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Wstęp

Trzydziestolecie III Rzeczypospolitej skłania do refleksji nad okresem transformacji
gospodarczej oraz nad osiągnięciami polskiego kapitalizmu. Analizy tego typu najczęściej przybliżają wartości liczbowe głównych wskaźników dobrobytu i rozwoju gospodarczego. Jednocześnie punkty sporne stanowią takie kwestie, jak zabezpieczenia socjalne,
wysokość podatków czy prywatyzacja. Rzadko kiedy dyskutuje się nad innymi cechami
naszej gospodarki, przyjmując ciche założenie, że kluczowy opis systemu gospodarczego
zamyka się w wysokości podatków i stopniu redystrybucji dochodów. Tymczasem modele gospodarcze można opisywać w wielu różnych perspektywach i, wbrew twierdzeniom ideologów zarówno lewicy, jak i prawicy, powyższe dwa parametry wcale nie wystarczą do wyjaśnienia skuteczności gospodarki w spełnianiu potrzeb społeczeństwa.
W związku z tym, czas najwyższy jednoznacznie stwierdzić, że kapitalizm może przybierać różnorodne, lepiej lub gorzej dopasowane do warunków instytucjonalnych danego państwa, formy, a wzorcowy i uniwersalny model kapitalizmu po prostu nie istnieje.
W tym raporcie przyjrzymy się polskiej gospodarce od strony jej instytucji, rozumianych jako formalne i nieformalne „zasady gry” życia gospodarczego. Rozpoczniemy od
przedstawienia metodologii badania gospodarek przez pryzmat wzajemnego oddziaływania kilku najważniejszych instytucji koordynujących aktywność niezliczonych podmiotów gospodarczych. Zastanowimy się, jaki wpływ na ład instytucjonalny miał fakt, że
Polska otworzyła się na rozwinięte gospodarki kapitalistyczne jako kraj znacznie zacofany i niedoinwestowany. Następnie rozważymy dwa kierunki, w których zmierzać może
ten ład, prowadzony świadomymi decyzjami politycznymi. Wskażemy model, naszym
zdaniem, bardziej pożądany oraz zaproponujemy kilka kluczowych rozwiązań, które odpowiednio ukierunkują system instytucjonalny Polski.
Pamiętając o trudnościach związanych z wszelkiego rodzaju zmianami instytucjonalnymi, w poniższym raporcie proponujemy model, który pomoże wprowadzić Polskę
w okres gospodarczej dojrzałości, cechującej się większą decyzyjnością ośrodków krajowych. Proponujemy również rozwiązania zwiększające znaczenie decyzji zbiorowych,
zwalczające skutki zjawiska opisywanego w ekonomii jako defekt koordynacji. Nie chcąc
pozostawiać czytelnika jedynie w obrębie rozważań teoretycznych, poniższy raport
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niemal w połowie składa się z propozycji konkretnych reform, pozwalających na osiągnięcie modelu docelowego. Niektóre z nich, stanowiące novum w debacie publicznej,
mogą przyczynić się do jej ubogacenia i nowego spojrzenia na politykę gospodarczą
przez pryzmat spójności instytucjonalnej.
Jako autorzy rozumiemy, że wrażliwość czytelników i odmienne akcentowanie wyzwań stojących przed Polską może prowadzić do zróżnicowanych wniosków. Mamy
jednak nadzieję, że przedstawiona propozycja będzie początkiem rzeczowej dyskusji
z użyciem spójnego aparatu pojęciowego i naukowej precyzji.

5
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Dwudziestowieczne rozdarcie świata na dwa walczące ze sobą systemy gospodarcze – kapitalizm i socjalizm – pozostawiło wyobrażenie o zero-jedynkowym charakterze ustrojów gospodarczych. W wizji tej jednym wyborem jest całkowite upaństwowienie i centralne planowanie gospodarki,
Jest to odpowiedni moment, by stwierdzić, drugim zaś – niemal nieskrępowana wolże istnieje wiele modeli kapitalizmu, a ich ana- ność gospodarcza i udział państwa ograniliza jest podstawą współczesnych badań nad czony do minimum. Tertium non datur – jeśli
zróżnicowaniem gospodarczym.
gospodarka nie jest wolnorynkowa, to musi
być socjalistyczna, i vice versa.
Po historycznym zwycięstwie kapitalizmu nad socjalizmem, ten pierwszy utożsamiany bywa ze swoją skrajnie liberalną wersją. Podejście takie jawiło się jako wyjątkowo kuszące, gdy w początkach lat 90. należało z całą mocą odrzucić omyłki minionego systemu i zmienić dotychczasowy paradygmat rozwoju. Po upływie trzech dekad
od tamtego momentu, czas na nowo spojrzeć na problem zróżnicowania gospodarczego,
odrzucając narosłe dogmaty. Tym samym, jest to odpowiedni moment, by stwierdzić,
że istnieje wiele modeli kapitalizmu, a ich analiza jest podstawą współczesnych badań
nad zróżnicowaniem gospodarczym.
Ideą, która przyświeca autorom niniejszego raportu, jest chęć systemowego i kompleksowego spojrzenia na gospodarkę
w kontekście różnorodności kapitalizmu
Typ idealny to abstrakcyjny model składający
się z najistotniejszych cech danego zjawiska
i w oparciu o rzetelną literaturę naukową.
społecznego. Nie występuje on w rzeczywiPierwsze usystematyzowane badania w tym
stości, ale jest uproszczeniem ułatwiającym
zakresie sięgają lat 60.1, a prawdziwą popudokonywanie klasyfikacji zjawisk społeczlarność zdobyły po upadku bloku wschodnych. Pojęcie to zostało wymyślone przez jedniego2. Spośród obecnych w literaturze
nego z ojców socjologii – Maxa Webera.
metod rozróżniania modeli gospodarczych,
1
2
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 honfield A. Modern Capitalism, New York: Oxford University Press, 1965.
S
Np. Albert M. Capitalism against Capitalism, London: Whurr 1991.
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za najwłaściwszą autorzy raportu uznali typologię gospodarek Europy Zachodniej stworzoną przez Petera A. Halla i Davida Soskice’a3, rozszerzoną następnie przez Andreasa
Nölkego i Arjana Vliegentharta4 o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Metoda ta, powszechnie uznana we współczesnej socjologii ekonomicznej, nie skupia się na pojedynczych wskaźnikach takich jak rola państwa w tworzeniu PKB czy zakres wolności
gospodarczej, ale uwzględnia szereg powiązanych ze sobą instytucji tworzących razem
„typy idealne”.

Charakterystyczny mechanizm koordynacji
Kluczowym czynnikiem różnicującym wewnętrznie gospodarki kapitalistyczne jest mechanizm koordynacji. Dla wielu osób może być to zaskakujące ze względu na powszechne
przeświadczenie, iż koordynacja gospodarcza jest cechą gospodarek centralnie planowanych. To nieprawda. Koordynacja gospodarcza jest procesem synchronizacji działań podmiotów gospodarczych na rynku, bez której nie mogłoby dochodzić do transakcji i współpracy. W tym sensie mechanizm rynkowy jest również jednym z mechanizmów koordynacji,
który poprzez ustalanie cen pozwala na spotykanie się popytu i podaży przekształcając
indywidualne decyzje w zbiorowe działania rynkowe. Często zapominamy o koordynacyjnym charakterze mechanizmu rynkowego ze względu na jego wszechobecność.
Mechanizm rynkowy nie jest jednak jedynym mechanizmem koordynacyjnym. Równolegle do niego możemy wyróżnić wiele innych, spośród których najważniejszymi są
sieć oraz hierarchia. Sieć stanowi mechanizm dobrowolnej współpracy podmiotów gospodarczych, która odbywa się z wyłączeniem bezpośredniego zastosowania cen i wymiany rynkowej, a bazuje na wspólnocie
To właśnie triada rynku, sieci oraz hierarchii, uży- interesów. Mechanizm sieciowy przejawia
tych w różnych proporcjach, tworzy indywidualny się występowaniem formalnych lub niemechanizm koordynacyjny każdego państwa.
formalnych grup interesów ingerujących
w procesy gospodarcze poprzez lobbing lub
nadane im uprawnienia. Hierarchia z kolei jest wyrazem podległości jednych podmiotów
w stosunku do drugich i związana jest najczęściej z powiązaniami kapitałowymi. Podmioty podległe wykonują polecenia swoich zwierzchników nie dlatego, że jest to wynikiem kalkulacji ekonomicznej pomiędzy nimi, ale dlatego, że są od nich zależne.
To właśnie triada rynku, sieci oraz hierarchii, użytych w różnych proporcjach, tworzy
indywidualny mechanizm koordynacyjny każdego państwa. Określenie charakterystycznego mechanizmu koordynacyjnego jest podstawą użytej przez nas typologii rozróżniania
modeli kapitalizmu na trzy modele podstawowe, będące weberowskimi typami idealnymi.
3

4

 all P.A., Soskice D., Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage,
H
Oxford University Press, 2001.
Nölke, A., & Vliegenthart, A., Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market
Economies in East Central Europe, World Politics 61 nr 4, str. 670–702, Princeton University, 2009.
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Gospodarki, w których istotność mechanizmu cenowego jest najbardziej widoczna
zostały nazwane liberalnymi gospodarkami rynkowymi. Koordynacja odbywa się w nich
głównie przez konkurencję cenową i formalne kontrakty zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi, inne mechanizmy koordynacji mają relatywnie mniejsze znaczenie.
Należy wyraźnie podkreślić, że słowo „liberalny” w nazwie nie odnosi się do swobody
działalności gospodarczej czy skali redystrybucji przez państwo, ale do rynkowego mechanizmu koordynacji. Wzorcowymi przykładami liberalnych gospodarek rynkowych są
Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.
Obok liberalnych gospodarek rynkowych wyróżniamy tzw. koordynowane gospodarki rynkowe, które poza mechanizmem cenowym wykorzystują sieci powiązań i stowarzyszeń przedsiębiorców, wspólnie podejmujących decyzje i wywierających lobbing
na państwo. Przykładem tego typu sieci są niemieckie związki branżowe oraz samorząd
gospodarczy stanowiący niezależny element władzy publicznej. Tradycje tego zbiorowego działania sięgają czasów pruskich, a nawet średniowiecznych cechów rzemieślniczych i kupieckich. Rola mechanizmu sieciowego w gospodarkach koordynowanych jest
na tyle duża, że nie da się jej w prosty sposób pominąć. Stanowi ona spoiwo wielu formalnych i nieformalnych instytucji gospodarczych, takich jak np. instytucje kształcenia
dualnego5. Przykładami koordynowanych gospodarek rynkowych są Niemcy i Austria.
Trzecim typem gospodarek opisywanych w literaturze z zakresu zróżnicowania kapitalizmu są zależne gospodarki rynkowe. Ich kluczowym wyróżnikiem jest mechanizm
koordynacji oparty na hierarchii, a przejawiający się dominującą rolą korporacji międzynarodowych. Ten typ gospodarek odnosi się zazwyczaj do państw postkomunistycznych,
które w okresie transformacji ustrojowej otworzyły szeroko swoje rynki na firmy zagraniczne, pozwalając im na osiągnięcie silnej pozycji rynkowej. Firmy te, poszukując niskich
płac, dobrze wykształconej kadry i „wiedzy utajonej”6 znajdującej się wewnątrz przejmowanych przedsiębiorstw, stały się kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Przejęły one
branże eksportowe, sektor finansowy, telekomunikację i handel sieciowy. Koncentrują
one również wokół siebie szereg lokalnych firm, będących ich poddostawcami, przez co
pośrednio kontrolują przepływ kapitału w gospodarce. Korporacje międzynarodowe nie
kierują się logiką maksymalizacji zysku na danym rynku, lecz w skali całej, międzynarodowej grupy kapitałowej. Przez to konkretne działania, które podejmują na terenie
gospodarek zależnych, nie muszą być zawsze zgodne z wewnętrznym interesem tych
gospodarek. Polska, będąca jednym z wzorcowych przykładów gospodarki zależnej, doświadczyła tego w sposób szczególny w trakcie kryzysu finansowego, kiedy to wiele
banków zagranicznych wstrzymało akcję kredytową, by dokapitalizować swoje centrale
5

6
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 ształcenie dualne to model polegający na łączeniu edukacji teoretycznej w szkołach, z zajęciami prakK
tycznymi w zakładach pracy. Szersze omówienie tego zagadnienia znajduje się w podrozdziale „Dualny
system kształcenia”.
Wiedza utajona to rodzaj wiedzy trudnej do zwerbalizowania, a przez to trudnej do przekazania inaczej
niż przez bezpośredni kontakt. Najczęściej wykorzystywana jest w praktyce i w codziennych działaniach. Elementem wiedzy utajonej jest tzw. know-how.
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borykające się z problemami finansowymi.7 Typowymi przykładami zależnych gospodarek rynkowych są kraje Grupy Wyszehradzkiej.
Należy pamiętać, że podział na modele kapitalizmu jest podziałem bardziej teoretycznym niż empirycznym, stąd też istnieje szereg państw, które nie pasują do żadnego
z wybranych modeli – w takich sytuacjach mówimy o modelach hybrydowych, stanowiących kombinację kilku z powyższych. Typologia ta nie ma również na celu objęcia wszystkich istniejących systemów gospodarczych, a skupia się jedynie na państwach europejskich oraz państwach kultury anglosaskiej, które stanowią rdzeń światowego kapitalizmu.
Każdy z wymienionych modeli posiada
Tylko istotna zmiana warunków instytucjonal- wzajemnie powiązane instytucje, przez co
nych lub celowy i długotrwały wysiłek refor- charakteryzuje się dużą trwałością. Z tego
matorski może prowadzić do zmiany modelu powodu nie można przypuszczać, że gospogospodarczego i wytworzenia się nowego, cha- darki będą z czasem samoczynnie zmierzały
rakterystycznego mechanizmu koordynacji.
do jednego, ostatecznego modelu. Tylko
istotna zmiana warunków instytucjonalnych
lub celowy i długotrwały wysiłek reformatorski może prowadzić do zmiany modelu gospodarczego i wytworzenia się nowego, charakterystycznego mechanizmu koordynacji.

Model finansowania przedsiębiorstw
Z mechanizmem koordynacji powiązane są ściśle instytucje finansowania inwestycji.
Chociaż zróżnicowane metody finansowania takie jak giełda, kredyt, kapitał własny czy
inwestycje zagraniczne występują w każdej gospodarce, to poszczególne typy gospodarek korzystają z nich w innych proporcjach. Gospodarki liberalne oparte o mechanizm rynkowy w sposób ponadprzeciętny wykorzystują krajowe i zagraniczne rynki
kapitałowe. Przykładowo, kapitalizacja brytyjskiej czy amerykańskiej giełdy przekracza
wartość PKB tych krajów. Ponieważ wycena aktywów kapitałowych oparta jest przede
wszystkim o działania mechanizmu popytu i podaży, to jest to mechanizm alokacji współgrający z występującym w tych krajach rynkowym mechanizmem koordynacji.
Tak rozwinięte rynki finansowe nie występują w gospodarkach koordynowanych,
w których znacznie ważniejsze źródło finansowania stanowią kredyty i pożyczki krajowe oraz kapitał własny przedsiębiorstw. Dzięki temu gospodarki koordynowane posiadają dobrze rozwinięte systemy bankowe złożone nie tylko z banków krajowych,
ale także z licznych, lokalnych instytucji finansowych. Sieci przedsiębiorstw skupione
wokół dużych krajowych korporacji są często obsługiwane przez powiązany z nimi bank.
Zwiększa to usieciowienie firm, a przez to wzmacnia główny mechanizm koordynacji,
gwarantując trwałość modelu.
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Z kolei zależne gospodarki rynkowe, będące gospodarkami postkomunistycznymi,
nie miały możliwości wytworzenia silnego, rodzimego rynku finansowego. Wynikało to
z niedoborów kapitału i braku silnej klasy średniej w momencie transformacji ustrojowej.
Braki te były zastępowane przez import kapitału z zagranicy w postaci bezpośrednich
inwestycji zagranicznych oraz przejmowania rynków finansowych przez zagraniczne
instytucje. W szczytowym momencie aż 72,3% systemu bankowego Polski było w zagranicznych rękach, a inwestycje zagraniczne były mocno niezbilansowane – import kapitału kilkukrotnie przewyższał jego eksport. Takie niezbilansowanie nie było obserwowane w innych modelach gospodarczych. Pozwoliło to na szybkie uzupełnienie braków
kapitałowych bez konieczności wyrzeczeń w postaci wysokich stóp oszczędności, jednak
stało się bezpośrednią przyczyną zależności gospodarczej.

