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3.1. Wprowadzenie  
 

Agenda lizbo�ska, nazywana cz�sto równie� strategi� lizbo�sk� jest przedmio-
tem zainteresowania i debat poruszaj�cych problem trajektorii sterowanego 
przej�cia gospodarek Unii Europejskiej do nowej fazy rozwoju i osi�gni�cia 
przez nie wysokiego poziomu konkurencyjno�ci. 

Rozdział składa si� z kilku cz��ci, w których przedstawiono wybrane aspekty 
towarzysz�ce powstaniu Agendy i mo�liwo�ci przekształcenia jej w zintegro-
wan� strategi� praktycznej realizacji paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy 
w krajach Unii Europejskiej. 
 
Przyj�ty na konferencji szefów rz�dów pi�tnastu krajów członkowskich Unii Eu-
ropejskiej (UE-15) dokument stanowił uchwał� ko�cz�c� obrady nad przyszło-
�ci� Unii, ze szczególnym uwzgl�dnieniem zagadnie� gospodarczych i społecz-
nych (23 i 24 marca 2000 roku, Lizbona). Uchwała ta wyra�ała wol� uczestni-
ków spotkania, aby rz�dy krajów UE-15 oraz organy centralne Unii sformuło-
wały program działa�, maj�cy doprowadzi� do zrealizowania zarysowanego w 
pi�tym paragrafie dokumentu (EC, 2000) głównego celu, polegaj�cego na tym, 
�e do roku 2010 Unia stanie si�:  
 

najbardziej konkurencyjn� i dynamicznie rozwijaj�c� si�, opart� na wiedzy go-
spodark� �wiata, zdoln� do trwałego rozwoju w warunkach zapewnienia wi�kszej 
ilo�ci lepszych ni� dotychczas miejsc pracy oraz wy�szego poziomu społecznej 
spójno�ci.  

 
Dokument ten, zgodnie z przyj�t� pragmatyk� uchwalania, przyjmowania do 
wiadomo�ci i rejestrowania uchwał Rady Unii Europejskiej, mo�na nazwa� 
Agend� lub Deklaracj� Lizbo�sk�. 
 



Wi�kszo�ci adresatów Deklaracji Lizbo�skiej wydawało si� przy tym, �e szybko 
zostanie podj�ta realizacja tak szczytnych i zobowi�zuj�cych celów. Wizja Eu-
ropy, w której wewn�trzne problemy integracji (zagadnienia unifikacji prawa, 
wspólnej polityki rolnej, wprowadzenia jednolitych norm technicznych, przy-
gotowa� do zast�pienia krajowych walut wspóln� jednostk� monetarn� itp.) 
przestawały by� jedynym, czy nawet głównym tematem dyskusji i negocjacji 
mi�dzy rz�dami krajów, a za to Unia Europejska otwieraj�c si� na �wiat, na glo-
balizacj� stosunków ekonomicznych, społecznych i politycznych, stawiała wy-
zwanie najbardziej rozwini�tym krajom �wiata, była �wiadectwem wst�pienia 
nowego ducha w my�leniu o przyszło�ci. Entuzjazm towarzysz�cy upowszech-
nieniu Agendy i zawartego w niej celu był tak wielki, �e w krótkim czasie za-
cz�to j� uto�samia� ze strategi�. Mo�na spojrze� na Deklaracj� Lizbo�sk�, jako 
na dokument wyra�aj�cy z jednej strony ambicje jego autorów, a zarazem goto-
wo�� podj�cia trudu realizacji – pierwszego w tej skali rozmiarów i zło�ono�ci – 
przedsi�wzi�cia, które zdolne b�dzie do zreformowania gospodarczego metabo-
lizmu krajów EU-15 i oparcia go na nowych czynnikach wzrostu – na wiedzy i 
jej zastosowaniach. Z drugiej za� strony Deklaracja mo�e by� traktowana, jako 
wyraz zaniepokojenia ekspertów i polityków Unii faktem odstawania Europy od 
liderów w rozwoju ekonomicznym, w potencjale konkurencyjno�ci i w innowa-
cyjno�ci gospodarek UE-15. Powodów do zaniepokojenia poło�eniem gospoda-
rek UE-15 wobec USA i Japonii było w okresie przygotowania szczytu w Li-
zbonie bardzo wiele. Przejawiały si� one w ró�nych obszarach porówna� (wy-
dajno�� tradycyjnych czynników produkcji, udział w wytwarzaniu produktów o 
wysokim poziomie technologicznym, rozmiary i jako�� bazy post�pu naukowo-
technicznego, poziomu bezrobocia itp.). Mo�na wi�c uzna�, �e Agenda Lizbo�-
ska miała do spełnienia trzy ró�ne zadania: 

 
1. pierwsze zadanie polegało na mobilizacji o�rodków opiniotwórczych ku pod-

j�ciu nowego wyzwania, którego istot� jest modernizacja gospodarek i społe-
cze�stw Unii Europejskiej; 

2. drugie zadanie odnosiło si� do potrzeby lub wr�cz nakazu opracowania stra-
tegii tej modernizacji przez o�rodki decyzyjne Unii i jej krajów człon-
kowskich; 

3. trzecie zadanie polegało na daniu do zrozumienia, �e UE-15, mimo istnienia 
gł�bokich problemów wewn�trznych, pragnie dostrzec swoj� rol�, jako 
członka wielkiej triady (USA, Japonia, UE-15) i na przełomie stuleci dekla-
ruje, �e zamierza w ci�gu połowy �ycia jednego pokolenia zaj�� pierwsze 
miejsce w rywalizacji o prymat w konkurencyjno�ci gospodarek.  

