Jan P. Lisicki

POLITYKA GOSPODARCZA
A WZROST MI DZYNARODOWEJ KONKURENCYJNO CI
GOSPODARKI
1.

Wst p

Jednym z istotnych problemów, przed którymi stoj wspó czesne gospodarki, jest wzrost, b d utrzymanie dotychczasowego poziomu ich mi dzynarodowej konkurencyjno ci. Polityka gospodarcza pa stwa, rozumiana jako
ca okszta t dzia a pa stwa skierowanych na procesy ekonomiczne, wydaje si
by zasadniczym czynnikiem kszta tuj cym mi dzynarodow pozycj gospodarki.
Niniejszy artyku ma na celu podj cie próby dowiedzenia s uszno ci tezy,
i nale y spodziewa si , e tradycyjne postrzeganie roli pa stwa w kontek cie
prowadzonej polityki gospodarczej musi ulec zmianie. Tradycjonalizm w podejciu do funkcji gospodarczych, sprowadza pa stwo g ównie do realizacji nast puj cych zada : ochrony rynku wewn trznego, szeroko rozumianego protekcjonizmu, orientacji proeksportowej, która okre la a priorytety i kierunki
alokacji zasobów gospodarczych. Tego typu polityka, nazywana industrial
policy, mo e okaza si na obecnym etapie nieskuteczna a wr cz niemo liwa
do realizacji.1 Nie zapewni ona gospodarce osi gni cia i utrzymania odpowiedniego poziomu konkurencyjno ci.
Perspektywa ta, to g ównie wynik dynamicznie zachodz cych procesów
ekonomicznych o charakterze globalnym. Staj si one powa nymi problemami, którym sprosta musz obecne i przysz e rz dy. Determinuj one tym
samym kierunki, cele i narz dzia polityki gospodarczej.
2. Istota mi dzynarodowej konkurencyjno ci gospodarki
Mimo trwaj cej dyskusji na temat miejsca i roli pa stwa w gospodarce
rynkowej, prowadzonej zarówno przez teoretyków jak i polityków gospodarczych, reprezentuj cych ró ne doktryny ekonomiczne, jedno wydaje si chyba
pewne. Mianowicie to, i polityka gospodarcza pa stwa w ka dej sytuacji,
niezale nie od przyj tego modelu funkcjonowania gospodarki, roli i zakresu
interwencjonizmu pa stwowego, wywiera a i b dzie wywiera zasadniczy
1

Por. W. Bie kowski, Polityka ekonomiczna i jej wp yw na konkurencyjno
gospodarki
we wspó czesnym wiecie [w:] Konkurencyjno gospodarki Polski w dobie integracji z Uni
Europejsk i globalizacji, SGH, Warszawa 2000, s. 39.
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wp yw na poziom konkurencyjno ci mi dzynarodowej na poziomie przedsi biorstwa, jak i gospodarki, jako ca o ci.2
We wspó czesnym wiecie brak jest gospodarki, która opiera aby si
wy cznie na jednym ze skrajnych modeli wolnokonkurencyjnym czy interwencjonistycznym. Generalnie s to gospodarki mieszane z ró nym zakresem,
formami i kierunkami interwencjonizmu pa stwowego.3 St d te próba bezkolizyjnego po czenia instrumentów rynkowych z elementami interwencjonizmu
pa stwowego mo e przybli a sukces gospodarki w wymiarze mi dzynarodowym.
Sukces ten, to uzyskanie przewagi konkurencyjnej w skali mi dzynarodowej. Wyra aj cy si w sta ym zwi kszaniu udzia u danej gospodarki
w wiatowej wymianie gospodarczej, przez uruchamianie dzia a ujawniaj cych nowe przewagi komparatywne. Inaczej mówi c, gospodarka konkurencyjna to taka gospodarka, która jest w stanie podj skuteczn walk , zmierzaj c do zagwarantowania sobie rosn cych, d ugookresowych korzy ci,
wynikaj cych z mi dzynarodowego podzia u pracy w warunkach rosn cej
konkurencji ze strony otoczenia mi dzynarodowego poprzez odpowiednie
dostosowania
do
zmieniaj cych
si
warunków
wewn trznych
jak i zewn trznych.4
Rywalizacja gospodarcza polega g ównie na konkurowaniu eksporterów
na rynkach mi dzynarodowych oraz konkurowaniu rodzimych producentów
na rynku krajowym z importem. Polityka pa stwa. Powinna zatem wspiera
konkurencyjno przedsi biorstw w obu wymiarach, czyli powinna mie charakter integralnego oddzia ywania na struktur , organizacj oraz kierunki gospodarczej aktywno ci przedsi biorstw krajowych.5
Nale y przy tym pami ta , i celem nadrz dnym polityki gospodarczej
jest poprawa poziomu i jako ci ycia spo ecze stwa, czyli s u y powinna
trwa emu zwi kszaniu dobrobytu spo ecznego. Dlatego te wzrost konkurencyjno ci gospodarki nie mo e by celem samym w sobie.
3. Globalne wyzwania dla polityki pa stwa w aspekcie wspierania
konkurencyjno ci gospodarki
Poziom mi dzynarodowej konkurencyjno ci gospodarki determinowany
jest przez szereg czynników, które w najbardziej ogólny sposób podzieli
mo na na dwie grupy, a mianowicie te o charakterze wewn trznym i zewn trz2
3
4