Ład korporacyjny
Różne metody koordynacji oraz finansowania współwystępują z odmiennymi, ale dopasowanymi do nich modelami ładu korporacyjnego, czyli zasad i norm zarządzania firmą
oraz nadzoru nad nią. Kluczowym elementem ładu korporacyjnego jest relacja pomiędzy
akcjonariuszami a zarządami przedsiębiorstw. W liberalnych gospodarkach rynkowych
jednym z efektów wysokiego rozwoju rynków kapitałowych jest występowanie rozproszonego akcjonariatu o małej, indywidualnej sile przetargowej. Dlatego też w tego
typu gospodarkach występuje zazwyczaj silna kontrola zarządów. Ma ona na celu zapewnienie interesu rozproszonego akcjonariatu, a interesem tym jest przede wszystkim
maksymalizacja dywidend i wartości akcji.
Jest to model odmienny od koordynowanego, w którym własnościowe metody inwestowania nie są tak popularne, w związku z czym akcjonariat jest bardziej skoncentrowany. Silni akcjonariusze, wywodzący się często z rodzin założycieli, zasiadają w zarządach przedsiębiorstw lub mają tam swoich bezpośrednich reprezentantów pilnujących
ich interesu od wewnątrz. Przykładowo, rodzina Siemens, choć posiada jedynie niecałe
7% akcji, to nadal pozostaje największym akcjonariuszem tej firmy i posiada swojego
przedstawiciela w radzie nadzorczej, jest nim Nathalie von Siemens – praprawnuczka
Wernera von Siemensa – założyciela spółki. Dzięki wytworzeniu takiego ładu korporacyjnego, zarządy największych przedsiębiorstw w gospodarkach koordynowanych nie skupiają się w takiej mierze na ogólnym interesie akcjonariuszy, ale w sposób szczególny pilnują interesu właścicieli dużych pakietów akcji i z nimi konsultują najważniejsze decyzje.
Z kolei jeśli chodzi o zależne gospodarki rynkowe to prawo spółek handlowych było
w nich w dużej mierze tworzone pod wpływem wymogów członkostwa w Unii Europejskiej. Nie stanowi zatem efektu wewnętrznego kształtowania instytucji, ale w dużej
mierze jest importem tych instytucji z zewnątrz. W efekcie bywa ono hybrydowym zlepkiem różnych modeli, co dotyczy głównie kwestii formalno-prawnych, gdyż rzeczywisty
związek między akcjonariuszami a zarządami ponownie kształtowany jest przez rolę
10
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kapitału zagranicznego. Spółki-córki zagranicznych firm nie są bezpośrednio kontrolowane przez akcjonariuszy, lecz przez centrale swoich korporacji – często nie są one nawet
notowane na lokalnych giełdach. Stąd też rola lokalnych zarządów jest istotnie ograniczona i sprowadza się w dużej mierze do realizacji zewnętrznych strategii. Negocjacje nie
odbywają się na linii zarząd-akcjonariusze,
Prawo spółek handlowych w gospodarkach zależ- ale pomiędzy zarządami krajowymi a zanych nie stanowi efektu wewnętrznego kształto- rządami central zagranicznych. Ze względu
wania instytucji, ale w dużej mierze jest importem powiązania w łańcuchu dostaw może mieć
tych instytucji z zewnątrz.
to duże konsekwencje dla lokalnych poddostawców przez np. wymuszanie na nich
decyzji strategicznych co do technologii produkcji, metod rozliczeń czy też stosowania
konkretnych systemów informatycznych.

Relacje pracownik-pracodawca
Różne modele gospodarcze z czasem wytworzyły odmienne zasady funkcjonowania
rynków pracy, przez to też odmienne instytucje budujące relacje między pracownikiem
a pracodawcą. W gospodarkach liberalnych rynek pracy jest silnie zindywidualizowany,
co oznacza, że pracownik i pracodawca ustalają zasady współpracy w toku dwustronnych
negocjacji, a porozumienia zbiorowe występują rzadko. Na rynku tym pracownik traktuje
swoje kompetencje jako indywidualny zasób, który stara się sprzedać za jak najwyższą
kwotę przedsiębiorcom zgłaszającym na niego popyt. Takie podejście ogranicza bodźce
do zbiorowego negocjowania płac oraz nie wytwarza długotrwałej więzi między pracownikami i pracodawcami. W gospodarkach liberalnych występuje przez to szybsza cyrkulacja pracowników oraz częstsze praktyki podkupywania talentów niż w innych modelach.
Zgoła odmienną sytuację prezentują koordynowane gospodarki rynkowe, w których
istotnym elementem koordynacji na rynku pracy jest budowa długotrwałej relacji między
pracownikiem a pracodawcą. Rynek pracy ma tam charakter bardziej korporacyjny
z licznymi branżowymi i ogólnokrajowymi porozumieniami zbiorowymi. Porozumienia te
często uniemożliwiają indywidualne negocjacje płacowe, a dzięki usieciowieniu przedsiębiorców dużo rzadziej dochodzi tam do wzajemnego podkupywania pracowników.
Występowanie tego typu układów jest możliwe dzięki istnieniu dwóch zinstytucjonalizowanych stron obniżających koszty transakcyjne prowadzenia negocjacji. Z jednej
strony są to stowarzyszenia branżowe przedsiębiorców i samorząd gospodarczy, z drugiej silne związki zawodowe oraz rady pracownicze posiadające swoich przedstawicieli
w radach nadzorczych przedsiębiorstw.
Pozycja przetargowa pracowników w gospodarkach zależnych jest słabsza niż w gospodarkach koordynowanych, co wpływa również na wytworzenie innych relacji między
pracownikami a pracodawcami. Przedsiębiorstwa transnarodowe, optymalizując swoją
wartość w ramach globalnych grup kapitałowych, nie mogą sobie pozwolić na wysokie
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pensje i wysoki poziom uzwiązkowienia pracowników. Z drugiej strony, utrzymywanie
rażąco niskich płac groziłoby strajkami pracowniczymi i mogłyby zablokować globalny
łańcuch produkcyjny oraz spowodować gigantyczne straty. W obu przypadkach obniżyłoby to konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Dlatego też wytworzone zostały relacje
gwarantujące ład społeczny i nieprzerwaną ciągłość produkcji. Pensje utrzymywane
są na poziomie gwarantującym konkurencyjność międzynarodową, lecz jednocześnie
względnie wysokim w skali tych gospodarek. Występują tam głównie porozumienia
zbiorowe na poziomie konkretnych zakładów pracy, a wiele instytucji takich jak np. rady
pracownicze jest wdrażanych tylko połowicznie, równocześnie niemal nie występują
porozumienia branżowe. Jest to zjawisko nietypowe dla innych modeli gospodarczych.
W efekcie, system ten zapewnia konkurencyjność płacową i gwarantuje średni poziom
elastyczności rynku pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu spokoju społecznego.

System edukacji i szkoleń
Przyjęta metoda wyróżniania modeli gospodarczych dobrze podkreśla komplementarny charakter instytucji rynku pracy i instytucji edukacji. Liberalne gospodarki rynkowe,
nastawione na zindywidualizowany i wysoko konkurencyjny rynek pracy, wytworzyły
model kształcenia pozwalający pracownikowi wykonywać swoją pracę w wielu różnych
przedsiębiorstwach. Kształcenie to ma charakter ogólny, co stanowi bazę niezbędną do
wykonywania zróżnicowanych zadań, a jednocześnie jest wysokiej jakości, przez co pozwala na uzyskanie siły przetargowej w indywidualnych negocjacjach płacowych. Wysoka jakość systemów edukacji i duże wydatki publiczne na edukację zwalniają przedsiębiorców z konieczności inwestowania w kompetencje pracownika, co byłoby i tak
nieopłacalne ze względu na duży poziom elastyczności rynku pracy. Gospodarki liberalne
kładą jednocześnie duży nacisk na innowacje i wydatki badawczo-rozwojowe, starając
się w ten sposób maksymalnie wykorzystać wysokie kompetencje swoich pracowników.
Korporacyjny charakter koordynowanych gospodarek rynkowych znacznie zwiększa
opłacalność inwestowania pracodawców w proces kształcenia, gdyż ogranicza problem
cyrkulacji kadr. Wykształcony pracownik dłużej pozostaje u pracodawcy, który zainwestował w jego szkolenia, co pozwala osiągać wyższe stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. Umożliwia to rozwój modelu kształcenia dualnego łączącego teoretyczną
naukę zawodu w szkole z nauką praktyczną w miejscu pracy. Buduje to specjalistyczne
kompetencje, często dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy, jednocześnie
ograniczając konkurencyjność pracownika w innym miejscu pracy. Model ten wymusza
jednak pewien poziom inwestycji w edukację ze strony przedsiębiorstw. W gospodarkach koordynowanych, zdecydowanie częściej niż w liberalnych, rozpowszechnione jest
kształcenie zawodowe, współgrające z modelem kształcenia dualnego.
W odróżnieniu od dwóch poprzednich modeli gospodarczych, zależne gospodarki
rynkowe nie wytworzyły charakterystycznego systemu edukacji. Kapitał zagraniczny
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wchodzący na ich teren w okresie transformacji korzystał z dużych, dobrze wykształconych zasobów pracy, w tym licznego grona pracowników technicznych. Nie utrzymał się
jednak występujący w okresie komunizmu model kształcenia dualnego, ze względu na
brak mechanizmów koordynacji na poziomie branżowym. Kapitał zagraniczny nie zaczął
również inwestować w krajowe badania i rozwój zatrzymując te segmenty łańcuchów
wartości w swoich centralach. Liczne zwolnienia podatkowe, a przez to ograniczone
dochody budżetowe, utrudniały budowę dobrego, publicznego systemu kształcenia.
W wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej zaobserwowano spadek wydatków
na edukację w stosunku do PKB w okresie po transformacji ustrojowej. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla trwałości modelu gospodarki zależnej, gdyż nie pozwala na
sprawne odtwarzanie kompetencji w gospodarce, a przez to podtrzymywanie atrakcyjności inwestycyjnej tych państw.

Transfer innowacji
Mechanizm koordynacji wpływa nie tylko na system edukacji, ale również na system
transferu innowacji. Liberalne gospodarki rynkowe cechują się występowaniem formalnych kontraktów i rynkowych mechanizmów transferu, takich jak kupowanie patentów
i licencji. Współgra to z ich modelem koordynacji opartym o mechanizm cenowy oraz
z mechanizmem finansowania inwestycji bazującym na rynkach kapitałowych.
W gospodarkach koordynowanych charakterystycznym mechanizmem transferu
innowacji jest tworzenie spółek joint-venture między kilkoma przedsiębiorstwami lub
współpraca przedsiębiorstw w procesie rozwoju innowacji. Jest to łatwiejsze niż w innych modelach ze względu na występujące tam sieci współpracy. Pozwala również łatwiej dzielić się wiedzą utajoną i gwarantuje większą kontrolę nad wytworzonymi innowacjami. Jest to o tyle ważne, że gospodarki te są zazwyczaj gospodarkami wysoko
uprzemysłowionymi, a ich konkurencyjność opiera się nie tyle na innowacjach produktowych, co procesowych.
W przypadku gospodarek zależnych ponownie dominujące znaczenie ma rola hierarchii korporacyjnej. Transfer innowacji odbywa się z zagranicznych central do lokalnych
spółek-córek. Minimalizuje to ryzyko wycieku know-how i patentów poza zamknięty
system powiązań kapitałowych. Spółki-córki nie wytwarzają lokalnie innowacji, gdyż gospodarki zależne są dla nich jedynie miejscem produkcji. Z tego powodu jedynym generatorem lokalnych innowacji może być sektor poddostawców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zazwyczaj nie posiadają one jednak odpowiednich środków by inwestować
w badania i rozwój, przez co nie wytwarzają przełomowych innowacji (ang. radical innovation). Taki system powiela imitacyjny model rozwoju, pozwala jednak szybko podnieść
poziom produktywności poprzez transfer innowacji z zagranicy oraz współdzielenie procesów produkcyjnych między głównym producentem a powiązanymi z nim poddostawcami. Model ten pozostawia jednak trudną do przeskoczenia lukę technologiczną, gdyż
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kluczowe innowacje produktowe oraz know-how w zakresie ich wytwarzania pozostają
w obszarze wyłącznej wiedzy korporacji zagranicznych.

Przewagi komparatywne
Opis modeli gospodarczych przedstawiony powyżej często rodzi pokusę ich wartościowania, co odnosi się szczególnie do modelu zależnej gospodarki rynkowej. Należy jednak pamiętać, że modele te zostały wytworzone pod wpływem historycznego
procesu ewolucji instytucjonalnej, a nie były efektem świadomego wyboru. Było tak
w każdym z trzech przypadków, choć w gospodarkach zależnych, proces ten był zdecydowanie krótszy, ze względu na wielokrotne przerywanie ciągłości instytucjonalnej
państw Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku.
Liberalne gospodarki rynkowe, oparte o formalne kontrakty, kształcenie ogólne, duże
wydatki B+R i silne mechanizmy rynkowe wytworzyły przewagi bazujące na radykalnych
innowacjach w sektorze usług i technologii. To właśnie tego typu gospodarki tworzą gigantów technologicznych i globalne instytucje finansowe. Z kolei koordynowane gospodarki rynkowe, dzięki dobremu kształceniu zawodowemu i stabilnym relacjom między
pracownikami a pracodawcami, wytwarzają inkrementalne innowacje w sektorze dóbr
kapitałowych. Są to gospodarki tworzące nowoczesny przemysł i będące kolebką wielu
globalnych marek branży maszynowej i środków transportu.
Również zależne gospodarki rynkowe posiadają swoje charakterystyczne przewagi
komparatywne będące efektem ich wewnętrznego ładu instytucjonalnego. Czerpią
one korzyści ze swojej stabilnej pozycji w międzynarodowych łańcuchach wartości,
dobrze wykształconej siły roboczej i względnie tanich kosztów pracy. Wbrew powszechnej opinii, nie wytwarzają produktów nisko zaawansowanych, ale budują przewagi na reeksporcie średnio i wysoko zaawansowanej produkcji przemysłowej Wbrew powszechnej opinii, zależne gospodarki
oraz dóbr konsumpcyjnych, takich jak sa- rynkowe nie wytwarzają produktów nisko zamochody, czy elektronika. Produkty te nie awansowanych, ale budują przewagi na reeksą jednak opracowywane, a jedynie mon- sporcie średnio i wysoko zaawansowanej protowane w krajach gospodarek zależnych. dukcji przemysłowej oraz dóbr konsumpcyjnych.
Taki model uzależnienia od kapitału zagranicznego pozwala na szybki wzrost produkcji i szybki transfer innowacji wewnątrz
grup kapitałowych, stanowi jednak potencjalne ryzyko związane z pułapką średniego produktu.
Informacje na temat kluczowych cech poszczególnych modeli gospodarczych podsumowuje tabela przedstawiona na kolejnej stronie.
Przedstawiony w powyższym rozdziale opis streszcza główny nurt współczesnych
badań nad różnorodnością kapitalizmu. Od czasu powstania powyższej typologii minęła
jednak dekada, co w naturalny sposób rodzi szereg pytań o jej aktualność. W tym czasie

Tabela 1. Podsumowanie najważniejszych
cech różnych modeli kapitalizmu

Polski model kapitalizmu

polska gospodarka uległa istotnym przeobrażeniom i należy zweryfikować, czy nadal
uprawnione jest klasyfikowanie jej do miana zależnej gospodarki rynkowej. Być może
da się zaobserwować stopniowe odchodzenie od tego modelu i dryf w którymś z dwóch
pozostałych modeli. Te zagadnienia spróbujemy opisać w kolejnym rozdziale.

Źródło: Nölke, Vliegenthart. str. 680.
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Chcąc dokonać właściwej klasyfikacji polskiej gospodarki należy przeanalizować jej
dopasowanie do opisanych wcześniej kryteriów zróżnicowania kapitalizmu. W tym celu
posłużymy się wskaźnikami gospodarczymi, które wzięli pod uwagę Nölke i Vliegenthart
w swojej pracy poświęconej krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Uznaje się, że dokonane przez autorów analizy pozwoliły na znalezienie korelacji pomiędzy komplementarnością poszczególnych składników ładu instytucjonalnego a wynikami gospodarczymi.
Zdiagnozowanie wówczas państw Grupy Wyszehradzkiej jako przykładów modelu zależnych gospodarek bazowało na szeregu zbieżnych obserwacji empirycznych. Dlatego
też w niniejszym rozdziale odpowiemy na pytanie o model gospodarczy Polski w 2021 r.,
patrząc przez pryzmat tych samych wskaźników ekonomicznych.
Tym bardziej jest to istotne, jeżeli uświadomimy sobie, że Nölke i Vliegenthart wykonali badanie przeszło dekadę temu, więc upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby podjąć
próbę weryfikacji wyników ich badań. Szczególnie interesujące będzie sprawdzenie, czy
Polska pozostaje w podobnym stopniu gospodarką zależną, czy może, po okresie transformacji, dąży do jednego z pozostałych modeli. W wymiarze politycznym jest to pytanie o przedsięwzięte kroki w kierunku podążania za państwami wzorcowymi dla koordynowanej lub liberalnej gospodarki rynkowej. Do tych pierwszych zaliczane są przede
wszystkim Niemcy, ale również Austria. Zaś Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania
podawane są jako przykłady liberalnego modelu kapitalizmu.
Jako główne zmienne, służące do zdefiniowania rodzaju gospodarki, podaje się:
һһ
һһ
һһ
һһ
һһ
һһ

kapitalizację giełdy;
kredyt krajowy dla sektora prywatnego;
zobowiązania z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
udział kapitału zagranicznego w kluczowych sektorach gospodarki;
wydatki na edukację;
wskaźniki intensywności badawczo-rozwojowej.

