcji, stając się w ten sposób 
źródłem dodatkowych środków finansowych, które przedsiębiorstwa miały 

15 K . Żukrowska, Swobodny przepływ towarów i warunki handlu Polski po 1 maja 2004 roku, 
w: Polska w Unii Europejskiej, K . Żukrowska, J . Stryjek (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2004, s . 34 .

16 Szerzej: K . Żukrowska, Swobodny przepływ towarów i warunki handlu Polski po 1 maja 
2004 roku, op.cit .

17 M . Czermińska, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki włączenia do jedno-
litego rynku europejskiego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2014, tom 11, nr 1, s . 18 .
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szansę zainwestować w swój rozwój i – co warto podkreślić – których brak 
był wskazywany przez przedsiębiorców jako największa bariera ich działalno-
ści innowacyjnej18 . Oczywiście na początku polskim przedsiębiorcom trudno 
było konkurować pod względem innowacyjności z unijnymi podmiotami . 
Niemniej to nie trudność była tu główną przeszkodą . Często polskie przedsię-
biorstwa po prostu nie chciały podążać opisaną powyżej drogą . Wiele z nich 
oczekiwało, że popyt, jaki istnieje na oferowane przez nie produkty, będzie się 
utrzymywał i w związku z tym doskonalenie oferty produktowej czy też pro-
wadzanie innego typu działalności innowacyjnej zdawało się być zbędne . Ta 
niska świadomość potrzeby innowacji, długo cechująca polskich przedsiębior-
ców, była istotnym hamulcem innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki .

Członkostwo Polski w UE oznaczało także wzrost obecności na rynku kra-
jowym tzw . zewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza korpo-
racji transnarodowych . Działalność korporacji transnarodowych, szczególnie 
związany z nią przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, może mieć 
znaczący wpływ na: zmiany w popycie, konkurencji oraz polityce państwa 
na rynku krajowym; rozwój branżowych skupisk przedsiębiorstw; poprawę 
jakości i efektywności wykorzystania zasobów czynników produkcji19 . Kor-
poracje transnarodowe oddziałują na innowacyjność systemów narodowych 
w sposób zarówno bezpośredni (wprowadzając nowe technologie czy też prze-
nosząc na dany rynek swoją działalność badawczo-rozwojową), jak i pośredni 
(wpływając na rozwój zasobów ludzkich, infrastrukturę technologiczną, rozwój 
instytucjonalny, politykę rządu i konkurencję na rynku krajowym) . W przy-
padku inwestycji na polskim rynku korporacje transnarodowe decydowały 
się na przeniesienie niemal wyłącznie działalności produkcyjno-handlowej 
(a nie badawczo-rozwojowej) . Niemniej obecność biznesu międzynarodowego 
na krajowym rynku silnie stymulowała konkurencję, miała korzystny wpływ 
na rozwój zasobów ludzkich oraz przyczyniła się do wielu zmian o charakterze 

18 Zob . np .: M . Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2007. Raport z ba-
dań, http://pkpplewiatan .pl/upload/File/2007_12/raport_pl_web .pdf (dostęp 30 .01 .2020) .

19 A . Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce świa-
towej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s . 83–84 .
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instytucjonalnym . Warto też zaznaczyć, że odnotowane po przystąpieniu do 
UE przez Polskę wysoka dynamika wzrostu eksportu oraz znaczna poprawa 
salda obrotów handlowych w znacznym stopniu wynikały z czynników zwią-
zanych z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rosnącym 
eksportem korporacji transnarodowych20 . Jednocześnie należy podkreślić, że 
znaczenie inwestycji zagranicznych dla poprawy poziomu technologicznego, 
efektywności czy jakości jest relatywnie większe niż wymiany handlowej . Szcze-
gólnie ważne są w tym zakresie inwestycje umożliwiające rozwój produkcji 
dóbr zaawansowanych technologicznie i wysoko przetworzonych, jak również 
innowacyjny rozwój sfery usługowej .

Zmiany systemowych uwarunkowań innowacyjnego rozwoju polskich 
podmiotów gospodarczych, w związku z członkostwem w UE, wynikały oczy-
wiście także z licznych zmian instytucjonalnych, w tym konieczności przyjęcia 
przez Polskę całości dorobku prawnego Unii Europejskiej . Choć szczegółowe 
omówienie tych zmian nie jest możliwe w niniejszym opracowaniu, należy 
zaznaczyć, że wiele z nich (jak choćby konieczność ujednolicenia podatków) 
miało znaczący wpływ na koszty działalności przedsiębiorstw i z tego względu 
często wymuszało poszukiwanie nowych rozwiązań w celu przeciwdziałania 
utracie pozycji konkurencyjnej .

Wśród zmian instytucjonalnych szczególnie ważne w kontekście tematu 
niniejszego rozdziału są instytucje rynkowe, które ograniczają działanie pod-
miotów zawierających transakcje kupna-sprzedaży . Timo Hämäläinen okre-
ślił te instytucje mianem „szóstej siły rynkowej”21, nawiązując tym samym do 
pięciu sił rynkowych opisanych wcześniej przez Michaela E . Portera22 – rysu-
nek 26 .1 . Konieczność uwzględnienia tego czynnika jest związana z zagroże-
niem polegającym na tym, że standardy wprowadzone przez instytucje rynkowe 

20 M . J . Radło, Analiza studium przypadku: Polska, w: Konkurencyjność Polski na tle zmian 
gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, W . Bieńkow-
ski, M . A . Weresa, M . J . Radło (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s . 478 .

21 T . J . Hämäläinen, National Competitiveness and Economic Growth. The Changing Determi-
nants of Economic Performance in the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham, Northamp-
ton 2003 .

22 M . E . Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990 .
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mogą wykluczyć – w skrajnym przypadku – określone części rynku produk-
tów ze sfery działalności przedsiębiorstw . Jednak instytucje rynkowe mogą 
działać również jako „detektor” lub „mechanizm zachęty” dla procesu inno-
wacyjnego . Na przykład, wprowadzanie rygorystycznych przepisów w zakresie 
ochrony środowiska, ochrony zdrowia lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
może dostarczyć innowatorom bodźców do ulepszenia istniejących technolo-
gii produkcji; jeśli zaś przepisy te będą zbyt surowe, przedsiębiorstwa mogą 
się wycofać z prowadzenia określonego typu działalności gospodarczej23 . Opi-
sana przez Timo Hämäläinena szósta siła rynkowa bardzo dobrze przedsta-
wia zmianę, jaka zaszła na polskim rynku w związku z członkostwem w UE . 
Z uwagi na fakt, że produkty sprzedawane na jednolitym rynku unijnym pod-
legają wspólnej standaryzacji i certyfikacji, wielu przedsiębiorców musiało sta-
wić czoła konieczności spełnienia nowych restrykcyjnych standardów, z czego 
jedni wyszli obronną ręka – bogatsi o nowe, innowacyjne rozwiązania, a inni 
nie byli w stanie sprostać tym nowym wymaganiom .

Rysunek 26.1. Oddziaływanie sześciu sił rynkowych w modelu Timo Hämäläinena
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Źródło: opracowanie własne .

23 Ibidem .
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Dużą słabością polskiego rynku, która została szybko i prawidłowo roz-
poznana, ale której nie było łatwo zaradzić, były też podmioty mające służyć 
wsparciem dla przedsiębiorców – tzw . instytucje otoczenia biznesu . Przedsię-
biorstwa prowadząc konkurencyjną walkę na rynku, nie tylko wykorzystują 
posiadane zasoby, wiedzę i umiejętności organizacyjne, ale również budują 
swoją pozycję poprzez korzystanie z tego, co jest dostępne w ich otoczeniu, 
np . zwłaszcza z unikalnych dla danej lokalizacji czynników produkcji czy też 
usług instytucji otoczenia biznesu . Unijne wzory najlepszych praktyk jasno 
wskazały na słaby rozwój instytucji otoczenia biznesu w Polsce, co zaowoco-
wało skierowaniem znaczącego wsparcia finansowego na rozwój tych instytu-
cji . Niemniej okazał się to być proces trudny i wymagający czasu . Po stronie 
instytucji brakowało doświadczonych ekspertów zapewniających wysoki 
poziom usług, a po stronie przedsiębiorców – wiary w potencjalne korzyści, 
jakie może przynieść taka współpraca . Instytucje funkcjonujące w państwach 
Europy Zachodniej często świadczyły swoje usługi na zasadzie czysto komer-
cyjnej . W Polsce natomiast działalność nowo powstałych instytucji najczęściej 
kończyła się niedługo po tym, jak przestawały być beneficjentami środków 
pomocowych oferowanych przez państwo .