 
 
 



3.2. Sytuacja w punkcie wyj�cia  
 

Ogółem w 2000 roku kraje UE-15 liczyły 375,5 mln mieszka�ców i było to o 
32% wi�cej ni� liczba ludno�ci w USA. Ale jednocze�nie (niezale�nie od drob-
nych ró�nic w klasyfikacjach i danych publikowanych w wydawnictwach Komi-
sji Europejskiej – EC, 2003a; �witalski, 2005) ilo�� czynnych pracowników ba-
dawczych w USA była wy�sza o 300 tys. ni� w krajach UE-151. Ta sytuacja 
powodowała, �e w USA na dziesi�� tysi�cy mieszka�ców przypadało wówczas 
43 pracowników badawczych za� w UE-15 tylko 242. Oznacza to, �e nasycenie 
społecze�stw krajów UE-15 pracownikami sfery nauki i bada� było o 44% ni�-
sze ni� w USA. 

Okoliczno�� ta sama w sobie jest ju� bardzo wymowna. Nale�y jednak za-
uwa�y�, �e tempo wzrostu liczby pracowników badawczych w stosunku do ogó-
łu zatrudnionych w UE-15 było w latach 1991-1999 o 3 punkty procentowe 
wy�sze ni� w USA (odpowiednie stopy wzrostu wynosiły 19% i 16 % – EC, 
2003a). O ile ró�nice w tempach przyrostu pracowników badawczych były w 
nast�pnych latach i b�d� w przyszło�ci utrzymywane to Europa ma szanse po-
lepszy� wska�niki nasycenia pracownikami badawczymi. To, co napawa jednak 
obawami, a w �wietle celów Deklaracji Lizbo�skiej wymaga gruntownej ko-
rekty, to proporcje zatrudnienia pracowników badawczych w ró�nych sektorach. 
Otó� w instytucjach rz�dowych krajów UE-15 oraz w organach samej Unii było 
zatrudnionych blisko trzykrotnie wi�cej badaczy ni� w USA (odpowiednie licz-
by wynosz� 131 tys. i 46 tys.). Z kolei w swoich przedsi�biorstwach Amery-
kanie zatrudniaj� 1.015 tys. pracowników badawczych podczas gdy tylko 459 
tys. pracowników badawczych, rozporz�dzanych przez kraje UE-15 pracuje na 
rzecz przedsi�biorstw. Oznacza to, �e jedynie 51% wszystkich europejskich ba-
daczy bezpo�rednio przyczynia si� do wytwarzania lepszych, bardziej konkuren-
cyjnych produktów w przemy�le i usługach3. Warto przy tym wiedzie�, �e na 
potrzeby przedsi�biorstw w USA pracuje a� 85% wszystkich badaczy. Ró�nice 
wydajno�ci i konkurencyjno�ci przemysłu ameryka�skiego i europejskiego mo-
g� wi�c, w przewa�aj�cej cz��ci, by� wyja�nione ró�nicami we wkładzie wiedzy 
do projektowania i wytwarzania produktów. 

Sytuacja ta z pewno�ci� przyczynia si� do tego, �e tempo wzrostu gospo-
darczego w krajach UE-15 (i obecnie w krajach UE-25) było i jest przeci�tnie 1-
2,5% ni�sze ni� w USA (EC, 2003a, s. 13; Eurostat). Przewagi gospodarek USA 
i Japonii s� te� wyra�nie widoczne w handlu produktami o wysokiej zawarto�ci 

                                                      
1 W 1999 roku w sektorze nauki i bada� w USA było zatrudnionych 1 219 407 osób w krajach 
UE-15 919 796 osób (EC, 2003a, s. 181). 
2 Dla Japonii wska�nik ten w roku 2000 wynosił 52.           
3 Pozostali pracowniczy sfery bada� nie pracuj�cy w agencjach rz�dowych i na rzec biznesu s� w 
UE zatrudnieni w szkolnictwie wy�szym (w krajach UE-15 liczba ta wynosi 315 tys. osób). 



my�li technicznej. Deficyt bilansu obrotów handlowych UE-15 w tej grupie to-
warów w latach 1995-2000 wyniósł 129,8 mld euro, podczas gdy Japonia w tym 
samym okresie odnotowała 267,2 mld euro nadwy�ki, za� USA, przy niewielkim 
deficycie (rz�du 3,6 mld euro), utrzymywały prymat w eksporcie produktów hi-
gh-tech (w roku 2000 wyniósł on 250 mld euro, podczas gdy kraje UE-15 zdoła-
ły wyeksportowa� produkty high-tech za 180 mld euro) (EC, 2003a, s. 355). 

Podobna sytuacja utrzymuje si� w dziedzinie uzyskiwania patentów. W 
ostatniej dekadzie XX wieku wynalazcy i firmy ameryka�skie uzyskiwały prze-
ci�tnie rocznie 42 patenty na 1 mln mieszka�ców, podczas gdy ten sam wska�-
nik dla krajów UE-15 wyniósł 28 (EC, 2003a, s. 333). Pomijaj�c warunki, w 
których tworzone s� wynalazki i opracowania nowych technologii, zdolne do 
uzyskania ochrony w postaci zarejestrowanych patentów, warto zwróci� uwag� 
na to, �e koszt uzyskania patentu w Europejskim Urz�dzie Patentowym w Mo-
nachium wynosi 50 tys. euro podczas gdy porównywalne koszty w USA (US 
Patent and Trademark Office) wynosz� 10 tys. euro, a w Japonii (Japan Patent 
Office) – 16 tys. euro (EC 2003a, s. 354). Ró�nice w kosztach nie pozostaj� bez 
wpływu na intensywno�� zgłosze� patentowych i ilo�� uzyskiwanych patentów. 
Okoliczno�� ta z pewno�ci� wymaga kroków zaradczych, które powinny by� 
przedsi�wzi�te przez Komisj� Europejsk� w drodze nowelizacji Europejskiej 
Konwencji Patentowej z 1973 r. 

