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WSTĘP
W krajach Europy Środkow o-W schodniej dokonują się szybkie i głębokie
przem iany dotyczące wszystkich elem entów systemu gospodarczego, społeczne
go i politycznego. Transform acja krajów postsocjalistycznych trw a zaledw ie czte
ry lata, ale naw et ten dość krótki okres pozw ala uchw ycić wiele tendencji i kie
runków przem ian. O bserw acje te, w sparte przykładam i z innych krajów , które
także przechodziły głębokie i szybkie zm iany, pozw alają sform ułow ać hipotezy
dotyczące przyszłego rozwoju krajów Europy Środkowej.
Program „Europa Środkowo-W schodnia 2000” („Eastern and Central Europe
2000” ), był finansow any przez D yrekcję G eneralną X II Kom isji Unii E uropej
skiej, a zarządzany przez Instytut N auk o Człowieku (Institute for Hum an Scien
ces) w W iedniu. Zarys oraz m etodologia badań zostały opracow ane w E uropej
skim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu W arszawskiego.
Instytut ten koordynow ał także prace badawcze.
Badania były prow adzone w czterech krajach środkowoeuropejskich tj. w C ze
chach, Polsce, Słow acji i na W ęgrzech - czyli w państwach tzw. G rupy W yszehradzkiej. W każdym z nich przedm iotem analiz były następujące grupy za
gadnień:
1. Zew nętrzne uwarunkowania procesów transform acji.
2. R ozw ój gospodarczy.
3. P rzem iany społeczno-polityczne.
4. R ozw ój nauki, technologii i systemu edukacji.
5. R egionalne zróżnicow anie procesów transform acji.
Chociaż punktem w yjścia była diagnoza sytuacji w yjściow ej, to najpierw
sform ułow ano optym istyczne hipotezy rozwoju wydarzeń w badanych krajach
do 2005 r., a następnie, w oparciu o dane em piryczne, w eryfikow ano pierw ot
ne założenia.
B adania trw ały od w rześnia 1992 r. do stycznia 1994 r. Pierw otna, angiel
ska w ersja niniejszego raportu została przygotow ana w styczniu 1994 r. oraz
opublikow ana pt.: „Eastern and Central Europe 2000. Final R eport” przez kom isję
E uropejską jako tom 2 Studiów DG X II Science, Research, Technology. W ersja
polska została przygotow ana we wrześniu 1994 roku. Sam odzielność poszcze
gólnych zespołów narodowych była ograniczona w spólnie ustaloną problem aty
ką i m etodologią. M im o że prezentow ane studium jest rezultatem pracy dużego
7

zespołu badaczy*, to sam raport został napisany przez czterech autorów i tylko
oni odpow iadają za jego ostateczny kształt.
* * *

N iniejsza publikacja pow stała w wyniku w spółpracy trzech instytucji: M ini
sterstw a Edukacji N arodowej, Komitetu Prognoz „Polska w X X I w ieku” przy
Prezydium Polskiej Akadem ii N auk (którego członkiem jest trzech autorów ra 
portu), oraz grantu badaw czego „Restrukturyzacja polskich regionów jako pro
blem współpracy europejskiej” , finansow anego przez K om itet B adań N auko
wych.
W arszawa, wrzesień 1994

* Badania koordynowali: ogólna koordynacja - Prof. Grzegorz Gorzelak, EUROREG, Warszawa.
Nadzór koordynacyjny: Prof. Antoni Kukliński, EUROREG, Warszawa. Koordynatorzy krajowi:
Czechy —Dr Michal Illner, Czeska Akademia Nauk. Praga; Polska —Prof. dr Bohdan Jałowiecki,
EUROREG, Warszawa; Słowacja - Dr Lubomir Faltan, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława;
Węgry — Prof. Ewa Ehrlich, Peter Tamasi, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt.
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Rozdział 1. GEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU EUROPY ŚRODKOWEJ
Kraje tzw. Grupy W yszehradzkiej zajm ują 533.600 km 2 pow ierzchni i liczą
64.2 min m ieszkańców. W skali europejskiej dysponują więc pow ażnym poten
cjałem ludnościow ym i gospodarczym .
Od północy państw a te graniczą z M orzem Bałtyckim , R osją (obw ód kali
ningradzki) i Litwą. Od wschodu sąsiadują z B iałorusią, U krainą i Rum unią, od
południa z C horwacją, a od zachodu zaś z Austrią i Niem cam i.

1.1. Ogólne uwarunkowania
Sytuacja Europy Środkowej będzie w najbliższych latach w arunkow ana nie
korzystną sytuacją w gospodarce światowej. Recesja, którą odczuw ają kraje naj
wyżej rozw inięte, pow oduje w zrost tendencji na rzecz ochrony w łasnego rynku,
w celu utrzym ania zagrożonych m iejsc pracy w skali poszczególnych krajów
i bloków gospodarczych (UE, NAFTA). Państw a W spólnoty Europejskiej, a tak
że Stany Zjednoczone, jak i inne kraje, mimo deklaracji popierających „w olny
handel” stosują, w sposób mniej lub bardziej zakam uflowany, różne zabiegi pro
tekcjonistyczne. M ożna się też spodziew ać, że proces w drażania porozum ienia
0 w olnym handlu, które zostało ostatnio zawarte w M arakeszu, będzie pow olny
1 długotrwały.
M im o powolnego napływu kapitału do krajów w yszehradzkich m ożliw ości
inw estycji zagranicznych są, nie tylko z powodu światowej recesji, dość ogra
niczone. H am ulcem inwestycji jest przede wszystkim brak odpow iedniej infra
struktury bankow ej, telekom unikacyjnej i legislacyjnej oraz dość chw iejna sytu
acja polityczna.
W m iarę jednak poprawy koniunktury w gospodarce światowej oraz stabili
zacji wewnętrznej w krajach Europy Środkowej, m ożna spodziew ać się wzrostu
eksportu oraz w iększego napływu kapitału zagranicznego. A tutem jest niew ąt
pliwie fakt, że kraje wyszehradzkie są dużym rynkiem zbytu i dysponują rela
tyw nie w ykształconą i tańszą siłą roboczą.
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1.2.

W spólnota Europejska i Stany Zjednoczone AP

M im o rozlicznych deklaracji poparcia dla państw Europy Środkow ej, przede
w szystkim ze strony polityków niem ieckich, droga do zjednoczenia tych krajów
z U nią Europejską nie będzie ani łatwa, ani krótka. Przeszkody istnieją po obu
stronach.
W iększość państw Unii obaw ia się obecnie większej integracji krajów E uro
py Środkowej i W schodniej, ponieważ grozi to konkurencją na szczególnie w raż
liw ych segm entach rynku: produktów rolno-spożyw czych, tekstyliów i w yrobów
stalow ych oraz napływem siły roboczej. Szczególnie niekorzystna jest sytuacja
Polski, która dysponuje zarówno największym potencjałem eksportow ym , jak
i najw iększą liczbą ludności. N ależy rów nież zauważyć, co podnosi w swoim
raporcie Richard Baldwin, że przyjęcie krajów Europy Środkowej do W E w 2000 r.
spow odow ałoby konieczność w ydatkow ania ok. 80 mld USD rocznie. K oszty
byłyby m niejsze, gdyby przyjęcie do W E miało m iejsce w m om encie, kiedy k ra
je w yszehradzkie osiągną 75% PNB krajów Unii. Aby to osiągnąć, przy zało
żeniu rocznego wzrostu 4%, potrzeba na to Czechom - 21 lat, W ęgrom — 26
lat, Polsce — 30 lat, a Słow acji — 39 lat. Decyzja przyjęcia tych krajów do UE
w horyzoncie 10 lat m oże więc m ieć w yłącznie charakter polityczny — konklu
duje autor raportu.
Z dużym praw dopodobieństw em m ożna przypuszczać, że Polska, a także in
ne kraje tej strefy nie zostaną przyjęte do Unii przed 2005 r., naw et jeżeli do
stosują swoje gospodarki do standardu m inim um w ym aganego przez W E i je 
żeli społeczeństw a tych krajów zaakceptują bilans korzyści i strat zw iązany
z integracją, co wcale nie jest pewne. W idoczne jest to zw łaszcza w Polsce,
gdzie widoki na m odernizację gospodarki, a szczególnie rolnictw a są słabe.
Podobna sytuacja m a m iejsce w przypadku projektów integracji Polski, a tak
że innych krajów w yszehradzkich z NATO. Kraje te aspirują do członkostw a
w Pakcie Atlantyckim , poniew aż jest to dla nich w ażną gw arancją bezpieczeń
stwa. Jednakże dla krajów Zachodu członkostw o państw Środkow ej Europy
w N A TO jest całkow icie zbędne, a ponadto pociąga za sobą dodatkow e nakła
dy finansow e i kom plikacje polityczne w skali globalnej.Zaproponow ane przez
Zachód „partnerstw o dla pokoju” nie tylko nie gw arantuje bezpieczeństw a gru
pie w yszehradzkiej, ale w dodatku wydaje się drażnić Rosję.

1.3. Sąsiedzi
Niem cy. Zachodnim sąsiadem Czech i Polski są N iem cy, które niezależnie
od Unii Europejskiej tradycyjnie kierują swoje zainteresow ania przede w szyst
kim na zachodnie i północne obszary Polski (Gdańsk, daw ne Prusy W schodnie)
oraz na czeskie Sudety. Północno-zachodni obszar Polski stanowi bezpośrednie
zaplecze Berlina, który jest położony o 70 km od polskiej granicy.
Z ainteresow anie N iem iec ma charakter historyczny i sym boliczny, poniew aż
dzisiejsze polskie ziem ie zachodnie i północne w chodziły od stuleci w obręb
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Państw a Pruskiego, a następnie R zeszy Niem ieckiej, Sudety zaś były przed II
w ojną św iatow ą zam ieszkane przez dość liczną m niejszość niem iecką, która zo
stała następnie z tych ziem wysiedlona. Spora część N iem ców pochodzi z za
chodnich ziem Polski i Czech, a niektórzy nigdy się ich nie wyrzekli. N ie prze
ceniając tendencji do rew izji granic (oczyw iście drogą pokojow ą) nie m ożna
jedn ak w ykluczyć pojaw ienia się w jakim ś m om encie nastrojów odw etow ych,
które niezależnie od dobrych chęci niem ieckiego rządu będą w pływ ać na jego
politykę. Taką ew entualność czyni bardziej praw dopodobną narastająca fala na
cjonalizm u i neonazizm u w RFN.
Z ainteresow anie Niem iec Czecham i i Polską m a także podłoże gospodarcze,
poniew aż szczególnie Polska, a zw łaszcza jej ziem ie zachodnie, stanow ią natu
ralne zaplecze w schodnich Landów RFN. Po zakończeniu integracji dawnej NRD
z gospodarką R FN , co nastąpi praw dopodobnie w ciągu 10 lat, skala inw estycji
niem ieckich w Polsce i Czechach praw dopodobnie znacznie wzrośnie, co m oże
być korzystnym czynnikiem dynam izującym gospodarkę tych krajów. N ie jest
w ykluczone, że proces zbliżania się Czech i Polski do Unii Europejskiej doko
na się poprzez w stępną integrację z gospodarką RFN.
Istotnym aspektem relacji polsko-niem ieckich jest tzw. „m niejszość niem iec
k a” skupiona w dwóch południow ych wojew ództw ach Polski: opolskim i k ato
wickim . W istocie rzeczy chodzi tutaj nie tyle o m niejszość niem iecką sensu
stricto, poniew aż liczba Niem ców etnicznych w Polsce nie przekracza kilku ty
sięcy, ale o ludność rodzim ą zam ieszkałą od wieków na tym obszarze. W sku
tek długotrw ałych i złożonych procesów społecznych, politycznych i gospodar
czych m a ona chw iejną tożsam ość narodową —raz polską, innym razem niemiecką.
O becnie ta grupa etniczna, o niew ątpliw ie słowiańskich korzeniach, w znacznej
części deklaruje się jako m niejszość niem iecka, dom agając się specjalnego sta
tusu, szkół z w ykładow ym językiem niem ieckim oraz dw ujęzycznych nazw m iej
scow ości i ulic. W arto rów nież wspom nieć o różnych koncepcjach utw orzenia
autonom icznego w stosunku do Polski i Czech, skonfederow anego z N iem cam i
„W ielkiego Śląska” .
Sytuacja ta m a potencjalnie charakter konfliktu, który może ujawnić się w każ
dej chw ili i zostać w ykorzystany zarów no przez niem ieckich, jak i polskich na
cjonalistów . Z drugiej jednak strony obecność tej grupy etnicznej m oże być
w skali regionalnej korzystna, kanalizując niem iecką pomoc i inw estycje na tym
obszarze.
Czechy z kolei m ają istotne problem y z sudeckim i N iem cam i, którzy dom a
gają się zwrotu znacjonalizow anych m ajątków i m ożliw ości powrotu na daw ne
terytoria.
A ustria. B ezpośrednio graniczy z W ęgram i, Słow acją i C zecham i, ale jej po
średnie w pływ y sięgają także Polski, a przynajm niej terenów daw nej G alicji,
w chodzącej przed I w ojną św iatow ą w skład m onarchii Austro-W ęgierskiej.
R ola A ustrii w Europie Środkow ej m a charakter szczególny, w ynikający
głów nie z przynależności krajów obecnej grupy w yszehradzkiej do m onarchii
Habsburgów . W pływ y austriackie wyrażają się tu i ów dzie obecnym m item przy
należności do tzw. „M itteleuropa”, który ma oczyw iście bardziej historycznopsychologiczne niż realne znaczenie.
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Szczególnie na W ęgrzech m ożna obserwować, wśród intelektualistów i po
litycznych liderów stałą i w yraźną obecność różnych koncepcji „M itteleuropa”
polegających m.in. na różnych alternatywnych form ach integracji środkowo-europejskiej lub naddunajskiej.
W sferze realnej natom iast bliskie położenie geograficzne trzech dużych ośrod
ków m iejskich: B udapesztu, W iednia i Bratysław y stwarza m ożliwości pow sta
nia ścisłych więzi gospodarczych i kulturalnych w tym trójkącie. N ow a geopo
lityczna sytuacja w Środkowej Europie stwarza szanse nie tylko dla W ęgier
i Słow acji, ale także dla Austrii, której stolica — W iedeń, po upadku m onarchii
H absburgów w 1918 r., została pozbaw iona ogrom nego zaplecza. O becnie, w zu
pełnie nowych warunkach i na nowych zasadach pojaw ia się szansa na pow sta
nie w „dunajskim trójkącie” nowego europejskiego bieguna rozwoju.
K raje Bałtyckie. W spółpraca krajów M orza Bałtyckiego nie przyjęła, jak na
razie, bardziej konkretnej postaci, nie licząc umów o ochronie tego akw enu i kw o
tach połow owych. W ym iana krajów wyszehradzkich z krajam i skandynaw skim i
i republikam i bałtyckim i jest stosunkowo niewielka. Trudno rów nież spodzie
wać się w tych krajach np. większych inwestycji szwedzkich, m im o że Szw e
cja w ięcej inwestuje za granicą niż u siebie.
Kraje skandynawskie, choć silne ekonom icznie, przeżyw ają rów nież trudno
ści gospodarcze i nie są poważnie zainteresow ane ściślejszą w spółpracą z ani
z najbliższą im Polską, ani tym bardziej z bardziej odległym i krajam i Europy
Środkowej. R epubliki B ałtyckie są zbyt słabym partnerem dla państw Europy
Środkowej. W przypadku Polski istnieje rów nież pew ne praw dopodobieństw o,
że zadaw nione waśnie z Litw ą m ogą być czynnikiem destabilizującym sytuację
w tym regionie, tym bardziej że ju ż obecnie m ożna obserw ow ać po obu stro
nach wzrost tendencji nacjonalistycznych.
W ściślejszej w spółpracy bałtyckiej m ogą być rów nież zainteresow ani Czesi,
poniew aż Szczecin jest dla nich najbliższym portem morskim.
Rosja. Stosunki krajów Europy Środkowej z Rosją są obciążone nierów nopraw nym i relacjam i w ramach tzw. „obozu socjalistycznego”, który ukształto
w ał się po 1945 r. w wyniku układu jałtańskiego. Szczególnie dram atycznym i
m om entam i w tym okresie były krw aw e stłum ienie przez Arm ię C zerw oną po
w stania w ęgierskiego w 1956 r. i okupacja C zechosłow acji przez wojska radziec
kie w 1968 r. Na stosunki polsko-rosyjskie w pływa dodatkow o jeszcze bardziej
odległa przeszłość. Historia nie będzie jednak zapew ne decydującym czynnikiem
w przyszłości. M imo przejawów niechęci istnieją rów nież tradycje w spółpracy
gospodarczej oraz więzi kulturalne m iędzy krajam i Europy Środkowej i Rosją.
M im o znacznego spadku obrotów handlowych z Rosją jest ona dla krajów
w yszehradzkich poważnym partnerem w ym iany handlow ej, a przede wszystkim
dostaw cą takich surowców strategicznych jak ropa naftow a i gaz. Załam anie się
gospodarki rosyjskiej, znacznie głębsze niż w krajach Europy Środkow ej, spo
wodow ało spadek zakupów w krajach dawnej RW PG. U padek im perium zm niej
szył także zam ów ienia na broń, którą szczególnie C zecho-Słow acja i Polska eks
portow ały do b. ZSRR. B rak infrastruktury rynkow ej, galopująca inflacja,
destabilizacja polityczna i społeczna utrudnia także prow adzenie interesów z R o
sją. Są to zapewne trudności przejściowe, z tym że bardzo trudno powiedzieć,
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jak długo stan taki będzie trw ał i co się z niego wyłoni. M ożliw e są różne sce
nariusze wydarzeń.
1. Scenariusz dyktatury opartej na wojsku i kom pleksie m ilitarno-przem ysłow ym oznacza stabilizację sytuacji politycznej, pew ne uporządkow anie go
spodarki w m odelu etatystycznym , z dopuszczeniem pew nego m arginesu pry
watnej działalności gospodarczej oraz próbę odbudow ania utraconych pozycji
im perialnych, napoczątku w ram ach granic z 1939 r. M obilizacja społeczeń
stwa na rzecz osiągnięcia tych celów będzie się dokonyw ała w oparciu o po
budzanie nastrojów nacjonalistycznych i wielkom ocarstw ow ych. Tego typu
rozw iązanie spowoduje, w skali światowej, w zrost napięcia m iędzy R osją
a Stanam i Zjednoczonym i i Europą Zachodnią.
2. Scenariusz autorytarny oparty na sterowanym m echanizm ie elekcji, z sil
nym i rządam i prezydenckim i (model Jelcyna). W tej sytuacji postępow ała
będzie budow a infrastruktury rynkowej, pow olna pryw atyzacja gospodarki
państwowej oraz próba ułożenia współzależnych relacji z krajam i w chodzą
cym i w skład W spólnoty Niepodległych Państw. Procesy dem okratyzacji,
a szczególnie budow a gospodarki rynkowej będzie powolna, niem niej je d 
nak stopniow o rozszerzać się będą m ożliwości eksportu na rynek rosyjski.
Jeżeli ten scenariusz głębokiej przebudow y społeczeństw a i gospodarki ro 
syjskiej zostanie zrealizowany, to główne zainteresow ania R osji skupiać się
będą przez kilka dziesięcioleci głównie na sprawach w ewnętrznych.
3. Scenariusz długotrw ałego chaosu, w sytuacji bezpardonow ej w alki o w ła
dzę różnych sił politycznych jest najbardziej niebezpieczny, poniew aż nie
w iadom o w czyich rękach znajdą się kody urucham iające broń jądrow ą. T a
ki scenariusz m oże oznaczać postępujący upadek gospodarczy, niepokoje
i protesty społeczne, które w końcu doprow adzą do przejęcia w ładzy przez
siły polityczne obiecujące zaprowadzić porządek. Prow adzi to oczyw iście do
realizacji scenariusza pierw szego jednakże w jeszcze gorszej niż obecnie sy
tuacji gospodarczej. W takich w arunkach nowe w ładze m ogą, uciekając się
do politycznego aw anturnictw a szukać spektakularnych sukcesów na arenie
m iędzynarodow ej, aby zyskać w oczach własnego społeczeństwa.
W ydarzenia w M oskwie w październiku 1993 r. nie rozstrzygnęły sytuacji
i nadal m ożliw a jest realizacja wszystkich wariantów, choć zm niejszyło się praw 
dopodobieństw o „scenariusza chaosu”. Dalszy rozwój sytuacji zależy od konso
lidacji dość słabych sił dem okratycznych, rezultatów przyszłych wyborów pre
zydenckich i stanowiska armii, od której przyzwolenia zależy m ożliwość realizacji
scenariusza dem okratycznego. N a pow odzenie takiego w ariantu w ydaje się sta
wiać Zachód, jednoznacznie popierając Jelcyna. O czyw iście dla Środkow ej E u
ropy i dla świata najkorzystniejszy jest scenariusz dem okratyczny, chociaż praw 
dopodobieństw o jego realizacji należy oceniać z dużą ostrożnością.
B iałoruś. Polityczne oblicze Białorusi jest jak dotąd słabo ukształtow ane.
B rak tradycji własnej państwowości; głębokie związki z Rosją, nie tylko gospo
darcze i m ilitarne, ale także kulturalne i psychologiczne, pow odują, że państw o
to będzie w dającej się przew idzieć przyszłości silnie uzależnione od R osji i m o
że prow adzić jedynie pozornie suwerenną politykę. W ew nętrzna sytuacja B iało
rusi będzie niew ątpliw ie kształtow ana przez w ew nętrzną sytuację Rosji, a bia

13

łoruska niepodległość m a szanse jedynie w przypadku realizacji scenariusza de
m okratycznego.
Stosunki polsko-białoruskie są popraw ne, a m niejszości białoruska w Polsce
i polska w Białorusi nie stanowią żadnego problem u. B iałoruś —kraj biedny, po
zbaw iony surowców, o bardzo ograniczonych m ożliw ościach ekonom icznych —
nie jest dla Polski pow ażniejszym partnerem gospodarczym .
U kraina. O dm ienna sytuacja ma m iejsce w przypadku Ukrainy, z którą gra
niczą Polska, Słow acja i W ęgry. U kraina jest państwem niew iele m niejszym od
w szystkich krajów Grupy W yszehradzkiej razem wziętych i jak na razie pozo
staje „m ocarstwem atom ow ym ”. Szczególnie relacje polsko-ukraińskie, podob
nie jak polsko-rosyjskie, są w istotny sposób negatyw nie naznaczone przeszło
ścią. Stosunki między Ukrainą a Polską, Słowacją i W ęgram i są obecnie poprawne,
chociaż w gronie ukraińskich nacjonalistów pojaw iają się żądania korekty gra
nic. Nie w ydaje się jednak, by stały się one wyznacznikiem relacji m iędzypań
stwowych.
Ukraina będzie prawdopodobnie m niej podatna niż Białoruś na ir^egracyjne
poczynania Rosji, jednakże jej uzależnienie gospodarcze od dostaw rosyjskich
surow ców i od tego rynku nie pozw oli Ukrainie na prow adzenie całkow icie sa
m odzielnej polityki. Sytuacja gospodarcza w tym kraju, podobnie jak w Rosji,
jest zła, a polityczna bardzo niepewna.
W przypadku realizacji scenariusza dem okratycznego w Rosji niezależność
U krainy będzie się um acniać. N atom iast w przypadku urzeczyw istnienia się
pierw szego scenariusza będzie ona bardzo wątpliwa.
Podsum ow ując te uwagi na tem at relacji krajów Europy Środkowej z ich
wschodnim i sąsiadami, m ożna stwierdzić, że charakteryzują się one w ielkim stop
niem niepew ności. Złożony charakter tych stosunków w ym aga od polityki za
granicznej W ęgier, Czech, Polski i Słow acji znacznej uw agi i elastyczności. N ie
zbędne w ydają się też stałe wzajem ne konsultacje tych krajów w tej kw estii
i w ypracow yw anie wspólnego stanowiska. Nie ulega jednak w ątpliw ości, że nie
pew ny byt Białorusi i Ukrainy, jako sam odzielnych państw pow inien kierow ać
ich uw agę przede wszystkim na Rosję. Sytuacja ta jest oczyw iście bardzo deli
katna, poniew aż jednocześnie należy baczyć, aby nie zaostrzać stosunków z naj
bliższym i sąsiadami, gdyż ich zaognienie m ogłoby wyrządzić spore szkody, szcze
gólnie interesom Polski, Słowacji i Węgier, które sąsiadują bezpośrednio z Ukrainą,
a Polska dodatkow o z Białorusią.
Perspektyw y w spółpracy gospodarczej i eksportu z krajów w yszehradzkich
na rynki w schodnie będą się stopniowo poprawiać, jeżeli nie dojdzie do scena
riusza długotrw ałego chaosu. Europa Środkow a pełni także rolę „pom ostu” m ię
dzy E uropą Zachodnią a Rosją, oraz znaczną częścią kontynentu azjatyckiego.
T a sytuacja geograficzna stwarza krajom wyszehradzkim m ożliw ość czerpania
korzyści gospodarczych z ruchu tranzytowego, pod warunkiem przebudow y i uno
w ocześnienia sieci połączeń kolejow ych i drogowych.
R um unia. W związku z bardzo niestabilną sytuacją na obszarze daw nej Ju 
gosławii znaczenie Rum unii, jako kraju przez który przebiegają drogi w kierun
ku Turcji i Grecji, m oże wzrosnąć. Podstaw ow ym jednak ograniczeniem jest m a
ła przepustow ość i zła jak o ść połączeń drogow ych i przejść granicznych,
szczególnie m iędzy Rum unią i Bułgarią. Przez Rum unię w iodą rów nież drogo
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we i w odne (Dunaj) pow iązania kom unikacyjne W ęgier i Słow acji z M orzem
Czarnym . Z tego faktu w ynikałaby naturalna potrzeba bliskiej współpracy, szcze
gólnie W ęgier z Rum unią.
N a przeszkodzie stoi jednak zadawniony konflikt o Siedm iogród, który w w y
niku traktatu wersalskiego został odebrany W ęgrom i przyznany Rum unii. N a
tym obszarze żyje także liczna m niejszość węgierska, która w okresie kom uni
stycznego reżim u była dyskrym inowana. Rów nież obecnie sytuacja tej m niej
szości pozostaw ia wiele do życzenia. W szystko to powoduje, że stosunki węgiersko-rum uńskie są dosyć napięte, co oczyw iście negatyw nie odbija się na
m ożliw ości współpracy tych krajów.
C horw acja, Serbia, Słow enia. Na południowej granicy krajów w yszehradz
kich sytuacja jest obecnie napięta i skom plikow ana. R ozpad Jugosław ii i walki
etniczne, szczególnie na terenie W ojwodiny, stworzyły zagrożenie dla W ęgier,
tym bardziej że na tym obszarze żyje dość liczna m niejszość węgierska. P ro
blem chorw acki jest daleki od rozwiązania, a konflikt zbrojny m iędzy C horw a
tam i i Serbam i, popieranym i przez Belgrad, będzie praw dopodobnie długotrw a
le destabilizow ał sytuację na obszarach przy granicy z W ęgram i. W sytuacji
perm anentnego konfliktu w spółpraca gospodarcza z południow ym i sąsiadam i
G rupy W yszehradzkiej napotykać będzie na istotne trudności pogłębione dodat
kow o em bargiem O N Z ograniczającym handel z Serbią.

1.4. Relacje wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej
K raje Europy Środkowej m ają zbliżone losy historyczne —przez dłuższy lub
krótszy okres pozbaw ione były własnej państw ow ości, łączą je także więzy ku l
turow e i w spólna przeszłość w tzw. obozie socjalistycznym . Jest więc rzeczą
niejako naturalną, że naw iązały one współpracę gospodarczą i polityczną regu
low aną traktatem podpisanym w W yszehradzie. Perspektyw y jednakże bliskiej
w spółpracy w tym czw orokącie są m niej pom yślne, niżby to m ogło w ynikać
z początkow ych deklaracji.
K raje te m ają przede wszystkim bardzo nierów ny potencjał gospodarczy. C ze
chy i W ęgry są ekonom icznie relatywnie silniejsze od Polski i Słow acji, Polska
jest natom iast krajem większym od wszystkich pozostałych razem wziętych. S y
tuacja ta m oże stwarzać w krajach m niejszych obaw y przed dom inacją najw ięk
szego partnera.
Drugim czynnikiem zagrażającym zacieśnianiu współpracy jest przekonanie,
szczególnie Czechów i W ęgrów, o konieczności zacieśniania więzi ekonom icz
nych przede w szystkim z Zachodem , który w opinii przyw ódców tych krajów
ma priorytetow e znaczenie. Przekonanie to m oże prowadzić — a pierw sze przy
kłady ju ż m iały m iejsce - do pojaw iania się bezpośredniej konkurencji m iędzy
krajam i G rupy W yszehradzkiej o polityczne kontakty z WE, a nie jest w yklu
czone, że konkurencja ta m oże spowolnić proces integracji ze W spólnotą w szy
stkich czterech krajów jako grupy i każdego z nich osobna.
Trzecim wreszcie powodem trudności we w spółpracy gospodarczej m iędzy
krajam i Europy Środkowej jest zbliżona struktura ich gospodarek, w ynikająca
z podziału pracy w b. RW PG, i z im perialnych interesów b. ZSRR, który dbał
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o to, aby gospodarki państw satelickich nie byty względem siebie zbyt kom ple
m entarne.
R elacje w zajem ne poszczególnych krajów są w zasadzie dobre. W yjątek sta
now ią pew ne napięcia m iędzy W ęgram i i Słowacją. K w estią sporną są proble
m y ekologiczne i graniczne oraz ew entualna kontynuacja budowy zapory w od
nej na Dunaju w Gabczikowie, a w przypadku przerw ania tej inwestycji problem
odszkodowań. Spraw ą tą zajm uje się obecnie Trybunał M iędzynarodow y w H a
dze. Pew ne zadrażnienia m ają również m iejsce na tle sytuacji dość licznej m niej
szości w ęgierskiej w Słowacji.
W spółpraca m iędzy krajam i Grupy W yszehradzkiej, m im o trudności w yni
kających z wyżej w ym ienionych czynników , ma jednak szanse powodzenia. Z a
cieśnienie tej w spółpracy stw arza większe szanse dla każdego z tych krajów na
integrację ze W spólnotą Europejską i bliższą współpracę z NATO , poniew aż po
kazanie um iejętności wzajem nej w spółpracy m oże być pew nym atutem w dąże
niach do integracji w ram ach W spólnoty Europejskiej. W zajem na ryw alizacja
o „w zględy Europy” i indywidualny wyścig do instytucji europejskich natom iast
szanse te zm niejszają. Z drugiej jednak strony w poszczególnych krajach w ystę
pują koncepcje tw orzenia innych konfiguracji w spółpracy na obszarze Europy
Środkowej.
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Rozdział 2. SCENARIUSZ ROZWOJU EKONOMICZNEGO
DO 2005 ROKU
W stęp. W arunki bezpiecznego rozwoju
Przy przygotow yw aniu optym istycznych scenariuszy rozw oju gospodarczego
krajów w yszehradzkich (KW ) do roku 2005, należało wziąć pod uw agę zasadni
cze w yzw ania stające przed tym i krajam i w nadchodzących latach. W yzw ania
te wiążą się z jednej strony z wprow adzaniem m echanizm ów rynkow ych, n o 
wych dla pow ojennych gospodarek Europy Centralnej i W schodniej, z drugiej
zaś z utratą dotychczasow ych źródeł bezpieczeństw a gospodarczego. Zdolności
rozw oju gospodarczego K W w nadchodzących latach w znacznym stopniu za
leżeć będą od tego, w jakim stopniu kraje te zdołają sprostać tym w yzwaniom .
W spom nieć należy o szeregu w stępnych warunków bezpieczeństw a gospo
darczego:
1. KW straciły sw ą dotychczasow ą bezpieczną bazę gospodarow ania. B aza
ta tw orzona była przez wielki rynek RW PG, często bezpośrednie w sparcie
gospodarcze, dostawy tanich surowców oraz silne pow iązania strukturalne.
W szystkie te elem enty wyw ierały oczywisty wpływ na poziom produkcji,
wydajności pracy, potencjału naukow o-technicznego (R+D), konkurencyjno
ści m iędzynarodow ej oraz zatrudnienia. W nadchodzących latach KW m u
szą odnaleźć nową bazę gospodarow ania w celu uzyskania średniookreso
wej stabilności rozwoju podczas bolesnego i ryzykownego okresu transform acji
gospodarczej (um owy stow arzyszeniow e z UE zdołały jedynie częściow o w y
pełnić tę lukę).
2. G w ałtow na reorientacja handlu w ym aga uzyskania łatw o dostępnych
i stabilnych rynków zbytu. Sw obodny dostęp do rynków był zaw sze klu 
czowym warunkiem szybkiego rozwoju m ałych, otw artych gospodarek. U zy
skanie dostępu do szerokiego rynku jest jedną z głów nych przesłanek now e
go regionalizm u.
3. Swobodny dostęp do zaaw ansow anych technologii m a decydujące zn a
czenie dla gospodarek na średnim etapie rozw oju, m ających am bicję d o
łączenia do grona gospodarek rozw iniętych. Trudno wątpić, iż to w łaśnie
ograniczenie dostępu do now oczesnych zachodnich technologii stało się je d 
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ną z głównych przyczyn upadku kom unistycznego system u gospodarczego
i społecznego w latach osiem dziesiątych. Sw obodny dostęp do zaaw ansow a
nych technologii jest warunkiem skutecznej transform acji gospodarczej i głów 
nym elem entem długookresow ego wzrostu.
4. B ezpieczeństw o gospodarcze KW zależy w znacznym stopniu od m ożli
wości uzyskania stabilnych i pew nych źródeł surow ców , energii oraz in 
nych kluczowych zasobów dla produkcji i konsum pcji. W iększość surow 
ców m oże być bez kłopotów kupow ana na rynkach św iatow ych (część krajów
robiła to na długo przed upadkiem RW PG). Pom im o to, stopień zależności
od dostaw energii z terenów byłego ZSRR pozostaje nadal silny m im o trans
form acji gospodarczej i politycznej: infrastruktura energetyczna (rurociągi
i gazociągi) nie m oże być zm ieniona natychm iast. N aw et stopniow e stw o
rzenie alternatywnej infrastruktury wym agać będzie czasu i ogrom nych in
westycji.
5. W arunkiem dostosow ania strukturalnego KW jest bezpieczny, średn io
okresow y system w sparcia finansow ego. Transform ujące się gospodarki p o 
trzebują łatw ego dostępu do finansow ania zew nętrznego, odpow iedniej poli
tyki zarządzania długiem , napływu pryw atnego kapitału oraz bezzw rotnego
wsparcia finansow ego. W szystkie te elem enty pow inny zapew nić dodatni na
pływ netto kapitału do KW (co najm niej w ciągu najbliższych 5—8 lat).”
6. W arunek bezpieczeństw a politycznego i społecznego w ym aga stałej an a
lizy społecznych kosztów transform acji (standardu życia, bezrobocia, po
laryzacji dochodów ).
W niektórych przypadkach, warunki bezpieczeństw a gospodarczego krajów
w yszehradzkich znajdow ać się m ogą w konflikcie z krótkookresow ym i intere
sami krajów członkow skich UE. Sw obodny dostęp do rynku UE, w połączeniu
z tanią i dobrze w ykształconą siłą roboczą KW , wieść m oże do kłopotów dla
części producentów w krajach Unii. N ależy jednak zauw ażyć, iż długookreso
wy efekt takiej polityki byłby korzystny dla obu stron. Ponadto, zarów no KW
jak UE zainteresow ane są w redukcji społecznego ryzyka tow arzyszącego trans
formacji: jakiekolw iek pow ażniejsze zaburzenia w Europie Środkow ej i W scho
dniej wieść m ogą do masowej em igracji do sąsiednich państw Europy Z acho
dniej. Zarówno we wspólnym interesie, jak i w interesie skutecznego w sparcia
procesów transform acji, niezbędna jest szeroka w spółpraca, łącznie ze średnio
okresowym pakietem pom ocy bezpośredniej.

