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20.1. Stosowanie wiedzy w kontek�cie rozwojowym 
 

Celem rozdziału jest omówienie przesłanek i problemów budowy społecze�stwa 
wiedzy (SW) w Polsce w kontek�cie integracji z UE. My�lenie strategiczne (któ-
rego elementy s� przedstawione poni�ej) jest istotnym warunkiem powodzenia. 
Wynikaj� z niego pewne rekomendacje dla bada� i działa�. Oparcie na wiedzy 
nie jest jednak wył�czn� charakterystyk� społecze�stwa. 
 
Uwa�a si�, i� gospodarki i społecze�stwa najbardziej rozwini�tych krajów i re-
gionów �wiata ewoluuj� ku formom opartym na wiedzy (inaczej ni� dawniej 
tworzonej i stosowanej). UE w strategii lizbo�skiej przyjmuje tak�� trajektori� 
rozwojow� dla krajów członkowskich. Nawi�zuje tym samym do cywilizacyjne-
go trendu i chce wykorzysta� go, jako okazj� rozwojow�. Czyni to jak gdyby na-
turalnie, wykorzystuj�c wcze�niejsze do�wiadczenia przy budowie potencjału 
rozwojowego gospodarki i społecze�stwa informacyjnego (por. Raport Bange-
manna z 1994 r.). Tymczasem zaawansowanie rozwojowe krajów UE (w sensie 
poziomu nauki i techniki, gospodarki, edukacji, strategii i polityki, �wiadomo�ci 
decydentów i obywateli) nie jest jednakowe, ani równomierne. Mo�na mówi� 
nawet o pewnej peryferyjno�ci oraz o dualizmie rozwojowym w UE. Co wi�cej, 
ró�ne s� mo�liwo�ci poszczególnych krajów, je�li idzie o wł�czenie si� i efek-
tywne wykorzystanie mo�liwo�ci rozwojowych zwi�zanych z globalizacj�. Nie-
zwykle wi�c wa�ne s� wysiłki i działania UE integruj�ce gospodarki i inne ob-
szary współpracy, tworzenie wspólnych przestrzeni dla bada� i prac rozwojo-
wych, edukacji, polityki socjalnej itp., rozwijanie długofalowych programów 
pomocowych wspomagaj�cych słabszych partnerów (w imi� zarówno solidarno-
�ci, jak i podniesienia spójno�ci oraz konkurencyjno�ci) całego obszaru Unii. 
Kierunek jest wi�c zarysowany i nie budzi kontrowersji i sporów, cho� wiele 
pomniejszych kwestii (wcale niebłahych) realizacyjnych zapewne b�dzie napo-
tyka� na trudno�ci w ich rozumieniu i rozwi�zywaniu. 
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Istotne, by nie traktowa� strategii lizbo�skiej w sposób statyczny i dogmatyczny. 
W gospodarce rynkowej (cho� w UE i jej pa�stwach członkowskich do�� zna-
cz�co regulowanej i koordynowanej) oraz w warunkach globalizacji, która „do-
tyka” nie tylko Uni� jako cało��, ale i poszczególne jej kraje członkowskie, nie 
byłoby to rozs�dne. Co wi�cej, sama strategia ju� si� zestarzała i wymaga pew-
nej aktualizacji (ten postulat b�dzie w miar� upływu czasu ci�gle aktualny – por. 
Niklewicz, Sołtyk, 2005). A zatem, faktyczne procesy rozwojowe w Unii b�d� w 
jakiej� mierze �ywiołowe (i przeto podlegaj�ce pewnej chaotyzacji, czy w efek-
cie bł�dnych wyborów ekonomicznych, konkurencji czy tzw. bł�dów rynku) 
oraz podlegaj�ce presji zmieniaj�cego si� otoczenia – wewn�trznego i zewn�trz-
nego (globalnego, te� geopolitycznego – zwi�zanego np. z pozycj� gospodarki 
ChRL, z dost�pno�ci� do zasobów energetycznych, z kwestiami ochrony �rodo-
wiska, z zagadnieniami bezpiecze�stwa, terroryzmu itp.). 

Nacisk zatem powinien by� poło�ony na budow�, rozwój i uefektywnianie 
potencjału wiedzy całej Unii oraz jej poszczególnych cz��ci, na koordynacj� 
tych procesów i d��enie do uzyskania synergii wspólnych działa�. 