Przeanalizujemy powyższe wskaźniki po kolei, więc pierwszym z nich będzie kapitalizacja giełdy jako procent PKB, wskazująca, jaką łączną wartość posiadają spółki
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notowane na giełdzie w odniesieniu do Produktu Krajowego Brutto. Wysokie wartości
tego wskaźnika są typowe dla modelu liberalnej gospodarki rynkowej. W przypadku
Giełdy Papierów Wartościowych wskaźnik w ostatnich latach oscylował w okolicach
średniej wynoszącej 32%. Początkowo można było przypuszczać, że rola giełdy będzie
rosła, co sugerowałoby zmierzanie Polski do modelu liberalnego, jednak za sprawą kryzysu w 2008 r. doszło do przerwania trendu i kapitalizacja giełdy nie powróciła już do
dawnych poziomów. Podobna sytuacja miała miejsce także m.in. w Niemczech czy USA,
jednak tamtejsze giełdy odrobiły straty, choć nie da się stwierdzić, czy jest to trwałe
zjawisko. Co istotne, poziomy ich kapitalizacji są wyższe niż w Polsce, a w przypadku
USA zdecydowanie przekraczają 100% PKB. Jeśli porównamy polską i niemiecką gospodarkę to zauważymy silną korelację między wartościami ich kapitalizacji. Wynika to
oczywiście z wzajemnego powiązania tych dwóch gospodarek. Polska giełda prezentuje
się skromniej na tle giełdy niemieckiej, jednak nie stanowi to istotnej różnicy jakościowej
z perspektywy zróżnicowania kapitalizmu. Choć niemieckiej giełdzie udało się odrobić
straty wywołane kryzysem równo po dziesięciu latach, to nie ma podstaw by uważać,
że będzie to trwały efekt. Wpływ na spowolniony rozwój giełdy w Polsce miała z kolei reforma likwidująca OFE. Dodatkowo, dane mogą wskazywać na większą zachowawczość
lub nieufność wobec inwestowania na rynku giełdowym w państwie o słabszej walucie,
jakim niewątpliwie jest Polska. Dane z ostatnich lat nie wskazują, by nasza gospodarka
zmierzała w stronę wysokich poziomów kapitalizacji giełdowej, charakterystycznych
dla modelu liberalnego, jakościowo nie odbiega jednak od modelu koordynowanego,
pomimo niższych wartości.

Wykres 1. Kapitalizacja giełdy jako % PKB w Polsce,
Niemczech i USA w latach 2003–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.
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Kolejny wskaźnik, czyli kredyt krajowy dla sektora prywatnego, w gospodarkach liberalnych utrzymuje się nieprzerwanie na wysokim poziomie, który wynosi niemal
200% PKB. Co ciekawe, Niemcy i Austria stopniowo odchodzą od względnie wysokiego
poziomu tego wskaźnika, notując od kilkunastu lat coroczne spadki do okolicy 80%. Jest
to o tyle ciekawe, że dane, których użyli Nölke i Vliegenthart, pochodziły z 2005 roku,
kiedy to wartość kredytu krajowego przeZjawisko zbiegania wartości kredytu w Polsce kraczała 100% PKB. W przypadku Polski,
i Niemczech jest o tyle ciekawe, że od około de- trend jest raczej nieznacznie wzrostowy,
kady nie wynika z doganiania przez Polskę, ale choć utrzymuje się na podobnym poziomie
przede wszystkim ze spadku w Niemczech.
od prawie dziesięciu lat. Nic nie wskazuje, by
w najbliższych latach miał wzrosnąć do wartości powyżej 100%, należy raczej oczekiwać powolnej konwergencji Polski i Niemiec
do poziomu 60–80%. Samo zjawisko zbiegania wartości kredytu w Polsce i Niemczech
jest o tyle ciekawe, że od około dekady nie wynika z doganiania przez Polskę, ale przede
wszystkim ze spadku w Niemczech. Podobieństwo zarówno kredytu prywatnego, jak i kapitalizacji giełdy, w Polsce i w Niemczech jest wyraźne. W obu przypadkach niższe wartości wskaźników dla Polski mogą być przyczyną ogólnego, niższego poziomu inwestycji.

Wykres 2. Kredyt krajowy dla sektora prywatnego w Polsce,
Niemczech i USA w latach 2003–2018 jako % PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Wielkość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), czyli
skumulowana wartość napływającego kapitału zagranicznego, jest kluczowym wskaźnikiem informującym o penetracji danego rynku przez firmy zagraniczne. W krajach gospodarki liberalnej i koordynowanej wartość ta jest porównywalna i nie przekracza zazwyczaj
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20% PKB, czego pośrednią przyczyną jest fakt, że są to państwa już od dawna zaliczane
do grona najwyżej rozwiniętych, przez co są w dużej mierze eksporterami kapitału, a nie
jego importerami. Dostępne dane dla Polski
pokazują widoczny wzrost inwestycji za- Wyhamowanie trendu wzrostowego sugeruje
granicznych do poziomu przekraczającego jednak, że zależność gospodarcza Polski przestaje
40% PKB. Pocieszający może być fakt, że się pogłębiać.
szczyt osiągnięto w 2014 roku i przez kolejne cztery lata poziom zobowiązań oscylował w okolicach 41% PKB. Niestety posiadany
szereg czasowy jest zbyt krótki, by mówić o zatrzymaniu trendu, zatem nie można stwierdzić,
by Polska zmniejszała swoją zależność od kapitału zagranicznego. Samo wyhamowanie trendu wzrostowego sugeruje jednak, że zależność gospodarcza Polski przestaje się pogłębiać.

Wykres 3. Zobowiązania BIZ jako %PKB w Polsce w latach 2000–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP i GUS-u.

Początkowe lata po transformacji obfitowały w przekształcenia własnościowe państwowych przedsiębiorstw, których głównymi nabywcami były podmioty zagranicznie.
Sytuacja ta miała miejsce w każdym sektorze gospodarki i nie inaczej było w przypadku
bankowości. Bardzo wcześnie większość aktywów zaczęła należeć do banków z kapitałem zagranicznym i stan ten utrzymywał się przez prawie dwie dekady. Kluczowym
momentem zwrotnym w tej kwestii był rok 2017, kiedy to PZU przejęło drugi największy
bank działający w Polsce – Pekao S.A.8 Od tamtej chwili relacja kapitału zagranicznego
do krajowego odwróciła się, choć wartości są nadal bardzo zbliżone (53,1% aktywów
8

Frączyk J. Bank Pekao od dziś w rękach państwa, miliard wraca do PZU, 07.06.2017 r. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/repolonizacja-bankow-pekao-pzu-pfr,81,0,2329681.html
(dostęp: listopada 2019 r.).
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w bankach jest kontrolowane przez większościowy kapitał polski). Układ ten daje większe
bezpieczeństwo klientom krajowym, więc w dłuższej perspektywie powiększanie przewagi udziałów kapitału polskiego jest pożądanym kierunkiem. Dla porównania w Niemczech rodzimy kapitał w sektorze bankowym stanowił w 2017 r. około 93%, w Austrii
ponad 76%. Z kolei w Wielkiej Brytanii posiadającej wysoce umiędzynarodowiony sektor
bankowy wskaźnik ten wynosi 63%, czyli nadal zdecydowanie więcej niż w Polsce9.

Wykres 4. Kapitał zagraniczny
w sektorze bankowym w Polsce w latach 2003–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF-u.

Kryzys sprzed ponad dziesięciu lat ujawnił wagę „narodowości” instytucji finansowych. Wraz z pogarszającą się koniunkturą banki, w których większościowy kapitał
pochodził z krajów objętych kryzysem, wstrzymywały akcję kredytową dla przedsiębiorstw w Polsce, mimo że byliśmy jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które w owym czasie notowało wzrost PKB. Szczególnie ten aspekt podkreślał
w swojej pracy Stefan Kawalec, zestawiając akcję kredytową poszczególnych banków
z PKB dla Polski i UE (wykres 5). Widać na
Wraz z pogarszającą się koniunkturą banki, w któ- nim wyraźnie, że banki komercyjne lokalnie
rych większościowy kapitał pochodził z krajów ob- kontrolowane oraz banki spółdzielcze
jętych kryzysem, wstrzymywały akcję kredytową w roku 2009 zwiększyły akcję kredytową,
dla przedsiębiorstw w Polsce, mimo że byliśmy
podczas gdy zagraniczne grupy bankowe
jedynym państwem członkowskim Unii Europejgwałtownie wstrzymały ten proces, poskiej, które w owym czasie notowało wzrost PKB.
mimo dobrej sytuacji gospodarczej Polski.
9
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Główny Urząd Statystyczny. Monitoring banków 2017, GUS, Warszawa 2018.

Wykres 5. Dynamika realna kredytu dla przedsiębiorstw

Polski model kapitalizmu

Była to oczywista konsekwencja polityki dokapitalizowywania central zagranicznych
przez polskie spółki-córki.

Źródło: „Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie”, wykres 2., str. 8.
Capital Strategy, Warszawa, 31 października 2012 r.

We wspomnianej wcześniej pracy Nölkego i Vliegentharta padł wyraźny zarzut wobec
modelu zależnej gospodarki rynkowej, że powoduje on redukcję wydatków na edukację,
a w efekcie niższą jakość kształcenia. Istotnie, w Polsce wskaźnik wydatków na edukację
w stosunku do PKB systematycznie spada, niezależnie od źródła danych użytego do
analizy. Czy jest to równoznaczne ze zmniejszaniem wydatków bezwzględnych? Nie, jeśli
weźmiemy pod uwagę fakt, że z każdym następnym rokiem zmniejsza się liczba uczniów
i studentów, a zmiany te są szybsze niż spadek wydatków na edukację jako procent PKB.
Potwierdzają to dane, gdzie widać wyraźny trend wzrostowy wydatków w wartościach
stałych (oczyszczonych ze zmian wartości pieniądza w czasie).
Państwa wysoko rozwinięte cechują się także dużą liczbą patentów rejestrowanych
każdego roku. W tej kategorii państwa członkowskie Unii Europejskiej zgłaszają średnio
około 45% wszystkich patentów z całego świata rejestrowanych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). W ostatnim roku polscy rezydenci zgłosili 534 patenty i jest
to wynik raczej mierny, bo stanowi mniej niż 0,3% wszystkich patentów zgłoszonych
do EPO. Jeśli porównamy ten wynik do podobnej ludnościowo Hiszpanii, to ma ona
trzykrotnie większy udział, a niewielka Austria czterokrotnie większy. Przyczyną tego
może być niska wartość nakładów na badania i rozwój w Polsce oraz działalność firm zagranicznych, które najprawdopodobniej rejestrują patenty z podaniem kraju, w którym
zlokalizowany jest ich dział badań, bądź centrala.
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Wykres 6. Wydatki na jednego ucznia w Polsce
w latach 2003–2016 (ceny stałe USD 2010 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego i Eurostatu.