2.1. Region na tle Unii Europejskiej
Region, w którego skład w chodzą cztery kraje w yszehradzkie, reprezentuje
spory potencjał ekonom iczny i dem ograficzny. Pom im o to, głów nie za sprawą
niekorzystnych warunków historycznych, poziom rozwoju R egionu jest znacz
nie niższy niż w przypadki krajów UE.
Poniższa tabela zawiera podstaw ow e charakterystyki geograficzne, dem ogra
ficzne i ekonom iczne R egionu w porów naniu z UE.
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Tabela 1.
Region na tle Unii Europejskiej w 1991 roku
Unia

Kraje wyszahradzkie

Europejska

Powierzchnia (tys. km kw.)
Ludność (min)
Struktura wieku (w %):
- poniżej 19 lat
- między 19 a 64
- ponad 64 lata
PKB (PPP*. $ mld)
PKB per capita w $
- według PPP
- według kursów walut

2.371
328.7

534
64.3

Indeks
(WE = 100)
22.5
19.6

25.7
60.0
14.3
6.088

31.3
57.5
11.1
352

5.8

18,518

5.468
2.410

29.5
13.0

*) Purchasing Power Parity - parytet sity nabywczej waluty krajowej
Źródło: Eurostat, urzędy satystyczne krajów wyszehradzkich

Region reprezentuje ok. 1/5 pow ierzchni i zaludnienia UE. G ęstość zaludnie
nia jest bliska obserwowanej w krajach UE. Struktura w iekow a ludności jest n a
tom iast korzystniejsza: Region wciąż jest na etapie w zrostu dem ograficznego
(choć i tu obserw uje się proces starzenia się ludności).
Rycina 1.
Kraje wyszehradzkie i Unia Europejska 1992
PKB per capita (wg parytetu siły nabywczej)

UE

Kraje wyszehradzkie

Średni poziom rozwoju regionu, m ierzony PKB na głow ę m ieszkańca, jest
znacznie niższy niż w K rajach UE. Jest to odbiciem relatyw nego zacofania R e
gionu, znajdującego swe korzenie głów nie (choć nie jedynie) w niesprzyjających
w arunkach społecznych i ekonom icznych ostatniego półw iecza gospodarki p la
nowanej centralnie. Przy pom iarze zgodnym z parytetem siły nabyw czej (PPP),
całkow ity PKB R egionu stanowi poniżej 6% całkow itego PKB krajów Unii. PKB
na głow ę m ieszkańca w R egionie reprezentuje poniżej 30% średniego poziom u
w UE. Jego poziom jest niższy niż w przypadku jakiegokolw iek z obecnych k ra
jów członkow skich UE (zgodnie z porów naniam i ICP, poziom PK B na głow ę
m ieszkańca w ynosił 8,331 USD w Grecji, w Portugalii zaś 9,938, co oznacza
odpow iednio 20% i 45% więcej niż w najbogatszym kraju R egionu, C zechach).
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W przypadku porów nyw ania poziom ów PKB przeliczonych w edług bieżących
kursów w alutowych, różnica pom iędzy Regionem i U E w zrasta (uw ażam y je d 
nak, iż porów nanie tego typu m oże być mylące).
Relatyw nie niski poziom PKB to tylko jeden z problem ów Regionu. Inny
problem to relatyw nie zacofana struktura gospodarcza R egionu (por. tabela 2).
Tabela 2.
Porównanie struktur gospodarczych Regionu i UE w 1992 roku
Unia Europejska

kraje wyszechradzkie

5.6
30.1
64.0

6.9
52.9
40.3

2.0
31.6
66.4

24.1
35.9
40.0

Waitpść dpdama brittp w sektorach (w %):
- rolnictwo i leśnictwo
- przemysł i budownictwo
- usługi
Pracujący w sektorach (w %):
- rolnictwo i leśnictwo
- przemysł i budownictwo
- usługi

*) Metody statystyczne szacowania liczby pracujących w rolnictwie stosowane w KW mogą pro
wadzić do przeszacowania udziału pracujących w rolnictwie i leśnictwie.
Źródło: Eurostat, urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich

Szczególnie słabo rozw inięty, zarówno z punktu w idzenia zatrudnienia, jak
udziału w PKB, jest w R egionie sektor usług. D uża rola rolnictw a zauw ażalna
jest w szczególności w przypadku udziału rolnictw a w całości zatrudnienia (choć
zw rócić należy uwagę na praw dopodobne przeszacow anie tego udziału, w ynika
jące głównie z niedoskonałości statystyk).
Rycina 2.
Kraje wyszehradzkie i Unia Europejska 1992
stopa bezrobocia

Źródło: Eurostat, urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich (CSU, KSH, GUS, SUSR)

Transform acji od system u centralnego planow ania do gospodarki rynkow ej
tow arzyszyły w ysokie koszty społeczne. Bezrobocie — zupełnie nie w ystępujące
w gospodarkach centralnie planow anych — w ciągu ostatnich lat szybko rosło,
przekraczając poziom odnotow yw any średnio w UE (pozostając jednak na niż
szym poziom ie niż w niektórych z krajów UE). N ikłe są rów nież szanse na re 
dukcję bezrobocia w najbliższych latach, zw łaszcza w obec stagnacji gospodar
czej w R egionie w 1992 r. (niew ielki w zrost gospodarczy w P olsce, oraz
przedłużającą się recesję w pozostałych krajach).
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Rycina 3.
Kraje wyszehradzkie i Unia Europejska 1992
stopa inflacji

UE

Kraje wyszehradzkie

Źródło: Eurostat, urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich (CSU, KSH, GUS, SUSR)

W R egionie obserw uje się wciąż relatyw nie w ysoką inflację, w ynikającą za
rów no z dostosow ań cenow ych po elim inacji kontroli adm inistracyjnej cen, jak
i z procesu zbliżania się do cen światowych energii i surowców. D zieje się tak
pom im o stosunkowo restrykcyjnej polityki m onetarnej prow adzonej w krajach
Regionu. Średnia stopa inflacji (CPI) w R egionie była w 1992 dw ukrotnie w y
ższa niż w Grecji (kraju o najwyższej inflacji w UE) i kilka razy w yższa niż
średnio w UE. W ysoka inflacja pokazuje, iż R egionow i daleko jest jeszcze do
osiągnięcia praw dziw ej stabilności ekonom icznej.
R ola R egionu w m iędzynarodow ym podziale pracy je st relatyw nie mała.
Udział w handlu światowym nie przekracza 1% zarów no w eksporcie, ja k w im 
porcie (udział U E wynosi ok.40% ). U dział R egionu w handlu św iatow ym zm niej
szał się sukcesywnie w latach osiem dziesiątych i dziew ięćdziesiątych.
Zw iązki z gospodarką krajów UE m ają obecnie zasadnicze znaczenie dla k ra
jów wyszehradzkich. Eksport na rynki UE stanowi ok.53% całkow itego ekspor
tu Regionu, zaś im port z krajów UE — ok.47% całego importu.
Z kolei z perspektyw y UE, znaczenie Regionu jako partnera handlow ego jest
bardzo małe. Eksport do KW stanowi tylko 1.3% całego eksportu UE, podczas
gdy udział im portu z KW w całości importu jest jeszcze m niejszy (1.2%)-.
Obecne zw iązki handlow e Regionu z UE nie odpow iadają w żadnej m ierze
potencjalnej skali współpracy. Kraje w yszehradzkie m ogą stać się w nadchodzą
cych latach chłonnym rynkiem dla dóbr inw estycyjnych i (w m niejszym stop
niu) konsum pcyjnych wytw arzanych w UE, jak w ażnym znaczącym odbiorcą
inwestycji kapitałowych.

2.2. Punkt wyjścia: sytuacja gospodarcza w 1992 roku
Sytuacja gospodarcza krajów w yszehradzkich (KW ) różniła się w 1992 r. za
rów no z punktu w idzenia długookresow ych problem ów , ja k i skali krótkookre
sowej nierów nowagi. Pom im o to, w skazać m ożna na w ystępow anie w ażnych
podobieństw sytuacji gospodarczej oraz wybranych przez w szystkie kraje ście
żek reform rynkowych.
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N a początku lat dziw ięćdziesiątych, KW sprecyzow ały sw oje strategie ro z
woju gospodarczego i społecznego, które m ają zm ierzać do budow y gospodarek
rynkow ych zachodniego typu, opartych na w łasności pryw atnej, oraz plurali
stycznych, dem okratycznych społeczeństw. Udało się uzyskać szeroki consensus
społeczny w sprawie drastycznego zm niejszenia roli państw a w gospodarce, m a
sow ego przesunięcia czynników produkcji do sektora pryw atnego, oddania w io
dącej roli w gospodarce prywatnej przedsiębiorczości oraz niezakłócania dzia
łalności m echanizm ów rynkowych.
Pom im o tej zgodności ogólnych celów, zarysow ały się pom iędzy krajam i w y
raźne różnice w wyborze szczegółowej polityki gospodarczej prow adzącej do
zrów now ażenia gospodarki i wejścia na ścieżkę zm ierzającą do stw orzenia g o 
spodarki rynkowej. W ybrane opcje sięgały od polskiego „szoku” (drastycznego
program u antyinflacyjnego i liberalizacyjnego), poprzez m niej radykalny i bar
dziej pragm atyczny program czechosłow acki, aż do ostrożnej w ęgierskiej poli
tyki „m iękkiego lądow ania w kapitalizm ie”. R óżnice w w yborze m etod odzw ier
ciedlały również różny punkt startowy reform w różnych krajach: Polska, dotknięta
hiperinflacją i dużej skali nierów now agą gospodarczą, nie m ogła sobie pozw o
lić na w olniejszy, lecz mniej ryzykow ny program typu w ęgierskiego lub czecho
słowackiego. Inaczej rzecz się m iała z podejściem do pryw atyzacji. W tym przy
padku to C zechosłow acja (a następnie Czechy i Słow acja) zm uszone były wybrać
opcję „szoku” (masowej pryw atyzacji kuponowej). Polska i W ęgry, dysponują
ce szybko rosnącym sektorem prywatnym w gospodarce i w zględnie dobrze się
rozw ijającym i rynkam i kapitałowym i, prowadzić m ogły ostrożniejszą politykę
pryw atyzacji w większym stopniu opartą na rynku.
Rów nież problem y, którym poszczególne kraje m usiały stawić czoła w okre
sie transform acji, w znacznej m ierze zdeterm inow ane były sytuacją wyjściową.
Pom im o to, jeśli chodzi o m apę problem ów, pom iędzy KW w ystąpiło spore
podobieństwo. W szystkie KW dośw iadczyły znacznego spadku produkcji (w sek
torze publicznym ), wzrostu bezrobocia, oraz silnej presji inflacyjnej. R ozpad
R W PG spow odow ał drastyczne załam anie ich eksportu na rynki w schodnioeu
ropejskie.
Rycina 4.
Kraje wyszehradzkie: sytuacja makroekonomiczna 1989-1993
Indeks PKB (1989=100, 1993 - prognoza)

Źródło: Urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich
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R óżna polityka gospodarcza doprow adziła do podobnych efektów : gospodar
ki K W zbliżyły się do stanu m akroekonom icznej rów now agi, m echanizm y ry n 
kow e (bazujące na sw obodnie kształtujących się cenach) zaczęły funkcjonow ać,
zw iązki z gospodarką św iatow ą (zwłaszcza z UE) w zm ocniły się, w aluty naro
dow e stały się praktycznie w ew nętrznie wym ienialne, udział sektora pryw atne
go w gospodarce radykalnie wzrósł. Z drugiej strony, ścieżki stabilizacji m akro
ekonom icznej i rozwoju znacznie się różniły. Zam ieszczone w ykresy ukazują
zm iany PKB oraz ścieżki redukcji inflacji w czterech krajach. Polityka zastoso
w ana przez Polskę okazała się najskuteczniejsza dla zatrzym ania recesji i w ej
ścia na ścieżkę wzrostu (PKB zaczął rosnąć od 1992 r., zaś w 1993 r. przew i
duje się dla gospodarki polskiej najw yższą stopę w zrostu w Europie).
Rycina 5.
Kraje wyszehradzkie: sytuacja makroekonomiczna 1989-1993
stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych, 1993 - prognoza)

Źródło: Urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich, PlanEcon

W tym sam ym czasie, m akroekonom iczna polityka Czech okazała się naj
skuteczniejsza dla rów now ażenia gospodarki (najniższa inflacja oraz stopa bez
robocia). Z drugiej strony, niski poziom bezrobocia m ożna jed n ak rów nież tłu
maczyć relatywnie wolnym procesem dostosowania i restrukturyzacji, wynikającym
głów nie ze względnie niskiego udziału sektora pryw atnego w gospodarce na po
czątku procesu reform (pryw atyzacja została radykalnie przyspieszona w C ze
chach i w Słow acji w 1993 r.).
Z punktu w idzenia długookresow ego, pom iędzy gospodarkam i czterech kra
jów znaleźć m ożna wiele podobieństw . Podobna sytuacja w ystępuje w zakresie
podaży czynników produkcji. Znaczna część m ajątku produkcyjnego zainstalo
w anego w gospodarce w okresie centralnego planow ania jest przestarzała i w y
m aga gruntownej m odernizacji. Ogólnie m ówiąc, m ajątek nie odpow iada w spół
czesnym standardom technologicznym (sytuacja nie jest jednakow a w e wszystkich
krajach: Czechy m ają m ajątek stosunkowo now oczesny, podczas gdy sytuacja
Polski i W ęgier jest znacznie gorsza, głów nie ze w zględu na niski poziom in
w estow ania w latach 80-tych). Struktura gałęziow a m ajątku nie odpow iada struk
turze popytu (w tym przypadku odw rotnie, sytuacja Polski i W ęgier je st nieco
lepsza niż Czech i Słowacji).
Zam ieszczony poniżej wykres ukazuje dynam ikę inw estow ania w K W oraz
w śród słabiej rozw iniętych krajów UE w 1992. U dział inw estycji w PKB w Pol23

see i na W ęgrzech był relatyw nie niski, sięgający zaledw ie średniej w U E (podob
nie ja k w Grecji). U dział ten był znacznie wyższy w C zechach i w Słow acji
(zbliżony do poziom u odnotow anego w Portugalii, nieco w yższy od hiszpańskie
go). Pom im o to, biorąc pod uwagę niższy poziom PKB w krajach w yszehradz
kich i płynące stąd wysokie zapotrzebow anie na inwestycje, udział inwestycji
w PKB musi być uznany za niesatysfakcjonujący (jest zbyt niski w Polsce i na
W ęgrzech, podczas gdy w Czechach i w Słow acji problem em je st alokacja i efek
tyw ność inwestycji).
Rycina 6.
PKB i udział inwestycji w 1992 roku
(Kraje wyszehradzkie na tle wybranych krajów UE)

Źródło: Urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich

Kraje w yszehradzkie m ają do dyspozycji w zględnie obfitą podaż drugiego
czynnika produkcji - pracy. Siła robocza jest nieźle w ykształcona i relatyw nie
tania (nie przeczy to stwierdzeniu, iż odczuw a się boleśnie niedobór w ykształ
cenia w niektórych dziedzinach, np. organizacji i zarządzania). Istnieją rów nież
pew ne kłopoty ogólniejszej natury. Poniższa tabela 3 ukazuje szereg w spółczyn
ników charakteryzujących napięcia społeczne i gospodarcze tow arzyszące poda
ży pracy w czterech krajach.
Tabela 3.
Ludność i aktywność zawodowa: wybrane charakterystyki dla 1992 roku
Jednostki
%

Czechy
2.6

Węgry
13.7

Polska
13.2

Słowacja

%

82.0

79.4

81.1

79.3

Obciążenie demograf.

relacja

0.71

0.71

0.66

0.71

Społeczna wydajność
pracy (PKB/zatr.)

$

14.717

14.005

12.641

13.116

Stopa bezrobocia
Stopa aktywności zaw.

11.5

Źródło: Urzędy statystyczne KW, optymistyczne scenariusze ekonomiczne

W 1992 r. kraje Regionu m iały ogrom ne kłopoty z w ykorzystaniem całego
dostępnego zasobu podaży pracy. Stopa bezrobocia była bardzo w ysoka we w szy
stkich krajach, z wyjątkiem Czech. W ysokie bezrobocia częściow o spow odow a
ne było wysokim poziomem aktywności zawodowej (ok.80% ). Stopa obciąże
nia ludności w wieku produkcyjnym (liczba osób w wieku przed- i poprodukcyjnym
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przypadająca na jedną osobę w wieku produkcyjnym ) była relatyw nie w ysoka
(z wyjątkiem Polski).
Sytuacja na rynku pracy trudna jest do zaakceptow ania ze społecznego punk
tu widzenia. W ysokie bezrobocie, którem u tow arzyszy rów nież bezrobocie ukry
te, łączy się z niską społeczną wydajnością pracy, nie zapew niającą dostatecz
nych środków na sfinansow anie odpow iedniego system u bezpieczeństw a
socjalnego.
M ożliwość efektywnego wykorzystania dostępnych czynników produkcji ogra
niczana jest wciąż dużym udziałem pow olnie dostosow ującego się sektora p u 
blicznego. Postępy pryw atyzacji nie są jednakow e w Regionie. W 1992 r. tylko
Polska zbliżała się do granicy 50% udziału sektora pryw atnego w P K B 1. W po
zostałych krajach udział ten był znacznie niższy. Jednakże w spólny dla w szyst
kich krajów , kluczow y problem polega na pryw atyzacji w ielkich państw ow ych
przedsiębiorstw przem ysłow ych (względnie wysokie udziały sektora pryw atne
go w Polsce i na W ęgrzech wynikają głów nie z pryw atyzacji usług, oraz trady
cyjnie wysokiego w Polsce udziały sektora pryw atnego w rolnictw ie).
Rycina 7.
Udział sektora prywatnego w PKB, 1992

S e k to r p ry w a tn y
S e k to r p u b lic z n y

W e w szystkich krajach wyszehradzkich pryw atyzacja następuje w 2 etapach.
Pierw szy — to tzw .m ała pryw atyzacja, polegająca na zm ianie w łasności lub na
tworzeniu now ych firm głow nie w handlu, budow nictw ie, przetw órstw ie żyw 
ności i usługach. Etap ten przebiegł szczególnie spraw nie w Polsce i na W ę
grzech. Etap drugi, to pryw atyzacja dużych firm państw ow ych. Proces ten nie
zakończył się jeszcze w żadnym z KW . W poszczególnych krajach w ybrano ró ż
ne strategie (od powszechnej pryw atyzacji kuponow ej w Czechach i Słow acji,
do opartej na rynku pryw atyzacji węgierskiej). N ależy rów nież zw rócić uw agę
na ogrom ne znaczenie prywatyzacji kapitałowej, bądź poprzez bezpośrednią sprze

1 Udział sektora prywatnego ukazywany na wykresie nie uwzględnia tzw. szarej gospodarki. Zgodnie
z dostępnymi, wstępnymi szacunkami, udział szarej gospodarki w PKB jest relatywnie wysoki
w Polsce i na Węgrzech, a znacznie mniejszy w Republice Czeskiej i w Słowacji.
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daż dużych firm inwestorom (głównie zagranicznym ; szczególne sukcesy w tym
zakresie odniosły Czechy i W ęgry), bądź poprzez sprzedaż akcji na pow stają
cych giełdach lub w ofertach publicznych (szczególnie dobrze rozw ijającą się
na giełdzie warszawskiej).
Struktura gospodarek krajów w yszehradzkich jest kolejną przeszkodą na d ro 
dze do efektyw nego w ykorzystania czynników produkcji. Szczególnym obciąże
niem są w ysokie udziały w gospodarce przem ysłu ciężkiego, górnictw a i rolnic
twa. Sektor usług jest względnie niedorozw inięty (zw łaszcza usługi rynkow e, jak
łączność, usługi finansow e i gospodarcze). Struktura taka w ym usza nadm ierne
zużycie surowców i energii, redukując udział w artości dodanej w produkcji i w y
rządzając duże szkody środowisku. Struktura w artości dodanej i zatrudnienia
przedstaw iona jest w poniższej tabeli.
Tabela 4.
Struktura wartości dodanej i zatrudnienia w sektorach w 1992 roku
Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

100.0

100.0

100.0

100.0

Górnictwo i zbieractwo

2.8

2.7

2.4

1.6

Rolnictwo i leśnictwo

5.1

8.5

6.8

6.5

Przemysł przetwórczy

50.4

28.9

46.6

46.4

8.4

6.0

7.1

9.5

33.3

53.9

37.1

36.0
100.0

PUB ogółem

Budownictwo
Usługi

i 00.0

100.0

100.0

Górnictwo i zbieractwo

2.8

1.3

3.1

0.9

Rolnictwo i leśnictwo

8.3

13.5

33.8

12.0

Przemysł przetwórczy

37.9

27.2

22.3

32.4

5.3

6.0

6.2

10.0

45.7

51.8

34.6

44.7

Zatrudnienie ogółem

Budownictwo
Usługi

Źródło: Urzędy statystyczne KW, optymistyczne scenariusze gospodarcze

Transform acji do gospodarki rynkowej tow arzyszyły we w szystkich K W p o 
w ażne problem y. W ynikały one z braku infrastruktury rynkow ej, nieum iejętno
ści sprawnego zarządzania (dostosow anie przedsiębiorstw do w arunków rynko
w ych okazało się znacznie trudniejsze niż dostosow anie się gospodarstw
dom ow ych), problem ów społecznych, psychologicznych, politycznej niestabilno
ści, oraz nierów now agi gospodarczej odziedziczonej po okresie centralnego pla
nowania. N ierów now aga ta wiodła do silnej inflacji oraz do problem ów z finan
sowaniem system u bezpieczeństw a socjalnego (nazyw anego czasem „kryzysem
finansów publicznych”). Prezentow ana poniżej tabela ukazuje niektóre m iary nie
rów now agi w 1992 r. W ysoka inflacja prow adziła do w ysokich nom inalnych
stóp procentow ych (Czechy i Słow acja znajdow ały się pod tym w zględem w sy
tuacji lepszej niż Polska i W ęgry). D eficyt budżetow y okazał się trudny do opa
now ania we wszystkich krajach poza Czecham i. D eficytom tow arzyszyły często
ogrom ne trudności z ich finansow aniem .
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Tabela 5.
Charakterystyka polityki finansowej w 1992 roku
Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

Stopa inflacji (%)

11.1

23.0

43.0

10.0

Stopa procentowa (dep. l-r.)

8.1

20.0 **)

38.0

8.1

Deficyt budżetu w % PKB

0.2

7.0

6.1

3.3

Deficyt budżetu w % M2 *)

0.3

n/a

16.8

4.0

*) M2 (szeroka definicja podaży pieniądza) - zgodnie z krajowymi definicjami.
**) Brutto, podlegająca opodatkowaniu 20% podatkiem dochodowym.
Źródło: Urzędy statystyczne KW

Inne problem y krajów w yszehradzkich pow odow ane były gw ałtow nym i zm ia
nam i w ich otoczeniu. R ozpad RW PG i wynikający stąd zanik handlu, a zw ła
szcza rynku b. ZSRR, doprow adziły do ogrom nych kłopotów znacznej części
przem ysłu. Przesunięcie eksportu na rynku UE, choć spektakularne (por. w y
kres), okazało się niew ystarczające dla skom pensow ania spadku popytu zagra
nicznego w wielu branżach przem ysłu (niektóre z nich nastaw ione były w yłącz
nie na rynek b. ZSRR i niezdolne do sprzedaży swych produktów na rynkach
światowych). D okładniejszą inform ację o zm ianie struktury geograficznej eks
portu zaw iera tabela 6.
Tabela 6.
Struktura eksportu według głównych rynków.
Czechy

|

Węgry

|

Polska

j

Słowacja

Struktura eksportu w 1989 r. (%) *)
Wspólnota Europejska

26

35

38

26

Europa Środkowa

21

15

14

21

Europa Wschodnia

30

22

18

30

Pozostałe rynki

24

28

30

24

Wspólnota Europejska

42

50

48

22

Europa Środkowa

25

6

7

54

Europa Wschodnia

16

14

15

12

Pozostałe rynki

17

30

30

12

Struktura eksportu w 1992 r. (%)

*) w 1989 struktura czechosłowacka dla Czech i Słowacji
Źródło: Urzędy statystyczne KW

N astępnym problem em krajów w yszehradzkich była skala dostępu do rynku
UE. M im o wynikającej z układów stow arzyszeniow ych z UE liberalizacji h an 
dlu, dostęp K W do rynku Unii pozostaw ał silnie ograniczony barieram i protek
cjonistycznym i stosowanym i przez Unię (zw łaszcza w odniesieniu do tekstyliów ,
żyw ności i stali). W e wszystkich krajach R egionu nastąpiło w yraźne pogorsze
nie salda obrotów tow arow ych z UE, w iodące do kłopotów z bilansem płatni
czym.
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Rycina 8.
Struktura geograficzna handlu zagranicznego w krajach wyszehradzkich
(udziały głównych partnerów w eksporcie)

Źródło: Urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich

Innym długookresow ym wyzwaniem okazały się dla krajów w yszehradzkich
problem y zadłużenia zagranicznego. W skaźniki charakteryzujące ten problem
przedstaw ione są na poniższym wykresie.
Skala problem u jest różna: od względnie dobrej sytuacji Czech do ciężkiej
sytuacji Polski. Dług na głowę m ieszkańca wynosi od 500—600 USD w C ze
chach i w Słow acji, do ok. 1260 w Polsce i na W ęgrzech. O dpow iada to od
22% PKB w Czechach (PKB wg bieżących kursów w alutow ych; jedynie 8%,
jeśli zastosow ać kurs parytetu siły nabyw czej PPP), do 58% w Polsce (ale ty l
ko 25%, jeśli zastosow ać kurs PPP). R elacja długu do PKB je st znacznie k o 
rzystniejsza na W ęgrzech niż w Polsce, jeśli zastosow ać bieżące kursy w aluto
we, ale niem al identyczna w przypadku stosow ania kursu PPP. B ieżące problem y
obsługi zadłużenia są najtrudniejsze w Polsce, skutkiem najniższego poziom u
eksportu na głowę m ieszkańca.
Rycina 9.
Obciążenia długiem w 1992 roku
(dług zagraniczny netto w relacji do PKB i eksportu)

Źródło: Urzędy statystyczne krajów wyszehradzkich

W zakresie struktury w ykorzystania PKB, pom iędzy krajam i R egionu w ystę
pują duże różnice. Udział inwestycji w PKB, tradycyjnie (i nieefektyw nie) w y
soki w gospodarkach centralnie planow anych, zm niejszył się znacznie w Polsce
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i na W ęgrzech, a pozostał wciąż wysoki w C zechach i w Słow acji.2 O becne
struktury w ykorzystania PKB prezentow ane są w tabeli 7.
Zauw ażm y, iż relatyw nie wysoki udział spożycia żyw ności w całkow itym
spożyciu z dochodów osobistych jest najbardziej w idoczną m iarą dystansu struk
tur spożycia KW i krajów UE (udział ten w krajach UE w ynosi od 10% w W iel
kiej B rytanii do 29% w Grecji).
Zagregow ana m iara rozwoju gospodarczego krajów w yszehradzkich — PKB
na głow ę m ieszkańca (m ierzony wg parytetu siły nabyw czej PPP) - je st trzy
krotnie m niejszy od średniego PKB w krajach UE. R óżnice pom iędzy krajam i
R egionu nie są ju ż tak duże (w granicach 30%). Polska, najuboższy kraj R egio
nu (wg PKB na głowę m ieszkańca), m a jednocześnie najw iększy globalny PKB
(znacznie w iększy od pozostałych krajów razem wziętych).
Tabela 7.
Struktura popytu finalnego w 1992 roku
Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

100.0

100.0

100.0

100.0

Spożycie indywidualne

54.5

69.2

60.3

51.1

Spożycie zbiorowe

16.5

12.5

18.1

23.4

Inwestycje brutto w środki trwałe

29.2

20.4

19.2

27.9

PKB ogółem

Saldo handlowe

4.0

-1.2

-0.3

-5.2

Zmiana zapasów

-4.2

-0.9

2.7

2.8

31.3

33

39.7

39

Wydatki na żywność
w % wydatków ogółem

*) Według opinii węgierskich ekspertów definicje spożycia indywidualnego i zbiorowego różnią
się od definicji stosowanych w pozostałych porównywanych krajach.
Źródło: Urzędy statystyczne KW, optymistyczne scenariusze gospodarcze.

R óżnice pom iędzy krajam i R egionu okazują się w iększe w przypadku zasto
sow ania dla przeliczeń PKB bieżących kursów w alutowych. K olejność krajów
zm ienia się: W ęgry m ają najwyższy PKB na głow ę m ieszkańca, zaś Słow acja
najniższy. Zm iana ta jest w ynikiem dużych różnic w relacji bieżącego kursu w a
lutow ego do rzeczywistej siły nabyw czej poszczególnych walut. R elacja ta w a
ha się od 60% na W ęgrzech do 35^4-3% w pozostałych krajach. R óżnice te m o
gą okazać się jednak jedynie przejściow e (zależne głów nie od bieżącej sytuacji
bilansu płatniczego poszczególnych krajów).
Różnice w spożyciu na głowę m ieszkańca okazują się w iększe niż w przy
padku PKB. Najw yższy poziom osiągnięty na W ęgrzech w ynika w znacznej m ie
rze z najw yższego udziału spożycia w PKB; odw rotnie rzecz się m a w Słow a
cji. Zauw ażm y ponadto, iż niektóre wskaźniki (np. udział żyw ności w spożyciu
lub wskaźniki fizyczne) wyraźnie lokują Czechy na najlepszym m iejscu w za
kresie struktury i poziom u spożycia z dochodów osobistych.

