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WPROWADZENIE

W artykule opublikowanym w numerze 2/2017 „Myśli Ekonomicznej 
i  Politycznej” przedstawiono teorię ekonomiczną oraz dane statystyczne, 
które uzasadniały tezę, że rozwój regionów Unii Europejskich jest nierówny, 
tj. szybsze tempo wzrostu jednych jest współzależne z wolniejszym wzro-
stem innych. Wymaga to makroekonomicznej interwencji na poziomie całego 
ugrupowania gospodarczego, a  jej istotnym elementem powinna być polity-
ka przemysłowa, ściślej mówiąc, kluczem do bardziej równomiernego roz-
woju krajów tworzących UE jest polityka stymulowania przemysłu poprzez 
popyt. Niniejszy tekst poświęcony jest ocenie europejskiej polityki spójności, 
w szczególności – kluczowego jej składnika, którym jest wsparcie dla przedsię-
biorstw, z uwzględnieniem sposobu jej realizacji w Polsce. Podstawą tej oceny 
jest teoria postkeynesowska oraz wynikająca z niej polityka ekonomiczna. 
Z  podjętej tu analizy płynie wniosek, że utworzenie w Unii Europejskiej 
polityki inwestycyjnej, zmierzającej do osiągnięcia większej spójności, było 
słuszne. Jednak zawiera ona wiele mankamentów, wynikających w dużej mie-
rze z przyjętej (neoklasycznej) doktryny oraz konfliktu interesów narodowych, 
które ograniczają jej skuteczność. W konsekwencji, nie znajduje przekonu-
jącego potwierdzenia hipoteza, że polityka ta stanowi czynnik poprawnej 
restrukturyzacji polskiej gospodarki. 

* Maciej Holko – dr, niezależny badacz, maciejholko@gmail.com
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1. TEORIA I POLITYKA EKONOMICZNA

Argumentacja tutaj przedstawiona zbudowana została na postkeyne-
sowskiej teorii i polityce ekonomicznej, szerzej omówionej w poprzednim 
artykule (2/2017). Twórcy teorii dynamiki gospodarki zamkniętej dowiedli, 
że niedostateczny wzrost produkcji, konsumpcji i zatrudnienia jest wyni-
kiem zbyt niskich inwestycji prywatnych względem zbyt wysokiej skłonności 
społeczeństwa do oszczędzania. Jedyną możliwością zaradzenia tej sytuacji 
jest interwencja państwa, polegająca na powiększeniu deficytu budżetowego 
i opodatkowaniu oszczędności, które następnie zostaną wydane lub przetrans-
ferowane np. do bezrobotnych. Bezrobotni wygenerują dodatkowy popyt, 
który wywoła konieczność zatrudnienia ich przy rosnącej produkcji. Pojawia 
się problem obciążania przyszłych pokoleń kosztami długu publicznego. O ile 
osiągane są postulowane w UE stopy wzrostu i deficytu, a jednocześnie udaje 
się kontrolować stopę procentową np. na poziomie 2%, to społeczeństwo 
corocznie jest bogatsze o 5%, a płaci za to zaledwie ok. 1,186% dochodu na 
cele obsługi długu. Niechęć społeczeństwa do wypłacania procentu posiada-
czom obligacji spowoduje, że wraz z redukcją deficytu zmaleje stopa wzrostu 
gospodarczego, co powiększy obciążenie odsetkami. Pozbywając się jednej 
„niechcianej” polityki (tj. polityki deficytu budżetowego, która nie cieszy się 
„dobrą prasą”), trzeba prowadzić inną – politykę redukcji stóp procentowych. 
Przy czym nie ma pewności, że ta redukcja wywoła przyrost inwestycji prywat-
nych równy ubytkowi deficytu. Jeśli inwestycje nie wzrosną odpowiednio, to 
społeczeństwo będzie bogacić się wolniej. 

Europejscy decydenci dysponują polityką handlową (cłami oraz instru-
mentami pozataryfowymi, jak normy jakości) oraz polityką kursu walutowego, 
które pozwalają osiągnąć równowagę bilansu obrotów bieżących. W  takiej 
sytuacji gospodarka europejska funkcjonuje według modelu gospodarki 
zamkniętej. Jednak na poziomie poszczególnych krajów występować będą 
nadwyżki eksportowe lub deficyty handlowe, co pociąga za sobą konieczność 
istnienia agencji (banku międzyrządowego), która opierając się na wzajem-
nych rozliczeniach udzielałaby krajom deficytowym niskooprocentowanych 
pożyczek inwestycyjnych. W ten sposób kraje, które przejściowo potrzebują 
deficytu handlowego do rozwoju swojej gospodarki, mogą stać się dłużnikami, 
a inne kraje wierzycielskie będą ten rozwój umożliwiać pobierając niewielkie 
odsetki. Pożyczki powinny realizować plan rozwoju, którego najistotniejszym 
elementem jest polityka przemysłowa. 

Podstawą powyższego twierdzenia jest model Sraffy (i pochodne mode-
le tworzone w nurcie sraffowskim), w którym udowodniono, że produkcja 
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towarów, które nie uczestniczą jako nakłady w produkcji innych towarów, jest 
nieistotna dla cen i dla techniki. W ten sposób Sraffa udowodnił słuszność 
klasycznego rozróżnienia pracy na produkcyjną i nieprodukcyjną. Praktycz-
nym dowodem jest prawo Verdoorna-Kaldora oraz procesy tzw. późnego 
uprzemysłowienia realizowane przez kraje Azji.

Nie wszyscy ekonomiści zgadzają się z twierdzeniem, że „przeskok” ze 
średniego poziomu dochodu i rozwoju do wysokiego realizowany jest poprzez 
industrializację. Nie ulega wątpliwości, że rozwój przemysłu powoduje rozwój 
usług określanych jako wysokotechniczne, należą do nich w szczególności: 
badania eksperymentalne, prace laboratoryjne, programowanie komputero-
we, projektowanie maszyn i procesów produkcyjnych, projektowanie wyglą-
du zewnętrznego przedmiotów użytkowych. Pomimo więc spadku udziału 
przemysłu w gospodarkach Zachodu, niektóre z nich wciąż utrzymują wysoki 
poziom zatrudnienia i powiększają poziom dochodu za sprawą tych usług. 
Wydaje się, że ta droga rozwoju jest dana tylko tym gospodarkom, w których 
przemysł był najnowocześniejszy na świecie zanim korporacje zaczęły prze-
nosić pewne elementy produkcji do Azji i zanim późne uprzemysłowienie 
wywołało deindustrializację na Zachodzie.

W UE powołano do życia politykę spójności, nazywaną też regionalną 
lub strukturalną, a w jej ramach można prowadzić działania wspierające 
inwestycje w przedsiębiorstwach. Powodem było stworzenie przeciwwagi 
dla częściowo zdemontowanej krajowej polityki gospodarczej: stosownie do 
zapisów Jednolitego Aktu Europejskiego wyeliminowano rządową regulację 
przepływu towarów i kapitału, a potem – na podstawie traktatu z Maastricht 
– ustalono limity deficytu budżetowego, długu publicznego, inflacji, stóp pro-
centowych i wahań kursu walutowego. Drugą przesłanką powołania polityki 
spójności była obawa, że wskutek zliberalizowania procesów integracyjnych 
pojawią się nierówności dochodowe, co też w istocie nastąpiło1 (w Polsce 
wzrosły rozbieżności pomiędzy regionami w trakcie realizowania tej polityki, 
zob. tab. 1). 

Odpowiedzi wymaga pytanie, w jaki sposób należy ukształtować skuteczną 
politykę przemysłową i czy polityka europejska ma tę cechę? Z teorii post-
keynesowskiej i praktyki międzynarodowego rozwoju wynika, że fundusze 
strukturalne UE powinny równoważyć deficyty handlowe i zapewnić środki 
finansowania  rozwoju danego państwa w taki sposób, aby w przyszłości było 

1 J. Beckfield, European Integration and Income Inequality, „American Sociological 
Review” 2006, t. 71, nr 6, s. 964–985; R. Ezcurra, Is Income Inequality Harmful for 
Regional Growth? Evidence from the European Union, „Urban Studies” 2007, t. 44, 
nr 10, s. 1953–1971.
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w stanie spłacić zaciągnięte pożyczki z odsetkami. Niezbędny do tego jest 
rozwój technologii, zatem kluczową częścią funduszy strukturalnych są środki 
skierowane do przedsiębiorców na cele inwestycji (w tym – prace B+R), tę 
część możemy nazwać europejską polityką przemysłową. Utworzony w 1975 r. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na początku działał 
w  taki sposób, ponieważ poszczególne kraje miały dużą swobodę w dyspo-
nowaniu jego środkami. Ta sytuacja zmieniła się po wejściu w życie Jedno-
litego Aktu Europejskiego, na mocy którego powołano europejską politykę 
spójności wraz z jej zasadami, wytycznymi i strategiami rozwoju. Podstawą 
kształtowania tej polityki było podejście podażowe wskutek czego ma ona 
wiele mankamentów.

1.1. Zbyt mały budżet polityki spójności

Budżet UE jest za mały, stanowi zaledwie 1% jej PKB, a polityka spójności 
obejmuje z tego ok. 1/3. W jakim stopniu tę kwotę należy zwiększyć? Weźmy 
przykładowy kraj: suma nominalnych sald handlowych Polski z UE z okresu 
1992–2003 (w 1992 r. zaczęła obowiązywać handlowa część układu stowarzy-
szeniowego, na mocy którego Polska znacząco złagodziła restrykcje handlowe 
wobec UE), wyniosła ok. –85 mld euro2, zaś suma sald z resztą świata w latach 
2004–2014 (po przyjęciu wspólnej polityki handlowej) wyniosła ok. –133 mld 
euro (dane GUS), natomiast płatności netto z budżetu UE, z wyłączeniem 
Wspólnej Polityki Rolnej, wyniosły ok. 40 mld euro (w cenach nominalnych; 
dane Ministerstwa Finansów). Gdyby przyjąć, że ceny były stałe, to powinni-
śmy dostać z budżetu UE ok. 175 mld euro więcej niż otrzymaliśmy.

1.2. Struktura wydatków

Prawo unijne zmusza kraj członkowski, który otrzymuje z tego budżetu 
środki, do odsunięcia ich od inwestycji w przedsiębiorstwach. Na przykład 
47% z 27 mld euro, które otrzymujemy w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, przeznaczono na transeuropejskie korytarze 
transportowe, głównie drogi. Te środki pochodzą z Funduszu Spójności (FS), 
który jest skoncentrowany na infrastrukturze transportowej i energetyczno-
-ekologicznej. Trzeba je współfinansować, co obniża potencjalne wsparcie 

2 E. Kawecka-Wyrzykowska i in., Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Euro-
pejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992–2003), 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
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inwestycji i innowacji w przedsiębiorstwach. Innym ograniczeniem jest limit 
wydatków EFRR na tzw. gospodarkę niskoemisyjną, który wynosi 15% na 
Mazowszu i 12% – poza nim. Ponadto, wkład własny na inwestycje produk-
cyjne pochodzi od firm i nie obciąża budżetów publicznych, natomiast dota-
cje inwestycyjne z EFRR i FS muszą pozostawać w określonej proporcji do 
dotacji szkoleniowych realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), z zasady współfinansowanych ze środków publicznych.