5

Por. W. Bie kowski, Polityka ekonomiczna..., op. cit., s. 39.
A. Karpi ski, Co warto wiedzie o polityce gospodarczej rz dów, Orgmasz, Warszawa 1997,
s. 28.
Por. W. Bie kowski, Reaganomika i jej wp yw na konkurencyjno gospodarki ameryka skiej, Warszawa 1995, s. 32 oraz J. Bossak, Spo eczno-ekonomiczne uwarunkowania mi dzynarodowej zdolno ci konkurencyjnej gospodarki Japonii, Monografie i Opracowania
SGPiS nr 153, Warszawa 1985, s. 42.
Por. M. Gorynia, Mi dzynarodowa konkurencyjno polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, Ekonomista, s. 343.
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nym. Wi ksza znaczenie przypisuje si czynnikom wewn trznym, a w ród nich
rol pierwszoplanow odgrywa polityka gospodarcza pa stwa.6
Wskutek pojawiania ci g ych zmian w otoczeniu gospodarczym, politycznym i spo ecznym gospodarek narodowych, jak i pod wp ywem zmian samych
gospodarek narodowych, konieczne staje si równie przeorientowanie si
pa stwa, jako realizatora polityki gospodarczej.
Zmiany te staj si równie przyczyn rewizji teorii makroekonomiczgospodarcz , stanowi cych ród o wiedzy
nych, opisuj cych rzeczywisto
polityków gospodarczych, opieraj cych swoje metody rz dzenia na formu owanych przez te doktryny prawach ekonomicznych. Zmiana warunków funkcjonowania gospodarek zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych, staje si
skutecznym sposobem weryfikacji tej wiedzy. To, co by o ocenione wcze niej,
jako obiektywnie s uszne, niekoniecznie musi sprawdzi si w nowych warunkach, daj c wystarczaj ce korzy ci z zastosowania tej wiedzy w praktyce
gospodarczej. Konsekwentne trwanie przy raz obranym kierunku w polityce
ekonomicznej wydaje si zatem b dem.
W dobie post puj cej globalizacji gospodarki wiatowej i intensywnie zachodz cych procesów integracyjnych, gospodarki narodowe wystawiane s
na oddzia ywania coraz silniejszej presji otoczenia mi dzynarodowego. Rosn ca si a konkurencji, g ównie ze strony kapita u mi dzynarodowego,
jest wynikiem liberalizacji rynków przez likwidowanie barier w przep ywie czynników produkcji. Rz dy cz sto pozbawione s mo liwo ci skutecznego oddzia ywania na kierunki przep ywu tego kapita u, który staje si coraz silniejszy
w porównaniu do zdolno ci pa stwa do jego bezpo redniej kontroli. Poziom
obrotów wielu transnarodowych firm przekracza bud ety ma ych i rednich
krajów.7
Globalizacja i regionalna integracja gospodarcza, zwi kszaj ca si
otwarto gospodarek, to najbardziej widoczne i znacz ce megatrendy, którym
podlegaj , co prawda z ró n intensywno ci , regiony wiata i poszczególne
gospodarki. Stanowi one przyczyn zmian kierunków, metod i narz dzi prowadzonej polityki pa stwa w sferze gospodarczej. Mówi mo na w zwi zku
z tym o nowych wyzwaniach dla polityki gospodarczej obecnych i przysz ych
rz dów. Gospodarka konkurencyjna musi tym wyzwaniom sprosta .
Z jednej strony uwidaczniaj si obszary ycia gospodarczego i spo ecznego, które powinny stanowi przedmiot szczególnej uwagi ze strony pa stwa
i tam obserwowa si b dzie rosn ce znaczenie polityki ekonomicznej. Nale y
tu wymieni m.in.:8
rodz ca si tzw. now gospodark  opieraj ca si o zastosowanie technik
kapita och onnych i wiedzoch onnych, co w praktyce oznacza komplikowanie si procesów produkcyjnych oraz poch anianie coraz wi kszych rod-