Te dysproporcje, obserwowane w przeszło�ci, nadal si� utrzymuj� a nawet 
pogł�biaj�. Bior�c pod uwag� krótkookresowy punkt widzenia ogólna sytuacja 
krajów UE jest niekorzystna, ale na przykład wysoki import produktów high-
tech przez kraje UE pozwala mie� nadziej�, �e o ile import dotyczy maszyn i 
urz�dze� to nabyty, nowoczesny aparat wytwórczy, umo�liwi odrobienie opó�-
nie� i dzi�ki temu deficyt w handlu produktami o wysokiej zawarto�ci wiedzy i 
my�li technicznej b�dzie redukowany.  

Nale�y jednak te� bra� pod uwag� fakt, �e Europa cierpi, w porównaniu z 
USA i Japoni�, na niedobór kadr badawczych i niekorzystn� struktur� ich za-
trudnienia. Aby w krajach UE było czynnych tylu pracowników sfery bada� co 
w USA, konieczne byłoby w ci�gu najbli�szych 10 lat zwi�kszenie ilo�ci absol-
wentów studiów politechnicznych (konstrukcje, technologie, materiałoznaw-
stwo) i studiów uniwersyteckich (nauki przyrodnicze i �cisłe, w tym matema-
tyka, informatyka, fizyka ciała stałego itp.) o ponad 20% (czyli o około 110 tys. 
ka�dego roku). Po poszerzeniu UE (z UE-15 do UE-25) sytuacja wydaje si� o 
wiele trudniejsza (Arens, 2003). 

  
 
 
 
 



3.3. Nauki ekonomiczne i sfera wiedzy a budowa strategii lizbo�skiej 
 

Przesłanki sformułowania Deklaracji Lizbo�skiej stanowi� wyraz troski o losy 
gospodarek UE w przyszłych latach. Troska ta ma nie tylko solidne podstawy w 
niezadowalaj�cych wynikach uzyskanych w przeszło�ci, ale równie� w aktual-
nym stanie tych obszarów działalno�ci polityków i menad�erów, które słu�� wy-
twarzaniu potencjału wzrostowego i rozwojowego. Ju� od dawna zwrócono 
uwag� na rol� edukacji nauki i bada� w uzyskiwaniu przez pewne gospodarki 
wyników lepszych, ni� wskazywałyby na to analizy ex post prowadzone w opar-
ciu o tradycyjne funkcje produkcji (Cobb-Douglas, CES, VES) i modele wzrostu 
(Harrod-Domar, czy magistralowe �cie�ki wzrostu gospodarczego). Obecnie po-
j�cie „gospodarka oparta na wiedzy” przestaje by� sloganem czy pust� dekla-
racj�, słu��c� wzbudzeniu uznania dla polityków wpisuj�cych priorytet dla roz-
woju sektora wiedzy do swoich programów działa�. Paradygmat gospodarek i 
społecze�stw opartych na wiedzy staje si� przedmiotem zainteresowania uczo-
nych, pracowników sfery bada� i doradców rz�dów. 

Teorie ekonomiczne nie zdołały jeszcze inkorporowa� tego paradygmatu i 
nie s� w stanie odpowiedzie� na wiele praktycznych pyta� dotycz�cych konku-
rencyjno�ci przedsi�biorstw, gospodarek i społecze�stw w kontek�cie zagadnie� 
tworzenia wiedzy, dróg prowadz�cych od uzyskania nowej wiedzy do jej upo-
wszechnienia, asymilacji i zastosowa�. Nauki o gospodarowaniu nie rozporz�-
dzaj� gotowymi teoriami funkcjonowania gospodarek w warunkach globalizacji. 
Ci�gle pozostaj� w zakl�tym kr�gu zagadnie� równowagowych z konkurencj� 
cenow�, jako głównym, a mo�e nawet – z punktu widzenia czystej teorii – jedy-
nym mechanizmem wymuszaj�cym powstawanie równowag. Bior�c pod uwag� 
szerok� problematyk� obj�t� paradygmatem gospodarki opartej na wiedzy, dy-
namizm globalizacji oraz wyniki ekonomiczne tych gospodarek, w których ko-
rzystanie z wiedzy i post�pu technicznego jest codzienna praktyk�, analiza za-
gadnie� równowagowych w ogóle nie powinna stanowi� centralnego zagadnie-
nia teorii i praktyki gospodarowania. Sama równowaga, bez uwzgl�dnienia 
bod�ców rozwojowych, prowadzi do zastoju, a w najlepszym przypadku – do 
poruszania si� po trajektoriach ekstensywnego wzrostu bez innowacji, przy nie-
wielkich zmianach ogólnej wydajno�ci czynników produkcji (TFP). Za centralny 
punkt teorii ekonomii uznawałbym raczej, maj�c na uwadze wiedz� o faktach, 
tkwi�c� w statystyce wzrostu, stan i struktury zatrudnienia oraz poziomu bezro-
bocia, problem stymulowania procesów wytr�caj�cych gospodarki narodowe z 
równowag rynkowych.  

