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1. Wzrost gospodarczy a ożywienie 
 

2. Analiza wieloaspektowa i kazus Niemiec 
 

3. Diagnostyka wzrostu D. Rodrik 

  
 



Wzrost, rozwój i ożywienie  
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Wzrost gospodarczy = proces zwiększania efektów 
działalności gospodarczej społeczeństwa kraju 
wyrażający się w przyroście wytwarzanych produktów i 
usług.  
 
 
 
Rozwój gospodarczy = WG + zmiany jakościowe 
(laicyzacja, serwisyzacja, urbanizacja, …. ) 

 



Wzrost gospodarczy 
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•Kryzys finansowy 
 
 
 

 
 
 
•Nowe spojrzenie na wzrost  

 



The Proust index (The Economist 2012) 
wskaźnik utraconego czasu… 
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Kryzys finansowy – indeks straconego czasu, pakt 
fiskalny, wzrost…. 
 

•usuwanie barier – reformy strukturalne 
•stymulowanie gospodarek - EIB 
•redukcja niepewności: EBC & euroobligacje 
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WG wersja poprawiona 
„Beyond GDP” - Stiglitz, Sen, Fitoussi („GDP fetishism”) 
–odejście od „kultu cyfr”, + ochrona środowiska, jakość 
życia 

 
Uzupełniający  wskaźnik „Szczęścia i PKB” (Glücks -BIP) = 
PKB p.c. + 10 elementów (stan zdrowia obywateli, 
poczucie bezpieczeństwa). (Wirtschaftswoche, 2009) 

 
G. Kołodko - Zintegrowany indeks pomyślności (post-
PKB-owska  epoka) 



Indeks Lepszego Życia (Better Life index) = 20 
wskaźników z 11 sektorów gospodarki, OECD 
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Ożywienie >> wzrost gospodarczy 
 
Ożywienie (potoczny termin) ~ rozwój 
gospodarczy 
 
Interdyscyplinarność, eklektyzm, „odwrócony 
imperializm”, ekonomia złożoności  
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Wieloaspektowa analiza wzrostu na 
przykładzie Niemiec 
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„XXL Aufschwung –Deutschland hebt auf” - Wirtschaftswoche  
 
Amcham Chef – „Das Deutsche Erfolgsmodel” Wirtschaftswoche  

 
„Deutschland belacht, beschimpft, bewundert” – 
Wirtschaftswoche 
 
„Deutschlands Wirtschaft prescht voran”  - Handelsblatt  

 
„Deutschlands erstaunliches Comeback” - Handelsblatt 
 
Z chorego człowieka UE – lokomotywą UE 
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Wzrost zrównoważony wg Lisbon Council, think-tank BRXLS & Allianz  
 
Niemcy na czele listy (średnia z 15 wskaźników w kategorii od 1 do 10) 
 
4 kategorie: równowaga budżetowa, konkurencyjność i popyt krajowy, 
zatrudnienie i efektywność produkcji oraz zadłużenie prywatne i 
zagraniczne. 



Konkurencyjność – ujęcie podażowe – makroekonomiczna 
funkcja produkcji i rachunkowość wzrostu  
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Rachunkowość wzrostu - dekompozycja wzrostu na części składowe, 
czyli kapitał fizyczny, ludzki i tzw. całkowitą produktywność 
czynników produkcji TFP /MFP 
 
KLEMS (Capital, Labour, Energy, Material and Service Inputs) 

VA = H + LC + KIT + KNIT + MFP;  
VA w DE (1995-2004) = 1% = -0,5pp + 0,1pp + 0,5pp + 0,5pp+ 0,4pp 

 
 
SVR – metoda funkcji produkcji  
W 2006 wzrost wynosił 1,3%, z czego 1,1 pp. przypadło na TFP, 0,4 
pp. na kapitał i -0,2 pp. na pracę. 
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OECD  
Dekompozycja wzrostu gospodarczego w wybranych 
krajach OECD 1985-2006 
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Bazy AMECO & EU  
Dekompozycja wzrostu gospodarczego w Niemczech 
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Niemcy 1981-1985 1986-1990 1991-1995- 1996-2000 2001-2005 