Mo�na chyba przyj�� – wobec wspomnianego wy�ej zró�nicowania pozio-
mów, mo�liwo�ci, oddziaływa� i polityk – i� nie ma jakiej� jednej, „jedynie 
słusznej” drogi. Korzystne i efektywne poł�czenie krajowych aspiracji i mo�li-
wo�ci z integracyjnym oddziaływaniem i pomoc� Unii oraz z potencjalnymi ko-
rzy�ciami z globalizacji (por. Zacher, 2003) nie b�dzie w �adnym przypadku au-
tomatyczne i łatwe, przeciwnie – b�dzie trudn� sztuk�, która musi si� opiera� na 
powszechnym procesie społecznego uczenia si�. Proces ten musi obejmowa� eli-
ty polityczne, decydentów wszystkich szczebli, sfer� biznesu, drobnej przed-
si�biorczo�ci, rolników, sektory o�wiaty i szkolnictwa, kr�gi partii politycznych, 
organizacji pozarz�dowych, wszystkich obywateli. Rola wszelkiego typu insty-
tucji edukacyjnych, szkoleniowych, konsultingu oraz mediów masowych, jak i 
specjalistycznych, jest w dziedzinie przebudowy �wiadomo�ci i my�lenia nie do 
przecenienia. Zmiany te i cały proces uczenia si� powinny prowadzi� do wytwo-
rzenia si� i umacniania sprzyjaj�cych wyzwaniom integracyjnym (i globaliza-
cyjnym) instytucji społecznych (w sensie socjologicznym – jako typów zacho-
wa�, postaw). Instytucje takie s� cz��ci� kultury społecznej, która mo�e zmianie 
sprzyja� (czy j� generowa�) lub nie. St�d wielka waga tzw. impoderabiliów kul-
turowych (por. Sztompka, 1999 oraz Harrison i Huntington, 2003). 

 
 

20.2. Warunki powodzenia a my�lenie strategiczne o gospodarce i społe-
cze�stwie wiedzy  

 
Po�yteczne byłoby, by wymuszenia integracyjne (traktatowe, wynikaj�ce ze 
wspólnych polityk, ze strategii, uczenia si�) prowadziły do kreatywnej (a nie je-
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dynie pasywnej) adaptacji do obecnych i przyszłych wyzwa�. Aby to si� mogło 
zi�ci�, potrzeba innowacyjnego spojrzenia edukatorów, mediów i elit społecz-
nych, otwartej debaty publicznej, rzetelnej informacji na temat mo�liwo�ci i 
szans, kosztów i korzy�ci, tak�e w perspektywie generacyjnej. Perspektyw� tak� 
powinny wytycza� narodowe plany (programy) rozwoju. 

Pierwszy warunek ma charakter poznawczo-analityczny. Oznacza przezwy-
ci��enie retoryki polityczno-urz�dniczej zwykle prezentowanej w mediach i 
rozmaitych dokumentach ministerialnych. Konieczne jest posiadanie – przez de-
cydentów politycznych, biznes, media, obywateli – pogł�bionej wiedzy o samej 
wiedzy oraz o gospodarkach i społecze�stwach nazywanych jej imieniem. Taka 
wiedza uniemo�liwi pozoracje polityczne, biznesowe, medialne, tak�e naukowe 
przekonywuj�ce, �e budowa ich ju� trwa, a sukces pewny i bliski. Cz�sto wiedz� 
uto�samia si� z informacj�, a dost�p do sieci internetowej staje si� jedynym pa-
naceum. Trudno w prostych słowach wytłumaczy� ró�nic�, ale od mówi�cych 
publicznie i od decydentów powinno si� wymaga� jej rozumienia (por. Zacher, 
2002, 2003b, 2003c, 2004b).  

Przestrzec te� trzeba przed ustawowym wprowadzeniem gospodarki i społe-
cze�stwa wiedzy. 14 lipca 2000 r. podj�ta została przez Sejm RP uchwała w 
sprawie Budowania podstaw Społecze�stwa Informacyjnego w Polsce. Czy zo-
stała wykonana? Czy ju� mamy w Polsce społecze�stwo informacyjne? Czy roz-
liczeni zostali odpowiedzialni ludzie i urz�dy za realizacj� uchwały? Lepiej wi�c 
nie deklarowa� trendów rozwojowych, lecz je identyfikowa�, analizowa� i po-
dejmowa� uporczywie wysiłki po�ytecznego ich wykorzystania (tak�e przez ry-
nek). A z etykietowaniem nie nale�y si� spieszy�. 

Drugim, wa�nym warunkiem, jest my�lenie strategiczne w kontek�cie GW i 
SW. My�lenie strategiczne dotycz�ce budowy gospodarki i społecze�stwa wie-
dzy powinno uwzgl�dnia� wiele czynników i wymiarów (ilustruje to rys. 1). 
Prezentowany na nim schemat stanowi jakby map� problemów, z którymi my-
�lenie strategiczne musi si� zmierzy�. Jest ich wiele, bowiem gospodarka i spo-
łecze�stwo wiedzy to ogromne zło�one i skomplikowane cało�ci, tym trudniej-
sze do budowania i promowania, im z bardziej tradycyjnych i nierozwini�tych 
gospodarek i społecze�stw wyłaniaj� si�. To wła�nie podstawowy problem kra-
jów tranzycyjnych, nie mówi�c o nierozwini�tych. 