2 Prorynkowe reformy gospodarcze rozpoczęły się na Węgrzech w latach 1960-tych, a w Polsce
w latach osiemdziesiątych wiodąc do pewnych zmian w tym zakresie jeszcze przed rokiem 1990.
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Tabela 8.
Porównanie poziomu PKB w krajach wyszehradzkich i w UE dla 1992 roku
Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

PKB per capita w USD*) PPP

6867

5650

5065

5320

Średnia UE
18518

Indeks: Region = 100

125.6

103.3

92.6

97.3

338.7

Indeks: UE = 100

37.1

30.5

27.4

28.7

100.0

Spożycie indywid. per capita

3743

3910

3054

2719

11408

Indeks: Region = 100

114.3

119.4

93.3

83.0

348.4

Indeks: U E = 100

32.8

34.3

26.8

23.8

100.0

K u rs w aluty krajow ej w % P PP

36.9

60.7

43.0

35.2

w USD (PPP)

*) Liczby zawarte w tabeli zostały oszacowane przez ekspertów z poszczególnych krajów na pod
stawie wyników porównań międzynarodowych 1CP 1990; wstępne bezpośrednie rezultaty ICP
1992 są następujące: Czechy 7925$, Węgry 6685$, Polska 4710$, Słowacja 5850$.
Źródło: Eurostat, ICP

W szystkie kraje w yszehradzkie napotkały na drodze do gospodarki rynko
wej ogrom ne problem y, osiągając jednocześnie spektakularne sukcesy. M im o to,
sytuacja gospodarcza KW w 1992 r. pozostaw ała bardzo trudna. W szystkie k ra
je osiągnęły (bądź zbliżały się do osiągnięcia) dna postkom unistycznego kryzy
su. Jak dotąd, wzrost gospodarczy odnotow ano jedynie w Polsce, choć jak się
wydaje, do punktu zw rotnego zbliżają się rów nież Czechy. W szystkie gospodar
ki zostały w wysokim stopniu zliberalizow ane, czem u tow arzyszyło rozpoczę
cie długookresow ego program u budowy nowego, efektyw nego system u gospo
darczego (zw łaszcza prywatyzacja).

2.3. Scenariusz: zasadnicze założenia
2.3.1. Zarys jednolitego podejścia oraz wspólnych założeń
Scenariusze rozwoju gospodarczego krajów w yszehradzkich przedstaw ione
w niniejszym opracowaniu określone być m ogą jako optym istyczne, ale jed n o 
cześnie realistyczne. O znacza to, iż założono „średni optym istyczny splot oko
liczności” w zakresie podstaw ow ych czynników m ających wpływ na tem po roz
woju gospodarczego3. M oże się więc okazać, iż niektóre z czynników kształtow ać
się będą jeszcze korzystniej, niż założono (np.w yższy napływ kapitału zagra
nicznego); w ów czas jednak inne praw dopodobnie ukształtują się gorzej (np.niż
sza krajow a skłonność do oszczędzania).
M etodologia przygotow ania krajow ych scenariuszy różni się w istotny spo
sób. W scenariuszu polskim użyto najbardziej form alnych narzędzi (zespoły za
gregow anych i zdezagregow anych m akrom odeli, łącznie z m odelem opartym na
M acierzy R achunkow ości Społecznej SAM). R ów nież zespół czeski użył m acie

3 Podejście takie odróżnia przedstawiane scenariusze od prognoz (prognozy poszukują najbardziej
prawdopodobnego kształtowania się tych czynników, nie zaś „optym istycznego splotu
okoliczności”).
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rzy SAM : jednakże jedynie część badań czeskich opierała się na narzędziach
m odelowych. Scenariusze węgierski i słow acki opracow ano głów nie w oparciu
o opinie ekspertów. Pom im o różnic zastosow anych narzędzi, w szystkie zespoły
krajow e stosow ały uzgodnioną, jednakow ą m etodologię zapew niającą w ew nętrz
ną spójność scenariuszy (tabele sprawdzianu spójności przyjęte podczas w spól
nej konferencji).
Pom im o to trudno w jednoznaczny sposób odpow iedzieć na pytanie, do ja 
kiego stopnia scenariusze są porów nyw alne w skali regionalnej. Skala „reali
stycznego optym izm u” jest subiektyw na i różnić się m oże u różnych ekspertów
oraz zespołów badawczych. Podajm y jako przykład założenia odnośnie przyro
stowej kapitałochłonności ICOR - najbardziej zagregowanej m iary efektyw no
ści procesów inwestycyjnych. Przygotow ując opracow anie porów naw cze, dąży
liśmy do jednolitej m etody prezentacji wyników oraz jednolicie optym istycznej
interpretacji założeń; nie m ogliśm y natom iast dokonyw ać zm ian zasadniczych
założeń scenariuszy narodow ych4.
W brew relatyw nie krótkiem u okresowi, którego dotyczy analiza (13 lat), cha
rakter scenariuszy określić należy raczej jako długo-, a nie średniookresow y.
W konsekw encji, pom ijają one całkow icie fluktuacje krótko- i średniookresow e
wynikające z cyklu koniunkturalnego. N ależy zauw ażyć, iż fluktuacje te wieść
m ogą do uzyskania w niektórych latach stóp w zrostu5 znacznie w yższych niż
średnie w scenariuszach. Należy rów nież zachować ostrożność przy interpreta
cji tem p wzrostu prezentow anych w scenariuszach. R elatyw nie duża dokładność
prezentow anych liczb w ynika z użycia form alnych narzędzi m odelow ych. Inter
pretując tem pa wzrostu, należy raczej traktować je w kategoriach skali w ielko
ści (zam iast stopy wzrostu 3,9% lub 4,1% , należy raczej uw ażać, iż chodzi „sto
pę wzrostu około 4% ”).
U jm ując rzecz ogólnie, lista „zew nętrznych optym istycznych czynników ”
przyjęta przez w szystkie zespoły narodowe jest następująca:
1. Koniec recesji w Zachodniej Europie ok. 1995 r. i długookresow e tem po
w zrostu handlu światowego rzędu 3% rocznie.
2. Poszerzenie dostępu do rynków UE; pom yślna integracja z gospodarką euro
pejską (do pełnego członkostw a w UE włącznie).
3. Częściow e odrodzenie się handlu z obszarem byłego ZSRR.
4. Szeroki strum ień zagranicznego kapitału, zainteresow anego bezpośrednim i
inw estycjam i w Regionie.
5. N ieograniczony dostęp do nowoczesnej technologii.
6. R edukcja zadłużenia zagranicznego (dotyczy to głów nie Polski; w innych
krajach korzystniejsze warunki obsługi i spłat zadłużenia).
7. Stabilność polityczna w Europie (zw łaszcza we W schodniej Europie).

4 W naszej opinii, scenariusz czeski jest najmniej optymistyczny, zaś polski i słowacki najbardziej.
Scenariusz węgierski lokuje się pośrodku.
5 Dla przykładu: nie da się wykluczyć temp wzrostu PKB w Polsce rzędu 6 czy 7% w latach
1994-1995. Tak wysokie stopy wzrostu nie mogłyby się jednak utrzymać w dłuższym okresie,
ze względu na rosnące niezbilansowanie pomiędzy popytem a dostępnymi czynnikami produkcji
(głównie majątkiem produkcyjnym). Krótkookresowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego
okupione byłoby następującym po nim spowolnieniem. Z długookresowego punktu widzenia,
fluktuacje te nie mają dużego znaczenia.
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Lista „w ew nętrznych optym istycznych czynników ” przyjętych przez zespo
ły narodow e jest następująca:
1. Pom yślna transform acja i pryw atyzacja gospodarek w iodąca do w zrostu efek
tyw ności gospodarow ania (rosnącej produktyw ności czynników produkcji).
2. Pom yślna restrukturyzacja gospodarek (niezakłócona czynnikam i politycznej
lub społecznej niestabilności).
3. Rosnąca skłonność do oszczędzania i inwestowania.
4. Popraw a zarządzania na szczeblu m ikroekonom icznym .
5. Popraw a efektyw ności form ułow ania i w drażania polityki m akroekonom icz
nej (na szczeblu rządowym).

2.3.2. Założenia odnośnie czynników produkcji: praca
Podaż siły roboczej determ inow ana jest w scenariuszach trendam i dem ogra
ficznym i w KW . Poza tym przyjęto następujące założenia:
1. Kraje wyszehradzkie dysponują zasobam i wysokiej jakości siły roboczej. Spe
cjalne um iejętności niezbędne w gospodarce rynkowej (m arketing, zarządza
nie, finanse, bankow ość itp.) mogą być uzupełnione w zględnie łatwo dzięki
rozbudowanej bazie edukacyjnej.
2. G lobalny popyt na w ykw alifikow aną siłę roboczą będzie szybko wzrastał,
podczas gdy niew ykw alifikow ana siła robocza napotka rosnące kłopoty (bez
robocie).
3. W ybór technologii produkcji (przez inw estorów ) oraz ścieżka rozw oju go
spodarczego spowodują, iż utrzym a się w ysoka nadw yżka podaży siły robo
czej nad rosnącym popytem. W rezultacie, we wszystkich krajach w ystępo
wać będzie wysoki poziom bezrobocia (m ożliwym w yjątkiem są Czechy).
4. M imo dużych różnic kosztów pracy, przepływ siły roboczej pom iędzy k ra
jam i w yszehradzkim i a UE będzie miał znaczenie m arginalne.
W ysoka podaż siły roboczej oraz jej relatyw nie niski koszt m ogą prow adzić
do prom ocji pracochłonnej ścieżki wzrostu gospodarczego. W długim okresie,
tego typu zjaw isko zm ierzać jednak m oże do pozostania KW na zew nątrz św ia
tow ego nurtu postępu naukow o-technicznego. W konsekw encji, problem y efek
tyw nego użytkow ania dostępnej siły roboczej, optym alnego w yboru technologii
i redukcji bezrobocia nabiorą kluczow ego znaczenia dla polityki gospodarczej
i społecznej KW.

2.3.3. Założenia odnośnie czynników produkcji: kapitał
W odróżnieniu od pracy, kapitał jest czynnikiem produkcji relatyw nie rzad
kim w krajach w yszehradzkich. Spadek dochodów realnych na początku lat dzie
w ięćdziesiątych oraz niska skłonność do oszczędzania prow adzą do ogranicze
nia krajow ych źródeł finansow ania inwestycji. W tym sam ym czasie wysokie
nom inalne stopy procentowe, powiązane z inflacją, ograniczają skłonność do in
westowania.
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W scenariuszach poczyniono następujące założenia na tem at dostępności k a
pitału:
1. W zrost oszczędności krajow ych we w szystkich KW (w zrost skłonności go
spodarstw dom owych do oszczędzania, rosnąca liczba funduszy em erytal
nych i instytucji ubezpieczeniowych, wzrost skłonności firm pryw atnych do
oszczędzania, zyskow ność firm sektora publicznego, w zrost funduszy am or
tyzacyjnych).
2. Szeroki napływ kapitału zagranicznego (w ym agający politycznej i społecz
nej stabilności, w sparcia legislacyjnego, jasnych i stabilnych reguł gry go
spodarczej).
3. O graniczone m ożliw ości w ykorzystania istniejących, niew ykorzystanych m o
cy produkcyjnych (głównie maszyn i urządzeń; przykład w schodnioniem iecki
wskazuje, iż jedynie m ała ich część m oże być efektyw nie użyta w konku
rencyjnej gospodarce rynkowej).

2.3.4. Założenia odnośnie czynników produkcji: nauka, technika,
organizacja
Podniesienie poziom u technologicznego oraz popraw a organizacji stanow ią
zasadnicze zadanie dla wszystkich krajów wyszehradzkich, jeśli ich gospodarki
m ają się stać w ydajne i konkurencyjne. Zadaniu tem u pośw ięcona być m usi
znaczna część dostępnych zasobów.
W scenariuszach optym istycznych poczyniono następujące założenia:
1. Znaczna część now oczesnych technologii oraz w iedzy organizacyjnej dotrze
do gospodarki w postaci importu (głów nie z UE).
2. R ezultaty pracy krajow ego sektora naukow o-technicznego (R & D ) nie dadzą
znaczących m akroekonom icznie efektów przed rokiem 2000. W zrost w ydat
ków na R& D jest jednak niezbędny ze względu na perspektyw ę przyszłego
rozwoju.

2.4. Scenariusz: wyniki
2.4.1. Ludność
Ludność R egionu w zrośnie w latach 1992-2005 o 3,6% , tzn. o 2.3 m in osób.
Sytuacja poszczególnych krajów różni się (por. tabelę). N ajszybszy w zrost licz
by ludności nastąpi w Słow acji (o 6,8% ) i w Polsce (o 5,1%). Ludność Czech
będzie wzrastać bardzo w olno (o 0,7% ), a na W ęgrzech spadać (o 2,3% ).
W e wszystkich krajach wystąpi zjaw isko starzenia się ludności. U dział lud
ności w wieku przedprodukcyjnym spadnie, natom iast udział osób starszych
wzrośnie. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w yraźnie w zrośnie, głów nie
w Polsce i w Słow acji (razem o blisko 2,8 min). W konsekw encji, stopa obcią
żenia ludności w wieku produkcyjnym (liczba osób w wieku przed- i poproduk
cyjnym przypadająca na jedną osobę w wieku produkcyjnym ) zm niejszy się
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(zw łaszcza w Polsce). Nie przeczy to jednak tw ierdzeniu, iż sytuacja dem ogra
ficzna ulegnie pogorszeniu: rosnący udział ludzi starszych (em erytów i renci
stów) wym agać będzie rosnących środków na św iadczenia społeczne.
W ysoki wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (zw łaszcza w Polsce
i w Słow acji), w sytuacji już występującego dużego bezrobocia (jaw nego i ukry
tego), spowoduje wystąpienie silnych napięć na rynku pracy. Problem bezrobo
cia będzie jednym z najpilniejszych (i najtrudniejszych) zadań dla polityki go
spodarczej krajów w yszehradzkich. Ż aden ze scenariuszy narodow ych nie
przew iduje m ożliw ości znacznej redukcji skali bezrobocia do 2005 r. N iew ielki
spadek oczekiwany jest w Polsce, na W ęgrzech i w Słow acji. W Czechach,
w których poziom bezrobocia w 1992 r. był bardzo niski, przew iduje się jego
w zrost do 2005 r.
Tabela 9.
Trendy demograficzne w krajach wyszehradzkich
Ludność w 1992 roku
Ogółem

wiek
przedprod.

wiek
produkc.

Ludność w 2005 roku
wiek
poprod.

Ogółem

wiek
przedprod.

wiek
produkc.

wiek
poprod.

Czechy
W milionach
Struktura

10.315
100.0%

2.166
21.0%

6.034
58.5%

2.115
20.5%

10.387
100.0%

1.870
18.0%

6.149
59.2%

2.368
22.8%

Węgry
W milionach
Struktura

10.337
100.0%

2.010
19.4%

6.031
58.3%

2.296
22.2%

10.250
100.0%

1.980
19.3%

6.350
62.0%

1.920
18.7%

Polska
W milionach
Struktura

38.365
100.0%

9.553
24.9%

23.057
60.1%

5.755
15.0%

40.323
100.0%

8.647
21.4%

25.474
63.2%

6.203
15.4%

Słowacja
W milionach
Struktura

5.300
100.0%

1.288
24.3%

3.095
58.4%

0.917
17.3%

5.659
100.0%

1.253
22.1%

3.398
60.0%

1.008
17.8%

Struktura przyrostu ludności
(1992-2005)

Przyrost ludności 1992-2005: Indeks
(1992 = 100)
Ogółem

wiek
przedprod.

wiek
produkc.

wiek
poprod.

Ogółem

wiek
przedprod.

wiek
produkc.

wiek
poprod.

Czechy

100.7

86.3

101.9

112.0

0.072

-0.296

0.115

0.254

Węgry

99.2

98.5

105.3

83.6

-0.087

-0.030

0.319

-0.376

Polska

105.1

90.5

110.5

107.8

1.1.958

-0.906

2.417

0.448

Słowacja

106.8

97.3

109.8

109.9

0.359

-0.035

0.303

0.091

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze.

Popraw iać się będzie wyraźnie jakość siły roboczej. W yraźnie w zrosnąć m a
poziom w yższego w ykształcenia (konkretne liczby podano jedynie w scenariu
szach czeskim i węgierskim).
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Tabela 10.
Rynek pracy: wybrane wskaźniki
Obciążenie demograficzne

Zatrudnienie (min)

Bezrobocie (min)

1992

2005

1992

2005

1992

2005

Czechy

0.71

0.69

5.064

5.429

0.135

0.278

Węgry

0.71

4.170

4.060

0.663

0.540

Polska

0.66

0.58

13.136

14.747

2.391

2.322

Słowacja

0.71

0.66

2.150

2.400

0.280

0.226

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze.

2.4.2. Produkt krajowy brutto i społeczna wydajność pracy
O ptym istyczne scenariusze rozwoju przew idują m ożliw ość w ysokich stóp
wzrostu PKB we wszystkich krajach wyszehradzkich poza C zecham i. Przy śre
dniej dla Regionu osiągającej prawie 4% , scenariusze polski i słow acki pokazu
ją odpow iednio 4,5% i 4,1% , zaś scenariusz węgierski 3,4%. R óżnice tem p w zro
stu są znacznie niższe w przypadku społecznej w ydajności pracy: stopa w zrostu
w aha się od 3,2% w Słow acji do 3,5-3,6% w Polsce i na W ęgrzech. Scenariusz
czeski przew iduje jedynie 2% średnioroczny wzrost społecznej w ydajności p ra
cy, w iodący do 2,5% wzrostu PKB (przyczyną tak niskich oszacow ań są zało
żenia leżące u podstaw w artości przyrostowej kapitałochłonności ICOR: stopy
w zrostu inwestycji oraz PKB, om aw iane w następnym rozdziale).
Tablice 11, 12 i 13, oraz ryciny 10, 11 i 12 zaw ierają najw ażniejsze w yni
ki scenariuszy.
Tabela 11.
Produkt krajowy brutto według kursów i siły nabywczej walut
PKB (stałe USD 1990. mld)
kursy

Per capita GDP (constant US$ 1990)

Parytet siły nabywczej

1992

1992

1992

2005

Exch. rate

Purchasing Power Parity
1992

2005

Czechy

26.1

70.8

98.3

2531

6867

9463

Węgry

35.4

58.4

90.3

3429

5650

8809

Polska

83.6

194.3

343.2

2180

5065

8510

9.9

28.2

47.6

1873

5320

8405

Słowacja

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze.

PKB na głow ę m ieszkańca (w cenach stałych, w USD z 1990 r. wg paryte
tu siły nabyw czej) wzrasta w yraźnie we wszystkich krajach. Z m niejsza się rów 
nież skala różnic pom iędzy krajam i wyszehradzkim i: w 1992 najw yższy PKB
na głow ę m ieszkańca w Czechach był o 36% w yższy niż w przypadku PKB
w Polsce. W 2005 r., najw yższy PKB (nadal w Czechach) będzie jedynie o 14%
w yższy od najniższego, obserw ow anego w Słowacji. PKB na głow ę m ieszkań-
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Rycina 10.
Ludność w roku 2005

ca osiągnie poziom od 8,287$ w Słow acji i 8,510$ w Polsce, do 8,940$ na W ę
grzech i 9,463$ w C zechach6 (ponad 50% średniej UE z roku 1992).
W e w szystkich scenariuszach odnotow uje się w yraźny w zrost społecznej w y
dajności pracy, a jej poziom w 2005 r. będzie o ponad 50% w yższy niż w 1992 r.
w e wszystkich krajach z wyjątkiem Czech (wzrost jedynie o 30%). W rezulta
cie, pozostałe trzy kraje m ają w 2005 r. do czynienia ze znacznie w yższym i sto
pam i bezrobocia niż w Czechach (odm ienna jest natom iast dynam ika bezrobo
cia: w trzech krajach bezrobocie spada o ok. 2 punkty procentow e, podczas gdy
w C zechach rośnie o 2,4 punkta).
Tabela 12.
Społeczna wydajność pracy, zatrudnienie i bezrobocie
Indeks 2005
1992=100

Średnie tempo wzrostu

1995=100

2005/1992

2005/1995

SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ FRACY
Czechy

129.4

Węgry

158.8

Polska

157.3

136.9

3.5

3.2

Słowacja

151.2

147.5

3.2

4.0

Czechy

107.2

103.2

0.5

0.3

Węgry

97.4

127.3

2.0

2.4

3.6

ZATRUDNI I<™ E

-0.2

Polska

112.3

112.3

0.9

1.2

Słowacja

111.6

111.1

0.8

l.l

1995

2005

SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ FRACY
Czechy

5.0

5.0

Węgry

n/a

11.7

Polska

14.1

11.6

Słowacja

13.3

8.0

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

6 Oznacza to, iż dwa kraje uboższe (Polska i Słowacja) osiągną poziom rozwoju Grecji z roku
1990, podczas gdy dwa kraje bogatsze (Republika Czeska i Węgry) znajdować się wciąż będą
5-10% poniżej poniżej poziomu rozwoju Portugalii w roku 1992 (porównanie bazuje na
prowadzonych przez ONZ badaniach ICP - International Comparison Project).
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Tabela 13.
Produkt Krajowy Brutto
In d ek s 2005
1992=100

Ś rednie tem po wzrostu

1995=100

2005/1992

2005/1995

S tru k tu ra przyrostu
1992-2005

1995-2005

Czechy
PKB ogółem

138.7

131.4

2.5

2.8

100.0

100.0

Spożycie indywidualne

136.0

129.2

2.4

2.6

50.7

50.6

Spożycie zbiorowe

114.1

133.1

1.0

2.9

6.0

14.1

Inwestycje brutto

150.7

142.7

3.2

3.6

38.2

39.7

Saldo handlowe

35.1

120.7

-7.7

1.9

-6.8

0.7

Węgry*)
PKB ogółem

154.6

151.6

3.4

4.3

100.0

100.0

Spożycie indywidualne

135.8

131.8

2.4

2.8

45.4

43.1

Spożycie zbiorowe

136.8

131.8

2.4

2.8

8.4

7.8

Inwestycje brutto

233.3

200.4

6.7

7.2

49.8

45.3

Saldo handlowe

266.7

227.9

7.8

8.6

-3.7

-3.4

P olska
PKB ogółem

176.6

153.7

4.5

4.4

100.0

100.0

Spożycie indywidualne

154.4

135.2

3.4

3.1

42.8

39.3

Spożycie zbiorowe

147.0

139.9

3.0

3.4

11.1

12.3

Inwestycje brutto

295.3

243.1

8.7

9.3

49.0

54.1

Saldo handlowe

533.3

324.8

13.7

12.5

-1.7

-1.8

Słowacja
PKB ogółem

168.7

163.8

4.1

5.1

100.0

100.0

Spożycie indywidualne

161.1

167.8

3.7

5.3

45.4

50.6

Spożycie zbiorowe

129.9

147.6

2.0

4.0

10.2

14.9

Inwestycje brutto

167.0

144.0

4.0

3.7

27.2

21.6

Saldo handlowe

23.0

44.9

-10.7

-23.4

5.8

2.2

*)

Oryginalny scenariusz dla Węgier został opracowany dla innych przedziałów czasowych
(1993-996 i 1997-2005) niż pozostałe scenariusze. Wszystkie liczby dla roku 1995 są inter
polacjami dokonanymi, w celu zapewnienia porównywalności wyników, przez autorów niniej
szego porównania. W oryginalnym scenariuszu dla Węgier spożycie (indywidualne i zbioro
we) jest prognozowane jako jedna łączna kategoria ze średnią stopą wzrostu (2.4% p.a.).
Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

N a średnie stopy wzrostu w całym okresie 1992—2005 duży wpływ m ają
przew idyw ane w scenariuszach w ydarzenia w latach 1992—95. W okresie tym
sytuacja poszczególnych krajów jest bardzo zróżnicow ana, zaś proces wzrostu
nie zaczyna się jednocześnie (w Polsce punkt zw rotny osiągnięty został ju ż w ro
ku 1992, w Czechach spodziew any jest w końcu 1993, w Słow acji w 1994, zaś
na W ęgrzech pom iędzy 1994 a 1997). W rezultacie, dla porów nania długofalo
w ych tendencji wzrostowych KW lepsze jest analizow anie stóp w zrostu PKB
w latach 1995—2005 niż w całym okresie. N ajw yższa stopa w zrostu w latach
1995-2005 przew idyw ana jest w scenariuszu słowackim (5,1% ), stopy w zrostu
w scenariuszu polskim i węgierskim są podobne (4,3^4,4% ), natom iast w sce
nariuszu czeskim znacznie niższa (2,8%).
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11.

Produkt krajowy brutto 2005

W e wszystkich krajach Regionu inw estycje rosną szybciej niż PKB. P rzy
rost inw estycji stanow i ok. 50% całkow itego przyrostu PKB w P olsce i na
W ęgrzech, 38% w Czechach i 27% w Słowacji. Przy interpretacji tych w yni
ków należy jednak m ieć na w zględzie fakt, iż początkow y udział inw estycji
w PKB (w roku 1992) był w Polsce i na W ęgrzech zdecydow anie niższy, niż
w dwu pozostałych krajach.
K olejna rycina — 11 pokazuje udziały czterech głów nych sektorów gospo
darki: przemysłu, rolnictwa, budownictwa i usług w PKB krajów Regionu w 2005 r.
Zgodnie ze scenariuszam i narodow ym i, udział sektora usług w PKB w yraźnie
przekroczy połow ę jedynie w przypadku W ęgier (56% ). W Słow acji sektor ten
uczestniczyć m a w wytwarzaniu PKB w 50% , zaś w C zechach i w Polsce udzia
ły przew idyw ane są na poziom ie dość niskim i bardzo podobnym (odpow iednio
39,4% i 39,2%). Należy jednak mocno podkreślić fakt, iż stałe ceny 1992 r. uży
te w scenariuszach pow ażnie wpływ ają na strukturę w artości dodanej w 2005 r.
R elatyw nie niskie ceny usług w KW , a w szczególności w Czechach, zaniżają
zdecydow anie udział sektora usług w PKB w 2005 r. (w porów naniu z udziała
mi liczonym i w cenach bieżących).

2.4.3.

Wybrane charakterystyki wzrostu gospodarczego

W zrost gospodarczy krajów w yszehradzkich w okresie 1992-2005 m oże być
opisany za pom ocą zestawu współczynników .
N ajistotniejszą charakterystyką efektyw ności w zrostu PKB jest w spółczyn
nik przyrostowej kapitałochłonności (Increm ental C apital-O utput Ratio, ICOR).
W spółczynnik jest zdefiniowany jako stosunek przyrostu m ajątku produkcyjne
go do przyrostu PKB i w skazuje jak wielu jednostek m ajątku trzeba dla uzyska
nia jednostkow ego przyrostu PKB (w danym okresie).7
Tabela 14.
Współczynniki kapitałochłonności przyrostowej (ICOR)
ICOR 1996-2005
Inwestycje
brutto ogółem
Czechy

ICOR 1992-2005

Maszyny
i urządzenia

Inwestycje
brutto ogółem

Maszyny
i urządzenia

10.9

5.5

11.7

Węgry*)

6.3

b/d

7.2

5.8
b/d

Polska

5.8

2.7

5.5

2.5

Słowacja

5.8

3.0

6.9

3.5

*)

Obliczenia autorów niniejszego porównania (por. przypis 7). Według autorów scenariusza dla
W ęgier wartości ICOR powinny raczej znaleźć się w przedziale między 8 a 9.
Źródło: Obliczenia na podstawie Optymistycznych scenariuszy gospodarczych

7 Wyliczeniu ICOR służy formuła: ICOR w okresie tO, tl: ICOR tOtl = (Ctl — CtO) / (PKBtl PKBtO), gdzie: Ct - zasób majątku w roku t, PKBt - PKB w roku t. W przypadku formuły
uproszczonej, w miejsce przyrostu zasobu majątku produkcyjnego wstawia się nakłady inwestycyjne
brutto. Ponieważ nie wsztstkie scenariusze krajowe zawierają pełną informację o zasobie majątku
produkcyjnego, zmuszeniu byliśmy zastosować do porównań formułę uproszczoną.
•f)

W artości ICOR są niezw ykle wysokie w okresie 1992—95 (w e w szystkich
krajach poza Polską). W ynika to z sytuacji, gdzie przyrostow i m ajątku produk
cyjnego, który następuje w sposób ciągły, nie tow arzyszy w zrost PKB. P roduk
cja w ytw arzana z pom ocą now o zainstalow anych urządzeń w ypiera produkcję
starszą, zam iast zw iększania ogólnej skali produkcji. N ajgorsza z tego punktu
w idzenia sytuacja w ystępuje w scenariuszach słow ackim i w ęgierskim , lepsza
w czeskim . Jedynie w przypadku Polski, now ozaistalow any m ajątek, w okresie
1992—95, używ any jest do zw iększenia skali produkcji, a co za tym idzie do
wzrostu PKB (w takiej sytuacji w artości IC O R są zdecydow anie niższe).
W okresie 1996—2005 w artości IC O R są zbliżone na W ęgrzech, w Polsce
i Słowacji. Jedynie w przypadku Czech poziom IC O R jest w yraźnie wyższy. R e
zultat taki pow odują m niej optym istyczne założenia o efektyw ności m akroeko
nom icznej procesów inwestycyjnych. Częściow ym w yjaśnieniem tego stanu rze
czy jest zakładany w scenariuszu relatyw nie w yższy niż w innych krajach udział
inw estycji ekologicznych w całości nakładów inw estycyjnych8 (skala zniszcze
nia środow iska naturalnego w C zechach jest w yższa niż w innych krajach R e
gionu). Szybkie tem po wzrostu nakładów na budynki i budow le (niem al rów nie
szybkie jak na m aszyny i urządzenia) to drugie potencjalne w yjaśnienie obser
w ow anego zjawiska.
R elatyw nie niski poziom ICO R w okresie 1996—2005, zakładany w przypad
ku w szystkich krajów poza Czecham i, stanowi rezultat założeń o zw iększonej
efektyw ności gospodarczej uzyskanej w wyniku pryw atyzacji, zm ian struktural
nych (zm niejszających udział kapitałochłonnych, m ało efektyw nych gałęzi), im 
portu know -how i stosowania nowych technologii.
Udział sektora prywatnego w PKB, różny w poszczególnych krajach w 1992 r.,
rośnie wszędzie do 80-90% . Szybki im port nowych technologii wiedzie do w y
sokich elastyczności im portu w zględem PKB, sięgających od 1.78 w Słow acji
do 2.32 w C zechach (elastyczności eksportu w zględem PKB są zbliżone co do
skali, lecz niższe, co prow adzi do generalnej tendencji pogorszenia się salda w y
miany handlowej; odstępstwo od tej zasady daje się zaobserwować jedynie w przy
padku Słowacji).

8 Inwestycje takie nie dają bezpośrednich efektów produkcyjnych: w konsekwencji majątek rośnie
szybciej niż produkcja, zaś wartość ICOR wzrasta.
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Tabela 15.
Charakterystyki wzrostu gospodarczego
Elastyczności
Eksportu

Udział sektora prywatnego
w % PKB

Importu

względem PKB

Nakłady na naikę i oświatę
w % PKB

1992

2005

1992

2005

Czechy

2.04

2.32

20

86

5.0

6.1

Węgry

1.03

1.62

35

b/d

b/d

b/d

Polska

1.98

2.01

49

87

4.8

6.0

Słowacja

2.02

1.78

20

80

2.0

2.2

Współczynnik polaryzacji

Oszczędności

dochosów

w % dochodów osobistych
1992

Wydatki na żywność

2005

w % wydatków ogółem

1992

2005

1992

Czechy

5.0

4.9

7.8

14.0

31.3

25.3

Węgry

4.1

4.4

14.0

12.0

33.0

26.0

Polska

3.1

4.7

9.0

15.3

39.7

27.5

Słowacja

3.3

5.6

8.2

10.6

39.0

30.1

2005

Źródło: Obliczenia na podstawie Optymistycznych scenariuszy gospodarczych

R elatyw nie wysokie tem po wzrostu w R egionie uzyskano dzięki szerokim
program om inwestycyjnym . Sfinansow anie tych program ów w ym aga zw iększe
nia krajowej skłonności do oszczędzania. Stopy oszczędności rosną do poziom u
dw ucyfrow ego9 we w szystkich krajach poza W ęgram i. S pecyficzna sytuacja
W ęgier wyjaśniona być może najwyższą stopą oszczędności odnotow aną w 1992 r.,
ja k ró w nież w ysokim udziałem oszczędności zagranicy w finansow aniu
inwestycji w całym okresie 1992-2005 (18-20% ). W pozostałych krajach zbli
żony udział oszczędności zagranicznych obserw ow any jest jedynie w końców 
ce okresu.
W zrost gospodarczy KW , przedstaw iony w scenariuszach narodow ych, nie
jest w olny od napięć i zagrożeń. D eficyty budżetow e są relatyw nie w ysokie
(zw łaszcza w Polsce) Głów ną przyczyną tego stanu rzeczy jest luka pom iędzy
potrzebam i społecznym i, które sfinansować m usi budżet i system ubezpieczeń
społecznych, a dostępnym i środkami. Poziom deficytu pozostaje niezm ieniony
w przypadku Polski, spada wyraźnie na W ęgrzech, natom iast w C zechach w zra
sta (z bardzo niskiego poziomu z 1992 r.). Zgodnie z niezw ykle optym istycz
nym scenariuszem słowackim , deficyt budżetow y całkow icie znika w 2005 roku.
Rów nież stopy inflacji, według standardów UE, pozostają dość w ysokie.
W szystkie scenariusze przew idują spow olnienie inflacji (po 2000 r. inflacja sta
bilizuje się na poziom ie 6-8% ). O znacza to, iż scenariusze przew idują m ożli
wość utrzym ania długookresow ej stopy wzrostu na poziom ie ok. 4% bez ryzy
ka przegrzania gospodarki.