Potencjalny PKB 2,0 2,7 2,6 1,7 1,2 

Praca  -0,1 0,2 0,0 -0,4 -0,3 

(Zatrudnienie ) (0,9) (1,1) (0,7) (0,3) (0,2) 

(Liczba godzin) (-1,0) (-0,9) (-0,7) (-0,7) (-0,5) 

Produktywność 

pracy 

2,1 2,4 2,6 2,1 1,4 

(Wzrost TUP) (0,7) (0,6) (0,8) (0,8) (0,5) 

(TFP) (1,4) (1,8) (1,7) (1,2) (1,0) 
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 Stosunkowo niska rola (w porównaniu np. z krajami EŚW) TFP i znaczny 
udział we wzroście PKB nakładów pracy (IWH Halle 2009) 
 

 Odwrotne kierunki masowych przepływów czynników produkcji – migrację 
ludności na zachód i kapitału na wschód kraju 
 

 Niejednoznaczna ocena czynnika pracy – poprawa w sferze ogólnego 
zatrudnienia (efekt atypowych form pracy) i ambiwalentna ocena liczby 
godzin pracy (poprawa -  EUROFUND i pogorszenie - OECD) 

 
 Pozytywna, choć powolna, tendencja na rynku wschodnioniemieckim. 

Zamykanie luki między produktywnością (wydajnością pracy) a 
przeciętnym wynagrodzeniem na zatrudnionego szansą na dla 
wschodnioniemieckiego rynku pracy 
 

 Heterogeniczność ścieżki rozwoju: zmiany produktywności i zmiany 
poziomu zatrudnienia, Lipsk, Drezno, czy Poczdam ++, jednak w większości 
przypadków -+ (IWH Halle 2009) 
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 Ziemia i jej zasoby (apele o wprowadzenie aktywnej polityki 
surowcowej w obliczu quasi monopolu Chin na dostawy wielu metali, 
nieodzownych w produkcji dóbr zaawansowanych technologicznie i 
rozwoju energetyki odnawialnej) - idea utworzenia agencji 
surowcowej? 
 

 Do 2035 w Niemczech, mimo dłuższego okresu pracy i ustawicznego 
kształcenia, co czwarte stanowisko dla osób wysoko 
wykwalifikowanych i co dziesiąte dla absolwentów szkół zawodowych 
pozostanie nieobsadzone.  (Prognos 2009) 
 

 Rosnące problemy z łatwym pozyskiwaniem kapitału?. Zdobywanie 
środków na prowadzenie działalności gospodarczej centralny temat w  
przyszłych – „po kryzysowych” latach , Bazylea III (Wirtschaftswoche 
2009), ale „renta zaufania”, „parkowanie” środków w BB 



Podział branżowy – udział sektorów we wzroście 
gospodarczym  
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 Przemysł przetwórczy (budownictwo, produkcja, wytwarzanie energii i 
wydobycie ) 29% VA zach., 27% wsch., budownictwo wsch. w porównaniu 
z zach. o około 3 pp. większy udział w VA; rolnictwo - wkład na poziomie 
2% VA na wschodzie i 1% na zachodzie. Rola usług podobna - około 70% 
VA; na wschodzie udział usług zorientowanych na przedsiębiorstwa (nie 
usługi komunalne) < 25%, na zachodzie > 30%. (IW Köln) 
 

 Liczba sektorów oddziałujących na wzrost produktywności negatywnie 
wzrosła w Niemczech z 14 w 1992-1995 do 19 w 2001-2005. 
Jednocześnie, w  1992-2005 przemysły „ciążące na wzroście 
produkcyjności” (tj. w sumie odpowiadające za jego redukcję) stanowiły 
od 27% do 39% całej wartości dodanej gospodarki RFN (bazy Ifo 2009) 



Udział czynników we wzroście wartości dodanej (%) dla 
różnych branż KLEMS 
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 Produkcja przemysłowa (pojazdów, maszyn i wyr. chem) od lat 
utrzymuje bardzo silną pozycję. W gospodarce dominuje sektor średnich 
i średnio-wysokich technologii. 
 

 Budownictwo, które początkowo rozwijało się w średnim tempie około 
5%, stało się ostatecznie hamulcem zmian (spadek wartości dodanej w 
latach 1996-2001 -1,5%).  
 