6
7
8

Por. S. Up awa, Transformacja a mi dzynarodowa konkurencyjno
polskiej gospodarki,
Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Z prac Instytutu nr 32, Warszawa 1996.
Por. A. Karpi ski, op. cit., s. 31-32.
Ibidem, s. 29-30.
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ków na finansowanie post pu technicznego, odpowiedniego poziomu wykszta cenia spo ecze stwa;
coraz bardziej dotkliwe, negatywne skutki post pu cywilizacyjnego i ich
presja na rodowisko naturalne, co staje si przyczyna rosn cego znaczenia ekorozwoju;
ujawniaj ce si problemy demograficzne, zarówno w spo ecze stwach
wysokorozwini tych, jak i s abo rozwini tych, ujawniaj ce w niekorzystnym
przyro cie naturalnym.
Natomiast z drugiej strony pojawiaj si ograniczenia w mo liwo ciach
oddzia ywania polityki pa stwa na sfer gospodarcz . Wspomniane wcze niej
procesy globalizacji i integracji, powoduj ce otwieranie si narodowych systemów gospodarczych, redukuj b d eliminuj obszary oddzia ywania pa stwa,
pozbawiaj c je mo liwo ci stosowania niektórych narz dzi interwencji.
Za przyk ad wskaza mo na w tym momencie chocia by na liberalizacj mi dzynarodowej, nast puj cej w wyniku ustale kolejnych rund negocjacji GATT
(WTO). Osi gni te porozumienia dotycz ce znacz cej redukcji poziomu stawek celnych, ograniczaj cych mo liwo ci protekcji w polityce handlowej,
jak i stosowanych ogranicze ilo ciowych. Ponadto dynamicznie zachodz ce
procesy integracji g ównie w Europie, powoduj
centralizacj
decyzji
w zakresie polityki gospodarczej na poziomie organów ponadnarodowych,
np. polityka monetarna, polityka kursu walutowego, za pomoc której pa stwo
mo e oddzia ywa na koszty, ceny oraz konkurencyjno
eksportu. Rz dy
narodowe utraci y w zwi zku z tym pewien zakres autonomii oraz narz dzia
tradycyjnie wykorzystywane w ramach polityki gospodarczej pa stwa. Procesy
integracyjne b d powodowa y, i pa stwo wskutek przenoszenia okre lonych
uprawnie na organy ponadnarodowe w zakresie polityk makroekonomicznych, b dzie koncentrowa o swoj uwag na politykach mikroekonomicznych
z rosn c rol polityki strukturalnej. Reasumuj c, wspomniane tendencje
uzasadnia mog s uszno postawionej wcze niej tezy.
Obserwuj c w obecnym czasie gospodarki europejskie, mo na postawi
tez , e lepiej radz sobie z globaln konkurencj te gospodarki, które postawi y na otwarcie gospodarcze, stopniowe ograniczanie bezpo redniego oddzia ywania pa stwa na procesy gospodarcze, zast puj c pa stwo  tam
gdzie jest to tylko mo liwe, bior c pod uwag koszty tych zmian  rozwi zaniami rynkowymi.
Przyk adem takiego kraju jest Irlandia. W gospodarce tej w latach osiemdziesi tych w ci gu relatywnie krótkiego okresu czasu, udzia bud etu pa stwa
