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Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki

Marian Gorynia
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI 
A POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH 

INTEGRACJI I GLOBALIZACJI

Wprowadzenie

Celem referatu jest prezentacja kierunkowych zaleceń dla polityki gospodar
czej, uwzględniających trzy najważniejsze uwarunkowania, od których uzależniona 
jest prospektywna sytuacja gospodarki polskiej. Te uwarunkowania to:
-  dokończenie transformacji -  znaczenie tego uwarunkowania będzie się zmniej

szać w miarę upływu czasu,
-  integracja z Unią Europejską -  uwarunkowanie to jest szczególnie ważne, ze 

względu na bardzo duże znaczenie dla gospodarki polskiej stosunków z tym 
ugrupowaniem,

-  globalizacja -  ten czynnik zadecyduje o miejscu Polski w gospodarce świato
wej; stwarza on wiele szans i jednocześnie zagrożeń dla gospodarki emerging 
country, jakim jest Polska.

Główną tezę referatu można sformułować następująco:
Długookresowy sukces gospodarki polskiej przejawiający się znaczącym wzro

stem poziomu dobrobytu zależny jest od splotu działania wielu czynników, spośród 
których trzy hasłowo ujęte determinanty wydają się mieć kluczowe znaczenie. Te 
trzy zmienne to: konkurencyjność -  internacjonalizacja -  efektywność.
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Tryptyk: konkurencyjność - internacjonalizacja -  efektywność

Okres niezakończonej jeszcze transformacji gospodarki polskiej, który zbiega 
się z coraz bardziej intensywnymi staraniami mającymi doprowadzić do członko
stwa Polski w Unii Europejskiej oraz z gwałtownie postępującym procesem globa
lizacji, stawia przed polityką gospodarczą kraju zaliczanego do grupy krajów z nie 
w pełni jeszcze rozwiniętą gospodarką rynkową wiele dylematów. Zasygnalizo
wane wyzwania nabierają dodatkowego, szczególnego znaczenia w związku z sil
nym zahamowaniem wzrostu gospodarczego. Podstawowe problemy dotyczą 
tempa, zrównoważenia i trwałości wzrostu gospodarczego, możliwie pełnego wy
korzystania posiadanych czynników wytwórczych (w tym siły roboczej), inflacji, 
stanu finansów publicznych, równowagi zewnętrznej itp. Wspólnym mianowni
kiem łączącym wymienione problemy jest zapewnienie długookresowej konkuren
cyjności gospodarki. Tylko bowiem gospodarka konkurencyjna może skutecznie i 
efektywnie włączać się w międzynarodowy podział pracy czyli intemacjonalizo- 
wać się. Internacjonalizacja zaś wydaje się być jednym z podstawowych uwarun
kowań osiągnięcia wyższej efektywności gospodarowania, która z kolei jest wa
runkiem sine qua non podwyższenia poziomu dobrobytu. Można więc zasadnie 
zaproponować następujący tryptyk zależności: konkurencyjność -  internacjonali
zacja -  efektywność gospodarki. Jak pokazuje doświadczenie większości krajów 
rozwiniętych jedną z lepszych recept na osiągnięcie dobrobytu jest otwarcie go
spodarki, silne i wielostronne włączanie się w krwioobieg gospodarki światowej 
czyli innymi słowy integracja danej gospodarki z gospodarką światową. Dwa pod
stawowe aspekty tejże integracji to handel zagraniczny i zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie. Można też przyjąć, że handel zagraniczny i zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie to dwa najistotniejsze przejawy internacjonalizacji gospodarki, przez 
którą zazwyczaj rozumie się rozwój związków gospodarczych z zagranicą. Doko
nując dalszego uporządkowania kwestii definicyjnych można przyjąć konwencję, 
że internacjonalizacja czynna to eksport dóbr i usług oraz eksport kapitału (w for
mie zagranicznych inwestycji bezpośrednich wypływających za granicę), natomiast 
internacjonalizacja bierna to import dóbr i usług do jakiegoś kraju oraz napływ 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich do tegoż kraju. Obie „strony” procesu 
internacjonalizacji są istotne, przy czym w odniesieniu do krajów relatywnie zaco
fanych i wymagających modernizacji często daje się zauważyć występowanie 
asymetrii: w średnim, a nawet dłuższym okresie import przewyższa eksport, a na
pływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest większy od wypływu.

Istnieje wiele koncepcji polityki gospodarczej mającej sprzyjać osiągnięciu wy
sokiej konkurencyjności gospodarki narodowej. Często rekomendacje wynikające z 
tych koncepcji są wzajemnie sprzeczne.

Rekomendacje dla polityki gospodarczej zamieszczone w referacie zostały 
sformułowane w sposób selektywny. Ograniczono się do przedstawienia tych ob
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szarów i tych zagadnień, które -  zdaniem autora -  powinny stanowić przedmiot 
zainteresowania polityki gospodarczej i do których powinny odnosić się aktywne 
działania tej polityki. Świadomie zrezygnowano natomiast z podjęcia próby zary
sowania tych obszarów i kwestii, od ingerencji w które polityka gospodarcza po
winna się powstrzymać lub z tejże ingerencji zrezygnować.