9 Wzrost stóp oszczędzania wynika zarówno z rosnących dochodów realnych, jak i z ich rosnącej
polaryzacji. Współczynnik polaryzacji dochodów przedstawiony w tabeli (poza Republiką Czeską,
dla której brak danych w scenariuszu na ten temat) rośnie z ok. 3 w 1992 do 4-5 w 2005. W
tym samym czasie struktura spożycia upodabia się do zachodnioeuropejskiej, zaś udział żywności
w spożyciu spada.
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Tabela 16.
Nierównowaga makroekonomiczna
Stopa inflacji

Deficyt budżetu

Inwestycje zagraniczne netto

w % PKB

w % inwestycji brutto*)

1992

2005

1992

2005

1992

2005

Czechy

0.2

2.5

11.1

6.0

12.4

6.4

Węgry

7.0

3.0

23.0

7.5

20.7

9.0

Polska

6.1

6.0

43.0

6.8

4.4

9.3

Słowacja

3.3

0.0

10.0

8.0

8.3

13.3

Zadłużenie zagraniczne netto

Zadłużenie zagraniczne netto

Obsługa długu**)

w % PKB*)

w % eksportu

w % eksportu
2005

1992

2005

Czechy

21.8

6.6

65.0

32.2

5.9

3.0

Węgry

36.7

21.1

121.8

57.4

11.0

5.2

Polska

58.1

10.3

347.1

77.0

31.2

6.9

Słowacja

35.2

16.8

55.0

60.0

8.7

5.1

1992

1992

2005

*)

W 1992 roku inwestycje brutto w środki trwale i PKB według bieżących kursów wymiany.
W 2005 roku obie kategorie według siły nabywczej walut.
**) Odsetki należne (zgodnie z definicją MFW).
Źródło: Obliczenia na podstawie Optymistycznych scenariuszy gospodarczych.

T abela 16 ukazuje, w jaki sposób kraje w yszehradzkie będą sobie radzić
z problem em zadłużenia zagranicznego. Najbardziej zadłużona Polska zdoła zde
cydow anie obniżyć relację długu do PKB (głównie dzięki um ow om o redukcji
zadłużenia). Spadek ciężaru zadłużenia jest znacznie m niejszy w przypadku W ę
gier. Jest to rezultatem założenia, iż W ęgry kontynuow ać będą swą politykę
utrzym ania dobrych notowań na m iędzynarodow ym rynku finansow ym poprzez
unikanie restrukturyzacji zadłużenia. Ciężar zadłużenia zagranicznego nie ulega
przez to znacznem u złagodzeniu, jednak osiąga się znaczne korzyści na polu
przyciągania obcego kapitału.
W e wszystkich krajach wydatnie zm niejsza się relacja obsługi zadłużenia do
eksportu. N ajw iększa obniżka w ystępuje w Polsce (z 31% do 7% ) i na W ęgrzech
(z 11% do 5%). W żadnym z krajów relacja ta nie przekracza w 2005 r. pozio
mu 7% (w Czechach wynosi zaledwie 3%).

2.2.4.

Składniki popytu finalnego

N ajbardziej ogólną uw agą na tem at scenariuszy krajow ych jest stw ierdzenie,
że we wszystkich KW kluczow ą rolę w kształtow aniu się zagregow anego popy
tu odgryw a wzrost popytu inw estycyjnego i popytu zagranicy.
T abela 17 ukazuje dynam ikę składników popytu finalnego w scenariuszach.
Stopa wzrostu inwestycji jest w yraźnie szybsza od tem pa w zrostu PKB (jedy
nie w Słow acji obie stopy są zbliżone). Szczególnie w ysoka dynam ika inw esty
cji zaw arta jest w scenariuszu polskim (8,7% rocznie) oraz w ęgierskim (6,5% ).
D rugą pow szechnie obserw ow aną tendencją jest znacznie szybsze od średniego
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tem po wzrostu nakładów na m aszyny i urządzenia (szczególnie w Polsce; opty
m istyczny scenariusz rozwoju Polski zakłada bardzo efektyw ną politykę w ym ia
ny starego m ajątku na nowy, z m aksym alnym w ykorzystaniem istniejącego za
sobu budynków produkcyjnych10). U dział inwestycji w PKB jest początkow o
dość wysoki w Czechach i Słow acji (28—29% ), zaś niski w Polsce i na W ę
grzech (19—20%). W 2005 r. udział ten jest zbliżony we w szystkich krajach, się
gając od 28% w Słow acji do 32% w Polsce.
R ów nież popyt zagraniczny (eksport) rośnie w scenariuszach szybciej od
PKB. Jak podano już w punkcie 2 niniejszego rozdziału, stopa w zrostu ekspor
tu jest w przybliżeniu dw ukrotnie w yższa niż stopa w zrostu PKB. Z jaw isko ta
kie w ynika zarówno z założonego dość wysokiego stopnia konkurencyjności to 
warów produkowanych w KW , wynikającego głównie z relatywnie taniej, wysokiej
jakości siły roboczej, jak i z początkowego niskiego udziału K W w rynku św ia
towym . R elacja eksportu do PKB wzrasta z 25—30% w roku 1992 (38% w C ze
chach) do 30—52% w 2005 roku.
M im o szybkiego wzrostu popytu zagranicznego, eksport netto spada w e w szy
stkich krajach poza Słow acją (w przypadku Słow acji eksport netto jest jednak
w 1992 r. bardzo negatyw ny i pozostaje negatyw ny do 2000 r.). D zieje się tak
z powodu w ystępow ania jeszcze wyższej niż w przypadku eksportu dynam iki
im portu, wynikającej głównie z dużego importu dóbr inw estycyjnych oraz z utrzy
m ania przez KW dużego stopnia otwartości gospodarek (relacja im portu do PKB
sięga w 2005 r. od 40% na W ęgrzech i 43% w relatyw nie dużej gospodarce po l
skiej do ponad 50% w gospodarce czeskiej).
W zrost spożycia z dochodów osobistych jest we w szystkich krajach pow ol
niejszy od wzrostu inwestycji (sięga od 2,4% w Czechach do 3,7% w Słow a
cji). Pom im o to jest on w yższy od wzrostu spożycia zbiorow ego. C ałkow ity
wzrost konsum pcji wynosi 3—3,3% rocznie (tylko w przypadku Czech w zrost
ograniczony jest do 2,1% ), zaś udział konsum pcji w PKB spada.

10 Optymistyczny scenariusz rozwoju Polski przewiduje szybkie „przekucie” majątku (wg terminologii
Kaleckiego), dzięki szybkiej i radykalnej prywatyzacji oraz wyprzedaży zasobów majątku sektora
publicznego do sektora prywatnego.
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Tabela 17.
W zrost kategorii popytu finalnego
Indeks

Tem po

2005

wzrostu

(1992=100)

1992=2005

S tru k tu ra

1992

S tru k tu ra

2005

przyrostu

W % PK B

1992

2005

31.7

NAKŁADY IN W ESTY C Y JN E BR U TTO W ŚR O D K I TR W A Ł E
Czechy
Ogółem

150.7

3.2

100.0

100.0

100.0

29.2

Maszyny i urządzenia

153.4

3.3

49.6

50.5

52.2

14.5

16.0

Pozostałe nakłady

148.0

3.1

50.4

49.5

47.8

14.7

15.7

Węgry
233.3

6.7

100.0

100.0

100.0

20.4

30.8

Maszyny i urządzenia

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

Pozostałe nakłady

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

Ogółem

Polska
Ogółem

295.9

8.7

100.0

100.0

100.0

19.2

32.2

Maszyny i urządzenia

465.9

12.6

31.8

50.0

59.3

6.1

16.1

Pozostałe nakłady

216.7

6.1

68.2

50.0

40.7

13.1

16.1

Słowacja
Ogółem

167.0

4.0

100.0

100.0

100.0

27.9

27.6

Maszyny i urządzenia

184.2

4.8

65.9

72.7

82.8

18.4

20.1

Pozostałe nakłady

133.7

2.3

34.1

27.3

17.2

9.5

7.5

Ogółem

130.9

2.1

100.0

100.0

100.0

71.0

67.0

Spożycie indywidualne

136.0

2.4

76.7

79.7

89.4

54.5

53.4

Spożycie zbiorowe

114.1

1.0

23.3

20.3

10.6

16.5

13.6

Ogółem

135.9

2.4

100.0

100.0

100.0

81.7

71.8

Spożycie indywidualne

135.8

2.4

84.7

84.6

84.4

69.2

60.8

Spożycie zbiorowe

136.6

2.4

15.3

15.4

15.6

12.5

11.0

Ogółem

152.7

3.3

100.0

100.0

100.0

78.4

67.8

Spożycie indywidualne

154.4

3.4

76.9

77.8

79.4

60.3

52.7

Spożycie zbiorowe

147.0

3.0

23.1

22.2

20.6

18.1

15.1

S PO Ż Y C IE
Czechy

Węgry

Polska

Słowacja
Ogółem

151.3

3.2

100.0

100.0

100.0

74.4

66.8

Spożycie indywidualne

161.1

3.7

68.6

73.0

81.7

51.1

48.8

Spożycie zbiorowe

129.9

2.0

31.4

27.0

18.3

23.4

18.0
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Indeks

Tem po

2005

wzrostu

(1992=100)

1992-2005

S tru k tu ra

1992

W % PKB

S tru k tu ra

2005

przyrostu

1992

2005

P O P Y T ZAGRANICY
Czechy
35.1

-7.7

4.0

1.0

Eksport

190.8

5.1

38.2

52.5

Import

209.3

5.8

34.1

51.5

Saldo handlowe

Węgry
Saldo handlowe

265.6

7.8

-1.2

-2.1

Eksport

200.6

5.5

30.2

39.1

Import

205.1

5.6

31.4

41.2

P olska
Saldo handlowe

545.0

13.9

-0.3

-0.9

Eksport

303.7

8.9

24.5

42.1

Import

306.5

9.0

24.8

43.0

Słowacja
23.0

-10.7

-5.2

-0.7

Eksport

203.0

5.6

35.3

42.5

Import

180.0

4.6

40.5

43.2

Saldo handlowe

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

Istotne zm iany zachodzą w strukturze spożycia z dochodów osobistych. W y
nikają one zarów no ze wzrostu dochodów realnych oraz z przyjm ow ania zacho
dnich wzorców konsum pcyjnych, jak i ze zmian w podziale dochodów (por. ta
bela 18).
Tabela 18.
Struktura konsumpcji gospodarstw domowych
In d ek s 2005

Tem po wzrostu

(1992=100)

1992-2005

S tru k tu ra

S tru k tu ra

1992

2005

przyrostu

100.0

Czechy
Ogółem

136.0

2.4

100.0

100.0

Żywność

109.9

0.7

31.3

25.3

8.6

Pozostałe dobra i usługi

147.9

3.1

68.7

74.7

91.4

Ogółem

146.9

3.0

100.0

100.0

100.0

Żywność

115.7

1.1

33.0

26.0

11.1

Pozostałe dobra i usługi

162.2

3.8

67.0

74.0

88.9

100.0

Węgry

Polska
Ogółem

154.4

3.4

100.0

100.0

Żywność

107.0

0.5

39.7

27.5

5.1

Pozostałe dobra i usługi

185.6

4.9

60.3

72.5

94.9

100.0

Słowacja
Ogółem

161.1

3.7

100.0

100.0

Żywność

124.3

1.7

39.0

30.1

15.5

Pozostałe dobra i usługi

184.6

4.8

61.0

69.9

84.5

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

46

Jak widać z tabeli 19, w spółczynnik m aksym alnego w yrów nania (charakte
ryzujący stopień polaryzacji dochodów ) system atycznie w zrasta we w szystkich
KW (od 1,5 punktu na W ęgrzech do 7 punktów w Słow acji, kraju o początko
wo najbardziej równom iernym podziale dochodów ). W 2005 r. w artość w spół
czynnika sięga we wszystkich krajach 22—23% , zaś udział piątego (najbogatsze
go) kw intyla w całości dochodów —38,9—39,5%. W rezultacie, w istotny sposób
w zrasta stopa oszczędzania oraz udział w ydatków na dobra trw ałe i usługi, spa
da natom iast udział w ydatków na żyw ność w wydatkach ogółem (z poziom u
39-^-0% w Polsce i w Słow acji oraz 31—33% na W ęgrzech i w C zechach do
25-3 0 % w roku 2005). U dział w ydatków na żyw ność w 2005 r. jest jednak
w ciąż w yraźnie wyższy od obserw ow anego w 1990 r. w krajach U E (najw yż
szy poziom spośród tych krajów m iała w 1990 r. Grecja; sięgał on 29%).
Tabela 19.
Rozkład dochodów gospodarstw domowych
Rozkład w edług kw intyli
(całkowity dochód gospodarstw domowych=100)

Wskaźnik
maksymalnego
wyrównania
(w % )

1-szy
kwintyl

2-gi
kwintyl

3-ci
kwintyl

4-ty
kwintyl

5-ty
kwintyl

rok 1992

7.5

13.6

18.2

23.3

37.4

20.7

rok 2005

8.0

12.0

17.0

23.5

39.5

23.0

Czechy

W ęgry
rok 1992

9.0

13.7

16.8

21.4

39.1

20.5

rok 2005

8.5

13.6

15.9

23.0

39.0

22.0

P olska
rok 1992

11.3

13.8

17.0

23.0

34.9

17.9

rok 2005

8.2

12.5

16.6

23.8

38.9

22.7

rok 1992

9.9

15.4

18.2

23.3

33.2

16.5

rok 2005

7.0

13.0

16.5

24.5

39.0

23.5

Słowacja

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

N ależy rów nież zaznaczyć, iż znaczna część nakładów inw estycyjnych w KW
przeznaczona jest na inw estycje w budow nictw ie m ieszkaniow ym . Pom im o to
problem niedostatecznego poziom u zasobów m ieszkaniow ych pozostaje we w szy
stkich krajach nie do końca rozw iązany w 2005 r. poziom oraz udział inw esty
cji w budow nictw ie m ieszkaniow ym w całości w 1992 r. był w KW zdecydo
w anie niższy od obserw ow anego w krajach UE).

2.4.5. Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów wyszehradzkich
Rozwój gospodarczy KW w okresie 1992-2005 pow oduje szybkie zm iany
ich struktury gospodarczej. Tem po tych zmian, przew idyw ane w optym istycz
nych scenariuszach rozwoju — choć niew ystarczające do osiągnięcia zachodnio
europejskiej struktury gospodarki —jest ważniejsze i bardziej obiecujące niż sa-
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m o tem po wzrostu gospodarczego. Tabele 21-23 pokazują zm iany struktury pro
dukcji i zatrudnienia.
Tabela 20.
Eksport według partnerów handlowych (w % eksportu ogółem)
U nia E uropejska

E u ro p a Środkow a

E u ro p a W schodnia

Pozostałe kraje

1992

2005

1992

2005

1992

2005

1992

Czechy

42

55

25

15

16

16

16

14

Węgry

50

52

6

7

14

12

30

29

Polska

48

47

7

7

15

15

30

31

Słowacja

22

45

54

31

12

13

13

11

2005

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

Zm iany strukturalne w ynikają zarówno z szerszego udziału K W w m iędzy
narodow ym podziale pracy, ja k i z dostosow ania do nowej struktury popytu.
Struktura eksportu zdeterm inow ana jest przez rosnącą siłę więzów z U E (udział
UE-12 w całym eksporcie będzie w ynosił od 45 do 55% w 2005 r., por. tab. 20).
Taka w łaśnie struktura geograficzna eksportu (wraz z wysokim udziałem innych
rynków krajów OECD oraz coraz bardziej konkurencyjnych rynków Europy
Środkow ej) w ym usi znaczną poprawę jakości produkcji oraz stałe poszukiw ania
nisz rynkowych. Z kolei struktura popytu krajow ego faw oryzow ać będzie roz
wój sektora usług (głównie rynkowych). W ynika to zarówno ze zm ian struktu
ry popytu konsum pcyjnego (wzrost w ydatków na turystykę i podróże, kulturę
i rekreację itp.), jak i ze zm ian struktury popytu inw estycyjnego i pośredniego
(usługi finansow e, konsultingow e, reklam owe, program istyczne, podróże, łącz
ność itp.). Korzystne warunki rozwoju będzie m iało budow nictw o. Przem ysł elek
trom aszynow y skorzystać m oże z rosnącego popytu gospodarstw dom ow ych na
dobra trw ałego użytku i sam ochody, jak rów nież z popytu firm na m aszyny
i urządzenia, pod warunkiem iż zdolny będzie do konkurencji z im portem .
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Tabela 21.
Wartość dodana brutto według głównych sektorów gospodarki
In d ek s 2005

Tem po wzrostu

(1992=100)

1992-2005

S tru k tu ra

S tru k tu ra

1992

2005

przyrostu

Czechy
138.7

2.5

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

54.1

-4.6

2.8

1.1

-3.3

Rolnictwo i leśnictwo

62.6

-3.5

5.1

2.3

-4.9

Przemysł przetwórczy

118.9

1.3

50.4

43.2

24.6

Budownictwo

231.2

6.7

8.4

14.0

28.5

Usługi

164.2

3.9

33.3

39.4

55.2

154.6

3.4

100.0

100.0

100.0

85.9

-1.2

2.7

1.5

-0.7

Rolnictwo i leśnictwo

109.1

0.7

8.5

6.0

1.4

Przemysł przetwórczy

152.5

3.3

28.9

28.5

27.8

Budownictwo

206.1

5.7

6.0

8.0

11.7

Usługi

160.6

3.7

53.9

56.0

59.8

PKB ogółem

176.6

4.5

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

147.2

3.0

2.4

2.0

1.5

Rolnictwo i leśnictwo

116.9

1.2

6.8

4.5

1.5

Przemysł przetwórczy

175.5

4.4

46.6

46.3

45.9

Budownictwo

199.0

5.4

7.1

8.0

9.2

Usługi

186.6

4.9

37.1

39.2

41.9

168.7

4.1

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

52.1

-4.9

1.6

0.5

-1.1

Rolnictwo i leśnictwo

93.4

-0.5

6.5

3.6

-0.6

Przemysł przetwórczy

123.6

1.6

46.4

34.0

15.9

Budownictwo

133.2

2.2

9.5

7.5

4.6

Usługi

254.9

7.5

36.0

54.4

81.2

PKB ogółem

W ęgry
PKB ogółem
Górnictwo

P olska

Słowacja
PKB ogółem

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

Zm iany struktury produkcji (w artości dodanej) zbliżone są we w szystkich
KW . U dział rolnictw a i leśnictw a ciągle spada. U dział ten w 2005 r. będzie
w C zechach i Słow acji zbliżony do standardów U E (2,3—3,5% ), w yższy w ciąż
od nich w Polsce i na W ęgrzech (4,5—6%). U dział przem ysłu przetw órczego p o 
zostanie relatyw nie wysoki w C zechach i w Polsce (43—46% ), będzie natom iast
znacznie niższy na W ęgrzech i w Słowacji (odpow iednio 28% i 34% ). N ajbar
dziej uderzająca różnica pom iędzy strukturą gospodarek KW a krajów U E w y
stępować będzie wciąż w udziale usług w PKB. Pom im o szybkiego wzrostu, je 
dynie w przypadku W ęgier i Słowacji udział ten w 2005 r. będzie bliski standardom
UE, podczas gdy w pozostałych krajach - znacznie niższy.
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Tabela 22.
Wydajność pracy w głównych sektorach gospodarki
In d ek s 2005

Tem po
wzrostu

Ś rednie
tempo

Ś red n ia w ydajność
pracy =100

(1992=100)

1992-2005

wzrost u= 100

1992

2005

Czechy
Średnia w gospodarce

129.4

2.0

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

117.8

1.3

63.2

100.7

91.7

Rolnictwo i leśnictwo

89.7

-0.8

-41.7

61.4

42.6

Przemysł przetwórczy

164.2

3.9

194.3

133.0

168.8

Budownictwo

215.6

6.1

304.3

158.5

264.2

Usługi

112.0

0.9

43.7

72.8

63.0

Średnia w gospodarce

158.8

3.6

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

127.0

1.9

51.3

187.5

150.0

Rolnictwo i leśnictwo

209.2

5.8

161.4

43.4

57.1

Przemysł przetwórczy

175.1

4.4

121.6

114.9

126.7

Budownictwo

208.7

5.8

160.8

87.0

114.3

Usługi

131.1

2.1

58.2

114.9

94.9

W ęgry

P olska
Średnia w gospodarce

157.3

3.5

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

369.4

10.6

298.2

77.4

181.8

Rolnictwo i leśnictwo

193.3

5.2

146.7

20.1

24.7

Przemysł piretwórczy .

126.7

1.8

51.9

209.0

168.5

Budownictwo

203.5

5.6

158.4

114.5

148.1

Usługi

120.3

1.4

40.0

107.2

82.0

Słow acja
Średnia w gospodarce

151.2

3.2

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

105.0

0.4

11.7

177.8

123.5

Rolnictwo i leśnictwo

125.6

1.8

54.7

54.2

45.0
140.5

Przemysł przetwórczy

148.3

3.1

95.3

143.2

Budownictwo

142.1

2.7

84.8

95.0

89.3

Usługi

173.1

4.3

133.5

80.5

92.2

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

Zm iany w strukturze produkcji, wraz z sektorow ym i tendencjam i w zrostu
wydajności pracy (por. tab. 22) w ynikającym i tak ze w zrostu technicznego uzbro
jenia pracy, jak i z procesów restrukturyzacji (zw łaszcza w pierw szym sektorze,
tzn. górnictw ie i rolnictw ie), doprow adzą do zm ian struktury zatrudnienia.
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Tabela 23.
Zatrudnienie według głównych sektorów gospodarki
In d ek s 2005

Tem po wzrostu

(1992=100)

1992-2005

S tru k tu ra

S tru k tu ra

1992

2005

przyrostu

Czechy
107.2

0.5

100.0

100.0

100.0

Górnictwo

45.9

-5.8

2.8

1.2

-21.0

Rolnictwo i leśnictwo

69.7

-2.7

8.3

5.4

-34.8

Przemysł przetwórczy

72.4

-2.5

37.9

25.6

-145.0

Budownictwo

107.2

0.5

5.3

5.3

5.3

Usługi

146.6

3.0

45.7

62.5

295.6

Zatrunienie ogółem

97.4

-0.2

100.0

100.0

Górnictwo

67.6

-3.0

1.4

1.0

Rolnictwo i leśnictwo

52.2

-4.9

19.6

10.5
22.5

Zatrunienie ogółem

Węgry

Przemysł przetwórczy

87.1

-1.1

25.2

Budownictwo

98.8

-0.1

6.9

7.0

122.5

1.6

46.9

59.0

112.3

0.9

100.0

100.0

9.8

-6.8

3.1

1.1

-15.2

Rolnictwo i leśnictwo

60.4

-3.8

33.8

18.2

-109.0

Przemysł przetwórczy

138.4

2.5

22.3

27.5

69.9

97.8

-0.2

6.2

5.4

-1.1

155.1

3.4

34.6

47.8

155.4

100.0

Usługi
Polska
Zatrunienie ogółem
Górnictwo

Budownictwo
Usługi

100.0

Słowacja
111.6

0.8

100.0

100.0

Górnictwo

49.6

-5.3

0.9

0.4

-3.9

Rolnictwo i leśnictwo

74.4

-2.3

12.0

8.0

-26.5

Przemysł przetwórczy

83.3

-1.4

32.4

24.2

-46.6

Budownictwo

93.7

-0.5

10.0

8.4

-5.4

147.3

3.0

44.7

59.0

182.5

Zatrunienie ogółem

Usługi

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

Scenariusze krajow e przew idują zm iany struktury zatrudnienia zgodne z tren
dam i św iatowym i, a w szczególności spadek udziału zatrudnienia w przem yśle
i rolnictw ie oraz wzrost zatrudnienia w szeroko rozum ianym sektorze usług (pew 
ne odstępstw o od tej reguły wystąpi w Polsce, w której w wyniku silnego od
pływu zatrudnienia z rolnictwa, w zrośnie przejściow o udział zatrudnienia w prze
myśle).
U dział zatrudnienia w rolnictw ie w e w szystkich krajach w yraźnie spada.
W 2005 r. wynosi on od 5% w Czechach i 8% w Słow acji (oba bliskie stan
dardom UE), przez 10% na W ęgrzech do 18% w Polsce. U dział zatrudnienia
w rolnictw ie polskim w 2005 r. będzie nadal wysoki, m im o szybkiej redukcji
zatrudnienia w tym dziale gospodarki (udział spadnie w okresie 1992-2005 nie
mal o połowę).
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Rycina 12.
Struktura zatrudnienia w 2005

Udział górnictw a w zatrudnieniu spadnie we w szystkich krajach do pozio
mu ok. 1% (udział zbliżony do standardów UE z roku 1990). Jednocześnie udział
przem ysłu przetw órczego osiągnie we w szystkich krajach R egionu ok. 25%.
U dział sektora usług w zatrudnieniu będzie szybko w zrastać, sięgając (poza
Polską) poziom u 60% (w Polsce w yniesie on jedynie 48% głów nie z powodu
wysokiego wciąż udziału zatrudnienia w rolnictwie).
Tabela 24 prezentuje m ierniki natężenia zm ian strukturalnych oraz podobień
stw a struktur pom iędzy KW a UE.
Tabela 24.
Zmiany strukturalne w gospodarkach *)
W spółczynnik n asilenia zm ian stru k tu raln y ch
w okresie 1992-2005

Czechy

W spółczynnik p o d obieństw a s tru k tu ry
z a tru d n ien ia w p o ró w n an iu z UE

Wartość dodana

Zatrudnienie

1992

2005

88.3

83.2

80.7

96.2

83.4

95.5

Węgry

95.9

87.8

P olska

97.0

81.6

70.5

82.9

Słowacja

82.7

85.7

81.1

94.9

*)

Nasilenie zmian struktury (w okresie) i dystans między 2 strukturami (w tym samym momen
cie) są mierzone współczynnikiem zdefiniowanym jako: &i min(xi, yi), gdzie xi, yi są udziała
mi sektora i odpowiednio w pierwszej i drugiej strukturze. Gdy 2 struktury są identyczne lub
nie dokonały się żadne zmiany struktury, wartość współczynnika jest równa 100. Im mniejsza
wartość współczynnika, tym większy dystans między dwoma strukturami.
Źródło: Obliczenia na podstawie Optymistycznych scenariuszy gospodarczych

W yliczone w spółczynniki pokazują, iż natężenie zm ian struktury w artości
dodanej w okresie 1992-2005 najw iększe będzie w Słow acji (najsłabsze w P ol
sce). Z drugiej strony, to właśnie w Polsce nastąpią najintensyw niejsze zm iany
struktury zatrudnienia.11 Struktura zatrudnienia w KW w 1992 r. różni się w y
raźnie od struktury gospodarek UE (najw iększa różnica w ystępuje w przypadku
Polski). Do roku 2005 Czechy, Słow acja i W ęgry zbliżają się jednak do struk
tury UE z roku 1990, zaś Polska znacznie redukuje dystans (w ciąż jednak dość
duży w 2005 r.).

2.4.6.

Ogólna ocena wyników scenariuszy

O ptym istyczne scenariusze rozwoju gospodarczego krajów w yszehradzkich
w skazują na m ożliwość osiągnięcia we wszystkich krajach R egionu do 2005 r.
znacznego postępu. R ycina 13 porów nuje stopy w zrostu różnych kategorii eko
nom icznych wyliczone w scenariuszach narodow ych ze średnim i w Regionie:

11 Wynik taki możliwy jest dzięki specyfice zmian struktury zatrudnienia w Polsce. Radykalnej
redukcji zatrudnienia w rolnictwie nie towarzyszy bowiem równie gwałtowna zmiana struktury
wartości dodanej.
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Rycina 13.
ROZWÓJ GOSPODARCZY 1992-2005
(Im dalej od środka, tym wyższe tempo rozwoju; linia przerywana oznacza
średni poziom w Regionie)

W szystkie scenariusze wiodą do ukształtow ania się podobnych relacji pom ię
dzy trzem a stopami wzrostu oraz przyrostow ą produktyw nością kapitału (od
wrotność stopy ICOR): w szystkie czw orokąty zbliżone są do kw adratów . N ato
m iast wyraźniej widoczny jest ogólnie bardziej pesym istyczny obraz perspektyw
wzrostu gospodarki czeskiej (pow ierzchnia czw orokąta jest znacznie m niejsza
od średniej). Należy rów nież zauważyć, iż zagregow ane charakterystyki w zro
stu gospodarczego (wzrost PKB i ICOR) najkorzystniejsze są w scenariuszu pol
skim (w ydłużony kształt czw orokąta), podczas gdy charakterystyki społecznej
efektyw ności wzrostu (wzrost spożycia i w ydajności pracy) są średnio korzyst
niejsze niż w scenariuszu węgierskim (czworokąt poszerzony).
N astępny wykres ukazuje charakterystyki początkow ej sytuacji gospodarczej
KW w 1992 r. N a osiach odłożono m iary nierów now agi gospodarek KW .

54

Rycina 14.
ZASADNICZE MIARY NIERÓWNOWAGI 1992
(Im dalej od środka, tym trudniej; linia przerywana oznacza średni;) w Regionie)

Najtrudniejsza była w 1992 r. sytuacja Polski (najw iększa pow ierzchnia czw o
rokąta), najlepsza zaś Czech.
Najw iększym i problem am i Czech było zadłużenie zagraniczne i inflacja (obie
m iary znacznie poniżej średniej w Regionie). Sytuacja Słow acji była gorsza,
głów nie z powodu w yższego bezrobocia i deficytu budżetow ego (deficyt poni
żej średniego w Regionie). G ospodarka W ęgier była bardziej niezrów now ażona
od czeskiej i słowackiej, głów nie za spraw ą najw yższego deficytu budżetow ego
w Regionie, w yższego od średniej bezrobocia, oraz w ysokiego obciążenia dłu 
giem zagranicznym i inflacją (obie m iary w ysokie, lecz niższe od średniej w R e
gionie). Polska m iała w szystkie w skaźniki nierów now agi gorsze od średniej, ze
szczególnie w ysokim obciążeniem zadłużeniem zagranicznym , inflacją oraz de
ficytem budżetowym . Jedynie w zakresie stopy bezrobocia sytuacja Polski nie
różniła się istotnie od średniej w Regionie.
Podobny wykres przedstaw ia sytuację w 2005 roku (rycina 15).
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Rycina 15.
ZASADNICZE MIARY NIERÓWNOWAGI 2005
(Im dalej od środka, tym większe trudności; linia przerywana oznacza średni poziom w Regionie)

U porządkow anie krajów według relatywnej skali niezrów now ażenia gospo
darki (odzwierciedlanej przez pow ierzchnię czw orokątów ) nie zm ienia się. S ka
la różnic pom iędzy krajam i wyraźnie się jednak zm niejsza, zbliżając się w szę
dzie do średniej w R egionie (kształt czw orokątów jest zbliżony do kw adratów ;
jedyny w yjątek stanowi kształt czw orokąta słow ackiego, w ynikający z osiągnię
cia — przeciw nie do reszty krajów - rów now agi budżetow ej w 2005 r.).
N ajm niejszy pozostaje wciąż czw orokąt Czech. W szystkie m iary nierów no
wagi gospodarczej są niższe od średnich w Regionie. Słow acja m a w skaźniki
obciążenia zadłużeniem zagranicznym oraz inflacji zbliżone do średnich w R e
gionie, niższe jednak bezrobocie oraz brak deficytu budżetow ego. W ęgry m ają
w szystkie wskaźniki bliskie średniej w Regionie, poza m niejszym od średniego
deficytem budżetow ym . Polska m a czw orokąt o najw iększej pow ierzchni i p o 
szerzonym kształcie, w ynikającym z większego od średniej w R egionie deficy
tu budżetow ego oraz problem ów z zadłużeniem zagranicznym . O gólnie rzecz
biorąc, sytuacja gospodarcza poszczególnych krajów R egionu w roku 2005 jest
bardziej zbliżona, a Region bardziej hom ogeniczny w roku 2005 niż w roku
1992.
N ależy zw rócić uw agę na fakt, iż scenariusz rozwoju Czech przew idujący
najm niejszą skalę niezrów now ażenia gospodarki, charakteryzuje się w tym sa
m ym czasie najniższym i wskaźnikam i wzrostu w latach 1992—2005.
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2.5. Najważniejsze zagrożenia dla optymistycznych scenariuszy
rozwoju
Istnieje wiele wyzwań m ogących stanowić potencjalne zagrożenia dla reali
zacji optym istycznych scenariuszy rozw oju krajów w yszehradzkich; są one czę
sto w spólne dla wszystkich krajów Regionu. W yczerpujące om ów ienie tych w y
zw ań nie jest m ożliw e w ram ach sum arycznego przeglądu, zatem ograniczym y
się do ich w ypunktowania. Naszym zdaniem do najw ażniejszych w yzw ań o klu 
czow ym znaczeniu dla pom yślnego rozwoju gospodarczego należą:

2.5.1. Zbyt skąpe środki na sfinansowanie ambitnych programów
inwestycyjnych
Środki finansow e m ogą pochodzić zarów no ze źródeł krajow ych, ja k i z za
granicy. Gdy chodzi o źródła krajow e, polityka gospodarcza pow inna oddziały
w ać w kierunku zw iększenia skłonności do oszczędzania gospodarstw dom o
wych (zw łaszcza w Polsce i na W ęgrzech). Podstaw ow e w arunki zw iększenia
skłonności do oszczędzania to: stabilny pieniądz, niska inflacja, w yraźne zachę
ty do oszczędzania płynące z system u podatkow ego i polityki kształtow ania sto
py procentowej.
Innym istotnym składnikiem źródeł wew nętrznych są oszczędności firm. N a
leży pozw olić na przyspieszoną am ortyzację środków trw ałych oraz rozszerzyć
ulgi inwestycyjne. System podatkow y pow inien stym ulow ać w zrost rentow ności
przedsiębiorstw zarów no sektora pryw atnego, jak i publicznego. N iezbędna jest
redukcja deficytu budżetow ego dla uniknięcia efektu „w ypychania” {crowding
out) przedsiębiorstw z rynku kredytow ego przez państwo.
Drugim istotnym źródłem funduszy inw estycyjnych jest kapitał zagraniczny.
N ależy podjąć wszelkie działania zachęcające do napływ u kapitału zagraniczne
go. Podstaw ow ym i w arunkam i zainteresow ania zagranicznych inw estorów do in
w estow ania w krajach R egionu są: stabilizacja polityczna, społeczna i gospodar
cza; stabilne reguły gry gospodarczej; przejrzyste i respektow ane praw a własności,
system ow e w arunki prem iujące postęp i rozwój. W arunki te nie pow inny być
gorsze niż w krajach konkurujących na rynku kapitału — w łączając najuboższe
kraje UE, kraje Am eryki Łacińskiej i kraje postradzieckie.
A naliza sym ulacyjna ukazująca znaczenie skali dostępności środków na fi
nansow anie program ów inw estycyjnych została przeprow adzona tylko dla P ol
ski. Ogólny w niosek z tego eksperym entu jest następujący: brak środków i za
chęt do w zm ożonego inw estow ania m oże być najw ażniejszym czynnikiem
zagrażającym realizacji optym istycznych scenariuszy dla w szystkich krajów R e
gionu.
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2.5.2. Obciążenie długiem zagranicznym
W szystkie kraje wyszehradzkie powinny unorm ow ać sw oją pozycję na m ię
dzynarodow ych rynkach finansow ych. Polityka, którą stosow ać m ogą poszcze
gólne kraje, zależy od ich sytuacji w yjściow ej, w zw iązku z czym m oże się
znacznie różnić. K luczowe znaczenie m a jednak zaw sze w ypracow anie takiw go
rozw iązania które m ógłby zaakceptow ać zarów no kraj, jak i jego wierzyciele.
B rak takiego porozum ienia m oże stanowić pow ażne zagrożenie dla realizacji stóp
w zrostu uzyskanych w scenariuszach optym istycznych.