Podobnie jest z kategori� konkurencji. Konkurencja na rynkach jest tylko 
symptomem tego co naprawd� dzieje si� w gospodarkach. Jest w istocie rzeczy 
wypadkow� efektów przygotowa� w fazach projektowania produktów i metod 
ich wytwarzania oraz konfrontacji ofert sprzeda�y, przedstawianych przez wy-



twórców, poddanych silnym presjom wewn�trznym (wewn�trz przedsi�biorstw i 
korporacji, wewn�trz gospodarek narodowych) i naciskom zewn�trznym (wła-
�ciciele firm, zwi�zki zawodowe, potrzeby bud�etowe, sposoby wydawania pie-
ni�dzy na tak zwane cele społeczne itp.). Konkurencja wyłania zwyci�zców i 
przegranych, a zarazem okre�la rentowno�� przedsi�biorstw (bankructwa, walka 
o przetrwanie albo nadzwyczajny potencjał finansowy do rozwoju) oraz dobro-
byt społecze�stw. Refleksja nad wynikami konkurencji prowadzi do analizy 
zjawiska konkurencyjno�ci. Co jest przyczyn� sukcesu, a nie jedynie jego ze-
wn�trznym przejawem? Konkurencyjno�� wywodz�ca si� z niskich płac (gł�-
boko poni�ej przyzwoitych przeci�tnych w skali �wiata lub regionu), ani nie jest 
po��dana, ani nie mo�e by� utrzymana w dłu�szym okresie (Porter, 1985, 1990). 
W podobny sposób nale�y potraktowa� konkurencyjno�� bior�c� si� ze sztucz-
nie zani�onych kursów waluty krajowej w stosunku do walut �wiatowych. Ten 
przejaw lub mechanizm konkurencyjno�ci charakteryzuje si� jeszcze mniejszym 
uzasadnieniem ekonomicznym i ni�sz� długotrwało�ci�. 

Je�li wi�c nie czynniki takie, jak niskie płace lub zani�one kursy walutowe 
maj� decydowa� o �ródłach konkurencyjno�ci przedsi�biorstw i całych gospoda-
rek, to musz� to by� przewagi w samych produktach (jako��, funkcjonalno��, 
zdolno�� do zaspokojenia potrzeb odbiorców), metodach wytwarzania (naukowa 
organizacja pracy prowadz�ca do ni�szych kosztów i korzystania z efektów ska-
li). Za mo�liwo�ci� zapewnienia wysokiej jako�ci, funkcjonalno�ci, niskich cen 
produktów i niskich kosztów ich eksploatacji oraz przyjazno�ci wobec �ro-
dowiska naturalnego stoj� zastosowania wiedzy w procesach projektowania pro-
duktów i metod wytwarzania. W podobny sposób wiedza wspiera badania rynku 
i plasowanie na nim produktów.  

Nauki ekonomiczne, stanowi�c cz��� zasobów wiedzy (faktograficznych, 
proceduralnych, modelowych i teoretycznych), jak dot�d, przez zignorowanie 
hipotezy Josepha Schumpetera (rola innowacji we wzro�cie gospodarczym i 
istota twórczej destrukcji; Schumpeter, 1928, 1942), a tak�e powierzchowne od-
czytanie wyników bada� Jacoba Schmooklera (dostrzegaj�cego zło�ony cha-
rakter p�tli sprz��e� zwrotnych wyst�puj�cych mi�dzy poda�� i absorpcj� wy-
nalazków z jednej strony oraz popytem na innowacje, a przewidywaniami i wy-
nikami bada� wynalazców i innowatorów z drugiej; Schmookler, 1966), pozo-
stały w „zaczarowanym” kr�gu eleganckich, silnie sformalizowanych modeli 
równowagi i konkurencji na rynkach doskonale jednorodnych produktów. Eko-
nomia tzw. głównego nurtu nie radzi sobie w zadowalaj�cy sposób z innowa-
cjami i identyfikacj� mechanizmów sprzyjaj�cych innowacyjno�ci. Ci�gle trwaj� 
dyskusje na temat tego, co we współczesnych gospodarkach decyduje o konku-
rencyjno�ci przedsi�biorstw, regionów, całych krajów i ugrupowa� polityczno-
gospodarczych (Kukli�ski, 2002). Trwaj� poszukiwania u�ytecznych modeli in-
nowacji i konkurencji poza cenowej, a tak�e całych teorii (Oko�-Horody�ska, 



2004). Na tym tle mo�na wi�za� pewne nadzieje z now� ekonomi� instytucjo-
naln� i ekonomi� ewolucyjn�. 

Identyfikacja przyczyn, mechanizmów i skutków zmian stanowi zapewne 
warunek konieczny przeprowadzenia nowych, wielkich syntez i doprowadzenia 
do powstania teorii gospodarki opartej na wiedzy. Trudno orzec, jak odlegli je-
ste�my od zadawalaj�cych wyników analiz i dostatecznej identyfikacji procesów 
zmiany (a zarazem wskazania instrumentów wspomagaj�cych). Odpowiedzi na 
pytania dotycz�ce roli wiedzy, sposobów stymulacji bada� podstawowych i sto-
sowanych, zastosowa� wiedzy w �yciu gospodarczym i społecznym s� inten-
sywnie poszukiwane. Zagadnienie to zdaje si� obecnie by� w centrum uwagi ba-
daczy i autorów zalece� co do najbli�szych kroków, które powinna podj�� Ko-
misja Europejska. W ostatnio wydanej ksi��ce (Competitiveness and Growth in 
Europe. Lessons and Policy Implications for the Lisbon Strategy), której jednym 
z redaktorów jest ekspert ekonomiczny Komisji Europejskiej (Mundschenk i in., 
2006), znajduj� si� trzy opracowania dotycz�ce roli wiedzy i bada� proinnowa-
cyjnych (Caspari, Rubart, Rehme, 2006; Baudri i Daumont, 2006; Wolff, 2006). 
Ograniczone ramy wypowiedzi nie pozwalaj� na nawi�zanie i rozwini�cie tez 
tych autorów, ale tre��, wymowa i wnioski formułowane przez nich w pełni po-
twierdzaj� potrzeb� nowego podej�cia do zdefiniowania roli bada� oraz do bu-
dowy nowych modeli wzrostu gospodarczego. 