Modele polityki gospodarczej zorientowanej 
na podwyższanie konkurencyjności

Niezbędnym elementem polityki gospodarczej każdego państwa jest jednolita, 
tradycyjna polityka makroekonomiczna, obejmująca takie główne rodzaje polityk 
jak: polityka fiskalna, polityka monetarna, polityka cenowa, polityka dochodowa, 
polityka zatrudnienia itp.1 W tym opracowaniu nie będziemy się zajmować 
budowaniem zespołu zaleceń pod adresem tej polityki. Uzasadnione jest jednak 
rozważenie problemu czy polityka gospodarcza państwa powinna ograniczać się do 
tradycyjnej polityki makroekonomicznej czy powinna także obejmować składniki i 
narzędzia wychodzące poza zwyczajowy zakres zainteresowań tej polityki. Za
równo argumenty teoretyczne2, jak i przede wszystkim praktyka polityki gospodar
czej większości krajów wskazują na celowość uzupełnienia tradycyjnych środków 
polityki gospodarczej (budżet, podatki, polityka monetarna, polityka kursowa itp.) 
innymi narzędziami, których wspólnym deklarowanym celem jest najczęściej pod
niesienie konkurencyjności danej gospodarki. Argument konkurencyjności mię
dzynarodowej jest często podnoszony także w odniesieniu do gospodarki polskiej. 
W przedsiębiorstwach polskich daje się stwierdzić występowanie luki konkuren
cyjnej3. Luka na poziomie mikroekonomicznym przekłada się na określone 
zagrożenia o wymiarze makroekonomicznym. Proces integracji transformowanej

1 A. Karpiński do tradycyjnych polityk makroekonomicznych zalicza następujące rodzaje polityk: 
fiskalną, monetarną, celną, cenową, dochodową, zatrudnienia, społeczną, regionalną i inwestycyjną. 
Do nowoczesnych polityk makroekonomicznych zalicza polityki: naukowo-techniczną i innowacyjną, 
dostosowań strukturalnych, restrukturyzacji, ekologiczną. Ten sam autor do branżowych polityk 
gospodarczych kwalifikuje polityki: przemysłową z różnymi jej odmianami, jak energetyczna, surow
cowa, rolną, transportową i handlową. Zob. A. Karpiński, Zakres interwencji państwa we współcze
snych gospodarkach rynkowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Ossolineum, 
Wrocław-Warszawa-Kraków, 1992, s. 90-93.

2 Reversing Industrial Decline? Industrial Structure and Policy in Britain and Her Competitors, 
red. P. Hirst, J. Zeitlin, Berg, Oxford 1989, s. 1-15 oraz J. Timlinson, Macro-economic Management 
and Industrial Policy, w: ibidem, s. 248-252.

3 M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2002.
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gospodarki polskiej z jej otoczeniem międzynarodowym doprowadził do wystąpie
nia kilku zagrożeń dla stabilności i możliwości dalszego rozwoju:
-  zdolności eksportowe gospodarki nie są zadowalające z punktu widzenia po

trzeb zachowania równowagi bilansu handlowego; przyrost tych zdolności 
mimo postępującej modernizacji gospodarki nie jest wystarczający,

-  zapotrzebowanie na import nie jest samo w sobie bardzo wysokie; istotne jest 
to, że tempo wzrostu importu było bardzo wysokie, a rozmiary importu niedo
stosowane do możliwości płatniczych gospodarki,

-  wzajemne niedopasowanie wartości eksportu i importu doprowadziło do 
znacznego deficytu bilansu handlowego,

-  deficyt w bilansie handlowym był finansowany głównie środkami z napływu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich; kontynuowanie tej sytuacji na dłuż
szą metę jest jednak raczej niemożliwe i może grozić wystąpieniem kryzysu fi
nansowego4.

W kontekście powyższego pojawia się pytanie o to, jakiego rodzaju środki po
lityki gospodarczej winny być zastosowane, aby przeciwdziałać negatywnym 
aspektom włączania się Polski do gospodarki światowej, a w szczególności zapew
nić poziom konkurencyjności umożliwiający dalszą integrację gospodarki polskiej 
z jej otoczeniem międzynarodowym.

Wyróżnić można dwie ogólne koncepcje polityki ekonomicznej uzupełniającej 
tradycyjną politykę gospodarczą z myślą o podwyższeniu konkurencyjności go
spodarki:
-  koncepcja podwyższania konkurencyjności polskiego eksportu na rynkach 

zagranicznych (model enklawy),
-  koncepcja podwyższania konkurencyjności gospodarki jako całości (model 

integralny).
Naszym zdaniem liczne argumenty przemawiają za tym, że model enklawy nie 

powinien być wykorzystywany.
W modelu integralnym akcent położony jest na podwyższenie konkurencyjno

ści całej gospodarki, a nie tylko sektora eksportowego. W obecnych realiach Polski 
i jej otoczenia zewnętrznego podstawowym problemem strategicznym jest rozwój 
konkurencyjnej produkcji towarów i usług, znajdujących zbyt zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych5.

4 M. Gorynia, Gospodarka polska a procesy globalizacji, w: Globalizacja w gospodarce świato
wej, red. T. Czuba, M. Skurczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot 
2000. Wymienione zagrożenia związane są z niezadowalającą konkurencyjnością gospodarki pol
skiej. Zob. W. Jakóbik, Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy, VII Kongres Eko
nomistów Polskich, Warszawa , styczęń 2001.