2.5.3. Ograniczony dostęp do rynków zagranicznych
Szeroki dostęp do rynków UE ma kluczow e znaczenie dla perspektyw ro z
woju KW. Korzystne warunki handlow e stw orzone być m ogą w ram ach poro
zum ień o stow arzyszeniu z UE (umów europejskich). N ajw iększym zagrożeniem
dla ich realizacji m oże być nadm ierne w ykorzystyw anie protekcjonistycznych
narzędzi polityki handlowej (przez obie strony).
N ależy podjąć wszelkie wysiłki dla odbudow y pow iązań handlow ych z kra
jam i byłego ZSRR (głów ną przeszkodą m oże się okazać chaos ekonom iczny
i brak walut w ym ienialnych w krajach postradzieckich).
N ależy dążyć do rozw inięcia w ym iany w ram ach krajów w yszehradzkich.
W ydaje się, iż w tej dziedzinie m ożna jeszcze wiele osiągnąć, zaś obecny stan
współpracy gospodarczej uznawany jest zazwyczaj za niezadow alający.

2.5.4. Niewłaściwy wybór technologii
W sferze, w której polityka gospodarcza m oże m ieć wpływ na w ybór tech
nologii produkcji, należy zw racać pilną uw agę na sprzeczne ze sobą w ym aga
nia stawiane stosowanej w gospodarce technologii.
Z jednej strony, niezw ykle ważne jest utrzym anie się w głów nym nurcie
św iatowego rozwoju techniki. Im port nowych technologii pow inien pozw olić na
zapew nienie napływu do gospodarek K W najnow szych zdobyczy techniki, w io
dącego do w zrostu produktyw ności pracy i kapitału. Tylko pod tym w arunkiem
pozycja konkurencyjna KW na rynkach św iatow ych m oże zostać utrzym ana,
a naw et um ocniona.
Z drugiej — w zrastająca szybko w ydajność pracy (w ynik stosow ania kapita
łochłonnych technologii) m oże stworzyć pow ażne zagrożenie dla polityki ogra
niczania bezrobocia. W ynikające z tego napięcia społeczne zagrozić m ogą re
form om gospodarczym i wzrostowi.
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2.5.5. Otoczenie gospodarcze nieprzyjazne dla rynku
M imo postępów programu reform, stan rozwoju infrastruktury rynkowej w KW
odbiega w yraźnie od sytuacji w rozw iniętych gospodarkach rynkow ych. N ie
zbędne są dalsze wysiłki dla rozwoju takich instytucji rynkow ych jak banki i in
ne organizacje sektora finansow ego, regulacje finansow e, regulacje ubezpiecze
niowe (łącznie z system em gwarancji i reasekuracji), regulacje dotyczące rynku
pracy itp.

2.5.6. Zbyt małe zmiany mikroekonomiczne na poziomie firm
i prywatyzacja
Pryw atyzacja dużych firm sektora publicznego odgryw a kluczow ą rolę w pro
m owaniu przem ian m ikroekonom icznych niezbędnych dla sukcesu m akroekono
m icznego transform acji. W zrost udziału sektora pryw atnego (bardziej efektyw 
nego od publicznego) jest warunkiem uzyskania w ysokich stóp w zrostu PKB
oraz całkow itej produktyw ności czynników produkcji. R ola państw a w gospo
darce pow inna być ograniczona. Sektor publiczny pow inien ulec zm niejszeniu
do jasno zdefiniow anego obszaru o znaczeniu strategicznym .

2.5.7. Nierównowaga gospodarcza
W szystkie kraje wyszehradzkie pow inny kontynuow ać politykę m ającą na
celu zm niejszenie skali niezrów now ażenia gospodarek, przejaw iającego się: pre
sją inflacyjną, problem am i z rów now agą bilansu płatniczego, deficytem budże
tow ym , bezrobociem . Politycy pow inni zrozum ieć, iż kum ulow anie się nierów 
now agi w dłuższym okresie wieść m oże do osłabienia, a naw et zatrzym ania
wzrostu. Ponadto, jak stw ierdzono już powyżej, utrzym yw anie się w ysokiego
bezrobocia i stagnacja dochodów realnych grożą politycznym i i społecznym i na
pięciami.

2.5.8. Zbyt płytka restrukturyzacja sektora rolnego
Stopień rozwoju sektora rolnego, jego udział w PKB i zatrudnieniu, struktu
ra w łasnościow a oraz m echanizm y fcunkcjonowania są różne w poszczególnych
krajach Regionu. Region produkow ać będzie praw dopodobnie znaczne nadw yż
ki żyw ności, starając się ulokować je na rynkach zagranicznych.
KW powinny wypracować odpowiednie długookresowe polityki rolne, w pierw 
szej kolejności prom ujące efektyw ność sektora rolnego. Polityki te brać pow in
ny pod uw agę różne ograniczenia: budżetow e (KW nie m ogą sobie pozw olić na
kosztow ne system y subsydiow ania rolnictwa), społeczne (odpływ ludności z rol
nictw a m usi być kontrolow any, celem uniknięcia gw ałtow nej kum ulacji bez.ro-
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bocia, zw łaszcza w Polsce), zew nętrzne (efektyw ny popyt zagranicy na żyw ność
z KW ograniczony będzie praw dopodobnie w przypadku UE i innych krajów
O ECD ich polityką handlową, zaś w przypadku państw postradzieckich brakiem
w alut wym ienialnych; tym samym uzyskanie ja k najszerszego dostępu do ry n 
ków zagranicznych oraz utrzym anie pozycji konkurencyjnej m a kluczow e zn a
czenie dla polityki rolnej).
Restrukturyzacja sektora rolnego stanowić będzie jeden z najtrudniejszych
elem entów procesu integracji gospodarczej krajów w yszehradzkich z UE. Celem
polityki rolnej pow inno być redukow anie przeszkód na tej drodze.

2.5.9. Długookresowe problemy finansowania systemu ubezpieczeń
społecznych
Pow ażne zagrożenie dla wzrostu gospodarczego m oże rów nież stw orzyć sy
stem finansow ania potrzeb społecznych. System y ubezpieczeń społecznych ist
niejące w KW nie odpow iadają obecnym uw arunkow aniom gospodarczym i m u
szą być głęboko zreform owane. Brak reform wieść będzie do pogłębiania się
deficytów funduszy ubezpieczeń społecznych, przerzucanych w ostatecznym ra
chunku na budżet państwa. W agę tego problem u pogłębiają jprocesy dem ogra
ficzne zachodzące w Regionie.

2.5.10. Kraje wyszehradzkie a kryteria konwergencji Maastricht
N arodow e optym istyczne scenariusze rozwoju gospodarczego zakładają, iż
w szystkie KW uzyskają pełne członkostw a w UE. Z drugiej strony, spełnienie
do roku 2005 kryteriów konw ergencji unii m onetarnej ustalonych w M aastricht
okazać się m oże niezw ykle trudne. O znacza to, iż kluczow ego znaczenia dla re
alizacji scenariuszy optym istycznych nabiera założenie o preferencyjnym trakto
waniu krajów w yszehradzkich przez UE.
Podejm ując decyzję odnośnie wniosków krajów w yszehradzkich o pełne człon
kostw o, Unia nie pow inna koncentrow ać się tylko na ich bieżącej sytuacji g o 
spodarczej i poziom ie rozwoju. Pom iędzy innym i czynnikam i o potencjalnej
przyszłej wadze dla Unii, które pow inny być rów nież w zięte pod uwagę, w y
m ienić należy:
• potencjał społeczny i intelektualny Regionu,
• przew idyw aną w ielkość rynku oraz praw dopodobną strukturę popytu k o 
rzystną dla zachodnioeuropejskich przem ysłów eksportow ych,
m ożliw ą w ysoką dynam ikę wzrostową Regionu,
• specjalną rolę, którą Region spełniać może jako pom ost pom iędzy UE a W scho
dem (rejonem byłego ZSRR).
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Rozdział 3. PRZEKSZTAŁCENIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE
3.1. Struktura społeczna
Struktura społeczna krajów Europy Środkowej jest w znacznej m ierze rezul
tatem ich kom unistycznej przeszłości. W pierw szym okresie po zainstalow aniu
rew olucyjnych reżim ów przeprow adzono radykalną reform ę rolną, w yw łaszcza
jąc posiadaczy ziem skich, znacjonalizow ano przem ysł, a następnie handel deta
liczny. W ten sposób została zlikw idow ana zarów no klasa wielkich w łaścicieli,
ja k i drobnych posiadaczy pracujących na w łasny rachunek. W latach 50-tych
rozpoczęto na skalę m asow ą kolektyw izację rolnictw a, która pozbaw iła w łaści
cieli drobnych gospodarstw chłopskich ich własności. Z akładanie kołchozów p o 
wiodło się w pełni w C zechosłow acji i na W ęgrzech, nie udało się natom iast
w Polsce zarów no wskutek oporu chłopów , jak i braku zdecydow ania ze strony
władz. Po 1956 r. władze polskie w ogóle zrezygnow ały z m asow ego kolektyw izow ania rolnictwa.
Kolejnym czynnikiem zm ian w strukturze społecznej była „socjalistyczna in
dustrializacja”, która pow odow ała transfer ludności ze wsi do m iast i przem y
słu, a w Polsce przyczyniła się do pow stania bardzo licznej kategorii chłopów -robotników , którzy zachow ując sw oje drobne gospodarstw a, zatrudniali się
rów nocześnie w fabrykach.
W wyniku tych przekształceń struktura społeczna krajów postkom unistyczn
ych charakteryzuje się znacznie większym niż w krajach zachodnich udziałem
pracow ników najem nych, w tym klasy robotniczej i pracow ników um ysłow ych,
a w Polsce dodatkow o znacznym udziałem klasy chłopskiej. B rak jest natom iast
klasy średniej, przedsiębiorców i w ysoko opłacalnych specjalistów.
N ależy także dodać, że strukturalne przekształcenia społeczne, które nastą
piły po II w ojnie światowej, nałożyły się na poprzednio istniejące zróżnicow a
nia. W Czechach a także na W ęgrzech istniała silna w arstw a m ieszczańska,
znacznie słabsza w Polsce i w Słowacji. W tych krajach z kolei istniała liczna
w arstw a chłopska, a w Polsce także ziem iaństw o o silnych tradycjach szlachec
kich.
Jak w ynika z porów naw czych badań stratyfikacji społecznej, osobliw ości
struktury społecznej krajów Europy Środkowej są w yraźnie dostrzegane, ponie
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w aż ankietow ane osoby postrzegają swoje m iejsce w społeczeństw ie inaczej niż
obyw atele państw zachodnich.
Tabela 25.
Samookreślenie się na osi stratyfikacji społecznej w 1991 r.
2

3

Czechy

9.1

34.9

47.4

8.2

0.5

Węgry

14.2

37.6

43.1

4.8

0.2

Polska

1.3

Kraj/ranga

Niska

4

Wysoka

15.3

30.6

43.7

9.1

Słowacja

5.0

42.4

47.4

4.0

1.2

RFN

2.8

16.4

49.8

29.0

2.0

Holandia

1.2

6.0

43.0

47.6

2.1

Źródio: „Social class structure of Society in the Czechy” - maszynopis powielony w archiwum
EUGOREG

Jak widać z powyższej tabeli, znaczna część badanych zarów no na Z acho
dzie, ja k i w krajach postkom unistycznych lokuje siebie w środku skali. N aj
w iększe różnice w ystępują natom iast na jej brzegach. W krajach Europy Środ
kow ej bez porów nania w ięcej osób lokuje się na niższych piętrach skali,
w przeciw ieństw ie do krajów zachodnich, gdzie znacznie więcej osób deklaru
je przynależność do „upper m iddle class” i do „upper class”. Subiektyw ny w y
m iar struktury społecznej dobrze oddaje jej rzeczywisty, spłaszczony, pozbaw io
ny w ierzchołka charakter.
Cztery lata transform acji system owej zapoczątkow ały przekształcenia struk
tury społecznej; w rezultacie w zrosła przede wszystkim kategoria przedsiębior
ców i zaczął się proces odtw arzania się klasy średniej.
Tabela 26.
Struktura społeczno-zawodowa w 1992 r. i przewidywana struktura w 2005 r. w %
Kraj

Kadry wyższe

Urzędnicy

Przedsiębiorcy

Robotnicy

Rolnicy

1992
Czechy

8

34

8

43

7

Węgry

5

42

6

33

14

Polska

6

27

7

40

20

Słowacja

8

35

5

46

6

Czechy

10

48

9

27

10

Węgry

6

26

12

32

5

Polska

10

31

9

36

14

Słowacja

12

32

13

38

5

2005

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

W e w szystkich krajach, m im o różnicy wartości procentow ych w poszczegól
nych kategoriach, wystąpią zbliżone tendencje zm ian struktury społecznej: w zrost
przedsiębiorców i pracow ników intelektualnych oraz spadek udziału robotników
i rolników w strukturze społecznej. Udział rolników, z wyjątkiem Polski, we
w szystkich krajach będzie podobny jak państw ach WE.
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Z naczne różnice m iędzy poszczególnym i krajam i w ynikają z nieco odm ien
nych kryteriów zaliczania zawodów do danych kategorii oraz niepełnej zgodno
ści klasyfikacji. Trudno porównyw alna jest kategoria „rolników”, ponieważ w C ze
chach, na W ęgrzech i Słowacji chodzi raczej o robotników rolnych bądź członków
spółdzielni rolniczych, w Polsce zaś rzeczyw iście o farm erów. W przypadku Sło
wacji odsetek indywidualnych rolników wynosi 1% i m a nieco wzrosnąć, w zw iąz
ku z pryw atyzacją ziemi, do najwyżej 1.5%.

3.2. Postawy społeczne w okresie transformacji systemowej
3.2.1. Determinanty postaw społeczno-politycznych
Do najw ażniejszych czynników wpływ ających, w początkach lat dziew ięć
dziesiątych, na postaw y społeczno-polityczne w krajach Europy Środkow ej n a
leżą: 1. pozycja klasow a i w arstwowa; 2. tradycja kulturow a; 3. kom unistyczne
dziedzictw o; 4. identyfikacje grupowe; 5. m iejsce zam ieszkania, 6. kryzys go
spodarczy i polityczny oraz zaw iedzione nadzieje, zw iązane z upadkiem kom u
nizm u.
1. Postaw y kadr w yższych i pracow ników intelektualnych w tym także m ena
żerów i przedsiębiorców różnią się od postaw robotników w odniesieniu do
takich fundam entalnych problem ów ekonom icznych jak: nierów ności spo
łeczne, preferencje dla regulacji płac, sam orząd pracow niczy, akceptacja w ła
dzy w przedsiębiorstw ie, stosunek do interwencji państw a w gospodarkę.
R obotnicy częściej niż inne kategorie społeczne są przeciw ni nierów nościom
społecznym , aprobują adm inistracyjną regulację dochodów , są zw olennikam i
udziału pracow ników w zarządzaniu przedsiębiorstw em i opow iadają się za
interw encjonizm em państwowym . Poniew aż udział robotników w strukturze
społecznej jest stosunkowo duży, postawy robotników m ają duże społeczne
znaczenie.
2. K ulturow e determ inanty zachowań społecznych są w ytw orem naw arstw io
nych historycznie wspólnych dośw iadczeń, z których najtrw alszym i najbar
dziej pow szechnym jest wpływ religii i zw iązanych z nią instytucji i oby
czajów. M im o unifikującego wpływu współczesnej cyw ilizacji zróżnicow ania
te okazały się jednak trw ałe i katolicy różnią się od protestantów nie tylko
na poziom ie porów nań m iędzykrajowych, ale także w ew nątrzkrajow ych. W y
niki w spółczesnych badań dokum entują, że w środow iskach katolickich m a
my do czynienia z relatyw nie w iększą niż wśród protestantów tendencją do
kolektyw izm u, grupow ego ujednolicania zachowań, w iększą tolerancją poli
tyczną i m oralną, przedkładaniem w spółdziałania nad konkurencję, spraw ie
dliw ości ponad praw a w łasności i zapotrzebow aniem na interw encjonizm pań
stwowy.
Z uw ag tych wynika, że wpływ religii katolickiej, ze w zględu na quasi je d 
n olity w yznaniow o charakter społeczeństw a, je st w P olsce w iększy niż
w C zechach czy na W ęgrzech, gdzie wpływy protestantyzm u były znacznie
silniejsze.
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O bok wpływu religii na postaw y społeczne istotnym czynnikiem są także tra
dycje kultury m ieszczańskiej, które były znacznie silniejsze w C zechach i na
W ęgrzech, a znacznie słabsze w Słow acji i w Polsce.
3. K om unizm i w łaściw e mu instytucje gospodarcze i polityczne są kolejnym
czynnikiem, który ukształtował postawy społeczno-polityczne społeczeństwEuropy Środkowej. (Do tej pory nie zrealizow ano żadnych system atycznych ba
dań porów naw czych, które pozw oliłyby ocenić w jak i sposób kom unizm
kształtow ał postaw y ludzi). O dwoływał się on do wcześniej istniejących lu
dowych archetypów o sprawiedliw ości, mądrej władzy i całkow itej rów no
ści ludzi, która um ożliw ia nieograniczony awans społeczny. Ponadto insty
tucje kom unistyczne wytworzyły szczególny układ interesów grupowych, dość
w yraźnie akcentujących ich etatystyczny i roszczeniow y zarazem charakter.
W pływ kom unizm u na postaw y społeczne jest jed nak często przeceniany, po
niew aż podłoże kulturow e społeczeństw Europy Środkowej, oraz w pływ tra
dycyjnych w artości pielęgnow anych w rodzinie, a w Polsce siła oddziaływ a
nia K ościoła katolickiego, niw elow ały niejako ideologiczny nacisk reżim u.
4. K olejnym czynnikiem kształtującym postaw y społecznopolityczne w krajach
postkom unistycznych był typ identyfikacji społecznej poprzez grupy rodzinno-koleżeńskie. Istnieją one oczywiście w każdym społeczeństw ie, ale w k ra
ja ch poddanych kom unistycznem u reżim ow i, z racji pełnienia funkcji
obronnych w obec instytucji wszechobecnego państw a, uzyskały one nie
proporcjonalnie duży w pływ na życie jednostek. Polegało to na tym , że
w ram ach grup rodzinno-koleżeńskich zaspokajano nie tylko podstaw ow e po
trzeby egzystencjalne, ale także na tym, że grupy te stanowiły i nadal stano
wią podstaw ow e forum dla politycznej ekspresji. Grupy te stały się zatem
podstaw ą strukturalizacji społeczeństw a i w yraźną płaszczyzną identyfikacji
społecznej.
Efektem takiej sytuacji jest w yuczone w toku codziennej socjalizacji zapo
trzebow anie na em ocjonalny kontakt w sferze publicznej z członkam i w ła
snej grupy, tak więc ludzie negatyw nie reagują na bezosobow y charakter w ię
zi niezbędny w organizacjach ekonom icznych i politycznych. Przeniesienie
aktyw ności ekonom icznej bądź politycznej poza m ikrogrupę, narusza istnie
jący w niej układ więzi. Pow oduje to przeciw działanie tworzeniu zrzeszeń
m ogących być polem innych niż m ikrogrupa identyfikacji społecznych.
Stosunki w m ikrogrupach m ają na ogół intym ny charakter, toteż akcentow a
na jest równość oraz zgodność poglądów i zachowań. Grupy te nastaw iają
ludzi egalitarnie, raczej em ocjonalnie niż pragm atycznie, i odnoszą się n e
gatyw nie do przejaw ów konkurencji.
5. W pływ m iejsca zam ieszkania na postaw y społecznopolityczne jest rów nież
dość istotny. I tak np. z badań przeprow adzonych w Polsce w ynika, że ró ż
nice w w ielkości m iasta - niezależnie od zróżnicow ań strukturalnych takich
jak rodzaj przem ysłu, poziom w ykształcenia ludności, struktura zaw odow a —
w iążą się istotnie ze zróżnicow aniem postaw społeczno-politycznych. Dość
w yraźnie m ożna wydzielić syndrom postaw w ielkom iejskich różniący się od
postaw dom inujących w m niejszych miastach. W większych m iastach m am y
do czynienia z relatyw nie silniejszym poczuciem alienacji, radykalizm em po
litycznym , słabszym autorytaryzm em i m niejszym kom fortem psychicznym .
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N a tym tle postaw y m ieszkańców wsi charakteryzują się dość w yraźną odręb
nością, a ich cechą charakterystyczną jest rów nie duże ja k w w ielkim m ie
ście poczucie alienacji, duże nasilenie postaw autorytarnych i w iększe po
czucie kom fortu psychicznego.
6. Silne w skaźniki pesym izm u, odniesione zarów no do sytuacji kraju, ja k i oso
bistej, w ynikają nie tylko z obiektywnej sytuacji gospodarczej, która np.
w Polsce począw szy od 1992 r. w ykazuje pew ne sym ptom y popraw y, ale
przede wszystkim z zaw iedzionych nadziei. Zam iast oczekiwanej radykalnej
popraw y sytuacji m aterialnej poziom życia w iększości społeczeństw a krajów
E uropy Środkowej znacznie się obniżył, choć w poszczególnych państw ach
w różnym stopniu pojaw iło się nie znane przedtem zjaw isko bezrobocia, ogra
niczone zostały darm ow e lub półdarm ow e św iadczenia socjalne. Trudno się
zatem dziw ić, że w tej sytuacji nasilają się pesym izm i frustracja, która nie
kiedy, szczególnie w Polsce znajdują swoje ujście w odruchach protestu: licz
nych strajkach i m anifestacjach.

3.2.2. Ogólna ocena transformacji
B adania przeprow adzone w czterech krajach w yszehradzkich na tem at oce
ny transform acji system owej przyniosły dość pesym istyczne w yniki.12 W czerw 
cu 1992 r.więcej niż 50% Czechów i Słow aków (przed rozpadem federacji) w ie
rzyło, że ekonom iczna sytuacja w ich kraju polepszy się w przyszłości. Praw ie
taki sam poziom ekonom icznego optym izm u osiągnięty został przez Polaków
w październiku 1992 r. W czerwcu 1992 r. około 50% W ęgrów nie oczekiw a
ło popraw y gospodarczej, a w październiku 1992 r. liczba pesym istów w zrosła
w tym kraju do 60%.
W e w szystkich czterech badanych krajach pojm ow anie najostrzejszych kw e
stii publicznych było podobne. Za najw iększe groźby dla rów now agi społecznej
uw ażane były: wzrastające ryzyko bezrobocia, obniżający się poziom dochodów
i rosnąca nieufność opinii publicznej wobec polityki przekształceń system ow ych.
O cena now ego ustroju opartego na gospodarce rynkowej i dem okratycznym
system ie rządów nie jest bynajm niej jednoznaczna, o czym św iadczy odpow ie
dź na pytanie: „Jak oceniasz obecny reżim w porów naniu do poprzedniego?”
(por. tab. 27)
Tabela 27.
Ocena obecnego reżimu
Kraj

dużo lepiej

lepiej

tak samo

gorzej

duże gorzej

Czechy

26

45

14

11

4

Węgry

4

28

28

31

9

Polska

18

33

26

11

12

8

35

22

20

15

Słowacja

Źródło: badania MACRO P.J.G. przeprowadzone w czerwcu i październiku 1992 w Czechosłowacji,
na Węgrzech i w Polsce.
12 Badania MACRO P.J.G. przeprowadzone w czerwcu i październiku 1992 w Czecho-Słowacji,
na Węgrzech i w Polsce.
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Jak w ynika z tych danych jedynie Czesi dość jednoznacznie oceniają prze
m iany ustrojow e. Jedynie ok. 15% ankietow anych uw aża, że obecny reżim jest
gorszy od poprzedniego. Bardziej sceptyczni w ocenach pozytyw nych są P ola
cy, którzy podzielają tę opinię w 23%. N atom iast 35% Słow aków i 40% W ę
grów uważa, że poprzedni system był lepszy.
Rów nież badania „Eurobarom etru” , przeprow adzone w 1992 r. w osiem na
stu krajach wschodniej i centralnej Europy oraz byłych republikach radzieckich,
potw ierdzają nastroje sceptycyzm u w stosunku do rezultatów dem okratycznych
i rynkow ych reform . Jest także wielu obywateli, którzy w ierzą, że kom unistycz
ny system polityczny był lepszy niż obecna odm iana niestabilnej dem okracji:
53% W ęgrów i 39% Polaków uważało, że poprzedni system był lepszy (tylko
34% badanych Polaków powiedziało, że są bardziej usatysfakcjonow ani obecną
dem okracją).
G eneralna ocena gospodarki rynkowej była m niej negatyw na niż ocena spraw 
ności instytucji dem okratycznych. W e wszystkich badanych krajach liczba nie
zadow olonych dem okracją przekroczyła liczbę zadowolonych. N iejaka popraw a
w ocenie w 1992 r. (w porównaniu z „Eurobarom etrem ” 1991 r.) m iała m iej
sce w Czechach o 10 punktów i w Polsce o 5. N atom iast w Słow acji i na W ę
grzech pozytyw ne postrzeganie dem okracji było rzadsze niż w 1991 r.
R ów nież stopień aprobaty dla rządów , ich osiągnięć i skuteczności w reali
zow aniu swej polityki był bardzo zróżnicowany. W ięcej niż 2/3 W ęgrów w yra
ziło dezaprobatę dla polityki swojej rządu, a tylko mniej niż 10% było goto
w ych poprzeć styl i treść tej polityki, Polacy byli sceptyczni w obec osiągnięć
liberalno-katolickiej koalicji Hanny Suchockiej, ale liczba popierających była,
w październiku 1992 r., nieco większa od liczby przeciw ników , Jesienią tego sa
m ego roku Czesi i Słow acy byli najbardziej usatysfakcjonow ani osiągnięciam i
sw ojego rządu, pom im o obaw zw iązanych z rozpadem federacji.
N ależy jednak dodać, że źródła niezadow olenia z dokonującej się transfor
m acji są dwojakie. Z jednej strony w ystępują przeciw nicy przekształceń gospo
darki w kierunku m odelu kapitalistycznego, z drugiej zaś strony ludzie niezado
w oleni z tem pa i kom prom isow ego charakteru zmian.
O byw atele krajów Europy Środkowej są pełni obaw co do swojej przeszło
ści. O dczuw a je znaczna większość badanych w czterech krajach.
Tabela 28.
Opinie na temat przyszłości
Kraj

Zdecydowanie tak

Zdecydowanie nie

1

2

3

4

5

Czechy

29

33

24

10

4

Węgry

57

28

13

2

0

Polska

52

35

8

4

1

Słowacja

48

31

15

5

1

Źródło: Optymistyczne scenariusze gospodarcze

M ieszkańcy krajów Europy Środkowej obaw iają się o swoje socjalne bez
pieczeństw o i są także pełni obaw o przyszłość. Najbardziej pesym istycznie na
staw ieni są W ęgrzy, a następnie Polacy, Słow acy i Czesi.
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W e w szystkich krajach postkom unistycznych w ystępuje w spólny elem ent,
który W ojciech Lam entow icz nazyw a „wymuszonym optym izm em ”. W e w szyst
kich czterech krajach większość opinii publicznej oczekiw ała, że ich kraj pierw 
szy dorów na zachodnim standardom. N awet najbardziej pesym istyczni W ęgrzy
(tylko 5% deklarow ało, że dzięki przekształceniom powodzi im się lepiej) uw a
żali, że jako pierw si wśród czterech państw, wypełnią lukę cyw ilizacyjną i do
łączą do społeczności zachodniej. Polacy w czerwcu 1992 r. m yśleli, że W ęgry
i C zechosłow acja pierw sze osiągną spodziew any dobrobyt, ale w październiku
tego sam ego roku ich pew ność siebie w zrosła i większość z nich wierzyła, że
Polska będzie w stanie w ygrać ten pojedynek (spodziewano się, że W ęgrzy zaj
m ą drugie m iejsce, a C zechosłow acja ostatnie). W ęgrzy nadal wierzyli, że to oni
będą pierw si i ich optym izm był w iększy w październiku niż w czerwcu.
W ym uszony optym izm m oże być objaśniony jako odm iana psychologiczne
go dostosow ania się do ryzyka bycia zapom nianym , pozostaw ionym sam em u so
bie, usuniętym na m argines. W schodni Europejczycy odziedziczyli złą spuści
znę: poczucie bycia zdom inow anym przez silniejsze państw a i strach przed
izolacją od Zachodu. Naw et jeśli ryzyko nowej zależności od banków (zam iast
od sow ieckich czołgów ) jest wysokie, wielu w schodnich Europejczyków w ierzy,
że jed y n ą i najlepszą drogą rozwoju jest dorów nanie zachodnim standardom n o 
woczesności. Ta opóźniona m odernizacja i silna tendencja do przyjm ow ania ku l
tury zachodu była słusznie nazw ana przez J. H aberm asa die nachholende R evo
lution. Tak więc wielu ludzi pesym istycznie nastaw ionych do osiągnięć ich kraju,
skłonnych jest wyrażać pewien rodzaj optym istycznej pew ności siebie w zw iąz
ku z ich przyszłym statusem w instytucjonalnych ram ach zachodniej Europy.
Być m oże czują, że m uszą być optym istam i, jeśli chcą uniknąć usunięcia na
m argines i uzależnienia przez wykluczenie.

3.2.3. Ocena przemian gospodarczych
Postaw y społeczne w obec przekształceń ekonom icznych m ożna podzielić na
dw ie podstaw ow e orientacje: indyw idualno-rynkow ą oraz egalitarno-regulacyjną. Pierw sza polega na akceptacji poglądu, iż gospodarkę i indyw idualne losy
życiow e regulow ać pow inien bezosobow y m echanizm rynkow y, oparty na kon
kurencji i ryw alizacji. W zględnie szerokie rozpow szechnienie tego typu postaw
św iadczy o zdecydow anej akceptacji kapitalistycznych instytucji gospodarczych.
D ruga z tych orientacji w skazuje na zapotrzebow anie na regulacyjną rolę
państw a w gospodarce, połączoną z redystrybucją dochodów , tak aby nierów no
ści społeczne były niwelowane. Ten typ postaw w oczyw isty sposób św iadczy
o braku akceptacji lub co najm niej rezerw ie wobec prokapitalistycznej reform y
gospodarczej.
W skaźnikiem postaw egalitarno-regulacyjnych m oże być stosunek do bezro
bocia oraz postulat bezpośredniej interwencji państw a w gospodarce.
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Tabela 29.
Postawy egalitarno-regulacyjne: poztywne odpowiedzi na pytanie: „państwo powinno
regulować gospodarkę”
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Czechy

55

32

Węgry

70

Kraje

Polska

46

Słowacja

75

Czechy

32

Węgry

70

Połska

40

Słowacja

80

31

48

34

W krajach postkom unistycznych utrzym uje się tendencja do popierania po
lityki pełnego zatrudnienia i interw encjonizm u państwowego. W Słow acji np.
jedynie 10% osób jest zdecydow anie przeciwne interw encji państw a w gospo
darce, a dalsze 15% —um iarkow anie przeciwne. Znaczna część badanych (41% )
opow iada się za gospodarką m ieszaną z udziałem elem entów rynkow ych i so
cjalistycznych.
Społeczeństw a krajów Europy Środkowej charakteryzuje nadal egalitarno-regulacyjna orientacja. W yniki badań w skazują rów nież na postępujące szybko
zróżnicow anie poziom u życia, które pow oduje znaczny stopień frustracji. W y
stępuje rów nież defensyw na reakcja na wzrost nierów ności społecznych, w yni
kająca praw dopodobnie z braku zaufania we w łasne m ożliw ości sprostania no
wej sytuacji. Istnienie nierów ności nie powoduje skłonności do osiągania więcej
niż inni, ale raczej obawę, że przegra się w spółzaw odnictw o o lepszą pozycję
społeczną. W Czechach np. ok. 60% obywateli uważa, że nie pow inno być zbyt
wielkich różnic m iędzy bogatym i i biednym i. Podobny pogląd w yraża w Polsce
58% badanych.

