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Ksi��ka zawiera analiz� konkurencyjno�ci gospodarczej Unii Europejskiej, a w 
niej szczególnie – Polski, obejmuj�c jednocze�nie zagadnienia rozwoju gospo-
darki wiedzy, a tak�e stara� władz unijnych oraz krajowych na rzecz poprawy 
konkurencyjno�ci, zawartych w strategii lizbo�skiej i innych dokumentach.  

 
 

Uzasadnienie ksi��ki 
 

Celem ksi��ki jest zarysowanie potencjalnej przyszło�ci Unii Europejskiej i Pol-
ski w niej z punktu widzenia najwa�niejszych wyzwa� stoj�cych przed UE: 
wzmocnieniem konkurencyjno�ci i oparciem jej rozwoju gospodarczego na wie-
dzy i innowacjach. Dokonane to b�dzie poprzez analiz� dotychczasowej konku-
rencyjno�ci UE, strategii lizbo�skiej (SL) i zakresu jej realizacji oraz analiz� 
stopnia zaawansowania w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. S� to sprawy 
wa�ne dla długofalowego rozwoju gospodarczego Polski. Przekształcenie Polski 
w kraj opieraj�cy swój rozwój na wiedzy i innowacjach, powinno by� uznane za 
konieczne i by� realizowane.  

Strategia lizbo�ska przyj�ta w 2000 r. wyznaczyła cele strategiczne dla Unii 
Europejskiej do 2010 r. Została ona zmodyfikowana (odnowiona – jak oficjalnie 
si� to okre�la) w marcu 2005 r. W obu jej wersjach wa�nym celem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Unii stał si� wzrost gospodarczy oparty na innowacjach i 
wiedzy. Uwa�a si�, bowiem (OECD, 2005), �e dzi�ki budowaniu gospodarki 
wiedzy mo�na przyspieszy� tempo wzrostu gospodarczego.1 Mówi si� st�d o 
tworz�cym si� w ekonomii paradygmacie rozwoju nap�dzanego wiedz� i in-
nowacjami.  

Mimo znacznej krytyki strategii lizbo�skiej (np. Kok, 2004), „strategia nie 
umarła” – wci�� jest jedynym tego typu dokumentem dla całej Unii. Statystyki 
produktywno�ci pracy wskazuj� na dalsze pogł�bianie si� dystansu UE do USA, 
co jeszcze bardziej wzmaga presj� na poszukiwanie rozwi�za� mog�cych zmie-
ni� te, niekorzystne procesy.  

Jak wskazuje – szeroko komentowany w polskich mediach – raport Centrum 
Reform Europejskich w Londynie (Wanilin, 2006), na tle całej Unii najbardziej 
niepokoj�ca w zakresie zaawansowania wdra�ania postulatów lizbo�skich jest 

                                                      
1 Nie mo�na jednak znale�� dowodów na to przy u�yciu obecnie stosowanych mierników 
gospodarki wiedzy (Piech, 2006).  
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sytuacja w Polsce, która znalazła si� w 2005 r. na przedostatnim miejscu.2 Reali-
zacj� SL szczególnie utrudnia sytuacja na polskim rynku pracy. Ponadto, utrzy-
muj� si� bariery w przejmowaniu własno�ci przez obcokrajowców, do�� ograni-
czona jest konkurencja na rynku, system podatkowy jest „poszatkowany” zwol-
nieniami; infrastruktura jest zła, co przyczynia si� do wzrostu kosztów działal-
no�ci gospodarczej (Wanilin, 2006). Autorzy poszczególnych rozdziałów niniej-
szego tomu odnosz� si� równie� do innych, wa�nych, aktualnych zagadnie�, ta-
kich jak np. Narodowa Strategia Spójno�ci.  