Podsumowanie

Proces integracji Polski z Unią Europejską miał niewątpliwie bardzo duży 
wpływ na rozwój polskiej polityki innowacyjnej, jak również był źródłem wielu 
korzystnych zmian w zakresie systemowych uwarunkowań innowacyjnego roz-
woju krajowych podmiotów gospodarczych . Pozostaje pytanie: jakie kryteria 
czy też miary należy przyjąć, aby ten proces ocenić? Ocena wymienionych 
zmian byłaby z pewnością pozytywna, gdyby wziąć pod uwagę wzrost wydat-
ków państwa na działania prowadzone w ramach polityki innowacyjnej czy 
też liczbę nowo wdrożonych narzędzi polityki, niemniej przedstawione powy-
żej wskaźniki nie przesądzają o sukcesie . Dużo słabiej wypadnie omawiana 
ocena, jeżeli przeanalizujemy zmiany, jakie zaszły w Polsce z punktu widzenia 
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skuteczności i efektywności zastosowanych rozwiązań . Mimo że ewaluacja nie 
jest mocną stroną programów wdrażanych w ramach polskiej polityki inno-
wacyjnej, analizowane studia przypadków często wskazywały na nie najlepszą 
skuteczność, a jeszcze częściej – na niską efektywność wydatkowanych środków 
finansowych . Ocena zmian, które się dokonały, wypadnie także niekorzystnie, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że pozycja innowacyjna Polski wśród innych 
państw członkowskich UE (mierzona poziomami indeksów innowacyjności24) 
tak właściwie nie uległa żadnej znaczącej zmianie . Oczywiście innowacyjność 
jest kategorią trudno mierzalną i stosowane metody jej pomiaru są obarczone 
wieloma niedoskonałościami, niemniej z pewnością nie na taki efekt liczyły 
władze państwowe, decydując się na realizację przyjętej strategii rozwoju oma-
wianej polityki . Nie można też powiedzieć, aby pod tym względem byli usa-
tysfakcjonowani przedsiębiorcy .
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W KIERUNKU NOWEGO 
ŁADU CZASOWEGO 

GOSPODARKI CYFROWEJ

Streszczenie

Poważna rekonfiguracja struktury wydatkowania przez ludzi swojego czasu jest w naukach 
społecznych interpretowana jako odzwierciedlenie przełomowej zmiany o charakterze 
nie tylko ekonomicznym, ale także społeczno-polityczno-kulturowym . Po niemal dwóch 
dekadach dynamicznego i burzliwego rozwoju w gospodarce cyfrowej można już zaobser-
wować zmiany w gospodarowaniu czasem . Jedną z nich jest zacieranie się granic między 
funkcjonującym w gospodarce przemysłowej trójpodziałem czasu społecznego na: czas 
obowiązków (w tym fizjologicznych), czas pracy i czas wolny . Nowe technologie komuni-
kacyjne powodują szybką ekspansję nowego czasu – hybrydowego, który zawiera w sobie 
pomieszane elementy pracy i rozrywki . Na proces ten nakłada się jeszcze inne zakłócenie 
dobowego rytmu życia, związane z gospodarką 24/24 . Praca nad tą problematyką wymaga 
m .in . dalszej konceptualizacji nowych pojęć (w tym samego czasu hybrydowego) oraz 
wypracowania metod pomiaru adekwatnych do wielozadaniowego i patchworkowego 
wykorzystywania czasu .

Kluczowe słowa: gospodarka cyfrowa, czas hybrydowy, ład czasowy, czas wolny .

1 prof . dr hab . Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz 
Ekonomicznych, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej .
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TOWARDS NEW TEMPORAL ORDER  
OF THE DIGITAL ECONOMY

Summary

In social sciences substantial change or reconfiguration of the way human time is allocated 
is regarded as a signal of deep economic, social, political and cultural change . After mere 
two decades of dynamic and turbulent development, digitalization of economic activity 
is producing visible changes in the allocation of social time . Some of this change is mani-
fested by the blurring of traditional divisions between the time of obligations (including 
physiological ones), the time of work and leisure or discretionary time that were so char-
acteristic of the industrial era . New communication technologies facilitate the expansion 
of a new hybrid time, which embraces elements of both work and leisure . This process is 
further affected by temporal rhythms of the emerging 24/24 economy . Research on this 
topic calls for further conceptualization of this hybrid time and elaboration on its new 
measures which would be able to keep up with the multitasking and patchwork nature 
of new time use .

Keywords: digital economy, hybrid time, temporal order, discretionary time .

Wprowadzenie

W naukach społecznych rekonfiguracja struktury czasu jest interpreto-
wana jako odzwierciedlenie kluczowej zmiany o charakterze nie tylko ekono-
micznym, ale także społeczno-polityczno-kulturowym2 . Inny był ład czasowy 
ludów żyjących z polowania i zbieractwa czy rolnictwa, inny w erach przemy-
słowej i poprzemysłowej, odmienne były elity władzy i formy jej sprawowania, 
a także dla każdej z tych formacji – sposoby bogacenia się i akumulowania . Ład 
czasowy odzwierciedla rozkład sił pomiędzy poszczególnymi grupami społecz-
nymi w takim sensie, że wymusza – poprzez organizację produkcji i rozliczanie 

2 R . Goodin, J . M . Rice, A . Parpo, L . Eriksson, Discretionary Time. A New Measure of Free-
dom, Cambridge University Press, Cambridge 2008 . Zob . też: R . Rezsohazy, Temps Sociaux et 
Développement, La Renaissance du Livre, Bruxelles 1969 .
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jej efektów – pracę w określonych porach, miejscach i trwaniu3 . Najbardziej 
jaskrawym tego historycznym przejawem była bardzo długa praca we wszystkie 
dni tygodnia w trakcie wczesnej rewolucji przemysłowej, gdzie tydzień pracy 
w wymiarze 60–80 godzin był standardem dla robotników . System ten uległ 
następnie modyfikacji na skutek zorganizowania się klasy robotniczej i rosną-
cej siły związków zawodowych lub (skrajnie inna interpretacja) dojrzewającego 
wśród kapitalistów przekonania, że brak czasu i dochodu to główne bariery 
na drodze do rozwoju społeczeństwa masowej konsumpcji, czyli rosnącego 
popytu na wytwarzane dobra i usługi . Nie brakuje też głosów, że to postęp 
techniczny (prowadzący do wzrostu wydajności pracy) umożliwił jednoczesne 
skrócenie czasu pracy i wzrost dochodów, co umożliwiło długoletnią powo-
jenną prosperity oraz rozwój społeczeństw i gospodarek masowej konsumpcji .

Można więc postawić pytanie: czy z perspektywy zaledwie 2–3 dekad 
rozwoju można już mówić o nowym ładzie czasowym gospodarki cyfrowej, 
odzwierciedlającym globalne sieci międzynarodowych powiązań w warunkach 
pełnego usieciowienia współczesnej gospodarki?

27.1. Debata o ładzie czasowym w kontekście gospodarki 24/7

Na przełomie XX i XXI wieku ukazało się wiele publikacji na temat gospo-
darki cyfrowej i jej konsekwencji dla przyszłego stylu życia i modelu pracy . 
Przykładem mogą tu być próby napisania od podstaw nowej ekonomii gospo-
darki cyfrowej (tzw . „wikinomii”)4 . Jednak już dwie dekady wcześniej pojawiły 
się analizy gospodarek szeroko wykorzystujących prosumpcję i współpracę5 . 

3 Pojęcie ładu czasowego (temporal order, temporal organization) nie jest jeszcze ugrunto-
wane w naukach społecznych . Potocznie wiadomo, że chodzi o uszeregowanie wydarzeń w cza-
sie (zob . D . Southerton, Analysing the Temporal Organization of Daily Life: Social Constraints, 
Practices and Their Allocation, ”Sociology” 2006, no . 40, 1st June, s . 435–454) .

4 D . Tapscott, A . D . Williams, Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, 
Portfolio, Penguin Group, New York 2006 .

5 O . Sullivan, J . Gershuny, Inconspicuous Consumption: Work-Rich, Time-Poor in the Lib-
eral Market Economy, ”Journal of Consumer Culture” 2004, 1st March; A . Toffler, Third Wave. 
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W tym modelu działalności – łączącym w sobie w nowych proporcjach ele-
menty pracy i  zabawy, produkcji i konsumpcji czy nauki i  rozrywki (vide 
edutainment) –  trudno doszukać się tradycyjnego czasu uprzemysłowienia, 
w którym dominował model życia o określonych godzinach rozpoczęcia pracy 
i jej zakończenia, dojazdu do niej, czasu wolnego, czyli integralnych elemen-
tów wyznaczających ład czasowy tego okresu .

Na przełomie XX i XXI wieku dochodzą też do głosu zwolennicy nowych 
sposobów pracy i stylu życia oraz nowej dość już licznej klasy kreatywnej, spi-
ritus movens gospodarki kreatywnej6 . W pracach Richarda Floridy i  Johna 
Howkinsa sformułowano dobrze udokumentowane tezy o dynamice wzrostu 
sektora kreatywnego, jego rosnącym udziale w zatrudnieniu (już na przełomie 
milenium w skali globalnej 100 mln–150 mln osób według klasyfikacji ILO, 
20%–30% ogółu zatrudnionych w gospodarce USA)7 . Drobiazgowe badania 
empiryczne potwierdzają odmienny tryb pracy „kreatywnych”: ze wszystkich 
grup zawodowych pracują oni najdłużej, ale ich praca, która ma charakter 
zadaniowy, jest pozbawiona sztywnych ram czasowych .

Powyższe rozważania stanowią społeczno-ekonomiczny kontekst gospo-
darki funkcjonującej 24 godziny na dobę (zwanej też 24/24 i 24/7 economy, 
utrzymywanej w ruchu dzięki automatyzacji, zmianowości i elastycznym godzi-
nom pracy), co się wiąże też z refleksją zarówno o szybkim rozwoju gospodarki 
cyfrowej, powszechnym dostępie do szerokopasmowego Internetu, jak i nowym 
stylu życia online oraz ekspansji nowych zawodów kojarzonych przeważnie 
z gospodarką kreatywną pierwszej dekady XXI wieku . Dyskurs o gospodarce 
24/7 jest przedmiotem aktualnej debaty polityków społecznych, związków 
zawodowych i konfederacji pracodawców8 .

The Classic Study of Tomorrow, Bantam Books, New York 1990; R . Stebbins, Between Work and 
Leisure: The Common Ground of Two Separate Worlds, Transaction, New Brunswick, NJ, 2004 .

6 R . Florida, The Rise of the Creative Class… and How It's Transforming Work, Leisure, Com-
munity and Everyday Life, Basic Books, Perseus Book Group, New York 2004 .

7 R . Florida, The Rise of the Creative Class…, op.cit .; J . Howkins, The Creative Economy. 
How People Make Money from Ideas, Penguin Books, London 2002 .