 
 

3.4. Agenda Lizbo�ska jako wezwanie do opracowania strategii 
 

Agenda lizbo�ska została nazwana strategi� i przez pewien czas była nawet trak-
towana jako starannie przygotowany zespół zasad wyznaczania celów stra-
tegicznych, odcinkowych zada� oraz jako metoda wyboru działa� (czyli sposo-
bów reagowania na nowe sytuacje i wyzwania). Uznanie Agendy za strategi�, 
jak obecnie jest to widoczne, okazało si� pomyłk�, a mo�e nawet – nadu�yciem. 
W odniesieniu do klasycznego znaczenia tego poj�cia, wywiedzionego ze zna-
nych w staro�ytnej Grece terminów dotycz�cych prowadzenia i wygrywania wo-
jen czy te� do znacze� nadawanych w nowoczesnej nauce zarz�dzania strate-
gicznego, strategi� nie mo�na nazwa� samego okre�lenia wi�zki celów. W bu-
dowaniu strategii równie wa�nymi, co wyznaczanie celów, s� kwestie rezerwo-
wania zasobów słu��cych realizacji celów, kryteria oceny rozwa�anych warian-
tów post�powania, definiowania sposobów reagowania na zaistniałe pod wpły-
wem niekontrolowanych czynników sytuacje czy posuni�cia rywali oraz okre-
�lania sposobów działa� w �wietle nowo odkrywanych szans i zagro�e�. Szcze-
gólnie wa�n� rol�, w kontek�cie zada� stoj�cych przed Uni� Europejsk�, od-
grywa problematyka przygotowania projektów przedsi�wzi��, które mog� by� 



ewentualnie zastosowane w celu wzmocnienia prawdopodobie�stwa realizacji 
ostatecznych celów strategii.  

Ani w dokumencie uchwalonym 23 marca 2000 r. w Lizbonie, ani w wy-
danych pó�niej publikacjach (np. Rodrigues. 2003; EC. 2004; Mundschenk i 
in., 2006) nie znajdujemy tego, co uzasadniałoby traktowanie Deklaracji, 
jako wyczerpuj�cej strategii, co do której realizacji wyraziliby przekonanie 
wykonawcy.  

 
 

3.5. Efekty rozwoju i zastosowa� wiedzy 
 

Kraje, których obywatele mogli twórczo wykorzystywa� swoje umiej�tno�ci in-
telektualne w ulepszaniu produktów i metod ich wytwarzania a ich społecze�-
stwa, rz�dz�cy i gospodarki były bardziej otwarte na stosowanie wiedzy, z re-
guły, w ci�gu znanej historii ludzko�ci, zyskiwały przewagi (bezpiecze�stwo, 
zamo�no��, porz�dkowanie wiedzy, uprawianie nauk, tworzenie kultury ducho-
wej) nad swoimi s�siadami, a tak�e krajami bardziej odległymi.4 

S� to powszechnie znane fakty. Przykładów przełomowych zastosowa� wie-
dzy mo�na poda� o wiele wi�cej, cho� nie wszystkie ko�czyły si� uzyskaniem 
przewag ekonomicznych, społecznych i politycznych. Pobie�ne i wybiórcze, z 
konieczno�ci, wyliczenie przedstawionych wy�ej dokona� wybranych społe-

                                                      
4 Tak było w Asyrii i Babilonii (kanały irygacyjne, liczenie w sze��dziesi�tkowym systemie pozy-
cyjnym), w staro�ytnym Egipcie (rachuba czasu kalendarzowego, umiej�tno�� ustalenia terminu i 
wykorzystania okresu wylewów Nilu, opracowanie sposobów transportu ci��kich bloków skal-
nych na du�e odległo�ci i ich stosowanie w monumentalnych budowlach). Grecy, dzi�ki post�pom 
w rozwoju nie arytmetycznych działów matematyki, stali si� mistrzami architektury i wytworzyli 
trwałe kanony estetyki. Staro�ytny Rzym, przej�wszy dorobek Greków, doskonalił organizacj� 
pa�stwa i prawne podstawy jego funkcjonowania, budował drogi i doprowadził do powstania wy-
dajnego systemu administracji w rozległym imperium wraz ze sprawnym obiegiem informacji. 
Arabowie wczesnego �redniowiecza rozwin�li medycyn� i matematyk�. Włoskie ksi�stwa okresu 
renesansu dzi�ki lepszym metodom uprawy roli, rozwojowi rzemiosła i handlu wspartym kredy-
tem i pionierskimi formami bankowo�ci, zdołali uzyska� nadwy�k� ekonomiczn�, dzi�ki której 
rozkwitły sztuki pi�kne, architektura i literatura. Mieszka�cy półwyspu iberyjskiego skoncentro-
wali si� na poznawaniu sztuki budowy okr�tów i zasad nawigacji na odległych morzach i wkrótce 
zostali najwi�kszymi odkrywcami i zdobywcami nowych terytoriów. Mieszka�cy wysp brytyj-
skich, dzi�ki innowacjom w przemy�le tkackim i rozwojowi maszyny parowej w XVIII wieku stali 
si� wła�cicielami najsprawniejszego produkcyjnego warsztatu �wiata a Anglia stała si� pot�g� 
handlow� i finansow� (Klemm, 1959). Amerykanie, wprowadzaj�c z sukcesem swoj� konstytucj�, 
stworzyli nowoczesny wzorzec demokratycznego pa�stwa, a w gospodarce doprowadzili do sze-
rokich zastosowa� energii elektrycznej i powstania technologii wielkoseryjnej produkcji w wi�k-
szo�ci znanych ówcze�nie gał�zi produkcji. Umiej�c produkowa� dla masowego nabywcy Amery-
kanie poszli dalej i wprowadzili innowacje w usprawnienia metod sprzeda�y, marketingu i obrotu 
pieni��nego. Japo�czycy przed pół wiekiem zaj�li si� jako�ci� procesów i produktów, co przynio-
sło im sukces gospodarczy i dobrobyt społecze�stwa. 



