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GŁÓWNE WYZWANIA TEMATYCZNE I KLUCZOWE PYTANIA 

 

Między wzrostem a rozwojem: na co Europa powinna położyć dziś nacisk, 

poszukując sposobów na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej? Jakie miary 

przyjąć do oceny skuteczności polityki rozwojowej?  

Finansowanie rozwoju: jaki powinien być nowy model finansowania rozwoju? Czy 

możliwe jest tworzenie wspólnej polityki prowzrostowej w UE w świetle narastającego 

protekcjonizmu? Gdzie szukać źródeł finansowania rozwoju? – wyzwania dla sektora 

prywatnego finansującego rozwój i sektora publicznego. 

W jakich obszarach praktyki zaczerpnięte z państw rozwijających się (Indie, 

Chiny, Brazylia) mogą być inspiracją dla państw rozwiniętych? Czego w zakresie 

modeli rozwoju mogą się nauczyć państwa zamożne od państw rozwijających się? 

Regulacje a nowe wyzwania wzrostu: odejście od Konsensusu Waszyngtońskiego, 

czyli liberalizacji regulacji, wydaje się faktem. Już wiadomo, że one size does NOT fit 

all. W jaki sposób projektować regulacje, jakie powinny one być, by wspierały trwały 
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rozwój? Kto powinien ponosić koszty rozwoju? Czy nadmierne samoregulacje, np. w 

zakresie klimatycznym, nie będą obciążeniem dla rozwoju? 

Kulturowa akceptacja modeli rozwoju. Fundamenty rozwoju przedsiębiorstw: w 

jaki sposób będziemy odnosili się do nowych modeli wzrostu, w jaki sposób 

zmienimy wartości? Czy leniwe, długie śniadania odejdą do lamusa? Czy muszą 

paść ofiarą walki o wzrost produktywności? 

New Kids on The Block (BRIC, MFW, multilateralism – etc.) Jak uwalniać 

wewnętrzne rezerwy (na przykładzie państw rozwijających się)? Jakie są dziś 

największe bariery wzrostu? 

Rekomendacje eksperckie – w jaki sposób konkretne rozwiązania mogą wesprzeć 

trwały rozwój, czym jest trwały rozwój, jakie działania podjąć, by taki rozwój 

osiągnąć? Jakie rekomendacje mają sens? Które decyzje na poziomie polityki 

gospodarczej są skuteczne? Które decyzje na poziomie przedsiębiorstw są trafne i 

wspierają rozwój? Jakie ograniczenia mają rekomendacje prorozwojowe?  

Wyzwania dla Europy – nowe spojrzenie na rozwój. Jak  twórczo podejść do 

wyzwań Europy w tym zakresie? Rekomendacje dla rozwoju Europy.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGADNIENIA Rozwój, w szczególności taki, jaki znamy z 

ostatnich kilkudziesięciu lat, nie jest naturalnym stanem gospodarki. Ostatnie lata 

kryzysu dowodzą, że stały wzrost, czyli w skali makro zwiększające się albo trwałe 

tempo wzrostu PKB, a dla firm – poprawiające się wskaźniki sprzedaży, rentowności 

i innowacyjności – nie są stanem trwałym. Cykl koniunkturalny był jednak na tyle 

długi i na tyle stabilny, że rynek zapomniał o tym, jak szybko (i na jak długo) 

wskaźniki mogą stać się „czerwone”.  

 

Okresy, w których tempo wzrostu słabło, a firmy i państwa zmuszane były do 

radykalnej zmiany swoich działań, były na tyle krótkie, że nazywano je raczej 

czkawką rozwojową. Nie upatrywano w nich ostrzeżeń dla modelu rozwoju, który 

powszechnie wywodził się z wypracowanego przez lata modelu funkcjonowania 
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instytucji państwowych, czyli Konsensusu Waszyngtońskiego, który zalecał liberalne 

podejście do rynków, regulacji i instytucji. Do takich momentów refleksji nad 

charakterem wzrostu można zaliczyć kryzys lat 70., kryzys azjatycki, kryzys rosyjski 

1998 r. i kryzys giełdowy z roku 2000, gdy pękła bańka internetowa w USA1. 