8 I . Glorieux, I . Mestdag, J . Minnen, The Coming of the 24-Hour Economy? Changing Work 
Schedules in Belgium between 1966 and 1999, ”Time & Society” 2008, no . 17, s . 63–68 .
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27.2. Czas a aktywność ekonomiczna w erze cyfrowej

Jeszcze przed nadejściem ery pełnej cyfryzacji projektowania, produkcji 
i dystrybucji produktów gospodarki cyfrowej (jednym z pierwszych sektorów 
takiej cyfryzacji były media) tzw . postmoderniści zaczęli rozważać, jakie kon-
sekwencje ekonomiczne i społeczne niesie za sobą produkcja dóbr i (szczegól-
nie) usług niematerialnych, które nie są przypisane do konkretnego miejsca 
wytwarzania9 . Produkty ery analogowej były konkretnie przypisane do miej-
sca produkcji (pochodziły z danej fabryki), konkretnych wytwórców i czasu, 
w którym zostały wytworzone (czasu pracy danego zespołu pracowników) . 
W przypadku produktu cyfrowego wszystkie jego atrybuty ulegają demate-
rializacji i nie istnieją w zdefiniowanym miejscu i czasie . Zgodnie z zasadami 
gospodarki dostępu, z punktu widzenia procesów ekonomicznych, manifestują 
się one jedynie w momencie transferu własności intelektualnej (nabycia licencji 
do posługiwania się nimi) czy uzyskania do nich dostępu10 . Należy zauważyć, 
że w stosunku do tych produktów i usług nie występuje transfer własności jak 
w przypadku klasycznej transakcji ekonomicznej, w której mamy nabywcę 
i sprzedawcę11 . Nabywcy zmieniają się w użytkowników, a sprzedający jedy-
nie użyczają własność intelektualną . Na tej samej zasadzie działa gospodarka 
współdzielenia (sharing economy), jeden z najszybciej rozwijających się nowych 
biznesów XXI wieku .

9 S . Lash, J . Urry, Economies of Signs and Space, Sage, London 1994 .
10 J . Rifkin, The Zero Marginal Cost Society, Palgrave Macmillan, New York 2014 .
11 Potwierdzeniem tego jest m .in . niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej (z 19 grudnia 2019 r ., w sprawie C-263/18), który uznał, że w przeciwieństwie do 
papierowych książek handel wtórny ich cyfrowymi wersjami wymaga uzyskania zgody wydawcy . 
Interpretacja tego orzeczenia wskazuje, że wyczerpanie prawa odgrywa istotną rolę w obrocie 
fizycznymi nośnikami (drukowanymi książkami, muzyką zapisaną na płytach CD, filmami 
na DVD itp .), pozwalając na swobodny obrót nośnikami, które zostały sprzedane przez upraw-
nionego lub za jego zezwoleniem . Dlatego odsprzedaż drukowanej książki w serwisie aukcyj-
nym nie wymaga niczyjego zezwolenia (gazeta prawna .pl z dnia 8 .01 .2020) .
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Zgodnie z tezami Manuela Castellsa sieć zastąpiła rynek w tym sensie, że 
jest ona pośrednikiem i miejscem spotkania podaży z popytem12 . Spotkaniu 
temu zazwyczaj nie towarzyszy kontakt w „realu” . Potrzebne są więc narzę-
dzia budujące wiarygodność zarówno sprzedawcy/dostawcy, jak i nabywcy/ 
/użytkownika . Na tę potrzebę odpowiada tzw . gospodarka reputacji i gospo-
darka zaufania (reputation and trust economy), będąca de facto zbiorem w miarę 
zobiektywizowanych systemów rekomendacji uwiarygodniających obie strony 
transakcji, które nigdy ze sobą nie spotykają się w rzeczywistym świecie . Nie 
występuje więc czas poświęcony na  spotkanie z partnerem ekonomicznym 
i dokonanie zakupu (jak podczas zakupów w firmie lub jej sklepie) . Oznacza 
to też, że uległ zmianie efektywny czas zakupów „fizycznych” (czas przemieszcze-
nia się do punktu sprzedaży, zawarcia transakcji i dostarczenia towaru/usługi) .

Potencjalnie największych zmian można oczekiwać w sferze czasu pracy . 
Jego systematyczne skracanie obserwujemy w Europie od ponad 50 lat, w Fin-
landii aktualnie toczy się parlamentarna debata wokół 4-dniowego tygodnia 
pracy przy wykonywaniu obowiązków przez 6 godzin dziennie . Jednym z argu-
mentów na rzecz takiego rozwiązania są przyrosty wydajności pracy uzyskane 
poprzez skracanie czasu pracy (powoływano się m .in . na efekty w tym zakre-
sie w oddziale Microsoft w Japonii)13 .

Wynikające z cyfryzacji gospodarki zmiany dotyczą nie tylko skracania 
czasu pracy, lecz także jego rekonfiguracji w cyklu dobowym, czego wyrazem 
jest poszerzający się zakres tzw . gospodarki 24/7 . W praktyce koncepcja takiej 
gospodarki najpełniej jest wdrażana w aglomeracjach miejskich (propozycja 
miasta otwartego 24/7, które przez całą dobę i cały tydzień ma do zaoferowa-
nia swoje produkty i usługi dla osób o różnym rytmie życia)14 .

Część rozważań na temat gospodarki 24/7 dotyczy skutków globalizacji 
poprzez elektroniczną transmisję danych na odległość . Chodzi tu, z  jednej 
strony, o elektroniczne usługi bankowe czy zakupy online, a z drugiej – o usługi 

12 M . Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 .
13 https://www .boredpanda .com/four-day-working-week-finland/?utm_source=go-

ogle&utm_medium=organic&utm_campaign=organic (dostęp 8 .01 .2020) .
14 F . Bianchini, Night Cultures, Night Economies, ”Planning Practice and Research” 1995, 

vol . 10 (2), s . 121–26; Ch . Landry, F . Bianchini, The Creative City, Demos, London 1995 .
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doradcze i serwisowe w call centers umieszczonych w różnych strefach czaso-
wych i przejmujących obowiązki wtedy, kiedy w miejscu pobytu klienta jest 
noc . Niezależnie od tej części gospodarki 24/24, która wynika z automatyzacji 
i globalizacji (z punktu widzenia ładu czasowego w danym kraju jest to „fał-
szywy” rytm 24/7, bo nie obejmuje lokalnej siły roboczej, lecz tylko pracę 
robotów i osób zdalnie je nadzorujących), jednak w pewnych branżach można 
zaobserwować też prawdziwą ekspansję takiej gospodarki (turystyka, gastro-
nomia, rozrywka, transport, usługi ochroniarskie, także handel)15 .

Równolegle do rozważań nad konsekwencjami gospodarki 24/7 mnożą 
się głosy o chronicznym braku czasu, pośpiechu i nowych strategiach gospo-
darowania najrzadszym zasobem (czasem) przez konsumentów16 . Przeprowa-
dzone w 1996 r . badanie wskazało, że dla 40% mieszkańców USA brak czasu 
był większym problemem niż brak pieniędzy17 . W odpowiedzi na te ogranicze-
nia w gospodarowaniu czasem konsumenci preferują strategie mające na celu 
bardziej intensywne wykorzystanie kurczących się zasobów czasu . Do takich 
strategii zalicza się:

 § front-loading – obciążenia zawodowe i  inne obowiązki skumulowane 
w pierwszej połowie życia;

15 „Twarde” dane (np . dla Polski) nie są tu osiągalne, ale przeciętny mieszkaniec dużego 
miasta może dokonać porównania zmian, jakie w tej dziedzinie nastąpiły za jego życia .

16 Według szacunków ILO stres w  pracy był przyczyną utraty 10% brytyjskiego GNP . 
W latach 90 . ubiegłego wieku liczba zwolnień lekarskich z powodu chorób wywołanych przez 
stres była o 500% wyższa niż w latach 50 . W okresie 1989–1990 średnio 18 mln dni roboczych 
zostało stracone z powodów załamań nerwowych wywołanych stresem . Według innych szacun-
ków system uelastycznienia pracy, poprzez wprowadzenie pracy zmianowej, miał też wymierne 
koszty społeczne w postaci nawet 8-krotnie wyższego odsetka rozwodów niż u osób niepracują-
cych w takim trybie (Time Facts, 2016 r .) . Przyspieszone tempo życia ma też swoje konsekwencje 
dla czasu snu, który skrócił się średnio o 1/2 godziny na dobę . O 30 minut wydłużył się też czas 
przeznaczany na zakupy (J . Robinson, G . Godbey, Time for Life. The Surprising Ways Americans 
Use Their Time, 2nd Edition, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1999), 
które częściej były dokonywane podczas weekendu (J . Schor, The Even More Overworked Ameri-
can, Harper Perennial, New York 1999; R . Florida, The Great Reset. How New Ways of Living and 
Working Drive Post-crash Prosperity, Harper Collins, New York 2010; O . Sullivan, J . Gershuny, 
Inconspicuous Consumption: Work-Rich, Time-Poor in the Liberal Market Economy, op.cit.) . 

17 E . Graham, C . Crossan, Too Much to Do, Too Little Time, ”Wall Street Journal” 1996, 
8th March, R1-R4 .
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 § opóźniony plan życia (deferred life plan) – małżeństwo i posiadanie dzieci 
odłożone na później, tj . na okres po osiągnięciu sukcesu lub stabilizacji 
zawodowej;

 § „żonglowanie” czasem (time-shifting) – udawanie się na dłuższy (np . roczny) 
urlop po osiągnięciu znaczącego punktu kariery zawodowej lub przed 
zmianą zawodu/pracy .
Uogólnieniem i rozszerzeniem tych strategii jest teza o pogłębianiu czasu 

(time deepening)18 . Dotyczy to bardziej intensywnego wykorzystania czasu 
poprzez: szybsze wykonywanie poszczególnych czynności (pośpiech!), szersze 
korzystanie z usług oszczędzających czas, równoległe realizowanie czynności 
(wielozadaniowość i wielowątkowość), szczegółowe planowanie gospodarowa-
nia czasem w celu jego optymalizacji19 .

