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9.1. Strategia lizbo�ska i Zintegrowany Pakiet Wytycznych oraz wytyczne 
Komisji Europejskiej w zakresie polityki spójno�ci  

 
Strategia lizbo�ska (SL) wyznacza podstawowe kierunki polityk Wspólnot Eu-
ropejskich. Po wiosennej sesji Rady Europejskiej w 2005 r., na której dokonano 
przegl�du realizacji SL, Komisja Europejska przygotowała Program Działa� SL, 
b�d�cy odpowiedzi� na krytyczna ocen� stopnia i sposobu jej realizacji. W 
czerwcu 2005 r. opublikowano Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu 
Gospodarczego (ZPW) (Broad Economic Policy Guidelines) i Wytyczne dla Za-
trudnienia (Employment Guidelines) na lata 2005-2008. Nast�pnie Rada Eu-
ropejska zobowi�zała pa�stwa członkowskie do opracowania – w oparciu o 
ZPW – Krajowych Programów Reform na lata 2005-2008 (KPR). Programy te 
stanowi� maj� podstaw� harmonizacji wdra�ania SL w UE. 

W lipcu 2005 r. KE opublikowała projekt realizacji polityki spójno�ci UE na 
lata 2007-2013 (SWW). Polityka SWW okre�la trzy priorytety: 
1. uczynienie z krajów i regionów pa�stw członkowskich miejsc bardziej 

atrakcyjnych dla inwestowania i pracy, 
2. rozwoju wiedzy i innowacyjno�ci, 
3. pobudzeniu przedsi�biorczo�ci i zwi�kszeniu liczby lepszych miejsc pracy. 
KPR i NSRO s� narodowymi projektami wdra�ania zmodyfikowanej w 2005 r. 
SL zgodnymi z wytycznymi ZPW i SWW. Zwróci� nale�y uwag� ze horyzont 
SL okre�lony został na lata 2000-10, ZPW i SWW na lata 2005-08, natomiast, 
podobnie jak KPR, natomiast horyzont czasowy NSRO obejmuje lata 2007-13. 

                                                      
1 Krajowy Program Reform zaakceptowany przez Rad� Ministrów 27 grudnia 2005 r. i NSRO 
wspieraj�ce wzrost gospodarczy i zatrudnienie (wst�pny projekt zatwierdzony przez Rad� Mini-
strów 14 lutego 2006 r.). 



Jan W. Bossak  

 

139 

11.2. Zgodno�� Krajowego Programu Reform i Narodowych Strategicz-
nych Ram Odniesienia ze strategi� lizbo�sk�  

 
KPR przyj�ty został przez Rad� Ministrów RP w grudniu 2005 r. Odnosi si� on 
bezpo�rednio do SL, natomiast NSRO dotyczy realizacji polityki strukturalnej i 
spójno�ci (tj. Konwergencji). Celem strategicznym NSRO jest wzrost konkuren-
cyjno�ci gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsi�biorczo�ci, zapewniaj�-
cej wzrost zatrudnienia i poziomu spójno�ci społecznej i gospodarczej w ramach 
UE. NSRO na lata 2007-2013 zgodnie z wytycznymi zawartymi w ZPW oraz 
Krajowym Programie Reform wyró�nia pi�� podstawowych celów: 
1. tworzenie warunków dla utrzymania trwałego wysokiego tempa wzrostu go-

spodarczego, 
2. wzrost zatrudnienia i rozwój kapitału ludzkiego, 
3. podniesienie konkurencyjno�ci przedsi�biorstw, 
4. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej o podstawowym znaczeniu 

dla wzrostu konkurencyjno�ci gospodarek,  
5. wzrost konkurencyjno�ci polskich regionów. 

 
Polska, podobnie jak ka�dy kraj aktywnie działaj�cy na rzecz realizacji celów 
SL, ma mo�liwo�� ubiegania si� o �rodki unijne z Funduszu Wzrostu. W nowym 
bud�ecie UE na lata 2007-2013 na Fundusz ten przypada 14,5% bud�etu w po-
równaniu z 32,5% na polityk� regionaln� i 42,7% na WPR. To jednak, czy mo�-
liwo�ci te b�d� efektywnie wykorzystane, zale�ne jest od jako�ci przedstawio-
nych przez pa�stwa i przedsi�biorstwa projektów.  

Mo�na przyj��, ze nowi członkowie UE maj� stosunkowo du�e szanse i mo�-
liwo�ci takiego ukształtowania procesu reform i polityki, która pozwoli im 
zwi�kszy� dost�p do dodatkowych �ródeł finansowania rozwoju. Dzi�ki pozy-
skaniu dodatkowych �rodków na korzystnych warunkach umo�liwi to osi�gni�-
cie wy�szej skuteczno�ci realizacji narodowych strategii. O ile dost�p do fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci pozwoli Polsce zmniejszy� dystans 
rozwojowy i zacofanie infrastruktury, o tyle dost�p do Funduszu Wzrostu, 
wspieraj�cego rozwój nowych technologii i badania naukowe oraz rozwój społe-
cze�stwa informatycznego, ma szczególnie doniosłe znaczenie nie tyle dla nad-
rabiania zapó�nie� rozwojowych, ale przede wszystkim dla konkurencyjnego 
rozwoju opartego o wiedz�.  

Kraje innowacyjne i wysokorozwini�te s� lepiej przygotowane, by przedsta-
wi� atrakcyjne projekty i absorbowa� wi�kszo�� tego typu funduszy. Polska po-
winna podj�� starania zapewniaj�ce uzyskanie jak najwi�kszej pomocy w ra-
mach funduszy strukturalnych i spójno�ci, ale tak�e mo�liwo�� jak najwi�kszego 
pozyskania �rodków z Funduszu Wzrostu. Dost�p do Funduszu Wzrostu b�dzie 
miał decyduj�ce, strategiczne znaczenie dla realizacji strategii innowacyjnego 
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rozwoju, zgodnego z celami strategii lizbo�skiej. Pozwoli te� Polsce uzyska� re-
latywnie wi�ksze �rodki i efekty zwi�zane z integracj�2. 

Aktywny udział w realizacji SL umo�liwia Polsce tak�e wydłu�enie hory-
zontu planowania, a zarazem zharmonizowanie procesu reform i realizacji okre-
�lonych polityk zwi�zanych z realizacj� Paktu Stabilizacji i Wzrostu, Zatrudnie-
nia i Równowagi Makroekonomicznej. 

 
Cele strategii lizbo�skiej obejmuj� sze�� zada� bezpo�rednio zwi�zanych z bu-
dow� konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki oraz przej�ciem do społecze�-
stwa opartego na wiedzy oraz cztery zadania zwi�zane z modernizacj� europej-
skiego modelu społecznego. 

Poniewa� strategia rz�du i KPR 2005-2008 charakteryzuj� si� stosunkowo 
krótkim okresem – horyzontem planowania, istotne jest, by w nowej wersji stra-
tegii rz�dowej obejmuj�cej lata 2007-2013 zwróci� szczególn� uwagi na jej 
zgodno�� z celami strategicznymi Unii Europejskiej. 

Strategiczne cele gospodarcze UE powinny jednocze�nie stanowi� podstaw� 
strategii Polski:  
1. utworzenie społecze�stwa informacyjnego, 
2. utworzenie Europejskiego Obszaru Bada� i Innowacji, 
3. utworzenie �rodowiska wspieraj�cego innowacyjne przedsi�biorstwa, 
4. pełna integracja rynku wewn�trznego UE, 
5. integracja i wzrost efektywno�ci rynków finansowych, 
6. konsolidacja fiskalna. 