w PKB spad z oko o 55% do oko o 40%. Natomiast deficyt bud etowy zosta
ograniczony z poziomu 10% PKB do oko o zera. W wyniku tych zmian, które doprowadzi y do spadku udzia u sektora publicznego w gospodarce do
oko o 7%, gospodarka ta w latach dziewi dziesi tych osi ga spektakularny
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wzrost gospodarczy, który jest w du ym stopniu wynikiem nap ywu inwestycji
bezpo rednich.9
ród a sukcesu gospodarki irlandzkiej tkwi przede wszystkim w sprawnie prowadzonej polityce gospodarczej rz du, która polega a na otwarciu gospodarczym, rozpocz tym w drugiej po owie lat sze dziesi tych. Spowodowa o to bardzo dynamiczny nap yw zagranicznych inwestycji bezpo rednich.
Liberalna polityka gospodarcza rz dów Irlandii, tworzy a i tworzy sprzyjaj cy
klimat dla nap ywu kapita u zagranicznego, g ównie ze Stanów Zjednoczonych.
Mo na, zatem przypuszcza , e zbyt du y udzia sektora publicznego
(np. w Grecji ok. 25%) mo e negatywnie wp ywa przede wszystkim na efektywno inwestowania, równie w te dziedziny, które stanowi ród o bardziej
dynamicznego rozwoju gospodarczego.10
Wskaza nale y przede wszystkim dwa generalne czynniki, które sta y
si podstawami uzyskania przewagi lokalizacyjnej bezpo rednich inwestycji
zagranicznych. Po pierwsze sta o si za przyczyn prowadzonych na szerok
skal inwestycji w infrastruktur , umo liwiaj c wykorzystanie najnowoczeniejszych technologii. Po drugie istotnym czynnikiem zach caj cym do inwestowania w tym kraju sta y si relatywnie niskie stopy podatkowe dla podmiotów zagranicznych. Po trzecie Irlandia jest cz onkiem Unii Europejskiej,
co pozwala jej dyskontowa korzy ci wynikaj ce z integracji gospodarczej.·
4.

Polityka proinnowacyjna pa stwa

Kluczowym problemem w podnoszeniu konkurencyjno ci gospodarki
jest polityka innowacyjna pa stwa.11 Innowacyjno gospodarki jest kluczowym
warunkiem jej konkurencyjno ci. We wspó czesnych gospodarkach staje si
ona wa nym elementem polityki strukturalnej. Do podstawowych zada polityki
proinnowacyjnej pa stwa zaliczy nale y intensyfikowanie wdro e nowych
rozwi za technologicznych i organizacyjnych poprzez zwi kszanie ch onno ci
przedsi biorstw na wyniki bada naukowych, wykorzystywania nowoczesnej
wiedzy oraz usprawnie w dziedzinie organizacji i zarz dzania. Zwi kszenie
innowacyjno ci przedsi biorstw, to jednocze nie zwi kszenie ich zdolno ci
wytwarzania nowych lub/i zmodyfikowanych towarów. Oznacza to mo liwo
stworzenia takiej oferty produktowej, która b dzie w stanie zaspokoi rosn ce
wymagania rynku krajowego, a przede wszystkim mi dzynarodowego.
Pa stwo, które jak ju wcze niej wspomniano, posiada obecnie ograniczone mo liwo ci wykorzystywania tradycyjnych narz dzi polityki gospodar9