 

Czujność decydentów została uśpiona przez optymistyczne dane: od końca II 

wojny światowej do 2007 r. (a więc ostatniego roku przed załamaniem giełdowym w 

USA, bezpośrednio spowodowanym przez pożyczki hipoteczne -  subprime), tempo 

wzrostu światowego PKB sięgało ok. 5 proc. To wysoka stopa wzrostu. Dane te 

wskazywały, że recepta na rozwój stosowana przez ekspertów amerykańskich, 

brytyjskich, francuskich, czy niemieckich sprawdza się - odzwierciedlały bowiem 

procesy makroekonomiczne, które zachodziły głównie w państwach wysoko 

rozwiniętych. Polityka rozwojowa, oparta w większości na założeniu, że wzrost 

gospodarczy może być finansowany przez wzrost zadłużenia państwa, widoczna 

była również w fazie wychodzenia z I fali kryzysu. Polityka taka okazała się jednak 

bardzo ryzykowna – widać to najlepiej w danych statystycznych dotyczących 

wielkości zadłużenia w stosunku do wypracowywanego PKB w skali roku. Weźmy 

kilka przykładów. Zadłużenie Włoch, tradycyjnie wysokie, wzrosło do niemal 120 

proc. PKB, Grecji – przekroczyło 130 proc. PKB, a Irlandii zbliża się do 87 proc. PKB. 

Procedury ostrożnościowe, dotyczące wydatków budżetowych, które zadziałały w 

USA, również dowodzą, że taka polityka nie nosi znamion trwałej. Limit długu 

publicznego, czyli 13,4 bln dol.2 został wyczerpany w 2010 r. już na początku maja i 

władze amerykańskie były zmuszone po raz kolejny „przesuwać granicę” – od 

początku lat 60. amerykański Kongres podejmował takie decyzje już ponad 70 razy. 

Obecna walka polityczna w USA pokazuje jednak, że zgoda na podwyższanie limitu 

wyczerpała się. Zaczynają się pojawiać nowe żądania wobec polityków – 

zachowania wstrzemięźliwości i umiaru, choć zadłużenie nie przekracza 95 proc. (to 

na tle wielu innych krajów niezły wynik). Za symboliczny znak tego, że zadłużenie 

przekroczyło granice akceptowalne społecznie, można uznać zmianę, której w 2008 

r. poddano zegar z Times Square w Nowym Jorku pokazujący dług USA. 

Zamontowany w 1989 r. mechanizm musiał wtedy zostać wyposażony w większy 
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wyświetlacz, by pomieścić kolejne liczby. Ten fakt uświadomił Amerykanom, co 

dzieje się z ich gospodarką. Dowodem na to, że droga rozwoju przez dług powinna 

zostać zamknięta, jest też Japonia, której dług publiczny − narosły w wyniku 

konsekwentnego stosowania strategii pobudzania rozwoju wydatkami publicznymi, 

połączonymi z długoletnią polityką niskich stóp procentowych − sięgnął 225 proc. 

PKB. Bez adekwatnych sukcesów po stronie wzrostu gospodarki… 

 

Zachowania społeczne dostosowały się do sytuacji -  oczekiwania konsumentów, 

pracowników, klientów instytucji zostały ukształtowane przez długofalowy wzrost. 

Tradycyjne wartości ekonomiczne, jak oszczędność, akumulacja, planowanie 

konsumpcji,  spadły ze szczytu listy priorytetów w państwach najlepiej rozwiniętych. 

Jednocześnie,  rozwój coraz bardziej utożsamiany był z większą konsumpcją, 

ponieważ właśnie taki model myślowy był przekazywany w warstwie kulturowej w 

skali globalnej.  