cze�stw słu�y podkre�leniu faktu, �e tworzenie, uprzedmiotowianie i stosowanie 
wiedzy w �yciu społecznym i w gospodarce stanowiło dominuj�c� podstaw� do 
obejmowania przywództwa w�ród współczesnych i do korzystania z uzyskanych 
przewag. 

Z biegiem czasu, czy to przez dyfuzj� innowacji, czy to z powodu zaj�cia si� 
konsumpcj� i towarzysz�cego temu zanikowi motywacji do kreowania i stoso-
wania wiedzy, czy to z powodu wprowadzenia jeszcze lepszych udoskonale� w 
gospodarce, administracji czy – niestety, w sztuce prowadzenia wojen – przez 
inne kraje, przewagi przoduj�cych społecze�stw malały. Otwierało si� pole do 
wprowadzania nowych wynalazków w innych miejscach. U podstawy wszyst-
kich, a przynajmniej przewa�aj�cej wi�kszo�ci, przypadków uzyskania przewag 
gospodarczych, militarnych i politycznych le�ało stworzenie i zastosowanie no-
wej wiedzy. Mo�e tylko dziwi� fakt, �e sformułowanie paradygmatu gospodarki 
opartej na wiedzy, jako klucza do konkurencyjno�ci i dobrobytu społecze�stw, 
nast�piło dopiero tak nie dawno (OECD, 1996). Zainteresowanie, jakim si� cie-
szy paradygmat GOW oraz ton wielu wypowiedzi na temat potrzeby przesta-
wienia społecze�stw i gospodarek na tory zastosowa� tego paradygmatu, stwa-
rzaj� wra�enie, �e wiedza zacz�ła odgrywa� wielk� rol� rozwojow� gdzie� w 
ostatnich dziesi�cioleciach XX wieku, a przedtem wzrost gospodarczy brał si� 
ze skłonno�ci do oszcz�dzania, inwestowania w jaki� aparat wytwórczy i ci��-
kiej pracy fizycznej. Autorzy Agendy Lizbo�skiej odkrywaj�c znaczenie wie-
dzy, uczynili z paradygmatu GOW główny wehikuł propagacji tego, co nazwane 
strategi� lizbo�sk� miało zapewni� przewagi gospodarce i przywództwo ekono-
miczne we współczesnym, zglobalizowanym �wiecie. W dokumentach Komisji 
Europejskiej, w ha�le gospodarka oparta na wiedzy, słowo wiedza pełni bardziej 
rol� zakl�cia, ni� pełnego ró�nych tre�ci, przejawów i desygnatów poj�cia. Aby 
poj�cie to mogło odgrywa� kluczow� rol� w organizowaniu przedsi�wzi�� skła-
daj�cych si� na strategi� nale�ałoby dopu�ci� wielo�� znacze�, wielo�� sposo-
bów dochodzenia do wiedzy i wielo�� mo�liwych sposobów jej zastosowa�. 
Oryginalny dokument zawieraj�cy tre�� deklaracji z Lizbony a tak�e publiko-
wane pó�niej pod auspicjami Komisji Europejskiej opracowania i sprawozdania, 
zdaj� si� tej wielo�ci aspektów nie zauwa�a�. 

Studiowanie tych dokumentów prowadzi do przypuszczenia, �e kierunek 
działa� organów Unii i krajów członkowskich powinien by� nastawiony na zdo-
bywanie nowej wiedzy naukowej, pochodz�cej z bada�. �wiadczy o tym silne 
eksponowanie programów ramowych. Badania te s�, jak wskazuje do�wiadcze-
nie, ukierunkowane ku budowie nowych teorii i modeli, na poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytania do�� lu�no zwi�zane z potrzebami �ycia społecznego i gospo-
darczego. Je�eli nawet potrzeby te, szczególnie społeczne, mo�na wyartykuło-
wa�, to chodzi wtedy głównie o zaspokojenie ciekawo�ci badacza lub kr�gu za-
interesowanych specjalistów, a nie o zastosowania w praktyce. 