10
11

Por. W. Or owski, Polskie szanse w wietle do wiadcze krajów rednio rozwini tych,
wcze niej przyj tych do Unii Europejskiej [w:] J. Winiecki (red.), Polska wobec integracji
z Uni Europejsk i globalizacji gospodarki, TEP, Warszawa 1999, s. 39-42.
Ibidem.
W listopadzie 1994 r. Komitet Bada Naukowych opracowa Za o enia polityki proinnowacyjnej pa stwa. W dokumencie tym zawarto cele szczegó owe dzia a pa stwa oraz zaproponowano instrumenty, które powinny by wykorzystane przez rz d, w celu podniesienia poziomu innowacyjno ci gospodarki polskiej.
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czej, w celu tworzenia sprzyjaj cych warunków rozwoju przedsi biorczo ci,
która b dzie w stanie konkurowa na globalnych rynkach, winno zwróci
szczególn uwag na rozwój instytucji, których celem b dzie wspieranie funkcjonowania i rozwoju przedsi biorstw oraz ich dzia alno ci innowacyjnej.
Zdaniem J. Dunninga, polityka pa stwa w zakresie wzmacniania mi dzynarodowej konkurencyjno ci gospodarki, powinna by zorientowana na
stworzeniu odpowiedniego i sprawnie funkcjonuj cego otoczenia instytucjonalnego biznesu. Otoczenie to winno tworzy sprzyjaj cy klimat rozwoju przedsi biorczo ci, poprzez oddzia ywanie na si przedsi biorstw w walce konkurencyjnej.12
Wspominane rozwi zania instytucjonalne to przede wszystkim obowi zuj ce prawo, które w sposób jawny i czytelny okre la b dzie zasady wspó istnienia podmiotów gospodarczych w warunkach rosn cej konkurencji. Powinno ono zmusza uczestników procesów gospodarczych do przestrzegania
regu rynku, ale jednocze nie nie mo e ono nadmiernie ogranicza swobód
gospodarczych.
Do instytucji tych zaliczy nale y równie instytucje publiczne i prywatne,
które uczestnicz w yciu spo eczno-gospodarczym kraju.13 Nazywane si je
równie instytucjami rodowiska biznesowego (buisiness environment). Powinny one tworzy sprzyjaj ce warunki inwestowania i funkcjonowania przedsi biorczo ci, a ich dynamiczny rozwój jest szczególnie wa ny w gospodarkach transformuj cych si . W gospodarkach tych wype niaj luk , powstaj c
w wyniku stopniowego wycofywania si pa stwa. Staj si one bardzo wa nym elementem tzw. infrastruktury rynku, koniecznym w gospodarce rynkowej.
W zwi zku z tym, pa stwo powinno by inicjatorem ich powstawania. Instytucje te musz posiada odpowiednie cechy jako ciowe i tworzy system podmiotów wzajemnie powi zanych i uzupe niaj cych si , poniewa sprzyja realizacji ich wspólnego celu.
Powy szy problem znalaz odzwierciedlenie w koncepcji polegaj cej
na zbudowaniu systemu innowacji (krajowego systemu innowacji  KSI
oraz regionalnego systemu innowacji  RSI).14 Okre li go mo na jako mechanizmy, struktury, powi zania mi dzy instytucjami publicznymi i prywatnymi
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Wa nym elementem tak rozumianego
systemu innowacji jest wspó praca wiata nauki ze sfer biznesu. Te rozwi zania systemowe powinny zwi ksza dost pno przedsi biorstwom do osi gni nowoczesnej wiedzy i techniki przez zagwarantowanie szybszego prze12