 
Cele modernizacji europejskiego modelu społecznego to: 
7. edukacja dla �ycia i pracy w społecze�stwie wiedzy, 
8. aktywna polityka zatrudnienia, 
9. modernizacja systemów opieki społecznej, 
10. wzmocnienie zaanga�owania społecznego. 

 
Raport oceniaj�cy stopie� realizacji SL przez kraje UE zwraca uwag�, ze Polska 
jest znacznie mniej konkurencyjna, ni� pozostali, nowi członkowie UE. Raport 
Komisji Europejskiej nt. realizacji strategii lizbo�skiej stwierdza, �e w przy-
szłych krajach członkowskich SL odegrała rol� katalizatora dla ich dalszych re-
form systemowych. Jednak�e post�p ten był nierówny i �e s� kraje, których po-
st�py powa�nie odbiegaj� od dokona� innych. Global Competitiveness Report 
2006, jak i raport opracowany na zlecenie Komisji przez World Economic Fo-
rum oraz World Competitiveness Yearbook 2006, wskazuj� i potwierdzaj� opi-

                                                      
2 W nowym bud�ecie UE, zwi�kszeniu �rodków na cele zwi�zane z realizacj� SL towarzyszy 
jednocze�nie wzgl�dne zmniejszenie �rodków na cele strukturalne i WPR. 
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nie, �e dotychczasowa strategia rozwoju i reform nie przyczyniła si� do zwi�k-
szenia mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci i zdolno�ci konkurencyjnej gospo-
darki Polski. 

W zwi�zku z tym mo�na postawi� pytanie: czy KPR i NSRO umo�liwi� Pol-
sce popraw� konkurencyjno�ci i zdolno�ci konkurencyjnej oraz na ile reformy i 
polityka społeczno-gospodarcza Polski zgodne s� z celami SL. Czy strategia 
Polski i plany reform oraz polityk gospodarczych umo�liwi� Polsce aktywne 
wykorzystanie szans, jakie zwi�zane s� z harmonizacj� reform i narodowych po-
lityk gospodarczych ze SL, czy te� wymagaj� istotnych zmian i uzupełnie�? Je-
�li tak to, jakie kluczowe zało�enia nale�ałoby przyj�� przy opracowywaniu stra-
tegii rz�dowej (w kontek�cie SL) na lata 2007-2013? 

 
 

9.3. Narodowy Plan Rozwoju i Krajowy Program Reform3  
 

Strategicznym celem polityki gospodarczej rz�du SLD-UP nazwanej „Przedsie-
biorczo��-Rozwój-Praca” było zahamowanie negatywnych trendów i przywró-
cenie wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki. Realizacja tego celu oparta 
była na: 
� strategii wzrostu gospodarczego, 
� strategii integracji europejskiej, 
� strategii finansów publicznych. 

 
Program NPR4 stwierdza, �e strategiczna rola pa�stwa w gospodarce nie ozna-
cza, �e ma ono zast�powa� rynek i ogranicza� działalno�� sektora prywatnego. 
Przeciwnie, w strategii zało�ono, ze pa�stwo b�dzie aktywnie pobudza� przed-
si�biorczo��, wspiera� proces prywatyzacji, wzrost, efektywno�ci i konkuren-
cyjno�ci gospodarki. Takiego explicite stwierdzenia brakuje w KPR5. 
Krajowy Program Reform w mniejszym stopniu ni� NPR odnosi si� do cało-
�ciowego programu reform systemu gospodarczego kraju. Jest dokumentem bar-
dziej zwi�złym. O ile NPR jest koncepcj� strategiczn� i swego rodzaju biznes 
planem, o tyle KPR i NSRO w wi�kszym stopniu podkre�laj� swój zwi�zek z 
ZPW i SPW. Wynika to zapewne z ogłoszenia tych wytycznych w połowie 2005 
r. To �ci�lejsze powi�zanie KPR i NSRO z wytycznymi KE ma przede wszyst-
kim charakter formalny. Takie uj�cie podyktowane było niew�tpliwie wzgl�-

                                                      
3 Zawarta w dokumencie „Przedsi�biorczo��-Rozwój-Praca” przyj�tym przez Rad� Ministrów 29 
stycznia 2002 r. 
4 NPR 2007-2013 przyj�ty we wrze�niu 2005 r. 
5 Krajowy Program Reform (KPR) rz�du K. Marcinkiewicza przyj�ty przez Rad� Ministrów 27 
grudnia 2005 r. 
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dami pragmatycznymi. Jednak�e pomijaj�c formalny podział dokumentów na 
KPR i NSRO, poprzedni program, tj. NPR 2007-2013 pod wzgl�dem cało�cio-
wym jest dokumentem, który w sposób bardziej przejrzysty, kompleksowy od-
nosi si� do celów strategii lizbo�skiej.  

KPR na lata 2005-2008, podobnie jak strategia rz�dowa Polski na lata 2002-
06, charakteryzuje si� znacznie krótszym horyzontem działania ni� SL. Podob-
nie jak ZPW ma ona w istocie charakter planu krótkookresowego, podczas gdy 
SL – �redniookresowego. Oznacza to, ze po�wi�ca ona stosunkowo wi�ksz� wa-
g� zagadnieniom dynamiki i równowagi, ni� zmianom systemowym i struktu-
ralnym. Ten odmienny horyzont czasowy dokumentów i �ci�lejsze formalne 
zwi�zanie go z wytycznymi KE wpłyn�ły na charakter dokumentu.  

 
 

9.4. Krajowy Program Reform a strategia wzrostu gospodarczego 
 

Krajowy Program Reform jest podstawowym dokumentem rz�dowym okre�laj�-
cym działania zamierzone do realizacji SL opracowanym w oparciu o Program 
Działania Rz�du Kazimierza Marcinkiewicza „Solidarne Pa�stwo”. Celem stra-
tegicznym tego Programu jest zapewnienie wysokiego, ponad 5% tempa wzrostu 
PKB. Czynnikami umo�liwiaj�cymi wzrost gospodarczy maj� by� dynamiczny 
wzrost eksportu oraz inwestycje krajowe wsparte �rodkami z funduszy unijnych, 
jak i inwestycjami zagranicznymi. 

Krajowy Program Reform zapowiada usuwanie barier rozwoju, biurokracji i 
obni�enie t� drog� kosztów transakcyjnych. Strategia rz�dowa zakłada koniecz-
no�� pobudzenia aktywno�ci gospodarczej całego społecze�stwa, głownie ma-
łych i �rednich przedsi�biorstw oraz wszystkich obywateli. Likwidacja barier 
biurokratycznych, uelastycznienie przepisów prawa pracy i zach�ty dla inwesty-
cji maj� otworzy� nowe mo�liwo�ci, szanse rozwojowe, stworzy� pomy�lne wa-
runki dla wzrostu inwestycji, które wraz z dodatkowymi �rodkami z UE pozwol� 
osi�gn�� 5% tempo wzrostu PKB.  