Wykres 7. Dynamika zgłaszanych patentów w EPO przez podmioty polskie
i austriackie w latach 2009–2018 oraz udział w ogólnej liczbie patentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego i Eurostatu.
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Podsumowując, sytuacja polskiej gospodarki wydaje się coraz bardziej odbiegać od
opisu zaprezentowanego przez Nölkego i Vliegentharta. Świadczy o tym w szczególności fakt, że proces uzależniania się polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego Proces uzależniania się polskiej gospodarki od
w ostatnich latach spowolnił, a w niektó- kapitału zagranicznego w ostatnich latach sporych aspektach doszło wręcz do odwró- wolnił, a w niektórych aspektach doszło wręcz do
cenia trendu. Dane sugerujące stopniowe odwrócenia trendu.
odchodzenie od zależności gospodarczej,
nie pozwalają ocenić, na ile jest to zjawisko trwałe, jest zatem za wcześnie, by wyciągać
daleko idące wnioski.
Jednocześnie, pomimo pewnych przejawów zmniejszania się zależności gospodarczej, nie da się wskazać, by Polska podążała w kierunku któregoś z dwóch pozostałych i opisanych wcześniej modeli gospodarczych. Co prawda struktura finansowania
inwestycji coraz bardziej przypomina model gospodarki koordynowanej, jednakże nadal
występuje duży udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Brak jest także wielu
kluczowych instytucji, które pozwoliłyby stwierdzić, że zbliżamy się do modelu koordynowanego. Zarazem wskaźniki, takie jak mała kapitalizacji giełdy oraz niski poziom
wydatków na badania i rozwój, sygnalizują, że model liberalny jest jeszcze odleglejszy.
Kluczowy dla analizy jest wniosek o prawdopodobnym wyczerpywaniu się dotychczasowego modelu przy jednoczesnym braku kształtowania się nowego. Wskaźniki
wcześniej przytoczone to z pewnością jedna strona medalu. Jeśli jednak zważymy na
fakt, że niepoślednią rolę pełni też społeczeństwo: jego ukształtowanie, kultura, tradycja, które mogą wpłynąć wydatnie na właściwe zaadaptowanie zmian w warunkach
polskich, to musimy stwierdzić, że budowa nowego modelu gospodarczego Polski będzie istotnym wyzwaniem w nadchodzących latach.
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Przejdźmy do próby określenia kierunku, w którym zmierzać powinien polski porządek
instytucjonalny. Wiemy już, że system instytucji powinien być komplementarny, tzn. instytucje powinny wzajemnie się wspierać i „z różnych stron” stymulować wykorzystywanie istniejących w gospodarce przewag.
System instytucji powinien być komplementarny, W pewnym stopniu dzieje się to nawet satzn. instytucje powinny wzajemnie się wspierać moistnie, gdyż najsilniejsze instytucje poi „z różnych stron” stymulować wykorzystywanie wodują dopasowywanie się pozostałych
istniejących w gospodarce przewag.
w celu osiągnięcia największej wydajności,
a więc są tworzone przez niezależne podmioty w naturalnym procesie maksymalizacji zysków. Ramy tych procesów ustala jednak
państwo, które może stworzyć sztywne regulacje, wyznaczające minimalne wymagania
tworzonych instytucji, maksymalny zakres ich oddziaływania, podsuwając zachęty do
tworzenia instytucji uznanych za korzystne dla całej gospodarki lub ze względu na realizację celów społecznych.
Spośród opisanych wyżej trzech typów idealnych takiego systemu każdy ma swoje
mocne i słabe strony, a także realizuje inne cele, które mogą być wyrażone przez politykę
państwową lub niewyrażone wprost, a realizowane przez indywidualne działania istotnych uczestników gospodarki. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki oraz idąca za nim
akumulacja krajowego kapitału nieuchronnie prowadzi nas ku momentowi, w którym
zależność gospodarcza przestanie być dla nas korzystnym modelem, blokując długookresowy rozwój. Być może punkt ten już przekroczyliśmy, a może dopiero się do niego
zbliżamy – analiza empiryczna nie pozwala jak na razie na kategoryczną ocenę w tym
zakresie. Biorąc jednak pod uwagę tempo zmian instytucjonalnych, nie należy myślenia
o nich odkładać na moment, gdy będą już niezbędne. Dlatego uznajemy model zależności jako nieuchronnie odchodzący do przeszłości a w dalszych rozważaniach ocenie
poddamy dwa pozostałe typy idealne, pamiętając o teoretycznym charakterze modeli i,
niejako z konieczności, niepełnym ich przełożeniu na realia gospodarcze.
Liberalna gospodarka rynkowa jest areną zmagań wolnych elektronów, której zasady działania mają pozwolić osiągnąć wielki sukces, jednak za cenę dużego ryzyka.
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Nieprzypadkowo jego znakiem rozpoznawczym jest giełda i rewolucyjne innowacje. Dominuje w niej osobista odpowiedzialność tak za sukcesy, jak i za porażki – w krajach
tradycyjnie liberalnych przedsiębiorczość jest uznawana za jedną z największych cnót.
Wiąże się to z powszechnym uznaniem mechanizmów rynkowych za najlepszy sposób
wymiany – nie tylko optymalny w sensie ekonomicznym, ale również najlepiej uzasadniony moralnie, gdyż oparty na indywidualnej wolności i osobistej odpowiedzialności.
Model koordynowany oczywiście również dąży do rozwoju i daje pole do znalezienia
optymalnych rozwiązań ekonomicznych, jednocześnie przykładając większą wagę do
kwestii bezpieczeństwa. Jako bardziej „zachowawczy” dąży on przede wszystkim do
zabezpieczenia pewnego minimum, którego utrata jest nie do zaakceptowania przez
dane społeczeństwo. Tym minimum może być niski poziom bezrobocia, minimalny dochód, odpowiednie warunki pracy lub stabilność systemu finansowego. Dla przedsiębiorstw objawia się ono jako zestaw wspólnie określonych regulacji, które z jednej strony
ograniczają swobodę pojedynczego podmiotu, a z drugiej zabezpieczają interesy grupy
wobec państwa lub pracowników. Przykładem mogą być negocjacje wysokości płacy ze
związkami zawodowymi na poziomie całej branży – ograniczają one elastyczność płacy
jednego przedsiębiorstwa, ale chronią przed strajkami generalnymi. Zapewnieniu tych
celów służą zarówno powszechne regulacje, jak i rozwiązania dostosowane do poszczególnych branż gospodarki.
Dużą rolę odgrywa w nich równoważenie sił różnych grup poprzez dialog społeczny
realizowany pomiędzy ciałami zbiorowymi reprezentującymi ich interesy (związki zawodowe, związki przedsiębiorców, samorząd
gospodarczy). Można powiedzieć, że wyraża Wolność rozumiana jest w nim jako nie tyle pełna
on nieco odmienne podejście do wolności swoboda działania dla każdego, ale jako zapewi odpowiedzialności, akcentując społeczny nienie każdemu realnej decyzyjności o sobie
wymiar gospodarowania i zbiorowe konse- samym.
kwencje działań. Wolność rozumiana jest
w nim jako nie tyle pełna swoboda działania dla każdego, ale jako zapewnienie każdemu
realnej decyzyjności o sobie samym. W gospodarce, gdzie naturalnie panuje duża dysproporcja sił (np. pomiędzy dużym przedsiębiorstwem a pojedynczym pracownikiem), te dwa
podejścia rzadko kiedy udaje się pogodzić.
Dlatego też, choć wciąż rynek jest dominującą formą wymiany, szeroko korzysta się
również z metod koordynacji, angażujących podmioty zbiorowe. Dzięki wspólnemu działaniu, ogranicza się koszty transakcyjne, związane z negocjowaniem i realizacją umów.
Również w relacjach przemysłowych widać większe dążenie do współpracy i działań kooperatywnych niż w modelu liberalnym. Ten drugi bazuje na poprawie ogólnej efektywności drogą konkurencji i ewolucji (na wzór biologicznej ewolucji opartej na umieraniu
gorzej przystosowanych jednostek).
Należy tutaj wspomnieć o roli organizacji branżowych w przeciwdziałaniu jednej
z rozpoznanych przez ekonomię zawodności rynku. Defekt koordynacji, o którym mowa,
zachodzi, gdy uzgodnione działanie wielu podmiotów przyniosłoby najlepszy rezultat,
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jednak ze względu na brak przepływu informacji pomiędzy nimi każdy podejmuje decyzję indywidualnie. Najczęściej wynika to z dopełniających się zasobów i działań różnych (grup) podmiotów, kiedy to zwiększenie nakładów obu stron zwiększy pożądane
rezultaty, jednak zwiększenie nakładów przez tylko jedną ze stron nie będzie miało przełożenia na jej wyniki. W takim przypadku uzgodnienie wspólnych interesów ma znaczenie fundamentalne i pomaga osiągnąć równowagę rynkową na wyższym poziomie
niż gdyby każdy optymalizował własną działalność. Na przeszkodzie stoi zwykle duża
liczba podmiotów i trudność w komunikacji pomiędzy nimi lub wzajemnie konkurencyjne nastawienie. Minimalizowaniu ich negatywnego wpływu służyć powinny organizacje samorządu gospodarczego.
Ważnym polem różnic pomiędzy obydwoma modelami jest kwestia reprezentacji
pracowniczej i współdecydowania o działaniach firmy. Przejawia się to w sposobie zarządzania oraz w przyznaniu ogółowi pracowników udziału w tym zadaniu. Z jednej
strony jest to wybór podyktowany spojrzeniem na rozwój przedsiębiorstwa. Szeroko
opisywanym problemem gospodarki amerykańskiej – a więc klasycznie liberalnej – jest
presja na krótkoterminowe wyniki zarządzania (znacznie zgrabniej określana angielskim
zwrotem short-termism). Zarządzający firmami, których struktura właścicielska obejmuje wielu posiadaczy niewielkich części udziałów, motywowani są do wykazywania
dużych zysków w krótkim czasie i wypłacania z nich dywidend, zamiast inwestowania
w firmę długoterminowo. Dynamiczna rotacja kadry zarządzającej, jak i spekulacyjny
charakter większości obrotu giełdowego, zachęcają również do sztucznego „pompowania” wyników firmy w odpowiednim dla managerów okresie. W odróżnieniu od tego,
skonsolidowany akcjonariat ładu koordynowanego wspiera długoterminowe myślenie
o rozwoju przedsiębiorstwa. Podobne znaczenie przypisać można występowaniu akcjonariatu pracowniczego oraz udziałowi rad pracowniczych w zarządzaniu firmą. Mniejsza
dynamika obrotu kapitałem może jednak oznaczać wolniejsze dostosowywanie się
przedsiębiorstw do impulsów płynących z rynku, a przez to utratę niektórych szans biznesowych, co jest ważne w zmieniającym się, dynamicznym świecie.
Z drugiej strony, widać w tych instytucjach rozbieżność pomiędzy postrzeganiem zarządzania jako jednego z zadań, które należy wyspecjalizować i oddać w ręce profesjonalistów, a uznawaniem go również za funkcję społeczną, która pociąga za sobą odpowiedzialność wykraczającą poza rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa. Podczas gdy podejście
liberalne odzwierciedla myślenie stricte ekonomiczne, widząc przedsiębiorstwo jako narzędzie maksymalizowania zysku finansowego, w gospodarkach koordynowanych większego znaczenia nabiera jego wymiar społeczny. Wskazuje się na długotrwałą i głęboką
relację pomiędzy pracownikiem a firmą, która może mieć zarówno pozytywne znaczenie
ekonomiczne, jak i dostosowywać działanie przedsiębiorstwa do potrzeb pracowników.
W ostatnich dekadach rośnie rola współpracy zarówno formalnej, jak i nieformalnej,
często również nierynkowej, pomiędzy przedsiębiorstwami. Zwłaszcza w działaniach
kreatywnych podkreśla się rolę sieci jako mechanizmu alternatywnego wobec rynku,
służącego uzgadnianiu interesów wielu podmiotów. Literatura ekonomiczna i biznesowa
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coraz więcej uwagi poświęca kwestii zaufania, nie tylko w wymiarze osobistym, ale również między podmiotami gospodarczymi. Choć tworzenie się sieci i nieformalnych relacji
może odbywać się w warunkach gospodarki liberalnej, to zrzeszenia i samorządy, będące typowym narzędziem gospodarek koordynowanych, stanowią naturalne miejsce
zawiązywania się tego typu współpracy. Z drugiej strony, wskazuje się również na korzystne skutki elastyczności tego typu relacji i oddolnego ich kreowania. Niewątpliwie,
w dziedzinach wymagających dużej kreatywności i elastyczności, prawnie uregulowane,
powszechne zrzeszenia firm nie odegrają tak istotnie pozytywnej roli.

Pytanie o preferowany model gospodarki rynkowej jest pytaniem wykraczającym
poza zagadnienie efektywności ekonomicznej, jako zdolności produkowania większej
ilości dóbr. Jest to pytanie również o pożądany wzór relacji społecznych, o rolę przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie oraz o prawa i obowiązki pracowników wobec
firmy. Nie należy więc traktować ich jedynie jako konkurujących na płaszczyźnie umożliwiania większego poziomu zagregowanej produkcji, szczególnie, że nie obserwujemy
długookresowych różnic w tempie wzrostu gospodarczego pomiędzy gospodarkami
koordynowanymi i liberalnymi.
Choć nie można postawić znaku równości pomiędzy opisywanymi tutaj modelami kapitalizmu (w głównej mierze mówiącymi o koordynacji relacji w przemyśle) a faktycznymi
ustrojami gospodarczymi (obejmującymi również transfery socjalne, politykę fiskalną, monetarną i wiele innych aspektów), to uznać można, że liberalne gospodarki rynkowe hołdują indywidualizmowi i ekonomizmowi10,
zaś koordynowane gospodarki rynkowe – Naszym zdaniem to właśnie wartości takie jak odwspólnotowości i solidarności. Wierzymy, powiedzialność społeczna i solidarność stworzą
że przyszłość Polski powinna być kształ- gospodarkę, w której Polacy chcieliby żyć i realitowana według tego drugiego wzorca. Na- zować swoje osobiste cele.
szym zdaniem to właśnie wartości takie jak
odpowiedzialność społeczna i solidarność stworzą gospodarkę, w której Polacy chcieliby
żyć i realizować swoje osobiste cele. Przyjęcie tego modelu koordynacji pozwoli (w zakresie odpowiadającym wyżej opisanym aspektom gospodarki) realizować ideał „społecznej gospodarki rynkowej”, która została w Konstytucji ustanowiona jako ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej. Jego elementy są również zgodne z najważniejszymi
nurtami myśli europejskiej ostatniego stulecia, by wspomnieć jedynie o społecznej myśli
katolickiej, ale i klasycznej socjaldemokracji. Oba te nurty podkreślają znaczenie partycypacji pracowników w zarządzaniu i strukturze własnościowej przedsiębiorstw, oba także
wskazują na konieczność ochrony praw pracowniczych w systemie rynkowym.
10

 kreślenie rozpowszechnione przez Jana Pawła II na postawę, przyznającą priorytet kwestiom ekoO
nomicznej efektywności przed jakimikolwiek innymi względami.
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Ostatni kryzys wiele zmienił w podejściu światowych ekonomistów i decydentów do
rozwoju gospodarczego. Coraz częściej dostrzega się, że skupienie uwagi wyłącznie na
wzroście produkcji pojedynczych przedsiębiorstw powoduje poważne rozwarstwienie
dochodowe oraz wspiera alokację zasobów nieodzwierciedlającą faktycznych potrzeb
społeczeństwa. To zaś może prowadzić do zapaści gospodarczej, a nawet poważnych
napięć społecznych. Próbuje się – póki co głównie w warstwie rozważań teoretycznych – zrewidować rolę i rozmiary sektora finansowego, powracają głosy podnoszące
kwestię społecznej szkodliwości recesji. Liberalizm znów okazał się być systemem kruchym i podatnym na szoki.
Choć trudno uznać naszą gospodarkę za modelowy przykład którejś z dwóch odmian zachodniego kapitalizmu, to bazując na poprzednim rozdziale można stwierdzić,
że bliżej nam do gospodarki koordynowanej. Trend ten należy, naszym zdaniem, wzmacniać. Polska jest krajem o dość wysokim udziale przemysłu i to on nadaje ton naszej
gospodarce. Model koordynowany dobrze służy właśnie takim państwom, które wokół
przetwórstwa przemysłowego skupiają również sektor usług.
Jednak samo dążenie do większej koordynacji nie zapewni bezpieczeństwa i szybkiego wzrostu. Trzeba mieć na uwadze, by projektowane rozwiązania instytucjonalne
spełniały swoje funkcje, nie stając się kanałem wpływu najsilniejszych podmiotów. Regulacje rynku pracy powinny odpowiadać różnym charakterystykom rynków branżowych,
by nie krępować swobody tam, gdzie pracownicy mają naturalnie silną pozycję. Pomimo
tych ryzyk, wydaje się, że nasza gospodarka, wychodząc z modelu zależności od zagranicznych korporacji, powinna zmierzać w kierunku koordynowanej gospodarki rynkowej.
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Jak zostało wskazane we wcześniejszej analizie, wydaje się, że modelem, do którego
powinna zmierzać polska gospodarka jest model koordynowanej gospodarki rynkowej
wzorowany na rozwiązaniach niemieckich. Przy wszystkich opisanych wcześniej zastrzeżeniach, jest on lepiej dopasowany do struktury polskiej gospodarki od modelu liberalnego i wydaje się być najlepszą odpowiedzią na wyzwania społeczno-gospodarcze stojące przed Polską w najbliższych latach. W kontekście potencjalnej zmiany modelu należy
jednak pamiętać, że jego implementacja nie powinna polegać na prostym kopiowaniu
instytucji zagranicznych, lecz ich odpowiednim dostosowaniu do polskich realiów.
W poniższym rozdziale przedstawiamy listę proponowanych reform, które stanowią
ścieżkę dojścia do docelowego modelu gospodarczego Polski. Ponieważ najważniejszym
elementem modelu koordynowanego jest wysoki poziom usieciowienia gospodarki, wymuszający współpracę między interesariuszami, to właśnie projekty stymulujące współpracę różnych grup społecznych stanowią główną oś reform. Choć wiele z nich jest wzorowanych na rozwiązaniach niemieckich lub francuskich, to propozycje zmian uwzględniają
również polski kontekst instytucjonalny. Samo wdrożenie instytucji formalnych nie gwarantuje oczywiście zmiany modelu, jest jednak koniecznym krokiem w tym kierunku.

Powszechny Samorząd Gospodarczy
Niekompletność tradycyjnych instytucji koordynacyjnych w Polsce w okresie transformacji była jedną z przyczyn wytworzenia się modelu gospodarki zależnej. Z powodu
niesprawnych mechanizmów rynkowych
Zmiana modelu gospodarczego z gospodarki zaoraz słabego usieciowienia polskich przedleżnej na gospodarkę koordynowaną wymaga
siębiorców rola koordynatora gospodarstworzenia nowego mechanizmu koordynacji
czego została przejęta przez kapitał za- opartego o usieciowienie i współpracę podgraniczny. Zmiana modelu gospodarczego miotów gospodarczych.
z gospodarki zależnej na gospodarkę koordynowaną wymaga stworzenia nowego mechanizmu koordynacji opartego o usieciowienie i współpracę podmiotów gospodarczych.
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Model koordynowany nie zostanie wdrożony samoczynnie. Dotychczasowe doświadczenia Polski związane z niskim kapitałem społecznym i niskim poziomem zrzeszania się
przedsiębiorców nie pozwalają oczekiwać, by w najbliższym czasie mogły zostać stworzone oddolne mechanizmy koordynacji gospodarczej. Zatem, konieczne jest stworzenie
odpowiednich ram prawnych pozwalających na wdrożenie mechanizmów systemowych.
Mechanizmem takim stosowanym we wzorcowych krajach modelu koordynowanego
jest Powszechny Samorząd Gospodarczy (PSG).
Samorząd gospodarczy stanowi nic innego jak instytucjonalną formę zrzeszania się
osób prowadzących działalność gospodarczą w celu realizacji wspólnych interesów. Reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec władz centralnych i lokalnych, koordynuje
działania przedsiębiorców oraz świadczy usługi na ich rzecz. W literaturze wyróżniane
są dwa podstawowe modele samorządu gospodarczego: anglosaski oraz kontynentalny.