5 U. Płowieć, Proeksportowa strategia rozwoju w procesie przemian systemowych w polskim han
dlu zagranicznym, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, 
Poltext, Warszawa, 1997, t.2.
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Można więc sformułować dwie ogólne rekomendacje pod adresem polityki go
spodarczej6:
-  polityka gospodarcza powinna wspierać budowanie konkurencyjności 

przedsiębiorstw,
-  polityka gospodarcza powinna traktować sprzyjanie budowaniu 

konkurencyjności w sposób integralny, tzn. nie dokonywać nieuzasadnionego 
różnicowania instrumentów wspierania konkurencyjności w dwóch wymiarach 
- konkurencyjności eksporterów na rynkach zagranicznych i konkurencyjności 
producentów na otwartym rynku krajowym.
Powyższe kryteria spełnia koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki prze

mysłowej7. Istota liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej polega na 
promowaniu szeroko rozumianego rozwoju i przedsiębiorczości. Polityka ta posłu
guje się głównie narzędziami o charakterze uniwersalnym. Wprawdzie narzędzia te 
wykraczają poza obszary stanowiące przedmiot zainteresowania tradycyjnej poli
tyki makroekonomicznej, to jednak ich cechą wspólną jest niezróżnicowany w 
żadnym przekroju, jednolity charakter. Cała gospodarka wszystkie sektory, gałęzie, 
działy, branże, sekcje itp. mezosystemy traktowane są w zasadzie w sposób jedna
kowy.

W liberalno-instytucjonalnej polityce przemysłowej można wyróżnić cztery 
główne kierunki:
-  politykę popierania rozwoju,
-  politykę popierania konkurencji,
-  politykę prywatyzacji,
-  politykę samorządności gospodarczej.

Przykładowo w ramach polityki popierania i rozwoju na uwagę zasługują na
stępujące grupy działań:
-  popieranie inwestycji,
-  popieranie innowacji, badań i rozwoju,
-  popieranie edukacji i kształcenia,
-  rozłożenie ryzyka gospodarczego,
-  popieranie budowy systemów informacji i sprzyjanie dyfuzji informacji 

Będąca składnikiem liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej polska
polityka handlu zagranicznego powinna zmierzać w następujących kierunkach8.

6 M. Gorynia, Gorynia M. (1996), Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a poli
tyka ekonomiczna, „Ekonomista” nr 3 oraz Gorynia M. (1998), The Polish Economy’s International 
Competitiveness and Economic Policy, “Russian and East European Finance and Trade” vol. 34, no. 
4.

7 Koncepcję tę omówiono szeroko w pracy: M. Gorynia, Teoria i polityka regulacji mezosyste- 
mów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej. Akademia Ekono
miczna w Poznaniu, Poznań 1995.

8 U. Płowieć, Proeksportowa strategia rozwoju w procesie przemian systemowych w polskim han
dlu zagranicznym, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, 
Po!text, Warszawa, 1997, t.2.
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-  znoszenie barier w rozwoju eksportu: barier związanych z jakością produkcji, 
barier związanych z oferowanymi warunkami płatności za eksport (kredyty 
eksportowe, ubezpieczenia transakcji eksportowych), barier o charakterze in
frastrukturalnym,

-  rozwój pozacelnych form ochrony producentów przed nieuczciwą konkurencją 
bądź przed nadmiernym importem.

Polityka gospodarcza powinna także koncentrować uwagę na stwarzaniu kli
matu gospodarczego przyciągającego inwestorów zagranicznych. Bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne winny się okazać szczególnie przydatne w9:
-  rozwoju kadry kierowniczej i personelu operacyjnego,
-  podnoszeniu profesjonalnego poziomu zarządzania,
-  transferze technologii produkcyjnej, marketingowej oraz technologii zarządza

nia,
-  wprowadzeniu technologii energo- i materiałooszczędnych oraz przyjaznych 

wobec środowiska,
-  dalszej prywatyzacji gospodarki,
-  na dłuższą metę powinny także przyczynić się do poprawy bilansu handlo

wego10.
W tym miejscu należy przytoczyć podzielany przez nas pogląd M. E. Portera 

odnośnie do roli polityki gospodarczej w budowaniu i podtrzymywaniu narodowej 
przewagi konkurencyjnej11. Występują cztery podstawowe determinanty 
międzynarodowej konkurencyjności branży:
-  warunki czynnikowe,
-  warunki popytowe,
-  branże pokrewne i wspierające,
-  strategie i struktura firm, poziom rywalizacji.

Porter odmawia polityce gospodarczej roli piątej determinanty. Rząd wpływa na 
narodową przewagę konkurencyjną w sposób pośredni poprzez oddziaływanie na 
cztery wymienione czynniki. Rząd oddziałuje na determinanty, a determinanty

9 Należy jednak wskazać, że nie zawsze wymienione oczekiwania spełniają się w zadowalającym 
zakresie. Na niebezpieczeństwa związane z dotychczasową strukturą branżową zaangażowania inwe
stycji zagranicznych w Polsce, a w szczególności z występowaniem tzw. procesu serwicyzacji uwagę 
zwraca J. Kotowicz-Jawor, Szanse rozwojowe przedsiębiorstw, VII Kongres Ekonomistów polskich, 
Warszawa, styczeń 2001.

10 W literaturze podkreśla się, że ograniczona skłonność eksportowa firm z udziałem kapitału 
zagranicznego zlokalizowanych w Polsce może wynikać z faktu, że ze względu na znaczne rozmiary 
rynku wewnętrznego ich strategia sprzedaży zorientowana jest na rynek polski. U. Kopeć pisze na ten 
temat: „W przypadku Polski generalnie przeważał motyw dużego rynku wewnętrznego, natomiast 
wyraźnie mniejsza chłonność rynków węgierskiego i czeskiego determinowała w strategii działania 
inwestorów zagranicznych uwzględnianie możliwości prowadzenia działalności eksportowej” . Zob. 
U. Kopeć, Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu 
Zagranicznego, Warszawa 2000, s. 189.