KPR okre�la obszary i priorytety działania na: 
1. konsolidacj� finansów publicznych i popraw� zarz�dzania finansami pu-

blicznymi, 
2. rozwój przedsi�biorczo�ci, 
3. wzrost innowacyjno�ci przedsi�biorstw, 
4. rozwój i modernizacja infrastruktury, 
5. tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia, 
6. popraw� zdolno�ci adaptacyjnych pracowników i przedsi�biorstw. 
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KPR w porównaniu z NPR mniej miejsca po�wi�ca reformom systemu a wi�k-
sz� – okre�lonym zadaniom. W NPR reformy i polityka gospodarcza miały uła-
twia� podejmowanie i rozwijanie działalno�ci gospodarczej m.in. poprzez: 
� wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych i mechanizmach ekonomicz-

nych,  
� zmniejszenie obci��e� podatkowych, 
� liberalizacj� kodeksu pracy, 
� deregulacj�, 
� umocnienie gospodarczej roli samorz�dów lokalnych i organizacji małych i 

�rednich przedsi�biorstw (MSP), 
� uproszczenie systemu podatkowego i obni�enie poziomu fiskalizmu, 
� obni�enie kosztów pracy oraz uelastycznienie stosunków pracy, 
� uproszczenie systemu ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych, 
� ograniczenie biurokracji, 
� uproszczenie i przyspieszenie procedur s�dowych dotycz�cych spraw gospo-

darczych, 
� ograniczenie �wiadcze� przedemerytalnych i wcze�niejszego przechodzenia 

na emerytur�, b�d� rent�, 
� obni�enie kosztów zatrudnienia absolwentów przez małe i �rednie przedsi�-

biorstwa.  
 

Miedzy NPR a KPR wida� wyra�ne elementy kontynuacji. Oba postuluj� przy-
spieszenie zmian w strukturze gospodarczej i proeksportow� orientacj� gospo-
darki.  

NPR wyra�nie zwracał uwag�, i� proponowane kierunki reform i polityki 
zgodne s� z zasadami mechanizmu rynkowego i konkurencj�. Maj� one na celu 
nie tylko promowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, efektywnych pod-
miotów i przyszło�ciowych rozwi�za�, ale tak�e jednoczesn� eliminacj� jedno-
stek, przedsi�biorstw nierentownych. Program rz�dowy zakłada konieczno�� 
przyspieszenia procesów restrukturyzacji gospodarki poprzez tworzenie warun-
ków rozwoju przedsi�biorstw innowacyjnych oraz zmiany własno�ciowe. 

Zgodnie z zało�eniami rz�dowymi, problemy te musz� by� rozwi�zane przez 
rynek. Rol� pa�stwa b�dzie stwarzanie warunków, które zapewni� regulacje 
prawne i finansowanie sprzyjaj�ce restrukturyzacji i proeksportowej orientacji 
gospodarki.  
W NPR prywatyzacja gospodarki miała by� aktywnym narz�dziem polityki go-
spodarczej, poprawy efektywno�ci gospodarowania i w rezultacie – wzrostu 
konkurencyjno�ci. Wpływy z prywatyzacji winny zosta� przeznaczone na kapi-
tał zało�ycielski instytucji finansowych wspieraj�cych przedsi�biorczo��. Prze-
widywano si� utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego z rezerw akcji Skarbu 
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Pa�stwa zarz�dzaj�cego mniejszo�ciowymi pakietami akcji i udziałów nale��-
cych do Skarbu Pa�stwa. Działania te miały przy�pieszy� proces restrukturyzacji 
i wzrostu warto�ci przedsi�biorstw, a nast�pnie ich prywatyzacj�. 

Dochody z prywatyzacji w pierwszym rz�dzie maj� słu�y� zbudowaniu sys-
temu gwarancji i por�cze� kredytowych dla wspierania przedsi�wzi�� eksporto-
wych oraz wdra�aniem nowych technologii w MSP. W konsekwencji strategia 
rz�dowa oznacza wzrost roli „pa�stwa rozwojowego” w miejsce „pa�stwa dys-
trybucyjnego”. 

KPR tak�e zakłada aktywniejsz� rol� prorozwojow� i zmian� w strukturze 
wydatków. Znacznie mniej ni� NPR po�wi�ca uwagi zagadnieniu prywatyzacji i 
wykorzystania dochodów z tego tytułu dla działa� prorozwojowych. Podkre�la 
potrzeb� i konieczno�� zmniejszenia nakładów na sektorowe programy restruk-
turyzacji, a zwi�kszenia – na cele prorozwojowe. 

KPR podobnie jak NPR wychodzi naprzeciw postulatom budowy społecze�-
stwa informacyjnego, opartego na wiedzy. Za priorytetowe uznaje przygotowa-
nie zaawansowanej struktury sieci informatycznej wraz z narz�dziami dla po-
trzeb nauki, gospodarki, administracji rz�dowej i samorz�dów oraz całego spo-
łecze�stwa6. 

Podstawowym celem strategii gospodarczej Polski jest unowocze�nienie in-
frastruktury i zbli�enie si� pod tym wzgl�dem do standardów UE. Poprawa jako-
�ci infrastruktury winna sprzyja� usprawnieniu funkcjonowania gospodarki i 
zwi�kszy� zatrudnienie. Ma te� du�e znaczenie dla zwi�kszenia atrakcyjno�ci 
inwestycyjnej kraju i poprawy mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci gospodarki. 
Zmniejszy dystans dziel�cy Polsk� od standardów unijnych i przyczyni si� do 
wzrostu jej konkurencyjno�ci, a w szczególno�ci atrakcyjno�ci inwestycyjnej. 

Polityka modernizacji infrastruktury skoncentrowana jest na: 
� modernizacji dróg i budowie autostrad7, linii kolejowych stanowi�cych od-

cinki paneuropejskich korytarzy transportowych, portów morskich i lotni-
czych, 

� przełamaniu kryzysu mieszkaniowego, 
� rozwoju rynku telekomunikacyjnego, 
� upowszechnianiu technik, technologii informatycznych i telekomunikacyj-

nych oraz rozwoju telewizji i radiofonii cyfrowej, 
� realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-

prawnego i zaanga�owaniu Skarbu Pa�stwa jako gwaranta. 
 

                                                      
6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego zreorganizowano i przemianowano na 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 
7 Co najmniej 400 km autostrad rocznie. 
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NPR wyra�nie wskazywał, �e przewiduje anga�owanie w projekty infrastruktu-
ralne �rodków OFE i funduszy inwestycyjnych. W zwi�zku z tym, zapowiadał 
stworzenie bezpiecznych i długoterminowych warunków korzystnego anga�o-
wania si� funduszy inwestycyjnych i OFE w te projekty. Pod tym wzgl�dem 
KPR jest bardzo ogólny. 

KPR podobnie jak NPR zapowiada skrócenie czasu i redukcji ryzyk zwi�za-
nych z procesem projektowania, realizacji i ko�czenia projektów w budownic-
twie. Według planów rz�dowych budownictwo infrastrukturalne i mieszkaniowe 
ma sta� si� jedn� z podstawowych d�wigni wzrostu gospodarczego. 

KPR przewiduje stworzenie warunków zwi�kszaj�cych atrakcyjno�� inwe-
stycyjn� Polski. Wzrost zagranicznych inwestycji bezpo�rednich i pomoc struk-
turalna UE maj� zapewni� napływ nowoczesnych technologii, know-how w za-
kresie zarz�dzania oraz poprawi� dost�p do mi�dzynarodowych sieci zaopatrze-
nia i zbytu. Znaczna cz��� nowoczesnej produkcji z udziałem kapitału zagra-
nicznego – według KPR – przeznaczona zostanie na eksport. 

KPR stwierdza, �e rezygnacja z wykorzystania kursu walutowego do od-
działywania na konkurencyjno�� cenow� wymiany handlowej z zagranic�, jak i 
z tradycyjnych instrumentów polityki handlowej, wymaga zwi�kszenia �rodków 
finansowych wspieraj�cych eksport.  