Biorąc pod uwagę zawsze ograniczony charakter czasu i niemożliwość 
powiększenia czy akumulowania tego zasobu, należy podkreślić, że jedynym 
źródłem rezerwy czasowej (i jednocześnie polem ekspansji dla mediów mobil-
nych) była właśnie kumulacja równoległych czynności w czasie, co wpływa 
na poczucie pośpiechu i prowadzi też do znacznego rozproszenia uwagi, która 
(choćby z punktu widzenia reklamodawcy czy twórcy treści medialnych) 
z kolei jest uważana za jeden z newralgicznych zasobów gospodarki cyfrowej . 
Tworzona wokół niej tzw . gospodarka uwagi (attention economy) jest „walutą” 
gospodarki cyfrowej, powszechnym ekwiwalentem wszelkich form jej aktyw-
ności, warunkiem stworzenia potencjalnego popytu na wytwory i przekształ-
cenia go w popyt efektywny20 .

Biorąc pod uwagę nieelastyczność czasu obowiązków fizjologicznych 
(sen, jedzenie, zdrowie) i postępujące procesy demograficzne (starzenie się 

18 J . Robinson, G . Godbey, Time for Life…, op.cit .
19 R . Florida, The Rise of the Creative Class… op.cit . W badaniach nad czasem stosuje się 

podział na czynności główne i towarzyszące (np . czynność główna to podróż, czynności towa-
rzyszące – czytanie, słuchanie muzyki, korzystanie z telefonu w tym czasie) .

20 Już w 1969 r . Herbert Simon wskazywał, że uwaga stała się dobrem rzadkim i z  tego 
powodu cennym, co sprawiło, że zarówno dla krytyków, jak i apologetów gospodarki uwagi 
czas powrócił jako ważny czynnik analizy ekonomicznej czy wręcz jako nowa „waluta” biznesu 
(T . H . Davenport, J . C . Beck, The Attention Economy. Understanding the New Currency of Busi-
ness, Harvard Business School Press, Boston 2001) .
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społeczeństwa wiążące się z opieką nie tylko nad seniorami, ale też dziećmi 
i osobami niepełnosprawnymi), należy zauważyć, że pole manewru w nowym 
ładzie czasowym ogranicza się do czasu pracy i czasu wolnego .

W ujęciu nominalnym długofalowa tendencja do skracania czasu pracy, 
która trwała praktycznie w całym okresie powojennym, w krajach OECD 
została zahamowana w latach 90 . ubiegłego wieku . Z ponownym (w tym sen-
sie, że zjawisko to w historii towarzyszyło już industrializacji) wydłużaniem 
czasu pracy wiązały się jednak coraz częstsze drobne przerwy w pracy oraz 
wprowadzanie do czasu pracy czynności dotychczas do niego nieprzypisywa-
nych, takich jak opłacanie prywatnych rachunków online, korespondowanie 
ze znajomymi, przeglądanie stron i serwisów internetowych . Pewną rekom-
pensatą za wydłużanie czasu pracy, np . dla klasy kreatywnej i kadr menedżer-
skich, było jej uelastycznienie21 . Jednakże można też zaobserwować powolne 
rozmywanie się dotychczas wyraźnie występujących podziałów na czas pracy 
i czas wolny . Zjawisko to autor niniejszego rozdziału określa jako tworzenie się 
czasu hybrydowego, będącego na styku przenikania czasu pracy do czasu wol-
nego i vice versa – np . odpowiadanie w domu na e-maile i telefony służbowe, 
oglądanie w pracy stron internetowych, prosumpcja i tworzenie w wolnym 
czasie User-Generated Content (UGC) czy drobnych aplikacji22 .

Uelastycznienie czasu pracy i  szybko rosnący udział samozatrudnienia 
obejmują współcześnie bardzo różne grupy zawodowe (nie tylko tradycyjnie 
wolne zawody) i nie wydają się, jak dotychczas, zakłócać tradycyjnego ładu 
czasowego w cyklu życiowym jednostki23 . Biorąc pod uwagę kryterium wieku, 
należy wskazać, że osoby najmłodsze i najstarsze dysponują największą ilością 

21 L . Gratton, The Future of Work, ”London Business Review” 2010, vol . 21, issue 3, s . 16–23; 
R . Florida, The Rise of the Creative Class…, op.cit.

22 CISCO Report 2010, http://www .enterprisecommunications .eu/news/417-new-cisco-
study-shows-employers-disconnected-from-workers-social-media-communication-needs .html 
(dostęp 22 .12 .2010); UNCTAD Report 2008. Creative Economy Report 2008. The Challenge 
of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making, UNDP/UNCTAD, New 
York 2008 .

23 B . Jung, Nowy ład czasowy gospodarki 24/7? Próba weryfikacji empirycznej na przykładzie 
alokacji czasu w USA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego . Ekonomiczne Prob-
lemy Usług” 2014, nr 113, t . 2, s . 218–230 .



Bohdan Jung 

604

czasu wolnego, ale potrzebują też najwięcej czasu na potrzeby fizjologiczne, 
a najmniej na obowiązki . Dane ATUS24 z USA potwierdzają też, że w cyklu 
dobowym jednostki praca zdalna czy praca w domu nie są jeszcze widoczne25 .

Rysunek 27.1.  Struktura czasu społecznego w Polsce w 2016 r. według grupy 
wiekowej i przeznaczenia czasu (%)*
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* Dane nie sumują się do 100% . Pominięto kategorię „inne niewymienione czynności”, której udział 
nie przekracza 0,3% .
Źródło: Budżety czasu, GUS, Warszawa 2016 .

Najbardziej zróżnicowanym elementem ładu czasowego gospodarki cyfro-
wej pozostaje czas wolny . Natłok czynności wykonywanych w czasie wolnym 
i wspomniana już jego hybrydyzacja sprawiły, że według zagregowanych danych 
zadania te zajmują już więcej niż 24 godziny na dobę . Jest to oczywiście efekt 
wielokrotnego liczenia i braku umiejętności rejestracji czasu hybrydowego, przy 

24 ATUS (American Time Use Survey) 2003–2011, Bureau of Labor Statistics, 2012; ATUS 
2008 (American Time Use Survey), Bureau of Labor Statistics, 2009 .

25 Może to wynikać z metod badania stosowanych w budżetach czasu (pytanie o czas i porę 
pracy, a nie o miejsce jej wykonywania i dodatkowe czynności z nią związane) . W wielu miastach 
udało się już uzyskać korzyści ze skoordynowanego uelastycznienia godzin pracy – zmniejszyły 
się szczyty komunikacyjne dojazdów/powrotów z pracy, co dało możliwość ograniczenia inwe-
stycji w infrastrukturę drogową, usuwanie zanieczyszczeń itd . (B . Jung, Nowy ład czasowy…, 
op.cit .) . 
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jego wielowątkowości niemieszczącej się w tradycyjnym dwupodziale – w bada-
niach budżetu czasu – na czynności główne (primary) i towarzyszące (secondary) .

Rysunek 27.2. Struktura czasu dobowego w USA uśredniona dla 7 dni tygodnia*

SEN

PRACA
I POCHODNE

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI (poza
pracą): gotowanie i sprzątanie, inne
prace domowe, wypoczynek, �tness,
kontakty z sąsiadami, jedzenie i picie,
inne

MEDIA (razem 12 godzin i 7
minut na: wideo, audio, texting,
media społecznościowe, granie,
czytanie i przeglądanie o�ine
i online w domu i poza nim,
wyjście do kina)

* Obliczenia dla przeciętnego mieszkańca kraju z 2016 r .
Źródło: Activate 2016 Consumer Tech & Media Research Study; Comscore; eMarketer; Fitbit; Gallup; 
Global Web Index; Interactive Advertising Bureau; National Sleep Foundation; Nielsen; Pew Rese-
arch Center; ResMED; U . S . Bureau of Labor Statistics .

Wielowątkowość czynności wykonywanych w czasie wolnym prowadzi 
w takim obliczeniu do 31-godzinnej doby, z czego ponad 12 godzin (naj-
większy przedział czasu) jest przeznaczane na korzystanie z różnych mediów . 
W tej dziedzinie występuje więc najwyraźniej czas hybrydowy, którego pomiar 
metodami tradycyjnymi (budżety czasu, badania ankietowe) wskazuje na nie-
adekwatność tych metod w dobie ery cyfrowej z uwagi na bezradność wobec 
wielokrotnego pomiaru i  rachunku czasowego czynności przebiegających 
równolegle26 . Mankamenty te nie były widoczne w erze przemysłowej, kiedy 
czynności charakteryzowały się przewagą sekwencyjności (linearności), czyli 
następowały jedne po drugich (nie równolegle, co dominuje współcześnie) . 
Sekwencyjność (linearność) wskazywała na mniej możliwości pogodzenia ze 

26 The State of Social Lead Generation, Survey Report 2019, Social Media Today, 2019 https://
www .socialmediatoday .com/news/the-state-of-social-media-lead-gen-2019-part-1-the-current-
state-of-soci/566295/ (dostęp 30 .06 .2020) .
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sobą w czasie wielu form aktywności, jednak dla dostawców usług wiązała 
się z większym prawdopodobieństwem uzyskania pełnego zainteresowania 
odbiorcy, co współcześnie – w obliczu „żonglowania” na raz wieloma platfor-
mami medialnymi – wydaje się być stanem nieosiągalnym, nawet dla odbior-
ców charakteryzujących się dużą podzielnością uwagi27 .