Trzeba dodać, że z każdych 100 euro darowanych przez Niemcy na realiza-
cję polityki spójności w 4 krajach grupy wyszehradzkiej (w okresie 2007–2013), 
miało do nich wrócić ok. 125 euro w postaci eksportu oraz dochodów z tytu-
łu bezpośredniej realizacji projektów przez niemieckie firmy3. Łącznie do 
wszystkich krajów, które były płatnikami netto, wróciło 61 euro, ale te kwoty 
są niedoszacowane przez nieuwzględnienie przepływów finansowych z lat 
2004–2006. Te dane prowadzą do wniosku, że pewne projekty w krajach 
słabiej rozwiętych stanowią tylko iluzję (a nawet przeszkodę) rozwoju i nie 
powinny być współfinansowane z krajowego budżetu. Taki więc, a nie inny, 
układ celów i rozkład limitów przyczynia się do utrwalania pozycji Polski 
w międzynarodowej specjalizacji pracy. 

1.3. „Funduszowość”

Kraj członkowski musi wydać na projekty EFS równowartość ok. 30% 
sumy, jaką otrzymuje z EFRR i Funduszu Spójności (20% EFS ma zaś reali-
zować „włączenie społeczne”, zdefiniowane w odpowiednim rozporządzeniu 
unijnym). Wynika to z postulatów „rozwoju zrównoważonego”, ale ponieważ 
ta koncepcja nie jest ugruntowana w spójnej teorii ekonomicznej, nie pozwa-
la zrozumieć przyczyn dywergencji ani im skutecznie zaradzić. Urzędnikom 
unijnym i politykom wydaje się, że społeczne cele rozwoju zrównoważone-
go (zatrudnienie, włączenie społeczne, przeciwdziałanie dyskryminacji itp.) 
można osiągnąć projektami szkoleniowymi EFS w separacji od (makro)
ekonomicznych uwarunkowań i współzależności. Te projekty miały pewien 
sens w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy poszczególne kraje 
stymulowały inwestycje z własnych budżetów (i dysponowały narzędziami 
równoważenia importu i eksportu). Gdy podejmowane są inwestycje, to 
utrwalana jest istniejąca i  tworzona nowa wiedza w zakresie projektowania 

3 J. Zawistowski (red.), Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku reali-
zacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Badań Strukturalnych, 
http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/07/IBS_Report_01_2011_pl.pdf [dostęp: 16.02.2017].
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i budowania maszyn. To oznacza, że bez większego trudu można nauczyć pra-
cowników ich obsługi. Gdy firmy mają biznes do zrobienia, tzn. jest popyt na 
ich produkty, to przeszkolą pracowników i same będą wiedziały najlepiej jak 
to zrobić. Środki EFS powinny zatem być wydawane jako uzupełnienie pro-
cesu inwestycyjnego, ale obecnie przeważnie nie mają z tym związku, dlatego 
mniej niż połowa szkolonych bezrobotnych otrzymuje potem zatrudnienie 
i nie ma pewności, czy to drugie było uwarunkowane tym pierwszym. Ponad-
to, z raportów przedstawianych przez NIK wynika, że efektywność zatrudnie-
niowa i proinnowacyjna projektów EFS jest jeszcze niższa niż podawana przez 
rząd4 (Najwyższa Izba Kontroli 2012, 28–33; Najwyższa Izba Kontroli 2015). 
Grupa naukowców, a wśród nich czołowi przedstawiciele polskiej regionali-
styki, w taki sposób wyraziła się o projektach EFS: 

„Jeszcze większy zakres działań pozornych występuje w PO KL (EFS). Nadmiar niepo-
trzebnych szkoleń, jałowe konferencje, puste strategie powiatów, produkcja konferencyj-
nych gadżetów (parasolki, długopisy, pendrive’y) – to powszechnie dostrzegany pejzaż 
oraz tryb marnotrawienia publicznych pieniędzy. Wydaje się, że programy mające wspierać 
innowacje i innowacyjność (...) w wielu przypadkach nie łączą się z promowaniem inno-
wacji i innowacyjności”5. 

Uzasadnić tę konstrukcję polityki spójności można tylko poprzez dwa 
założenia: 1) miejsca pracy występują w nadmiarze w stosunku do liczby 
bezrobotnych, co w kapitalizmie, poza okresami wojen, nie jest prawdą; 
2) powszechna publiczna edukacja nie jest w stanie uczynić człowieka zdol-
nym do przyjęcia jakiejś szczegółowej wiedzy w ramach szkolenia zawodowe-
go w miejscu pracy. To też wydaje się mało prawdopodobne.

Podział środków polityki spójności na inwestycyjne – EFRR i szkoleniowe 
– EFS jest niepotrzebny i utrudnia skuteczne wydatkowanie ich. Wprawdzie 
już od 2007 r. istnieje możliwość (tzw. krzyżowego) finansowania projek-
tów EFRR z EFS do 10% kosztów, ale w Polsce tej metody w zasadzie nie 
wykorzystywano6. Obecnie Unia stworzyła możliwość, jako wyjątek od reguły 
monofunduszowości, połączenia środków EFRR i EFS w jednej „osi prioryte-

4 Najwyższa Izba Kontroli, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projek-
tów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, 2012, s. 28–33; Skuteczność wybranych form 
aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach, 2015.

5 T. Geodecki (red.), Kurs na innowacje: jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? 
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2011, s. 66.

6 J. Szlachta, Wyzwania przed europejską polityką spójności, „Prace i Materiały Instytutu 
Rozwoju Gospodarczego SGH” 2013, nr 92: Polityka gospodarcza w poszukiwaniu 
nowego paradygmatu, s. 225.
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towej” (program operacyjny zbudowany jest z „osi”, które składają się z grupy 
pokrewnych „działań”, te ostatnie precyzują typ projektów, projektodaw-
ców i odbiorców docelowych oraz kryteria wyboru wniosków), ale ta metoda 
w praktyce okazała się jeszcze trudniejsza do wykorzystania. Prawdopodobnie 
dlatego, że wymaga, aby przypisane do EFS „cele tematyczne”, „priorytety 
inwestycyjne”, „kategorie interwencji”, „wskaźniki produktu i rezultatu” oraz 
mechanizm przekazywania środków i ich rozliczania podłączyć pod „system” 
wdrażania projektów EFRR, czyli pod dedykowane mu „cele tematyczne”, 
„zakres wsparcia”, „priorytety inwestycyjne”, „kategorie interwencji”, wskaź-
niki monitorowania i mechanizm finansowania. Przyczyną jest więc wysoki 
poziom biurokratyzacji i brak elastyczności systemu  zarządzania.

1.4. Próżnia teoretyczna

Można odnieść wrażenie, że Unia Europejska i jej polityka spójności 
porusza się w teoretycznej próżni, tzn. organy unijne chyba nie mają pew-
ności, jakie procesy są odpowiedzialne za problemy społeczno-gospodarcze, 
skoro w każdym kolejnym okresie programowania próbują wprowadzać różne 
„reformy”, np. obecnie zachęcają kraje członkowskie do finansowania bliżej 
nieokreślonych „innowacji społecznych” (kolejne zostaną omówione dalej), 
odpowiednie zapisy znajdują się w art. 96 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz 
we Wspólnych Ramach Strategicznych, które są załącznikiem do niego. Kraje 
członkowskie są zachęcane do ich realizacji niższym poziomem krajowego 
współfinansowania (art. 11.2 rozporządzenia nr 1304/2013), o ile zostaną ujęte 
w jednej osi priorytetowej z działaniami współpracy i mobilności ponadnaro-
dowej. Inaczej mówiąc, unijne  organy władzy oczekują od władz krajowych 
i beneficjentów przedstawienia dowolnych projektów, które dany kraj uzna za  
rozwiązanie problemów (tj. pozwolą one osiągnąć „cele tematyczne” nr 8–11, 
ujęte w art. 9 rozp. 1303/2013), gdyż dotychczas realizowana polityka spój-
ności nie była w stanie ich rozwiązać. W Polsce te „innowacje” finansowane 
są ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój (WER) – odpowiednie 
„działanie” jest piątym (wszystkich jest 30) pod względem wielkości (4,6%). 
Natomiast cała oś obejmuje 14,3% środków EFS użytych w tym programie, 
nie wiadomo jednak, na czym polega skuteczność „aktywizacji zawodowej” w:

„programach mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na osoby młode, wykluczone 
społecznie lub zagrożone wykluczeniem”. 

A jeśli jest to bardziej skuteczne niż inne działania, dlaczego nie skierowano 
większych środków na mobilność międzynarodową niż 7,7% programu WER? 
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W innych działaniach WER wymienia się także europejską sieć pośrednic-
twa pracy EURES (w działaniu 2.4 finansuje się „budowę zdolności insty-
tucjonalnej i organizacyjnej” oraz ewaluację tej sieci) jako element polityki 
zatrudnienia. Oceniając te pomysły, należy stwierdzić, że   „eksportowanie” 
bezrobotnych (i wykluczonych) w żadnej mierze nie może być uznane za ele-
ment strategii rozwoju, lecz jest wyrazem bezradności.

W działaniu 2.4 przewiduje się następujące projekty: a) rozwijanie, uzu-
pełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za 
pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji; b) rozbudowa narzędzia pro-
gnozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do 
potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi 
narzędziami prognostycznymi i bazami danych; w działaniu 2.12. Zwiększenie 
wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ma zostać stworzona Rada 
Programowa ds. kompetencji oraz 15 rad sektorowych, a także monitorowa-
ne będzie zapotrzebowanie przedsiębiorstw i pracowników na kompetencje; 
działania 2.11 i 2.13 mają zapewnić funkcjonowanie Zintegrowanego Reje-
stru Kwalifikacji oraz Krajowego Systemu Kwalifikacji. Wszystkie powyższe 
projekty będą dawały zatrudnienie urzędnikom, a ich wynikiem będą doku-
menty odzwierciedlające bierne podążanie władzy publicznej za naturalnymi 
(tzn.  przypisanymi Polsce przez procesy rozwoju globalnego kapitalizmu) 
zmianami branżowej struktury zatrudnienia. Poprawna polityka powinna zaś 
kreować pożądaną strukturę, wymaga to jednak polityki przemysłowej a nie 
takich działań i projektów jak powyższe. 