Publikacja ma charakter zarówno naukowy, jak i upowszechniaj�cy wiedz� o 
mo�liwych priorytetach rozwoju i konsekwencjach okre�lonych wyborów. Z 
jednej strony prezentuje wyniki bada�, czasami na bardzo wysokim poziomie, 
za� z drugiej – przybli�a czytelnikom zagadnienia konkurencyjno�ci polskiej i 
unijnej gospodarki w kontek�cie wci�� mało znanej w naszym kraju – strategii 
lizbo�skiej, oraz ró�nych dokumentów krajowych z ni� powi�zanych. Jest zbio-
rem wybranych i zaktualizowanych referatów zaprezentowanych podczas konfe-
rencji naukowej pt. „Strategia Lizbo�ska a mo�liwo�ci budowania gospodarki 
opartej na wiedzy w Polsce”, grudzie� 2004 r., Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiello�skiego. Wzi�ło w niej udział prawie sto osób (wybranych przez organi-
zatorów spo�ród ponad 200 ch�tnych), które zgłosiły ponad 60 referatów. Frag-
menty wyst�pie� zostały opublikowane ju� miesi�c pó�niej (stycze� 2005 r.), by 
sfinalizowa� wkład konferencji do społecznych konsultacji strategii lizbo�skiej 
(Oko�-Horody�ska i Piech, 2005). Sukces konferencji i zainteresowanie uczest-
ników motywuje jej koordynatorów do organizacji kolejnych konferencji po-
�wi�conych tej tematyce.  

Wszystkie, nadesłane teksty zostały sprawdzone oraz tam, gdzie było to nie-
zb�dne – zostały one zaktualizowane. Ponadto, redaktorzy zaprosili do współ-
pracy kilka dodatkowych osób – wybitnych polskich ekonomistów ró�nych spe-
cjalno�ci.  

Ksi��ka od strony technicznej imituje wzorce zagranicznych, renomowanych 
wydawnictw, dostosowuj�c je do własnych potrzeb. Skład ksi��ki (m.in. grafika, 
styl odno�ników) wzorowany był bowiem na najlepszych do�wiadczeniach mi�-
dzynarodowych wydawnictw. Nota bene jest to droga zalecana dla całej polskiej 
gospodarki: by najszybciej, jak to jest mo�liwe „doci�gn��” do poziomu �wia-
towego za pomoc� imitacji, lecz jednocze�nie próbuj�c sił w poszukiwaniu wła-
snych, twórczych rozwi�za�.  

Odbiorcami ksi��ki powinni by� naukowcy i studenci zajmuj�cy si� proble-
matyk� unijn�, wzrostu gospodarczego, technologiami, socjologi�.  

 

                                                      
2 Prawdopodobnie zreszt� jedynie dlatego na przedostatnim miejscu, gdy� Malta nie dostarczyła 
wszystkich danych.  
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Główne zagadnienia i wnioski 
 
Autorzy poruszaj� wiele aktualnych aspektów, jak: rozwój makroekonomiczny, 
edukacja, rynek pracy, innowacje, technologie, przedsi�biorczo��, rozwój regio-
nalny, konkurencyjno��, sprawy społeczne, poł�czonych wyra�nym, wspólnym 
w�tkiem skoncentrowanym wokół rozwa�a� na temat przyszło�ci Unii Europej-
skiej i Polski w jej strukturach. Ksi��ka stara si� ł�czy� „niespokojne poszuki-
wania” młodych naukowców z ugruntowanym do�wiadczeniem i rzetelno�ci� 
profesorów.  
 W niniejszej ksi��ce przyj�to stosowanie poj�cia „strategia lizbo�ska”, a nie 
bardziej precyzyjnego – Agenda czy Deklaracja Lizbo�ska (por. rozdział W. 
�witalskiego), ze wzgl�du na upowszechnienie si� w szerokim odbiorze wła�nie 
poj�cia „strategia lizbo�ska”. Autorzy zamiennie stosuj� te� w tej ksi��ce na-
zwy: gospodarka wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy, czy nawet społecze�-
stwo wiedzy. Z pewno�ci� lepszym okre�leniem mógłby by� termin „gospodar-
ka nap�dzana wiedz�” (Zienkowski, 2003, s. 15). Skrócon� wersj�: gospodarka 
wiedzy stosuje wieku autorów, np. Instytut Banku �wiatowego, cho� ju� nie np. 
OECD. Z kolei w rozwa�aniach nawi�zuj�cych do okre�lenia „społecze�stwo 
informacyjne”, w ostatnich latach wyłania si� termin „społecze�stwo wiedzy”, 
cho� i w tym przypadku niektórzy autorzy stosuj� wyra�enie szersze – „społe-
cze�stwo oparte na wiedzy” (cho� nie jest to najbardziej trafna forma). W niniej-
szej ksi��ce, cho� spotykamy wielo�� wskazanych wy�ej poj��, to jednak auto-
rzy dokładnie wyja�niaj� istot� i zakres ich zastosowania, dzi�ki czemu meryto-
ryczna komunikacja nie jest zakłócona wielo�ci� interpretacji – nie wydaje si� 
wi�c konieczne ich ujednolicanie.  