NPR zwracał uwag�, �e wa�nym instrumentem rozwoju eksportu s� gwaran-
cje eksportowe KUKE (podwojenie warto�ci transakcji obj�tych gwarancjami). 
Planował popraw� stosunków i aktywizacj� wymiany handlowej z Rosj�, Ukra-
in� i Chinami. Zwi�kszony eksport do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazy-
lii, a wi�c krajów o wielkich rynkach zbytu i co istotne dynamice i potencjale 
rozwojowym, z którymi Polska notuje znaczne deficyty. Na temat rozwoju eks-
portu i poprawy stosunków handlowych z Rosj�, Chinami, Stanami Zjednoczo-
nymi KPR nie wypowiada si�. 

KPR przewiduje popraw� dochodowo�ci produkcji rolnej. Subwencjonowa-
nie post�pu biologicznego, ekologicznego, zwi�kszanie roli grup producenckich, 
standardów sanitarnych i jako�ciowych. Konkurencyjno�� sektora rolno-�ywno-
�ciowego wymaga dostosowania do standardów unijnych w zakresie weteryna-
ryjno-sanitarnego, jako�ci, ekologii. 

KPR podobnie jak NPR sprzyja obrotowi ziemi�, scalaniu gruntów i ochronie 
przed wykupem przez zagranicznych inwestorów. Tym samym słu�y� ma po-
prawie struktury obszarowej ziemi. Sposobem poprawy sytuacji ekonomicznej 
wsi jest zwi�kszenie wsparcia finansowego do produkcji, a nie do obrotu. Pro-
gram zwraca uwag� na konieczno�� powstrzymania aprecjacji złotego ze wzgl�-
du na jego niekorzystny wpływ na ceny rolne i dochody rolnictwa. KPR rozwa�a 
ro�ne warianty ograniczenia dotacji na KRUS, jak i obj�cie podatkiem docho-
dowym du�ych dochodowych gospodarstw. 
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KPR, podobnie jak NPR, planuje decentralizacj� finansów publicznych. Trój-
stopniowy podział administracyjny wymaga bowiem decentralizacji finansów, 
umo�liwiaj�cej samorz�dom wszystkich szczebli prowadzenie polityki rozwoju 
regionalnego w oparciu o własne pieni�dze i na własn� odpowiedzialno��. 
Oznacza to jednocze�nie zwi�kszenie zada� publicznych realizowanych przez 
samorz�dy. Regulacje prawne i finansowe maj� wspiera� rozwój pa�stwa oby-
watelskiego. Podstawowym �ródłem dochodów samorz�dów terytorialnych maj� 
by� dochody własne. 

Przekazanie uprawnie�, tytułu do dochodów podatkowych i transferów z 
�rodków bud�etu centralnego ma i�� w parze z racjonalizacj� i zmian� struktury 
wydatków. Zwi�kszony ma zosta� udział wydatków rozwojowych i przeznaczo-
nych na współfinansowanie projektów unijnych. 

Likwidacja centralnych funduszy i agencji ma umo�liwi� przej�cie ich �rod-
ków i funkcji przez samorz�dy terytorialne. Efektem reformy ma by� zwi�ksze-
nie zaanga�owania lokalnych �rodowisk i dostosowanie wydatków do potrzeb 
rozwojowych społeczno�ci lokalnych. Czynnik ten mo�e pozytywnie wpłyn�� 
na atrakcyjno�� inwestycyjn� regionów. Działalno�� regionaln� maj� wspiera�: 
regionalne fundusze inwestycyjne, fundusze subregionalne por�cze� kredyto-
wych i lokalne fundusze kredytowe. 

 
 

9.5. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia  
 

We wrze�niu 2005 r. ust�puj�cy rz�d premiera M. Belki przyj�ł projekt strategii 
NPR na lata 2007-2013. Formułował on cele, �rodki i działania zmierzaj�ce do 
zapewnienia najbardziej efektywnego wykorzystania członkostwa Polski w UE. 
Wskazywał na niezb�dne działania zapewniaj�ce dost�p do i efektywne wyko-
rzystanie funduszy strukturalnych. Okre�lał kierunki i wielko�� planowanego 
zaanga�owania �rodków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno�ci i �rod-
ków krajowych, a tak�e sposób koordynacji i wdra�ania pomocy strukturalnej. 

Projekt NSRO 2007-2013 ma po przyj�ciu przez Sejm zast�pi� NPR 2007-
2013. 

Według NPR i NSRO niskie tempo wzrostu gospodarczego to podstawowy, 
strategiczny problem ekonomiczny Polski. Znacz�ce przyspieszenie dynamiki 
wzrostu ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wysokiej stopy bezrobocia, 
zwi�kszenia stopnia aktywno�ci zawodowej społecze�stwa i wzrostu mi�dzyna-
rodowej konkurencyjno�ci gospodarki. 

NSRO podkre�la konieczno�� podniesienia konkurencyjno�ci polskich zaso-
bów pracy na europejskim rynku pracy. Stwierdza si�, �e czynnikami, które za-
decyduj� o tej poprawie, oprócz wzrostu ogólnego poziomu wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych, b�dzie zwi�kszenie mobilno�ci zawodowej i prze-
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strzennej, aktywno�ci, zaradno�ci oraz zdolno�ci dostosowawczej pracowników. 
Zwraca te� uwag� na konieczno�� zwi�kszenia gotowo�ci społecze�stwa do na-
uki, przekwalifikowania si� i zdobywania nowych umiej�tno�ci, w tym tak�e 
zwi�zanych z post�puj�c� informatyzacj� i umi�dzynarodowieniem gospodarki. 
System edukacji, stałego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji oraz zdoby-
wania nowych umiej�tno�ci, powinien mie� na celu zwi�kszenie szans skutecz-
nego konkurowania osób czynnych zawodowo na europejskim rynku pracy.8  

Znacz�cy wpływ na popraw� atrakcyjno�ci inwestycyjnej kraju, oprócz przy-
jaznej biznesowi polityki makroekonomicznej i zwi�kszeniu konkurencyjno�ci 
polskich zasobów pracy, b�dzie miała poprawa infrastruktury transportowej i te-
lekomunikacyjnej. Dodatkowymi czynnikami zwi�kszaj�cymi atrakcyjno�� in-
westycyjn� kraju b�dzie stworzenie przyjaznych warunków inwestowania, ogra-
niczenie biurokracji, likwidacja korupcji, rozwój infrastruktury komunalnej, a w 
przypadku realizowania inwestycji typu greenfield – tworzenie atrakcyjnych wa-
runków dla osiedlania si� zagranicznych wysokokwalifikowanych kadr. 

NSRO podkre�la znaczenie rozwoju gospodarki konkurencyjnej opartej o 
wiedz�, zdolnej do trwałego i zrównowa�onego rozwoju wzrostu wydajno�ci 
pracy oraz zatrudnienia. Podejmowane w ramach tej strategii działania powinny 
w znacz�cym stopniu zwi�kszy� liczb� przedsi�biorstw i nakładów na działal-
no�� innowacyjn�.  

NPR wyra�nie stwierdzał, �e restrukturyzacja gospodarki powinna zapewni� 
eliminacj� podmiotów najmniej efektywnych i jednocze�nie zwi�kszy� znacze-
nie podmiotów konkurencyjnych. Zapowiadał odblokowanie i usprawnienie 
działania alokacyjnej funkcji mechanizmu rynkowego, przyspieszenie procesu 
prywatyzacji gospodarki oraz zmniejszania dotacji dla nierentownych przedsi�-
biorstw i sektorów oraz przedsi�biorstw strukturalnie zadłu�onych i nie obsłu-
guj�cych swoich zobowi�za� wobec wierzycieli oraz przyspieszenie procedur 
upadło�ciowych.  