11 M. E. Porter, The Competitive Advantage ofNations, MacMillan, London 1990, rozdział 3.
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wpływają na postępowanie rządu. Rząd odgrywa ważną rolę w kształtowaniu 
przewagi, ale rola ta jest częściowa (partial), gdyż ważne znaczenie mają inne 
czynniki. Analizowany przez Portera repertuar oddziaływań rządu na poszczególne 
determinanty jest bardzo szeroki i pouczający12. Wpływ rządu na warunki czynni
kowe dotyczy takich dziedzin jak: edukacja i szkolenie, nauka i technika, infra
struktura, kapitał, informacja i subsydia bezpośrednie. Oddziaływanie rządu na 
warunki popytowe dotyczy takich obszarów jak: zakupy rządowe, regulacja pro
duktów i procesów, wpływ na strukturę branż-nabywców, stymulacja wczesnego i 
wyrafinowanego popytu, informacje dla nabywcy, standardy techniczne oraz po
moc dla zagranicy i powiązania polityczne. Wpływ na branże pokrewne i wspiera
jące obejmuje prowadzenie właściwej polityki wobec mediów, wpływ na formo
wanie wiązek branż -  centrów. Wpływ na strategię przedsiębiorstw, struktury i 
konkurencję odnosi się do popierania internacjonalizacji, stymulowania wyboru 
właściwych celów indywidualnych i firm, promowanie konkurencji wewnętrznej, 
stymulowanie nowych wejść, prowadzenie właściwej polityki handlowej i oddzia
ływanie na inwestycje zagraniczne.

Polityka gospodarcza a integracja

W kontekście powyższych uwag pojawia się pytanie o to, jak fakt, że Polska 
uczestniczy równolegle w dwóch ważnych procesach gospodarczych -  z jednej 
strony jest to integracja z Unią Europejską, a z drugiej jest to włączanie się do sys
temu gospodarki światowej poprzez rosnące zaangażowanie w handel międzynaro
dowy i przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich -  może wpływać na 
kształt prowadzonej polityki gospodarczej. Dodatkowym, koniecznym do 
uwzględnienia czynnikiem jest tutaj jeszcze transformacja. Przynajmniej w części 
należy się zgodzić z tezą K. Ohmae, że postępuje erozja suwerenności państw na
rodowych, mająca swe odzwierciedlenie także w ograniczeniu swobody w zakresie 
polityki gospodarczej13. Przynależność Polski do takich organizacji jak WTO, 
OECD, CEFTA, członkostwo w Międzynarodowym Funduszu Narodowym, pla
nowane członkostwo w UE -  wszystkie te okoliczności oznaczają, że następuje 
świadoma i dobrowolna rezygnacja z części prerogatyw tradycyjnie przysługują
cych państwu narodowemu. Rezygnacja ta jest jednak podporządkowana realizacji

12 M. E. Porter, The Competitwe Advantage ofNations, MacMillan, London 1990, rozdział 12.
13 K. Ohmae, The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, HarperCollins, Lon

don 1995, Na ograniczenia związane ze współwystępowaniem transformacji i globalizacji uwagę 
zwraca G. W. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 
1999, s. 309-310.

243



celu, którym jest podniesienie poziomu dobrobytu społeczeństwa -  w skali świata 
nie wynaleziono dotychczas lepszego sposobu osiągania tego celu, jak włączanie 
się danej gospodarki do gospodarki światowej i szerokie integrowanie się z nią.

Polska polityka gospodarcza musi więc uwzględniać uwarunkowania wynika
jące z integracji z Unią Europejską oraz z globalizacji. Wydaje się przy tym, że w 
krótkim i średnim okresie priorytetowe znaczenie będą mieć kwestie związane z 
uzyskaniem członkostwa w UE, a w dłuższym okresie na czoło wysuną się pro
blemy powiązane z globalizacją.

Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza konieczność dostosowania polskiej 
polityki gospodarczej do tzw. standardów unijnych. Polityka Unii Europejskiej 
obejmuje wiele obszarów. Z. Wysokińska i J. Witkowska wymieniają i kompetent
nie analizują następujące obszary: polityka handlowa, polityka rolna, polityka 
energetyczna, polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego, polityka 
konkurencji, polityka ochrony środowiska, polityka ochrony konsumenta, polityka 
transportowa, polityka regionalna, polityka socjalna, polityka wobec małych i 
średnich przedsiębiorstw14. O obszarach koniecznych dostosowań pisano też w 
podrozdziale 3.1. niniejszej pracy. Praktycznie w każdym z tych obszarów wystę
pują rozwiązania mające znaczenie dla konkurencyjności gospodarek unijnych. 
Należy zaznaczyć, że „stopień prokonkurencyjności” przyjętych w Unii regulacji 
jest zróżnicowany w przekroju sektorów. Nie może więc być mowy o jednolitym 
wzorcu popierania konkurencyjności w skali wszystkich sektorów w Unii. Przy
kładem sektora, w którym względy konkurencyjne, a więc efektywnościowe od
grywają małą rolę, jest rolnictwo. Trudno określić, czy możliwe jest do zastosowa
nia inne wyjście, ale naśladowanie w Polsce unijnego wzorca popierania konku
rencyjności w rolnictwie jest ryzykowne na długą metę. Czy w długim okresie 
unijny rynek rolny będzie odseparowany od otoczenia międzynarodowego? Jeśli 
nie, to budowanie w Polsce rolnictwa według wzorca unijnego jest na długą metę 
nieracjonalne -  prawdopodobna w długim okresie integracja tego sektora z ryn
kiem międzynarodowym będzie wymagać kolejnej, intensywnej dawki procesów 
przystosowawczych.