Wyrazem tej bierności są pomysły, aby udzielać „grantów na telepracę” 
albo tworzyć „białe” miejsca pracy w sektorze opieki nad seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi. Jednak „biały” personel nie rozwiązuje problemu niskie-
go zatrudnienia i niskich płac, tym rozwiązaniem jest podniesienie poziomu 
techniki (wydajności pracy), dające w efekcie wzrost transferów emerytalnych, 
z których możliwe będzie finansowanie „białego” zatrudnienia. Zmiany muszą 
się więc dokonywać (na co wskazuje prawo Verdoorna-Kaldora ) w przemyśle 
i w powiązanych z nim usługach, zaś opieka nad seniorami nie ma wpływu na 
ogólny poziom wydajności. Jeszcze innym przykładem jest finansowanie na 
poziomie centralnym i regionalnym tzw. ekonomii społecznej (ES), głównie 
– spółdzielni socjalnych i ośrodków opieki. Ze środków unijnych finanso-
wane jest też quasi-urzędnicze zaplecze w postaci (akredytowanych przez 
właściwe ministerstwo) ośrodków wsparcia ES. Podobne zastrzeżenie można 
podnieść wobec biznesów internetowych wspieranych w  ramach programu 
Innowacyjna Gospodarka w latach 2007–2013 (Działanie 8.1). Z makroeko-
nomicznego punktu widzenia zasadne byłoby zbudowanie silnego portalu 
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aukcyjnego, który umożliwiałby bezpośredni kontakt (tj. z pominięciem domi-
nujących w handlu sieci sprzedaży) konsumenta z rodzimym producentem. 
Natomiast większość małych internetowych biznesów jest w stanie przetrwać 
dzięki obecności odpowiednio dużej liczby ludzi o odpowiednich zarobkach, 
którzy dodatkowo jeszcze zechcą płacić za usługi informacyjno-edukacyjne, 
rozrywkowe albo za usługi kontaktu społecznego, ewentualnie – odpowied-
nio duża liczba wejść na stronę internetową daje możliwość sprzedaży usług 
reklamowych/marketingowych większym firmom. Takie projekty również nie 
rozwiązują problemu pułapki średniego dochodu. 

1.5. Decentralizacja

Znacząca część środków trafia do władz regionalnych, zgodnie z koncep-
cją tzw. pomocniczości (subsydiarności). Ta koncepcja nie znajduje oparcia 
w teorii postkeynesowskiej z dwu względów: 1) problemem gospodarki kapi-
talistycznej jest to, że decyzje o inwestycjach, które są kluczowym agregatem 
makroekonomicznym określającym produkcję i zatrudnienie, są podejmowa-
ne indywidualnie i podatne są na głębokie wahania. Niezbędna jest przeto 
jakaś doza koordynacji czy sterowania poprzez interwencję budżetu central-
nego, a decentralizacja finansów publicznych staje temu w poprzek (w 2015 r. 
i jeszcze silniej w 2016 r. samorządy przez trzy pierwsze kwartały realizowały 
wysoką nadwyżkę budżetową, zmniejszając ją dopiero pod koniec roku. Dyna-
mika inwestycji osiągnęła przez to wartości ujemne obniżając tempo wzrostu); 
2)  ustawowym celem samorządu województwa jest rozwój danego terenu, 
a nie terenów sąsiednich, nie da się więc wyeliminować pewnej dozy konku-
rencji międzyregionalnej, zresztą wprost wskazywanej jako zalety i przyczyny 
decentralizacji. Nadmiar konkurencji i brak współpracy w polityce narodów 
europejskich jest przyczyną dywergencji i problemów społecznych, decentra-
lizacja zaostrza te tendencje będąc ich powieleniem na poziomie regionalnym 
i lokalnym. Jak wykazują przykłady Finlandii7, Japonii czy Korei Płd. i innych 
krajów Azji8, administracja centralna, a nie terytorialna wytyczyła kierunki 

7 M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2009.

8 A. Amsden, The Rise of „The Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing 
Economies, Oxford University Press, 2001; Ha-J. Chang, Industrial policy in East Asia 
– lessons for Europe, „EIB Papers” 2006, t. 11, nr 2; R. Wade, East Asia’s economic 
success: conflicting perspectives, partial insights, shaky evidence, „World Politics” 1992, 
nr 44, s. 270–320; L. Westphal, Fostering Technological Mastery by Means of Selective 
Infant-Industry Protection, World Bank Reprint Series 253, reprinted with permission 
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rozwoju przemysłu, zapewniła finansowanie inwestycji w wybrane dziedziny 
(powołując państwowe banki inwestycyjne albo koncentrując konglomeraty 
przemysłowe wokół dużych prywatnych instytucji bankowych) i stosowała 
zachęty do eksportu. W obecnej tzw. perspektywie finansowania większość 
krajów europejskich scentralizowała wydatkowanie funduszy strukturalnych9. 
Natomiast w Polsce nastąpił wzrost udziału programów regionalnych, z 25% 
w poprzedniej perspektywie do 40% – w obecnej (RPO absorbują ok. 55% 
sumy EFRR i EFS). Wymaga to odpowiedniej koordynacji, co jest dość trud-
ne w przypadku 16 zarządów województw, które nie muszą angażować się we 
współrealizowanie polityki krajowej. Nowe elementy w systemie wdrażania – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność (RLKS) – są wzmocnieniem zdecentralizowanego sposobu 
zarządzania funduszami. Ponieważ ZIT mają być realizowane obligatoryjnie 
w 16 stolicach wojewódzkich wraz z okolicą powiązaną funkcjonalnie, to 
wzmocnione zostały urzędy gmin największych miast, które pełnią funkcję 
instytucji pośredniczącej w realizacji ZIT. Zachętą ze strony Unii jest zmniej-
szony poziom krajowego współfinansowania dla „osi” w całości poświęconych 
RLKS. Nie jest też całkiem jasne, dlaczego co najmniej 5% EFRR ma być 
przeznaczane na urbanizację aglomeracji w ramach ZIT. Jednym ze skutków 
decentralizacji w poprzednim okresie było finansowanie wielu projektów, 
których wpływ na rozwój był znikomy10 (zaskakujące są szacunki, że tylko 
jedno euro na pięć dawało efekt rozwojowy); takie projekty realizowane były 
głównie przez miasta, jako element lokalnej kampanii wyborczej11. Samorzą-
dy województw bez większych efektów realizowały swoje programy operacyj-
ne oraz regionalne strategie innowacji12, wiele zastrzeżeń wobec programów 

from M. Syrquin, S. Teitel (red.), Trade, Stability, Technology, and Equity in Latin 
America, NY: Academic Press, 1982, s. 255–279.

 9 J. Szlachta, Polityka spójności – doświadczenia i wyzwania, Konferencja z okazji Świa-
towego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządności w Polsce „Statystyka Publiczna 
Partnerem Samorządu Terytorialnego”, GUS, Olsztyn 2015, http://olsztyn.stat.gov.pl/
konferencja [dostęp: 07.02.2017].

10 A. Janowicz, Ocena wpływu środków Unii Europejskiej na wybrane wskaźniki spo-
łeczno-gospodarcze Polski w latach 2004–2013, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, 
nr 1 (52), s. 77–79.

11 G. Gorzelak, Środki unijne – pierwsze oceny  http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_
euroreg_seminary_files/593/gorzelak_srodki_ue_a_rozwoj_16_01_2014.pdf; Środki 
Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, http://www.pte.pl/pliki/2/1/Gorzelak_PTE2015.
pdf, 2015 [dostęp: 07.02.2017].

12 A. Olechnicka, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wyd. Naukowe Scholar, 
2012; J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy 
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wojewódzkich i zrealizowanych projektów proinnowacyjnych miała Najwyższa 
Izba Kontroli13. Szczególnym przypadkiem wadliwości tej zregionalizowanej 
konstrukcji jest przekazywanie środków RPO do funduszy poręczeniowych.

Sygnalizowany problem jest nie tylko ekonomiczny, ale też polityczny. 
Z  teorii ekonomii wynika, że ograniczenie decentralizacji polityki gospo-
darczej zwiększyłoby jej skuteczność, ale wokół samorządów zbudowały się 
interesy polityczno-biznesowe (samorządy generują ok. 21,5% całkowitego 
zatrudnienia14; według danych Urzędu Zamówień Publicznych odpowiadają 
za ok. 50% wartości zamówień publicznych; ok. 1/3 spraw prowadzonych przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczy administracji samorządowej), które 
uniemożliwiają rzetelną dyskusję i korektę systemu administracji publicznej. 
Trudno inaczej zrozumieć atak na prof. W. Kieżuna, gdy przedstawiał argu-
menty krytyczne wobec reformy powiatowo-wojewódzkiej15.

1.6. Wybór projektów zamiast realizacji strategii

Zamiast polityki makroekonomicznej, polegającej w szczególności na roz-
woju określonych branż przemysłu (z wykorzystaniem narzędzi stymulowania 
popytu wewnętrznego), stworzono system oparty na zasadzie picking winners, 
wynikającej z modeli neoklasycznych. Przy czym „zwycięzcami” nie tyle są 
konkretne firmy, które odtąd byłyby wspierane konsekwentnie i przez odpo-
wiedni okres (tak jak wspierano np. Airbusa czy Nokię), co byłoby jeszcze do 
przyjęcia. Stworzono system konkursów, w których wybiera się projekty, sto-
sownie do przyjętych kryteriów oceny. Aby różnica między jednym a drugim 
podejściem stała się bardziej wyraźna, przypomnijmy, że w Azji wspierano 
zaibatsu/keiretsu i czaebole nie dlatego, że (statyczna) analiza popytu i podaży 
„wskazała” je jako rynkowych zwycięzców, ale dlatego, że kilka tych wielkich 

finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej 
oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2013, 
https://ksiegarnia.wsiz.pl/image/data/dokumenty/raport.pdf [dostęp: 07.02.20217].

13 NIK, Informacja o wynikach kontroli wyboru i realizacji indywidualnych projektów klu-
czowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, nr ewid. 185/2010/P/10/002/
KAP, 2011; NIK, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych 
i ośrodków innowacji w województwie podlaskim nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-
-nik/pobierz,lbi~p_10_123_201008161119151281950355~02,typ,k.pdf; NIK, Wdraża-
nie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne, nik.gov.pl/plik/id,5291,vp,6860.
pdf, 2012.

14 M. Ornoch-Tabędzka i in., Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze 
samorządowym, Związek Miast Polskich, Poznań 2014.

15 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, 2013.
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przedsiębiorstw stanowiło trzon całej branży, którą uważano za najbardziej 
obiecującą pod względem wzrostu popytu oraz możliwości opanowania i roz-
woju technologii na takim poziomie, aby zwiększyć produktywność, eksport 
i korzyści z tytułu terms of trade. W Polsce środki trafiają do przedsiębiorców 
poprzez szesnaście programów realizowanych przez samorządy województw 
oraz ogólnokrajowy program rządowy. W ramach każdego z nich występuje 
kilka działań, a w ramach działania nawet kilka typów projektów z odmienny-
mi kryteriami konkursowymi. Nawet jeśli przyjmiemy, że ta wielość kryteriów 
jest potrzebna oraz, że zostały one określone precyzyjnie w tym sensie, iż 
pozwolą na wybranie najlepszych (z punktu widzenia poprawnej makroeko-
nomicznej strategii) projektów, pojawia się jeden zasadniczy problem. 