KPR i NSRO podkre�laj� konieczno�� budowy konkurencyjnej gospodarki. 
Osi�gniecie tego celu wi��� przede wszystkim z polityk� makroekonomiczn� i 
bud�etow� oraz odbiurokratyzowaniem i deregulacj� systemu. Jednocze�nie 
mniejsza wag� ni� NPR przywi�zuj� do demonopolizacji i zapewnienia wyso-
kiego poziomu konkurencji, jako kluczowego mechanizmu rynkowego wymu-
szaj�cego popraw� efektywno�ci, innowacyjno�� i przepływ zasobów pracy i 
kapitału z przedsi�biorstw i sektorów niekonkurencyjnych do konkurencyjnych. 

NPR w bardziej zdecydowany sposób ni� NSRO wi�zał plany przekształce� 
własno�ciowych i prywatyzacji, zmniejszenia fiskalizmu i zakresu transferów 
socjalnych i reform ze stworzeniem przyjaznego otoczenia działalno�ci przed-

                                                      
8 Okre�li te� szanse, zwłaszcza młodego pokolenia, podejmowania atrakcyjnej pracy poza grani-
cami kraju w pozostałych krajach członkowskich Unii. 
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si�biorstw oraz redukcji ich kosztów transakcyjnych i poziomu ryzyka, a w kon-
sekwencji wzrostu ich rentowno�ci i atrakcyjno�ci inwestycyjnej. Wszystkie te 
działania podejmowane miały by� po to, by zwi�kszy� nakłady inwestycyjne i 
ich efektywno�� oraz przy�pieszy� proces przebudowy struktury gospodarczej. 

Inwestycjom sprzyja� miała poprawa wyników finansowych przedsi�biorstw, 
redukcja obci��e� podatkowych, obni�ka kosztów kredytów, wzrost odpisów 
amortyzacyjnych, zagranicznych inwestycji bezpo�rednich i finansowania pro-
jektów z funduszy strukturalnych. 

KPR i NSRO koryguj� bł�dne zało�enia NPR 2004-2006, które zakładały 
silny wzrost deficytu obrotów bie��cych i jego udziału w PKB. Rozwój gospo-
darczy w latach 2004-2006 istotnie ró�nił si� od zało�e�. Przede wszystkim in-
westycje nie zwi�kszyły si� w zakładanym, 13% tempie. Utrzymywały si� na 
niepokoj�co niskim poziomie. Nie udało si� tez zapobiec aprecjacji złotego w 
stosunku do euro i dolara. Mimo to import wzrastał wolniej a eksport – szybciej. 
W konsekwencji zamiast dalszego pogorszenia si� sytuacji na rachunku bie��-
cym, odnotowano znacz�cy post�p. 

W najbli�szych latach terminowa spłata zobowi�za� i długów oraz poprawa 
sytuacji finansów publicznych, spadek inflacji i realnych stóp procentowych 
sprzyja� b�d� poprawie wiarygodno�ci kredytowej Polski i obni�eniu poziomu 
ryzyka inwestycyjnego, napływowi zagranicznych inwestycji bezpo�rednich 
oraz znacznych �rodków z funduszy strukturalnych.  Zmniejszeniu bezrobocia 
sprzyja� b�dzie nie tylko zakładany wzrost dynamiki PKB, ale tak�e zmiany 
demograficzne.9 Przyst�pienie Polski do Unii otworzyło te� nowe mo�liwo�ci 
legalnego zatrudnienia w krajach członkowskich, które nie wprowadziły okre-
sów przej�ciowych dla pracowników z Polski. 

Trudna sytuacja na rynku pracy i d��enie przedsi�biorstw do zminimalizo-
wania kosztów osobowych wywiera presj� na zmniejszenie jednostkowych 
kosztów pracy. W konsekwencji szybkiemu wzrostowi wydajno�ci pracy towa-
rzyszy stosunkowo niewielki, szacowany na 1,5% wzrost realnych płac. Przy 
zakładanym ponad 5% wzro�cie PKB oznacza� to b�dzie zmniejszenie jednost-
kowych kosztów pracy i wzrost konkurencyjno�ci polskich zasobów pracy na 
rynku UE. 

 
 

9.6. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Stra-
tegia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 

 
Projekt NSRO obejmuje podpunkty: wyzwania, wizja, podstawowe zasady i ce-
le. W istocie nie dotyczy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a po-

                                                      
9 Wzrost poda�y pracy spadnie z około 265 tys. w 2002 r. do 115 tys. w 2006 r. 
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lityki spójno�ci i integracji widzianej z perspektywy wykorzystania �rodków 
Unijnych z funduszy strukturalnych i spójno�ci. Jako�� tego dokumentu, jak i 
poprzedzaj�cej go diagnozy, a w szczególno�ci analizy SWOT wymaga kry-
tycznej oceny. 

Po pierwsze, diagnoz� przygotowano przede wszystkim z punktu widzenia 
sytuacji mikroekonomicznej, a nie systemowych, ekonomicznych i społecznych 
ram odniesienia dla strategii i biznes planów przedsi�biorstw. 

Strategia lizbo�ska, publikacje Banku �wiatowego „Doing Business”, Uni-
wersytetu Harvarda i World Economic Forum „Global Competitiveness Report”, 
jak i szwajcarskiego IMD „World Competitiveness Yearbook” podkre�laj�, �e 
plany strategiczne i zarz�dzanie przedsi�biorstw w 2/3 zale�y od ich otoczenia 
strategicznego. Autorzy NSRO sprawiaj� wra�enie, �e nie znaj� tych publikacji. 
Co wi�cej, taki sposób uj�cia oznacza, �e nie maj� odpowiedniego przygotowa-
nia teoretycznego i metodologicznego. 

W NSRO sytuacja mikroekonomiczna przedstawia stan infrastruktury tech-
nicznej, zasobów społecznych i sytuacji na rynku pracy oraz poziomu wykształ-
cenia i rozwoju bada� oraz rozwoju społecze�stwa informacyjnego. Ten ob-
szerny, niemal 45 stronicowy tekst jest zbiorem informacji i porówna�, a nie 
diagnoz� sytuacji społeczno-gospodarczej. Diagnoza nie jest bowiem przedsta-
wieniem sytuacji, ale propozycj� zmian opart� o przeprowadzon� analiz�.  

Mocne strony polskiej gospodarki analiza SWOT (siła, słabo��, szanse, za-
gro�enia) przedstawia w podziale na cztery grupy:  
� sytuacji makroekonomicznej, innowacyjno�ci i ramowych uwarunkowa�, 
� zasobów ludzkich, równo�ci szans i zagadnie� społecznych, 
� infrastruktury, aspektów przestrzennych, �rodowiska, 
� rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybołówstwa. 

 
Analiza strategiczna odnosi si� do przyszło�ci i relacji z otoczeniem. Ma wi�c 
charakter diagnozy potencjalnych mo�liwo�ci oraz szans, siły i słabo�ci. Odnosi 
si� do sfery realnej ekonomicznej, technologicznej, jak i społecznej oraz sys-
temu instytucjonalnego i interakcji podmiotów gospodaruj�cych. 

Chocia� Krajowy Program Reform i Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia z zało�enia powinny wyra�nie odnie�� si� do działa� w sferze instytucji (ła-
du prawnego, organizacji i strukturze rynku oraz mechanizmów koordynacji 
działalno�ci gospodarczej) i mo�liwych interakcji podmiotów gospodaruj�cych, 
to zaw��aj� analiz� do czynników zwi�zanych z nakładami i wynikami. Myl� 
przy tym analiz� czynnikow� z przejawami, czyli przyczyny ze skutkami. 