O takim wła�nie nastawieniu w my�leniu nad rol� wiedzy w realizacji zaryso-
wanych przez Deklaracj� Lizbo�sk� celów, �wiadczy akcentowanie roli progra-
mów ramowych, kładzenie nacisku na przyrost ilo�ci badaczy oraz na patento-
wanie wynalazków. Wiedza ju� istniej�ca i wiedza powstaj�ca poza akredyto-
wanymi o�rodkami bada�, poza �wiatem wysokiej teorii i nauki jest, jakby po-
mijana, a w ka�dym razie niedoceniana. Wydaje si� wszak�e, i� to wła�nie te ka-
tegorie wiedzy maj� najwi�ksze szanse na zastosowania praktyczne w tak krót-
kim horyzoncie, jaki Deklaracja wyznaczyła. 

 
 

3.6. Miejsce Polski a strategia lizbo�ska i paradygmat gospodarki opartej 
na wiedzy 

 
Przyj�cie przez Polsk� aktywnej postawy w formułowaniu celów i zasad efek-
tywnej modernizacji gospodarki i społecze�stwa, udział w projektowaniu i reali-
zacji przedsi�wzi�� maj�cych na celu realizacj� dyrektyw paradygmatu gospo-
darki opartej na wiedzy, a wi�c pełne uczestnictwo Polski w programie, który 
b�dzie zasługiwa� na miano strategii lizbo�skiej jest oczywist� konieczno�ci� 
nie dlatego, �e jako członek UE Polska powinna przestrzega� unijnych dyrek-
tyw, ale dlatego, �e w tym tkwi długofalowy interes społecze�stwa i gospodarki. 

Z drugiej strony jest oczywiste, �e dyrektywy Komisji Europejskiej i polityka 
UE-25 s� realizowane w imieniu wszystkich krajów członkowskich. W�ród nich 
najwa�niejsz� rol� odgrywaj� silne rozmiarami gospodarki (Niemcy, Francja, 
Włochy, Wielka Brytania), a tak�e gospodarki o wysokiej innowacyjno�ci, kon-
kurencyjno�ci (Finlandia, Irlandia), dysponuj�ce wysokim potencjałem nadwy-
�ek płyn�cych z przewag ekonomicznych. Polska, cho� potencjałem demogra-
ficznym jest porównywalna z pi�tym pod tym wzgl�dem krajem członkowskim 
UE (Hiszpani�), plasuje si� na tle pozostałych krajów – członków UE – na sa-
mym ko�cu rankingów konkurencyjno�ci, innowacyjno�ci i atrakcyjno�ci bizne-
sowej (IMD, 2006; WEF, 2006). Wystarczy wspomnie�, �e bilans obrotów han-
dlowych Polski wykazuje ujemne saldo, za� poziom bezpo�rednich instytucji 
zagranicznych na głow� ludno�ci jest o wiele ni�szy w Polsce ni� w krajach ta-
kich jak Czechy, Słowacja czy W�gry. To powoduje, �e strategia rozwoju go-
spodarki oraz adaptacja wytycznych zawartych w paradygmacie gospodarki 
opartej na wiedzy, musi wzi�� pod uwag� wyj�tkowe, z punktu widzenia Polski, 
okoliczno�ci.  

W sprawie tej wypowiada si� m.in. Urszula Płowiec (2004, s. 168):  
 

Zakres problemów obj�tych strategi� lizbo�sk� nie obejmuje wielu zagadnie�, 
których rozwi�zanie ma dla Polski zasadnicze znaczenie, jak np. metody stymu-
lowania rozwoju inwestycji, przyci�gania bezpo�rednich inwestycji zagranicz-



nych, uzdrowienie finansów publicznych, rozwój małych i �rednich przedsi�-
biorstw, ubezpiecze� wzajemnych, ukształtowanie polityki regionalnej odpowia-
daj�cej wymogom członkostwa w EU…. Niezb�dne jest wi�c opracowanie długo-
okresowej, kompleksowej strategii rozwoju polskiej gospodarki i społecze�stwa, 
uwzgl�dniaj�cej nie tylko zobowi�zania podj�te wobec UE, lecz te� własne prio-
rytety. 

 
Najbardziej atrakcyjne sektory działalno�ci gospodarczej zostały w Polsce zdo-
minowane przez kapitał zagraniczny. Przedsi�biorstwa z kapitałem zagranicz-
nym w naturalny sposób przyci�gaj� no�niki post�pu technicznego, produkty o 
wysokiej innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci z krajów, w których działaj� spół-
ki-matki ich polskich spółek lub z krajów, w których spółki poziomu pro-
dukcyjnego maj� dłu�sz� tradycj� obecno�ci na rynku i zd��yły wytworzy� po-
wi�zania mi�dzy o�rodkami badawczymi, a przedsi�biorstwami. Po to, aby 
obecnie zarejestrowana w Polsce firma z obcym kapitałem i �cisłymi powi�za-
niami handlowymi, korporacyjnymi i finansowymi z firmami nadrz�dnymi lub 
partnerskimi, działaj�cymi za granicami Polski, była skłonna do nawi�zania 
współpracy z polskim o�rodkiem badawczym, potrzebne były by pomysły inno-
wacyjne porównywalne z patentem in�yniera Tadeusza Ruta (kucie wielkowy-
miarowych wałów korbowych na zimno) lub opracowanie technologii otrzymy-
wania materiałów nadprzewodz�cych w temperaturach powy�ej 0o Celsjusza lub 
uruchomieniem produkcji niezawodnych urz�dze� do zapisu i odczytu informa-
cji za pomoc� niebieskiego lasera.5  

 
 