Czy opierając się na tym systemie można w gospodarce zmniejszyć domi-
nację średnioniskiej techniki na rzecz wyższej techniki (Komisja Europejska 
w cytowanym już dokumencie zaleca Polsce „przesunięcie się wyżej w łańcu-
chu wartości”)? Do konkursów zgłaszają się takie firmy, jakie w Polsce operu-
ją, one też są w stanie wykazać się przychodami i zyskami, a w związku z tym 
„wiarygodnie” (to słowo pojawia się w wielu kryteriach oceny) zapewnić, że 
efekty produktu i rezultatu zostaną osiągnięte. Podniesienie techniki do naj-
wyższego światowego poziomu, jeśli nastąpi, to raczej w firmach z kapitałem 
zagranicznym, ponieważ  w Polsce to właśnie one dysponują średniowysoką 
i wysoką techniką16. One też dominują w eksporcie towarów przemysłowych, 
czyli mogą spełnić wymogi światowej konkurencji. Niewiele jest rodzimych 
firm tego typu, które byłyby w stanie przedstawić wiarygodne prognozy 
odebrania rynku światowym liderom technologii. Restrukturyzacja całej 
gospodarki nie może polegać na tym, że ten czy ów przedsiębiorca otrzyma 
sporadyczne dofinansowanie w postaci dotacji do jakichś pojedynczych badań 
albo zakupu licencji czy linii produkcyjnej. W ten sposób można co najwyżej 
wesprzeć istniejącą strukturę technologiczną. Jej zmiana wymaga wieloletnie-
go finansowania i pogodzenia się z faktem, że jakaś część (na pewno bardziej 
znaczna niż w trakcie utrwalania pozycji średnio-technicznej), zostanie stra-
cona, ponieważ część innowacyjnych badań będzie kończyć się fiaskiem oraz 
będą występować trudności w marketingowej walce z wiodącymi gigantami 
technologicznymi o dostęp do rynków zbytu. Zaś w polityce spójności nie ma 
miejsca na błędy i porażki, o czym świadczy, podawana przez A. Janowicza, 
liczba przedsiębiorców, od których zażądano zwrotu przyznanych środków.

16 Według GUS (Nauka i technika, 2015 r.) sprzedawały w 2011 r. (dla późniejszych 
lat brakuje danych) 8,9% wyrobów wysokiej techniki (wobec 5,6% wartości ogółem 
sektora prywatnego), 37,3% – średniowysokiej techniki (wobec 27,7%), 25% – śred-
nioniskiej techniki (32,8%), niskiej techniki 28,8% (33,9%).
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System konkursów owocuje jedynie zbiorem incydentalnego wsparcia, 
który jak dotąd nie prowadził w rodzimych firmach przemysłowych do tech-
nologicznego skoku i przesuwania się wyżej w łańcuchach wartości. W trakcie 
realizacji poprzedniej perspektywy programowej spośród istotnych wskaźni-
ków innowacyjności tylko jeden się poprawiał – udział w eksporcie wyrobów 
wysokiej techniki (por. tab. 1), przy czym większość tego eksportu realizowały 
zapewne firmy z kapitałem zagranicznym. Jednocześnie występowała maleją-
ca tendencja, gdy chodzi o całkowitą produkcję tego typu wyrobów przemy-
słowych17 (6,8% w 2010 r., 5,4% w 2011 r., 5,3% w 2012 r., 4,9% w 2013 r., 
5,2% w 2014 r. i 5,3% w 2015 r., przy czym dane za lata 2012–2013 okazały 
się w 2015 r. gorsze niż wcześniej podawano). 

Udział pracujących w przemysłach wysokiej i średniowysokiej techniki 
w 2004 r. wynosił 4,9%, w 2009 r. – 5,9%, a w 2014–2015 – 5,2%. Udział pra-
cujących w przemysłach i usługach wysokiej techniki wynosił 3,1% w 2014 r. 
i 3,2% w 2015 r., a w najlepszych pod tym względem krajach UE jest ich dwa 
razy więcej. Ponadto, jak podano w projekcie Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju w: 

„latach 2012–2015 tempo wzrostu łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) 
w Polsce zwolniło do ok. 1,0% wobec średnio 1,7% w latach 2007–2011, czy 2,9% w latach 
2000–2006”. 

Zmniejszenie ujemnego salda bilansu handlowego i uzyskanie dodatniego 
salda w 2015 r. było zjawiskiem pozytywnym. W ten czy inny sposób musiało 
to w końcu nastąpić (na mocy prawa Thirlwalla), ale dobrze, że nie stało się 
to w wyniku kryzysu, tak jak w Grecji. Było to po części skutkiem wzrostu 
udziału produktów rolno-spożywczych w eksporcie, z ok. 8,7% w 2004 r. do 
13,5% w 2015 r. (udział eksportu żywności w PKB wzrósł z 2,55% do 5,62%), 
ale będzie to obciążać przyszły wzrost wydajności. Ekspansja polskiego rol-
nictwa w dużej mierze przyczyniła się do spadku udziału przedsiębiorstw 
z kapitałem zagranicznym w eksporcie z ok. 50,5% w latach 2010–2011 do ok. 

17 Według danych GUS w Polsce wysoką technikę tworzyły trzy gałęzie: produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków (1,4% produkcji sprzedanej 
przemysłu w 2015 r.); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 
(3,4%); produkcja statków powietrznych i kosmicznych (0,5%). Natomiast w przy-
padku eksportu GUS podaje nieco inne zestawienie: elektronika – telekomunikacja 
(41,9%  eksportu wyrobów wysokiej techniki), komputery – maszyny biurowe (25,4%), 
sprzęt lotniczy (11,3%), aparatura naukowo-badawcza (8,7%), maszyny nieelektryczne 
(4,3%) i  elektryczne (2,64%), chemikalia (2,63%), środki farmaceutyczne (2,4%), 
uzbrojenie (0,72%).
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48,3% w 2015 r., mimo że udział ich eksportu w PKB wzrósł z 21,3% do 24%. 
Jednocześnie saldo rachunku bieżącego pozostaje ujemne, co jest wynikiem 
przewagi długów wobec zagranicy nad polskimi aktywami zagranicznymi (tzw. 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna). 

1.7. Horyzontalność – zakaz selektywności pomocy publicznej

Podstawowe znaczenie w europejskiej polityce ma rozporządzenie 
Komisji Europejskiej nr 651/2014, określające warunki dopuszczające (tzw. 
horyzontalną) pomoc publiczną dla przedsiębiorstw. Zasadą jest unikanie 
selektywności, z dwoma wyjątkami: sieci szerokopasmowego internetu oraz 
turystykę uznaje się za warte tego, by je selektywnie wspierać. Niestety, wzrost 
liczby miejsc noclegowych i kucharzy nie przyniesie postępu technicznego, 
natomiast stymulowanie popytu na te usługi mogłoby mieć taki efekt pod 
warunkiem, że kucharze wydawaliby swoje rosnące pensje na wyroby kra-
jowego przemysłu, pomagając mu osiągnąć tzw. korzyści skali. Z sieciami 
internetowymi jest podobnie: ich produkcja powinna odbywać się w Polsce, 
najlepiej w rodzimych firmach, aby zminimalizować transfer zysków za grani-
cę, a ponadto – rosnące w tych firmach dochody powinny być wydawane na 
produkty rodzimego przemysłu. 

Teoria i praktyka rozwoju prowadzi do wniosku, że regułą, a nie wyjąt-
kiem, powinna być selektywność i powinna ona obejmować przemysł (gdzie 
operują firmy raczej większych rozmiarów) i powiązane z nim usługi, w szcze-
gólności – rodzime firmy współpracujące ze sferą B+R, operujące w bran-
żach, w których jest największy wzrost produktywności i popytu, a przez 
to – największa wartość dodana. Brak selektywności prowadzi do tego, że 
azjatyccy giganci przemysłowi otrzymują dotacje w krajach Unii Europejskiej 
(największą dotację w ramach jednego z konkursów w Działaniu 1.4 POIG 
dostał Samsung), wykorzystując je na powiększenie swojej pozycji rynkowej 
i zysków, które mogą stąd wywieźć korzystając ze swobody przepływu kapi-
tału. W ten sposób przyjęte w UE zasady utrudniają firmom europejskim 
konkurowanie na światowym rynku18.

18 M. Blauberger, R. Krämer, European Competition vs. Global Competitiveness Trans-
ferring EU Rules on State Aid and Public Procurement Beyond Europe, „Journal of 
Industry, Competition and Trade” 2013, t. 13, nr 1, s. 67–87.
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1.8. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Pomoc horyzontalna skierowana jest głównie do małych i średnich przed-
siębiorstw. To podejście wynika z nieco dziwacznej interpretacji danych staty-
stycznych: najwięcej bowiem inwestują, w tym – najwięcej wydatków na B+R 
i na innowacje przeznaczają firmy duże, a potem – średnie, najmniej – małe; 
duże firmy generują też najwięcej eksportu netto, zaś małe są importerami 
netto. Pomimo długiej już historii wspierania tego sektora w UE, nie udało 
się istotnie zmienić powyższej specyfiki. Jeśli zamiarem UE jest wyrównać 
warunki działalności pomiędzy dużymi a małymi firmami, to w pierwszej 
kolejności należy rozważyć  , czy import z Azji stanowi równą konkurencję 
wobec reguł (ochrony pracowników i przyrody) przyjętych w UE. Wydaje się, 
że wspieranie MŚP byłoby znacznie bardziej skuteczne, gdyby realizować je 
poprzez politykę handlową.

Firmy małe i średnie uprawnione są do wyższej intensywności pomocy 
publicznej, urzędnicy muszą więc sprawdzić status firmy. Komisja Europej-
ska przyjęła całkowicie arbitralne kryteria, które opierają się na wielkości: 
a) zatrudnienia, b) przychodów lub sumy bilansowej oraz c) udziału w kapita-
le, który ma wykazywać powiązania własnościowe. Nie bierze się pod uwagę: 
i) odbiorców, choć outsourcing powoduje, że ze struktury większych firm wyłą-
czane są na zewnątrz pewne elementy procesu produkcyjnego. W  efekcie 
powstają małe, formalnie niezależne firmy, które dostarczają towary lub usługi 
jednemu odbiorcy; ii) pozycji przetargowej w łańcuchu dostaw; w warunkach 
globalnych coraz powszechniejsze są zdekoncentrowane struktury produkcji 
przemysłowej, tzn. zleca się produkcję podwykonawcom, często „zamorskim” 
(offshoring), ale korzyści ekonomiczne skupiają się w  rdzeniu tej struktury, 
np. w firmie, która jest wirtualnym tworem mającym prawa własności do 
znaków towarowych, a przez to – dostęp do sieci handlowych; iii) techniki; 
stosowanie wysokiej techniki pozwala uniezależnić się od żądań płacowych, co 
oznacza ponadprzeciętne zyski i większe możliwości finansowania inwestycji 
i innowacji. W konsekwencji, ocena „wielkości” jest czysto formalna, nie roz-
poznaje zakresu panowania firmy nad kluczowymi aktywami, które dają prze-
wagę przetargową (i ułatwiają finansowanie), na co składa się: a) technika, 
b) struktura rynku pod względem pozycji monopolistycznej/oligopolistycznej 
(monopsonicznej i oligopsonicznej) oraz c) przepływy między- i wewnątrzga-
łęziowe występujące w procesie wytwórczym między formalnie niezależnymi 
dużymi i małymi podmiotami. 