3.2.4. Stosunek do własności prywatnej i prywatyzacji
Stosunek do w łasności prywatnej jest w społeczeństw ach postkom unistycz
nych dość am biwalentny. M im o.że większość uw aża własność pryw atną za pod
staw ow e praw o każdego człow ieka, to w bardziej konkretnych sytuacjach po
glądy są bardziej zróżnicowane. I tak np. w C zechach pryw atyzację m ałych
w arsztatów produkcyjnych aprobuje 87% badanych, a sklepów i restauracji 75% ,
natom iast w przypadku dużych zakładów produkcyjnych odsetek zw olenników
pryw atyzacji wynosi zaledw ie 24%. W Polsce niepokojącym zjaw iskiem , z pynktu w idzenia szans na akceptację przekształceń system ow ych, jest pew na zm iana
stosunku do pryw atyzacji, poniew aż odsetek zw olenników w łasności państw o
wej w przypadku dużych przedsiębiorstw przem ysłow ych i banków, w zrósł z 58%
w 1991 r. do 65% w 1993 r.
Postaw y w stosunku do pryw atyzacji są w Słow acji znacznie bardziej w strze
m ięźliw e niż w Czechach. W Słowacji 27% osób jest zdania, że pryw atyzacja
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jest bardziej zła niż dobra, podczas gdy w Czechach analogiczny odsetek w y
nosi — 12%, a w Polsce 18%. N atom iast 40% badanych w Słow acji i 32% w C ze
chach m a do pryw atyzacji stosunek am biw alentny poniew aż uw aża, że pryw a
tyzacja m a tyle sam o dobrych, co złych stron. Ogólnie biorąc, na W ęgrzech
popiera pryw atyzację ok. 50% społeczeństwa, w Czechach - 43% , w Polsce 32% , a w Słow acji jedynie 17%.
W strzem ięźliw y jest rów nież stosunek do repryw atyzacji, np. w Czechach aż
73% uważa, że nie pow inno się zw racać daw nym właścicielom ich m ajątków ,
z wyjątkiem restauracji i m ałych warsztatów.

3.2.5. Postawy wobec demokracji i instytucji demokratycznych
W e w szystkich krajach postkom unistycznych m ożna obserw ow ać krytyczne
oceny funkcjonow ania instytucji dem okratycznych. Nie odbiega to od sytuacji
w krajach zachodnich, gdzie rów nież opinie krytyczne o dem okratycznych in
stytucjach są bardzo rozpowszechnione. N a tle innych krajów Europy Środko
wej, społeczeństw o polskie jest nastaw ione najbardziej krytycznie w stosunku
do funkcjonow ania instytucji dem okratycznych
Tabela 30.
Zaufanie do instytucji politycznych
Instytucja
Prezydent

Kraj
Czechy

Zaufanie
72

Węgry
Polska

29

Słowacja
Rzijd

Czechy

58

Węgry
Polska

28

Słowacja
Parlament

Czechy

34

Węgry
Polska

20

Słowacja

Postaw y społeczeństw krajów Europy Środkowej w stosunku do dem okra
tycznych przem ian ustrojow ych, podobnie jak w przypadku przejścia do gospo
darki rynkow ej, są dosyć am biwalentne. I tak np. w Polsce upadek system u
kom unistycznego nie wpłynął w sposób zasadniczy na opinie dotyczące dem o
kratycznego bądź niedem okratycznego charakteru państw a, poniew aż liczba od
pow iedzi twierdzących, że Polska jest krajem dem okratycznym w zrosła od 1984 r.
zaledw ie o 14 punktów. Znaczna część społeczeństw a uważa, że dem okracja sta
je się system em pozytyw nym dopiero wtedy, kiedy daje dobrobyt, natom iast je 
dynie m niejszość uw aża ją za wartość autoteliczną.
N a W ęgrzech ok. 70% badanych uw aża, że ich kraj m a ustrój dem okratycz
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ny, jednakże większość nie aprobuje sposobu funkcjonow ania instytucji publicz
nych (80-40% ) i aż 60% ankietow anych jest zdania, że poziom profesjonalny
obecnego rządu jest niższy niż rządu kom unistycznego.
W krajach postkom unistycznych obserwować m ożna także tendencje autory
tarne. W Czechach np. aż 59% uważa, że społeczeństw o potrzebuje silnej ręki,
a w Polsce 36% badanych jest zdania, że rządy niedem okratyczne niekiedy m o
gą być lepsze i bardziej pożądane niż dem okratyczne. W Słowacji natom iast aż
2/3 ankietow anych w 1992 r. uważało, że „niezbędny je s t mocny człow iek, któ
ry zaprow adziłby po rzą dek”. W następnych sondażach, być m oże w skutek in
nego postaw ienia pytania, odsetek zw olenników silnej ręki znacznie się obniżył,
natom iast wzrósł odsetek zw olenników negocjacji.
Tego rodzaju rozkład opinii m ógłby jednak sugerować, że spora część spo
łeczeństw a w krajach postkom unistycznych m ogłaby zaakceptow ać, a przynaj
m niej nie sprzeciwiać się, w pew nych okolicznościach, w prow adzeniu rządów
autorytarnych. Postawy takie m ożna tłum aczyć brakiem tradycji dem okratycz
nych i przyzw yczajeniem do sytuacji, w której autorytarne i paternalistyczne
państw o podejm uje decyzje za obywateli i stara się lepiej lub gorzej rozw iązać
ich podstaw ow e problem y. „Obawa p rzed w olnością” była, ja k wiadom o, opi
syw ana w literaturze socjologicznej i psychologicznej, m.in. przez Ericha F rom 
ma, jako hipoteza w yjaśniająca w zględną popularność społeczną różnych reżi
m ów autorytarnych.
W zrost znaczenia lokalizmu, powstawania różnych form współdziałania w ska
li regionalnej, zarysow ująca się w spółpraca regionów ponadgranicznych w ska
zują na znaczenie inicjatyw oddolnych i pow inno skłaniać do reform y struktur
zarządzania krajem.
W ładze lokalne postrzegane są nieco inaczej i bardziej pozytyw nie niż cen
tralne instytucje państwowe, przy czym liczba ocen pozytywnych wzrasta. W P ol
sce np., w badaniach przeprow adzonych w lutym 1992 r., 35% ankietow anych
uw ażało, że w ciągu ostatnich dwóch lat w ich m iejscow ości zm ieniło się na
lepsze. Na podobne pytanie w kwietniu 1993 r. pozytyw nie odpow iedziało 41%
badanych. Jeszcze wyraźniej dostrzegają poprawę ludzie m łodzi (do 24 roku ży
cia). W 1992 r. odsetek optym istów w ynosił 40% , a po roku już 58%.
Tabela 31.
Zaufanie do władzy lokalnej
wskaźnik zaufania w %
Kraj

Brak
zaufania

Zaufanie z dużymi
zastrzeżeniami

Zaufanie z małymi
zastrzeżeniami

Całkowite
zaufanie
27

Czechy

5

18

50

Polska

15

37

29

19

Słowacja

11

33

40

16

Jak wynika z tych danych, znaczna większość badanych wyraża zaufanie do
przedstaw icieli władz lokalnych, przy czym najw iększy stopień zaufania w ystę
puje w Czechach, najm niejszy zaś w Polsce.
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3.2.6. Stosunek do mniejszości narodowych
W e w szystkich krajach Europy Środkowej w ystępują m niejszości narodow e,
problem ten jest jednak zróżnicowany. W stosunku do liczby ludności najw ięk
szy odsetek m niejszości narodowych w ystępuje w Słowacji. N ajw iększą grupą
narodow ościow ą są tam W ęgrzy — 10,8% oraz Cyganie - 4,8% . W pozostałych
krajach m niejszości narodow e odgryw ają m niejszą rolę.
W Polsce np. obok rodzim ej ludności śląskiej, zam ieszkującej zw arty obszar
w w ojew ództw ach katow ickim i opolskim , która w części deklaruje niem iecką
przynależność narodow ą, istnieje jeszcze m niejszość białoruska, zasiedlająca pół
nocno-w schodnie tereny Polski, rozproszona m niejszość ukraińska, cygańska,
niew ielka m niejszość litewska, zasiedlająca kilka wsi w w ojew ództw ie suw al
skim oraz parę innych, których liczebność wynosi od kilkunastu do kilku tysię
cy osób. G eneralnie jednak m niejszości narodowe, etniczne i kulturow e są w Pol
sce nieliczne i m ożna ją określić jako kraj quasi jednolity etnicznie.
W e wszystkich krajach postkom unistycznych obserw ow ać m ożna obecność
ksenofobii i nacjonalizm u. I tak np. prawie 40% Polaków uważa, że m niejszo
ści narodow e m ogą im zaszkodzić, a 45% jest zdania, że nie m a z nich żadne
go pożytku. Połow a Polaków sądzi o sobie, że zaw sze byli lepsi dla innych, za
co spotykało ich więcej krzyw d niż dobra. Z innych badań w ynika, że 63% pol
skiego społeczeństw a uważa, że cudzoziem cy — głównie Żydzi i N iem cy — bo
gacą się kosztem Polaków. Około 50% badanych żywi niechęć do Cyganów .
W C zechach negatyw ne postaw y w stosunku do C yganów deklaruje 65% bada
nych, do obyw ateli krajów bałkańskich — 31% i do N iem ców 13%.
D ane te nie odbiegają od podobnych inform acji pochodzących z innych kra
jów , niem niej św iadczą o w ystępowaniu ksenofobii w krajach Europy Środkowej.

3.2.7. Stosunek do polityki zagranicznej
Polityka m ająca na celu integrację z Unią Europejską, N A TO oraz bliższe
zw iązki z Zachodem jest dość pow szechnie aprobow ana przez społeczeństw a E u
ropy Środkowej. W Polsce np. za integracją z W E opow iada się 74% badanych,
a jedynie 9% jest temu przeciwne. W Czechach, w badaniach przeprow adzo
nych w m arcu 1993 r., ponad 90% obyw ateli zalecało prezydentow i zacieśnia
nie kontaktów z Europą Zachodnią i Stanam i Zjednoczonym i, 83% w yrażało
aprobatę dla kontaktów z krajam i w yszehradzkim i, 80% zw racało uw agę na
N iem cy, a aż 74% wym ieniało kontakty z krajam i b. ZSRR. O tw arcie czeskie
go społeczeństw a jest więc bardzo duże.
N ieco inne opinie cechują słowackie społeczeństwo, poniew aż aż 33% uw a
ża, że „nie można się na nikim opierać i należy liczyć jedynie na siebie” a dal
sze 14% jest za neutralnością Słowacji, 24% - za zbliżeniem Słow acji do Z a
chodu, za członkow stw em we W E i NATO, 15% opow iada się za zw iązkam i
z krajam i w yszehradzkim i, a 4% za bliższą w ięzią z U krainą i Rosją.
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D ość szczególna sytuacja psychologiczna, która w ystępuje w Słow acji, jest
niew ątpliw ie rezultatem rozpadu Federacji C zecho-Słow ackiej, a szybkość tego
procesu zaskoczyła niem ałą część słowackiego społeczeństwa.
Sym ulacja referendum przeprow adzona w Słow acji we wrześniu 1992 r. po
kazała, że 40% obyw ateli było zw olennikam i podziału C zecho-Słow acji, a 36%
głosow ałoby przeciw ko podziałowi. W listopadzie 1992 r. odsetek zw olenników
podziału osiągnął m aksim um —46%. N igdy przedtem i nigdy potem m niejszość
zw olenników podziału nie była tak duża. W ynikało to nie tylko ze w zrostu ilu
zji, ale także z poczucia braku alternatyw y dla koncepcji podziału państwa.
R etrospektyw na sym ulacja referendum , przeprow adzona w m arcu 1993 r.,
pokazała w yraźny spadek liczby zw olenników podziału. Jedynie 29% obyw ate
li poparłoby podział (jeżeli referendum odbywałoby się w tym m om encie), po
łow a obyw ateli głosow ałaby przeciw ko podziałow i Republiki. R ezultat ten in
form uje niew ątpliw ie o dotychczasow ych dośw iadczeniach bycia w e w łasnym
państwie.
O bserw ow ać m ożna także m ocne przekonanie w iększości m ieszkańców , że
Słow acja nie była jeszcze dobrze przygotow ana do całkow itej suwerenności. O d
pow iedzialnością za przedw czesny podział obarcza się zarówno słow ackich p o 
lityków , jak i nieelastyczną postawę strony czeskiej, niezdolnej do zaakcepto
w ania w pełni partnerskich relacji.
W Polsce pozytyw na opinia o integracji europejskiej łączy się jednak z istot
nym i zastrzeżeniam i; 32% osób w yraża obawę, że m oże to iść w parze z w y
zyskiem polegającym na lokowaniu w Polsce technologii szkodliw ych dla zdro
w ia i środowiska. Jednakże 52% osób zw raca jednocześnie uw agę na korzyści
płynące z dostępu do najnowszych technologii i rynków światowych.
A probata zbliżenia z Unią Europejską nie jest bynajm niej bezkrytyczna i ule
ga pew nym w ahaniom pod wpływem stosunku Unii do krajów Europy Ś rodko
wej. I tak np. ograniczenia w eksporcie produktów rolnych z Polski i W ęgier na
rynki zachodnie, wprow adzone w 1993 r., spowodowały spadek zw olenników
polityki integracji europejskiej w tych państwach.

3.2.8. Stosunek do religii i Kościoła
Stosunek do religii i Kościoła w krajach postkom unistycznych jest znacznie
zróżnicowany. N ajw iększy stopień przyw iązania do religii w ystępuje w Polsce,
m niejszy w Słow acji i znacznie m niejszy w Czechach i na W ęgrzech.
Tabela 32.
Stosunek badanych do religii w %
Kraj

Wiara w Boga

Czechy

24

Węgry

30-50

Polska

85

Słowacja

64

72

W Polsce odsetek deklarujących wiarę w B oga jest najw iększy, w iara je d 
nak nie m usi oczyw iście oznaczać zachow ań zgodnych z zaleceniem Kościoła.
Liczba osób regularnie praktykujących w ynosiła w Polsce w latach 1984—1985
- 42% a nieregularnie praktykujących —nie więcej niż 37%. U czestnicy najw aż
niejszych, okazjonalnych praktyk religijnych stanowili 13—15%, natom iast w ogó
le nie praktykujących było 5—7%. W siedem lat później nastąpił dość w yraźny
w zrost liczby osób regularnie praktykujących i pew ne zm niejszenie liczby tych,
którzy praktykują nieregularnie. W ynika to zapewne z faktu, że w poprzednim
okresie osoby zajm ujące w yższe stanow iska państw ow e, a naw et partyjne ukry
w ały fakt uczestniczenia w praktykach religijnych, poniew aż było to źle w idzia
ne przez przełożonych. Podobne zjaw isko w ystępuje w Czechach, gdzie liczba
w ierzących w zrosła z 17% w 1980 r. do 24% w 1992.
N a W ęgrzech, m im o tradycji historycznych, polityczna rola K ościoła jest bar
dzo mała. W ynika to z faktu, że nie m a w tym kraju dom inującej religii. Z w ią
zek z religią jest bardzo słaby, poniew aż jedynie od 11% do 15% dorosłych oby
w ateli regularnie uczęszcza do kościoła.
O ile odsetek osób deklarujących wiarę w B oga jest w poszczególnych k ra
jach zróżnicow any, o tyle stosunek do publicznej roli K ościoła jest bardziej zbli
żony. W Polsce w ystępuje znaczna niechęć do pozareligijnego zaangażow ania
K ościoła. Jedynie 26% badanych uważa, że władze państw ow e pow inny konsul
tow ać w ażne decyzje z K ościołem , a 32% aprobuje pogląd, że praw o rozw odo
w e pow inno być zgodne z dogm atam i religijnym i. Szczególnie zaskakujący jest
natom iast fakt, że jedynie 9% osób uw aża, że Kościół pow inien m ieć prawo
w pływ ania na kształt program ów szkolnych.
W Czechach wpływ religii na życie ludzi oceniany jest zdecydow anie pozy
tyw nie przez 22% , a raczej pozytyw nie przez 47% obywateli. Edukację religij
ną uw aża za pożyteczną 54% badanych. Znaczna część obyw ateli opow iada się
także przeciw ko zw rotow i znacjonalizow anych m ajątków Kościołowi.
N atom iast działalność pozareligijna K ościoła spotyka się z w yraźną dezapro
batą znacznej w iększości społeczeństwa. Poglądy te są respektow ane przez w ła
dze we w szystkich krajach Europy Środkowej, z wyjątkiem Polski, gdzie poli
tyką w ładz państw ow ych po upadku kom unizm u była uległa w obec zaleceń
K ościoła katolickiego i jego hierarchii.

3.3. Przekształcenia polityczne
3.3.1. Elity polityczne
W system ie kom unistycznym istniał jeden instytucjonalny m echanizm nom i
nacji i kooptacji elit tzw. „nom enklatura” . Elita polityczna o charakterze oligar
chii m iała więc charakter jednolity i jednow ym iarow y. Jednakże system ten nie
był spójny ani w pełni skuteczny, poniew aż problem y rządzenia ciągle odtw a
rzały podział na orientacje wew nętrzne, różnicow ały źródła rekrutacji i drogi
aw ansu do poszczególnych pozycji w elicie kom unistycznej. A parat partyjny nie
stw arzał dostatecznej bazy rekrutacji i pom im o zaw ężenia jej pola przez zasady
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ideologicznej wierności i osobiste posłuszeństw o kluczow ym przyw ódcom cen
tralnym , m usiały się pojawiać różnice wynikające z dośw iadczeń pokoleniow ych,
z poziom u w ykształcenia czy z też gry am bicji osobistych.
Szczególnie istotne dla utrzym ania pozycji jednej partii było zachow anie m o
nopolu elity politycznej w życiu publicznym . W yłączność inicjatyw y i decyzji
polityków zapew niały dw a rów noległe działania: uzależnianie elit intelektual
nych i kulturalnych od elit politycznych oraz uniem ożliw ianie krystalizacji elit
finansow o-przem ysłow ych przez redukcję w łasności prywatnej do m inim alnych
rozm iarów.
Strukturalne słabości systemu m onocentrycznego prow adziły do jego rozpa
du, ale w ażnym czynnikiem , szczególnie w Polsce i częściow o w Czechach, by
ło istnienie grup inteligencji opozycyjnej, stanowiących w ażny składnik elity in
telektualnej, zdolnej do działań niezależnych od elity nom enklaturow ej.
U polityczniony sprzeciw grup inteligenckich nie przekraczał jednak progu dzia
łań dysydenckich, z natury rzeczy odizolow anych od św iadom ości potocznej i nie
znanych ogrom nej w iększości obyw ateli PRL i Czechosłow acji.
D opiero m asow y ruch strajkowy robotników w Polsce i połączenie się z nim
lub naw et opanow anie go, latem 1980 roku przez zbuntow anych dysydentów
stw orzyło zjaw isko opozycji politycznej, początkow o legalnej, w postaci zw iąz
ku zaw odow ego, a po 13 grudnia 1981 r. — nielegalnej, w form ie luźnego ru 
chu konspiracyjnego.
Sposoby rekrutacji i selekcji elity politycznej w Polsce po 1989 r. nie zosta
ły ukształtow ane ciągu 16 m iesięcy jaw nej i legalnej aktyw ności ruchu m aso
wego, lecz głów nie przed sierpniem 1980 r. i po 13 grudnia, a więc w w arun
kach konspiracji opartej na w zajem nym zaufaniu bardzo w ąskiego kręgu ludzi.
Fakt ten m a w ielką doniosłość, poniew aż ukształtow ał kryteria lojalności i zau
fania o czysto personalnym charakterze, a nawet osobliwy etos walki ze w spól
nym wrogiem. Była to analogiczna sytuacja do tej, która zaistniała po II wojnie
światow ej, kiedy władzę w Polsce przejęły elity w ykształcone w trakcie konspi
racji działającej przed w ojną i w okresie okupacji hitlerow skiej. K onspiratorzy
m ogą być sprawni w burzeniu zastanego systemu, są natom iast nieprzygotow a
ni do budow ania ram instytucjonalnych nowego ustroju.
A naliza zm ian składu, struktury, kryteriów selekcji i sposobu rządzenia nie
pozw ala na stw ierdzenie o dokonaniu znacznej transform acji stosunków poli
tycznych w krajach postkom unistycznych. Zm ieniło się w iele osób, instytucji
i strategii działania, lecz jakość i styl rządzenia nadal nie odpow iadają standar
dom dem okratycznego państwa. K w alifikacje elit rządzących i poziom ich pro
fesjonalizm u jest stosunkowo niski, brak akże wysoko kw alifikow anej i stabil
nej służby cyw ilnej.
W zory rekrutacji i struktura elity politycznej podlegają zm ianom trojakiego
typu:
1. R eprodukcja części starej elity dokonuje się dw iem a drogam i. N iektórzy ad
aptują się do nowej sytuacji i zachow ują swoje pozycje lub naw et aw ansu
ją dzięki um iejętnościom organizacyjnym i zm ienionej orientacji politycznej.
D otyczy to zw łaszcza urzędników adm inistracji publicznej, oficerów w ojska
i policji. Inni dokonali konw ersji, przekształcając swą pozycję polityczną lub
adm inistracyjną w pozycję pryw atnego przedsiębiorcy. R eprodukcja starych
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elit w idoczna jest we w szystkich krajach postkom unistycznych. I tak np.
w parlam encie słowackim 99 deputow anych na 150 m iało kom unistyczną
przeszłość. D ośw iadczenie z działalności w poprzednim system ie czyni ich
bardziej kom petentnym i, m ają bowiem praktyczną wiedzę ułatw iającą rzą
dzenie {know-how).
2. K rążenie elit to proces, który przyw raca na arenę polityczną część elit przedkom unistycznych np. część ziem iaństwa, kapitalistów i działaczy politycz
nych z lat 1945—48, a w Czechach i Słow acji z okresu „Praskiej W iosny"
1968 r. Zakres tych powrotów dawnych elit w Polsce nie jest duży. W idocz
ny jest w dyplom acji oraz w niektórych dziedzinach adm inistracji rządowej
i sam orządow ej, natom iast znacznie w iększy w C zechach i Słowacji.
3. W ym iana elit polega na zastępow aniu daw nych elit przez nowych ludzi —al
bo z daw nej opozycji, albo aw ansujących z trzeciorzędnych pozycji w apa
racie adm inistracyjnym dzięki um iejętnościom i kom petencjom profesjonal
nym {know-wliat). Coraz większą rolę w procesie w ym iany elit grają rządzące
partie polityczne pow stające od 1990 roku. N iektóre z nich okazały się m oc
ną tram poliną, w ynoszącą wysoko liczne, choć często niekom petentne, gru
py now ych polityków.
Jedną z cech charakterystycznych sposobu rekrutacji w krajach postkom uni
stycznych są pow iązania personalne w ram ach grup rodzinno-koleżeńskich,
toteż wejście do elity następuje dzięki osobistym znajom ościom z osobam i
ju ż do niej należącym i {know-whom).
Po czterech latach zm ian ustrojow ych dom inow ała w ym iana elit z w yraźny
mi elem entam i reprodukcji części starych elit kom unistycznych. W m iarę stabi
lizow ania się now ego system u politycznego pojaw ią się nowe, naturalne kanały
prom ocji elit, w yw odzących się z kształtujących się warstw średnich i przecho
dzących przez dobre szkoły krajow e i zagraniczne.

3.3.2. Rola związków zawodowych
Z w iązki zaw odow e w poprzednim system ie nie pełniły sam odzielnej roli i by
ły całkow icie podporządkow ane partii kom unistycznej. Ich funkcja ograniczała
się do zajm ow ania się socjalnym i problem am i swoich członków i ochroną w a
runków pracy. Jedynie sporadycznie w ystępow ały z postulatam i rew indykacyj
nymi.
W yjątkiem od tej reguły było pow stanie w Polsce w 1980 r. niezależnego
od w ładz zw iązku zaw odow ego „Solidarność”. R ola „Solidarności” w obaleniu
poprzedniego system u oraz pow stanie, po jej delegalizacji, nowej centrali O PZZ
(O gólnopolskie Porozum ienie Związków Zaw odow ych), która pełniła w latach
osiem dziesiątych funkcję koncesjonow anej opozycji sprawiły, że zw iązki zaw o
dow e odgryw ają w polskim system ie politycznym znacznie w iększą rolę niż syndykalne organizacje w innych dem okratycznych państw ach europejskich. Z w iąz
ki, jako m asowa organizacja społeczna, były w latach osiemdziesiątych substytutem
instytucji społeczeństw a obyw atelskiego i polem ekspresji nie tylko rew indyka
cji ściśle pracow niczych, ale także społecznych i politycznych.
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O dm ienna sytuacja m iała m iejsce w innych krajach Europy Środkow ej, gdzie
zw iązki zaw odow e nie odegrały żadnej roli w obaleniu poprzedniego system u.
Po upadku kom unizm u nastąpiła natom iast reorganizacja zw iązków zaw odow ych
w tych krajach. W Czechach pow stała R ada Związków Zaw odow ych, która li
czy ok. 600 000 członków . N a W ęgrzech K rajow a Federacja Zw iązków Z aw o
dow ych składa się z siedmiu central zw iązkow ych i skupia ok. 40—60% zatru
dnionych. W Słow acji K onfederacja Związków Zaw odow ych składa się z 46
central branżow ych, skupiających nom inalnie 1.8 min członków . Ogólnie rzecz
biorąc liczebność zw iązków zaw odow ych jest obecnie znacznie m niejsza niż
w poprzednim systemie, gdzie odsetek zatrudnionych należących do zw iązków
zaw odow ych sięgał 90%.
W Polsce N SZZ „Solidarność” m im o ogrom nej siły, także liczebnej w la
tach osiem dziesiątych, jest obecnie drugą co do wielkości, po OPZZ, liczącą 1.6
m in członków , centralą związkową, która skupia 112 federacji zw iązkow ych,
zorganizow anych w 24 branżach i liczy ogółem ok. 4.5 min członków .
W pływ zw iązków zawodow ych, a szczególnie N SZZ „Solidarność”, na ży
cie polityczne w Polsce, w przeciw ieństw ie do innych krajów , był w ostatnich
latach bardzo znaczny, porów nyw alny do znaczenia najsilniejszych partii poli
tycznych. Przede w szystkim oba główne zw iązki zaw odow e m iały sw oją zna
czącą reprezentację polityczną w Sejm ie oraz duże wpływy w poszczególnych
partiach i w strukturach władzy państwowej. D ylem at N SZZ „Solidarność” w la
tach 1989-1993 polegał na tym, że przyjęła na siebie rolę gw aranta dokonują
cych się przem ian system owych, udzielając i odm aw iając rekom endacji kolej
nym rządom koalicyjnym , a rów nocześnie w ystępow ała z silnym i żądaniam i
rew indykacyjnym i pod adresem tych rządów.

3.3.3. Charakterystyka sceny politycznej
Stanow iska głównych ugrupow ań politycznych wobec podstaw ow ych proble
m ów rozw ojow ych różnicują się na podstaw ie stosunku do m etod i tem pa trans
form acji gospodarczej, integracji europejskiej i zw iązanej z nią częściow ej re
zygnacji z suwerenności, stosunku do kom unistycznej przeszłości, a szczególnie
w Polsce — do roli religii i Kościoła w społeczeństw ie i państwie.
M im o że podział ugrupow ań politycznych według osi: lew ica — praw ica jest
często przedm iotem dyskusji, to jednak pojęcia te dobrze charakteryzują stosu
nek do przekształceń gospodarczych i kw estii socjalnej.
N iezależnie od sporów ściśle ideologicznych różnice m iędzy lew icą i praw i
cą polegają na przyjm owaniu odm iennych w artości w sferze ekonom icznej i spo
łecznej. N astępujące wybory określają poszczególne stanowiska:
• państw ow a lub pryw atna własność środków produkcji (tem po i skala pryw a
tyzacji gospodarki);
• m ocna lub słaba rola rządu w planow aniu ekonom icznym (zakres interw en
cjonizm u państwa);
• popieranie lub sprzeciw ianie się redystrybucji dochodu od bogatych do bied
nych (polityka podatkowa);
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•

rozw ijanie lub ograniczanie rządow ych program ów socjalnych (polityka spo
łeczna).
T ransform acja system ow a w państw ach postkom unistycznych charakteryzo
w ana jest także, przez część klasy politycznej, jako „pow rót do E u ro p y " , a jej
celem jest osiągnięcie najwyższych standardów cyw ilizacyjnych przez dostoso
w yw anie gospodarki i instytucji państwowych, do sytuacji panującej w Europie
zachodniej. Rów nie często jednak prezentow ane są opinie, że Europa Środkow a
w cale nie m usi wracać do Europy, poniew aż w sensie kulturow ym zaw sze znaj
dow ała się w kręgu cyw ilizacji europejskiej. Istnieją rów nież opinie, że „powrót
do E u ropy” jest problem em , pozornym ponieważ Europa Zachodnia sam a po
szukuje swojej tożsam ości, o czym świadczy niejednoznaczne stanow isko w ie
lu społeczeństw wobec dalszej integracji przew idzianej traktatem z M aastricht.
T ak więc dyskusja o przyszłości Europy toczy się wokół dw óch przeciw staw 
nych koncepcji:
stopniow ego zaniku państw narodowych na rzecz: z jednej strony - struktur
ponadnarodow ych, a z drugiej - regionów i w spólnot lokalnych;
zw iązku niezależnych państw, czyli „Europy ojczyzn”.
Scena polityczna we wszystkich krajach Europy Środkowej jest dość zróż
nicow ana, jednakże jej rozdrobnienie zm niejszyło się po drugich z kolei w ybo
rach po upadku system u kom unistycznego, które odbyły się w C zechach, Sło
wacji i w Polsce.
D yskusja na tem at przyszłości Europy toczy się zarówno na Zachodzie, jak
i na W schodzie, i w sporach tych zajm ują określone stanow iska także poszcze
gólne ugrupow ania polityczne bez względu na to, czy ich przedstaw iciele zasia
dają w parlam encie, czy tw orzą tzw. opozycję poza arlam entam ą.
Tabela 33.
Schemat sceny politycznej Czech
Nazwa

T yp gospodarki

Typ państw a

O pcja europejska

Socjotechnika polityczna

ODS

konserwatywno-liberalny

świecki

umiarkowanie
europejska

koalicja reformatorska
zorientowana na grupy prawicowe

LB

interwencjonizm,
populizm

świecki

wyraźnie
antyeuropejska

sojusz ugrupowań
socjalistycznych

13

CSSD

umiarkowany
interwencjonizm

świecki

wyraźnie
europejska

sojusz ugrupowań centro
lewicowych

13

ODA

liberalny

świecki

umiarkowanie
europejska

sojusz ugrupowań
prawicowych

10

KDUCSL

społeczno-liberalny

wyznaniowy
katolicki

umiarkowanie
europejska

sojusz ugrupowań
prawicowych

6

SPR RSC

interwencjonizm
populizm

świecki

antyeuropejska
nacjonalistyczna

antydemokratyczna, nacisk na
czystkę polityczną

7

Poparcie w %
31*

ODS — Demokratyczna Partia Obywatelska; LB - Blok Lewicowy; CSSD - Czeska Partia Socjal
demokratyczna; ODA — Demokratyczne Forum Obywatelskie; KDU-CSL — Unia ChrześcijańskoDemokratyczna, SPR-RSC Partia Republikańska.
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Tabela 34.
Schemat sceny politycznej Węgier w połowie 1993 r.
W yniki
wyborów
w 1990 r. w %

Nazwa

Typ gospodarki

T yp państw a

O pcja europejska

Socjotechnika polityczna

MDF

społeczna
gospodarka rynkowa

świecki

umiarkowanie
europejska

struktury współpracy

25

SZDSZ

społeczno-Iiberalny

świecki

europejska

negocjaje

21

FKgP*

„utopia chłopska”

świecki

umiarkowanie
antyeuropejski

czystka w elitach gospodarczych

12

MZSP

gospodarka rynkowa
interwencjonizm

świecki

europejska

struktury współpracy

11

Fidesz

liberalny

świecki

europejska

negocjacje

9

KDNP

społeczna
gospodarka rynkowa

świecki,
umiarkowana
rola Kościoła

europejska

struktury korporacyjne

6

MIÉP**

populistyczny

świecki

antyeuropejska

czystka polityczna

-

MDF — Węgierskie Forum Demokratyczne; SZDZS — Sojusz Wolnych Demokratów; FKgP — Nie
zależna Partia Drobnych Posiadsaczy; MSZP — Węgierska Partia Socjalistyczna; Fidesz — Związek
Młodych Demokratów; KDNP - Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa; MIÉP - Węgier
ska Partia Sprawiedliwości.
* —podzielona na 5 -6 małych frakcji.
** —pojawiła się w 1993 r. jako odłam MDF.
Tabela 35.
Schemat polskiej sceny poliytcznej
W yniki
w yborów
w 1993 r. w %

Nazwa

T yp gospodarki

T yp państw a

O pcja europejska

Socjotechnika polityczna

SLD

interwencjonizm

świecki

umiarkowanie
europejska

porozumienie społeczne

20

PSL

interwencjonizm w
rolnictwie, agraryzm

duża rola
Kościoła

antyeuropejska

porozumienie społeczne

15

UD

społeczna
gospodarka rynkowa

duża rola
Kościoła

wyraźnie
europejska

sojusz sił reformatorskich

11

UP

interwencjonizm

świecki

umiarkowanie
europejska

porozumienie społeczne

7

KPN

populizm

umiarkowana
rola Kościoła

antyeuropejska

radykalna czystka

6

BBWR

liberalny

pozycja
niejasna

europejska

sojusz sił reforatorskich

5
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Tabela 36.
Schemat słowackiej sceny politycznej
W yniki
wyborów
w 1992 r. w %

Nazwa

T yp gospodarki

T yp państw a

O pcja europejska

Socjotechnika polityczna

HZDS

interwencjonizm

ideologicznie
świecki

umiarkowanie
europejska

czystka polityczna

37

SDL

interwencjonizm

świecki

wyraźnie
europejska

porozumienie społeczne

15

CDM

liberalny

świecki z
umiarkowaną
rolą Kościoła

wyraźnie
europejska

sojusz sił reformatorskich

9

SNS

umiarkowanie
liberalny

ideologicznie
świecki

antyeuropejska

porozumienie społeczne

8

MKDH

liberalny

świecki

wyraźnie
europejski

porozumienie społeczne

7

HZDS - Ruch dla Demokratycznej Słowacji; SDL - Partia Lewicowo-Demokratyczna; CDM - Ruch
Chrześcijańsko Demokratyczny; SNS —Słowacka Partia Narodowa; MKDH —Węgierski Chrześci
jański Ruch Demokratyczny.