W lu�nym zbiorze obejmuj�cym: sytuacj� makroekonomiczn�, innowacyj-
no�� i inne ramowe uwarunkowania nie wymieniono m.in. skali i kompleksowo-
�ci reform zwi�zanych z przyst�pieniem do UE, liberalizacj�, prywatyzacj�, 
wzrostem otwarto�ci polskiej gospodarki, deregulacj�, potencjalnym dost�pem 
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do funduszy i finansowania UE, likwidacj�, b�d� obni�eniem barier dla przed-
si�biorczo�ci, konkurencji oraz redukcj� kosztów transakcyjnych i ryzyka sys-
temowego. Pomini�to konstytucyjne zagwarantowanie autonomii NBP oraz gór-
nej granicy długu publicznego na poziomie 60%. Nie odnotowano wzgl�dnie 
wysokiej atrakcyjno�ci inwestycyjnej Polski, jak i poprawy notowa� w rankin-
gach finansowych agencji ratingowych takich jak Moody’s, Standard and Poors, 
IBCA, Euromoney, Fitch. Nie uwzgl�dniono m.in. siły polskiej złotówki, jej 
rynkowego kursu oraz wysokiego poziomu rezerw dewizowych.  

Za mocn� stron� polskiej gospodarki uznano zasoby ludzkie i „prognozo-
wane zwi�kszenie liczby osób wchodz�cych na rynki pracy”. NSRO słusznie 
zwraca uwag� na post�p w zakresie edukacji, szkolnictwa wy�szego oraz wy-
branych naukach podstawowych i stosowanych. Za mocn� stron� nale�ałoby 
uzna� wy�szy wzrost wydajno�ci pracy ni� kosztów pracy. W analizie brak 
zwrócenia uwagi na rosn�c� elastyczno�� zatrudniania i zwalniania oraz mobil-
no�ci pracowników. Za mocn� stron� mo�na by uzna� wysok� dyscyplin� pracy 
i dłu�szy, roczny czas pracy (w stosunku do UE-15 o ok. 350-500 godzin rocz-
nie).  

Do mocnych stron w analizie SWOT w sferze infrastruktury, aspektów prze-
strzennych i �rodowiska zalicza głownie walory �rodowiska naturalnego, ruch 
turystyczny, sie� kolejow� oraz zrównowa�ony policentryczny układ sieci osad-
niczej o umiarkowanym stopniu koncentracji. Do mocnych stron zalicza si� te� 
ró�norodno�� produkcji rolnej, niskie zanieczyszczenie gleb, zasoby przyrodni-
cze, turystyczne i konkurencyjno�� produkcji. Nie dostrzega si� mo�liwo�ci 
rozwoju produkcji ekologicznej, pracochłonnej, a wiec konkurowania jako�ci� i 
cen�. 

Tak�e analiza słabych stron polskiej gospodarki wymaga krytycznej oceny. 
Obok niew�tpliwe słusznych, słabych stron zwi�zanych z sytuacj� finansów pu-
blicznych, struktur� wydatków bud�etowych, wysokimi pozapłacowymi kosz-
tami pracy, wysokim poziomem fiskalizmu oraz wysokim udziałem rolnictwa i 
niskim poziomem dochodów, zwraca si� uwag� na niski poziom nakładów i in-
nowacyjno�ci gospodarki, dost�pu przedsi�biorstw do finansowania oraz słabo-
�ci� administracji i egzekucji prawa. Do słabo�ci gospodarki nie zalicza si� ni-
skiego poziomu oszcz�dno�ci krajowych i inwestycji w PKB. Udział ten w Pol-
sce w porównaniu z krajami UE-15 jest �rednio ni�szy o 2-4 pp, a w porównaniu 
z nowymi krajami przemysłowymi Azji i Chinami jest on ni�szy ponad dwu-
krotnie. Luki tej nie wypełni� inwestycje zagraniczne, ani �rodki z funduszy UE. 
To niski poziom oszcz�dno�ci krajowych wywiera ujemny wpływ na równo-
wag� finansow� kraju. Zwi�ksza koszt i zmniejsza dost�pno�� finansowania dla 
przedsi�biorstw. Ogranicza te� przedsi�biorczo�� ludno�ci. 
W analizie słabych stron pomini�to niski poziom egzekucji zobowi�za� umow-
nych i niewydolno�� s�dów. Przewlekłe, kosztowne procedury opó�niaj� przy-
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spieszenie obrotu pieni��nego oraz proces restrukturyzacji (eliminacji przedsi�-
biorstw niekonkurencyjnych i wspierania podmiotów o dobrych perspektywach 
rozwoju). Autorzy sprawiaj� wra�enie, �e nie znaj� opracowa� Banku �wiato-
wego „Doing Business” z 2004 i 2005 r. 

W słabych stronach nie uwzgl�dniono braku konkurencji w sektorach ener-
getyczno-paliwowych. Pomini�to efekt „wypychania” zwi�zany z deficytem bu-
d�etowym i długiem publicznym, brak kapitału podwy�szonego ryzyka (venture 
capital), niewykorzystywanie przez władze lokalne maj�tku i zastawów do po-
dejmowania inicjatyw gospodarczych. Do słabo�ci nie zaliczono wysokiego po-
ziom fiskalizmu i wydatków na cele społeczne.  

Analiza SWOT zwraca si� uwag� na niski poziom aktywno�ci zawodowej i 
wysoki poziom bezrobocia oraz mał� elastyczno�� rynku pracy. Zwraca si� 
słusznie uwag� na niski poziom aktywno�ci społecznej i zaanga�owania oby-
watelskiego. Do słabej strony zalicza si� wysoki poziom zró�nicowania docho-
dowego społecze�stwa. 

W zakresie infrastruktury wylicza si� liczne zapó�nienia i zaniedbania w sie-
ci transportowej, strukturze energetycznej i stanie ochrony �rodowiska natu-
ralnego. Nie uwzgl�dnia si� natomiast słabo�ci sieci telekomunikacyjnych, roz-
woju Internetu, infrastruktury naukowej, edukacyjnej, słu�by zdrowia. Wymie-
nia si� natomiast zły stan zabytków, czy peryferyjno�� obszarów wschodnich.  

Za słabo�� uznaje si� niska rentowno��, rozdrobnion� struktur� agrarn�, 
nadmierne zatrudnienie, niski poziom wykształcenia i mobilno�� ludno�ci wiej-
skiej. Pomija si� nierówny dost�p polskich rolników i rolników UE-15 do fun-
duszy rolnych. 

 
Szanse i zagro�enia dla Polskiej gospodarki  

W szansach podkre�la si� korzy�ci zwi�zane z integracj� z Uni� Europejsk�. 
Zaskakuj�ce jest pomini�cie dost�pu do �rodków funduszy strukturalnych, spój-
no�ci i wzrostu. Za szanse nie postrzega si� te� mo�liwo�ci rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego, ani reform systemowych, takich jak prywatyzacja, libera-
lizacja, otwarcie, deregulacja, wzrost efektywno�ci rynków, które pozwalaj� nie 
tylko wskaza� co, ale przede wszystkim – jak te cele osi�gn��. Szansy nie upa-
truje si� w rozwoju eksportu do Rosji, Chin i innych dynamicznie rozwijaj�cych 
si� krajów. 

W całej analizie SWOT brak odniesienia si� do polityki kursowej, co mo�na 
interpretowa� jako akceptacj� niezale�no�ci NBP w realizacji polityki pieni��nej 
oraz kursowej. 