Podejście Komisji Europejskiej wynika z braku głębszego zrozumienia 
rozwoju globalnego kapitalizmu, współczesnych procesów produkcyjnych 
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i współzależności między mniejszymi i większymi, oraz przemysłowymi i usłu-
gowymi firmami. Przecenia się rolę i znaczenie MŚP w tym rozwoju19. Nie 
ma sensu pomaganie małym firmom, które nie dają szansy na transformację 
technologiczną i podniesienie wydajności w całej gospodarce, ale jeśli wła-
śnie ta horyzontalna (nieselektywna) polityka spójności ma być prowadzona 
w krajach gorzej rozwiniętych, to wystarczyłoby sprawdzać historię kredyto-
wo-leasingową (uwzględniając stopy oprocentowania i rodzaje zabezpieczeń) 
– w ten sposób łatwiej można się zorientować, które podmioty są dyskrymi-
nowane przez rynek finansowy.

1.9. Instrumenty zwrotne

 „Reformy” polityki spójności, jakie proponowała i wprowadzała Komisja 
Europejska, nie prowadziły do istotnych zmian. Na przykład, już w poprzed-
nim okresie programowania zachęcała do większego wykorzystania poży-
czek kosztem bezzwrotnych dotacji. Jednocześnie wprowadziła uregulowania 
w zakresie zabezpieczeń i stóp procentowych, które upodobniły to narzędzie 
do działalności rynkowej oferowanej przez agencje ratingowe i banki komer-
cyjne. Nie ma to wiele wspólnego z polityką finansowania inwestycji i innowa-
cji, jaką realizowały kraje azjatyckie, ponieważ tam podstawą były państwowe 
banki inwestycyjne lub duże banki prywatne wspierane przez bank centralny. 
Kapitał ma narodowość w tym sensie, że bez narodowej polityki trudniej się 
rozwinąć rodzimej technice: pouczający jest zwłaszcza przykład Korei Płd. 
– ten kraj do lat dziewięćdziesiątych powstrzymywał napływ kapitału zagra-
nicznego i samodzielnie inwestował w działalność B+R. Otworzył się dopiero 
wtedy, gdy jego gospodarka była na to gotowa. Taka droga nie jest dostępna 
dla kraju członkowskiego UE. Aby być w zgodzie z traktatami oraz ustrzec się 
przed interwencjami Komisji Europejskiej przeciwko niedozwolonej pomocy 
publicznej, trzeba stosować bardziej wyrafinowane narzędzia.

W Polsce środki zostały rozproszone poprzez regionalne programy ope-
racyjne w regionalnych funduszach:
a) pożyczkowych; w latach 2011–2015, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, 

udzielały one pożyczek głównie mikrofirmom (ok. 75% wartości) i małym 
(ok. 20%), wprawdzie na cele inwestycyjne, co było wynikiem narzucanych 
im obostrzeń (obrotowe stanowiły ok. 16%), ale jedynie ok. 17% – w sek-

19 C. Castel-Branco, A Critique of SME-led Approaches to Economic Development, SMEs 
Task Force seminar of the Islamic Chamber of Trade and Industry, Mozambique, maj 
2003, http://www.iese.ac.mz/lib/cncb/CCA-2003a-Critical-view-on-SMEs-and-develop-
ment.pdf [dostęp: 06.10.2016].
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torze przemysłu. Wskaźnik zaangażowania kapitału w pożyczki był dość 
niski i wynosił na koniec 2014 r. 68%, a 2015 r. – 72,5%20. Wątpliwe, 
by którakolwiek z kilkudziesięciu takich instytucji działających w Polsce 
angażowała się w pożyczki, których celem byłby „skok” technologiczny, 
czemu przecież towarzyszy ryzykowny „skok” na nowe, nieznane dotąd 
rynki. A jeśli nawet, zważywszy na strukturę polskiej gospodarki, doty-
czyło to jakiejś niewielkiej firmy i przypuszczalnie jakiejś wąskiej niszy 
rynkowej. Skuteczność makrogospodarcza takich działań, jak wskazują 
dane zawarte w tabeli 1, była niska;

b) poręczeniowych, co należy uznać za błędne, albowiem państwo nie potrze-
buje „magazynować” pieniędzy, aby prowadzić politykę gwarancji. Musi 
jedynie ustalić limit gwarancji, a właściwie – skutecznie wybrać branże 
i podmioty, którym chce ich udzielać. Regionalne (z reguły – samorzą-
dowe) fundusze lokują pieniądze w bankach i im przekazują decyzje, 
komu udzielony zostanie kredyt, same zaś stanowią dodatkowy, zbędny 
koszt kredytów udzielanych przedsiębiorcom. Jeśli bowiem powiększyły 
się depozyty banków, to oczywiste jest, że będą one chciały jak najszybciej 
udzielić kredytów. Niestety, w strukturze aktywów bankowych w Polsce 
więcej jest kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych niż średnio w UE. 
Ponadto Komisja identyfikuje problemy z zewnętrznym finansowaniem 

(wg Komisji są to problemy, a nie naturalna rola jaka przypada sektorowi 
MŚP w gospodarce, w której łacuchy produkcji są kontrolowane przez duże 
korporacje), dlatego wspiera się fundusze private equity, venture capital, itp. 
Prowadzi to do rozproszenia środków wśród start-up’ów i mikrofirm w ocze-
kiwaniu, że zwiększone w ten sposób bilanse przełożą się, dzięki innowacjom, 
na stały wzrost popytu na ich towary, a w konsekwencji – zwiększenie rozmia-
ru. Kłopot w tym, że udaje się to rzadko, ponieważ start-up’owe innowacje 
dotyczą z reguły jakiejś cząstki procesu produkcyjnego, nad którym panuje 
duża firma. Dlatego właśnie istotą działania funduszu venture capital jest 
sprzedanie takiego start-up’u większej firmie, lub – po zbudowaniu popytu 
korporacyjnego na produkty start-up’u – inwestorom giełdowym. Rzadko 
start-up przeradza się w duże, samodzielne przedsiębiorstwo, bo rzadko 
dostarcza finalny produkt21. Każdy zaś sukces tego typu (takie sukcesy przy-
padły np. firmie Google czy Facebook, a w Polsce – CD Project) ogranicza 
innym możliwości osiągnięcia go. Możliwości realizowania wysokich zysków 

20 Dane pochodzą z dostępnych w internecie raportów Polskiego Stowarzyszenia Fundu-
szy Pożyczkowych.

21 W Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. tylko 1 start’up na 100 osiągnął sukces ryn-
kowy, wg badań cytowanych przez Puls Biznesu nr 211 (4974) z 06.11.2017.
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z innowacyjnych start-up’ów wydają się w Polsce mniejsze w porównaniu do 
tych miejsc w Europie, gdzie firmy mają znacznie większą produkcję i wyższą 
technologię, a przez to korzystają ze światowego popytu, są zatem bezpiecz-
niejsze i bardziej atrakcyjne dla inwestorów, nawet jeśli tempo wzrostu całej 
gospodarki jest niższe. 

1.10. Rozkład techniki w przestrzeni europejskiej a pomoc publiczna

Analizując zapisy ww. rozporządzenia Komisji, łatwo zauważyć, że dopusz-
czalne jest wsparcie innowacji, działalności badawczo-rozwojowej, klastrów 
itp. Stwarza to preferencje dla krajów, które nie tylko mają wysoką produkcję 
przemysłową, ale są to też (i) przemysły innowacyjne, (ii) współdziałające 
z  sektorem B+R. Ani jedno, ani drugie nie stanowi polskiej domeny, jak 
zauważono w dokumentach strategicznych – Umowie Partnerstwa i POIR. 
Nie powinno zaskakiwać, że w Europie największą skuteczność pomocy 
publicznej osiągają Niemcy: 1 euro wsparcia przyczynia się do wzrostu eks-
portu o 1,6 euro22.

Oprócz pomocy horyzontalnej, której można udzielać bez informowa-
nia Komisji i czekania na jej zgodę, istnieje też pomoc nie mieszcząca się 
w  ramach powyższego rozporządzenia, która takiej zgody wymaga. Była 
ona udzielana częściej krajom o większej populacji i wyższym poziomie 
dochodu: rzadziej zaś – krajom peryferyjnym, mniejszym i biedniejszym23 . 
Przykładem jest zezwolenie na uratowanie banków angielskich wkrótce po 
decyzji skutkującej zamknięciem polskich stoczni24; werdykt wobec Credit 
Lyonnais (pozytywny) i Hellenic Shipyards (negatywny); akceptacja pomo-
cy dla polskiego LOT-u i  odmowa w przypadku narodowych linii estoń-
skich25. Ponadto, kraje posiadające większy i nowocześniejszy przemysł 
mają więcej możliwości, by wspierać swoją gospodarkę: w latach 1995–2011 
w ramach całej pomocy skierowanej w UE do przemysłu najwięcej przekazały 

22 R. Stöllinger, M. Holzner, State Aid and Export Competitiveness in the EU, Wiener 
Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Working Papers 106, December, 2013.

23 P.-A. Buigues, K. Sekkat, Public Subsidies to Business: An International Comparison, 
„Journal of Industry, Competition and Trade” 2011, t. 11, nr 1; N. Zahariadis, Winners 
and Losers in EU State Aid Policy, „Journal of Industry, Competition and Trade” 2013, 
t. 13, nr 1, s. 67–87.

24 H. Kassim, B. Lyons, The New Political Economy of EU State Aid Policy, „Journal of 
Industry, Competition and Trade” 2013, t. 13, nr 1, s. 67–87.

25 L. Kulu, I. Ploom, V. Veebel, Shortcomings of the EU state aid model from peripheral 
perspective: the case of Estonian Air, „Baltic Journal of Economics” 2015, t. 15, nr 1, 
s. 50–64.