 Rosnące znaczenie, zwłaszcza we wschodnich Niemczech, odgrywa 
sektor technologii środowiskowych i klimatycznych CLEANTECH (zielone 
technologie) 
 

 Precyzyjny, optyczny w Turyngii, mikroelektroniki w Saksonii, 
chemicznego i fotowoltaiki w Saksonii Anhalt 
 

 Wciąż słabo na tle międzynarodowym rozwinięty jest sektor usług; 
komplementarność obu sektorów baza przemysłowa to warunek sine 
qua non dla sektora usług. (IWH Halle 2009)  
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Mniejsze aniżeli w innych, zaawansowanych technologicznie, krajach 
OECD  znaczenie branż produkujących ICT, zwłaszcza oprogramowanie (a 
nie sprzęt) i relatywnie większe przemysłów korzystających z usług ICT (T. 
Eicher, T. Strobel 2009) 

 
Branże przyszłości - biotechnologia, nanotechnologia, i inne tzw. "zielone 
technologie" (wzrost do 2020 szacowany na 100% z 1 mln zatrudnionych 
2009 do 2,2 mln wg Roland Berger) – produkcja turbin wiatrowych, paneli 
słonecznych, też tradycyjne sektor samochodowy, maszynowego (wymogi 
ekologiczne), branża budowlana – renowacja budynków.  Dalszy rozwój 
determinowany outsourcingiem tj. projektowaniem działalności, które 
maksymalnie wykorzysta przewagi kosztowe krajów o niskich płacach 
łącząc je z wiedzo-intensywnymi procesami prowadzonymi w samych  
Niemczech (Wirtschaftswoche 2009) 

 
Silny rozwój sektora opieki medycznej +36% 2030 wobec 2007 (RWI 
2009), silver economy 



Kondycja gospodarcza - główne wskaźniki 
makroekonomiczne 
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 C – 56%, I – 19%, G – 18%, NX – 6% (EXP 47%, IMP41%)  
 

 Dominacja eksportu w WG (DE 2 miejsce po Chinach) nie traci na 
znaczeniu. 2004-2007 EXP odpowiadał za 60% notowanego wzrostu, co 
pozwoliło wypracować +CAD 6% PKB (McKinsey 2010)  
 

 Różnice między nowymi i starymi krajami – wciąż wyraźne. Mimo, że w 
okresie 1995-2007 eksport wschodnioniemiecki rósł w tempie 
dwukrotnie wyższym od zachodniego, nadal wolumen eksportu w relacji 
do PKB pozostaje na poziomie o połowę niższym od 
zachodnioniemieckiego (Ifo 2009); 34% firm z zach wobec 20% na 
wschodzie (IWH Halle 2009) 
 

 Udział EXP w PKB do roku 2035 wzrośnie z  48% do 72% (Prognos 2010) 
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Niski poziom(w porównaniu z innymi gospodarkami rozwiniętymi i 
wobec udziału eksportu) konsumpcji prywatnej  

 
Wydatki publiczne (tzw. polewanie z konewki),  w zakresie pomocy 
ukierunkowanej na wyrównywanie poziomu rozwoju ocenianie jako 
mało efektywne. Transfery socjalne w Niemczech 19,2% PKB w 2005 
roku wobec 11,9% w USA i 13,4% w Wielkiej Brytanii (H. Siebert 2006) 

 
Okres pozjednoczeniowy charakteryzował się we wschodnich 
Niemczech dużą nierównowagą S & D. Nadwyżka popytu nad 
wytworzonym w regionie PKB (der Nachfrageüberhang) malała jednak 
systematycznie od 72% w roku 1991 do 10% w 2007 (IWH Halle 2009) 



Kondycja gospodarcza - główne wskaźniki 
makroekonomiczne 
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PSM:  PKB, bezrobocie; inflacja, relacja salda budżetu do PKB i salda 
rachunku obrotów bieżących do PKB % (J. Misala, 2007) 
 
PKB -5% 2009, 2010 – ponad 3% „lokomotywa EU” 
 