W zakresie zasobów ludzkich słusznie szans upatruje si� w uelastycznieniu 
rynku pracy, lepszym wykorzystaniu wykształconej młodzie�y i z rozwojem po-
tencjału szkol wy�szych. Szans�, któr� si� pomija, jest mo�liwo�� zatrudnienia, 
uzyskania wy�szych dochodów oraz podniesienia kwalifikacji i zdobycia do-
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�wiadczenia w pracy za granic�. Szans� jest tak�e mo�liwo�� zdobycia wy-
kształcenia, nauki j�zyków obcych oraz kontaktów, które mog� zaowocowa� 
rozwojem współpracy mi�dzynarodowej. W analizie tej powinny by� te� 
uwzgl�dnione mo�liwo�ci i szanse zwi�zane z liberalizacj� rynku usług w Unii 
Europejskiej 

W sferze infrastruktury szanse dostrzega si� w wi�kszych nakładach na infra-
struktur� transportow� i telekomunikacyjn� w tym Internet oraz wł�czenie Pol-
ski do systemu europejskich korytarzy transportowych. W rolnictwie szans� ma-
j� by�: poprawa opłacalno�ci rolnictwa i wzrost sprzeda�y w UE oraz rolnictwo 
ekologiczne. 

Zagro�enia upatruje si� w braku powodzenia w reformowaniu finansów pu-
blicznych, niskim poziomie inwestycji krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w 
sferze innowacji, braku post�pu w dywersyfikacji �ródeł energii, ochłodzeniu 
stosunków gospodarczych z Rosj�, koncentracji pomocy publicznej na tradycyj-
nych sektorach i braku poprawy jako�ci słu�by cywilnej. 

Za zagro�enie uznano starzenie si� społecze�stwa, utrzymywanie wysokiego 
poziomu bezrobocia, brak reform uelastyczniaj�cych rynek i stosunki pracy oraz 
odpływ kwalifikowanych kadr za granice; w sferze infrastruktury – brak post�pu 
w rozwoju i modernizacji sieci transportowej. 

Do zagro�e� nie zaliczono m.in. braku istotnej poprawy w efektywno�ci, 
koszcie i czasie egzekucji prawa i umów gospodarczych. 

 
 

9.7. Krajowy Program Reform a opcje strategiczne rozwoju atrakcyjnej i 
konkurencyjnej gospodarki Polski 
 

KPR pomija mo�liwe scenariusze rozwoju samej Unii, jak i ro�ne warianty mo�-
liwych reform, poczynaj�c od Traktatu Konstytucyjnego, reformy bud�etowej, 
Wspólnej Polityki Rolnej, europejskiego modelu społecznego. Kierunki tych 
zmian mog� mie� ro�ne konsekwencje zarówno finansowe, jak i zwi�zane z za-
sadami i mechanizmami oraz struktur� organizacyjn� rynku krajów Unii. Mo�na 
przypuszcza�, �e autorzy przyjmuj� milcz�ce zało�enie ich neutralnego wpływu 
na perspektywy rozwoju Polski. 

Do�wiadczenia Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Irlandii wskazuj� te�, �e ich 
dynamika rozwojowa w znacznym stopniu uzale�niona była od gł�boko�ci re-
form i zmian strukturalnych oraz jako�ci polityki ekonomicznej. Irlandia w pełni 
wykorzystała szans�, jak� uzyskała dzi�ki członkostwu w Unii. Inne kraje uzy-
skały mniej imponuj�ce wyniki. Dlatego wa�ne jest nie tyle samo członkostwo, 
lecz przede wszystkim gł�boko�� i jako�� reform, skala zmian strukturalnych i 
polityki gospodarczej krajów przyst�puj�cych do UE oraz podporz�dkowanie 
ich wymogom konkurencji globalnej. 



Jan W. Bossak  

 

153 

W KPR autorzy przyjmuj� milcz�ce zało�enie, �e do�wiadczenie i procedury 
unijne umo�liwi� wybór projektów inwestycyjnych charakteryzuj�cych si� naj-
wy�sza u�yteczno�ci�. Strategia KPR i NSRO maj� zasadniczo charakter dosto-
sowawczy. 

Drugi scenariusz ro�ni si� od pierwszego tym, �e nie ogranicza si� do dosto-
sowania systemu prawnego i polityki gospodarczej do wymogów SL i maksy-
malnego wykorzystania w ramach programów operacyjnych funduszy struktu-
ralnych i spójno�ci. To scenariusz reform sprzyjaj�cych nie tylko zwi�kszeniu 
zdolno�ci absorpcyjnej �rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych, ale 
tak�e mobilizuj�cy wzrost oszcz�dno�ci krajowych i inwestycji oraz sprzyjaj�cy 
poprawie efektywno�ci ich wykorzystania. To scenariusz wzrostu atrakcyjno�ci 
inwestycyjnej Polski dla zagranicznego kapitału. Zakłada te� wy�sz� dynamik� 
wzrostu eksportu. 

Trzeci scenariusz wyró�nia si� nie tylko reformami systemowymi i polityk�, 
które zwi�kszaj� poziom oszcz�dno�ci krajowych i zagranicznych oraz inwesty-
cji w PKB powy�ej 30% PKB, ale podporz�dkowaniem ich budowie konkuren-
cyjnej, proeksportowej gospodarki. W scenariuszu tym zmniejsza si� poziom fi-
skalizmu, a eksport staje si� istotnym elementem dynamiki i umacniania mi�-
dzynarodowej pozycji gospodarczej Polski. 

Scenariusz opiera si� na zało�eniu, �e reformy systemowe i strategie rozwoju 
w wi�kszym stopniu ukierunkowane na wzrost atrakcyjno�ci inwestycyjnej i 
konkurencyjno�� gospodarki zwi�ksz� prawdopodobie�stwo osi�gni�cia wy�-
szej i ustabilizowanej dynamiki wzrostu PKB, ni� polityka ukierunkowana za-
sadniczo na dostosowanie si� i wykorzystanie funduszy strukturalnych. Scena-
riusz reform zapewnia wy�szy stopie� wykorzystania szans zwi�zanych z po-
my�lnym rozwojem instytucjonalnym i koniunkturalnym w gospodarce �wiato-
wej, w tym zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Zwi�kszaj�c otwarto�� i ela-
styczno�� oraz zdolno�� konkurencyjn�, zmniejsza zagro�enia i koszty zwi�zane 
z niekorzystnym rozwojem sytuacji w gospodarce �wiatowej. 

Tez� rozdziału jest stwierdzenie, �e skala korzy�ci, jakie Polska odniesie z 
uczestnictwa w integracji ekonomicznej z krajami Unii Europejskiej, zale�y 
przede wszystkim od zakresu i jako�ci reform oraz polityki społeczno-gospodar-
czej Polski. Im wi�cej wysiłku wło�ymy nie tylko w maksymalizacj� dost�pu do 
�rodków pomocowych, ale tak�e mobilizacj� i optymalizacj� wykorzystania kra-
jowego kapitału, pracy oraz przebudow� struktury gospodarczej i pobudzenie 
przedsi�biorczo�ci i innowacyjnego rozwoju, tym bardziej zwi�kszymy atrak-
cyjno�� i konkurencyjno�� gospodarki. 

KPR i projekt NSRO nazwali�my dostosowawczym, pasywnym. Ogranicza 
si� on, bowiem do wariantu opartego o zało�enia makroekonomiczne, które z 
jednej strony zapewniaj� stopniowe wypełnienie zobowi�za� wynikaj�cych z 
Paktu Stabilizacji i Wzrostu, a z drugiej – przyjmuje stosunkowo wysoki poziom 
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wykorzystania �rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych. Zakładany 
jest te� stosunkowo wysoki napływ zagranicznych inwestycji.  