Ze wzgl�du na powi�zania i współzale�no�ci struktur, procesów, efektów i 
skutków, wybór priorytetów i etapów działa� strategicznych jest wielce utrud-
niony, je�li w ogóle mo�liwy. My�lenie i działanie strategiczne wymaga tu kom-
pleksowo�ci, systemowo�ci i jednoczesnej wielotorowo�ci. Wszystko niemal jest 
wa�ne i to prawie równocze�nie, inaczej utraci si� po�ytek ze sprz��e� i z mo�-
liwo�ci uzyskania efektów synergicznych (a te da� mog� przewag� konkuren-
cyjn� w skali makro i mikro). 
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Rys. 1. My�lenie strategiczne w kontek�cie gospodarki i społecze�stwa wiedzy 
(ramy konceptualne, niektóre uwarunkowania, sprz��enia) 
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Istotna jest wi�c i modyfikacja, czy zmiana struktur gospodarczych i technicz-
nych, id�cych w kierunku rozwoju (i przyszłej przewagi i dominacji) struktur 
typu high tech, rozwoju usług pocztowo-telekomu-nikacyjnych, usług finanso-
wych i ubezpieczeniowych oraz tzw. usług biznesowych. Oczywista jest ko-
nieczno�� ich informatyzacji i usieciowienia. Z punktu widzenia sektorowego 
mówi si� o wiod�cej roli sektora info-komunikacyjnego (wytwórczo�� – techno-
logie i produkcja, usługi, konsulting, oprogramowanie). 

Wa�ne jest bardzo rozwijanie infrastruktury (technicznej, organizacyjnej, in-
stytucjonalnej) tworzenia wiedzy i uczenia si� w trakcie tego procesu. Chodzi 
m.in. o sieci telematyczne, powszechn� informatyzacj�, dost�pn� ka�demu (taki 
program realizuje si� np. w USA), o organizacje wspomagaj�ce tworzenie, 
wdra�anie i komercajlizacj� wiedzy u�ytkowej (np. parki naukowe, techniczne, 
o�rodki konsultingowe itp.), o tworzenie otoczenia inteligentnego (czasem si� 
mówi o nasycaniu otoczenia inteligencj�, przykładem s� tzw. inteligentne bu-
dynki). Infrastruktura ta powinna te� zapewnia� mo�liwo�� zdalnego uczenia si� 
oraz innowacyjno�ci i przedsi�biorczo�ci sieciowej (zwłaszcza intelektualnej). 

Trzeba te� dba� o podstawow� sił� nap�dow� zmian czyli sektor B+R, funk-
cjonuj�cy nie tylko „akademicko”, ale i w postaci usieciowionych systemów in-
nowacyjnych (krajowych, regionalnych, lokalnych, tak�e unijnych), powi�zany 
z systemem edukacyjnym, z przedsi�biorstwami innowacyjnymi, z konsultin-
giem, z podnoszeniem kwalifikacji odpowiednio do wymogów GW, ze szkole-
niami i rekwalifikacjami, z budow� sieci o�rodków studialnych i ekspertyzal-
nych (czyli think tanks – odgrywaj� one wielk� rol� w USA). Wa�ne jest two-
rzenie takich struktur innowacyjnego i strategicznego my�lenia wewn�trz struk-
tur rz�dowych i parlamentarnych (w Polsce s� to raczej zbiurokratyzowane i 
upolitycznione atrapy). Podobne, niezale�ne o�rodki powinny mie� te� organiza-
cje pozarz�dowe, je�li budowa SW ma by� partycypatywna. Istotne jest te� (w 
Polsce niedoceniane) tzw. partnerstwo publiczno-prywatne w omawianym za-
kresie, którego zasad� jest wspólnota celu, dzielenie si� ryzykiem, kooperacja, 
wspólna odpowiedzialno��. Szczególnie wa�ne i trudne zarazem jest „usyste-
mowienie” i usieciowienie wszystkich czynników i sił nap�dowych (edukacji, 
sektora B+R, przedsi�biorstw innowacyjnych, konsultingu, o�rodków studialno-
ekspertyzalnych, strategicznych o�rodków rz�dowych, o�rodków ekspertyzal-
nych organizacji pozarz�dowych). W krajach tranzycyjnych wszystkie te sektory 
s� słabe, niedoinwestowane, bez wi�kszego wpływu na wa�ne decyzje, bez wza-
jemnej mobilno�ci itp. Istotne b�dzie ich rozwijanie, wspieranie i powi�zanie 
mi�dzynarodowe z odpowiednikami w UE i w �wiecie, bowiem sieciowo�� uła-
twia i de facto wymusza kooperacj�. 