Europejska polityka rozwoju z postkeynesowskiej perspektywy 67

Niemcy – 30% całości, potem Francja i Włochy – 13,9% i 13,8%26. Pomiędzy 
2000–2008  r. w europejskim sektorze samochodów Niemcy udzieliły 25% 
całkowitej pomocy, na drugim miejscu były Włochy – 17%, na trzecim – Wlk. 
Brytania – 9%27. Niemiecki rząd mógł wspierać swój przemysł unikając zaka-
zu pomocy publicznej poprzez dopłaty „ekologiczne” udzielane konsumen-
tom na wymianę samochodu (oraz finansowanie stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych). Jeszcze innym przykładem jest utworzenie przez Komisję 
Europejską, w  ramach polityki reindustrializacji, dwóch programów wspie-
rających rozwój europejskiego sektora samochodów z łącznym wsparciem 
z budżetu unijnego w wysokości 1,41 mld euro, a wraz z innymi, mniejszymi 
projektami realizowanymi w ramach Horizon 2020 wsparcie oszacowano na 
2 mld euro w okresie 2014–202028.

1.11. Inteligentne specjalizacje

W obecnym okresie programowania realizowana jest „reforma”, polega-
jąca na profilowaniu struktury gospodarki poprzez tzw. inteligentne specjali-
zacje regionalne i krajowe. Wydaje się ona być wyłomem otwierającym drogę 
do większej selektywności wsparcia. Działania tego typu wynikają z definicji 
polityki przemysłowej, więc pomysł nie jest niczym nowym. Metoda jego 
realizacji prawdopodobnie jednak nie przyniesie większego pożytku. Przy-
kładem ilustrującym tą hipotezę niech będzie strategia przyjęta na Mazowszu 
– kluczowym w Polsce regionie ze względu na jego dominację pod względem 
wielkości nakładów na B+R. W Regionalnej Strategii Innowacji znajdujemy 
cztery obszary specjalizacji i w ramach każdego z nich kilkanaście podobsza-
rów. Problem polega na tym, że niezależnie od kryterium, na podstawie któ-
rego samorząd próbował zidentyfikować swoje specjalizacje, brakuje wśród 
nich dziedzin wysokiej techniki. Nie mogło być inaczej, skoro tylko ok. 5% 
produkcji przemysłowej w Polsce uznaje się za wysokotechniczną. Dotyczy to 
każdego województwa, nie tylko Mazowsza, gdzie wytypowano następujące 
obszary: 1) Żywność, 2) Inteligentne systemy zarządzania, 3) Nowoczesne 
usługi dla biznesu, 4) Jakość życia. Czytając bardziej szczegółowe opisy, wła-
ściwie nigdzie nie można znaleźć szansy na rozwój jakiegoś finalnego, zaawan-

26 R. Stöllinger, M. Holzner, State Aid…, op. cit.
27 M. Nicolini, C. Scarpa, P. Valbonesi, Aiding Car Producers in the EU: Money in Search 

of a Strategy, „Journal of Industry, Competition and Trade” 2013, t. 13, nr 1, s. 67–87.
28 Komisja Europejska, CARS 2020 Report on the state of play of the outcome of the work 

of the High Level Group – October 2014, 2014, http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu-
ments/7143 [dostęp: 06.10.2016].
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sowanego technicznie wyrobu. Zapisy odnoszą się do produkcji podzespołów, 
materiałów (nawet jeśli nowoczesnych, np. wytwarzanych w  nanotechnolo-
giach, to jednak tylko materiałów), czyli do pośrednich etapów wytwarzania 
albo elementów uzupełniających finalny produkt. Popyt na taką produkcję 
zależy od korporacji znajdujących się na szczycie łańcucha wartości. Samo-
rząd stworzył też listę rekomendowanych kierunków badań w ramach tych 
obszarów. Wśród 55 takich kierunków trudno jest wskazać przykład badań, 
które miałyby na celu rozwój jakiegoś finalnego produktu przemysłowego 
(wyłączywszy kosmetyki i rozwiązania stosowane w diagnozowaniu i leczeniu 
chorych, które prawdopodobnie nie będą w stanie podnieść ogólnego pozio-
mu wydajności pracy).

Podobne wrażenie można odnieść czytając dokument precyzujący kierun-
ki badań w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: wśród 20 specjali-
zacji przypisanych do pięciu grup, tylko w ostatniej można się doszukać szansy 
na wypromowanie jakiegoś nowoczesnego, finalnego produktu, dotyczy to 
zwłaszcza fotoniki (KIS 18). Mazowsze i cały kraj będą się specjalizować 
w swojej niskiej i średniej technice, zamiast zadecydować, za sprawą których 
sektorów wysokotechnicznego przemysłu (tzn. o wysokiej wartości dodanej, 
z wysokim udziałem wydatków na innowacje i silnej współpracy z sektorem 
B+R) może nastąpić przejście wyżej w łańcuchu dostaw i wartości (i odejście 
od roli dostawcy usług dla biznesu, podwykonawcy komponentów i mate-
riałów). W tych ostatnich sektorach należy wspierać akumulację kapitału, 
nawet jeśli część projektów zakończy się fiaskiem29. Na budowanie nowych 
specjalizacji przeznaczono 2% środków Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój.

1.12. Kryteria wyboru i eksperci

W związku z powyższym, prawdopodobnie nie ma większego znaczenia 
dobór kryteriów, według których wybierane są najlepsze projekty.

Kluczowym efektem funduszy strukturalnych, jak się zdaje, powinien 
być wzrost przychodów (z tytułu innowacyjnych, technologicznych produk-
tów) oraz wzrost zatrudnienia (w produkcji tych wyrobów). Te dwa efek-
ty są wymieniane jako wskaźniki rezultatu w wielu działaniach. Natomiast 

29 Oczywiste jest, że tam gdzie się inwestuje w innowacje przewidując niepewną przy-
szłość, część projektów zakończy się fiaskiem, ale w podejściu unijnym taka opcja 
wydaje się nie występować, tzn. każdy projekt ma przynieść efekty w postaci założo-
nych wskaźników produktu i rezultatu (które mają być trwałe przez 3 lub 5 lat), a ich 
brak wiąże się z koniecznością zwrócenia dotacji.
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w  programie Inteligentny Rozwój tylko w jednym działaniu przewidziano 
punktowane kryterium dotyczące zatrudnienia. Autorzy programu starają 
się uniknąć przyznawania punktów za jakieś konkretne poziomy sprzedaży, 
używają nazwy „zapotrzebowanie rynkowe” albo „potencjał rynkowy”. Jest 
to podyktowane intencją, aby to eksperci ocenili perspektywy sprzedaży, tzn. 
żeby ta ocena nie zapadała na podstawie prognoz podkolorowanych przez 
wnioskodawców. Jednocześnie, w przypadku większości działań kryterium 
sprzedaży jest połączone z „opłacalnością”. Ekspert musi więc ocenić dwie 
rzeczy naraz (poprzez ustalenie, czy kryterium spełnione jest w stopniu dosko-
nałym – 5 pkt., czy może bardzo dobrym – 4 pkt., dobrym – 3 pkt. lub prze-
ciętnym – 2 pkt. albo niskim – 1 pkt, ewentualnie – niedostatecznym (zero). 
W wielu innych kryteriach ta skala się powtarza, a pozytywny wynik zależy 
od uzyskania oceny co najmniej dobrej (lub przeciętnej), ale bez żadnych 
wskazówek, jakie konkretne wymogi projekt ma spełnić, by uznać go za dobry 
(przeciętny). Lepsza byłaby skala: 4 – wyróżniający, 2 – ponadprzeciętny, 
1  –  przeciętny, 0 – poniżej przeciętnego (czyli niedostateczny), przy czym 
przeciętna byłaby wyznaczana na podstawie wszystkich złożonych wniosków 
w danym konkursie albo wszystkich konkursach danego działania). Opłacal-
ność (czyli zyskowność) przedsiębiorstwa z reguły spada w wyniku realizacji 
projektów inwestycyjnych (w tym – B+R), więc ocenianie jej nie wydaje się 
kluczowe. Ponadto, jeśli przedsiębiorca będzie dobrze płacił pracownikom 
i zadowoli się mniejszym zyskiem, to nie trzeba go z tego powodu karać. 
Należy założyć, że przedsiębiorca będzie wiedział, jak ustawić koszty, żeby 
zysk pozwolił mu poprzez inwestycje kontynuować rozwój przedsiębiorstwa. 
Zatem wystarczy pozytywna ocena jego kadry, jako zdolnej do przeprowadze-
nia projektu (jest to standardowe kryterium w POIR), co jest ściśle związa-
ne z umiejętnością zarobienia zysku. Ocena „kosztowej” części biznesplanu 
(projekt-planu) może natomiast być przydatna do oceny rzetelności prognoz 
przychodowości. Ciekawym przykładem jest działanie 3.2.1: w kryterium 
nazwanym „potencjał rynkowy...” ekspert ocenia trzy rzeczy naraz: rzetelność 
danych, opłacalność i potencjał eksportowy, natomiast ani nazwa, ani opis 
kryterium nie stanowią przydatnej wskazówki dla przyjętej skali punktowej. 
Omawiany tutaj problem najbardziej poprawnie rozwiązano w działaniu 4.1.1, 
w którym osobno punktuje się potencjał rynkowy, a osobno – opłacalność.

Ponieważ więc ocena przychodowości jest w większości działań niezbyt 
jasno akcentowana, poprzez wiązanie jej z rentownością, drugą istotną grupą 
wskaźników merytorycznych jest „innowacyjność”, bądź „nowość rezultatu”. 
Te kryteria są w różny sposób oceniane. Niejasności wynikają z sześciopunk-
towej skali, w której ekspert dość dowolnie może zinterpretować określenie 



MACIEJ HOLKO70

„dobry” lub „przeciętny”, ma przy tym korzystać z Podręcznika Oslo, który 
jest wytyczną dla urzędów statystycznych, ale niezbyt dobrze nadaje się do 
wymagającego precyzji procesu oceny. Wyjątkiem jest działanie 3.2.2, ale 
i tutaj, jak się zdaje, kryterium „nowości rezultatów” i „innowacyjności tech-
nologii” nachodzą na siebie i w obydwu tych kryteriach oceniane jest to 
samo. Podobne mankamenty można znaleźć w programach regionalnych. 
Podejście projektowe stwarza twórcom programów operacyjnych obiektywne 
trudności w precyzyjnym opisaniu kryteriów tak, aby w efekcie ocenić kwestie 
najistotniejsze. Oprócz powyższych ocenia się więc różne poboczne elementy 
projektu według mniej lub bardziej fortunnie opisanych kryteriów i skal punk-
towych (ten problem w większym jeszcze stopniu dotyczył POIG30 niż POIR).