Podsumowanie

Sfera gospodarowania czasem, mimo że coraz bardziej kluczowa w dobie 
gospodarki uwagi i gospodarki 24/7, pozostaje gorzej udokumentowana niż 
np . gospodarowanie pieniądzem czy wydatki konsumenckie . Istnieją wpraw-
dzie narzędzia budżetów czasu wypracowane w połowie ubiegłego wieku, 
standaryzowane w skali międzynarodowej w latach 60 . (monumentalna praca 
Alexandra Szalai et al.28)29 i mniej więcej co dekadę używane przez urzędy sta-
tystyczne w niektórych krajach OECD, ale ich wartość poznawcza zmniejsza 
się w erze cyfrowej . Badania te powstały w epoce sekwencyjnego (linearnego) 
korzystania z czasu, kiedy czynności następowały jedna po drugiej, raczej nie 
równolegle . Granice między pracą a czasem wolnym były wyraźnie zdefinio-
wane w sensie zarówno przestrzennym, jak i czasowym (ustawowy czas pracy) . 
Ingerencja pracy w czas wolny (i vice versa) dla większości zatrudnionych była 
minimalna . Wszystko to uległo zmianie w dobie cyfrowej, pozwalającej na zdalną 
pracę w domu poprzez mobilne wielofunkcyjne platformy komunikowania .

Platformy te pozwoliły też na znaczne zwiększenie (wręcz dominację) wie-
lowątkowości (multitasking), szczególnie widocznej w użytkowaniu mediów 
cyfrowych . W konsekwencji ewidencjonowanie czasu korzystania z mediów 

27 Z . Hussain, B . Simonovic, E . J . N . Stupple, M . Austin, Using Eye Tracking to Explore Face-
book Use and Associations with Facebook Addiction, Mental Well-being, and Personality, ”Behav-
ioral Sciences” 2019, vol . 9 (2), 18th February, s . 19, Basel, doi: 10 .3390/bs9020019 .

28 A . Szalai et al., The Use of Time, Mouton Co ., Hague 1972 .
29 Jest to badanie bardzo kosztowne . Wylosowani reprezentatywnie i przeszkoleni ankie-

towani, odpłatnie prowadzą dzienniczki, w których szczegółowo ewidencjonują alokację swo-
jego czasu .
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w dużej mierze stało się polem licznych błędów i wielokrotnego rachunku, 
sztucznie zniekształcającym gospodarowanie czasem (przytoczony już przy-
kład badań Comscore, według których doba ma 31 godzin) . Pół wieku temu 
problem wielowątkowości wykorzystania czasu (np . czytanie w trakcie ogląda-
nia telewizji, słuchanie muzyki w samochodzie, ale też plotkowanie w pracy) 
był marginalny i metodologicznie dawał się zamknąć w konwencji czynności 
głównych i towarzyszących (czynnością główną było włączenie TV w celu jej 
oglądania, a czynności towarzyszące to rozmowa, czytanie, odbieranie tele-
fonu stacjonarnego w tym czasie itp .), co też określało miejsce tej aktywności . 
Obecnie trudno jest ustalić (także w sensie miejsca), co jest czynnością główną, 
a co towarzyszącą . Co prawda istnieją dane wskazujące na to, jaka platforma 
medialna dominuje o danej porze dnia, ale każdy z tych serwisów ma charak-
ter multimedialny i pozwala na łączenie różnych form aktywności mogących 
służyć każdemu z trzech czasów społecznych30 .

W tym czasie zmieniły się też znacznie miejsce i charakter pracy . Nastą-
piło rozszerzenie zakresu: pracy kreatywnej, prosumpcji, pracy zdalnej, samo-
zatrudnienia . W ujęciu globalnym udział czasu pracy w dobowym budżecie 
czasu przestał spadać, co było zatrzymaniem globalnego i długofalowego trendu 
powojennej gospodarki . Pewną rekompensatą za to było zapewne uelastycznie-
nie godzin pracy w skali doby, tygodnia czy roku . Istniały w tym bezpośrednie 
korzyści dla organizacji wielu usług i infrastruktury, bo łatwiej było rozłado-
wać skoncentrowany w czasie „szczyt” popytu . Drugą stroną tej elastyczno-
ści była jednak konieczność realizacji zapotrzebowania w niestandardowych 
porach dnia i nocy (gospodarka 24/7 i miasta 24/24) .

Dla milenialsów i kolejnych grup wieku wchodzących na rynek pracy w ciągu 
ostatnich dwóch dekad brak sztywnych podziałów czasowych na wykonywanie 
różnych czynności z zakresu pracy i czasu wolnego jest oczywistością . Wyeli-
minowali oni niemal całkowicie ze swojego życia telewizję, na którą w drugiej 
połowie XX wieku przeznaczano ponad połowę całego czasu wolnego . Miejsce 

30 Comscore, 2016, s . 8–9, https://www .comscore .com/Insights/Presentations-and-White-
papers/2016/2016-Global-Digital-Future-in-Focus (dostęp 12 .01 .2020) .
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to zajęła wielozadaniowa aktywność w sieci, łącząca w sobie elementy pracy, 
zabawy i wypełniania obowiązków . Z uwagi na współbieżność w czasie i wie-
lofunkcyjność tej aktywności, trudno jest ją jednoznacznie zakwalifikować 
do jednego z trzech czasów społecznych . Ten splot czynności można określić 
jako „czas hybrydowy”, który jawi się jako najważniejszy nowy element ładu 
czasowego gospodarki cyfrowej .
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28ANNA ANETTA JANOWSKA1

GLOBAL PRODUCTION NETWORKS 
W BRANŻY FONOGRAFICZNEJ: 

CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW 
I MAKROSTRUKTUR2

Streszczenie

Celem niniejszego rozdziału jest zastosowanie koncepcji Global Production Networks 
(GPN) do rozpoznania i wstępnej charakterystyki podmiotów działających w branży fono-
graficznej, relacji, jakie zachodzą między nimi, z uwzględnieniem makrostruktur, w których 
są osadzone . Ze względu na specyfikę sektora narzędzia stosowane tradycyjnie w ekonomii 
nie zawsze znajdują zastosowanie przy jego analizie . W odniesieniu do funkcjonowania 
branży fonograficznej istotne są uwarunkowania historyczno-geograficzne . Kluczową rolę 
odgrywają trzy wiodące firmy fonograficzne (majors), a dominującym państwem w glo-
balnej sieci produkcji są Stany Zjednoczone . Podstawową regulacją jest prawo autorskie, 
na poziomie ponadnarodowym zarządzane przez WIPO oraz częściowo WTO . Dzięki 
cyfryzacji układ sił w sieci się zmienił: pojawiły się nowe podmioty w obszarze globalnej 
dystrybucji cyfrowej, wzrosła siła konsumentów i twórców . Stany Zjednoczone, dzięki wio-
dącej pozycji w sektorze IT, pozostały najsilniejszym państwem w GPN .

1 dr Anna Anetta Janowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekono-
miczno-Społeczne, Katedra Polityki Publicznej .

2 Rozdział zawiera pierwsze, wstępne wnioski z badania realizowanego w ramach projektu 
CICERONE – Creative Industries Cultural Economy Production Network w europejskim pro-
gramie Horyzont 2020 .
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Kluczowe słowa: globalne sieci produkcji, branża fonograficzna, branża nagraniowa, 
branża muzyczna .

GLOBAL PRODUCTION NETWORKS IN THE RECORDING 
INDUSTRY: CHARACTERISTICS OF ENTITIES AND 
MACRO-STRUCTURES

Summary

The purpose of this chapter is to apply the concept of Global Production Networks (GPN) 
to recognize and characterize entities operating in the recording industry, the relation-
ships that occur among them, as well as the macrostructures in which these entities are 
embedded . Due to the specificity of the industry, the tools used traditionally in econom-
ics seem not always to be adequate . The global development of the recording industry 
strongly depends on historical and geographical factors . The three leading record compa-
nies (majors) play a crucial role and the United States appear to be the dominant coun-
try in the global production networks . The basic regulation, copyright/droit d’auteur, is 
internationally managed by WIPO and, partly, WTO . Due to digitization, the balance of 
power in the network has changed: new entities have emerged in the area of   global digi-
tal distribution, the strength of consumers and creators has increased . The United States, 
thanks to its leading position in the IT sector, have kept their leading position in the GPN .

Keywords: global production networks, GPN, phonographic industry, recording indus-
try, music industry .

Wprowadzenie

Branża fonograficzna jest częścią sektora gospodarki funkcjonującego 
pod nazwą „sektor kreatywny”3, w którym wiodącą rolę odgrywają przede 
wszystkim kraje rozwinięte . W ciągu ostatniej dekady handel produktami 

3 K .  Stachowiak, Gospodarka kreatywna i  miechanizmy jej funkcjonowania: perspektywa 
geograficzno-ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im . Adama Mickiewicza, 
Poznań 2017 .
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tego sektora wzrósł niemal dwukrotnie4, co wskazuje na jego duże znaczenie 
zarówno dla poszczególnych gospodarek narodowych, jak i gospodarki świa-
towej . Ze względu na specyfikę, m .in . generowanie i przekazywanie znacze-
nia symbolicznego, rezultat będący formą własności intelektualnej, a  także 
pozaekonomiczną wartość5, narzędzia stosowane tradycyjnie w ekonomii 
nie zawsze w pełni znajdują zastosowanie przy analizie sektora kreatywnego . 
Narzędziem, które pozwala na szersze spojrzenie, jest koncepcja globalnych 
sieci produkcji (GPN) .

Celem niniejszego tekstu jest zastosowanie tej koncepcji do rozpoznania 
i wstępnej charakterystyki podmiotów działających w branży fonograficznej, 
relacji, jakie między nimi zachodzą, z uwzględnieniem makrostruktur, w któ-
rych są osadzone . Chodzi tutaj m .in . o zasady i regulacje, międzynarodowe 
organizacje odgrywające kluczową rolę w funkcjonowaniu wspomnianej branży, 
a  także o uwarunkowania historyczne czy terytorialne . Analiza uwzględnia 
zmiany, jakie zaszły w branży pod wpływem rewolucji cyfrowej .