Korzystna niska inflacja, prognozy wzrostu ok. 2,3% 
 
Niskie bezrobocie, ale wciąż utrzymujące się wyraźne dysproporcje między 
częścią  wschodnią i zachodnią (demografia poprawi statystykę), 
„Mismatch”, dominacja bezrobocia długoterminowego (ponad 1 rok) , 
nietypowe formy zatrudnienia.  Przyjęte reformy nie tyle zmniejszyły 
bezrobocie, co jedynie zamaskowały je i uczyniły statystycznie 
niewidocznym (Wirtschaftswoche 2009) 
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 Wprowadzenie konstytucyjnego „hamulca” długu ma umożliwić 
konsolidację finansów publicznych. Deficyt Bundu 2016 – 0,35%, BL 
2020 -0%  

 
 Dług - 80% ale łączny  ~ 270% PKB ~ równowaga sektor finansowy, 

niefinansowy, rządowy i gospodarstw domowych (bez 
zagranicznego) (McKinsey 2010) 

 
 Potencjalny, negatywny wpływ spadku eksportu (rezultat 

ogólnoświatowej recesji) na dotychczas rewelacyjne saldo bilansu 
obrotów bieżących. Do 2035 wartość nadwyżki na rachunku obrotów 
handlowych ma wzrosnąć z 4,4 do 8,5% (Prognos 2010) CAD+4,8% 
(ECFIN Outlook 2010) 



Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, prognozy 
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Prognozowane tempo wzrostu gospodarczego 
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Prognozowana stopa bezrobocia 
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Prognozowana stopa inflacji 
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Prognozowane saldo finansów publicznych %PKB 
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Prognozowane saldo na rachunku obrotów 
bieżących %PKB  
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Klimat gospodarczy -  pozostałe determinanty 
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 Czynniki rezydualne – system podatkowy, funkcjonowanie sektora MŚP, 
działalność BIZ, dostępność venture capital, sfera B+R.  
 

 Jeden z najbardziej skomplikowanych na świecie system podatkowy 
(poradniki -10% światowej literatury).  
 

 Negatywny z punktu widzenia i tak słabej w Niemczech C  poziom 
podatków pośrednich (podniesienie w 2007 stawki VAT o 3 pp. do 19%). 
 

 Faktyczna wartość pozyskanych BIZ < potencjał gospodarki. 2005-2007 
– 6. pod względem potencjalnych możliwości, 108 - rzeczywiście 
pozyskanych, (UNCTAD WIR); BIZ OUT = 117 mld € 2008, IN = 17 mld €  

 
 Regionalne zróżnicowanie BIZ - Niemcy zach. (Head Quarters i 

laboratoria B+R, DAX Arbeitgeber), wschód - verlängerte Werkbänke 
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Dobrze rozwinięty sektor MŚP -  jednej strony siła niemieckiej gospodarki, z 
drugiej  (?monopoliści) - przyczyna negatywnego rozdrobnienia wschodnich 
Niemiec (Kleinteilige Wirtschaftsstruktur) 

 
Zmiana paradygmatu rozwoju regionalnego, sukces inicjatyw „BioReggio” i 
„InnoReggio” oraz rozwijające się w części wschodniej klastry wykorzystujące 
tradycje silnych ośrodków przemysłowo-naukowych np. w Jenie, Dreźnie, 
stymulują dalszy rozwój polityki promowania skupisk, jakkolwiek póki co 
niejednoznacznie ocenianej. 20% 3 * klastrów wg EU-Cluster Observatory 
znajduje się w Niemczech – głównie zach. 

 
Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa – znaczna poprawa od 
momentu zjednoczenia w części wschodniej, paradoksalnie, lepszy stanu niż w 
starych krajach, apele o zwiększenie pomocy dla części zachodniej. 

 
Wschód zalety – opieka przedszkolna, zatrudnienie kobiet, ceny 
nieruchomości (Wirtschaftswoche 2010) 
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 Syntetyczny indeks innowacyjności SI (KE) - w 2007 roku Niemcy (0,59) 
zajmowały czwartą lokatę na tle 27 krajów UE i zaliczone zostały do grupy 
„liderów innowacyjności”. 2009 – Niemcy za Szwecją i Finlandią najbardziej 
innowacyjnym krajem EU. Atutami - są dość wysoka komercjalizacja 
(wartość eksportu i liczba firm wprowadzających innowacje, zagrożenia 
dostępność i jakość kapitału ludzkiego i możliwości finansowania).  
 