KPR i projekt NSRO zakłada, �e do 2013 roku przeci�tna dynamika wzrostu 
PKB Polski wyniesie ok. 5,0% rocznie. Ma ona umo�liwi� zmniejszenie luki 
dochodowej wynosz�cej obecnie ok. 50% �redniej krajów Unii Europejskiej do 
58% w ko�cu okresu. Dynamika ta nie zapewni szybkiego wzrostu zatrudnienia 
i istotnego zmniejszenia bezrobocia. Opiera si� przede wszystkim na zało�eniu 
zwi�kszenia nakładów inwestycyjnych pochodz�cych z funduszy strukturalnych 
i zagranicznych inwestycji bezpo�rednich oraz umiarkowanym krajowych. 

Drugi scenariusz opiera si� na zało�eniu zwi�kszenia dynamiki wzrostu PKB 
do ok. 6% rocznie. Przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego zwi�zane 
jest z efektem reform, stabilizacj� finansów pa�stwa, pobudzeniem przedsi�-
biorczo�ci, optymalizacj� wykorzystania funduszy strukturalnych i wzrostem 
atrakcyjno�ci inwestycyjnej. W scenariuszu tym istotnym zało�eniem jest wzrost 
poziomu oszcz�dno�ci krajowych i napływu zagranicznych do ok. 28% PKB i 
odpowiednio wy�szej dynamiki wzrostu nakładów inwestycyjnych. Zakłada si� 
nie tylko wy�szy poziom krajowych oszcz�dno�ci i inwestycji, ale – co istotne – 
poprawy ich efektywno�ci m.in. w wyniku przyspieszenia procesu prywatyzacji, 
deregulacji, liberalizacji i zmian strukturalnych. 

W scenariuszu tym reforma finansów publicznych ma umo�liwi� nie tylko 
zmniejszenie wielko�ci deficytu bud�etowego w stosunku do PKB, ale tak�e 
przyczyni� si� do stopniowego zmniejszenia poziomu fiskalizmu i udziału wy-
datków bud�etowych do ok. 40-42%. 

W scenariuszu tym istotnym czynnikiem zwi�kszenia dynamiki, oprócz eks-
pansywnego wzrostu inwestycji, jest tak�e wzrost eksportu. W wariancie tym 
niezb�dny jest silny wzrost poziomu oszcz�dno�ci krajowych i zagranicznych, 
je�li wzrost popytu inwestycyjnego i eksportowego nie ma przyczyni� si� do po-
budzenia inflacji popytowej.  

Scenariusz trzeci oparty jest o zało�enie mo�liwo�ci zwi�kszenia dzi�ki pry-
watyzacji, deregulacji i liberalizacji obszaru oddziaływania rynku, zmniejszenia 
fiskalizmu i funkcji redystrybucyjnych pa�stwa, przy jednoczesnym zwi�ksze-
niu funkcji rozwojowych i poziomu oszcz�dno�ci wewn�trznych powy�ej 25% 
PKB. Po uwzgl�dnieniu �rodków z funduszy strukturalnych i zagranicznych in-
westycji bezpo�rednich szacowanych na ok. 7,5% PKB, zakłada on zwi�kszenie 
oszcz�dno�ci brutto do ok. 32% PKB. 

W scenariuszu tym zakłada si� post�p nie tylko w zmniejszeniu wielko�ci de-
ficytu bud�etowego i długu publicznego w stosunku do PKB, ale tak�e obni�e-
nie poziomu fiskalizmu i spadek udziału wydatków bud�etowych poni�ej 40% 
PKB. W scenariuszu tym spadkowi udziału wydatków transferowych w bud�e-
cie pa�stwa towarzyszy jednoczesny wzrost udziału wydatków na cele rozwo-
jowe z obecnych 3-4% do około 7-8%.  
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Zakłada si� te� wysok� dynamik� wzrostu eksportu si�gaj�c� ok. 15% przy wy-
ra�nie ni�szej dynamice importu. Ekspansywnemu rozwojowi eksportu sprzy-
jałby kurs złotego na poziomie 4,2-4,5 złotego za euro oraz poprawa koniunk-
tury mi�dzynarodowej i post�py w liberalizacji �wiatowego handlu. Pocz�tkowy 
deficytu handlowego w PKB pod koniec okresu przekształciłby si� w niewielk� 
nadwy�k�. 

Scenariusz ten opiera si� na zało�eniu dynamicznego 8-10% wzrostu wydaj-
no�ci pracy i stosunkowo szybkiego wzrostu rentowno�ci i akumulacji przedsi�-
biorstw – wyra�nie powy�ej �redniej dla najbardziej dynamicznych krajów UE. 
Charakteryzuje si� te� wysok� dynamik� wzrostu dochodów realnych i zatrud-
nienia, a w konsekwencji – popytu konsumpcyjnego.  

W wariancie tym szybko ro�nie zatrudnienie, spada bezrobocie, zwi�ksza si� 
stopie� aktywno�ci zawodowej społecze�stwa i zmniejsza współczynnik „zale�-
no�ci” (dependency ratio). 

Ten trzeci scenariusz strategii mo�na by okre�li� jako „irlandzki”.. Bez w�t-
pienia jest on najtrudniejszy do zrealizowania i tym samym najmniej prawdopo-
dobny. Tym niemniej interesuj�ce jest rozwa�enie warunków „brzegowych”, ja-
kie musiałyby zosta� spełnione, by miał on szanse powodzenia. W scenariuszu 
tym przyjmuje si� �rednioroczn� dynamik� wzrostu PKB w wysoko�ci ok. 7%. 
Wy�sz� dynamik� osi�gn�ły nie tylko nowe kraje przemysłowe Azji Wschod-
niej, Chiny czy w przeszło�ci Japonia, a spo�ród krajów europejskich – Irlandia. 
W rzeczywisto�ci kraj ten w ostatnich 15 latach osi�gn�ł jeszcze wy�sz� dyna-
mik� PKB i ekspansywny – podobnie jak i kraje azjatyckie – wzrost eksportu. 
Siedmioprocentowe wysokie tempo wzrostu PKB Polski umo�liwiłoby zmniej-
szenie luki dochodowej w stosunku do �redniej krajów Unii Europejskiej z 
obecnych 49% do ok. 75% (według metody siły nabywczej pieni�dza – PPP).  

„Scenariusz irlandzki” charakteryzuje si� znacznym zmniejszeniem poziomu 
fiskalizmu, ograniczeniem udziału wydatków bud�etowych do poziomu poni�ej 
40% PKB. Drug� cech� jest silny wzrost powi�za� gospodarczych z zagranic� i 
otwarto�� na konkurencje globaln�. Zwraca te� uwag� wysoka dynamika nakła-
dów na edukacje, badania i rozwój. 

Podstaw� tego scenariusza powinien by� pakt miedzy elitami politycznymi, 
przedsi�biorcami i zwi�zkami zawodowymi i zgoda na radykaln� reform� finan-
sów publicznych i ograniczenie redystrybucyjnej funkcji pa�stwa, w tym trans-
ferów socjalnych i dalsz� liberalizacj� kodeksu pracy oraz prywatyzacj� gospo-
darki. 

Zrealizowanie takiego scenariusza wymagałoby zwi�kszenia stopy inwestycji 
do 12-13% rocznie i eksportu do poziomu ok. 15% rocznie. W konsekwencji 
pod koniec okresu saldo obrotów handlowych z ujemnego przekształca si� w 
dodatnie. Tylko ten scenariusz umo�liwia likwidacj� wysokiej stopy bezrobocia 
i istotn� popraw� dochodów społecze�stwa oraz realizacje celów SL.  
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