28.1.  Global Production Networks – definicje i charakterystyka 
koncepcji

Neil M . Coe i Henry Wai-Chung Yeung6 definiują Global Production 
Networks (GPN) jako organizacyjne porozumienie obejmujące wzajemnie powią-
zane podmioty gospodarcze i niegospodarcze, koordynowane przez wiodącą świa-
tową firmę i wytwarzające w wielu lokalizacjach geograficznych towary lub usługi 
przeznaczone na rynki światowe . Koncepcję tę rozwinęli niezależnie Peter Dicken7  

4 UNCTAD, Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in International Trade 
in Creative Industries, United Nations, Geneva 2015 .

5 D . Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010 .
6 N . M . Coe, H . W .-C . Yeung, Global Production Networks: Theorizing Economic Develop-

ment in an Interconnected World, Oxford University Press, Oxford 2015 .
7 P . Dicken, Global-Local Tensions: Firms and States in the Global Space-Economy, ”Eco-

nomic Geography” 1994, no . 70, s . 101–128 .
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oraz Dieter Ernst i Linsu Kim8 w nawiązaniu do takich podejść, jak Global 
Commodity Chain (GCC)9 i Global Value Chain (GVC)10 oraz teoria łańcucha 
tworzenia wartości Michaela E . Portera11 . Od tego czasu koncepcja była inten-
sywnie stosowana w badaniach w postaci konceptualnego i matematycznego 
modelowania, a także z użyciem ankiet i studiów przypadków12 .

Dwie podstawowe cechy odróżniają GPN od poprzednich podejść . Po 
pierwsze, Global Production Networks jest strukturą nielinearną, po drugie zaś 
obejmuje wszelkiego rodzaju podmioty i relacje zachodzące między nimi . Należą 
do nich m .in .: firmy, państwa, zasoby pracy (pracownicy), konsumenci oraz 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego funkcjonujące w ramach makrostruk-
tur obejmujących instytucje, konwencje, zasady itp . rynku kapitalistycznego13 . 
Wśród instytucji można wymienić następujące: WTO, Bank Światowy, MFW 
oraz instytucje specyficzne dla poszczególnych sektorów gospodarki . Natomiast 
konwencje i zasady odnoszą się do takich zjawisk, jak własność prywatna, osią-
ganie zysku czy alokacja zasobów14 . Heurystyczną ramę analizy globalnej gospo-
darki z wykorzystaniem GPN przedstawiono na rysunku 28 .1 .

Analizując w ramach koncepcji GPN miejsce poszczególnych podmio-
tów w gospodarce (bądź w określonym sektorze), należy zwrócić szczególną 
uwagę na relacje ich sił – zarówno w obrębie poszczególnych grup (np . firmy 
czy zasoby pracy), jak i pomiędzy nimi .

8 D . Ernst, L . Kim, Global Production Networks, Knowledge Diffusion, and Local Capabil-
ity Formation, ”Research Policy” 2002, no . 31, s . 1417–1429 .

9 G . Gereffi, M . Korzeniewicz, Commodity Chains and Global Capitalism, Praeger, West-
port, CT, 1994 .

10 G . Gereffi, J . Humphrey, T . Sturgeon, The Governance of Global Value Chains, ”Review 
of International Political Economy” 2005, no . 12, s . 78–104 .

11 M . E . Porter, Competition in Global Industries: a Conceptual Framework, w: Competition 
in Global Industries, M . E . Porter (ed .), Harvard Business School Press, Boston 1986 .

12 J . Olhager, S . Pashaei, H . Sternberg, Design of Global Production and Distribution Net-
works: A Literature Review and Research Agenda, ”International Journal of Physical Distribution 
and Logistics Management” 2015, no . 45, s . 138–158 .

13 N . M . Coe, P . Dicken, M . Hess, Global Production Networks: Realizing the Potential, 
”Journal of Economic Geography” 2008, no . 8, s . 271–295 .

14 P . Dicken, Geographers and ‘Globalization’: (Yet) Another Missed Boat?, ”Transactions of 
the Institute of British Geographers” 2004, no . 29, s . 5–26 .
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Rysunek 28.1. Heurystyczna rama analizy globalnej gospodarki
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* OSO – organizacje społeczeństwa obywatelskiego .
Źródło: P . Dicken, Geographers and ‘Globalization’: (Yet) Another Missed Boat?, ”Transactions of the 
Institute of British Geographers” 2004, vol . 29 (1), s . 10 .

Pozycję danego podmiotu określają głównie dwa elementy: kontrola nad 
kluczowymi zasobami oraz zasięg terytorialny i elastyczność danego podmiotu15 .  

15 P . Dicken, Geographers and ‘Globalization’…, op.cit .
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W tym przypadku, w odniesieniu do firm, zdecydowaną przewagę mają kor-
poracje transnarodowe, które dominują często nie tylko nad małymi firmami, 
ale również nad takimi podmiotami (z zasady ograniczonymi terytorialnie), jak 
państwo czy zasoby pracy . Głównym przywilejem państw jest jednak kontrola 
dostępu do terytorium, czyli – inaczej mówiąc – do zasobów . Jeśli poza tym 
państwa współpracują ściśle z  innymi w danym regionie, jak ma to miej-
sce np . w Unii Europejskiej, ich siła w stosunku do pozostałych podmiotów 
wzrasta . Natomiast w przypadku zasobów pracy, najczęściej ściśle związanych 
z określonym terytorium, relacje siły pomiędzy nimi a innymi podmiotami 
zmieniają się, po pierwsze, dzięki międzynarodowym organizacjom społeczeń-
stwa obywatelskiego (OSO), które łączą je i  reprezentują, oraz, po drugie, 
dzięki Internetowi dającemu pracownikom większą elastyczność zatrudnienia . 
Podobnie jest w odniesieniu do konsumentów, którzy dzięki wykorzystaniu 
sieci internetowej stają się konsumentami globalnymi i przez to mogącymi 
mieć większą siłę niż grupy konsumentów funkcjonujących poza tym medium . 
Również OSO zrzeszające konsumentów zwiększają ich pozycję w stosunku 
do innych podmiotów .

Należy również przy tym zwrócić uwagę, że poszczególne podmioty bądź 
konkurują ze sobą, bądź też współpracują, a układ tych relacji pozostaje dyna-
miczny w zależności od ich krótko- lub długoterminowych celów i okoliczności 
działania . Mowa jest tutaj o relacjach zarówno między grupami podmiotów, 
zaznaczonymi na rysunku 28 .1, jak i między podmiotami w danej grupie cha-
rakteryzującej się zdecydowaną heterogenicznością .

28.2.  Podmioty w branży fonograficznej i makrostruktury 
oraz relacje między nimi

Branża fonograficzna od początku swego istnienia, czyli od przełomu 
XIX i XX wieku, miała wymiar międzynarodowy, jako że pierwsze wytwór-
nie powstały w Stanach Zjednoczonych i Europie, bardzo szybko rozszerzając 
swoją działalność na rynki zagraniczne i otwierając tam swoje filie . Obecnie 
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filie wiodących firm istnieją na większości rynków lokalnych, dając wytwór-
niom kontrolę nad nimi . Przez większą część XX wieku branża była oligono-
mem16 mocno pionowo zintegrowanym, gdzie wiodącą rolę odgrywało kilka 
transnarodowych korporacji – wytwórni fonograficznych, zwanych majors17 . 
Kontrolowały one najważniejsze części łańcucha tworzenia wartości, w szcze-
gólności dystrybucję muzyki nagranej oraz jej promocję . Pozostawały, często 
historycznie, w pozycji siły w stosunku zarówno do małych labeli (małych 
wytwórni, np . lokalnych lub zajmujących się niszowymi gatunkami muzyki), 
najważniejszych zasobów pracy (w tym przypadku artystów – twórców i wyko-
nawców), jak i do konsumentów, sprawując funkcję tzw . gatekeepers .

Ze względu na fakt, iż dystrybucja i promocja muzyki nagranej wymagały 
dużych nakładów finansowych, jedynie majors mogły sobie pozwolić na działa-
nie globalne, stosując efekt skali . W przypadku promocji wykorzystywały one 
nie tylko większe zasoby finansowe, jakimi dysponowały z racji swojego roz-
miaru, ale także związki kapitałowe z mediami, będącymi najlepszymi kanałami 
promowania muzyki . Każda duża wytwórnia była bowiem (i wciąż jest) częścią 
jakiegoś transnarodowego holdingu (np . Sony Music Entertainment należące 
do Sony), mającego w swym portfelu chociażby sieci radiostacji, sieci telewi-
zyjne czy prasę . W ten sposób twórcy albumów wyprodukowanych w ramach 
grupy mogli liczyć na uprzywilejowane traktowanie w mediach . Majors roz-
winęły również własne globalne sieci dystrybucji, co umożliwiało im de facto 
kontrolowanie muzyki, jaka trafiała na poszczególne rynki lokalne .

Ze względu na kontrolę wytwórni dystrybucji i promocji muzyki w skali 
światowej oraz na prestiż (związany z dominującą pozycją na rynku), jakim 
cieszyły się majors, bardzo wielu artystów chcących osiągnąć globalny sukces 
ubiegało się o kontrakty z nimi . Tymczasem wytwórnie te  jako gatekeepers 

16 S . Hannaford, Market Domination! The Impact of Industry Consolidation on Competition, 
Innovation, and Consumer Choice, Praeger, London 2007 .

17 Zob .: N . Curien, F . Moreau, L'industrie du disque, La Découverte, Paris 2010; J . Bishop, 
Building International Empires of Sound: Concentrations of Power and Property in the “Global” 
Music Market, ”Popular Music and Society” 2005, no . 28, s . 443–471; L . Tournès, Du pho-
nographe au MP3: une histoire de la musique enregistrée: XIXe-XXIe siècle, Éditions Autrement, 
Paris 2008 .
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wybierały do produkcji (nagrywania) jedynie nielicznych, o największym poten-
cjale sprzedażowym, co i tak nie oznaczało automatycznie pełnego wsparcia 
na etapie promocji i dystrybucji . Z nagranych albumów ponownie wybierano 
tylko te najlepiej rokujące i to w nie inwestowano . Majors miały więc w sto-
sunku do artystów niezwykle silną pozycję negocjacyjną .