Nie jest łatwo stre�ci� tak wielow�tkow� publikacj�. Próbuj�c to jednak zro-
bi�, wydaje si�, �e mo�na z jej lektury wyci�gn�� nast�puj�ce, główne wnioski:  
 
a) w zakresie strategii lizbo�skiej i funkcjonowania Unii Europejskiej: 
� strategia lizbo�ska – mimo przej�ciowego braku wiary w ni� – nadal pozo-

staje jedynym, cało�ciowym dokumentem wytyczaj�cym strategiczne kie-
runki rozwoju gospodarki unijnej (Płowiec); 

� kluczow� rol� w jej ewentualnym powodzeniu odgrywa� b�d� nie tyle nowi 
członkowie, którzy raczej mog� hamowa� wzrost konkurencyjno�ci UE opar-
tej na wiedzy i innowacjach, co najwi�ksze gospodarki: Niemcy oraz Wielka 
Brytania i Francja (Oko�-Horody�ska i Zachorowska-Mazurkiewicz);  

� odnowiona strategia lizbo�ska oddziałuje na prawodawstwo, podział fundu-
szy unijnych czy ogólniej – kierunki rozwoju nowych członków UE, w tym 
Polski (Płowiec, Sulmicka, Bossak), cho� nie we wszystkich sferach potrzeb-
nych dla budowy społecze�stwa wiedzy (np. w szkolnictwie wy�szym – Ja-
recki);  
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� biurokracja UE nie zawsze potrafi spojrze� ponad ustalone procedury na 
wa�niejszy cel – rozwój, oparty na Internecie (Kudła, Sulmicka);  

� UE nie jest te� skuteczna we wdra�aniu długo oczekiwanych rozwi�za�, wa�-
nych dla wzrostu innowacyjno�ci, jak np. patent europejski (Sulmicka);  

� w strategii lizbo�skiej nie dostrzega si� w wystarczaj�cym stopniu proble-
mów nowych krajów członkowskich – jest raczej skoncentrowana na bogat-
szych krajach, a niektóre cele ustalono na poziomie niemo�liwym do osi�-
gni�cia przez nowe kraje członkowskie (Kwiatkowski, Rogut, Tokarski; 
Oko�-Hordy�ska i Zachorowska-Mazurkiewicz);  

� strategia nie jest kompleksowa – nie obejmuje niektórych sfer gospodarki, 
np. rolnictwa (Wieliczko); jest jedynie deklaracj� celów UE, a nie strategi� 
(�witalski);  

� gospodarka wiedzy, po wyga�ni�ciu euforii internetowej, nie jest ju� tak bar-
dzo eksponowana w strategii lizbo�skiej (Piech) i nie zyskała dot�d wystar-
czaj�cego wsparcia teoretycznego (�witalski, równie� Welfe) – podniesiono 
natomiast w odnowionej strategii rang� innowacyjno�ci (Piech);  

 
b) dotycz�ce rozwoju gospodarki wiedzy w Polsce i sposobów jej pomiaru:  
� krajem najsłabiej rozwini�tym w Unii Europejskiej pod wzgl�dem gospo-

darki wiedzy i systemu innowacji jest Polska (Piech, 	elazny);  
� najbardziej rozwini�te regiony wiedzy w Polsce to województwo mazowiec-

kie z Warszaw�, Górny �l�sk z Gliwicami, za� najsłabiej – �wi�tokrzyskie, 
lubelskie (Guzik, Micek);  

� w Europie mo�na obserwowa� odchodzenie od ekonomii głównego nurtu na 
rzecz szkół heterodoksyjnych – strategi� lizbo�sk� oparto bowiem na ideach 
Schumpetera (�witalski);  

� nale�y d��y� do rozwoju modelowania gospodarki wiedzy (Welfe), wypraco-
wania syntetycznych mierników gospodarki wiedzy (Guzik, Micek) oraz ka-
pitału ludzkiego (Roszkowska);  

� udan� metodologi�, pozwalaj�ca na mi�dzynarodowe porównania rozwoju 
gospodarek wiedzy jest Knowledge Assessment Methodology Instytutu Ban-
ku �wiatowego (Kaderabkova, Piech, 	elazny);  