Pierwszy stanowi formę dobrowolnego zrzeszania się przedsiębiorców, którzy reprezentowani są przez stowarzyszenia lub specjalne spółki prawa handlowego. Prowadzą
one lobbing i świadczą usługi na rzecz swoich członków, nie posiadają jednak władztwa
administracyjnego, a ich wpływ na decyzje organów publicznych jest jedynie pośredni
i uzależniony od zdolności do wywierania presji oraz od dobrej woli tych organów. Wynika
30
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to z faktu, że samorząd gospodarczy typu anglosaskiego nie stanowi równorzędnego
partnera względem administracji, co jest konsekwencją jego prywatnego charakteru.
Ze względu na mnogość stowarzyszeń nie może być on traktowany jako reprezentacja
ogółu przedsiębiorców. By zminimalizować ten problem często tworzone są stowarzyszenia stowarzyszeń, których reprezentatywność jest większa, przez co mogą skuteczniej wywierać presję w celu realizacji interesu przedsiębiorców. Model anglosaski występuje m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Szwecji, Portugalii, a także w większości
krajów byłego bloku wschodniego, w tym w Polsce.
W modelu kontynentalnym, samorząd gospodarczy stanowi powszechną reprezentację wszystkich przedsiębiorców działających na danym obszarze, a członkostwo
w nim jest obowiązkowe i następuje z samego faktu zarejestrowania działalności. Jego
tradycje sięgają czasów napoleońskich, stąd też jest czasem nazywany modelem francuskim. Samorząd gospodarczy tego typu posiada określone uprawnienia przekazane
przez państwo, dzięki czemu stanowi niezależny element władzy publicznej – niezależny zarówno od władz centralnych, jak i samorządu terytorialnego. Samorząd taki posiada zadania własne i odpowiednie źródła finansowania. Do najważniejszych zadań
należą najczęściej: prowadzenie szkolnictwa zawodowego w modelu dualnym, W modelu kontynentalnym, samorząd gospoopiniowanie aktów prawa gospodarczego, darczy stanowi powszechną reprezentację
przepisów lokalnych, planów zagospo- wszystkich przedsiębiorców działających na dadarowania przestrzennego, strategii roz- nym obszarze.
woju kraju i regionów, doradztwo na rzecz
przedsiębiorców oraz wspieranie handlu zagranicznego i innowacyjności. Model ten
występuje m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii oraz krajach byłej Jugosławii.
Warto zaznaczyć, że występowanie modelu anglosaskiego w Polsce nie jest efektem
naturalnej ewolucji prawnej, lecz konsekwencją neoliberalnego modelu transformacji
„hurtem” kopiującego wzorce anglosaskie. W przeciwieństwie do krajów zachodnich,
model ten nie zakorzenił się w naszym kraju. Świadczy o tym bardzo niski odsetek
przedsiębiorców zrzeszonych w związkach pracodawców i niemal całkowity brak organizacji, które można by nazwać stowarzyszeniami stowarzyszeń. Tworzy to błędne
koło – przedsiębiorcy nie zrzeszają się, gdyż władze publiczne często pomijają głos
stowarzyszeń biznesu, niski poziom zrzeszania powoduje z kolei niską reprezentatywność, a to ułatwia ich pomijanie w debacie. W efekcie, wpływ przedsiębiorców na stanowienie prawa w Polsce jest niewielki, co
Występowanie modelu anglosaskiego w Pol- powoduje szereg patologii, w tym przerost
sce nie jest efektem naturalnej ewolucji prawnej, i niedostosowanie prawa gospodarczego.
lecz konsekwencją neoliberalnego modelu trans- Z tego też powodu brak silnej reprezentacji
formacji „hurtem” kopiującego wzorce anglosaskie. świata biznesu w Polsce stanowi istotną
lukę instytucjonalną. Dodatkowo, sytuację
komplikuje występowanie podmiotów quasi-publicznych – jakkolwiek umocowanych
ustawowo, to opartych na dobrowolnym członkostwie i mających mocno ograniczone
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kompetencje – takich jak Związek Rzemiosła Polskiego i Krajowa Izba Gospodarcza. Ich
obecność i niejasna konstrukcja prawna powodują, że model anglosaski w Polsce ma
nieprzejrzysty charakter. Sytuacja ta rodzi wiele negatywnych konsekwencji i powinna
ulec zmianie.

Mapa 1. Modele samorządu gospodarczego występujące w krajach Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana modelu reprezentacji przedsiębiorców z anglosaskiego na kontynentalny
powinna odbyć się poprzez wprowadzenie Powszechnego Samorządu Gospodarczego,
co pozwoli na przerwanie opisanego wcześniej błędnego koła. Rozwiązanie to stworzy
nowy, silny mechanizm koordynacji gospodarczej, w którym równorzędna współpraca
przedsiębiorców i administracji pozwoli na stanowienie lepszego prawa, poprawę koordynacji inwestycji publicznych oraz delegowanie części zadań publicznych na reprezentację przedsiębiorców. Warto zaznaczyć, że tego typu samorząd nie jest w Polsce
nowością, bo występował już przed II wojną światową, a po roku 1989 podjęto kilka
prób jego wprowadzenia, niestety, jak na razie bezskutecznych11.
11
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 rzykładowo w 2010 roku Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń
P
Handlu i Usług, Polska Rada Biznesu oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaprezentowały wspólny projekt ustawy o samorządzie gospodarczym, która jednak nie uzyskała akceptacji Sejmu.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu typu kontynentalnego
różnią się w zależności od państwa. Warto zatem zastanowić się, jak tego typu samorząd
mógłby wyglądać i funkcjonować w Polsce oraz jaki powinien posiadać zakres obowiązków.
Podstawowym zagadnieniem jest oczywiście kwestia zadań realizowanych przez samorząd. W krajach Europy Zachodniej ich zakres jest bardzo różny. Przykładowo we
Francji izby przemysłowo-handlowe zarządzają infrastrukturą strategiczną, taką jak porty
i lotniska – jest to jednak raczej wyjątek niż reguła. Tak daleko posunięty zakres kompetencji w Polsce nie jest potrzebny i wystarczy, by PSG realizował zadania należące do
standardowego zakresu, który występuje w większości krajów. Najważniejszym z tych
zadań jest reprezentowanie przedsiębiorców przed władzami centralnymi i samorządowymi. Odbywa się to poprzez obowiązkowe opiniowanie ustaw, strategii rozwoju,
aktów prawa lokalnego, planów zagospodarowania przestrzennego i umów międzynarodowych. Opinia PSG traktowana jest jako opinia ogółu przedsiębiorców. Reprezentacja
odbywa się również poprzez proponowanie zmian prawnych ułatwiających prowadzenie
działalności oraz opiniowanie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Samorząd wyposażony jest w środki finansowe pozwalające na zatrudnienie grona ekspertów dbających o poziom merytoryczny ich opinii i gwarantujący profesjonalizm prac.
Jednym z najważniejszych zadań nadawanych samorządowi gospodarczemu w modelu kontynentalnym jest prowadzenie kształcenia dualnego. Oznacza ono łączenie
edukacji teoretycznej w szkołach z praktyczną w zakładach pracy. By tak się działo, niezbędna jest trwała współpraca między szkołami a pracodawcami, aby szkoły oferowały
profile dostosowane do potrzeb rynku, a pracodawcy odpowiednie programy stażowe
dla uczniów. W praktyce oznacza to często, że samorząd gospodarczy prowadzi szkoły
techniczne i zawodowe, organizuje staże, pilnuje jakości oraz szczegółowych programów nauczania i przeprowadza egzaminy zawodowe. Właśnie taki zakres zadań powinien zostać przekazany samorządowi gospodarczemu, który najlepiej zna potrzeby lokalnego rynku pracy. Docelowo zadanie prowadzenia techników oraz szkół branżowych
I i II stopnia zostałoby odebrane powiatom i przekazane samorządowi gospodarczemu.
Powiaty prowadziłyby dalej licea ogólnokształcące. Dodatkowo, należałoby udzielić samorządowi uprawnień do udziału w wyborze dyrekcji szkoły, analogiczne do uprawnień
samorządu terytorialnego. Ustalanie programów kształcenia pozostałoby w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednak samorząd gospodarczy powinien posiadać szczególną rolę w procesie konsultacji i tworzenia tych programów.
Kolejną grupę zadań własnych Powszechnego Samorządu Gospodarczego powinny
stanowić zadania z zakresu bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców. Oznacza to
świadczenie usług doradczych, prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, pomoc
merytoryczną w zakresie eksportu i prawa podatkowego, wspieranie innowacyjności
i transformacji cyfrowej przemysłu oraz organizację targów. Niektóre z tych zadań mogą
być świadczone odpłatnie, co stanowiłoby dodatkowe źródło finansowania samorządu.
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Kształt Powszechnego Samorządu Gospodarczego w Polsce
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Istnieje szereg zadań, które mogłyby się znaleźć w zakresie kompetencji samorządu
gospodarczego, jednak decyzja o tym wymaga pogłębionej analizy kosztów i korzyści.
Wśród nich wymienić można m.in. rejestrację działalności gospodarczej, prowadzenie
rejestru CEIDG, prowadzenie sądów arbitrażowych, przejęcie części obowiązków z zakresu statystyki publicznej, czy też opiniowanie kandydatów rad nadzorczych spółek
Skarbu Państwa. Nie są to jednak zadania kluczowe dla realizacji idei Powszechnego
Samorządu Gospodarczego, a większość z nich jest mniej lub bardziej prawidłowo wykonywana przez odpowiedzialne podmioty.
Od strony praktycznego funkcjonowania Powszechnego Samorządu Gospodarczego, kluczowa jest kwestia przynależności. Z zasady przynależność jest powszechna,
co oznacza, że członkami PSG są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący zarejestrowaną
działalność gospodarczą na terenie Polski. Ustawowa definicja przedsiębiorcy zawarta
w art. 43 Kodeksu Cywilnego, definiuje, że „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”. Oznacza to, że z perspektywy prawnej członkiem samorządu gospodarczego byłyby m.in. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
(również w ramach spółek cywilnych), spółki prawa handlowego, ale również fundacje
i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą. Warto zauważyć, że członkami
samorządu nie byliby rolnicy, gdyż w świetle prawa nie są oni przedsiębiorcami, sytuację tę można jednak pozostawić bez zmiany, gdyż rolnicy posiadają swoją reprezentację
w postaci samorządu rolniczego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prawa wynikające z przynależności do PSG byłyby wykonywane osobiście (np. prawo głosu), w przypadku osób prawnych byłyby z kolei wykonywane przez
ich statutową reprezentację (np. prezesa zarządu).
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest kwestia struktury Powszechnego Samorządu
Gospodarczego, która wygląda odmiennie w różnych krajach. We Francji samorząd gospodarczy jest trójszczeblowy (poziom lokalny, regionalny i centralny) bez wzajemnej
podległości poszczególnych szczebli. Z kolei w Niemczech struktura ta jest dwuszczeblowa (podstawową jednostką są 82 Izby Przemysłowo-Handlowe). Chociaż polski
podział administracyjny zakłada trójszczeblowość samorządu terytorialnego, to wydaje się, że tak mocne rozproszenie samorządu gospodarczego powodowałoby zbędny
rozrost administracji i kosztów przy jednoczesnych trudnościach koordynacji działań.
Zasadne wydaje się więc powołanie dwuszczeblowego samorządu z Izbami Gospodarczymi jako jednostkami podstawowymi oraz Krajową Radą Powszechnego Samorządu Gospodarczego jako reprezentacją centralną. Granice izb pozostają kwestią
otwartą, warto jednak by w miarę możliwości zróżnicowanie liczby przedsiębiorców
oraz powierzchni izb było jak najmniejsze. Nie będzie to do końca możliwe, ze względu
na koncentrację przedsiębiorstw w dużych miastach, jednak należy unikać tworzenia
Izb przesadnie małych. Z tego też powodu wydaje się, że optymalny rozmiar powinien
zawierać kilka powiatów z dużym lub średnim miastem jako siedzibą władz izby. Wart
rozważenia jest podział funkcjonalny, niezależny od podziału administracyjnego tak,
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by lepiej odpowiadać na lokalne problemy przedsiębiorców, często sztucznie dzielonych granicami województw.
Przynależność do Powszechnego Samorządu Gospodarczego oznaczałaby de facto
członkostwo w jednej z izb. Nie można by było się z niej wypisać, jednak możliwa byłaby
zmiana izby poprzez zmianę siedziby działalności. Każdy członek izby posiadałby czynne
prawo wyborcze i wybierałby swoich reprezentantów do gremium lokalnego i ogólnokrajowego. Ważnym elementem decydującym o powodzeniu projektu PSG byłoby
zapewnienie apolityczności reprezentacji przedsiębiorców. Z tego też powodu bierne
prawo wyborcze byłoby ograniczone – mandatu reprezentanta w izbie nie można by
łączyć z pracą w samorządzie, urzędach publicznych, z pełnieniem funkcji sędziego i prokuratora oraz funkcją posła lub senatora.
W kontekście niniejszego raportu istotna jest podwójna rola, jaką pełniłaby publiczno-prawna reprezentacja przedsiębiorców. Poza wspomnianym wcześniej zadaniem koordynacyjnym w zakresie tworzenia prawa i podejmowania kolektywnych decyzji, byłaby
ona istotnym krokiem w kierunku zmniejszenia roli kapitału zagranicznego. Głos Reprezentacja przedsiębiorców byłaby bez wątkażdego dużego przedsiębiorstwa zagra- pienia organem skoncentrowanym bardziej na innicznego byłby wart tyle samo co każdego teres rodzimy niż wynika to ze struktury wytwaz ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorstw. Oznacza rzania wartości dodanej czy zatrudnienia.
to znaczącą zmianę układu sił w kraju. Reprezentacja przedsiębiorców byłaby bez wątpienia organem skoncentrowanym bardziej
na interes rodzimy niż wynika to ze struktury wytwarzania wartości dodanej czy zatrudnienia. Z tego też powodu zdecydowanie wyraźniejszy byłby głos reprezentujący mały,
polski biznes, co byłoby ważnym elementem wspierającym odchodzenie od zależności
gospodarczej. Pewien problem stanowić może biznesowe powiązanie rodzimych przedsiębiorców z dużymi firmami zagranicznymi i ryzyko wywierania presji poprzez zależność
w łańcuchu dostaw. Pomijając możliwość prawnego zakazu takich działań, warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy izba składa się z kilku powiatów, to najmniejsza z nich liczyłaby
kilkanaście tysięcy przedsiębiorców, zatem nawet powiązanie kilkuset z nich z dużym
zagranicznym przedsiębiorcą nie stanowiłoby realnego narzędzia wpływu na decyzje
podejmowane przez Izbę.
Na koniec warto wymienić źródła finansowania Powszechnego Samorządu Gospodarczego. W wielu krajach finansowanie to odbywa się poprzez obowiązkowe składki
członkowskie. Wydaje się jednak, że ze względu na niechęć lokalnych przedsiębiorców
do zrzeszania się, takie rozwiązanie budziłoby dużą nieufność względem nowej struktury, a w konsekwencji nie pozwalałoby na jej sprawny rozwój. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się model zbliżony do finansowania samorządu terytorialnego – oparty
o odpowiedni odpis z podatku CIT oraz PIT z obecnej części rządowej. Nie nakładałoby
to dodatkowych obciążeń na przedsiębiorstwa i nie ograniczałoby finansowania samorządu terytorialnego, a tworzyłoby poczucie, że część pieniędzy pozyskiwanych z podatków wraca z powrotem do przedsiębiorców.
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Dualny system kształcenia
Jednym z istotnych elementów koordynowanej gospodarki rynkowej jest komplementarność instytucji rynku pracy i edukacji. Korporacyjny charakter koordynowanych
gospodarek rynkowych zwiększa opłacalność zaangażowania pracodawców w proces
kształcenia oraz minimalizuje problem cyrkulacji pracowników. Wykształcony pracownik, szczególnie związany z danym pracodawcą już od czasu edukacji, na dłużej
pozostaje związany z miejscem pracy, stanowi też z czasem lepiej wykwalifikowaną
i, w związku z tym, lepiej opłacaną siłę roboczą. Wykształca również specjalistyczne
kompetencje, często dostosowane do konkretnego pracodawcy, wymuszając jednak
równocześnie pewien poziom inwestycji w edukację ze strony przedsiębiorstw. W konsekwencji, w gospodarkach koordynowanych, bardziej niż w modelu liberalnym, upowszechnione jest kształcenie dualne.
Wprowadzenie dualnego systemu edukacji w Polsce w pełnym tego słowa znaczeniu
pomogłoby nie tylko poprawić jakość kształcenia zawodowego, ale też edukacja nabrałaby bardziej praktycznego wymiaru, kwalifikacje zawodowe nabywane w procesie
edukacji stałyby się lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy, a to wszystko w konsekwencji przyczyniłoby się do polepszenia sytuacji pracownika oraz stworzenia w Polsce
większej liczby wysokopłatnych miejsc pracy.

System dualny na świecie
Dualny system edukacji polega na dwutorowej nauce organizowanej równolegle
przez szkołę oraz pracodawcę. Występuje w wielu europejskich krajach, takich jak Austria, Niemcy, Francja, Szwecja, Finlandia czy Norwegia. W Norwegii i Szwajcarii 97 proc.
przedsiębiorców deklaruje tworzenie branżowych staży dla kadr zawodowych. W Danii,
Szwecji czy Austrii ponad 85 proc. przedsiębiorców regularnie współpracuje ze szkołami
zawodowymi12. W Niemczech system kształcenia dualnego stanowi bardzo istotny komponent całego systemu gospodarczego. Jest tam tak popularny, że aż 2/3 niemieckiej
młodzieży wybiera taki kierunek kształcenia, a po zakończonej edukacji najczęściej podejmuje pracę u pracodawcy, u którego zdobywała fach.
W system kształcenia dualnego w Niemczech zaangażowane są instytucje na poziomie federalnym, kraje związkowe, izby przemysłowo-handlowe i rzemieślnicze, pracodawcy oraz uczniowie. System ten ma jednocześnie edukować ucznia w kontakcie
z rynkiem pracy oraz częściowo odciążać instytucje publiczne od finansowania edukacji. Przedsiębiorcy są tym samym zobowiązani do ponoszenia nakładów na kapitał
ludzki, nie tylko w formie doraźnych kursów czy przeszkoleń, ale w systematycznej długoletniej perspektywie.
12
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W praktyce istnieje wiele form kształcenia dualnego, także poza systemem edukacji
powszechnej. Jedną z nich są akademie zawodowe, funkcjonujące w niektórych krajach
związkowych Niemiec. Mogą je wybrać kandydaci, którzy zdali już egzamin maturalny
i którzy zawrą z wybranym przedsiębiorstwem umowę o nauce zawodu i jednocześnie
rozpoczynają studia w jednej z finansowanych przez państwo oraz odpowiednią branżę
akademii zawodowych. W ramach takiej nauki zawodu akademia jest odpowiedzialna za
teoretyczną część nauki, a przedsiębiorstwo, z którym została zawarta umowa o pracę –
za jej część praktyczną13.