Wspomniane wyzwania s� szczególnie wa�ne w krajach o bardzo rozdrob-
nionej przedsi�biorczo�ci, czyli o przewadze firm małych i mikro (jak Polska). 
Rozdrobniona struktura – z wyj�tkiem nie wi�cej ni� 10% cało�ci w krajach czo-
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łówki – nie jest wiedzotwórcza, ani wiedzochłonna. Faktycznie, w krajach czo-
łówki jest wiele małych i �rednich przedsi�biorstw (ale s� one o rz�d wielko�ci 
wi�ksze od polskich), z reguły zwi�zanych mocno z wielkimi korporacjami, któ-
re s� ku�ni� post�pu technicznego, innowacji, wiedzy. Struktura rozdrobniona, 
bez du�ych firm maj�cych laboratoria badawcze i plany strategiczne na wiele 
lat, jest typowa dla krajów nierozwini�tych. W ten sposób wykształciła si�, mało 
konkurencyjna i zale�na od transferu wysokiej techniki z zewn�trz struktura 
ekonomiczna. Dominuj�ce firmy mikro (cz�sto rodzinne i handlowe) oraz małe 
daj� zatrudnienie i przyczyniaj� si� do dochodu narodowego, ale nie do rozwoju 
techniki, innowacji i wiedzy. Czy mo�liwa jest jaka� konsolidacja strukturalna 
na podobie�stwo tej, odbywaj�cej si� w polskim rolnictwie? Usieciowienie i 
mo�liwo�ci kooperacji (mało wykorzystane) w ramach UE mog� pomóc, ale 
trzeba w polityce ekonomicznej wspiera� przedsi�biorstwa du�e, maj�ce mo�li-
wo�ci tworzenia i wdra�ania innowacji i ich konkurencyjnej dyfuzji nie tylko na 
krajowym rynku. Argument skali został jednak totalnie zapomniany. 

Niezb�dnym elementem w budowie gospodarki (i społecze�stwa) wiedzy jest 
monitorowanie procesów ich rozwoju, tak�e ich efektów i skutków (w tym ne-
gatywnych czy te� odci�gaj�cych od zało�onej trajektorii). Ułatwi to proaktyw-
no��, ewentualne polityki korekcyjne, pozwoli na odej�cie w działaniach 
wszystkich aktorów transformacji od paradygmatu reaktywnego do paradyg-
matu prewencyjnego. Istniej� odpowiednie podej�cia, metody i procedury (typu 
impact assessment, foresight etc.) stosowane skutecznie przez czołówk� �wia-
tow� i to w sposób systematyczny i zinstytucjonalizowany. Nale�y te do�wiad-
czenia i przykłady przyswoi� i wykorzysta�, bowiem – jak wykazał U. Beck 
(2004) – we współczesnym społecze�stwie ryzyka tworzenie wiedzy wi��e si� 
nieodł�cznie z generowaniem i dystrybucj� ryzyka (por. te� Gonçalves, 2004). 
Wa�na jest tu partycypacja i partnerstwo. 

Nasuwa si� wiele pyta� i w�tpliwo�ci, co do mo�liwo�ci intelektualnych, de-
cyzyjnych i realizacyjnych gospodarki i społecze�stwa wiedzy w krajach tranzy-
cyjnych i nierozwini�tych. Na przykład: czy s� skuteczne mechanizmy ekono-
miczne nie tylko zapewniaj�ce równowag� rynkow�, ale i rozwój ku GW i SW 
nie tylko enklawowy, lecz w rozwini�tej postaci? Chodzi np. o mechanizmy ko-
ryguj�ce struktury; tak�e o mechanizmy społeczne i polityczne, wreszcie – o 
mechanizmy zewn�trzne: integracj� europejsk� i globalizacj�. Czy my�lenie 
strategiczne w omawianych sprawach b�dzie wykorzystywane przez aktorów 
transformacji? Potrzebne s� strategie rz�dowe, regionalne, lokalne, biznesowe, 
obywatelskie i to w pewnej koordynacji, cho�by informacyjnej, generuj�cej 
szanse synergii. Powinny by� one kompatybilne z trajektori� UE (wytyczon� nie 
tylko przez strategi� lizbo�sk�, ale i zawart� implicite w wielu dokumentach i 
publikacjach – por. np. eEurope) oraz ze strategiami pa�stw hegemonistycznych 
i ponadnarodowych gigantów ujawniaj�cych si� w procesach globalizacji. Po-
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winny działa� specjalne o�rodki i zespoły badaj�ce te kwestie i przygotowuj�ce 
rekomendacje, prognozy, ewaluacje, ostrze�enia. Nie mog� by� one zbiurokra-
tyzowane i upolitycznione (ostatnio w Polsce odpolityczniono Rz�dowe Cen-
trum Studiów Strategicznych – przez jego zlikwidowanie). 