3.7. Uwagi ko�cowe  
 

Jednego z warunków powodzenia realizacji strategii lizbo�skiej w dłu�szym 
okresie mo�na upatrywa� w potrzebie wprowadzenia zmian w systemie edukacji 
projektantów przedsi�wzi�� – zmian, maj�cych na celu wzrost konkurencyjno�ci 
przedsi�biorstw, regionów i całych gospodarek narodowych krajów członkow-
skich UE. Chodzi tu przede wszystkim o reformy programów nauczania na kie-
runkach technicznych i ekonomicznych, a tak�e w dyscyplinach nauk przyrodni-
czych, humanistycznych i matematycznych (informatyka). Potrzebne jest, na-
szym zdaniem, wzbogacenie wiedzy absolwentów tych kierunków studiów o 
umiej�tno�ci formułowania przedsi�wzi�� (projekty bada� w warunkach funk-
cjonowania programów ramowych Unii Europejskiej, tworzenie sieciowych 

                                                      
5 Polscy naukowcy opracowali t� technologi�, lecz nie potrafili doprowadzi� jej do komercyjnego 
wdro�enia – w przeciwie�stwie do Japo�czyków. Jest to kolejny przykład wad systemu innowa-
cyjnego w Polsce (i braku przeło�enia wyników naukowych na praktyk�) – przyp. red. 



struktur zespołów badawczych, definiowanie celu i sposoby dekompozycji celu 
na zadania wykonawcze).6 

Formułowanie programów badawczych wymaga dobrego poznania zasad 
projektowania in�ynieryjnego (tak po stronie konstrukcji wyrobów, jak i po 
stronie technologii, czyli metod wytwarzania zaprojektowanych wyrobów).7  

Doprowadzanie do praktycznego zastosowania zasad projektowania in�ynie-
ryjnego w formułowaniu przedsi�wzi�� maj�cych na celu realizacj� wytycznych 
Deklaracji Lizbo�skiej przyczyni si�, oprócz dobrego przygotowania samych 
przedsi�wzi��, do rozszerzenia wiedzy o wzajemnych powi�zaniach mi�dzy 
przedsi�wzi�ciami. Ta dodatkowa wiedza pozwoli na zbudowanie nowej strate-
gii, nie zawieraj�cej ju� woluntarystycznych �ycze� i zakl��, strategii osi�gania 
przewag konkurencyjnych i realizacji celów społecznych. 

Propozycje te wyprzedzaj� wezwania do reform, poniewa� s� skierowane ku 
wytworzeniu umiej�tno�ci i zdolno�ci do projektowania reform. Reformy w 
równej mierze dotycz� fundamentów wiedzy ekonomicznej (tradycyjne teorie 
równowagi ekonomicznej i wzrostu gospodarczego, konkurencji, modele inno-
wacji i post�pu technologicznego), jak i przesłanek formułowania wytycznych 
polityki gospodarczej oraz przedsi�wzi�� wspieraj�cych kierunki zmian w go-
spodarce i w sposobach funkcjonowania organów zarz�dzaj�cych.8 Aby zmieni� 
sposoby funkcjonowania gospodarek konieczne jest pełne i odpowiedzialne 
przeprowadzanie reform. Wydaje si�, �e zarówno uczeni, jak i politycy (oraz 
wspieraj�cy ich eksperci), nie rozporz�dzaj� odpowiedni� i wystarczaj�c� wie-
dz� w zakresie formułowania i oceny przedsi�wzi��. 

 
                                                      

6 Problem polega nie tylko na opanowaniu zastosowa� standardowych pakietów informatycznych 
w rodzaju Project Planner, ale o przekazanie wiedzy na temat przechodzenia od pomysłu lub 
zaakceptowanego celu zamierze� do opracowania spójnego programu działa�, opieraj�cego si� na 
wiedzy o metodach dekompozycji celu na zadania odcinkowe, o powi�zaniach mi�dzy zadaniami, 
o zasobowych implikacjach zało�onego sposobu wykonywania zada�, o rozwi�zaniach 
wariantowych, kosztorysach i harmonogramach realizacji przedsi�wzi��. 
7 Wiedza o projektowaniu, a szczególnie o zale�no�ciach mi�dzy doborem kształtu i materiału, z 
którego ma powsta� cz��� całego wyrobu, a metodami obróbki i sposobami monta�u oraz o wpły-
wie tych rozstrzygni�� na techniczn� i u�ytkow� jako�� ko�cowego produktu oraz na jego koszty, 
powinna by� przetransponowana na umiej�tno�� projektowania produktów, które nie maj� postaci 
fizycznej, a wi�c na projektowanie zamierze� badawczych i wdro�eniowych. 

Wiedza o projektowaniu przedsi�wzi�� jest konieczna nie tylko w sferze bada�. Przedsi�wzi�-
cia s� realizowane po to, aby reformowa� i usprawnia� struktury i sposoby funkcjonowania insty-
tucji pa�stwa (administracja centralna, organy samorz�dowe, systemy zaspokajania potrzeb spo-
łecznych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, ład i bezpiecze�stwo obywateli itp.). Do formu-
łowania tych przedsi�wzi�� te� jest potrzebna wiedza o projektowaniu. Do�wiadczenie z refor-
mami realizowanymi w Polsce pod koniec lat 90. wskazuje, �e nie zostały one przygotowane 
zgodnie z zasadami sztuki projektowania. 
8 Aby zmienia� teorie ekonomiczne nie wystarczy hasło publish or perish, potrzebne jest 
sformułowanie przedsi�wzi�� wiod�cych ku nowym modelom i nowym teoriom. 
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