Sytuacja w Polsce
Jeszcze trzydzieści lat temu dysponowaliśmy w Polsce odziedziczonym po czasach PRL systemem dualnej edukacji, w którym duże, hegemoniczne zakłady pracy
kooperowały z osadzonymi w lokalnej społeczności szkołami zawodowymi. System
ten uległ naturalnej erozji, wraz z pospieszną prywatyzacją owych zakładów pracy,
restrukturyzacją gospodarki i upadkiem wielu gałęzi przemysłu. Dodatkowo, proces
powolnego niszczenia szkół zawodowych miał również wymiar instytucjonalny.
Na gruncie reformy samorządowej i edukacyjnej z 1999 r. zarządzanie szkolnic- System kształcenia dualnego odziedziczony po
twem zawodowym powierzono niewiele PRL uległ naturalnej erozji wraz z prywatyzacją
wcześniej powołanym zupełnie od pod- państwowych zakładów pracy i upadkiem wielu
gałęzi przemysłu.
staw samorządom powiatowym, które nie
sprostały temu zadaniu. Obniżono poziom
finansowania szkół zawodowych w ramach algorytmu podziału subwencji oświatowej,
dając powiatom jasny sygnał do ich zamykania. Następnie, próbowano zastąpić zasadnicze szkoły zawodowe liceami profilowanymi, co samo w sobie jest sprzecznością14. Zarówno władza, jak i społeczeństwo, przez lata były zainteresowane rozwojem
edukacji ogólnokształcącej i akademickiej. Nawet jeśli powstawały regionalne uczelnie
zawodowe, pragnęły one, bądź to uzyskać status uniwersytetu, bądź go imitować, natomiast średnie szkoły zawodowe imitowały licea ogólnokształcące. Tym samym, nie
rozwijało się przez lata, ani szkolnictwo zawodowe z prawdziwego znaczenia, ani też
wyższe szkoły zawodowe.
W efekcie, od lat mamy problemy z praktycznym wymiarem kształcenia. Edukacja
zawodowa bardzo często pozbawiona jest systemowego rozwiązania praktyk w przedsiębiorstwach. Jeśli już odbywają się obowiązkowe praktyki, to są traktowane jako zło
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 wiatkiewicz A. Edukacja zawodowa w niemieckim systemie dualnym. E-mentor nr 1 (13) / 2006, http://
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Klinger K., Herbst M. Zerwać z przymusowym rytuałem, „Dziennik Gazeta Prawna” 2019, wydanie 193
(5095) r.
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konieczne i nie wpisują się trwale w proces edukacji. W konsekwencji polski uczeń,
student czy absolwent dysponuje zazwyczaj bardzo znikomym i często odbiegającym
od kierunku kształcenia doświadczeniem zawodowym, co czyni znalezienie przez niego
pierwszej pracy w wymarzonym zawodzie jeszcze trudniejszym15.
Na licznych kierunkach studiów kształcenie ma wymiar czysto teoretyczny. Po uzyskaniu dyplomu absolwent musi adaptować się do rynku pracy nabywając nowe kompetencje, często jedynie luźno związane z wcześniejszą długoletnią edukacją. Tym samym, najlepsze lata do kształcenia częstokroć nie dają efektu w postaci bądź to gruntownej wiedzy
ogólnej, bądź praktycznego przygotowania do pracy. W efekcie, etap adaptacji na rynku
pracy się wydłuża, ze szkodą dla młodych osób, ale też całego społeczeństwa . Zwraca się
też uwagę , iż siła robocza w Polsce może i ma wyższe formalne wykształcenie niż siła
robocza w krajach rozwiniętych, jednak dla inwestora istotniejsze znaczenie ma wiedza
utajona (tacit knowledge), a tę zdobywa się w praktyce i to nierzadko całymi latami16.
Ostatnimi laty podjęto jednak nowe próby reformy systemu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził w ramach ogólnej reformy systemu oświaty również zmianę w szkolnictwie zawodowym. Nowo powstałe, a właściwie przemianowane ze szkół zawodowych,
szkoły branżowe miały gwarantować ciekawą alternatywę dla liceów i poprawić jakość
szkolnictwa zawodowego. Najważniejszą zmianą jest to, że absolwent szkoły branżowej
II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego. Wybierając tę ścieżkę edukacji,
nie zamyka sobie ostatecznie drogi na studia wyższe. Ta zmiana miała stać się zachętą
dla tych, którzy nie mają jasno sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych17.
Sama koncepcja szkół branżowych była powszechnie chwalona, jako powstała na bazie
trafnie zidentyfikowanej potrzeby dostosowania programu nauczania do zmian technologicznych i potrzeb rynku.
Jednak pomimo tych wszystkich działań, państwo nadal nie odgrywa roli koordynatora współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami. Odpowiedzialność za efektywne wspieranie edukacji zawodowej jest spychana na jeszcze niższy szczebel władzy,
tj. do poziomu dyrektorów szkół, od których operatywności obecnie zależy, czy dana
szkoła nawiąże współpracę z zakładem pracy. Zdaniem Ministra Edukacji Narodowej
w rządzie PiS dyrektorzy szkół nie mogą czekać, aż szkołą zainteresują się przedsiębiorcy – muszą szukać współpracy z biznesem i być w tym skuteczni18. Niekiedy obarcza
się też odpowiedzialnością za bierność samych przedsiębiorców. Państwo abdykuje
z obowiązku koordynacji współpracy pomiędzy biznesem a nauką. To swoiste błędne
15
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koło zamyka się w taki sposób, iż przedsiębiorcy z kolei oczekują wsparcia… państwa19.
W efekcie, w Polsce staże dla młodocianych pracowników organizuje zaledwie 22 proc.
firm przy europejskiej średniej wynoszącej 66 proc.
Jeśli nawet w Polsce pojawiają się gdzieniegdzie inicjatywy tzw. klas patronackich,
to z inicjatywą ich utworzenia występują głównie firmy państwowe. Mniejsze firmy nie
inicjują takiej współpracy. Ich przedstawiciele twierdzą jednak, że przy obecnym poziomie
finansowania tylko duże podmioty mogą sobie pozwolić na wyłączenie stanowiska pracy
z produkcji dla uczniów20. Władze co najwyżej zachęcają mniejszych przedsiębiorców do
tego, aby próbowali łączyć siły w celu sponsorowania miejsca patronackiego w szkole21.
Pustkę po szkołach zawodowych i ich często mizernej ofercie praktyk, z powodzeniem wypełnia m.in. unijny program Erasmus+, który oferuje uczniom wyjazdy na zagraniczne staże i praktyki w hotelach, restauracjach czy przedsiębiorstwach i w wielu innych
miejscach pracy22. Symptomatycznym jest fakt, iż cele programu Komisji Europejskiej
nakreślone do roku 2027 – według którego 7 proc. uczniów szkół branżowych odbyło
praktyki poza granicami swojego kraju – Polska osiągnęła już dzisiaj. Ponad 100 tys.
uczniów techników i szkół branżowych wyjechało na staże w zagranicznych firmach23.
Liczne przykłady wskazują, iż w polskim systemie najbardziej brakuje partnera
w postaci samorządu gospodarczego24. Nawet jeśli firma jest lokalnie duża, sama nie
jest w stanie udźwignąć wysiłku inwestycji w kapitał ludzki, nawet takiego, który Warunkiem powodzenia inicjatywy komplekzwrócić się może w perspektywie kilkulet- sowej reformy szkolnictwa zawodowego powinno
niej. Dlatego warunkiem powodzenia ini- być powołanie obowiązkowego samorządu gocjatywy kompleksowej reformy szkolnictwa spodarczego i zobowiązanie go do wzięcia odpozawodowego powinno być powołanie obo- wiedzialności za szkolnictwo zawodowe.
wiązkowego samorządu gospodarczego
i zobowiązanie go do wzięcia odpowiedzialności za szkolnictwo zawodowe, przy jednoczesnym wyposażeniu go w odpowiednie instrumenty prawne do jego stworzenia.

Wyższe szkoły zawodowe
Niska popularność szkolnictwa zawodowego na początku III RP była związana również z rosnącymi aspiracjami społecznymi Polaków do zdobywania wyższego wykształcenia, przez co system kształcenia zawodowego na wiele lat znalazł się w odwrocie.
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Szkolnictwo zawodowe i dualny system edukacji nie oznaczają jednak tylko kształcenia
ograniczonego do poziomu niepełnego średniego i średniego. Na kompleksowy system
edukacji zawodowej składają się również, powstające w okresie sprzed niżu demograficznego jak grzyby po deszczu, wyższe szkoły zawodowe. Zazwyczaj jednak prywatne
szkoły zawodowe, niezależnie od tego czy znajdują się w mniejszych ośrodkach czy też
dużych miastach kształcą na kierunkach po skończeniu których nie da się rozwijać kariery zawodowej.
Prawo o szkolnictwie wyższym z 2018 roku wprowadziło kategorię uczelni zawodowych, które w przeciwieństwie do uniwersytetów powinny prowadzić kształcenie wyłącznie o profilu praktycznym, uwzględniając potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Nie muszą one spełniać wymagań dla uniwersytetów25. Docelowo
jednak wyższe szkoły zawodowe powinny być placówkami znacząco odrębnymi i podlegającymi zupełnie innemu reżimowi prawnemu niż uniwersytety. Warunkiem ich powołania i funkcjonowania powinno być zapewnienie odpowiedniego balansu pomiędzy
zajęciami teoretycznymi a praktyką zawodową, zapewniającą absolwentowi praktyczne
przygotowanie, a nawet miejsce pracy na lokalnym rynku.
Warto odnotować pewne symptomy zmiany w pożądanym kierunku, jakie pojawiły
się w naszym kraju w ostatnich latach. Np. dzięki dofinansowaniu z konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ofercie polskich uczelni pojawiło się ok. 60 studiów dualnych, partnerami których są duże firmy, przy czym ich przekrój i zakres działania bywa różny. Kwestią do rozważenia
Przekrój i zakres studiów dualnych otworzopozostaje dbałość o poziom jakościowy
nych w ramach konkursu NCBR bywa bardzo
samej takiej edukacji. Aczkolwiek, zapobiec
różny. Przykładowo, McDonald’s Polska roztemu powinna dwutorowa selekcja na takie
wija studia licencjackie z zarządzania w sekstudia – na uczelni oraz w firmie26.
torze restauracji szybkiej obsługi, co może
Obecnie na rynku pracy brakuje raczej
wzmacniać peryferyjność polskiej gospodarki.
specjalistów z konkretnych branż niż osób
W tym przykładzie nie sposób nie dostrzec
legitymujących się wykształceniem ogólutrwalania pewnego modelu, w którym dalej
nouniwersyteckim. Zdecydowana więkbadania i rozwój oraz wysokopłatne miejsca
pracy w wyższym kierownictwie oraz w inszość zawodów deficytowych nie wymaga
nowacjach będą zarezerwowane dla społenawet cyklu kształcenia akademickiego
czeństw państw macierzystych dużych kor(choćby 3-letniego) i można się do ich wyporacji, a kraje przyjmujące je będą aspirować
konywania przygotować z pominięciem
jedynie do obsadzania maksymalnie średniego
studiów wyższych, w ramach tzw. krótszczebla kierowników liniowych.
kiego cyklu kształcenia27.

25
26

27

40

 rt. 15 ust. 1 i 2 w zw. z art. 14 ust. 1 prawa o szkolnictwie wyższym.
A
Błaszczak A., Bielecki W. Prof. Witold Bielecki. Studia dualne to uniwersalna wiedza i bardzo dużo praktyki, https://www.rp.pl/Praca/308049959-Prof-Witold-Bielecki-Studia-dualne-to-uniwersalna-wiedzai-bardzo-duzo-praktyki.html (dostęp: 15.08.2019).
Ibidem.

W obliczu wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed Polską, potrzeba
gruntownej i przemyślanej reformy całego systemu edukacji zawodowej, którą można
przeprowadzić tylko i wyłącznie poprzez koordynację współpracy działów administracji
rządowej odpowiedzialnych za gospodarkę, naukę, pracę, spółek skarbu państwa oraz
stowarzyszeń branżowych przedsiębiorców i samorządów zawodowych. W związku
z tym formułujemy szereg postulatów, mających prowadzić do wytworzenia się w Polsce
modelu kształcenia dualnego z prawdziwego zdarzenia:
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Potrzeba instytucjonalnej zmiany