W kontekście kryteriów oceny pojawia się ważny problem. Społeczeństwo 
w demokratycznych wyborach wybiera parlament i rząd głównie do tego celu, 
aby te władze prowadziły  poprawną politykę gospodarczą. Partie politycz-
ne, które wygrały wybory, ponoszą odpowiedzialność za skuteczną realizację 
programu. Natomiast system polityki spójności: a) wymaga określenia kryte-
riów, wśród których większość ma różne wady, oraz stwarza domniemanie, 
że b) projekty ocenią niezależni eksperci; to domniemanie wynika z ustawo-
wego obowiązku przeprowadzenia wyboru projektów w sposób „przejrzysty, 
rzetelny i bezstronny”. Badania ewaluacyjne ujawniły poważne zastrzeżenia 
do pracy ekspertów, których nabór pozostawiono instytucjom wdrażającym 
(PARP i NCBiR)31.  Społeczeństwo powinno mieć wpływ na zmiany w kraju,  
więc rząd, chcąc wykonać wolę wyborców i zrealizować swój program, musi 
w jakiś sposób wpłynąć na wybór ekspertów.  Zatem program gospodarczy 
powinni realizować eksperci zależni od polityków. Jest to element znacznie 
szerszego i głębszego dylematu: czy i w jakim stopniu UE jest tworem demo-
kratycznym i gdzie leżą podstawy stanowienia prawa?32. Pozostawiając ten 
problem do dalszych rozważań, przypomnijmy, że regiony odpowiadają za 

30 J. Zawistowski (red.), Ewaluacja zmian w systemie wyboru projektów w ramach wybra-
nych działań PO IG 2007–2013, raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych dla 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2013, http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Anali-
zyRaportyPodsumowania/Documents/Raport_POIG_zmia-ny_kryteriow_lipiec_2013.
pdf [dostęp: 17.02.2017].

31 CASE-Doradcy Sp. z o.o., Raport z badania: Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny 
i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych, 
2010, http://www.poig.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/
raport_system_oceny_i_wyboru_projektow_POIG.rar, [dostęp: 16.02.2016]; J. Zawi-
stowski, Ewaluacja zmian..., op. cit., s. 175–178.

32 F. Scharpf, The only solution is to refuse to comply with ECJ rulings, „Social Europe 
Journal” 2008, t. 4, nr 1.
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wydatkowanie 55% sumy środków EFRR i EFS, a ekspertów wybierają, spo-
śród nadesłanych ofert, samorządowi urzędnicy i politycy. Dopiero w 2016 r. 
właściwy minister przedstawił projekt wytycznych w zakresie wyboru projek-
tów, w którym zasugerował, aby zarządy województw wywarły dyskrecjonalny 
wpływ na wybór ekspertów. Być może od tego właśnie zależy, czy w kraju 
realizowana jest jednolita i skuteczna polityka, czy też 17 różnych polityk. 

1.13. Koszty biurokracji

Zbiurokratyzowane mechanizmy realizacji przejawiają się produkowaniem 
tysięcy stron aktów prawnych, programów i ich uszczegółowień, regulaminów 
konkursowych i wytycznych, zarówno po stronie unijnej, jak i polskiej. Opła-
cić trzeba analizy skuteczności (ewaluacje) przed uruchomieniem, w trakcie 
realizacji oraz po zakończeniu. Dokumentacja wniosku to kolejne dziesiątki 
i setki stron. Konieczność zatrudnienia urzędników do przeprowadzenia całe-
go procesu, począwszy od planowania, a na kontroli skończywszy wymaga nie 
tylko wydatkowania ok. 3% funduszy na tzw. pomoc techniczną (część tych 
wydatków to promocja i informowanie o możliwościach pozyskania pieniędzy 
i o efektach ich wydatkowania). Przedsiębiorstwa z reguły wolą zapłacić fir-
mom doradczym za przygotowanie wniosku i wsparcie w zakresie zamówień 
publicznych, co powoduje dodatkowy koszt33. Polityka spójności zajmuje też 
zapewne znaczący udział w kosztach funkcjonowania Komisji, które w sumie 
wynoszą ok. 3% budżetu UE.

2. SKUTKI

W konsekwencji wskazanych powyżej mankamentów polityka spójności 
miała niewielkie oddziaływanie34. Ponieważ większość cytowanych badań 
została przeprowadzona przez niekeynesistów, próbując wyjaśnić swoje 

33 A. Janowicz, Ocena..., op. cit., s. 64–68.
34 T. Garcia-Mila, T. McGuire, Do interregional transfers improve the economic performance 

of poor regions? The case of Spain, „International Tax and Public Finance” 2001, t. 8, 
s. 281–295; M. Boldrin, F. Canova, Inequality and Convergence in Europe’s Regions: Recon-
sidering European Regional Policies, „Economic Policy” 2001, t. 16, nr 32, s. 205–253; 
R. Basile, A. Girardi, S. de Nardis, Regional Inequalities And Cohesion Policies In The 
European Union, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, Rome, Working Paper 
23, 2001; D. Puga, European regional policies in light of recent location theories, „Jour-
nal of Economic Geography” 2002, t. 2, nr 2; S. Ederveen, R. Nahuis, L. de Groot, 
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wyniki odwołują się do nieco powierzchownych stwierdzeń, np. a) pozytywny 
wpływ funduszy strukturalnych w regionach najuboższych miał być znikomy 
ze względu na brak odpowiednich instytucji35, b) większy pozytywny wpływ 
występował w bogatszych krajach, a wewnątrz nich – w wyżej rozwiniętych 
ośrodkach przestrzennych, miało to być wynikiem koncentracji w tych miej-
scach lepszych instytucji i wiedzy36. Problem polega na tym, że te „instytucje” 
działały w odpowiedni sposób zanim powołano UE i przeprowadzono w niej 
proces liberalizacji. Dlatego centralno-północna część Unii jest jej rdze-
niem przemysłowo-innowacyjnym wyposażonym w lepszą wiedzę. Obecnie, 
nawet gdyby „instytucje” w południowych i wschodnich krajach, które wszak 
weszły do Unii z gorzej rozwiniętym przemysłem, wiedziały jak trzeba działać 
i chciały działać, to unijne obostrzenia i regulacje są znacznym utrudnieniem. 
Odpowiednio zorganizowana polityka spójności powinna to uwzględnić, ale 
w rzeczywistości nie stanowiła przeciwwagi dla terytorialnych rozbieżności, 
które powiększają się wraz z postępującą europejską liberalizacją przepływu 
towarów i kapitału. Ostatni kryzys sprawił, że udział przemysłu w wartości 
dodanej i w zatrudnieniu zmalał najbardziej w południowych krajach UE. 
W związku z powyższym uprawnione wydaje się pytanie, czy do zbioru celów 
polityki spójności nie trzeba dodać jeszcze dwóch: i) stworzenie uzasadnienia 
dla istnienia obfitej administracji oraz ii) emitowanie, poprzez zaangażowa-
nych w jej realizację polityków, urzędników i ekspertów, propagandy „dobrej” 
Unii Europejskiej, która może ma swoje wady, ale „nikt inny nie jest tak 
hojny, więc nie ma alternatywy”.

 Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness 
of european cohesion policy, „Kyklos” 2006, t. 59, s. 17–42; R. Esposti, S. Bussoletti, 
Impact of objective 1 funds on regional growth convergence in the European Union: 
a panel-data approach, „Regional Studies” 2008, t. 42, nr 2, s. 159–173; S. Dall’erba, 
J.  Gallo, Regional convergence and the impact of European structural funds over 
1989–1999: A spatial econometric analysis, „Papers in Regional Science” 2008, t. 87, 
nr 2; S. Dall’erba, J. Le Gallo, R. Guillain, Impact Of Structural Funds On Regional 
Growth: How To Reconsider A 9 Year-old Black Box, „Région et Développement” 2009, 
nr 30; R. Jovančević, T. Globan, V. Recher, Does the Cohesion Policy Decrease Eco-
nomic Inequalities in the European Union? „Zagreb International Review of Economics 
& Business” 2015, t. 18, nr 2, s. 1–20.

35 A. Rodríguez-Pose, U. Fratesi, Between development and social policies: the impact of 
European Structural Funds in Objective 1 regions, „Regional Studies” 2004, t. 38, nr 1, 
s. 97–113.

36 A. Rodríguez-Pose, K. Novak, Learning processes and economic returns in European 
Cohesion Policy, „Investigaciones Regionales” 2013, nr 25, s. 7–26.
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PODSUMOWANIE

Postkeynesiści wykazali, na czym polegają mankamenty przyjętych w UE 
reguł stabilności fiskalnej i dominacji celu inflacyjnego nad wzrostem pro-
dukcji i zatrudnienia. Te mankamenty można zniwelować, gdyby na pozio-
mie całego ugrupowania skupiono się na zbilansowaniu eksportu i importu 
oraz prowadzono odpowiednią politykę przemysłowo-inwestycyjną w kra-
jach gorzej rozwiniętych. Ta ostatnia jest elementem polityki spójności UE, 
a w niniejszym artykule oceniono poprawność teoretyczną tej polityki.

Polityka przemysłowa realizowana była skutecznie w krajach Azji. Poprzez 
kontrolę kapitałową, selektywny import i wysoką akumulację finansowały 
rozwój z rodzimych oszczędności. Oparły się na dużych (a nie małych) fir-
mach, działających w przemyśle (a nie w turystyce czy usługach „białego” 
personelu). Nie zatrzymały się na średnim dochodzie, inwestowały w branże 
o coraz to wyższym poziomie technologii, zmieniając strukturę swej gospodar-
ki. Dysponując wiedzą potrzebną w początkowych etapach łańcucha dostaw 
sukcesywnie budowały własne marki lub wykupiły zachodnie i opanowały 
ostatnie jego etapy. 

W Unii Europejskiej natomiast stworzono politykę spójności, horyzon-
talną pomoc publiczną i różne programy badawczo-naukowe. Dominuje tu 
podejście podażowe, tak jakby znikły problemy nadmiaru mocy produkcyj-
nych i niedostatku popytu (w tym – zagranicznego). Jest to pokłosie teorii 
neoklasycznej, która buduje wiarę w samoregulację rynkową i deprecjonuje 
interwencję państwa. Pomimo przyjęcia tej doktryny w UE, polityka spójności 
musi mierzyć się z rosnącą dywergencją. Wymaga to reakcji organów państwa, 
a jej przesłanką jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, ponieważ inne teo-
rie społeczno-ekonomiczne są najwyraźniej nie do przyjęcia, . Ta koncepcja 
nie zawiera spójnego teoretycznie wyjaśnienia, lecz stanowi zbiór postula-
tów zogniskowanych na celach gospodarczych, społecznych i ekologicznych. 
Te cele są opisane na tyle enigmatycznie, że odczytywane powierzchownie, 
pozwalają organom UE podejmować ad hoc różne cząstkowe działania, tzn. 
cele „gospodarcze” mogą być identyfikowane na podstawie rynkowego (czyli 
– marginalistyczny) modelu opisu rzeczywistości i odseparowane od celów-
-działań „społecznych”. Skutkuje to przymusową realizacją wielu projektów 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których oddziały-
wanie na postęp techniczny i zmianę struktury produkcji jest znikome ze 
względu na brak powiązania z inwestycjami.
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Inwestycje są kluczowym czynnikiem zmian technologicznych. Komisja 
Europejska odpowiada za unijną politykę przemysłową określając w swoim 
rozporządzeniu warunki wyłączeń spod rygoru zakazu pomocy publicznej. 
Komisja nie jest w stanie zaproponować wiele więcej niż zmniejszanie „nie-
doskonałości” i „porażek rynku” poprzez dofinansowanie wybranych „ryn-
ków” od strony podaży. Przykładem takich cząstkowych działań, zawieszonych 
w teoretycznej próżni, jest arbitralny podział przedsiębiorstw na małe, średnie 
i duże oraz wspieranie niedużych firm w zakresie: a) badań (np. poprzez szko-
lenia, projekty klastrowe, instytucje otoczenia biznesu, współpracę z sektorem 
B+R), b) eksportu (uczestnictwo w targach, wystawach i misjach gospodar-
czych z zagranicą) i c)  innowacyjnych inwestycji. W tych trzech elementach 
makroekonomiczne znaczenie mają jednak przedsiębiorstwa większe, zaś 
standardową rolą małych jest dostarczanie im usług albo niskotechnicznych 
komponentów. 