Panoram a polityczna krajów Europy Środkow ej jest dość zróżnicow ana.
W Polsce i w Słow acji rządzą ugrupow ania lew icow e o kom unistycznym rodo
wodzie, chociaż program y niektórych z nich i realizow ane cele polityczne są
podobne do zachodniej socjaldem okracji. Pew ną osobliw ością jest natom iast, m a
jące w zględnie duże poparcie społeczne, Polskie Stronnictwo Ludow e, archaicz
ne ugrupow anie klasowe, reprezentujące głów nie właścicieli m ałych, tradycyj
nych gospodarstw rolnych.
O becna w ęgierska scena polityczna ukształtow ała się w 1990 r. Od tego cza
su nastąpiły dość istotne przesunięcia. W ew nątrz najw iększego ugrupow ania
(HDF) nastąpił rozłam i skrajnie praw icow e, nacjonalistyczne skrzydło utw orzy
ło now ą partię — W ęgierską Partię Sprawiedliwości. Ostatnie sondaże w skazują
rów nież na w zrost w pływów lewicy, co w yraźnie potw ierdziły w ybory w iosną
1994 r., w których W ęgierska Partia Socjalistyczna uzyskała bezw zględną w ięk
szość w parlam encie. W Czechach natom iast, od ostatnich wyborów w 1992 r.,
partie praw icow e m ają w yraźną przew agę w parlam encie.
N iezależnie od m ożliw ych jeszcze perturbacji i zm ian układów politycznych
trzeba jednak zauważyć, że scena polityczna państw postkom unistycznych ukształ
tow ała się bardzo szybko i w ykazuje tendencje do polaryzacji i pow stania kon
figuracji politycznej zbliżonej do tej, która istnieje w krajach Unii Europejskiej.

3.4. Zakres niedostosowania prawa
W krajach Europy Środkowej brak jest ciągłości prawa, charakterystycznej dła ustabilizow anych państw. Szczególnie złożona sytuacja istnieje w Polsce,
poniew aż w okresie kształtow ania się system u now oczesnego praw a, była ona
pod obcą okupacją i w poszczególnych częściach kraju obow iązyw ało praw o za
borców: pruskie, austriackie i rosyjskie. W okresie m iędzyw ojennym w ykonano
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ogrom ną pracę w zakresie unifikacji praw a i jego dostosow ania do standardów
europejskich.
U stanow ienie reżim u kom unistycznego w 1945 r. spow odow ało znaczne odej
ście od norm obow iązujących w cyw ilizow anych państw ach przez w prow adze
nie „praw a” rew olucyjnego opartego na kryteriach klasow ych i politycznych.
W zw iązku z upaństw ow ieniem gospodarki i w prow adzeniem centralnego pla
now ania wiele dziedzin praw a wyszło z użycia i zostało zapom nianych.
O becnie niezbędne jest nie tylko uchylenie ustaw właściw ych dla systemu
kom unistycznego, ale także opracow anie nowych regulacji praw nych norm ują
cych funkcjonow anie instytucji gospodarki rynkowej i wielu dziedzin życia spo
łecznego. W tym rozdziale przedstaw iono najw ażniejsze dziedziny praw a w y
m agające dostosow ania do europejskich standardów.
T abele 3 7 -3 9 przedstaw iają te sfery prawa, które w poszczególnych krajach
pow inny być dostosow ane do standardów obow iązujących w krajach U nii E u
ropejskiej.
Tabela 37.
Dziedziny niezbędnego dostosowania systemu prawnego do standardów UE: Czechy
Prawo konstytucyjne
Obecny system konstytucyjny jest w zasadzie satysfakcjonujący. Będzie on wymagał zmian
wynikających z konsekwencji wstąpienia do Unii, szczególnie zaś zostaną doń włączone
skutki podporządkowania przepisów państwowych regulacjom Unii.
Prawne uregulowania zasad gospodarczych
Prawo gospodarcze
*
zniesienie ograniczeń działalności gospodarczej dla podmiotów zagranicznych.
Kodeks handlowy
Obecnie obowiązujący kodeks handlowy zawiera następujące przepisy nie dostosowane do
wymogów Unii:
*
warunki działalności podmiotów zagranicznych, szczególnie zaś nabywania, zbywania,
użytkowania i wynajmowania nieruchomości;
*
wymagania w zakresie ujawniania bilansu firmy, jej organizacji etc.
*
regulacje niektórych proceudr handlowych.
Prawne uregulowania handlu zagranicznego
Przepisy celne:
*
w zasadzie odpowiadają zasadom obowiązującym w Unii. Wskazana jest dalsza libera
lizacja eksportu i importu.
Przepisy dotyczące stosunków gospodarczych z zagranicą:
*
są to regulacje przestarzałe, pochodzące z lat 80-ych; konieczne są nowe regulacje.
Przepisy nt. wymiany dewizowej:
*
obecnie istnieją znaczne ograniczenia przepływu kapitału; organiczenia te powinny być
stopniowo usuwane, a czeska korona — w pełni wymienialna.
Prawo podatkowe
Przepisy podatkowe są zgodne ze współczesnymi zasadami. Reforma systemu podatkowego
nie została jednak zakończona i powinna być kontynuowana.
Ochrona środowiska
Obecne uregulowania prawne są wystarczające (Ustawa o ochronie środowiska, Ustawa
o ochronie przyrody, Ustawa o ochronie powietrza, Ustawa o ochronie wody, Ustawa
o gospodarce odpadami). Problemem jest raczej stosowanie ustaw, nie zaś same przepisy
prawne.
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Z fo r m a ln e g o p u n k tu w id z e n ia , is tn ie ją c e r e g u la c je p r a w n e k s z ta łtu ją c e s t o 
su n k i g o s p o d a r c z e są ju ż o b e c n ie p o r ó w n y w a ln e z le g is la c j ą k r a jó w z a c h o d n ic h .
P r z e p is y te n ie są je d n a k w p e łn i w z a je m n ie z in te g r o w a n e i c z ę s t o w y s o c e n ie 
d o s k o n a łe , c o w y n ik a m .in . z p o s p ie s z n e g o tryb u ic h u sta la n ia . D a ls z e d o s t o s o 
w a n ie p ra w a d o sta n d a rd ó w U n ii m u s i b y ć w ię c sta ły m p r io r y te te m .
Tabela 38.
Dziedziny niezbędnego dostosowania systemu prawnego do standardów UE: Polska
Finanse i rynek kapitałowy
*
*
*
*
*
*
*

Ograniczenia kwotowo-przedmiotowe w zakresie zakupu dóbr i usług za granicą.
Ograniczenia możliwości zaciągania i udzielania kredytu w obrocie zagranicznym.
Ograniczenia w działalności spółek z udziałem zagranicznym.
Zakaz dostępu na rynek polski dla zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych.
Reglamentacja zakupu ziemi przez cudzoziemców.
Brak giełdy walutowej.
Obligatoryjny nadzór banku centralnego nad bankami zagranicznymi.

Rynek pracy
*
*
*
*
*

Brak zabezpieczeń interesów pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa.
Brak obowiązku państwa przeciwdziałania przyczynom bezrobocia.
Brak regulacji zapewniającejmężczyznom i kobietom jednakową płacę za jednakową
pracę.
Brak regulacji dotyczących negocjacji płac w przedsiębiorstwie.
Brak swobody zatrudniania cudzoziemców.

Prawa obywatelskie
*
*

*

Nadmierna represyjność prawa karnego.
Stosowanie subiektywnie ocenianej kategorii „społecznego niebezpieczeństwa czynu”.
Komunistyczna definicja przestępstwa gospodarczego.

Ochrona środowiska
*
*
*
*
*

*

Brak norm produktowych zanieczyszczenia środowiska.
Nadmiernie surowe, nierealne normy zanieczyszczenia powietrza.
Zbyt duże dopuszczalne normy wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.
Brak regulacji w zakresie gospodarki odpadami.
Brak wystarczających regulacji prawnych w zakresie oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko.
Brak obligatoryjnego informowania opinii publicznej o stanie środowiska.

Samorząd terytorialny i planowanie przestrzenne
*
*
*
*

Niski udział gmin w realizacji wydatków publicznych.
Zbyt duży udział subwencji przedmiotowych.
Brak systemu planowania przestrzennego.
Brak regionalizacji kraju.

Normalizacja produktów
*

Brak oceny stopnia dostosowania norm polskich do europejskich.

N a podstaw ie dokonanego przeglądu polskiego ustaw odaw stw a m ożna zau
w ażyć, że w ostatnich kilku latach dokonano znacznego postępu w zakresie do
stosow ania polskiego praw a do standardów europejskich. R ów nocześnie jednak
w iele dziedzin oczekuje na now e uregulow ania, a zakres pracy niezbędnej do
w ykonania jest jeszcze bardzo duży.
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Tabela 39.
Dziedziny niezbędnego dostosowania systemu prawnego do standardów UE: Słowacja
Prawa człowieka
*
*

prawo o językach państwowych;
wiele ograniczeń dla mniejszości.

Prawo pracy
*
*

przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców;
brak gwarancji jednakowych warunków pracy i równej płacy dla mężczyzn i kobiet.

Prawo finansowe i gospodarcze
*
*
*
*
*
*

nadmierna kontrola banku centralnego nad udzielaniem i braniem kredytów
zagranicznych;
zabroniona działalność zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych;
zabronione jest zakupywanie ziemi przez obcokrajowców;
ograniczenia dewizowe dla osób fizycznych;
niedostępność słowackiego rynku kapitałowego dla zagranicznych inwestorów
i zagranicznych akcji;
nadmierna kontrola banku centralnego nad działalnością banków z kapitałem
zagranicznym.

Ochrona środowiska
*

zbyt łagodne kary za zanieczyszczanie środowiska.

Samorząd terytorialny
*
*
*

wysoki udział dotacji rządowych w budżetach terenowych;
nieposiadanie przez samorządy lokalne prawa do nakładania podatków lokalnych, co
ogranicza dochody własne budżetów terenowych;
niższe opodatkowanie obligacji państwowych niż obligacji, gmin i przedsiębiorstw.

Prawo autorskie
*

niedostateczna ochrona prawa autorskiego (w tym software) pr^ez prawo.__________

P oniew aż R epublika Słow acka jest jednym z dwóch legalnych spadkobier
ców CSRS, jej system praw ny wywodzi się z praw a Czechosłow acji i jest podob
ny do obow iązującego obecnie w Czechach. Najw iększe zm iany w systm ie pra
w a dokonały się w latach 1990-1993, tak w ięc stosunkow o znaczna część
obow iązujących przepisów odpow iada standardom E uropy Zachodniej — choć
w szeregu wypadków dalsze zm iany są konieczne.

3.5. Scenariusz zmian społeczno-politycznych do 2005 roku
Scenariusz przekształceń społeczno-politycznych opiera się na analizie do
tychczasow ych zm ian, które dokonały się w gospodarce, społeczeństw ie i pań
stwie krajów Europy Środkowej, począw szy od 1989 r. Analiza ta pozw ala stw ier
dzić, że podstaw ow y elem en t transform acji system ow ej — p rzejście do
gospodarki rynkowej —jest w zasadzie nieodw racalne, a ugruntow anie d e
m okracji — jak o trw ałego elem entu ustroju państw a — w ydaje się w ysoce
praw dopodobne. O bserw acja dokonujących się procesów pozw ala rów nież na
sform ułow anie niezbędnych uw arunkow ań dalszych przekształceń struktury spo
łecznej i w ew nętrznych układów politycznych czterech krajów.
N ie znaczy to oczywiście, iż uw arunkow ania w ystępujące ju ż — w m niej
szym lub w iększym stopniu — będą trw ałe i niezm ienne. M ożliw ość kontynuo82

w anła procesów transform acji zależy zarówno od czynników zew nętrznych w oto
czeniu krajów w yszehradzkich, zarówno na W schodzie jak i na Zachodzie, ja k
i od czynników w ew nętrznych: wzrostu gospodarczego, spokoju społecznego
i stabilizacji politycznej. W ystąpienie pozytyw nych warunków transform acji sy
stem owej nie jest w cale oczywiste, a lista zagrożeń dość długa. Przedstaw ienie
tych zagrożeń jest niezbędne dla określenia praw dopodobieństw a realizacji w y
darzeń zaw artych w scenariuszu.
Scenariusz opiera się na pew nych założeniach o charakterze w artościującym .
Za korzystne uznano te zjaw iska i procesy, które m ogą ułatw iać i przyśpie
szać transform ację społeczeństw postkom unistycznych w now oczesne sp ołe
czeństw a dem okratyczne, św ieckie i liberalne, zbliżone do standardów d e
m okracji św iata zachodniego.

3.5.1. Ogólne przesłanki scenariusza
Scenariusz opiera się na analizie danych dotyczących przekształceń struktu
ry społeczno-zaw odow ej, które pokazują początek istotnych przekształceń struk
turalnych społeczeństw Europy Środkowej. Z analizy danych dotyczących ew o
lucji postaw społecznych w 1993 r. w ynika, że znaczna część obyw ateli czterech
krajów nie um ie się znaleźć w nowej dla siebie sytuacji, jest niezadow olona
z dotychczasow ego przebiegu transform acji system owej, z funkcjonow ania in
stytucji dem okratycznych i rezultatów polityki rządów postkom unistycznych. P o 
staw y te w arunkow ane są w znacznej m ierze kosztam i społecznym i reform ,
a szczególnie spadkiem poziom u życia i utratą bezpieczeństw a socjalnego.
N iezależnie od niezadow olenia spow odow anego społecznym kosztem reform
pow staje rynek pracy, w ym uszający zachow ania konkurencyjne i przedsiębior
cze; pojaw ił się rynek pracy wysoko wykw alifikow anej, stym ulujący podnosze
nie kw alifikacji, w zrost ceny w ykształcenia i zachęcający do zw iększenia efek
tyw ności wykonyw anej pracy.
M im o dziedzictw a okresu kom unistycznego i pozostałości zakorzenionych
naw yków w ystąpiły w ostatnich trzech latach bardzo w yraźnie w idoczne zm ia
ny postaw znacznej części obywateli:
stali się oni podm iotam i życia politycznego m ogącym i brać udział w w ol
nych w yborach i decydow ać o swoim losie;
• stali się też konsum entam i m ającym i m ożliw ość dokonyw ania sw obodnego
w yboru na w olnym rynku towarów i usług;
• w skutek zniesienia ograniczeń w podróżowaniu kraje Europy Środkowej otw o
rzyły się na świat, a obyw atele uzyskali poczucie swobody;
• w skutek m ożliw ości działania na rynku rozszerzyły się zachow ania przedsię
biorcze, a kilka m ilionów obyw ateli podjęło ryzyko pracy na w łasny rachu
nek;
• około 1/3, a w Czechach ponad połow a obywateli akceptuje i popiera doko
nujące się przem iany;
• w skutek pow stania sam orządu lokalnego rozw ija się oddolna aktyw ność spo
łeczna.
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3.5.2. Modernizacja struktury społeczno-zawodowej
U W A RU N K O W A N IA
Umiarkowany w zrost gospodarczy:
• spadek zatrudnienia w przem yśle,
*- w zrost zatrudnienia w usługach,
stabilizacja bezrobocia na poziom ie <

10%

•
•
•

Restrukturalizacja rolnictwa:
w zrost produktyw ności gospodarstw,
odpływ ludności ze wsi,
w Czechach, na W ęgrzech i Słowacji pryw atyzacja rolnictwa.

•

Proinw estycyjna zm iana struktury budżetu państw a:
w zrost w ydatków na kształcenie i szkolnictwo wyższe.

SCEN A R IU SZ ZM IAN
W skutek restrukturyzacji przem ysłu nastąpi spadek zatrudnienia w przem y
śle i znaczny rozwój usług zarówno prostych, jak i w ym agających najw yż
szych kw alifikacji. W najbliższych latach pow inien nastąpić w zrost liczby
osób kształcących się na poziom ie średnim i wyższym , a liczba kadr w y
ższych i pracow ników intelektualnych do 2005 r. m oże się podwoić.
• Będzie postępow ało pow olne przekształcanie system u w ynagrodzeń. W zro
sną dochody kadr w yższych i pracow ników intelektualnych (szczególnie le
karzy, pracow ników naukow ych, a także nauczycieli) nastąpi też w zględny
spadek zarobków robotników, szczególnie niew ykw alifikow anych. W zrastać
będą także dochody przedsiębiorców . Powoli ukształtuje się klasa średnia
o w yraźnie w ykrystalizow anych interesach. W rezultacie będzie się pogłę
biać polaryzacja dochodów i pogłębią się zróżnicow ania społeczne. P ogłę
bienie się tych zróżnicowań, a szczególnie wysokie dochody przedsiębior
ców i części kadr w yższych w przedsiębiorstw ach pryw atnych i adm inistracji
— państw ow ej, będzie z kolei pow odow ało nasilenie się rew indykacji płaco
wych, a niekiedy protesty społeczne.
• Struktura społeczna krajów Europy Środkowej ok. 2005 r. zbliży się do struk
tury istniejącej obecnie w krajach Unii Europejskiej. W yjątkiem będzie P ol
ska, gdzie odsetek rolników stanie się znacznie w iększy niż obecnie w k ra
jach zachodnich.

3.5.3. Przekształcenia świadomości
U W A RU N K O W A N IA
W iększy udział klasy średniej.
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W zrost wykształcenia społeczeństwa.
R acjonalizacja system u wynagrodzeń.

•

•

SCEN A R IU SZ ZM IAN
Zm iany w strukturze społecznej i pozytyw ne efekty transform acji system o
wej, które staną się społecznie widoczne, będą pow odow ać popraw ę nastro
jów społecznych i sprzyjać zm ianie postaw z roszczeniow ych na p rzed się
biorcze. Zm niejszać się będzie siła oddziaływania sloganów nacjonalistycznych
i nastrojów antyeuropejskich, zanikać - ksenofobia, postępow ać będą zm ia
ny obyczajowe.
K ościół katolicki m a w krajach Europy Środkow ej, z w yjątkiem P olski
i w pew nym stopniu Słow acji, pozycję zbliżoną do tej, jak ą zajm uje w E u
ropie Zachodniej. W Polsce i w Słowacji jednak rów nież rola K ościoła bę
dzie m aleć oraz postępować - laicyzacja społeczeństwa. N a niektórych ob
szarach jed n ak że szczególnie tam gdzie w ystępuje połączenie m iędzy
w yznaniem a przynależnością etniczną, Kościół m oże stać się czynnikiem
destabilizacji.
W skutek dem okratyzacji społeczeństw a zm niejszać się będzie zasięg postaw
autorytarnych na korzyść postaw otwartych. Powoli, w św iadom ości społecz
nej będą się utrw alały postaw y „otw arte” i dem okratyczne procedury ro z
w iązyw ania konfliktów. Konflikty społeczne w coraz w iększym stopniu bę
dą ro zstrzygane na drodze negocjacji, znacznie ograniczona zostanie
anarchizacja życia publicznego, a grupy anarchistyczne staną się m ało zna
czącym m arginesem .

3.5.4. Stabilizacja sceny politycznej
U W A RU N K O W A N IA
Z m iany struktury społecznej.
Ograniczenie zasiągu nastawień roszczeniowych.
Zm niejszenie się p ostaw autorytarnych.
D em okratyzacja struktur państw ow ych.

•

•

SC EN A R IU SZ ZM IA N
Z m iany w strukturze społecznej i przekształcenia św iadom ości znajdą sw o
je odzw ierciedlenie w strukturze sceny politycznej. Stopniow o będą znikały
ugrupow ania w yw odzące się z układu kom unistycznego oraz partie populi
styczne i nacjonalistyczne. N a znaczeniu zaczną zyskiwać partie otw arte na
Europę, odzw ierciedlające głów ne grupy interesów istniejące w społeczeń
stwie.
N a zapleczu partii ukształtują się różne grupy nacisku: organizacja przedsię
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•
•
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biorców w przem yśle, bankow ości, ubezpieczeniach; ucyw ilizow ane zw iąz
ki zaw odow e, troszczące się zarówno o warunki pracy jak i płacy pracow 
ników, o zyski przedsiębiorstw a oraz utrzym anie m iejsc pracy. W niektórych
krajach, jak np. w C zechach i na W ęgrzech, m oże pojaw ić się - na w zór
N iem iec i Austrii - nowy m odel w spółpracy m iędzy różnym i grupam i inte
resów („Soziale Partnerschaft").
Z nacznie um ocnią się struktury adm inistracji państw ow ej, nastąpi klarow ny
podział kom petencji m iędzy adm inistracją rządow ą i sam orządową. W nie
których przynajm niej krajach Europy Środkowej, szczególnie w Polsce, w y
kształcą się struktury regionalne.
U m ocnią się struktury sam orządu terytorialnego i nadal w ystępow ać będzie
w zrost zaufania do władz lokalnych oraz przekonanie o konieczności uak
tyw nienia się poprawy własnej sytuacji, bez oglądania się na pom oc pań
stwa.
Pojaw ią się ruchy społeczne nowego typu, jak np. ruchy ekologiczne i ró ż
nego rodzaju celow e stowarzyszenia.
R ola zw iązków zawodowych, zarówno w Polsce, gdzie jest ona obecnie szcze
gólnie duża, jak i w innych krajach postkom unistycznych, w m iarę pryw a
tyzacji i restrukturyzacji gospodarki będzie stopniowo m alała, podobnie jak
to m iało m iejsce w krajach zachodnich. Oparciem dla zw iązków zaw odo
wych są przede w szystkim wielkie przedsiębiorstw a, działające w przem yśle
ciężkim i w zakładach masowej produkcji. W m iarę m alejącego znaczenia
górnictwa, hutnictwa, przem ysłu m aszynow ego itp. oraz w m iarę wzrostu za
trudnienia w usługach, baza zw iązkowa będzie się coraz bardziej kurczyć,
a tym sam ym ich społeczne i polityczne znaczenie. Szanse zakorzenienia się
zw iązków zawodow ych, jak to pokazuje dośw iadczenie krajów zachodnich,
w nowo powstających działach gospodarki w turystyce, bankow ości, usłu
gach, adm inistracji a także w pryw atyzow anych zakładach i w branżach,
gdzie decydujące znaczenie odgryw ają kw alifikacje zawodowe, są bardzo m a
łe. W Polsce natom iast wyczerpał się m it „Solidarności” i coraz w iększą
niechęć społeczną budzą partykularne żądania zw iązków reprezentujących
egoistyczne interesy zawodowe. Potw ierdzają to wyniki ostatnich w yborów ,
w których „Solidarność” uzyskała poniżej 5% poparcia, znacznie m niej niż
w ynikałoby to z nom inalnej liczby członków.
W wyniku dem okratycznej gry nastąpi uporządkow anie sceny politycznej
i konsolidacja partii i ugrupow ań o zbliżonych poglądach, odw ołujących się
do grup w yborców, pom iędzy którym i nie występuje, trudny do pogodzenia,
konflikt interesów . M iędzy zbliżonym i form acjam i politycznym i na lew icy
i praw icy zostaną zaw iązane alianse przedw yborcze, a następnie trw ałe po
rozum ienia, które przed 2000 r. doprow adzą do uform ow ania silnej partii so
cjaldem okratycznej na lewicy, a na prawicy — partii konserw atyw nej, w nie
których krajach o ideologii narodowej i/lub katolickiej. M apę polityczną
uzupełnią centrow e ugrupow ania liberalno-dem okratyczne. W takim układzie,
który zagospodaruje większość sceny politycznej, stosunkow o łatwo m ożna
będzie pow ołać trwały, większościow y rząd form ow any na przem ian przez
obie dom inujące partie polityczne.
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ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE
•
•

Św iatow a i europejska recesja, restrykcje handlow e Unii Europejskiej i USA,
słaby napływ zagranicznego kapitału i inwestycji.
B rak stabilizacji, a naw et długotrw ały chaos w R osji i innych krajach byłe
go ZSRR ograniczający m ożliw ości eksportow e do tego obszaru i zw iększa
jący napływ em igrantów.
Stan perm anentnej destabilizacji na Półw yspie Bałkańskim w ynikający z sy
tuacji ekonom icznej, politycznej oraz z konfliktów etnicznych.

ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE
•

•

•

•

Jednym z głównych zagrożeń dla m odernizacji struktury społecznej m ogą
być trudności w restrukturyzacji tradycyjnych, nieefektyw nych gałęzi prze
mysłu, a w Polsce —wzrost wpływów rolniczego lobby, które dąży do ochro
ny tradycyjnego rolnictw a za pom ocą barier celnych i dotacji. W pływ tego
lobby m oże ham ować przekształcenia wsi i rolnictw a i opóźniać m oderniza
cję całej gospodarki i społeczeństwa.
Istotnym zagrożeniem dla procesów m odernizacji m oże być bariera eduka
cyjna pow odująca trudności we właściw ym przygotow aniu wysoko kw alifi
kow anych kadr dla gospodarki i adm inistracji publicznej. Z drugiej jednak
strony zaham ow anie rozwoju m oże spowodować pojaw ienie się nadm iaru
w ysoko kw alifikow anych kadr, dla których nie będzie odpow iednich m iejsc
pracy. Sytuacja taka m oże powodować niezadow olenie i w zrost frustracji
społecznych.
Istnieje także praw dopodobieństw o, że przekształcenia struktury społecznej
będą zm ierzać raczej w kierunku m odelu krajów peryferyjnych UE (Grecja,
H iszpania) niż krajów centralnych. Istnieje także niebezpieczeństw o pow sta
nia społeczeństw a dwoistego (podobnie jak to m a m iejsce w innych zależ
nych krajach), m niejszych lub większych wysp m odernizacji i w estem izacji
oraz „trzeciego św iata” (latyno-am erykański m odel niedorozwoju).
Stagnacja gospodarcza, wzrost zróżnicow ań społecznych, pogarszające się
w arunki życia znacznej części społeczeństw a m ogą być pow odem w zrostu
niezadow olenia społecznego, który w ykorzystyw ać zaczną populistyczne, le
w icow e i praw icow e ugrupow ania polityczne organizujące akcje protestacyj
ne i destabilizujące państwo. W takiej sytuacji m ożliw e będzie poszukiw a
nie rozw iązań autorytarnych. B iorąc pod uw agę fakt, że w e w szystkich
społeczeństw ach w ystępują postawy autorytarne, m ożna przypuszczać, że du
ża część społeczeństw a m ogłaby zaakceptow ać autorytarny system społecz
ny, pod warunkiem stabilizacji i choćby chwilowej popraw y poziom u życia.
M oże wystąpić jedna z dwóch odm ian autorytaryzm u bądź populistyczny au
torytaryzm o charakterze wstecznym i nostalgicznym , bądź też autorytaryzm
silnego rządu, dążącego do zapew nienia dużego wzrostu ekonom icznego (tajw ańsko-koreański typ rozwoju kierow anego przez silne państwo). W zrost nie
zadow olenia społecznego m oże pow odow ać „poszukiwanie w innych” , co w y
rażać się m oże wzrostem nacjonalizm u i ksenofobii i prow adzić także do
wystąpienia silnych tendencji antyeuropejskich i prób zam ykania się w e w ła
snym kręgu.
R ządy ugrupow ań lewicow ych i/lub populistycznych m ogą pow ażnie zaha
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m ować proces reform , stawiając pod znakiem zapytania dotychczasow e prze
m iany. W program ach niektórych partii działających w krajach Europy Środ
kow ej zawarte są postulaty bezpośredniego interw encjonizm u państw ow ego
np. w postaci kontroli cen, protekcjonizm u, oddłużania i dotow ania nieren
tow nych przedsiębiorstw państw ow ych i niew ydajnego sektora rolnego, sw o
bodnej em isji pieniądza i taniego kredytu w celu przeciw działania recesji
oraz nadm iernym wydatkom socjalnym. Tego rodzaju projekty m ogą zaprze
paścić dotychczasow e osiągnięcia, spowodować hiperinflację i zrujnow ać go
spodarkę. N iebezpieczeństw o takie staje się coraz bardziej realne w Polsce,
rysuje się w Słowacji, a m oże także pojawić się na W ęgrzech, po przygnia
tającym zw ycięstw ie lewicy.
Do istotnych zagrożeń należy rów nież brak wzajem nej w spółpracy w ew nątrz
krajów w yszehradzkich zarówno politycznej, jak i gospodarczej, i brak w spól
nego stanow iska wobec Unii Europejskiej i NATO. Pojaw iające się tenden
cje do „indyw idualnego wyścigu do E uropy" m ogą pow ażnie zaszkodzić
w szystkim krajom Europy Środkowej.
W przypadku w ystąpienia wielu wym ienionych wyżej, niekorzystnych oko
liczności m oże się zdarzyć, że kraje Europy Środkowej nie w ejdą na drogę li
beralnej gospodarki rynkowej i dem okracji parlam entarnej. Praw dopodobny jest
rów nież inny m odel m odernizacji regionu.
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Rozdział 4. NAUKA, TECHNIKA I EDUKACJA
4.1. Uwagi wstępne
Pod pojęciem „nauka, technika i edukacja” rozum iem y zarów no instytucje
nauki, techniki i edukacji (np. uniwersytety, szkoły w yższe instytuty naukow obadaw cze) oraz działalność tych instytucji, jak i aktywność w dziedzinie nauki
i techniki (B& R) prow adzoną przez inne instytucje (np. przedsiębiorstw a prze
m ysłow e, adm inistrację publiczną).
Podobnie jak poprzednio, prezentację praw dopodobnego rozw oju sytuacji po
przedzi opis punktu wyjścia, tj. skutków oddziaływ ania uw arunkow ań politycz
nych i ekonom icznych, w jakich rozw ijała się i kształtow ała w okresie pow o
jenn y m nauka, technika i edukacja. O m ów iony zostanie także w pływ na te
dziedziny procesów transform acji po 1989 r.
A naliza dotyczy czterech krajów wyszehradzkich, które m ają zarów no cechy
w spólne, ja k i pew ną specyfikę. Z powodu znacznej niespójności i niekom plet
ności danych statystycznych dotyczących nauki, techniki i edukacji w poszcze
gólnych krajach oraz różnic w podejściu do tego zagadnienia w raportach k ra
jow ych, nie było m ożliw e przedstaw ienie dokładnych danych liczbow ych dla
w szystkich czterech krajów.