1. Przyznaniu szerokich ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących klasy
sponsorowane czy współfinansujących kierunki studiów w wyższych szkołach
zawodowych i zatrudniających młodych absolwentów, poprzez np. zrównanie
prawnopodatkowego znaczenia tych ulg choćby z ulgami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową B+R.
2. Stopniowe scedowanie zadania prowadzenia szkół branżowych i wyższych szkół
zawodowych na samorządy zawodowe, samorząd gospodarczy, stowarzyszenia
branżowe, porozumienia grup przedsiębiorców czy też związki zawodowe, w celu
wspólnego organizowania patronatu nad szkołami branżowymi oraz wyższymi
szkołami zawodowymi.
3. Powiązanie tworzenia i funkcjonowania lokalnie działających wyższych szkół zawodowych z zakładami pracy. Odejście od systemu komercyjnego kształcenia na
rzecz sponsorowanych kierunków i szerokiego zakresu stypendiów dla studentów,
połączonych jednocześnie z obowiązkiem pracy na rzecz danego pracodawcy.
4. Krótsza ścieżka kształcenia (maksymalnie 3-letnia, odpowiadająca studiom na poziomie licencjatu czy inżynierskim) w wyższych uczelniach zawodowych powinna
być bardzo ściśle powiązana z koniecznością odbycia praktyk w wymiarze co najmniej półrocznym i w pełnym wymiarze czasowym.
5. Koordynacja programu kształcenia z kształceniem zawodowym. Docelowo absolwent uczelni, szkoły czy wyższej szkoły zawodowej powinien być w wieku maksymalnie 22–24 lat gotowy do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
6. Nie mniej istotnym aspektem działalności wyższych uczelni zawodowych powinna
być ich działalność jako rzeczywistych centrów kształcenia ustawicznego, służących szczególnie osobom zagrożonym wykluczeniem zawodowym.
7. Obligatoryjne tworzenie klas branżowych/patronackich przez duże firmy działające
lokalnie oraz obowiązek zatrudniania przez określony czas absolwentów tych szkół.
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Akcjonariat pracowniczy
Kolejną propozycją zmierzającą do zmiany modelu gospodarczego w Polsce i odejścia od zależnej gospodarki rynkowej jest upowszechnienie akcjonariatu pracowniczego. Rozwiązanie to, polegające na oferowaniu pracownikom akcji przedsiębiorstwa,
w którym pracują, funkcjonuje na świecie już od końca XIX wieku. Przez wielu może
być traktowane jako element pasujący raczej do modelu liberalnej gospodarki rynkowej
ze względu na jego kapitałowy charakter, jednak w istotny sposób zmienia relacje na
linii pracownik-pracodawca w kierunku bardziej koncyliacyjnego podejścia, co może
wzmacniać koordynację gospodarczą.
Akcjonariat pracowniczy zwiększa zaangażowanie pracowników w wykonywaną
pracę poprzez stworzenie silniejszego powiązania między interesem firmy a ich własnym. Pracownicy stając się współwłaścicielami mają motywację do dbania o wzrost
wartości przedsiębiorstwa, przez co częściej wykazują się działaniami proinnowacyjnymi i zgłaszają postulaty optymalizacji pracy. Jak wskazuje się często w literaturze28,
wprowadzenie akcjonariatu zwiększa produktywność pracowników, co działa z korzyścią dla firmy i jej dotychczasowych właścicieli. Również w trakcie kryzysu pracownicy
będący akcjonariuszami są gotowi na większe wyrzeczenia, zwiększając szanse na przetrwanie zakładu.
Sami pracownicy z kolei, osiągają dodatkowe źródło dochodu w postaci wypłacanej
dywidendy oraz uzyskują wpływ na kierunki rozwoju przedsiębiorstwa poprzez prawo
głosu na walnym zgromadzeniu. Dodatkowo, w niektórych krajach akcjonariat pracowniczy jest traktowany jako jeden z elementów prywatnego zabezpieczenia emerytalnego (np. amerykańskie ESOP). W efekcie
W efekcie upowszechnienia akcji pracowniczych upowszechnienia akcji pracowniczych twotworzone są silniejsze więzi między pracowni- rzone są silniejsze więzi między pracownikiem a pracodawcą, zmniejszające napięcia spo- kiem a pracodawcą, zmniejszające napięcia
łeczne i ograniczające cyrkulację pracowników.
społeczne i ograniczające cyrkulację pracowników. Zdaniem wielu jest to również
forma redukcji nierówności, zmniejszania alienacji kapitału oraz upowszechniania kapitału wśród robotników, co jest zgodne z duchem katolickiej nauki społecznej.
Istnieje wiele modeli akcjonariatu pracowniczego. Najprostszym jest przyznawanie akcji
pracownikowi bezpośrednio przez firmę lub ich sprzedawanie po zaniżonej cenie. Może
się to odbywać warunkowo (za wyniki lub staż) lub bezwarunkowo. Inną popularną metodą jest przydzielanie opcji na akcje, które można wykupić po upływie danego czasu po
określonej wcześniej cenie. Ta metoda ma zachęcać do wzrostu wartości przedsiębiorstwa
i jest wykorzystywana do motywowania osób zarządzających. Często programy akcyjne
obarczone są szeregiem restrykcji, takich jak ograniczone prawo zbywania akcji lub przyznanie wirtualnych akcji z czasem zamienianych na rzeczywiste. Istnieją również systemy
28
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wirtualnych akcji, gdzie pracownikom wypłaca się ekwiwalent dywidendy, nie udzielając
im jednak nigdy rzeczywistych akcji. Systemy takie nie mogą być jednak traktowane jako
plany akcji pracowniczych, gdyż ci nie stają się nigdy współwłaścicielami przedsiębiorstw.
Obecnie akcje pracownicze są najbardziej upowszechnione w takich krajach jak USA
(14 mln pracowników)29, Francja (3,1 mln), czy Wielka Brytania (1,9 mln)30. W 31 europejskich krajach ok. 7,5 mln pracowników jest posiadaczami akcji pracowniczych. W Polsce
niestety akcjonariatem pracowniczym objętych jest zaledwie 37 tys. osób, a programy
kierowane są najczęściej do kluczowych pracowników, takich jak kadra zarządzająca31.
Istnieje wiele przyczyn tego zjawiska. Prawdopodobnie najważniejszą są niejasne
przepisy prawa co do zasad opodatkowania i momentu podatkowego, skutkujące niespójnymi interpretacjami podatkowymi. Do tego dochodzą przepisy z zakresu emisji publicznej, powodujące, że cały proces staje się skomplikowany i kosztowny. Nie pomaga
również brak istotnych zachęt podatkowych dla pracowników i pracodawców, które są
powszechne w innych krajach. Na wszystko nakłada się krótka krajowa tradycja tego typu
rozwiązań, niska świadomość pracowników i pracodawców co do korzyści wynikających
z akcjonariatu oraz złe doświadczenia związane z prywatyzacją spółek Skarbu Państwa.
Realne działania mające na celu upowszechnienie akcjonariatu pracowniczego powinny zatem zakładać:
1. Wprowadzenie ustawy jasno regulującej zasady tworzenia pracowniczych programów akcyjnych. Ustawa powinna oferować ulgi podatkowe dla pracodawców
oferujących programy akcyjne i pracowników z nich korzystających oraz jasno
określać moment podatkowy i formę opodatkowania. Powinna ostatecznie rozwiać wszelkie obecnie występujące niejasności oraz sprzeczne interpretacje,
a jednocześnie oferować zachęty do bardziej odpowiedzialnych zachowań ze
strony pracowników uczestniczących w programach. Ustawa powinna różnicować
przepisy i zachęty w zależności od rodzajów przedsiębiorstw tj. w inny sposób
podchodzić do firm z sektora MŚP, a w inny do dużych przedsiębiorstw, tak by jak
najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. Dodatkowo powinna zawierać zróżnicowanie ulg podatkowych w zależności od odsetka akcji oferowanych pracownikom
oraz odsetka pracowników uczestniczących w programie. Zachęcałoby to do jak
najszerszego uczestnictwa w programach i wzmacniało pozytywne efekty wynikające z akcjonariatu pracowniczego.
2. Przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej w społeczeństwie przedstawiającej zalety płynące z wdrożenia akcjonariatu pracowniczego oraz równoległe
oferowanie wsparcia merytorycznego dla przedsiębiorców. Kampania w pierwszej kolejności powinna być kierowana do zarządów i właścicieli przedsiębiorstw,
29
30
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 edług National Center for Employee Ownership, www.esop.org (dostęp 05.09.2019 r.).
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którzy często są nieufni jeśli chodzi o współuczestnictwo pracowników w procesie
podejmowania decyzji w firmie. W drugiej kolejności powinna jednak edukować
samych pracowników w zakresie praw i obowiązków wynikających z bycia współwłaścicielem przedsiębiorstwa oraz zasad jakimi powinien kierować się odpowiedzialny akcjonariusz. Ważne, by pracownicy nie traktowali akcji jako dodatkowego
benefitu, ale nauczyli się podejmować długoterminowe decyzje inwestycyjne.
3. Stworzenie mechanizmów wsparcia finansowego na rzecz wykupu akcji przedsiębiorstwa. W zależności od modelu akcjonariatu może się to odbywać na
poziomie dodatkowych ulg dla przedsiębiorstw lub odpowiedniego momentu
podatkowego (niwelującego problem podwójnego opodatkowania – przy przekazaniu akcji i ich zbyciu), ale także w postaci dedykowanych kredytów, które
mogłyby być oferowane za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju lub
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Realizacja tych trzech punktów powinna przyczynić się do upowszechnienia akcjonariatu pracowniczego w Polsce, a przez to do zmiany ładu korporacyjnego i instytucji
regulujących relacje na linii pracownik-pracodawca. W efekcie powinna wzrosnąć odpowiedzialność pracowników za sytuację w przedsiębiorstwach oraz powinny wytworzyć
się bardziej długotrwałe i korporacyjne relacje między zatrudnionymi a pracodawcami,
co przybliży Polskę do koordynowanego modelu gospodarczego.

Rady pracownicze
Literatura przedmiotu jako jedną z cech charakterystycznych modelu zależnej gospodarki rynkowej wskazuje następującą tendencję: przedsiębiorstwa transnarodowe
optymalizując swoją wartość w ramach globalnych grup kapitałowych, utrzymują na
względnie niskim poziomie pensje pracowników oraz niski poziom uzwiązkowienia,
a tym bardziej partycypacji pracowniczej, rozumianej jako zaangażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji. Partycypacja pracownicza jest z kolei jednym
z istotnych elementów modelu koordynowanej gospodarki rynkowej. W wielu krajach przybiera ona formę rad pracowniUtożsamianie się pracowników z zakładem pracy czych i zwana też jest czasem instytucją
zwiększa ich produktywność i zmniejsza fluktu- współdecydowania.
ację załogi, ograniczając w ten sposób koszty.
Długoletnie badania i wieloletnie doświadczenie krajów zachodnich pokazują,
iż zgodna z koncepcją collective voice partycypacja pracownicza w sposób ewidentny
przyczynia się do poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa32. Wskazuje się
na to, iż utożsamianie się pracowników z zakładem pracy zwiększa ich produktywność
32
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i zmniejsza fluktuację załogi, ograniczając w ten sposób koszty. Albowiem im większa
wymiana personelu, tym większe koszty szkolenia pracowników oraz czasowo mniejsza
wydajność nowo zatrudnionych. Nie bez znaczenia jest poprawa stosunków międzyludzkich w danym zakładzie pracy i zwiększenie kapitału społecznego w skali mikro33.
Udział rad pracowniczych ocenia się jako lepszą formę dialogu pomiędzy kierownictwem a pracownikami niż ma to miejsce w przypadku związków zawodowych, gdyż
rady pracownicze uznawane są za łagodniejszego wyraziciela oczekiwań załogi34. Bardziej skore są też do konstruktywnego dialogu z kierownictwem niż te ostatnie.

Rady pracownicze w Polsce
W Polsce od 2006 r. obowiązuje ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji35. Zakłada ona ograniczony udział pracowników w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Co charakterystyczne dla kształtowania się ustroju prawno-gospodarczego w naszym kraju, wejście w życie ustawy było spowodowane koniecznością implementacji prawa Unii Europejskiej36. Ponadto, na fali licznych zmian dokonywanych w skutek działań antykryzysowych w 2009 r., ustawę – po raz ostatni
dotychczas – znowelizowano, głównie w kierunku osłabienia roli zakładowych organizacji związkowych i rad pracowniczych37. Po kryzysie nie powrócono już nawet do
pierwotnych zapisów. Warto wspomnieć, iż ustawa od początku spotkała się z oporem
pracodawców. W roku 2007 r. do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżyła ją Konfederacja Pracodawców Polskich38.
Zgodnie z ww. ustawą pracodawca ma obowiązek informowania rady pracowników
m.in. o działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz przewidywanych
w tym zakresie zmianach; stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia
oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, a także działaniach,
które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia39. Jednak ustawa nie precyzuje, jakie dokładnie dokumenty lub informacje mają
być przekazywane radzie pracowników. Sama praktyka bywa różna w zakładach pracy.
Ponadto, rada pracowników nie ma nawet kompetencji do rozpatrywania indywidualnych spraw pracowników oraz uzyskiwania informacji o ich sytuacji.
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Jeśli zaś chodzi o wpływ lub choćby informację o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, rola rad pracowniczych jest jeszcze bardziej ograniczona. Pracownikom przekazywane są najczęściej informacje związane z rocznym sprawozdaniem finansowym
i dokumenty powiązane z tym sprawozdaniem takie jak bilans, rachunek zysków i strat,
informacja o przepływach finansowych, roczne sprawozdanie zarządu. Co więcej, pracodawca według własnego uznania (aczkolwiek ustawodawca pisze o „obiektywnych
kryteriach”) może nie udostępnić radzie informacji, które mogłyby zakłócić działalność
przedsiębiorstwa lub zakładu albo narazić je na znaczną szkodę. Pracodawca jednak sam
decyduje czy jego działania mają związek z ww. zdarzeniami, chyba że wystąpi o takie
informacje rada pracownicza.
Reasumując, rola rady pracowników jest ograniczona właściwie do przedstawiania
opinii oraz uczestnictwa w konsultacjach. Nie ma obowiązku konsultowania z nią działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Obowiązek konsultacji dotyczy tylko
stanu, struktury, przewidywanych zmian w zakresie zatrudnienia, jego podstaw oraz organizacji pracy. Co istotne, pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania stanowiska
rady pracowników.
Taka forma zinstytucjonalizowanego udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem jedynie w niewielkim stopniu przyczynia się do zapobieżenia jednej z podstawowych bolączek polskich zakładów pracy – niskiej identyfikacji pracowników z celami i wynikami przedsiębiorstwa. Ponadto, co charakterystyczne dla modelu zależnej
gospodarki rynkowej, odseparowanie narodowościowe i terytorialne właścicieli kapitału
od Polski częstokroć pogłębia poczucie wyobcowania pracownika i braku jego wpływu
na bieżącą działalność zakładu pracy. W efekcie, pracownik słabo chroniony i niezwiązany mentalnie z miejscem pracy i właścicielem pracuje mniej efektywnie i w niewielkim
stopniu poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki finansowe zakładu pracy.
Szczególnie w warunkach nadzwyczajnych w naszym kraju można było dostrzec jaskrawe przejawy działania systemu bez partycypacji pracowniczej. Działania podejmowane przez globalne korporacje z obcym kapitałem na terenie gospodarek zależnych
pozostawały częstokroć w sprzeczności z wewnętrznym interesem nie tylko tych gospodarek jako całości. Z uwagi na rachityczność instytucji pracowniczych w Polsce (w przeciwieństwie do ich pozycji w państwach macierzystych wielu firm) nie musiano liczyć się
z głosem świata pracy.

Rady pracownicze w Europie
W koordynowanych gospodarkach rynkowych istnieją silne, instytucjonalne mechanizmy powiązań między grupami społeczno-gospodarczymi. W wielu z nich mamy do
czynienia nie tylko z silnymi związkami zawodowymi, ale także radami pracowniczymi,
które obligatoryjnie posiadają swoich przedstawicieli w radach nadzorczych przedsiębiorstw. Współdecydowanie pracowników jest postrzegane od dawna jako jedno
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ze źródeł sukcesów firm niemieckich, sprzyja m.in. nastawieniu firm na długoterminowe
zyski. Skłoniło to nawet rząd Theresy May do rozważań nad możliwością wdrożenia niemieckich wzorców w Wielkiej Brytanii, pomimo z gruntu niechętnego podejścia do tego
typu rozwiązań w świecie anglosaskim40.
Z najdłuższą tradycją udziału pracowników we współdecydowaniu o polityce zakładu pracy mamy do czynienia w Niemczech, gdzie pierwsza ustawa regulująca tę
kwestię została wprowadzona już w 1952 roku. W ramach zasady współdecydowania
pracowników (Mitbestimmung) ich reprezentantom przyznano prawo do zasiadania
w radach nadzorczych firm. Na mocy obecnie obowiązującej ustawy o ustroju przedsiębiorstw, wszystkie firmy zatrudniające powyżej 500 osób, z wyjątkiem firm rodzinnych,
są zobowiązane do przeznaczenia 1/3 miejsc w radach nadzorczych dla reprezentantów
pracowników lub rad zakładowych.
Rady zakładowe, składające się z przedstawicieli pracowników firmy, muszą brać
udział w konsultacjach w kwestiach dotyczących zmian zatrudnienia, a także spraw socjalnych. Silna pozycja niemieckich pracowników powoduje, że niemieckie firmy, nawet
te o zasięgu globalnym, uwzględniają na
pierwszym miejscu interesy zakładów zlo- Silna pozycja niemieckich pracowników powokalizowanych w RFN, często kosztem ich duje, że niemieckie firmy, nawet te o zasięgu glofilii zagranicznych41, co stanowi o znaczącej balnym, uwzględniają na pierwszym miejscu inodrębności od praktyki gospodarek za- teresy zakładów zlokalizowanych w RFN, często
kosztem ich filii zagranicznych.
leżnych. Poza tym, przedstawiciele załogi
w radach nadzorczych wnoszą doń lepszą
znajomość realiów zakładowych niż chociażby pochodzący spoza spółki inni członkowie
organów nadzorczych. Dotyczy to m.in. informacji o panujących w spółce stosunkach
społecznych i stosunkach między pracownikami a kierownictwem42. W efekcie tego, jak
pokazują badania, wraz ze wzrostem znaczenia współdecydowania w zakładzie pracy
rosną jego wydatki na system dualnej edukacji i nakłady na kapitał ludzki43.
W Niemczech doceniono konstruktywną rolę rad pracowniczych, szczególnie po kryzysie w latach 2008/2009. Wówczas, w chwili zagrożenia dla istnienia całych zakładów
i setek tysięcy miejsc pracy, odpowiednie stowarzyszenia pracodawców i pracowników
współpracowały z przedsiębiorstwami i radami zakładowymi w celu odstąpienia od istniejących zapisów zbiorowego układu pracy tak, aby utrzymać miejsca pracy44. Jednak
tylko zgoda wszystkich stron gwarantowała odstąpienie od raz zawartego układu pracy.
 öper N., Arbeitnehmer, die mitbestimmen, sind gut für die Wirtschaft, „Die Zeit“, 19.01.2017, http://
R
www.zeit.de/karriere/2017-01/mitbestimmungsrecht-gewerkschaften-eugharbeitgeber-urteilarbeitnehmer (dostęp: 18.08.2019).
Popławski K., Bajczuk R. Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec, Raport Ośrodka Studiów
Wschodnich 03/2019, s. 21.
Rudolf S. „Udział przedstawicieli załogi… dz. cyt.
Röper N. Arbeitnehmer, die mitbestimmen… dz. cyt.).
Gaugler E. Partnerstwo w ekonomii i przedsiębiorstwie w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Postulat czy rzeczywistość, pod red. Stanisława Fela, Lublin 2015.
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Choć rady pracownicze to instytucje odrębne od związków zawodowych, to częstokroć przedstawiciele związków zawodowych w nich zasiadają. W posiedzeniach rady
może uczestniczyć pracodawca lub przedstawiciel organizacji pracodawców45. Przedstawiciele wszystkich tych trzech podmiotów tworzą na gruncie przedsiębiorstwa taką
lokalną namiastkę rady dialogu społecznego.
W państwach postkomunistycznych udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest mniejszy niż w państwach zachodu, a nawet ulegał w ostatnich latach
ograniczeniu, można jednak dostrzec istotne różnice między krajami. Przykładowo,
w państwach UE będących dawnymi republikami ZSRR, tj. na Litwie46, Łotwie czy w Estonii właściwie nie spotyka się reprezentacji pracowniczej w organach spółek. Natomiast
w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Słowenii reprezentacja pracownicza ma charakter
obligatoryjny. Można dostrzec też silne powiązania rad pracowniczych z rolą związków
zawodowych, historycznie ważną w krajach szeroko rozumianego bloku wschodniego.