 

Zarazem,  modele rozwojowe, które były wcześniej słabiej zauważalne i mniej 

zbadane, okazały się interesujące w chwili, gdy kryzys giełdowy zagroził podstawom 

wzrostu w państwach takich, jak USA czy Wielka Brytania. Propozycje rozwojowe 

Chin (gospodarka planowa z elementami rynkowej), Indii (gospodarka rynkowa z 

elementami planowanej, ale zdecentralizowana) czy Brazylii (gospodarka rynkowa, 

chroniona regulacjami, z gałęziami przemysłu technologicznie zaawansowanego) są 

coraz częściej dyskutowane. Konsensus Waszyngtoński, czyli liberalizacja reguł 

gospodarczych, przepływów kapitałowych, zasad działania rynków, handlu itd. 

okazała się najczęściej rekomendowaną, ale nie jedyną receptą rozwojową. Z tego 

powodu, ale także w związku z nowymi wyzwaniami na skalę globalną (ocieplenie 

klimatyczne, zmiany demograficzne w państwach najzamożniejszych, coraz większe 

możliwości komunikacyjne, które zmniejszają asymetrię informacji) poszukiwane są 

nowe źródła trwałego wzrostu. 
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W takiej sytuacji ważne jest pytanie nie o to, jaki powinien być rozwój, ale jakie 

wymogi muszą dziś zostać spełnione, by wzrost był trwały we wciąż zmieniających 

się warunkach. Najważniejszymi dylematami są: w jaki sposób się rozwijać, jak 

finansować ten wzrost, jakie strategiczne decyzje trzeba podjąć, by ten stan 

osiągnąć, jak wyglądać będzie ład po kryzysie i które ścieżki wspierania rozwoju są 

najważniejsze? 

 

OPIS GŁÓWNYCH STANOWISK I PUNKTÓW ODNIESIENIA 

Globalna dyskusja na temat rozwoju i kierunków polityki rozwojowej toczy się w kilku 

płaszczyznach, które tworzą kontekst dla ram dyskusji: 

 Strategia rozwoju głównych mocarstw świata: USA, Unii Europejskiej i 

Chin. Modele rozwojowe tych trzech potęg coraz bardziej różnią się od siebie. 

W każdej z nich daje się zauważyć zmiana w podejściu do priorytetów 

rozwojowych. Koncentrują się one na różnych celach i te różnice 

prawdopodobnie będą się pogłębiać. Może to prowadzić do dywersyfikacji 

modeli rozwoju na świecie. 

 Poza dominującym nurtem, który łączy rynek z demokracją, dyskurs 

dotyczy długofalowej efektywności rozwojowej modeli opartych na 

innych zasadach (rynek bez demokracji). W szczególności istotne są 

doświadczenia z modeli azjatyckich, gdzie reguły rynkowe nie idą w parze z 

wolnością słowa i swobodami obywatelskimi. Wobec ekspansji Chin w Afryce 

oraz rosnącego znaczenia Chin w świecie, rodzi to pytania o kierunki, w jakich 

będzie rozwijała się refleksja nad udanym modelem wzrostu oraz nad 

poziomem lokalizacji „recept na sukces” i zasadności stosowania ich w 

określonych warunkach. Szczególnie ważkie jest pytanie, na ile model chiński 

jest rozwojowy na dłuższą metę, tj. kiedy może wyczerpać swoje możliwości.  

 Kontekst światowej wielobiegunowości. Istotne znaczenie dla dyskusji o 

modelach wzrostu ma kontekst wielobiegunowości świata: odejścia od 

modelu, w którym decyzje zapadają w układzie bipolarnym i zastąpienia 

dotychczasowego ładu ładem wielobiegunowym. Porządek międzynarodowy 

przekształca się właśnie w ten sposób: ONZ, która nie wypełnia już swojej roli 

jako organizacja, na forum której uzgadnia się kluczowe porozumienia 
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międzynarodowe, traci znaczenie zarówno na rzecz powiązań nieformalnych 

(G8 i G20), jak i sieci porozumień zawieranych bezpośrednio między krajami. 

To one stają się podstawą globalnego ładu: te sieciowe porozumienia, na co 

zwracają uwagę amerykańscy i europejscy politolodzy, zmienią też zależności 

rozwojowe współczesnego świata. 

 Pod względem kulturowym, ważnym zjawiskiem, reprezentowanym przez 

różne ruchy społeczne i obywatelskie, a także przyjmowanym już przez 

polityków, jest kwestia innego ustawienia priorytetów rozwojowych 

państw i jednostek. Fetysz rozwoju i wzrostu, który był dominującym 

paradygmatem podczas kryzysu, jest łagodzony i uzupełniany o elementy 

związane ze szczęściem i dobrym samopoczuciem, a nie tylko wzrostem 

utożsamianym jako wzrost gospodarczy i większa możliwość konsumpcji. 