13

14

J. Dunning, Govermnments, Economic Organizations and International Competitiveness,
przyt. za: A. Chmielak, Mi kkie determinanty konkurencyjno ci mi dzynarodowej [w:] Konkurencyjno gospodarki Polski..., op. cit., s. 51.
Por. W. Bie kowski, P. Sadza, Rola instytucji w poprawie konkurencyjno ci gospodarkizadania dla rz du [w:] H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.), Konkurencyjno gospodarki polskiej a rola pa stwa przed akcesj do Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 2000, s. 68.
Por. np. A. Kukli ski, Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce do wiadczenia i perspektywy [w:] Kukli ski A. (red.), Problemy przestrzeni europejskiej, Warszawa 1997
oraz E. Stawasz, Instrumenty transferu..., op. cit., s. 18 i nast.
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p ywu informacji oraz zwi kszenie dost pno ci do kapita u, który b dzie umo liwia wdro enie nowych rozwi za .15 Zwi kszenie zdolno ci konkurencyjnej
gospodarki jest mo liwe dzi ki stworzeniu i rozwijaniu krajowego oraz regionalnego systemu innowacji, czyli zastosowanie takich rozwi za instytucjonalno-organizacyjnych, które korzystnie wp ywa b d na absorpcj i dyfuzj
innowacji w gospodarce. Wa ne jest, aby poszczególne elementy tego systemu dzia a y w sposób spójny, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.16
Globalizacja powoduje równie ewolucj w polityce innowacyjnej wspó czesnych gospodarek. Polegaj one g ównie na zmianie pozycji pa stwa
i charakteru jego oddzia ywania. Jak pisze E. Stawasz: pocz tkowo pa stwo
by o g ównym aktorem polityki innowacyjnej i stara o si narzuca (w drodze
regulacji) okre lone kierunki rozwoju technologicznego, wspó cze nie dzia a
ono bardziej jako koordynator i czynnik u atwiaj cy, który tworzy instytucjonalne ramy dla samoregulacji przebiegu innowacji technologicznych. W polityce
innowacyjnej coraz cz ciej uwzgl dnia si aspekty organizacyjne, instytucjonalne i kulturowe innowacji.17
Wspomniane zmiany w charakterze polityki innowacyjnej zaobserwowa
mo na na przyk adzie krajów Unii Europejskiej. Problem ten prezentowany jest
w tabeli 1.
5.

Zako czenie

Powy sze rozwa ania mia y na celu prób przeanalizowania najistotniejszych zmian (zdaniem autora), które s widoczne w polityce gospodarczej
wspó czesnych gospodarek oraz wskazanie przyczyn powoduj cych je.
Tabela 1. Ewolucja polityki innowacyjnej krajów Unii Europejskiej
Polityka
innowacyjna

Tradycyjna

Przedmiot

Rozwój innowacji technologicznych

Cel

Wzrost gospodarczy

Fazy procesu
innowacji
Pocz tkowe, dalekie od rynku
technologicz- (g ównie badania podstawowe)
nych
15
16

17

Obecna
Dodatkowo: aspekty organizacyjne, instytucjonalne i kulturowe
innowacji
Dodatkowo: problemy spo eczne
i ekologiczne
Tak e fazy bliskie rynkowi (transfer
technologii)

Por. c
T. Markowski, Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego
Polski 2000-2006 [w:] J. Szlachta (red.), Narodowa strategia rozwoju regionalnego, Polska
Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn zeszyt 191,
Warszawa 2000, s. 340.
E. Stawasz, op. cit., s. 31.
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Niezale na dziedzina polityki,
ci le zwi zana z innymi dziedzinami (w coraz wi kszym stopniu
jawna i widoczna polityka technologiczna)
Rola pa stwa
Czynnik u atwiaj cy i koordynator
G ówny aktor procesu innowacji
samoregulacji procesu innowacyjtechnologicznych
nego
Instrumenty
Wsparcie, regulacje
Budowa infrastruktury
Typ
Bezpo rednia kontrola
Kontrola kontekstu
Integracja
polityczna

Element polityki gospodarczej
(g ównie ukryta polityka innowacyjna)

ród o: J. Koz owski, Polityka naukowa  polityka innowacyjna. Nowe rozwi zania.
Streszczenie wybranych publikacji zachodnich; cyt. za: E. Stawasz, op. cit.,
s. 31.