� polska statystyka publiczna wci�� nie jest dostosowana do potrzeb gospo-
darki wiedzy (Guzik);  

 
c) co zrobi�, dla przyspieszenia rozwoju Polski? 
� dotychczasowe strategie rozwoju i reform nie poprawiły konkurencyjno�ci 

polskiej gospodarki (Płowiec, Bossak);  
� wraz z rozwojem gospodarczym krajów coraz wa�niejsze staje si� konkuro-

wanie nie cen�, ale jako�ci�; niezb�dne do tego jest oparcie rozwoju o wiedz� 
i innowacje, a wi�c i transformacja do gospodarki wiedzy (Kaderabkova);  
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� mimo �e strategia lizbo�ska miała charakter ofensywny (Płowiec), to krajowe 
dokumenty na niej oparte s� pasywne (Bossak);  

� st�d niezb�dna jest w Polsce zmiana polityki gospodarczej w kierunku pod-
niesienia konkurencyjno�ci kraju poprzez budowanie gospodarki wiedzy, w 
szczególno�ci reformy instytucjonalne i strukturalne, m.in.:  

 
� zwi�kszenie wolno�ci gospodarczej, co mo�e stymulowa� – poprzez kre-

atywno�� – innowacyjno�� (Kukli�ski);  
� uelastycznienie rynku pracy (Kwiatkowski i in., Pi�tkowski),  
� wspieranie wi�kszego wykorzystywania technologii teleinformatycznych 

(Pi�tkowski),  
� zwi�kszenie nakładów na kapitał ludzki (w tym na zdrowotno�� społe-

cze�stwa, liczb� nauczycieli – Roszkowska, czy całe szkolnictwo wy�sze 
– Jarecki oraz na zmniejszenie bezrobocia i emigracji – Wronowska), 

� zwi�kszenie nakładów na innowacyjno��,  
� zmniejszenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy (Zachorowska-Mazur-

kiewicz),  
� ograniczenie praktyk monopolistycznych (Bernat),  
 
sam bowiem napływ funduszy unijnych nie przyspieszy znacz�co konwer-
gencji i wzrostu zatrudnienia; bez zmian w polityce gospodarczej, irlandzki 
scenariusz rozwoju Polsce „nie grozi” (Bossak);  
 

� przed tym jednak (tj. przed zmianami w strategiach) nale�y dokona� identy-
fikacji płaszczyzn w zale�no�ci od ich konkurencyjno�ci na tle innych krajów 
europejskich (Michalski);  

� wymienione wcze�niej zmiany, w tym tworzenie odpowiednich dokumentów 
strategicznych, powinny by� dokonywane przez kompetentne osoby, znaj�ce 
problematyk� konkurencyjno�ci i mechanizmy rozwoju (Bossak);  

� nie ma zgody w�ród autorów co do roli małych i �rednich przedsi�biorstw: z 
jednej strony wzrost ich ilo�ci oznacza popraw� konkurencji na rynku (Ber-
nat), za� z drugiej – ich du�e rozdrobnienie zmniejsza szans� na generowanie 
wiedzy i innowacji przez krajowy sektor przedsi�biorstw, uzale�niaj�c go od 
transferu wiedzy z zagranicy (Zacher);  

� powinny zosta� podj�te działania na rzecz zorganizowania pozytywnego lob-
bingu na rzecz rozwoju w Polsce gospodarki wiedzy (Zacher, te� Kukli�ski) 
– co jest „ubocznym” efektem działania redaktorów niniejszego woluminu. 
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Podzi�kowania 
 
Przede wszystkim chcieliby�my podzi�kowa� Urz�dowi Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej za dofinansowanie konferencji, b�d�cej baz� dla powstania niniejszej 
ksi��ki. Bez tego wsparcia, ani konferencja z grudnia 2004 r. by si� nie odbyła, 
ani nie powstałaby niniejsza publikacja. 

Dzi�kujemy równie� władzom Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, któ-
re zgodziły si� na organizacj� ww. konferencji pod jej auspicjami, w tym tak�e 
wyda� pierwsz� z ksi��ek b�d�cej jej efektem. 

Chcieliby�my podzi�kowa� Autorom za przygotowanie bardzo dobrych tek-
stów, których czytanie było prawdziw� przyjemno�ci� intelektualn�. Dzi�kuje-
my tym bardziej tym osobom, które dokonały znacz�cych poprawek aktualizuj�-
cych teksty, co sprawiło, �e ksi��ka stała si� jeszcze lepsza. 
  
 

Ewa Oko�-Horody�ska 
Krzysztof Piech 
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