Świadczą o tym, m.in., popularność różnego rodzaju „indeksów szczęścia”, 

którymi kraje starają się policzyć także satysfakcję z życia swoich obywateli, a 

także częste używanie pojęcia „jakość życia” w kontekście oceny efektów 

polityki gospodarczej. W USA i Europie skutkuje to zmniejszeniem pędu do 

kariery oraz nadmiernej konsumpcji i gromadzenia przedmiotów na rzecz 

„wstrzemięźliwości” i bardziej zróżnicowanego spojrzenia na źródła życiowej 

satysfakcji. Zwraca się uwagę na fakt, że globalny świat nazbyt przywiązał 

się do modelu stałego rozwoju, nie przygotowując swoich obywateli na 

wahania koniunktury. Efektem jest społeczeństwo traktujące stały rozwój i 

wzrost jako dogmat, o niskiej zdolności do szanowania dotychczasowych 

dokonań (por. najnowsza książka Dany Rodrika „The Globalisation Paradox. 

Democracy and The Future of The World Economy”, która dotyczy dylematów 

trudności pogodzenia trzech elementów: demokracji, chęci narodów do 

samostanowienia oraz ekonomicznej globalizacji). 

 Osobna dyskusja dotyczy kwestii sposobu budowania przewag 

konkurencyjnych, które są warunkiem rozwoju w dzisiejszym, 

usieciowionym i współzależnym od siebie świecie. Przewag takich 

poszukuje także Europa. W modelu europejskim mają one wiązać się przede 

wszystkim z europejską zdolnością do innowacyjności oraz tworzenia nowych 

rozwiązań, która jest efektem wysokiej edukacji oraz kapitału społecznego. 
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Jak się jednak wydaje, tradycyjna innowacyjność państw i gospodarek także 

zmienia obecnie swoje znaczenie: trudno mówić o jednej lub kilku przewagach 

konkurencyjnych, powstaje ona (a być może powstawała zawsze) jako 

skumulowany efekt sieci różnych czynników. W badaniach nad 

innowacyjnością i wpływem na rozwój pojawiają się poglądy, że zdolność do 

rozwoju zależy dziś w dużej mierze od kompetencji odpowiedniego 

„ułożenia klocków”, tj.  stworzenia unikatowego modelu z elementów 

którzy wszyscy już znają. Znaczenie tej kompetencji „identyfikowania 

innowacji” będzie w przyszłości rosło. 

 Kto jest odpowiedzialny za rozwój? Państwo, firmy, obywatele jako 

współtwórcy rozwoju. W dyskusji na temat kierunków globalnego rozwoju 

oraz modeli, w jakie będą rozwijać się rynki, duże znaczenie ma także 

dyskusja na temat wpływu firm i biznesu na rozwój i współrozwiązywanie 

problemów społecznych. Od dwóch dekad biznes przechodzi proces, w 

którym jedni widzą „moralną rewolucję”, inni zaś - poszukiwanie takich metod 

działania, które pozwolą osiągać zysk, a zarazem rozwiązywać istotne 

problemy społeczne. „Przedsiębiorczość społeczna”, czyli aktywności 

zorientowane na poprawianie warunków życia obywateli, zapoczątkowana 

przez Grameeen Bank i Muhammada Yunusa zwróciły większą uwagę na 

możliwości firm w zakresie tworzenia rynkowych rozwiązań, które zarazem 

mają wpływ na kluczowe problemy społeczne. Biznes zaczął postrzegać 

swoją rolę szerzej niż tylko przez pryzmat zysku, dostrzegając swoje 

znaczenie w lokalnych i globalnych społecznościach, w jakich funkcjonuje 

oraz swój wpływ na ich rozwój. Firmy stają się nie tylko pasywnymi 

uczestnikami strategii rozwoju, ale także kreatywnie je współtworzą.  