Na równie słabej pozycji co artyści znajdowali się konsumenci, którzy 
w czasach „przedinternetowych” mogli uzyskać dostęp do muzyki nagranej 
wyłącznie na dwa sposoby: po pierwsze, mogli jej słuchać w radiu lub tele-
wizji (w większej dawce od lat 80 . ubiegłego wieku, kiedy powstał pierwszy 
telewizyjny kanał muzyczny – MTV); po drugie, mogli zakupić album w skle-
pie . Jednak nie mieli oni żadnego wpływu na ofertę, czyli na to, jaka muzyka 
była nadawana w mediach i jakie albumy, jakich artystów były dystrybuowane 
na poszczególnych rynkach . O dystrybucji i promocji, szczególnie w odniesie-
niu do artystów o ugruntowanej międzynarodowej sławie, decydowała najczę-
ściej centrala danej wytwórni – tak więc i tutaj największe firmy pozostawały 
podmiotami dominującymi .

Pozycja państw w układzie sił była różna w przypadku różnych państw, 
uwarunkowana historycznie oraz zależna w dużym stopniu od wielkości rynku 
lokalnego i przychodów, jakie branża fonograficzna na nim generowała . Po 
pierwsze, ze względu na dwie wojny światowe, jakie przetoczyły się przez 
Europę w XX wieku, wytwórnie nagraniowe działające na rynkach europej-
skich nie mogły się rozwijać w sposób ciągły jak firmy amerykańskie . Dało 
to już na starcie przewagę tym ostatnim . Po drugie, wytwórnie amerykańskie 
w większym stopniu skupiały się na muzyce popularnej (rozrywkowej)18, tra-
fiającej z zasady do większej liczby odbiorców, podczas gdy w Europie sta-
wiano np . na muzykę klasyczną19 czy muzykę lokalną . Po trzecie, firmom 
amerykańskim przewagę gwarantowały również wielkość lokalnego rynku oraz 

18 Zob .: F . Martel, Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie 
Dialog, Warszawa 2008; F . Martel, Mainstream: co podoba się wszędzie na świecie, Wydawnic-
two Czarna Owca, Warszawa 2011 .

19 Więcej w: M . Kominek, Zaczęło się od fonografu, Polskie Wydawnictwa Muzyczne, Kra-
ków 1986; L . Tournès, Du phonographe au MP3…, op.cit.
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dominacja języka angielskiego, który od czasów II wojny światowej powoli 
stawał się lingua franca nie tylko w biznesie, ale i w kulturze . Po czwarte, pro-
dukty amerykańskich przemysłów kultury, w tym muzyka, stały się jednym 
z głównych towarów eksportowych USA20 . W interesie rządu Stanów Zjed-
noczonych było więc wspieranie przemysłów kultury, szczególnie w handlu 
międzynarodowym21 . Dodać należy, że podejście do produkcji kulturalnej 
w USA jest zgoła odmienne niż w Europie, co jest uwarunkowane historycz-
nie22 . Dobra kultury, w tym muzyka, są wytarzane przede wszystkim na zasa-
dach komercyjnych, zaś ingerencja państwa w kulturę (głównie finansowanie 
publiczne) jest minimalna .

Działanie scharakteryzowanych wyżej podmiotów odbywa się na zasadzie 
osadzenia (embeddedness) społecznego, sieciowego i terytorialnego23 w otocze-
niu makrostruktur, a więc zasad i regulacji, pod wpływem różnych światowych 
organizacji, a także uwarunkowań historycznych i terytorialnych . Głównymi 
regulacjami są przepisy prawa autorskiego, rezultat produkcji kulturalnej jest 
bowiem formą własności intelektualnej24 . Należy tutaj od razu wspomnieć 
o dwóch głównych systemach prawa autorskiego, jakie funkcjonują na świe-
cie, a mianowicie o systemie kontynentalnym, wywodzącym się z francuskiego 
droit d’auteur, oraz o systemie anglosaskim, opartym na idei copyright25 . W tym 
ostatnim oryginalnie podmiotem prawa autorskiego (właścicielem praw) może 
być firma, a kluczowym elementem są kwestie majątkowe (finansowe) . Prze-
suwa to więc środek ciężkości w kierunku wymiaru komercyjnego produkcji 

20 UNCTAD, Creative Economy Outlook and Country Profiles…, op.cit.; Y . Weng, C .-H . Yan, 
Y .-J . Huang, Intellectual Property Rights and U. S. Information Goods Exports: The Role of Imita-
tion Threat, ”Journal of Cultural Economics” 2009, no . 33, s . 109–134 .

21 F . Martel, Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, op.cit.; J . M . Cherbo, R . A . Stewart, 
M . J . Wyszomirski, Understanding the Arts and Creative Sector in the United States, Rutgers Uni-
versity Press, New Brunswick 2008 .

22 F . Martel, Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, op.cit.
23 N . M . Coe, Global Production Networks in the Creative Industries, w: The Oxford Hand-

book of Creative Industries, C . Jones, M . Lorenzen, J . Sapsed (eds .), Oxford University Press, 
Oxford 2015 .

24 D . Throsby, Ekonomia i kultura, op.cit .
25 F . Benhamou, J . Farchy, Droit d'auteur et copyright, La Découverte, Paris 2014 .
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kulturalnej i pozwala Stanom Zjednoczonym, czyli największemu światowemu 
rynkowi muzycznemu, w którym działa system copyright, traktować produkcję 
dóbr kultury i handel nimi w sposób analogiczny do innych dóbr . Ze względu 
zaś na silną pozycję USA w światowej gospodarce daje to im przewagę również 
w obszarze produkcji i dystrybucji fonograficznej .

Istotną rolę wśród makrostruktur odgrywają międzynarodowe organizacje 
związane z własnością intelektualną, a więc przede wszystkim WIPO (World 
Intellectual Property Organization) i podlegające jej konwencje, takie jak: 
Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych, przyjęta 
w 1886 r . przez dziesięć krajów; Traktat WIPO o prawie autorskim (Genewa, 
1996 r .); Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach (Genewa, 
1996 r .); Powszechna Konwencja o prawie autorskim (Genewa 1952 r ., zrewi-
dowana w Paryżu w 1971 r .) . Poza tym zagadnienia związane z produktami 
kultury i prawem autorskim stały się przedmiotem dyskusji na forum GATT, 
szczególnie w trakcie tzw . Rundy Urugwajskiej, w wyniku której powstało 
WTO . Wtedy to ustanowiono Porozumienie w sprawie handlowych aspek-
tów praw własności intelektualnej (TRIPS), regulujące również kwestie prawa 
autorskiego26 . Inicjatorem GATT były Stany Zjednoczone, dążące do pełniej-
szej liberalizacji handlu międzynarodowego, w tym handlu produktami kul-
tury, czyli jednymi ze swoich głównych produktów eksportowych27 . Na forum 
GATT, a później WTO, doszło do zderzenia interesów USA i ich stricte komer-
cyjnego podejścia do produkcji kultury oraz państw Europy, szczególnie Fran-
cji, walczących o ustanowienie tzw . exception culturelle i ochronę europejskich 
produkcji kulturalnych . Na etapie tworzenia WTO udało się państwom UE 
wyłączyć produkcje kulturalne z ogólnych zasad handlu międzynarodowego 
przyjętych w WTO . Wprowadziły one również tzw . kwoty nadawania, czyli 

26 A . A . Janowska, Problem globalnej ochrony własności intelektualnej, w: Globalizacja i regio-
nalizacja we współczesnym świecie, E . Molendowski (red .), Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie, Kraków 2012 .

27 Zob .: J . Ford, A Social Theory of Trade Regime Change: GATT to WTO, ”International 
Studies Review” 2002, no . 4, s . 115–138; A . A . Janowska, Problem globalnej ochrony własności 
intelektualnej, op.cit .
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zobowiązanie nadawców do poświęcania określonej części czasu emisji pro-
dukcjom krajowym i europejskim28 .

W branży fonograficznej istotną rolę odgrywa również organizacja bran-
żowa – International Federation of Phonographic Industry (IFPI) z siedzibą 
w Londynie, zrzeszająca ok . 1 300 firm fonograficznych na całym świecie, 
przede wszystkim majors, i reprezentująca ich interesy . Od wielu lat publikuje 
ona raporty o stanie rynku fonograficznego i w istotny sposób wpływa na glo-
balny dyskurs dotyczący sytuacji w światowej fonografii .

Rewolucja cyfrowa, w szczególności rozpowszechnienie Internetu, w zde-
cydowany sposób wpłynęła na GPN29 . Zmianom tym poddała się również sieć 
branży fonograficznej . Po pierwsze, zmieniły się relacje siły pomiędzy podmio-
tami: artystami i firmami nagraniowymi oraz konsumentami i tymi firmami . 
Globalny zasięg Internetu dał twórcom możliwość dystrybucji i promocji muzyki 
bezpośrednio do odbiorców – bez pośrednictwa wytwórni, chociaż spowodo-
wał również, z powodu zniesienia (czy też ograniczenia) tradycyjnego gatekeep-
ing, nadpodaż produkcji muzycznych, które zaczęły walczyć o uwagę ryku30 . 
Z kolei konsumenci zyskali nowe możliwości dostępu do muzyki, najpierw 
dzięki tzw . nieformalnym obiegom kultury31, a później też z legalnych źródeł, 
takich jak składy z muzyką iTunes oraz serwisy streamingowe typu Spotify czy 
YouTube . Wytwórnie straciły więc swój przedcyfrowy monopol na dystrybu-
cję muzyki nagranej32, a także jej promocję (informowanie o niej), na rzecz 
nowych podmiotów – platform internetowych: iTunes, Spotify oraz Amazon 
czy YouTube . To one stały się elementami dominującymi w globalnej sieci 

28 W Polsce regulują to przepisy Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r . o radiofonii i telewizji, 
tekst jednolity, Dz .U . z 2019 r ., poz . 361, 643, 1495, 1655 .