W przekonaniu Komisji Europejskiej podażowe problemy zostaną roz-
wiązane, jeśli pojawią się nowi gracze, kolejni uczestnicy rynku, dodatko-
wi pośrednicy finansowi (kraje UE namawiane są do korzystania z usług 
europejskich instytucji finansowych, np. EFI), nowe fundusze venture capital, 
dodatkowe tzw. instytucje otoczenia biznesu, itp. Tworzy się wielką i skompli-
kowaną maszynerię instytucji (urzędników i ekspertów ds. oceny wniosków) 
i procedur: strategii, rozporządzeń i wytycznych służących do wyboru, rozli-
czania i kontrolowania projektów; utrzymuje się system państwowo-samorzą-
dowo-prywatnych instytucji doradczych, szkoleniowych, B+R, inkubacyjnych, 
pożyczkowo-kredytowych. Ale ostatecznie organy UE nie proponują wła-
ściwie niczego, co byłoby w systemie kapitalistycznym nowe i niespotykane: 
pieniądze albo przepływają przez utarte ścieżki finansowania (z funduszy 
poręczeniowych trafią do banków, fundusze ryzykownego kapitału mają rację 
bytu dzięki giełdzie), albo używa się metod wyboru projektów zaczerpniętych 
z bankowej analizy kredytowej; wykorzystuje się istniejące metody „wsparcia” 
(doradztwo, „aniołowie biznesu”, prywatne fundusze kapitałowe), a znaczna 
część unijnej pomocy zasila kieszenie analityków kredytowych, konsultantów, 
prawników, szkoleniowców i ewaluatorów. Unia próbuje poprawić market 
failure angażując się po podażowej stronie rynku, co wszakże oznacza, że 
kapitaliści nie radzą sobie z podażą. Takie podejście w istocie podkopuje 
wiarę w skuteczność systemu prywatnego przedsiębiorstwa znacznie bardziej 
niż koncepcje Keynesa. Przede wszystkim jednak, powielanie czy nadbudo-
wywanie instytucji kapitalizmu było nieefektywne, jak to wykazały badania 
ekonometryczne.
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Główną wadą polityki spójności jest zatem jej wadliwe otoczenie regula-
cyjne, czyli brak powiązania z poprawną makroekonomiczną teorią gospodar-
ki otwartej. Stąd biorą się pozostałe mankamenty:
– zbyt małe środki przekazywane są krajom gorzej rozwiniętym, a ponadto 

są one jeszcze odciągane od inwestycji w przedsiębiorstwach poprzez 
limity wydatków na projekty EFS, projekty urbanizacyjne w aglomera-
cjach, gospodarkę nisko-ekomisyjną, drogi tworzące sieć transeuropejską;

– decydującą rolę ma mikroekonomiczna ocena projektów oparta na cząst-
kowych koncepcjach, natomiast powinna decydować makroekonomiczna 
strategia restrukturyzacji gospodarki w kierunku wysokotechnicznych 
przemysłów i usług. Wnioski o dofinansowanie są wybierane według kry-
teriów drugorzędnych, a pomoc ma charakter doraźny więc nie warunkuje 
osiągnięcia najważniejszego efektu, jakim jest wzrost sprzedaży produkcji 
przemysłowej, zwłaszcza eksportu;

– dopuszczone jest wsparcie badań, transferu wiedzy między sektorem nauki 
i gospodarką, współpracy w ramach klastrów innowacyjnych, a także pro-
mowanie „zielonych” technologii. Gorzej rozwinięte gospodarki nie mogą 
więc z tego systemu skorzystać w takim stopniu jak lepiej rozwinięte. 
Ponadto, programy wsparcia innowacji w europejskim przemyśle inicjo-
wane przez Komisję Europejską muszą dotyczyć tych obszarów, w których 
przemysł jest silny i nowoczesny. Nie jest wiec paradoksem, że ostatni 
kryzys najmocniej odczuły przemysły na południu Europy, a Komisja zga-
dzała się, aby największej w UE pomocy publicznej udzielały Niemcy oraz 
podejmowała programy badawcze wspierające niemiecki przemysł;

– Komisja Europejska wadliwie podchodzi do kwestii selektywnego wspar-
cia, zezwalając na sektorową pomoc w turystyce i sieciach szybkiego inter-
netu, natomiast „inteligentne specjalizacje”, zamiast stanowić furtkę do 
obejścia zakazu selektywności prawdopodobnie utrwalą w Polsce domina-
cję średniej i niskiej techniki;

– forsowana jest zdecentralizowana płaszczyzna programowania i wdrażania 
działań, co skutkuje obecnością jednej krajowej polityki przemysłowej 
i 16 wojewódzkich, złożonych w sumie z 17 zestawów osi priorytetowych, 
działań, kryteriów wsparcia. Takie rozczłonkowanie jest nieefektywne 
i nadmiernie mnoży koszty urzędnicze. Szczególnie wadliwe jest przeka-
zywanie środków EFRR regionalnym funduszom poręczeniowym.
W takich warunkach słabiej rozwinięty kraj członkowski, w którym 

wydajność pracy jest niższa i nie rośnie odpowiednio szybko, musi stosować 
dumping płac i podatków, tzn. zaniżać tempo wzrostu standardu życia pra-
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cowników. Zmniejsza to popyt i tempo wzrostu w UE. Taka polityka może 
przynieść sukces nielicznym, małym krajom i uwarunkowana jest deficytami 
handlowymi utrzymywanymi przez inne kraje oraz narastaniem długów tych 
drugich wobec tych pierwszych. Możliwość stosowania polityki budżetowej 
i pieniężnej jest współzależna ze skutecznością polityki przemysłowej: trzeba 
osiągnąć taki poziom wydajności pracy i kosztów pracy, by zapewnić nad-
wyżkę eksportową i poziom rezerw walutowych odpowiedni do prowadzenia 
zintegrowanej polityki fiskalnej i monetarnej. 
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EUROPEJSKA POLITYKA ROZWOJU Z POSTKEYNESOWSKIEJ 
PERSPEKTYWY

Streszczenie

Wykorzystując teorię postkeynesowską, przeprowadzono ocenę polity-
ki spójności, której najistotniejszą częścią są reguły wyłączeń spod rygoru 
zakazu pomocy publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014. 
Mają one pełnić funkcję polityki przemysłowej w krajach gorzej rozwiniętych. 
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Politykę tę ukształtowano wadliwie, ponieważ oparciem dla niej była wadliwa 
doktryna ekonomiczna. Powołano do życia system wyboru projektów owo-
cujący zbiorem incydentalnych dotacji, które jako całość nie składają się na   
makroekonomiczną strategię stymulowania przemysłu i postępu technicznego 
w gorzej rozwiniętych, peryferyjnych krajach. Aby taka strategia była skutecz-
na, przedsiębiorstwom trzeba zapewnić bardziej długofalowe wsparcie, które 
pozwoli na postęp techniczny i umożliwi konkurencję ze światowymi liderami. 
Przekazywane w ramach budżetu unijnego środki nie mogą być użyte we 
właściwy sposób, gdyż są zbyt małe i objęte są błędnymi unijnymi regulacjami, 
biurokratycznymi procedurami wdrażania oraz limitami nałożonymi na struk-
turę wydatków. Skutkiem jest rozproszenie dostępnych funduszy w  ramach 
zdecentralizowanej struktury administracyjnej pomiędzy zbyt wielką liczbę 
źle zhierarchizowanych celów, działań i projektów, co znacząco ogranicza ich 
skuteczność.

EUROPEAN POLICY OF DEVELOPMENT FORM POST-KEYNESIAN 
PERSPECTIVE

Summary

With the use of the post-Keynesian theory, the paper presents the analysis 
of the cohesion policy, the most important part of which are the rules of 
public aid exemption from prohibition in accordance with Commission 
Regulation (EU) No 651/2014. They are to play the role of industrial policy in 
less developed Member States. The policy was defectively developed because 
it was based on a defective economic doctrine. The adopted system of  project 
selection resulted in a set of random subsidies, which as a whole do not 
compose a macro-economic strategy of stimulating industry and technical 
progress in less developed, peripheral countries. In order to make this strategy 
efficient, companies should be provided with long-term support, which will 
result in technical development and let them compete with global leaders. 
The funds provided within the European Union budget cannot be properly 
used because they are insufficient and subject to improper EU regulations, 
bureaucratic implementation procedures and limits imposed on the structure 
of expenditures. This results in funds scattered between an excessive number 
of wrongly structured objectives, activities and projects within a decentralized 
administrative structure, which considerably limits their efficiency. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ С ПОСТКЕЙНСИАНСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Резюме

На основании посткейнсианской теории была произведена оценка поли-
тики сплочения, самой существенной частью которой является правило 
исключения из запрета государственной помощи в соответствии с Постанов-
лением Комиссии № 651/2014. Она призвана выполнять функцию промыш-
ленной политики в менее развитых государствах. Данная политика является 
ущербной, поскольку была основана на ущербной экономической теории. 
Автор статьи использовал систему отбора проектов, создавшую возможность 
сбора случайных пожертвований, которые в целом не выступают в качестве 
макроэкономической стратегии для стимулирования промышленного и тех-
нического прогресса в менее развитых периферийных государствах. Для 
того, чтобы такая стратегия была эффективной, предприятиям необходимо 
оказывать более длительную поддержку, которая обеспечит технический 
прогресс и позволит конкурировать с мировыми лидерами. Ассигнования, 
предоставляемые в рамках бюджета ЕС, нельзя использовать должным обра-
зом, поскольку они слишком малы и подпадают под ошибочные регулирова-
ния ЕС, бюрократические процедуры внедрения и ограничения, налагаемые 
на структуру расходов. Эффект заключается в том, чтобы рассеять имею-
щиеся средства в рамках децентрализованной административной структуры 
между многочисленными ошибочно иерархизированными целями, действи-
ями и проектами, что существенно ограничивает их эффективность.