Działania firm rozwiązujące problemy społeczne opisał szeroko m.in. 

guru zarządzania indyjskiego pochodzenia C.K. Prahalad, pokazując w 

jaki sposób działalność firm na indyjskim rynku przyczyniała się do 

rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Doświadczenia te  stały 

się inspiracją dla wielu firm, skłaniając także państwa do przemyślenia swoich 

strategii rozwojowych i udziału w nich sektora prywatnego. 
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Koncepcja „creating shared value” Michaela Portera, guru strategii 

biznesowej z Harvardu, zwraca z kolei uwagę na możliwość budowania 

wspólnej wartości tam, gdzie do tej pory dostrzegano jedynie rozbieżne 

interesy. Firmy mogą tworzyć zyskowne modele biznesowe, które zarazem 

odpowiadają na ważne problemy społeczne. Państwo może wspólnie z 

biznesem identyfikować te problemy i tworzyć dla nich schematy działania. 

Jak się wydaje, w myśleniu o nowych narzędziach, odpowiadających lepiej na 

współczesne potrzeby rozwojowe, biznes i przedsiębiorcy są bardziej aktywni 

niż państwa, które z trudem wychodzą poza dotychczasowe paradygmaty 

działania.   

Główne dylematy globalnego rozwoju w kontekście rozwoju Europy, wiążą się z 

następującymi kwestiami: 

 Jak „nazywać” dziś rozwój, by sygnalizować jego wielowymiarowość: związek 

nie tylko z wysokim PKB i danymi gospodarczymi, ale również z satysfakcją 

społeczną, zadowoleniem, spójnością, szczęściem – czyli szeroko rozumianą 

jakością życia?  

 Jakie elementy modeli rozwojowych, które pojawiają się w gospodarkach 

rozwijających się, mogą przydać się Europie? W jaki sposób i z czego 

mogłaby czerpać inspirację rozwojową gospodarka Europy od Chin, Indii, 

Brazylii?  

 Jakie doświadczenie europejskie, zwłaszcza z europejskiej integracji, mogłyby 

być przydatne dla gospodarek rozwijających się i poszukujących własnych 

dróg rozwojowych? Które z doświadczeń europejskich (sposób uzgadniania 

działania, spójna polityka i instytucje, polityka wyrównywania różnic, polityka 

rozwojowa itp.) mogą być wzorcem dla świata? 

 W jaki sposób budować lepiej nowoczesną politykę rozwojową, aby nie 

tworzyć overpromise - nadmiernych obietnic, które nie mogą zostać spełnione 

- i uniknąć pogłębiania społecznych frustracji? 

 Co powinno określać europejski model rozwojowy, jakie powinny być jego 

główne składowe? 
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ODNOŚNIKI MERYTORYCZNE 

1 World Development  Indicators, worldbank.org 

2 World Development Report 2010, Washington, 2010 

 

LICZBY, WYKRESY, INFOGRAFIKI  

4,7% 

Średnie tempo wzrostu PKB w latach 1950-2007 (na świecie)  

 

Tempo wzrostu w państwach rozwijających się i zamożnych (2009 r., w proc.; 

źródło: MFW) 

Indie: 10,36 

Chiny: 10,3 

Brazylia: 7,49 

Japonia: 3,93 

Polska: 3,18 

USA: 2,83 

Wlk. Brytania: 1,25 

Hiszpania: -0,14 

Grecja: -4,53 

 

 

 

 



                             

   

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa, tel. +48 (22) 845 95 50, faks +48 (22) 845 95 51, e-mail: lewiatan@pkpplewiatan.pl, www.pkpplewiatan.pl 

10

Jak finansowano rozwój w latach 1995-2010? 

(wartość długu publicznego jako odsetek PKB; źródło: OECD) 
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Jakie efekty przyniosła ta polityka?  

(tempo wzrostu PKB, w proc.; źródło: OECD) 

 

 

 

Regulacje: kto musi się włączyć, by globalne regulacje dla rozwoju były 

skuteczne? 

MAPA:  

Emisje CO2 – rozmiar państwa wskazuje na to, jak duży udział w emisjach CO2 miało 

dane państwo 
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Źródło: Worldmapper 

Jak wyobrażają sobie rozwój największe państwa rozwijające się? 
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Źródło: Heritage Foundation 

 

 

 