 Raczej negatywna ocena ogólnego systemu instytucyjnego  - utrudniony 
dostęp do kapitału ryzyka , „gorset” ograniczeń UGW, system 
administracyjny o charakterze kooperacyjnym, a nie konkurującym 
federalizmie, czynniki socjalne – postawa poszukiwania renty, nadmierne 
regulacje rynku pracy, funkcjonowanie związków cechowych, 
rzemieślniczych, utrudniony dostęp do zawodu (J. Heckman 2002, M. 
Feldstein 2003, N. Berthold i H. Fricke 2005). 
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wskaźnik syntetyczny SG  

I  

03*produkt. 

+ 0,3*czas 
pracy  

+ 
0,3*zatrudn 

V 

0,25*studenci  

+ 0,25* zatrud. 
w KBS 

+0,25* wydatki 
B+R  

+ 0,25* 
patenty 

II 

0,1*AGR  

+ 
0,4*MAN 

+0,5*SER 

IV 

0,2*INF  

+ 0,2*UNE 

+0,2*PKB  

+ 0,2* CAD 

+0,2*FINPUB 

III 

0,2* C + 0,3*I  

+ 0,1*G  

+0,4*Exp  
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I II III IV V 

ST -0,30 BE 0,07 HB 0,11 HH 0,24 BE -0,05 

MV -0,19 SL 0,11 BE 0,13 HE 0,30 ST 0,02 

TH -0,13 SH 0,11 SL 0,18 SH 0,38 RP 0,08 

BB -0,08 HB 0,12 SH 0,22 NW 0,38 MV 0,10 

SN -0,04 HH 0,15 RP 0,29 MV 0,39 HB 0,10 

BE 0,12 RP 0,19 TH 0,29 HB 0,39 TH 0,11 

HB 0,14 HE 0,28 SN 0,30 NI 0,43 SH 0,11 

SL 0,25 NI 0,33 HE 0,32 BB 0,45 HE 0,11 

SH 0,26 MV 0,34 ST 0,34 BE 0,47 SN 0,15 

RP 0,42 ST 0,42 NI 0,35 SN 0,50 NI 0,19 

HE 0,43 BB 0,44 MV 0,36 ST 0,50 SL 0,19 

NI 0,49 BW 0,45 HH 0,41 BW 0,51 HH 0,25 

HH 0,49 SN 0,47 BB 0,46 TH 0,52 BB 0,27 

NW 0,59 TH 0,48 BW 0,53 RP 0,57 NW 0,42 

BW 0,60 BY 0,56 NW 0,62 BY 0,59 BY 0,59 

BY 0,64 NW 0,58 BY 0,62 SL 0,62 BW 0,69 



Wartości wskaźników cząstkowych  
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What explains the strength of the German 
recovery? (Economist 08.09.2010) 
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 Eksport - „it comes down to its export orientation” 
 

 Niski poziom lewarowania - „It’s the lack of leverage” 
 

 Lata reform, wstrzemięźliwość płacowa - „Credit years of 
reform, wage moderation and productivity growth” 
 

 Spadek kursu euro w odpowiednim czasie - „Focus on the well-
timed drop in euro” 
 

 Polityka i szczęście - „Good policy, fundamentals and luck” 

 



Diagnostyka wzrostu, D. Rodrik, One Economics, Many Recipes, 

Princton University Press 2007  

Brak inwestycji i 
niska 

przedsiębiorczość 

Nieopłacalność 
podjęcia 

aktywności 
gospodarczej 

Niskie korzyści 
społeczne (brak 

możliwości produkcji, 
brak popytu 

zainteresowania) 

 

Niska 
zawłaszczalność: 

zawodność 
państwa, 

zawodność rynku  

Utrudniony dostęp 
do środków 
finansowych 

Wewnątrz- i 
zewnątrzkrajowe 

ograniczenia 
(oszczędności, brak 

BIZ) 

Przewiduj i reaguj - zarządzanie zmianą w subregionie pilskim - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak inwestycji i niska przedsiębiorczość 

Nieopłacalność podjęcia aktywności gospodarczej Utrudniony dostęp do środków finansowych 