Budowanie GW i SW nie jest rzecz� prost�, mimo �e wynika z cywilizacyj-
nych trendów i z racjonalno�ci integruj�cej si� Europy, tak�e z racjonalno�ci 
biznesu wykorzystuj�cego praktycznie wiedz�. Jest tak, bowiem nawet w pro-
dukcji wiedzy naukowej, tak�e w społecznym konstruowaniu programów roz-
woju technologii „zamieszane” s� społeczne i polityczne interesy. Tak nas po-
ucza socjologia wiedzy i tzw. konstruktywi�ci (por. Lengwiler, 2004). Czy np. 
krótkowzroczny biznes b�dzie zainteresowany GW i SW? A kapitał spekula-
cyjny? A kapitał zagraniczny szukaj�cy jedynie rynków zbytu? A oligarchowie 
w tradycyjnych przemysłach, jak np. paliwowy? A rozdrobnieni rolnicy i mikro-
przedsi�biorcy? A elity polityczne, zajmuj�ce si� wył�cznie d��eniem do i 
utrzymywaniem władzy? Oto gar�� negatywnych przykładów braku zaintereso-
wania, braku interesu w rozwijaniu GW i SW. Jest wi�c problem wyłaniania si� 
grup interesu, chc�cych budowa� GW dla korzy�ci własnych i dobra ogółu. B�-
d� to zapewne wizjonerzy polityczni, naukowcy, in�ynierowie, inteligencja, 
przedsi�biorcy innowacyjni, grupy zwi�zane z przemysłami high tech, armie za-
interesowane nowymi technologiami. 

Nie tylko grupy interesu wiod�ce ku GW i SW s� wa�ne, a i te bardziej tra-
dycyjne i konserwatywne, z rolnictwa, starych przemysłów itp. By nie stały si� 
one grupami oporu, warto promowa� GW w sposób wielopoziomowy, a wi�c in-
tensywnie wspiera� modernizacj� struktur starych, lokalnych, małych firm, roz-
wijaj�c specjalny konsulting (pomagaj�cy w restrukturyzacji), stosuj�c wspiera-
nie finansowe, współorganizuj�c programy rekwalifikacji. Paradoksalnie, mo�e 
to bardziej przyczyni� si� do SW (ale rozumianego wła�nie wielopoziomowo), 
ani�eli nacisk na przemysły high tech. Zapewni to wyrównanie szans, podnie-
sienie �redniego poziomu i wi�ksz� spójno�� społeczn�, zmniejszy te� luk� wo-
bec UE i �wiata rozwini�tego. 

Artykulacja interesów i oddziaływanie grup interesu (czy oporu) jest w spo-
łecze�stwie sieciowym inne, ni� w dawnym społecze�stwie przemysłowym. 
Usieciowienie modyfikuje te� sposób sterowania produkcj� wiedzy. Dawniejszy, 
odgórny (top-down) i rz�dowy, b�dzie zast�powa� „rz�dzenie przy pomocy sie-
ci”, czy inaczej mówi�c – poprzez oddziaływanie na sieci i to kooperacyjne (do-
browolne, równo�ciowe, respektuj�ce wszystkie interesy ró�nych aktorów). Sie-
ciowe formy rz�dzenia (governance) zast�pi� styl rz�dowy (government) (por. 
Lengwiler, 2004). Czy kraje tranzycyjne – nowi członkowie Unii – potrafi� do-
kona� takiego przej�cia? 

Jeszcze trudniejsze dla młodych demokracji jest zaakceptowanie niejako 
równoległego, czy komplementarnego wpływania na produkcj� wiedzy – od do-
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łu (bottom-up). Kraje tranzycyjne maj� tu zerowe do�wiadczenia i nie jest pew-
ne, czy ich elity władzy oraz biznesu, jak i obywatele (z reguły preferuj�cy tylko 
form� protestu), w ogóle chc� takiego wpływania. Jest ono przejawem za-
awansowanej demokracji (tak�e �wiadomo�ci i wiedzy) oraz dotyczy krajów 
faktycznie wytwarzaj�cych now� wiedz� i nowe technologie (np. biotechnolo-
giczne czy medyczne) oraz stosuj�ce je (np. do genetycznej modyfikacji w rol-
nictwie, hodowli, medycynie – klonowanie terapeutyczne, ksenotransplantacje, 
farmakogenetyka). Ale nawet kraje imituj�ce czołówk� w tym zakresie zobo-
wi�zuje idea budowy SW. Otó�, chodzi nie tylko o partycypacj� w decyzjach, 
czy interakcj� mi�dzy sfer� nauki, a obywatelami (public). Chodzi o now� oby-
watelsko�� w społecze�stwie wiedzy, o m.in. prawo do reprezentacji kognityw-
nej, o odpowiedni� rol� grup pozanaukowych (np. organizacji pacjentów czy 
konsumentów), o nowe, publiczne areny debat i sporów o rol� „sieci obywatel-
skich” (public networks). Wszystko to dałoby podstaw� do jakiego� „nowego 
kontraktu społecznego” mi�dzy sfer� nauki, rz�dem i obywatelami (autorka tego 
pomysłu S. Jasanoff pomija tu niesłusznie sfer� biznesu – por. Jasanoff, 2004). 