Propozycje zmian
W Polsce do najważniejszych i najpilniejszych postulatów należy zwiększenie realnego udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Krokiem w tym kierunku byłoby obligatoryjne włączanie przedstawicieli rady pracowniczej do procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwach, wraz z zapewnieniem konsultacjom odbywającym się
na linii kierownictwo-rada pracownicza mocy wiążącej. W przedsiębiorstwach np. powyżej 100 pracowników, należałoby wprowadzić obligatoryjny udział przedstawicieli
rady pracowniczej w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa (choćby wyrażony procentowo
liczbą pracowników zasiadających w danym gremium). Według sprawdzonego wzorca
niemieckiego, w zakładach zatrudniających powyżej 500 osób, 1/3 miejsc w radach
nadzorczych byłaby zarezerwowana dla reprezentantów pracowników lub rad zakładowych. W spółkach akcyjnych przedstawiciele załogi powinni dysponować mniej więcej
¼ miejsc w radach nadzorczych. Jednakże od członków rad nadzorczych wywodzących
się z załogi pracowniczej należałoby wymagać spełniania kryteriów kompetencyjnych
jak w przypadku innych przedsiębiorstw. Jako punkt odniesienia można potraktować
warunki, które musi spełniać członek rady nadzorczej spółki publicznej.
Z drugiej zaś strony, przedstawiciel zakładowy – robotniczy dyrektor mógłby w niektórych zakładach wchodzić w skład zarządu (być z racji funkcji delegowanym przez
radę nadzorczą członkiem zarządu) odpowiedzialnym w zarządzie za sprawy socjalne lub
zarządzanie zasobami ludzkimi – podobny model funkcjonuje na Słowenii. W ten sposób
45
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 łudyka T. Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, Warszawa 2013.
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Na Litwie udział pracowników w radzie nadzorczej zniesiono w 1994, po negatywnych doświadczeniach ze słabo przygotowanymi do swej roli reprezentantami pracowników, krytykowanymi często
również przez tych ostatnich. Do czasu zmiany prawa, pracownicy mogli powoływać aż 2/3 składu
rady nadzorczej, vide: Rudolf S., Udział przedstawicieli załogi w organach spółki, w: Ład korporacyjny, pod
red. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz, Warszawa 2011.
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pracownicy zyskaliby realny wpływ na swoje sprawy. Jednocześnie robotniczy dyrektor
kadr byłby bardziej racjonalnie nastawiony do kwestii chociażby redukcji zatrudnienia
czy płac, gdyż to on personalnie odpowiadałby za zbilansowanie budżetu w tym aspekcie.
Wprowadzenie rad pracowniczych o szerszych kompetencjach najłatwiej byłoby
rozpocząć od przedsiębiorstw państwowych. Tym bardziej dziwi stan prawny, na mocy
którego, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, jej przepisów nie stosuje się do m.in. przedsiębiorstw
państwowych, w których tworzony jest anachroniczny w swej istocie samorząd załogi
przedsiębiorstwa. Konsekwentne wzmocnienie rad pracowniczych mogłoby zrównoważyć czasami zbyt rozbudowaną rolę związków zawodowych, pełniących niekiedy
w polskich realiach mało konstruktywną funkcję.
W trakcie przewijającej się od czasu do czasu dyskusji nad gruntownymi zmianami w kodeksie spółek handlowych postulat wprowadzenia doń obligatoryjnej reprezentacji w radach nadzorczych reprezentacji pracowników należy uznać za jeden z najistotniejszych.
Tylko taki model rad pracowniczych z prawdziwego zdarzenia zaprowadziłby instytucjonalny ład w ramach przedsiębiorstw działających w Polsce, nie różnicując ich pod względem
ładu korporacyjnego na państwowe i prywatne czy też pod kątem pochodzenia ich kapitału. Różnice należałoby dopuścić jedynie z uwagi na wielkość danego zakładu pracy.

Inwestycje i innowacje
Wyróżniający się sposób finansowania przedsiębiorstw jest jedną ze składowych
przyjętej przez nas typologii zróżnicowania kapitalizmu. Opisaliśmy wcześniej różnice
pod tym względem między gospodarkami liberalnymi i koordynowanymi. Przyjęliśmy
również po analizie, że bardziej pożądanym modelem rozwojowym jest koordynowana
gospodarka rynkowa. Czy w takim razie konsekwencją tego powinno być dążenie do
wzmocnienia „koordynowanych” form finansowania przedsiębiorstw i osłabianie znaczenia form „liberalnych”?
W przypadku Polski odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista. W naszym kraju
występuje niewątpliwy problem z poziomem inwestycji. Choć gospodarka rozwija się
w dość szybkim tempie bez znacznych wahań od wielu lat, to poziom inwestycji wciąż
pozostaje jednym z najniższych w Europie. W 2018 roku wyniósł on 18,2% PKB47, co jest
wynikiem znacznie niższym zarówno od państw „doganiających”, takich jak Turcja czy
Czarnogóra, których inwestycje osiągają imponujące 29% PKB, ale również od tych
dawno rozwiniętych, które wciąż przeznaczają na inwestycje od 20 do 25% swojej produkcji. Ponadto znajdujemy się w ścisłej czołówce państw pod względem udziału inwestycji publicznych, jest to ponad jedna czwarta wszystkich inwestycji – 4,7% PKB.

47

Dane: Eurostat.
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Pierwszą potrzebą jest więc zwiększenie poziomu inwestycji (prywatnych) ogółem,
bez wskazywania na formę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa. Standardowa
odpowiedź na tak postawiony problem brzmi: „trzeba zwiększyć oszczędności, dzięki
czemu firmom łatwiej będzie pozyskać kapitał”. Okazuje się jednak, że w Polsce pieniędzy
nie brakuje. Wręcz przeciwnie – stopy procentowe są niskie, tak samo oprocentowanie
na lokatach bankowych. Oznacza to, że banki nie czują zbyt silnej presji na zwiększanie
depozytów. Jednocześnie, koszt kredytu
Zdaniem części ekspertów pieniądze są, ale nie bankowego jest w Polsce względnie wysoki
ma w co ich inwestować.
w porównaniu z państwami europejskimi,
co sugeruje występowanie wysokich premii
za ryzyko oraz innych kosztów udzielenia kredytu. Tym, co hamuje zamianę oszczędności
w inwestycje, jest trudność otrzymania kapitału (z perspektywy przedsiębiorców) lub
niedobór dobrych możliwości inwestycyjnych (z perspektywy instytucji finansowych).
Problem dotyczy zarówno finansowania dłużnego – głównie kredytów bankowych –
jak i finansowania udziałowego, ze względu na słabo rozwinięty rynek kapitałowy. Zdaniem części ekspertów pieniądze są, ale nie ma w co ich inwestować48.
Ważnym kierunkiem jest na pewno zmniejszanie udziału kapitału zagranicznego,
który po odegraniu ważnej roli w okresie transformacji powinien być zastępowany kapitałem krajowym. Jest to w zasadzie warunek konieczny do przejścia z gospodarki zależnej do koordynowanej. Postępowanie tego procesu zależy w pierwszej kolejności od
opisanej wyżej zdolności Polaków do absorpcji kapitału. Jej wzrost zaspokajać będzie
popyt na dobre możliwości inwestycyjne, który już dziś istnieje. Działaniem w dobrym
kierunku jest również polonizacja banków działających w Polsce. Banki mają tendencję
do bardziej długofalowego inwestowania w miejscu, z którym związane są przez swoją
siedzibę oraz strukturę kapitałową, dzięki czemu mniej ograniczają tam inwestycje
w okresie recesji.
Również rozwój rynku kapitałowego nie jest w dzisiejszych warunkach sprzeczny
z dążeniem do bardziej koordynowanego systemu gospodarczego. Niezależnie od pożądanego ładu instytucjonalnego, oba kanały finansowania potrzebują wciąż się rozwijać, aby zwiększyć możliwości inwestycyjne firm. Rynek kapitałowy – zwłaszcza nowoczesne, pozagiełdowe kanały – odpowiada również potrzebom firm, które nie mają
szans otrzymać kredytu w banku. Są to m. in. firmy technologiczne, zwłaszcza młode,
które tworzą wartość dzięki wiedzy i umiejętności swoich założycieli, ale nie posiadają
aktywów materialnych, które mogłyby służyć za zabezpieczenie kredytu. Podobnie
ich inwestycje często trudno wycenić metodami księgowymi używanymi przez banki,
w związku z czym nie jest kierowana do nich oferta kredytowa. Tego typu podmioty
mają jednak swoją rolę w rozwoju gospodarczym i technologicznym, którą mogą spełnić
dzięki finansowaniu udziałowemu (np. crowdfunding udziałowy lub venture capital).
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Innowacyjność
Powyższe akapity nasuwają pytania o poziom naszej przedsiębiorczości i zdolność
absorpcji kapitału w rentowne projekty. Ograniczeniami mogą być tu: biurokratyczne
obciążenie firm, słaba pozycja na rynku pracy, niewystarczający popyt oraz niska kultura przedsiębiorczości. Ten ostatni czynnik zdaje się odgrywać w Polsce dużą rolę, a do
tego ma charakter fundamentalny, niezależny od koniunktury i wymagający trudu oraz
czasu do zmiany. Można śmiało powiedzieć, że nie będzie w Polsce rodzimej innowacyjności bez dobrej edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz zmiany podejścia do prowadzenia firmy.
Tutaj sprawa wygląda podobnie jak w kontekście inwestycji. Choć wyróżnia się
pewne rodzaje innowacji charakterystyczne dla danego modelu kapitalizmu, to trudno,
zwłaszcza w naszej sytuacji, postulować konkretne działania mające wspierać tylko
jeden z nich. Literatura przedmiotu wskazuje raczej, że metody działań innowacyjnych
podążają za pozostałymi składnikami ładu instytucjonalnego49. Dlatego działalność innowacyjna będzie efektem ukształtowania się wzorców w innych obszarach – sprawowania zarządu nad spółkami czy relacjami właścicielskimi.
Polska zajmuje dziś odległe pozycje w rankingach innowacyjności. Dopiero od 2018 r.
nakłady znacząco przekraczają 1% PKB (1,32% w 2019 r.), podczas gdy w całej Unii od
wielu lat wydaje się na ten cel około 2% PKB. Od tego samego roku nakłady prywatne
zaczęły wyraźnie przeważać nad publicznymi – w stosunku ok. 2:1. Skuteczność tych wydatków – mierzona liczbą patentów lub udziałem sprzedaży innowacyjnych produktów –
pozostawia wiele do życzenia. Wiąże się to w dużej mierze z traktowaniem działań B+R
jako przykrej konieczności, a nie głównego źródła przewagi konkurencyjnej. Działania te
są bardzo często jednostkowe i przypadkowe, nie tworzą spójnego programu wpisanego
w strategię rozwoju firmy. Często ich istnienie powodowane jest jedynie wymogami procesu przyznawania dotacji unijnych.
W tej sytuacji podstawową potrzebą jest Brakuje przesłanek, aby twierdzić, że nasz kraj
zwiększenie przedsiębiorczości Polaków posiada przewagi w tworzeniu innowacji opari zmiana dotychczasowych postaw wobec tych o zupełnie nowe technologie i produkty.
prowadzenia biznesu. Polityka proinnowacyjna to cały osobny wątek, który znów wykracza poza tematykę różnorodności kapitalizmu. Należy się spodziewać, że w ślad za edukacją dualną, zwiększeniem udziału i roli
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Zagadnienie stymulowania rynku kapitałowego wykracza poza ramy tego raportu,
więc nie będziemy dalej go rozwijać, pozostawiając jedynie konkluzję, że jest ono dziś
istotnym czynnikiem zwiększania inwestycji w Polsce, mogącym współistnieć z wysokim
poziomem finansowania dłużnego.

 arkus S., Mendelski M. Institutional complementarity, economic performance and governance in the
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rad pracowniczych czy akcjonariatu pracowniczego, pójdzie skierowanie działalności
B+R w Polsce na tzw. innowacje inkrementalne – rozwijające znane już technologie.
Brakuje przesłanek, aby twierdzić, że nasz kraj posiada przewagi w tworzeniu drugiego
rodzaju innowacji, czyli zupełnie nowych technologii lub produktów. Polskie nowatorskie technologie to raczej pojedyncze przypadki niż regularne zjawisko. Jesteśmy rynkiem o niewielkiej chłonności technologii, na którym trudno jest wyskalować zupełnie
nowe produkty. Opracowywanie ich w Polsce wiązać by się musiało z odsprzedawaniem
ich graczom na większych rynkach, gdzie duży wolumen produkcji pozwoli odzyskać nakłady poniesione na badania.
Zwiększona przedsiębiorczość i wyższe kompetencje ekonomiczne pozwolą zaabsorbować kapitał, który dziś nie znajduje dobrych okazji inwestycyjnych. Inwestycje te
powinny być kierowane nie tylko w nowoczesne aktywa materialne, ale również w działalność badawczo-rozwojową, która odgrywa coraz większe znaczenie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Podsumowanie

Powyższy raport przedstawił ważne, choć pomijane w polskiej dyskusji publicznej, zagadnienie zróżnicowania kapitalizmu. Bez zrozumienia tego, czym jest współczesny kapitalizm oraz jakie są jego rodzaje, nie jest możliwa rzeczowa dyskusja nad docelowym modelem polskiej gospodarki. Dyskusja ta jest szczególnie ważna właśnie dziś, gdy poczucie
wyczerpywania się modelu opartego o kapitał zagraniczny jest coraz powszechniejsze.
Jak zostało wykazane, choć odchodzenie od modelu zależnej gospodarki rynkowej
dopiero się rozpoczyna i nie wszystkie wskaźniki rejestrują jeszcze tę zmianę, to bez
wątpienia da się zaobserwować jej pierwsze symptomy. Brak zdefiniowania docelowego
modelu polskiego kapitalizmu naraża Polskę na dryf instytucjonalny, który może doprowadzić do wytworzenia się nieoptymalnego modelu hybrydowego, a także przedłużenia
trwania obecnego, wadliwego modelu zależnej gospodarki rynkowej. W związku z tym,
po przeanalizowaniu zalet i wad modeli alternatywnych oraz ich dopasowania do obecnych polskich realiów, autorzy proponują wybór modelu koordynowanej gospodarki
rynkowej jako docelowego modelu gospodarczego Polski. Model ten, choć wymaga dostosowania jego teoretycznego wzorca do polskich realiów, wydaje się być najlepszym
rozwiązaniem w średnim okresie.
Do stworzenia mechanizmu koordynacji sieciowej wymagane jest wdrożenie kilku
kluczowych reform, spośród których najważniejszą jest Powszechny Samorząd Gospodarczy. To właśnie powołanie publicznoprawnej, samorządnej reprezentacji przedsiębiorców jest warunkiem koniecznym do usieciowienia polskich przedsiębiorców
i zmniejszenia roli kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce. Reforma ta stanowi
kluczowy element innych zmian, polegających m.in. na wdrożeniu modelu nauczania dualnego, pozwoli na podniesienie jakości nauczania praktycznego oraz wytworzenie więzi
na linii młody pracownik-pracodawca. Umożliwi również odwrócenie trendu wyczerpywania się przewag komparatywnych w produkcji przemysłowej i ustabilizuje rynek
pracy. Wzmocnienie więzi między światem pracy i kapitału powinno następować także
poprzez rozpowszechnienie akcjonariatu pracowniczego oraz wzmocnienie mechanizmów współrządzenia przedsiębiorstwem przez pracowników. Zmiany te, poza wzmocnieniem koordynacji na poziomie przedsiębiorstw i wywołaniem szeregu pozytywnych
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efektów, doprowadzą do wzrostu znaczenia czynnika krajowego w gospodarce w postaci upodmiotowienia polskich pracowników.
Zaproponowana ścieżka dojścia stanowi realny i konieczny program zmian, które
muszą dokonać się w Polsce, aby możliwe było wdrożenie modelu koordynowanej gospodarki rynkowej. Samo ich wdrożenie nie gwarantuje jeszcze szybkiego wytworzenia
odpowiedniego mechanizmu koordynacji ze względu naturalny bezwład instytucjonalny,
w szczególności w odniesieniu do instytucji nieformalnych. Jest jednak warunkiem koniecznym do zapoczątkowania przemian gospodarczych w Polsce.