Problemy na arenie 

międzynarodowej: 

 mała atrakcyjność 

państwa dla 

zagranicznych 

inwestorów 

(bezpośrednich jak i 

kapitału 

portfelowego),  

 daleka pozycja kraju w 

rankingach 

konkurencyjności 

międzynarodowej  

 duże ryzyko działania 

w oczach 

zagranicznych 

podmiotów 

Wewnątrzkrajowe 

ograniczenia: 

 słabo rozwinięty 

rynek kapitałowy, 

 niski poziom 

oszczędności 

 mała kapitalizacja 

giełdy,  

 słabo rozwinięta 

sieć pośredników 

finansowych, 

 niedostępność 

kredytów i innych 

form pożyczek 

Niska zawłaszczalność Niskie korzyści 

społeczne: 

 Niedorozwinięta 

infrastruktura 

drogowa, 

telekomunikacyjna 

 Słaby poziom 

kapitału ludzkiego  

 Brak niezbędnych 

środków i 

czynników 

produkcji 

Zawodność 

państwa: 

 Mikro.– podatki, 

korupcja 

 Makro. –

niestabilność 

fiskalna, 

monetarna  

 

Zawodność rynku: 

 Efekty 

zewnętrzne w 

tym spillover 

wiedzy 

 Brak 

koordynacji 

 Brak 

informacji, 

trudności w 

samookreśleniu 

się gospodarki   



Diagnostyka wzrostu, D. Rodrik, One Economics, Many Recipes, 
Princton University Press 2007  
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Algorytm – graf, korona drzewa = niski WG, doprecyzowanie 
przyczyn  

 
Obserwacja symptomów i wykrywanie zaburzeń  

 
Analiza przyczynowo-skutkowa (diagram Ishikawy) 

 
2nd best solution 
Faktyczne obciążenia 
„Beczka o pionowych szczeblach”   



Diagnostyka wzrostu 
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Wzrost = f (ograniczenie 1, ograniczenie 2…ograniczenie n) 
 
zmiany w funkcjonowaniu gospodarki wynikające z wprowadzonych 
kroków politycznych w odpowiedzi na istniejące zaburzenia zależą 
od rozmiarów i znaczenia samej bariery na wzrost jak i wpływu jaki 
ma na jej zmniejszenie wprowadzona reforma polityczna. 
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Przedsięwzięcie odpowiednich kroków czyli wprowadzenie stosownej 
kuracji:  
 
•Działanie hurtowe (wholesale reform) 
 
•Zaatakowanie jak najszerzej  jak największej liczby zakłóceń (do as much 
reform as you can, as best as you can) 
 
•Skierowanie działań na rozwiązanie „drugie po najlepszym”, co oznacza 
uwzględnianie współzależności między elementami  
 
•Rozwiązanie kwestii o największym stopniu zakłócenia (przyczyna symptomów 
– np. stopa podatku) – target the largest distortion 
 
•Koncentracja na problemie o największym obciążeniu  (celem działania jest 
sam efekt występowania zaburzenia – np. rozwój szarej strefy, niska stopa 
zakładania nowych firm) – focus on the most binding constarints 
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D. Rodrik sugeruje: 
 
 W przypadku zakłóceń związanych z utrudnionym dostępem do 

finansowania i przy jednoczesnym wysokim poziomie opłacalności 
działalności  – sprzyjanie napływowi zagranicznego kapitału, 
mobilizowanie krajowych oszczędności 

 
 Gdy społeczne efekty działalności gospodarczej są wysokie a 
powodem problemów było interwencjonistyczne państwo naturalną 
odpowiedzią wydaje się być liberalizacja gospodarki 

 
 Natomiast występowanie zakłóceń powodowanych zawodnością 
rynku tj. brakiem adekwatnego działania państwa a nie jego 
zaangażowaniem, sugeruje wprowadzenie polityki przemysłowej.  