Cechą unijnej polityki popierania konkurencyjności w sektorach pozarolni
czych jest dążenie do osiągnięcia wysokiej konkurencyjności poprzez promowanie 
konkurencji. Zostało to syntetycznie ujęte w Traktacie o Unii Europejskiej refor
mującym traktaty założycielskie Wspólnot w postaci zapisu o kreowaniu warun
ków niezbędnych do zapewnienia konkurencyjności przemysłu wspólnotowego 
zarówno przez Wspólnotę Europejską, jak i jej kraje członkowskie. W tym celu

14 Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja Europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Na
ukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999. Aspekt konkurencyjności jest też niezwykle ważny w odniesieniu 
do regionów i polityki regionalnej. Zob. The Competitiveness of Regions in the Polish and European 
Perspective, ed. R. Domański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.



mają być podejmowane działania zgodne z systemem otwartych rynków, mające 
na uwadze15:
-  przyspieszenie adaptacji do zmian przemysłu,
-  tworzenie warunków dla inicjatyw i rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza ma

łych i średnich,
-  tworzenie sprzyjającego klimatu dla współpracy między przedsiębiorstwami,
-  stymulowanie lepszego wykorzystania potencjału przemysłowego w polityce 

innowacyjnej, badawczej i technologicznej.
Ważne znaczenie w określeniu unijnej polityki wspierania konkurencyjności 

miał też przedstawiony we wrześniu 1994 roku przez Komisję Europejską Radzie 
UE „Komunikat w sprawie polityki konkurencyjności przemysłowej dla Unii Eu
ropejskiej”. Dokument ten koncentruje uwagę na czterech sprawach:16
-  promocji inwestycji niematerialnych (intangible investments), tzn. inwestycji 

w zakresie badań i rozwoju, własności intelektualnej, edukacji i szkoleń,
-  rozwoju współpracy przemysłowej (chodzi tu przede wszystkim o identyfika

cję i usuwanie barier hamujących współpracę zarówno w ramach Unii, jak i z 
zagranicznymi partnerami),

-  ochronie uczciwej konkurencji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (w 
szczególności ograniczenie państwa i większe koncentrowanie jej na wspiera
niu horyzontalnym, kosztem sektorowego),

-  zmianie roli władz publicznych (uproszczenie legislacji i procedur 
administracyjnych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, właściwe 
wykorzystywanie funduszy strukturalnych dla wspierania rozwoju konkuren
cyjnych sektorów przemysłu przy uwzględnieniu sytuacji poszczególnych re
gionów).

Zarysowane w wielkim skrócie podstawowe zasady podejścia UE do kwestii 
wspierania przez politykę gospodarczą konkurencyjności skłaniają do dwóch 
uwag:
-  z zasadami tymi zgodna jest wcześniej zasygnalizowana koncepcja liberalno- 

instytucjonalnej polityki przemysłowej,
-  przedstawione pryncypia mają charakter wytycznych kierunkowych; pozosta

wiają organom narodowym szeroki zakres swobody przy kształtowaniu szcze
gółowych rozwiązań polityki gospodarczej.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że oficjalne poglądy i sprawozdania Unii 
Europejskiej nie zawsze są podzielane przez badaczy. Poniżej zrelacjonowane zo
stanie stanowisko grupy akademików z krajów UE w kwestii prowadzonej w tym 
ugrupowaniu polityki przemysłowej17. Stanowisko to można streścić w kilku punk
tach:

15 Podaję za: ibidem, s. 205.
16 Ibidem, s. 205-206.
17 Industrial Policy in Europę. Theoretical Perspectives and Practical Proposals, ed. K. Cowling, 

Routledge, London 1999.
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-  w latach 80-tych polityka przemysłowa w Europie była zdominowana przez 
prywatyzację i deregulację; nie było natomiast dyskusji o pozytywnej polityce 
przemysłowej,

-  w latach 90-tych dyskusja została wznowiona przez publikację Competitive- 
ness White Papers,

-  w latach 90-tych nowa polityka przemysłowa czyli polityka konkurencyjności 
zakładała reorientację -  odejście od przedsięwzięć sektorowych (uprzywilejo
wania sektorów) ze względu na trudności ze wskazywaniem zwycięzców (pic- 
king winners) do poziomych polityk przemysłowych,

-  analiza rzeczywiście prowadzonych polityk wskazuje, że odejście od polityk 
sektorowych nie jest pełne, a deklarowane polityki horyzontalne okazują się w 
dużej części sektorowe,

-  w praktyce implementacja polityk poziomych musi zawierać elementy sekto
rowe -  narzędzia sektorowe mieszają się z horyzontalnymi,

-  zauważalna jest tendencja do wzrostu znaczenia interwencji ad hoc adresowa
nych do indywidualnych przedsiębiorstw,

-  mimo deklaracji o odejściu od polityki wskazywania zwycięzców wiele sekto
rów w krajach Unii pozostaje pod zaskakująco dużym wpływem „national 
champions”.