Rysuje si� wobec polityki naukowej i polityki wobec nauki (klasyczne ju� 
rozró�nienie J.-J. Salomona) zmiana podej�cia, by� mo�e paradygmatyczna – od 
uj�� inspirowanych przez podej�cie systemowo-funkcjonalne (odgórne) do teorii 
aktorów i sieci (oddolne). Wydaje si�, i� referowana tu (za Lengwilerem) pro-
blematyka, nie tylko teoretyczna, powinna by� te� przedmiotem bada� i inspira-
cj� dla praktyki budowy SW w nowych krajach Unii. 

 
 

20.3. Niektóre rekomendacje i refleksje ko�cowe 
 

W budowie gospodarki i społecze�stwa wiedzy potrzeba szerokiego stosowania 
my�lenia strategicznego (wydaje si�, i� wielkie korporacje odnosz�ce sukcesy 
umiej� je stosowa� lepiej ni� rz�dy) oraz wykształcenia u decydentów i aktorów 
transformacji tzw. inteligencji strategicznej (poj�cie M. Maccoby’ego-Maccoby, 
2001). Wa�na jest ona dla polityków, mened�erów, przedsi�biorców, liderów 
społecznych. Kompetencje, które składaj� si� na inteligencj� strategiczn� nie 
tylko tworz� wiedz�, ale te� pomagaj� j� u�ytecznie wykorzysta�. Do kompe-
tencji tych zaliczy� mo�na (uzupełniamy tu mened�erskie inspiracje Mac-
coby’ego): 
� foresight, jako realizacj� my�lenia w kategoriach sił, które nie s� jeszcze 

oczywiste i mierzalne, a które b�d� kształtowa� przyszło��;  
� my�lenie systemowe, jako zdolno�� do syntetyzowania i integrowania ele-

mentów i rozumienia ich interakcji;  
� znajomo�� i wykorzystanie teorii sieci (web theory) i analizy sieciowej (ne-

twork analysis) jako uzupełniaj�cych narz�dzi my�lenia i badania;  
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� umiej�tno�� tworzenia wizji rozwojowej (visioning), czyli projektowanie po-
��danego modelu przyszło�ci; 

� umiej�tno�� stymulowania motywacji i zdolno�ci uzgadniania interesów – 
co niezb�dne dla realizacji wspólnego celu i implementacji wizji; 

� zdolno�� do tworzenia i rozwijania partnerstwa – zakładaj�cego negocjo-
wanie i uwzgl�dnianie interesów w zło�onych systemach społecznych i go-
spodarczych. 

 
Technologia budowy gospodarki i społecze�stwa wiedzy przypomina i rz�dze-
nie (w sensie governance – por. np. Dror, 1999) oraz zarz�dzanie wielkimi sys-
temami (ale z przywództwem, strategi� i partycypacj�) i to w długiej – mo�e 
wielogeneracyjnej – perspektywie czasowej.  

Nawiasem mówi�c, pogl�dy na temat rozwoju gospodarki i społecze�stwa 
wiedzy nie s� bynajmniej jednolite i ulegaj� pewnej ewolucji, o czym �wiadczy 
ju� do�� bogata literatura przedmiotu (por. np. Archibugi, Lundvall, 2001; 
Etzkowitz, Leydesdorff 1997; Huseman, Goldman, 1999; de Kerckhove, 2001; 
Stehr, Meja, 1984; Rodrigues, 2002). Co wi�cej, pogł�bia si� samorozumienie 
roli wiedzy, jej pozyskiwania i systemowego stosowania odmiennego, ni� daw-
niej (por. np. Stewart, 2002; Nowotny i in., 2003; Stein, 2004). Przeto, gdy mo-
wa o SW, to warto zaznaczy�, i� wiedza nie wyczerpuje wszystkich jego cha-
rakterystyk. Zwłaszcza wiedza u�ytkowa, stosowana praktycznie w ró�nych 
dziedzinach nie zapewnia automatycznie – cho� daje szanse – jakiej� ogólnej ra-
cjonalno�ci, nie mówi�c o m�dro�ci społecznej (social wisdom) opartej na wie-
dzy i do�wiadczeniu, próbach i bł�dach, na przewidywaniu i symulowaniu sce-
nariuszy przyszło�ci. Wiedza u�ytkowa, spartykularyzowana dziedzinowo i 
„bran�owa”, zapewnia racjonalno�� i efektywno�� tym dziedzinom i bran�om 
(np. produkcji, przemysłu, handlu, transportu, edukacji itp.), w których jest sto-
sowana. Tymczasem na szczeblu społecznym (ogółu) i globalnym trzeba szuka� 
multikryterialnej racjonalno�ci (por. Zacher, 2000) prowadz�cej do trwałego 
(sustainable) rozwoju, uwzgl�dniaj�cego cztery filary: techniczny, ekono-
miczny, społeczny i ekologiczny (Zacher, 2005a, 2005b). Sama wiedza zatem 
nie zapewnia rozwi�zania konfliktów ró�nych racjonalno�ci, interesów, party-
kularyzmów. Warto doda�, i� na wiedzy budowa� mo�na równie� autokratyzm i 
totalitaryzm. W silnych wersjach technokratyzm, czy ekonomokratyzm, czy te� 
merytokracja, mog� przybiera� nawet formy autorytarne. 