29 C . Foster, M . Graham, Reconsidering the Role of the Digital in Global Production Networks, 
”Global Networks” 2017, no . 17, s . 68–88 .

30 Zob .: G . Pessach, Deconstructing Disintermediation – A Skeptical Copyright Perspective, 
”Cardozo Arts & Entertainment Law Journal” 2013, no . 31, s . 833–873; Y . Citton, Pour une 
écologie de l'attention, Le Seuil, Paris 2014 .

31 M . Filiciak, J . Hofmokl, A . Tarkowski, Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport 
z badań, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa 2012 .

32 A . A .  Janowska, L'avenir de la musique après la révolution numérique: opportunités et 
contraintes pour l'industrie du disque, ”Sociétés” 2011, nr 2, s . 87–94 .
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produkcji w branży fonograficznej, dzięki nim bowiem katalogi firm nagra-
niowych w sposób legalny mogły trafiać do globalnych odbiorców . Nie bez 
znaczenia jest fakt, że wiele z tych podmiotów to firmy amerykańskie bądź sil-
nie związane z kapitałem amerykańskim, mające często swoje korzenie w innej 
branży, a mianowicie IT . To właśnie ta branża – intensywnie rozwijająca się 
głównie w USA, w ramach klastra Doliny Krzemowej33 – zaczęła przejmować 
wartość wytwarzaną w przemysłach kultury/kreatywnych . Stany Zjednoczone 
zyskały więc kolejny argument za tym, by wzmacniać swoją pozycję w global-
nych sieciach produkcji branży fonograficznej, w grę wchodzą tu bowiem już 
nie tylko produkty muzyczne, ale i produkty branży IT (wraz z przejmowaną 
przez nie wartością związaną z handlem muzyką cyfrową) .

W związku z powyższym w interesie USA stała się walka z nieformalnym 
obiegiem kultury, nazywanym powszechnie „piractwem”, poprzez wykorzysta-
nie silnej pozycji w handlu międzynarodowym i międzynarodowych organiza-
cjach, takich jak WTO czy G7 . Jednym z narzędzi w tej walce jest publikowany 
co roku przez amerykański urząd USTR (Office of the United States Trade 
Representative) Special 301 Report, w którym są wskazywane bariery handlowe 
w różnych państwach (umieszczonych na specjalnych listach – Priority Watch 
List oraz Watch List), związane z respektowaniem amerykańskiego prawa wła-
sności intelektualnej (IP) i utrudniające Stanom Zjednoczonym handel mię-
dzynarodowy . Innym z narzędzi są międzynarodowe porozumienia, takie jak 
ACTA34 czy TTIP35, w których państwa o silniejszej pozycji również wywie-
rają nacisk związany z poszanowaniem praw IP na państwa o słabszej pozycji 
w handlu międzynarodowym . We wskazanych raportach i porozumieniach 
muzyka była jednym z produktów, o których ochronę walczono .

33 L . Knop, Trwałość klastra w kontekście doświadczeń Doliny Krzemowej, „Zeszyty Naukowe . 
Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 90 .

34 Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), Parla-
ment Europejski, Strasburg 2010; A . Metzger, R . Matulionyte, Opinion of European Academics 
on Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Institute for Legal Informatics, Hannover 2011 .

35 Teksty negocjacyjne Unii Europejskiej w TTIP, Komisja Europejska, Bruksela 2015 .
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Unia Europejska jako związek państw, w którym produkty przemysłów 
kreatywnych i kultury, w tym muzyka, stanowią obecnie istotną część PKB, 
bo ok . 4% (2018 r .), po ustanowieniu jednolitego rynku cyfrowego również 
wprowadziła nowe przepisy dotyczące prawa autorskiego . Chodzi tutaj o wciąż 
kontrowersyjną36 dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym37 . Zmodyfi-
kowała ona tym samym jedną z głównych makrostruktur, w ramach których 
działa branża fonograficzna, demonstrując swoją pozycję siły szczególnie w sto-
sunku do konsumentów muzyki i wspierając wiodące firmy fonograficzne .

Konsumenci, jako grupa dość słabo reprezentowana w czasach przedcyfro-
wych, dzięki rozwojowi Internetu zwiększyli swoją siłę w stosunku do najsil-
niejszych wówczas podmiotów w strukturze globalnych sieci produkcji, czyli 
dużych firm nagraniowych, ich sieci dystrybucji, a także państw . Nieformalny 
obieg kultury (np . wymienianie się muzyką przez jej konsumentów) zmobilizo-
wał w dłuższej perspektywie firmy do zrewidowania dotychczasowych modeli 
biznesowych, w szczególności do nawiązania bliższej współpracy z odbiorcami, 
wykorzystując ich siłę, kreatywność i możliwości38 . Z kolei w równoważeniu 
relacji siły między konsumentami i państwami ważną rolę odegrały organiza-
cje społeczeństwa obywatelskiego, działające ponad granicami w obronie nie 

36 Według opinii różnych autorytetów, np .: N . Mileszyk, Dialog interesariuszy w sprawie 
kontrowersyjnego artykułu 17 – filtrowania treści, Centrum Cyfrowe, 2019, https://centrumcy-
frowe .pl/czytelnia/dialog-interesariuszy-w-sprawie-kontrowersyjnego-artykulu-17-filtrowania-
-tresci/? fbclid=IwAR03zbBkV2nk5064azFmuorwbYi9abkIVSkDQ38P13BIzw-ch8LfO41wPAg 
(dostęp 30 .01 .2020); P . Keller, Article 17 Stakeholder Dialogue (Day 5): It All Depends, Commu-
nia, 2020, https://www .communia-association .org/ (dostęp 30 .01 .2020); Communia, Response 
to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, 2014, https://www .commu-
nia-association .org/2014/03/05/communia-responds-to-eu-consultation-on-new-copyright-
rules/ (dostęp 30 .01 .2020) .

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r . 
w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany 
dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, Dz .Urz . UE L 130 z dnia 17 maja 2019 r .; eur-lex .europa . eu .

38 Zob .: Y . Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and 
Freedom, Yale University Press, New Haven 2006; D . Tapscott, A . D . Williams, Wikinomia: 
o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2008 .
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tylko praw konsumenckich, ale również wolności obywatelskich39 . Funkcjo-
nują one jako przedstawiciele interesariuszy (konsumentów, obywateli) przy 
realizowaniu polityki publicznej, w tym polityki kulturalnej czy też polityki 
związanej z gospodarką cyfrową i społeczeństwem cyfrowym .

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy z zastosowaniem koncepcji GPN wynika, że 
w odniesieniu do funkcjonowania branży fonograficznej niezwykle istotne 
są uwarunkowania historyczno-geograficzne, dzięki nim bowiem niemal od 
narodzin branży zaistniał w niej ustalony układ sił . Kluczową rolę odgrywają 
wiodące firmy fonograficzne (dzisiaj na rynku istnieją trzy takie korporacje), 
a dominującym państwem w globalnej sieci produkcji są Stany Zjednoczone 
wspierające przede wszystkim wspomniane największe wytwórnie . Podstawową 
regulacją jest prawo autorskie, na poziomie ponadnarodowym nadzorowane 
przez takie organizacje międzynarodowe, jak WIPO oraz częściowo WTO .

Cyfryzacja, którą uważa się za główną rewolucyjną siłę, jaka w ciągu ostat-
nich trzydziestu lat wpłynęła na gospodarkę, częściowo zmieniła oryginalny 
układ sił w branży fonograficznej . Pojawiły się w niej nowe silne podmioty 
kontrolujące dystrybucję muzyki cyfrowej, osłabiając nieco pozycję wytwórni 
fonograficznych . Osłabił ją również proces dezintermediacji, czyli bezpośred-
nie połączenie między twórcami i konsumentami . Konsumenci uzyskali rów-
nież wsparcie OSO, działających dzięki Internetowi w skali ponadnarodowej 
i broniących ich interesów . Nie zmieniła się jednak silna pozycja Stanów Zjed-
noczonych w stosunku nie tylko do innych państw, ale też firm i konsumen-
tów . Po pierwsze, głównym powodem jest amerykański sektor IT, który zaczął 

39 Przykładowo: Centrum Cyfrowe, Misja i  cele strategiczne, https://centrumcyfrowe .pl/
misja-i-cele-strategiczne/ (dostęp 30 .01 .2020); Communia, About, https://www .communia-as-
sociation .org/about/ (dostęp 30 .01 .2020); Electronic Frontier Foundation, About EFF, https://
www .eff .org/about (dostęp 30 .01 .2020); La Quadrature du Net, About us, https://www .laqu-
adrature .net/en/about/ (dostęp 30 .01 .2020) .
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kontrolować dystrybucję muzyki cyfrowej dzięki nowym platformom inter-
netowym wywodzącym się właśnie z tego sektora . Po drugie, wartość wytwa-
rzana przez osłabione przez cyfryzację sektory kultury/kreatywne jest w dużej 
części przejmowana właśnie przez firmy należące do wspomnianego sektora 
technologii informatycznych, z których największe to  firmy amerykańskie 
bądź z kapitałem amerykańskim . Siła Stanów Zjednoczonych wpływa również 
na charakter makrostruktur, a więc na międzynarodowe instytucje, regulacje 
w ramach umów międzynarodowych oraz legislację poszczególnych państw .

Dalsze pogłębione badania z zastosowaniem koncepcji GPN, które będą 
realizowane w najbliższym czasie przez autorkę niniejszego rozdziału, pozwolą 
na wyciągnięcie bardziej szczegółowych wniosków .
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