Autorzy przywołanej pracy nie argumentują jednak za koniecznością powrotu 
do polityki wskazywania zwycięzców przez biurokratów według nowych, ulepszo
nych metod. Ich postulaty idą w zgoła zaskakującym kierunku. Ich zdaniem, to że 
państwo nie prowadzi interwencji sektorowo zorientowanej (bo nie jest kompe
tentne, aby to czynić), jest też swoistym rodzajem interwencji. Powstaje wolne, 
niezagospodarowane pole, na które wchodzą korporacje transnarodowe -  typowa
nie branż odbywa się nie na szczeblu państwa (jak w przypadku polityk sektoro
wych), ale na szczeblu zarządów korporacji. Elitarne zarządy korporacji planują 
kierunki ekspansji -  w sercu gospodarki nazywanej wolnorynkową ważne decyzje 
mają charakter długofalowych planów konstytuujących strategię korporacji ponad
narodowych. Podejmowanie decyzji w korporacjach nie ma charakteru demokra
tycznego -  często prowadzi do wyborów, które nie są korzystne społecznie. Wy
stępują w nich tzw. niewydolności strategiczne (strategie failures). Remedium na 
zasygnalizowane nieprawidłowości powinno stanowić wprowadzenie w życie in
nego sposobu wyboru branż lub rodzajów działalności. Wybór ten powinien być 
czyniony w procesie demokratycznej selekcji -  identyfikacja i akceptacja sektorów 
rozwojów powinny być czynione przez jak największe grupy ludzi, z myślą o tym, 
aby sektory (rodzaje działalności) te jak najlepiej im służyły. Ciężar podejmowania 
decyzji, a właściwie opiniowania propozycji zgłaszanych przez korporacje powi
nien być przesunięty na szczebel społeczności lokalnych. Według autorów tej pro
pozycji zbieżne z ich sposobem myślenia są dwie inicjatywy Unii Europejskiej: 
Program Regionalnej Innowacji i Transferu Technologii (Regional Innovation and 
Technology Transfer Programme) oraz Program Regionalnej Innowacji i Strategii
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(Regional Innovation and Strategy Programme). Oba te programy zorientowane są 
na pobudzanie wzrostu i podniesienie poziomu życia w opóźnionych regionach 
Europy poprzez stymulowanie transferu technologii i działalności innowacyjnej.

Polityka gospodarcza a globalizacja

Jeśli chodzi o konsekwencje dla polskiej polityki gospodarczej wynikające z 
globalizacji, to za J. Dunningiem można przytoczyć najważniejsze dylematy zwią
zane z rolą państwa narodowego w obliczu globalizacji18:
-  jaki wpływ wywiera pogłębiająca się strukturalna współzależność poszczegól

nych składników gospodarki światowej na możliwości prowadzenia przez pań
stwa narodowe tradycyjnej działalności regulacyjnej?

-  jak rosnąca mobilność niewidzialnych, niematerialnych tworzonych przez 
człowieka zasobów, takich jak wiedza i informacja, wpływa na możliwości 
państwa narodowego w zakresie regulowania tych procesów?

-  co mogą i powinny robić rządy narodowe, aby zapewnić odpowiednią jakość 
zasobów związanych z miejscem ich jurysdykcji, tak by możliwe było przycią
gnięcie i zatrzymanie w danym kraju zasobów należących do korporacji po
nadnarodowych, co z kolei warunkuje osiągnięcie celów gospodarczych i spo
łecznych danego kraju?

-  które rodzaje polityki wymagają powtórnej oceny, aby mogły one służyć jako 
konkurencyjne narzędzia przyciągania do danego kraju mobilnych zasobów 
korporacji międzynarodowych?

-  czy liberalizacja i globalizacja osłabia czy zmienia rolę państwa narodowego?
-  jakie zadania dobrze spełniane przed globalizacją przez państwo są obecnie 

lepiej rozwiązywane przez rynki?
-  do jakiego stopnia uzasadnione jest postrzeganie roli państwa bardziej w 

kategoriach uzupełniania rynku, aniżeli w kategoriach jego substytutu?
-  czy powstanie ponadgranicznych sieci działalności gospodarczej wymaga bar

dziej systemowego i ponadnarodowego podejścia do regulacji?
-  jak siły globalizacji zmieniają optymalne rozmiary rządu narodowego?

Zdaniem Dunninga w związku z zachodzącymi procesami globalizacji głębo
kiemu przewartościowaniu muszą podlegać utarte sposoby postrzegania roli pań
stwa w gospodarce. Dotyczy to czterech aspektów tej roli19:
-  rozróżnienie systemowej i operacyjnej roli państwa w gospodarce,

18 Govemments, Globalization, and International Business, ed. J. H. Dunning, Oxford University 
Press, Oxford 1999.

19 Ibidem, s. 3.
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-  czynniki specyficzne dla danego kraju, wpływające na rolę państwa w gospo
darce,

-  sposoby odpowiedzi rządów na globalizację,
-  właściwa terytorialna jurysdykcja rządów.