Potrzeba wi�c te�, aby osi�gn�� „dobre społecze�stwo” (por. np. Galbraith, 
1999) równie� demokracji i to rozwini�tej (nie jest ni� tzw. demokracja wybor-
cza), maksymalnie partycypatywnej i nakierowanej na przyszło��, tzw. – jak pi-
sał A. Toffler (1977, 2003) – antycypatywnej (anticipatory). Potrzeba te� reflek-
syjno�ci, ostro�no�ci i przezorno�ci, dłu�szego horyzontu czasowego w my�le-
niu, decydowaniu i działaniu itd. itd. Jest to oczywi�cie droga ku ideałowi – mo-



Lech W. Zacher 

 

299 

delowi społecze�stwa m�drego (wisdom society). Najwa�niejszy tu jest nie tyle 
ów idealny cel, co sam kierunek oraz „�cie�ki dochodzenia”. 

Wa�ne s� te� takie cechy społecze�stwa jak to�samo��. Od dekad mówi si� o 
narastaj�cym osłabieniu tradycyjnie rozumianego pa�stwa narodowego – w ob-
liczu procesów integracyjnych, globalizacyjnych oraz usieciowienia �wiata (por. 
np. Zacher, 2003a, 2004a), nie mówi�c o jeszcze innych procesach dezintegra-
cyjnych (np. zwi�zanych z mniejszo�ciami etnicznymi, d��eniem do autonomii 
itp.). Je�li Europa ma nie mie� granic pa�stwowych, to i jej społecze�stwa b�d� 
– zapewne w dalszej przyszło�ci – otwarte, przenikaj�ce si� nawzajem, ró�no-
rako powi�zane, z rosn�cym stopniem wspólnotowo�ci. Narody – trac�c granice 
– nie musz�, jak si� zdaje, traci� swej to�samo�ci, odr�bno�ci, specyfiki własnej 
kultury, ale mog�, wzbogaca� nimi innych i zarazem czerpa� od nich. Mówi si� 
przeto o transnarodowych systemach społecznych, które mog� w przyszło�ci 
powstawa�. Bioró�norodno�� i ró�norodno�� kulturowa daje – jak to sugeruje 
teoria ewolucji – wi�ksze szanse przetrwania i rozwoju. Mo�liwo�ci osi�gania 
efektów synergicznych, zwłaszcza w produkcji i stosowaniu wiedzy, w społe-
cze�stwach informacyjnych zdaj� si� olbrzymie. 

W Europie obawiamy si� nacjonalizmu i szowinizmu, skompromitowały si� 
idee internacjonalizmu, równie� globalizacja zdaje si� by� znacz�co zhegemoni-
zowana i kontrowersyjna w efektach. Od�ywaj� wi�c idee kosmopolityzmu (ne-
gatywnie oceniane u nas w przeszło�ci), ale rozumiane nowocze�nie – jako 
otwarcie na �wiat i na innych (por. np. Archibugi 1998). Nie musz� one wyklu-
cza� miło�ci i przywi�zania do ojczyzny czy tzw. małej ojczyzny (niem. He-
imat), ale otwieraj� ludzi na szersz� integracj� (w ramach Unii) i na humani-
stycznie pojmowan� globalizacj� (a w przyszło�ci dalszej – i kosmizacj�). Cho-
dzi o likwidacj� wrogo�ci wobec obcych, innych, odmiennych, co wa�ne – je�li 
chcemy mie� pokój i bezpiecze�stwo, nie tylko w Europie. Integracja społeczna 
mo�e wi�c dokonywa� si� i wokół takich – wspólnie podzielanych – idei. 