Zmiana orientacji w polityce rz dów widoczna jest chocia by w Unii Europejskiej. Dotyczy to g ównie pa stw kontynentalnych, które odchodz powoli
od socjalnego charakteru polityki gospodarczej, wymagaj cej wi kszej obecno ci pa stwa w gospodarce, na rzecz zwi kszaj cego si liberalizmu, chocia by w ramach narz dzi fiskalno-bud etowych.
B dem by oby jednocze nie s dzi , i znaczenie polityki gospodarczej
zostanie istotnie zmniejszone. Polityka pa stwa b dzie mia a nadal znacz cy
wp yw na dynamizowanie rozwoju gospodarczego, przez dzia ania w ramach
polityki strukturalnej, która  jak ju wcze niej wspomniano  sprzyja b dzie
tworzeniu podstaw konkurencyjno ci gospodarki. B dzie si to odbywa o
g ównie przez wyszukiwanie i wykorzystywanie nowych mo liwo ci uzyskiwania przewag rynkowych na arenie mi dzynarodowej.
Szczególnego znaczenia problem ten nabiera w gospodarkach transformuj cych si , w których z zasady znaczenie aktywnej roli pa stwa jest wi ksze, ni w gospodarkach o d u szej historii gospodarek rynkowych. Polityka
gospodarcza w takich krajach musi s u y nadrabianiu zaleg o ci w poziomie
rozwoju gospodarczego w stosunku do reszty rozwini tych gospodarek rynkowych. Osi gni cie tego celu zdecydowanie wymaga podejmowania bardziej
intensywnych dzia a ze strony rz du, ni w przypadku, gdy gospodarka wypracowa a ju swoj pozycj na arenie mi dzynarodowej, a rola pa stwa mo e
si skupi na utrzymaniu jej dotychczasowej pozycji. Nie oznacza to, i gospodarki wysokorozwini te nie d
do wzmocnienia swojej mi dzynarodowej
pozycji. Ró nica polega na tym, i rz dy w obu przypadkach podejmuj dzia ania w warunkach ekonomicznych.
Nie mniej jednak w ka dej sytuacji gospodarczej, pa stwo, b d ce inicjatorem przemian systemowych, gospodarczych i politycznych, powinno
oddzia ywa szczególnie na te obszary gospodarki, które w przysz o ci stan
si no nikami post pu gospodarczego i spo ecznego. Dotyczy to g ównie
polityki proinnowacyjnej, polegaj cej na ukierunkowaniu gospodarki na post p
techniczny, zmiany technologiczne i organizacyjne itd. Pa stwo powinno
uczestniczy w ich finansowaniu oraz wspó finansowaniu, wraz z sektorem
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prywatnym, stwarza podmiotom gospodarczym mo liwo ci wykorzystywania
efektów bada naukowych i nowych rozwi za w sferze dzia alno ci gospodarczej.
Polityka innowacyjna pa stwa powinna zatem opiera si na pobudzaniu
transferu technologii i innowacji, przez tworzenie odpowiednich systemów
infrastrukturalnych i instytucjonalnych, s u cych rozwojowi oraz sta emu
zwi kszaniu praktycznego wykorzystania wiedzy. S u y to b dzie budowaniu
trwa ych przewag konkurencyjnych.18
Zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki oraz kszta towanie odpowiedniej
struktury dzia owo-ga ziowej gospodarki, w kierunku dynamizowania tych
dzia alno ci, które opieraj si na wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
czyli najnowszej, wiedzy musz sta si podstawowymi celami w d ugookresowym planowaniu strategicznym pa stwa i polityce gospodarczej.
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