Zasady polityki przemysłowej: 
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1. Należy koncentrować się na aktywnościach nie na sektorach 
2. Wybierać przy tym te działania, które maja charakter nowych lub 

mało znanych, a przez to obiecujących  
3. Wspierać aktywności, które wykazują cechy mnożnikowe, tj., ich 

pozytywne efekty mają zdolność replikowania się, rozlewania 
4. Działania mają być prowadzone poprzez jednoczesne 

bodźcowanie pozytywne, jak i negatywne, przy czym kryteria 
wprowadzenia odpowiednich środków musza być jasno 
zdefiniowane  

5. Jasno określony musi być także zakres przestrzenny, czyli 
horyzont prowadzenia danej polityki, czas w jakim oczekiwane 
skutki powinny się pojawić (klauzula sunset clause) 



Zasady polityki przemysłowej: 

Przewiduj i reaguj - zarządzanie zmianą w subregionie pilskim - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

6. Działania te powinna prowadzić wyznaczona kompetentna 
agencja  

7. Jej prace musi nadzorować odpowiedni organ nadrzędny, co 
gwarantowałoby jakość prac, ale i odpowiedzialność za decyzje 

8. Wymagana jest współpraca i konsultacje między decydentami 
politycznymi  a reprezentantami środowisk biznesowych 

9. Struktura agencji, jak i jej forma działania, muszą być elastyczne 
i dostosowywać się do zachodzących zmian, także obszary 
będące przedmiotem aktywności, choć zdefiniowane powinny 
w miarę potrzeb ulegać modyfikacjom 

10. Bez względu na powyższe, należy zaakceptować możliwość 
wystąpienia błędu i niepowodzenia działań (mistakes that 
result in „picking the losers” will occur)  
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Stylizowane fakty dotyczące wzrostu wskazują, że: 
 

•De facto niewielki impuls jest w stanie wywołać wzrost gospodarczy - 
często za pomocą drobnego instrumentu można wyzwolić tkwiący w 
gospodarce potencjał (in practice, growth spurts are associated with a 
narrow range of policy reforms) 
 
•Praktyki, które odniosły sukces w jednym kraju (regionie) mogą okazać 
się nieskuteczne na innym obszarze (institutional innovations do not 
travel well) 
 
•Wywołanie wzrostu gospodarczego ,a jego podtrzymanie to dwie 
zupełnie różne kwestie stąd wymagające innych podejść (sustaining 
growth is more difficult than igniting it, and requires more extensive 
institutaional reform) 
 



Przykładowe działania wpisujące się w ramy współczesnej 
polityki przemysłowej : 
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 Wspieranie prac badawczo-rozwojowych (B+R) 
 Koordynowanie działań przedsiębiorców mające na celu uzyskanie 
pewnej masy krytycznej warunkującej opłacalność przedsięwzięć 
głównie poprze tzw. internalizację efektów pozytywnych tj. 
włączanie ich do funkcji produkcji firmy  
 Zwłaszcza tych działań, które pozwalają gospodarce na wybór 
właściwej ścieżki długotrwałego rozwoju (subsidizing costs of „self-
discovery”) 
 Gwarantowanie dostępu do kapitału zwłaszcza dla dynamicznych 
ryzykownych, ale obiecujących przedsięwzięć 
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Diagnostyka  Proponowany schemat  

Wzrost - Konkretny przypadek  Wzrost - Zjawisko (kategoria) 
ekonomiczne 

Normatywne ujęcie – jak powinno być?  Pozytywne ujęcie – jak jest? 

Punkt wyjścia – wzrost jest zbyt niski, co 
go ogranicza? (nastawienie negatywne)  

Punkt wyjścia – co powoduje, że wzrost 
„jest jaki jest” neutralne nastawienie  

Poszukiwanie rozwiązania dla 
konkretnego kraju  

Stworzenie matrycy (między krajowych 
lub czasowych)  porównań  



Podsumowując…  
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Wzbudzić wzrost, ożywić a utrzymać rozwój ≠ 

 
Wzrostu nie można zadekretować!! 

 
Państwo – katalizator zmian, usuwanie przeszkód 

 
Ownership –„własność danego procesu” czyli zaangażowanie i czynny 
udział osób w nim uczestniczących, nim zainteresowanych 

 
Model „oparty na długu” wyczerpał się  

 
„Problematyka wzrostu gospodarczego jest skomplikowana z racji 
równoczesnego oddziaływania ogromnej liczby czynników, z których wiele 
jest słabo mierzalnych” (S. Gomułka, 2010)  

 



Dziękuję  
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