Strategia lizbo�ska, która została w 2005 r. aktualizowana, modyfikowana i 
przedło�ana, wytycza kierunki zwi�zane z wiedz� (por. Oko�-Horody�ska, 
Piech, 2005; Niklewicz, Sołtyk, 2005; Radło, 2002). Trzeba je obudowa� im-
ponderabiliami kulturowymi (por. Sztompka, 1999; Harrison, Huntington, 2003; 
Mikułowski Pomorski, 2005). Powinno to słu�y� – na zasadzie sprz��enia 
zwrotnego – przebudowie naszego my�lenia oraz instytucji społecznych, lep-
szemu rozumieniu rzeczywisto�ci, a tak�e mobilizacji – rz�du, biznesu i społe-
cze�stwa obywatelskiego – wokół realizowanych celów strategicznych. Oczywi-
�cie, niezb�dna jest znacz�ca zgodno�� polityki i zachowa� wszystkich aktorów 
tego procesu z owymi celami. To jest trudne. 

Społecze�stwo oparte na wiedzy w procesie swojego powstawania i ewolucji 
b�dzie zapewne wyłania� si� na bazie społecze�stwa informacyjnego (bogatego 
w informacje) oraz gospodarki informacyjnej (zwanej te� now�, cyfrow�, high 
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tech itp.). Drug� wa�n� jego cech� powinna by� trwało��, zdolno�� do rozwoju 
zbalansowanego (czyli sustainability). Mog� si� te� ujawni� i z reguły pejora-
tywnie oceniane dewiacje społecze�stw w formie społecze�stwa rynkowego 
(market society), społecze�stwa konsumpcyjnego czy społecze�stwa „zmakdo-
naldyzowanego”. Przeciwwag� dla takich – wyst�puj�cych chyba wsz�dzie – 
dewiacji mog� by� idee i koncepcje np. godnego społecze�stwa (Galbraith, 
1999), społecze�stwa kreatywnego (por. zbiór The Creative Society, 2000), spo-
łecze�stwa synergetycznego (Hubert, 2000) itp. Zarówno dokumenty unijne (nie 
tylko strategia lizbo�ska), jak i wypowiedzi wybitnych polityków akcentuj� eu-
ropejsko��, kulturow� odr�bno�� Europy, jej inn� – ani�eli ameryka�ska – wizj� 
przyszło�ci (por. Rifkin, 2005; Bauman, 2005). Budowa i rozwój społecze�stwa 
wiedzy, czy europejskich transnarodowych systemów społecznych opartych na 
wiedzy, mo�e uwzgl�dnia� specyfik�, odr�bno��, to�samo��. Wa�ne jest oczy-
wi�cie rozwijanie takich bada�, takiej wiedzy, która si� temu przysłu�y. 

W społecze�stwie wiedzy powinno te� by� dobre pa�stwo (por. Kie�un, Ku-
bin, 2004) czy szersze struktury władcze UE, które by skutecznie radziło sobie z 
biurokracj�, korupcj�, z oligarchizacj� �ycia gospodarczego, z przest�pczo�ci� 
zorganizowan�, z nadmiern� rol� słu�b specjalnych itp. I w tych sprawach po-
trzeba wiedzy i innowacyjno�ci. Ka�dy kraj członkowski, zwłaszcza nowe kraje, 
powinien wnie�� jaki� wkład intelektualny i praktyczny do unijnych strategii i 
polityk. 

A zatem budowa SW to nie tylko budowa GW (która mo�e by� nawet tylko 
zewn�trznie inspirowana, wymuszana i podtrzymywana), to nie tylko budowa 
potencjału wiedzy, a wi�c edukacji, bada�, technologii, ale i przebudowa my�le-
nia, tworzenie nowych instytucji społecznych, kulturowa transformacja i kre-
atywna adaptacja. Współpraca, solidarno�� i synergia społecze�stw UE mo�e 
by� strategicznie pomocna w przybli�aniu wizji SW w poszczególnych krajach 
oraz w Unii, jako cało�ci. 

I ostatnia uwaga: rozwa�anie i dyskusje na temat GW i SW maj� w gruncie 
rzeczy charakter modelowy, akcentuj� bowiem jeden czynnik – wiedz� – i jego 
przewag� nad innymi. W rzeczywisto�ci czynników, równie� tendencji, okolicz-
no�ci, uwarunkowa�, stymulatorów itp.) jest wi�cej. Mog� one przyczynia� si� 
w taki czy inny sposób do powstawania i sukcesu GW i SW (Zacher, 2005c), 
jednak�e mog� one równie� by� czynnikami opó�niaj�cymi po��dane transfor-
macje gospodarcze i społeczne, przeszkodami i barierami. Zatem, systemy GW i 
SW funkcjonuj� w okre�lonym hic et nunc otoczeniu. Niełatwo je wci�gn�� w 
procesy wiedzotwórcze i wiedzochłonne. Potrzeba odpowiednich strategii i po-
lityk, modyfikacji zachowa� podmiotów (w tym ludzi) oraz działa� jest tu 
oczywista. 
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