W tradycyjnym ujęciu rolę tę sprowadza się do opozycji pomiędzy rolą syste
mową a operacyjną. Wspomniany autor stawia tezę, że globalizacja wymusza 
wzrost roli systemowej, ale także jej daleko idące przewartościowania oraz spadek 
znaczenia operacyjnych funkcji państwa. Tradycyjnie systemowa rola państwa 
sprowadzana była do tworzenia warunków do prowadzenia działalności gospodar
czej, aby pozarynkowe koszty koordynacji i koszty transakcyjne działalności go
spodarczej były minimalizowane. W sytuacji, gdy działalność gospodarcza staje się 
bardziej złożona, wyspecjalizowana i współzależna, kiedy rynki stają się niepewne 
lub gdy charakteryzuje je występowanie efektów zewnętrznych, asymetria infor
macji oraz oportunizm -  wtedy powstaje dodatkowa instytucjonalna i nadzorcza 
odpowiedzialność państwa. Gospodarka, w której dużą rolę odgrywa informacja i 
innowacja, dla dobrego funkcjonowania z definicji wymaga szerokiego udziału 
nierynkowych, co wiąże się z koniecznością zapewnienia poszanowania prawa, 
utrzymania porządku, poszanowania praw własności, egzekucji kontraktów oraz 
rozwiązywania konfliktów. Dunning stawia tezę, że globalizacja powoduje daleko 
idące zmiany w systemowej roli państwa. Jest to związane z koniecznością wypra
cowywania praw i regulacji w skali międzynarodowej (np. prawa własności inte
lektualnej), zapewnieniem, aby normy instytucjonalne i systemy regulacji w danym 
kraju nie stawiały firm i obywateli tego kraju w gorszej sytuacji niż z innych kra
jów (np. regulacje dotyczące ochrony środowiska, polityki konkurencji, systemów 
podatkowych itp.), znoszeniem barier w handlu międzynarodowym, walką z dys
kryminacyjnymi politykami zaopatrzeniowymi, standardami technicznymi, utrud
nieniami na granicach itp. Dunning uważa, że systemowa rola państwa musi pod
legać procesowi bezustannej, kreatywnej destrukcji.

Również, a nawet tym bardziej w odniesieniu do operatywnej roli państwa ak
tualny jest postulat kreatywnej destrukcji. O ile funkcje systemowe są niezbywalną 
rolą państwa, o tyle jego angażowanie się w bezpośrednie funkcjonowanie systemu 
gospodarczego (funkcja operacyjna) powinno być uzależnione od porównania 
kosztów tej działalności z kosztami innych rozwiązań instytucjonalnych. Sytuacja 
w tej dziedzinie podlega trwałej ewolucji -  występują przypadki, gdy interwencja 
państwa ze względu na bardzo wysokie koszty transakcyjne czystej regulacji ryn
kowej jest uzasadniona. Dzieje się tak wtedy, gdy mamy do czynienia z inwesty
cjami idiosynkretycznymi (specyficznymi) lub gdy niektóre dobra kapitałowe 
przybierają cechy dóbr publicznych i wymagają poniesienia olbrzymich kosztów 
stałych. Przykładami są projekty o charakterze infrastrukturalnym z dużymi efek
tami zewnętrznymi, które prowadzą do znacznej dywergencji korzyści prywatnych 
i społecznych.
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Według Dunninga operacyjna interwencja rządu (o charakterze dyskryminacyj
nym) w funkcjonowanie rynków może być uzasadniona wtedy, gdy zniekształcenia 
rynków międzynarodowych są większe niż rynków krajowych -  kiedy podmioty 
gospodarcze z danego kraju mają do czynienia z zagranicznym ryzykiem o cha
rakterze niehandlowym, asymetrią informacji oraz oportunizmem. Te niedoskona
łości rynku najczęściej dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd może 
wtedy dostarczać informację o rynkach zagranicznych, ubezpieczać firmy prze
ciwko ryzyku politycznemu oraz negocjować z obcymi rządami usunięcie lub ob
niżenie barier handlowych i inwestycyjnych itp.

Warte podkreślenia jest twierdzenie, że zdaniem Dunninga i współautorów nie 
ma jednej, najlepszej recepty na to, jak poszczególne rządy powinny reagować na 
globalizację. Zależy to od licznych, mających specyficzny charakter uwarunkowań: 
instytucjonalnej i ekonomicznej infrastruktury, a także od społecznej i kulturowej 
struktury poszczególnych krajów.

Jednym z podstawowych odniesień każdej administracji narodowej do kwestii 
globalizacji jest polityka rządów dotycząca zagranicznych inwestycji bezpośred
nich. Dunning i współpracownicy wypowiadają w tej kwestii bardzo ważny, dla 
niektórych kontrowersyjny pogląd: globalizacja sprawia, że działania podejmo
wane przez narodowe administracje powinny być niezależne od tego, kto jest wła
ścicielem firm podlegających ich jurysdykcji.

Jeśli chodzi o aspekt przestrzenny zmieniającego się zaangażowania państwa w 
związku z procesami globalizacji, to wyróżnić można trzy poziomy regulacji prze
strzennej: mikroregionalny lub subnarodowy, narodowy i makroregionalny lub 
ponadnarodowy. Według Dunninga i współautorów globalizacja wpływa na rela
tywne znaczenie tych poziomów w ten sposób, że w tendencji wzrasta rola po
ziomu pierwszego i trzeciego, a maleje rola poziomu narodowego, przy czym jed
nak pierwszorzędne znaczenie mają tutaj czynniki jakościowe (zmiana funkcji 
państwa narodowego), a nie trudno wymierne proporcje zaangażowania państwa na 
poszczególnych poziomach.

Wydaje się, że w kwestii polityki popierania konkurencyjności gospodarki kon
cepcja lansowana przez Dunninga i współpracowników jest koncepcją nowocze
sną, postępową i mogącą znaleźć zastosowanie także w Polsce. Jej nowatorstwo 
polega na odmiennym niż w innych podejściach rozłożeniu akcentów. Nawiązuje 
ona szeroko do osiągnięć nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomii neoinstytu- 
cjonalnej, ekonomii schumpeteriańskiej, ekonomii ewolucyjnej i ekonomii bazują
cej na zasobach, a w szczególności wiedzy. Koncepcja ta podchodzi do zagadnie
nia konkurencyjności w sposób całościowy (konkurencyjność systemowa), a jed
nocześnie dostrzega i rozbudowuje zaniedbywany w innych ujęciach aspekt konku
rencyjności związany z wysokością kosztów transakcyjnych, do których obniżki 
powinny przyczyniać się prawidłowo funkcjonujące instytucje (konkurencyjność
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instytucjonalna)20. Globalny kapitalizm, w którym również Polska w coraz szer
szym zakresie partycypuje, wymaga położenia akcentu na kapitał ludzki, wiedzę i 
kreatywność. Niezwykle ważną rolę odgrywa w nim sektor usług i infrastruktura21. 
W tych warunkach podstawowe kierunki promowania międzynarodowej konku
rencyjności państwa powinny być następujące:
-  zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości zasobów (resource creator and im- 

prover) - wysoka jakość kapitału ludzkiego (m. in. edukacja) , wysoka skłon
ność do innowacji, sprawny rynek finansowy itp.,

-  sprzyjanie obniżce kosztów transakcyjnych -  dobry system prawny (wykona
nie kontraktów), odpowiednia infrastruktura, likwidacja asymetrii informacji, 
ograniczanie ryzyka (systemy ubezpieczeń), przeciwdziałanie dyskryminacji 
podmiotów z danego kraju, zawieranie międzynarodowych porozumień gospo
darczych itp.22,

-  tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego i oddziaływanie na etos 
gospodarczy.

Interesujące poglądy dotyczące roli państwa w tworzeniu konkurencyjności na
rodu znaleźć można w koncepcji budowania bogactwa narodu23. W koncepcji tej 
przyjmuje się, że naród można traktować tak samo jak przedsiębiorstwo, a co za 
tym idzie -  zakłada się, że może on czerpać korzyści z zastosowania strategicznego 
zarządzania rynkowego. Procedura tworzenia strategii budowania bogactwa nawią
zuje w warstwie metodycznej do dorobku strategicznego zarządzania przedsiębior
stwem. Najpierw należy określić strategiczną dźwignię narodu -  ocena aktualnego 
otoczenia konkurencyjnego narodu oraz określenie celów i dążeń na podstawie 
cech otoczenia. Strategiczną dźwignię narodu trzeba następnie przełożyć na prag
matyczne, konkretne wskazówki służące określaniu obszarów polityki publicznej, 
która ma na celu poprawę konkurencyjności (zarówno mikrokonkurencyjności, jak 
i makrokonkurencyjności). Dla wzmocnienia konkurencyjności kraj musi stosować 
dwa typy polityki publicznej. Po pierwsze jest to polityka podstawowa dotycząca 
inwestycji, strategii budowania przemysłu i handlu. Warunkiem skuteczności 
działania polityki podstawowej jest prowadzenie określonych rodzajów polityki 
wsparcia. Po drugie, należy więc prowadzić politykę wspierającą obejmującą po
litykę makroekonomiczną, rozwój infrastruktury narodu oraz rozwój ram instytu

20 Na zależność między przedsiębiorczością i budową instytucjonalną rynków uwagę zwraca A. 
Noga, Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna, VII Kongres Ekonomistów Polskich, War
szawa, styczeń 2001.

21 Por. T. Dołęgowski, Instytucje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność, w: Materiały 
konferencyjne: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globaliza
cji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.

22 Do obniżenia kosztów transakcyjnych może przyczyniać się także kapitał społeczny, który jest 
odpowiedzialny za generowanie zaufania społecznego. Zob. A. Matysiak, Źródła kapitału społecz
nego, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.

23 Ph. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejście do 
budowania bogactwa narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
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cjonalnych. Ostatnim etapem działania jest strategiczne wdrażanie wypracowanych 
koncepcji. Oceniając relacjonowaną koncepcję należy zauważyć, że jej nowatorski 
charakter dotyczy głównie kwestii językowych, zawartość merytoryczna jest nato
miast zbliżona do ujęcia Dunninga i współpracowników.

Zakończenie

Wybór modelu polityki wpływania na konkurencyjność polskiej gospodarki bę
dzie miał kluczowe znaczenie dla możliwości poprawy poziomu dobrobytu, tylko 
bowiem wyższa konkurencyjność może prowadzić do wyższej efektywności ozna
czającej jego wzrost. Konkurencyjność winna być podnoszona przy wykorzystaniu 
możliwości, jakie daje internacjonalizacja. Intensyfikacja procesów intemacjonali- 
zacyjnych wydaje się więc niezbędna i przesądzona. Internacjonalizacja w warun
kach integracji i globalizacji zwielokrotnia szanse, ale mnoży także zagrożenia. 
Prowadzona polityka gospodarcza winna sprzyjać wykorzystaniu tych pierwszych i 
uniknięciu tych ostatnich.
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