4.2. Spuścizna „starego systemu”
W iele cech obecnego stanu nauki, techniki i edukacji w Europie Środkow ej
oraz m ożliw ych szans i zagrożeń dla jej rozwoju w następnych latach w ynika
z dziedzictw a okresu pow ojennego. K ształt i rozwój N TE w krajach w yszehradz
kich, jak i w innych państwach socjalistycznych, pozostaw ał pod silnym w pły
wem czynników ideologicznych, politycznych i ekonom icznych. N ależy jednak
podkreślić, że ich oddziaływ anie nie było jednakow e we w szystkich analizow a
nych krajach oraz zm ieniało się w czasie. Tylko w pierw szym okresie panow a
nia kom unistycznego system u ideologiczno-politycznego, na przełom ie lat czter
dziestych i pięćdziesiątych, sytuacja w krajach socjalistycznych była niem al
identyczna. Od połow y lat pięćdziesiątych (szczególnie od 1956 r.) sytuacja za
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częła się zm ieniać, toteż w latach siedem dziesiątych i osiem dziesiątych niew ie
le ju ż pozostało z pierw otnego uniform izm u.
Jeśli chodzi o rolę czynnika ideologicznego, to polegał on na sprzyjaniu tym
działaniom i dziedzinom , które lansowały koncepcje m arksistow sko-leninow skie,
przy zaniedbyw aniu i ham ow aniu innych działań i dziedzin uznaw anych za neu
tralne lub sprzeczne z panującą ideologią. Sytuacja taka pow odow ała kilka prak
tycznych konsekwencji:
1. W ysoką pozycję na liście priorytetów zajęło w ykształcenie podstaw ow e.
W ynikało to z traktow ania edukacji, szczególnie na szczeblu podstaw ow ym ,
za cel i m iarę spraw iedliw ości i postępu społecznego. Cel ten był popierany
przez szerokie kręgi społeczeństwa. Analfabetyzm został w yelim inow any nie
mal natychm iast po II wojnie światowej. Bezpłatnym i obow iązkow ym kształ
ceniem szkolnym , opartym na jednolitym (dla danego kraju) system ie szkół
publicznych, objęto w szystkie dzieci. Polityka podnoszenia poziom u w y
kształcenia społeczeństw a była w spom agana przez szereg narzędzi, takich jak
np. niskie ceny książek itp.
2. W przypadku w ykształcenia w yższego ideologia zajm ow ała stanow isko dość
am biw aletne. Z jednej strony w ykształcenie w yższe było uznaw ane za w aż
ny czynnik gospodarczej i technicznej m odernizacji, a tym sam ym za instru
m ent w ryw alizacji socjalizm u z kapitalizm em . Szeroki dostęp w szystkich
warstw społecznych do w ykształcenia w yższego także uw ażano za w ażny cel
i osiągnięcie socjalizmu. Z drugiej jednak strony, w ykształcenie w yższe by
ło uznaw ane za swoiste „dobro luksusow e” , co w yrażało się ustanaw ianiem
lim itów przyjęć na studia. Dbano rów nież o właściw y skład społeczny stu
dentów, stosując preferencje dla m łodzieży pochodzenia robotniczego i chłop
skiego. W rezultacie liczba studentów i absolw entów szkół w yższych była
niższa niż w krajach zachodnich.
3. C zynnik ideologiczny narzucał nauce silne ograniczenia oraz podział na dys
cypliny „ideologicznie obojętne” (nauki techniczne, ścisłe, biologiczne) oraz
„zaangażow ane” (nauki hum anistyczne, społeczne i ekonom iczne). D yscypli
ny „ideologicznie obojętne” uzyskały szeroki m argines niezależności, pod
czas gdy od nauk „politycznie zaangażow anych” w ym agano służenia panu
jącej ideologii.13
Zasady ideologiczne wprow adzano w poszczególnych krajach z różnym po
wodzeniem . W Polsce od 1956 r., a na W ęgrzech nieco później, kontrola
ideologiczna nad nauką została istotnie ograniczona i ustali! się pew ien m o
dus vivendi m iędzy społecznością uczonych i władzam i. C zechosłow acja m ia
ła pod tym w zględem m niej szczęścia niż Polska i W ęgry. Intelektualiści sta
li się głów ną ofiarą tzw. procesu „norm alizacji”, czyli w istocie surow ych
represji, które nastąpiły po upadku „Praskiej W iosny” 1968 r.
4. U w ażano także, że specjalistyczne um iejętności techniczne są najbardziej uży
teczne (produktyw ne) dla rozwoju gospodarczego, toteż preferow ano szkol
nictw o zaw odow e kosztem ogólnokształcącego oraz w yższe w ykształcenie
techniczne przed w ykształceniem hum anistycznym . Spow odow ało to relatyw 
13 Podejmowano jednak próby ideologizacji nauk ścisłych, dzieląc je na «postępowe» i «reakcyjne».
Na przykład cybernetyka, zwłaszcza w ZSRR, była do lat sześćdziesiątych zaklasyfikowana jako
nauka «burżuazyjna».
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nie wysoki (w porównaniu z krajam i zachodnim i) udział uczniów w szko
łach zaw odow ych i studentów w uczelniach technicznych. Istniały jednak
pod tym względem istotne różnice m iędzy poszczególnym i krajam i. C zecho
słowacja posunęła się w tym kierunku dalej niż Polska i W ęgry, natom iast
w Polsce tendencja ta była bardziej w idoczna w szkolnictw ie ponadpodsta
wow ym niż w szkolnictw ie wyższym.
5. C zynnik ideologiczny kształtow ał rów nież m iędzynarodow e kontakty i w spół
pracę w dziedzinie nauki i techniki. Najw yższy priorytet m iała w spółpraca
z ZSRR i innym i krajam i socjalistycznym i. Jednocześnie starano się izolo
wać naukę od kontaktów z Zachodem . Podobnie jak w przypadku politycz
nej kontroli nad nauką, w Polsce i na W ęgrzech izolacja ta stopniow o się
zm niejszała, prow adząc do zacieśniania się współpracy z zachodnim i partne
rami. Już w latach osiem dziesiątych kontakty z Zachodem były bardziej in
tensyw ne niż z partneram i w innych krajach socjalistycznych. Jedynie w C ze
chosłow acji m iędzynarodow e kontakty naukow ców i badaczy aż do upadku
kom unizm u pozostały pow ażnie ograniczone.
Czynniki polityczne wpływ ające w krajach środkow oeuropejskich, na nau
kę, technikę i edukację m ożna podzielić na w ew nętrzne i zew nętrzne (m iędzy
narodow e). W ew nętrzne czynniki polityczne polegały na znaczeniu, jakie przy
pisyw ano nauce i technice, (i ich poszczególnym elem entom ) w strategiach
gospodarczych władz państwowych.
Różnice m iędzy poszczególnym i krajam i stały się pod tym w zględem szcze
gólnie w idoczne na początku lat siedem dziesiątych. W szystkie kraje środkow o
europejskie starały się przyśpieszyć w zrost gospodarczy przez rosnącą efektyw 
ność i wydajność. Dla władz czechosłow ackich najw ażniejszym instrum entem
tej polityki była techniczna m odernizacja gospodarki oparta na krajow ych pra
cach badaw czo-rozw ojow ych. Pozwoliło to uniknąć zadłużenia zagranicznego,
a jednocześnie reform instytucjonalnych m ogących podkopać system kom uni
styczny. Politykę tę realizowano, z niewielkim i zm ianam i, do 1989 r. Głów nym
jej rezultatem była ekspansja, głównie ilościowa, krajowej bazy badaw czo-roz
wojowej.
Polskie w ładze na początku lat siedem dziesiątych rów nież próbow ały zm o
dernizow ać bazę techniczną gospodarki, jednakże głów nie przez finansow any
z kredytów im port zachodniej technologii (w yposażenia i licencji). Strategia ta
przew idyw ała dla krajow ej bazy badawczej i technologicznej jedynie rolę w spo
m agającą w absorpcji im portowanej technologii. Załam ała się ona pod koniec
lat siedem dziesiątych z powodu kryzysu zadłużeniowego. Jakkolw iek strategia
polegająca na im porcie technologii została porzucona, perm anentne trudności
ekonom iczne lat osiem dziesiątych uniem ożliwiły także rozwój własnej bazy B+R.
N a W ęgrzech, począw szy od 1968 r. (początek w ęgierskiej reform y gospo
darczej), większe znaczenie niż w Polsce i Czechosłow acji, począw szy od Jat
osiem dziesiątych, przydaw ano ściśle ekonom icznym m echanizm om wzrostu g o 
spodarczego i transferow i zachodniej technologii przez inw estycje zagraniczne,
W zw iązku z tym m niejszą wagę przyw iązyw ano do rozwoju krajow ych tech
nologii, stw arzano natom iast sprzyjające warunki dla rozwoju nauk ekonom icz
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nych i społecznych, które m iały pom óc we wprow adzaniu reform y gospodar
czej.
C zynniki zew nętrzne były zw iązane z politycznym , w ojskow ym i gospo
darczym podziałem świata na W schód (Układ W arszawski, R W PG ) i Zachód
(EW G, NATO ) oraz z przynależnością krajów w yszehradzkich do bloku w scho
dniego. Pow odow ało to przede wszystkim odizolow anie od głów nych św iato
wych źródeł zaaw ansow anych technologii. O graniczenia C O C O M nałożone na
kraje socjalistyczne m iały w tym wypadku szczególnie negatyw ne znaczenie.
Specyficzny typ gospodarki nakazow o-rozdzielczej pozostaw ił w yraźny ślad
w strukturach nauki, techniki i edukacji:
1. Socjalistyczny system ekonom iczny nie sprzyjał innowacjom . Przedsiębior
stwa państw ow e nie były zainteresow ane ani wym yślaniem i w prow adzaniem
now ych produktów ani redukow aniem kosztów przez stosow anie nowych
technologii. Z tego względu wynalazki pow staw ały jedynie poza sferą przed
siębiorstw (w ośrodkach badaw czo-rozw ojow ych i instytutach naukow ych)
i m ogły być w drażane do produkcji jedynie poprzez system centralnego pla
nowania, w zależności od interesów centralnej partyjno-państw ow ej biuro
kracji.
2. System ekonom iczny sprzyjał natom iast praktykom racjonalizacyjnym , któ
re jednak były często bezużyteczne lub nawet szkodliwe. Perm anentne nie
dobory, niepew ność dostaw m ateriałów i w yposażenia w ym uszały „innow a
cje” polegające na substytucji materiałów, wymyślaniu i produkowaniu narzędzi
(które skądinąd były już w ytwarzane na wyższym poziom ie jakościow ym
przez specjalistycznych producentów) itd. System ten w ym uszał jednocze
śnie dobre opanow anie procesów technologicznych przez kierow ników i in
żynierów oraz gotowość sprostania przez nich nieoczekiw anym problem om
technologicznym .
3. B odźce ekonom iczne innowacji, jak np. pragnienie sukcesu finansow ego lub
obaw a przed bankructwem , były bardzo słabe lub nie istniały. Sytuacja taka
frustrow ała i dem oralizow ała pracowników sfery B&R, a ośrodki badaw czorozw ojow e stawały się kolejnym i instytucjam i biurokratycznym i ze w szyst
kim i typow ym i dla nich cecham i (nadm ierne zatrudnienie, inercja, sym ulo
wanie pracy itd.).
4. Perm anentne niedobory w ym ienialnych walut zm uszały kraje socjalistyczne
do w ym yślania produktów i technologii, które m ogłyby być kupione znacz
nie taniej za granicą. D otyczyło to szczególnie C zechosłow acji, która jak
wcześniej wspom niano, przyw iązyw ała w ielką wagę do m odernizacji tech
nicznej i była ściśle odseparow ana od Zachodu.
5. W spom niane wyżej niedobory, charakterystyczne dla gospodarki socjalistycz
nej, dotyczyły także siły roboczej, toteż przyfabryczne szkoły zaw odow e od
gryw ały w ażną role w system ie oświaty. Szkoły te w iązały uczniów z przed
siębiorstw em i w ten sposób zapew niały, w w arunkach niedoboru, stały
dopływ siły roboczej.
System instytucjonalny nauki, techniki i edukacji w krajach Europy Środ
kowej został ukształtow any na przełom ie lat czterdziestych i pięćdziesiątych.
W jego skład wchodziły:
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1. A kadem ie nauk.
2. Szkoły wyższe.
3. Instytuty badawcze centralnych państw ow ych instytucji (jak kom isje plano
wania, m inisterstw a, itd.).
4. Sam odzielne instytuty badaw czo-rozw ojow e, laboratoria itd.
5. W ydziały B& R, laboratoria, biura konstrukcyjne i stanow iska pracy w przed
siębiorstw ach i ich zjednoczeniach.
6. R óżne ciała rządow e (rady, kom itety, kom isje itd.), które pom agały władzom
w prow adzeniu polityki w dziedzinie NTE.
W szystkie te instytucje były finansow ane bezpośrednio lub pośrednio z bu
dżetu państwa.
Bardzo ważne m iejsce w instytucjonalnym system ie nauki i techniki zajm o
w ała akadem ia nauk. Była to instytucja zajm ująca się zarów no sterow aniem na
uką, jak i konkretnym i badaniam i, prow adzonym i w wielu dyscyplinach. A ka
dem ie, oparte na wzorach radzieckich, zostały utw orzone we w szystkich krajach
socjalistycznych, zastępując instytucje naukow e (często także zw ane akadem ia
m i), które istniały w tych krajach niekiedy już od XIX wieku. A kadem ie skła
dały się z szeregu instytutów, kom itetów , kom isji, itd. o różnym stopniu zależ
ności od ich kierow nictw a. Celem akadem ii było prow adzenie badań w naukach
podstaw ow ych (teoretycznych) i dostarczanie swojej wiedzy uniw ersytetom i in
stytucjom specjalizującym się w naukach stosowanych. Instytucje należące do
akadem ii, z wyjątkiem prow adzenia studiów doktoranckich, nie kształciły stu
dentów. W krajach socjalistycznych, z wyjątkiem Polski, gdzie uniw ersytety za
chow ały znaczną rolę w badaniach podstaw ow ych, pozycja akadem ii była w ba
daniach podstaw ow ych dom inująca.
N iezależnie od uniw ersytetów utw orzono znaczną liczbę specjalistycznych
zaw odow ych szkół wyższych: technicznych, rolniczych, m edycznych, ekono
m icznych itp. W szkołach tych w stosunku do dydaktyki, działalność badaw cza
m iała drugorzędne znaczenie. Jedynie w Polsce w ykładow cy szkół w yższych
m ieli m niej obow iązków dydaktycznych niż ich koledzy z innych krajów socja
listycznych i m ogli poświęcić więcej uwagi działalności badaw czej.14
Badania stosowane oraz B& R były prow adzone głów nie w sam odzielnych
instytutach badawczych, nadzorowanych przez branżowe ministerstwa, oraz w tzw.
ośrodkach badaw czo-rozw ojow ych dużych przedsiębiorstw. Specjalną rolę od
gryw ały instytuty zw iązane z w ojskiem i milicją.

4.3. Ogólne tendencje transformacji
T ransform acja polityczna i ekonom iczna rozpoczęta w 1989 r. przyniosła
ważne zm iany w system ie nauki, techniki i edukacji.

14 Polska była wlyjątkowa także dlatego, że istniał tu, nawet w okresie stalinizmu, Katolicki
Uniwersytet Lubelski, uczelnia w znacznym stopniu niezależna od państwa.
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4.3.1. Procesy ogólne
1. W skutek recesji, konieczności ograniczania inflacji i deficytu budżetow ego,
we wszystkich krajach środkow oeuropejskich dokonano zasadniczych cięć
w budżecie państwa. O graniczenia te w największym stopniu dotknęły sfe
rę nauki, techniki i edukacji. W rezultacie po 1989 r. we wszystkich krajach
Europy Środkowej wydatki na naukę i B& R znacznie spadły (o blisko 2/3),
a zatrudnienie obniżyło się o połowę. O graniczenia dotknęły przede w szyst
kim instytuty resortow e oraz placów ki B& R w przedsiębiorstw ach. W iele
placów ek zlikw idow ano, a inne z trudem walczą o przetrw anie, redukując
zatrudnienie i przestaw iając się na inny rodzaj działalności, ja k np. w ynaj
m ow anie lub sprzedaw anie m ajątku, prow adzenie działalności handlow ej,
usługowej, produkcyjnej itp.
2. K łopoty finansow e, niestabilność i niepew ność w przedsiębiorstw ach pań
stwowych doprow adziły do ich zapaści finansow ej, skrócenia horyzontu cza
sowego podejm ow anych działań, a w konsekw encji do ograniczeń w w ydat
kach na B&R. Pow iązania m iędzy przedsiębiorstw am i a sferą nauki znacznie
się zm ieniły. Popyt na krajow e badania bardzo się obniżył w porów naniu
z zainteresow aniem importem technologii i wyposażenia. Im portow ana tech
nologia (również dzięki inwestycjom zagranicznym ) dość często podnosi tech
niczny poziom przedsiębiorstw , a także otw iera m ożliw ości rozw ijania pro
duktu (p ro d u ct developm ent) stwarzając popyt na konkretne zastosow ania:
w zornictw o, badania niezawodności, kontrola jakości itp.
3. Z naczna część realizow anych dawniej projektów badaw czych w dziedzinie
postępu technicznego nie wynikała z realnego na nie popytu, ale z faktu ist
nienia w centralnym planie funduszy na ten cel. W raz z likw idacją lub istot
nym ograniczeniem tego państw ow ego w sparcia m ożliwości badaw cze znacz
nie się zm niejszyły.
4. Pow stające pryw atne przedsiębiorstw a są na razie zbyt ubogie, niecierpliw e
i nastaw ione na szybki zysk, aby wydawać pieniądze na działalność badaw 
czo-rozw ojow ą, która na ogół nie przynosi natychm iastowych efektów. W re
zultacie przedsiębiorstw a te nie wypełniły luki po upadku centralnie stero
wanej sfery B&R.
5. Internacjonalizacja gospodarek środkowoeuropejskich i znaczny realny wzrost
wartości ich walut (szybsza stopa inflacji niż dew aluacji), ja k rów nież na
pływ kapitału zagranicznego spowodowały, że kupno gotowych technologii
lub produktów zagranicznych stało się tańsze i szybsze, niż produkow anie
ich w kraju.
6. Zakup środkow oeuropejskich przedsiębiorstw przez firm y zachodnie pow o
duje często zam ykanie m iejscow ych ośrodków B&R, poniew aż produkt, tech
nologia i m eneżm ent są w całości im portowane. Zagraniczni przedsiębiorcy
pojaw iający się w Europie Środkowej są zwykle zainteresowani tylko w sprze
daży i, zw łaszcza jeżeli produkują rów nież na trzecie rynki, w niezaw odnym
i tanim funkcjonow aniu ich technologii, przetestow anych gdzie indziej.
7. U padek „bloku w schodniego” spow odow ał załam anie się eksportu do kra
jó w b. ZSRR. D otyczy to rów nież eksportu relatyw nie zaaw ansow anych tech
nicznie produktów, w tym wyrobów przem ysłu obronnego.
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8. Tradycyjny profil gospodarki pow oduje że technicznie m niej zaaw ansow ane
produkty, jak np. stal, tekstylia, w yroby z drewna, szkło, naw ozy itd. odno
szą większe sukcesy na rynkach zagranicznych niż produkty gałęzi zaaw an
sowanej (np. elektronika), które nie mogą konkurow ać z technicznie bardziej
zaaw ansow anym i w yrobam i zachodnim i.
9. Pojaw ienie się atrakcyjnych m ożliwości zatrudnienia dla osób wysoko kw a
lifikowanych, energicznych i m obilnych zarówno w kraju, jak i za granicą,
spow odow ało m asow ą „ucieczkę m ózgów ” z nauki i szkolnictw a w yższego
do innych zawodów, głównie w firm ach prywatnych, zw łaszcza zagranicz
nych, w bankach, firm ach konsultingow ych itd., a także do instytucji nauko
wych za granicą. Selektywny odpływ i niedostateczny napływ do nauki, ba
dań i szkół w yższych spowodował deform ację w iekow ej i kw alifikacyjnej
struktury zatrudnionych. Szkołom wyższym i instytutom brakuje przede w szy
stkim m łodych asystentów i wysoko kw alifikow anego personelu techniczne
go. W ielu z tych, którzy pozostali, prowadzi dodatkow ą działalność zarob
kow ą poza m acierzystą placów ką, ze szkodą dla ich działalności dydaktycznej
i/lub badawczej.
10. Pojaw ienie się nowych dziedzin gospodarki i zw iązanych z nim i m ożliw o
ści zatrudnienia (bankowość, doradztwo, przedsiębiorstw a zagraniczne itd.)
podniosło atrakcyjność i prestiż w ykształcenia wyższego, zw łaszcza ekono
mii, prawa, zarządzania, języków zachodnich (angielskiego, niem ieckiego)
itp.
11. Popyt na specjalistów w nowych dziedzinach, wzrost zainteresow ania kształ
ceniem na poziom ie wyższym , zniesienie biurokratycznych lim itów przyjęć
studia, spow odow ało wzrost liczby studentów. Szkoły w yższe dostosow ują
program y nauczania do nowych warunków ekonom icznych przez uaktualnie
nie m ateriałów, ograniczenie przeciążenia materiałem pam ięciowym i nadm ier
nej specjalizacji kształcenia. M im o trudności finansow ych znacznie polep
szyło się w yposażenie szkól w yższych w kom putery i urządzenia
telekom unikacyjne. Jednocześnie postępuje zróżnicow anie szkół w yższych na
„m ocniejsze” i „słabsze” .
12. L iberalizacja działalności kom ercyjnej w dziedzinie szkolnictw a doprow adzi
ła do pojaw ienia się szkół prywatnych i niepaństw ow ych na w szystkich po
ziom ach szkolnictwa. System edukacji staje się więc bardziej elastyczny. P o
w iększył się także znacznie w achlarz kształcenia: studia podyplom ow e,
różnorodne kursy zaoczne i korespondencyjne itd.
13. N astąpiły także istotne zm iany w system ie instytucjonalnym oraz finanso
wym nauki i B&R. W prow adzono system grantów , uzupełniając i częścio
wo zam ieniając stare form y finansow ania i stare instytucje. Z akw estionow a
na została w szczególności pozycja Akadem ii N auk i we w szystkich krajach
Europy Środkow ej podjęto, nigdzie nie uw ieńczone pow odzeniem , próby
zm ierzające do zlikw idow ania tej instytucji.
Opisane powyżej tendencje i zjaw iska dotyczyły wszystkich krajów środko
woeuropejskich. O prócz tego istniały rów nież procesy specyficzne dla poszcze
gólnych krajów. I tak np. słowacka nauka i B&R odczuły konsekw encje rozpa
du Federacji, poniew aż Słow acja była beneficjentem m iędzyrepublikańskiego
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transferu finansow ego i m ogła pozw olić sobie na rozw ijanie pew nych dziedzin
w łaśnie dzięki temu transferowi. O becnie nie m a już tych m ożliwości.

4.3.2. Sytuacja finansowa
Pod koniec lat osiem dziesiątych Polska przeznaczała na naukę i B& R naj
m niejszy odsetek produktu krajow ego brutto, podczas gdy C zechosłow acja w y
daw ała najwięcej. W ostatnich latach we wszystkich krajach nastąpił spadek na
kładów i są one znacznie niższe w porównaniu do krajów zachodnich. W zależności
od źródła inform acji, udział B&R w PKB pod koniec lat osiem dziesiątych w a
hał się od 1,0—1,5% do 3^1% , podczas gdy obecnie wynosi od 0,6-0,8% w P ol
sce do ok. 2% Czechach.
W Polsce w 1989 r. udział wydatków na B&R w PKB wynosił 1.0%. W 1990 r.
wzrósł on do 1,3%, mimo absolutnej redukcji wydatków, która była jednak m niej
sza niż spadek PKB. W 1991 r. udział ten spadł do 0,9%. Oznaczało to dra
styczną (do 0,8%) redukcję wydatków, zważywszy kolejny spadek PKB w 1992 r.
W 1993 r. w ydano 0,6% ., a w budżecie państw a na 1994 r. zaproponow ano w y
datki w wysokości 0,58% PKB.
N a W ęgrzech udział wydatków na B& R w PKB w ykazuje rów nież tenden
cję spadkową. Podczas gdy w 1988 r. środki na B&R wynosiły 2,92% docho
du narodow ego podzielonego, to w 1990 r. stanowiły one 1,68% a w 1991 r.
zaledw ie 1,18%.
N ależy rów nież odnotować, że udział wydatków na B& R w PKB w Polsce
(około 1,0% na początku lat dziew ięćdziesiątych) był znacznie niższy niż na
W ęgrzech (ok. 2%), a zw łaszcza w C zechosłow acji (ok. 3%). Na początku pro
cesu transform acji Polska była w najgorszej sytuacji ekonom icznej, a rząd, za
jęty bieżącym i problem am i, zw racał m ałą uwagę na finansow anie B&R, które
z natury rzeczy jest inwestycją rentow ną po dłuższym czasie. R ów nież przed
siębiorstw a, uwolnione od centralnego planow ania i kontroli, zm uszone do ad
aptacji do nowych warunków gospodarki rynkowej, nie m ogły finansow ać sfe
ry B&R.
G łów ną rolę w finansow aniu nauki pełnią centralne instytucje państw ow e,
a zw łaszcza K om itet Badań N aukowych (KBN), zastępujący poprzednie insty
tucje, których zadaniem było sterow anie m auką i finansow anie badań nauko
wych. W 1989 r. 63% wszystkich w ydatków na B&R finansow anych było cen-tralnie, natom iast w 1991 r. KBN finansow ał już 72% tych wydatków. Ten wzrost
udziału instytucji centralnych w finansow aniu B&R nastąpił w skutek dużego
spadku w ydatków na B&R w przedsiębiorstw ach. W edług tych sam ych szacun
ków udział K B N w finansow aniu B&R w 1992 r. spadł do 59% , co m ogłoby
oznaczać, że gospodarka, która w tym czasie zaczęła w ykazyw ać oznaki oży
wienia, znów podjęła finansow anie B&R.
N a W ęgrzech w 1986 r. 17,1% funduszy na B&R pochodziło z budżetu pań
stwa, 2,2% z odrębnych funduszy państw ow ych (Narodowy Fundusz Badań N a
ukow ych), a 0,9% ze źródeł zagranicznych. Przew ażająca część (79,9% ) środ
ków przeznaczanych na naukę pochodziła od przedsiębiorstw w postaci
bezpośrednio zam aw ianych projektów lub z Funduszu Rozwoju Technicznego,
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który był zarządzany centralnie i zasilany przez specjalny podatek. W 1991 r.
udział budżetu państw a wzrósł do 33,7% , przedsiębiorstw a dostarczyły 40,3% ,
a 15,8% nadeszło z Funduszu Rozwoju Technicznego. W spółczynnik środków
budżetow ych do ogólnych środków na B&R był na W ęgrzech niższy niż w w ięk
szości krajów socjalistycznych. N ależy jednak pam iętać, że istotna część w kła
du przedsiębiorstw do B& R była im narzucona przez prawo, tak więc wkład ten
faktycznie stanow ił jeszcze jedną form ę państw ow ego w spierania B&R i pow i
nien być dodany do państw ow ych funduszy budżetowych.
N a Słow acji udział w ydatków na B& R w PKB spadł z 4,4% w 1989 r. do
2,2% w 1992 r. O graniczenie środków finansow ych było jeszcze w iększe niż re
dukcja zatrudnienia. Tak więc, m imo spadku liczby personelu o około 50% , w o
lum en w ydatków na jednego pracującego w B&R spadł (w cenach stałych) o oko
ło 25% — z 166 do 121 tysięcy koron.
Z naczne zm niejszenie finansow ania B& R doprow adziło nie tylko do ograni
czenia działalności poszczególnych placów ek i likw idacji niektórych z nich, ale
także do zasadniczej zm iany szans różnych dyscyplin naukow ych na przetrw a
nie i rozwój.
W skutek załam ania się w 1991 r. sfery B&R w przedsiębiorstw ach, w spół
czynnik badań eksperym entalnych w całym system ie jest bardzo niski w porów 
naniu ze standardam i m iędzynarodowym i. W 1991 r. w yniósł on 40% B&R.
R ów nocześnie widoczne są pewne tendencje, które pojawiły się ju ż w drugiej
połow ie łat osiem dziesiątych: m alejąca liczba asystentów, zm niejszenie w ielko
ści nakładów na 1 badacza nie rekom pensujące naw et stopy inflacji oraz dra
styczny spadek inwestycji.
M im o pogłębiającego się kryzysu nie odnotowano w iększego spadku liczby
placów ek naukow ych i badawczo-rozwojowych. W wielu z nich, m im o że w strzy
m ano w iększość prac, próbuje się jednak w oczekiwaniu na lepsze czasy zacho
wać szyld, część lokalu i personelu. Obecnie trudno jest ocenić, jakie są ich
szanse w nowej sytuacji. W niektórych przypadkach form alne utrzym yw anie je d 
nostek B& R (nieusuw anie szyldu) oznacza rzeczyw istą próbę przetrw ania. W in
nych przypadkach jest to przejawem inercji organizacyjnej lub wiąże się z kw e
stiam i podatkow ym i, operacjam i non-profit, polityką ubezpieczeniow ą lub
w zględam i taktycznym i.
Likw idacja części potencjału B& R nie m oże być uw ażana za stratę realną,
gdyż spora część starego sektora B& R była jałow a, wysoce nieefektyw na lub
okazała się bezużyteczna w nowej sytuacji gospodarczej, politycznej i m ilitarnej.

4.3.3. Zatrudnienie
O gólne zatrudnienie w nauce, B& R oraz szkolnictw ie w yższym krajów
w yszehradzkich m ożna szacować, m im o trudności w porów nyw aniu danych, na
około 350 tysięcy osób, w 1992 r. (praw ie 200 tys. w Polsce, 64 tys. w C ze
chach, ponad 50 tys. na W ęgrzech i 30 tys. w Słowacji). Liczba ta obejm uje
w szystkich tych, którzy są odnotowani w statystykach jako zatrudnieni w om a
wianej gałęzi gospodarki. Liczba pracow ników naukow o-badaw czych jest o ja 
kieś dw ie trzecie niższa i m oże być szacow ana na 120 tysięcy osób.
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Liczby te są znacznie niższe niż w okresie kom unizm u. M ożna szacow ać,
że około 150 tysięcy osób (w tym ok. 35 tys. pracow ników naukow ych) opu
ściło ten sektor od 1985 r. tak więc zatrudnienie w nauce i B& R, w połow ie lat
osiem dziesiątych, m ożna szacować na pół miliona. Najw iększe ubytki m iały m iej
sce w Czechach i w Słowacji, które straciły ponad 50% pracow ników tego sek
tora. Polska stanowiła w tym przypadku wyjątek poniew aż ludzki potencjał n a
ukowy, w wyniku wzrostu kadr akadem ickich w szkołach w yższych pozostał
stabilny przez całe dziesięciolecie.
Zm iany w potencjale badawczym w Polsce przedstaw ia tabela 40.
Tabela 40.
Zatrudnienie w nauce i B&R w Polsce, 1985-1992
Instytucja

lata

zatrudnienie całkowite

Instytucje sektora B&R z tego:

1985
1988
1990
1992

107.700
105.261
87.356
68.627

18.289
17.431
15.088
12.514

Akademia Nauk

1985
1988
1990
1992

10.785
11.393
10.960
9.202

4.203
4.538
4.388
4.020

Instytuty i ośrodki B&R,
jednostki pomocnicze

1985
1988
1990
1992

96.915
93.868
76.666
59.066

14.086
12.893
10.700
8.494

Szkoły wyższe

1985
1988
1990
1992

Ogółem

pracownicy naukowi

46.143

130.114

1985
1988
1990
1992

50.048
50.688
64.432
65.136

198.741

63.202

Jak widać z pow yższego zestawienia, najbardziej istotny spadek zatrudnie
nia m iał m iejsce w instytutach i ośrodkach B&R (poza A kadem ią Nauk), które
w latach 1985—1992 straciły łącznie ponad 40% personelu. Znaczna redukcja za
trudnienia nastąpiła rów nież w instytucjach obsługi nauki i techniki, o około
30% , podczas gdy A kadem ia N auk straciła tylko niew iele ponad 10% swoich
kadr. Chociaż duży spadek zatrudnienia m iał m iejsce po 1988 r., to zjaw isko to
zarysow ało się ju ż wcześniej.
Zatrudnienie, które w 1985 r. wynosiło 102,7 tys. osób, spadło do 82,8 tys.
w 1990 r. i do 65,1 tys. pod koniec 1992 r. Ten gw ałtow ny spadek zatrudnie
nia nie m usiał oznaczać proporcjonalnej straty w potencjale B&R.
W okresie transform acji w Polsce i w innych krajach w yszehradzkich w y
stąpił m asow y odpływ naukow ców do innych zawodów. I tak np. „ucieczka m ó
zgów ” za granicę i do innych zawodów w kraju jest jednym z w iększych za
grożeń dla polskiej nauki. Gdyby nie istniał w ew nętrzny i zew nętrzny drenaż
m ózgów, poziom zatrudnienia w 1991 r. byłby w yższy o około 25% od stanu
faktycznego. Straty polskiej nauki wskutek w ew nętrznego odpływu m ózgów by
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ły jednak większe niż te, które wystąpiły w wyniku em igracji zagranicznej. Ten
drugi czynnik obniżył ludzki potencjał nauki polskiej o około 10%, podczas gdy
odpływ do lepiej płatnych zajęć w kraju w yniósł ok. 15%.
Zm iany w w ęgierskim potencjale badawczym w ostatnich latach przedsta
w iają tabele 41 i 42.
Tabela 41.
Zatrudnienie w li& R na Węgrzech, 1986-1991
1986

1987

1988

1989

1990

1991

instytuty B&R

19.704

19.708

19.180

18.274

15.536

12.951

instytuty badawcze w
uczelniach

22.120

22.179

22.530

22.370

22.787

22.607

ośrodki badawcze w
przedsiębiorstwach

30.900

28.720

26.180

23.271

17.134

12.013

5.039

4.822

4.625

4.354

4.266

3.647

77.735

75.429

72.515

68.243

59.723

51.218

Liczba zatrudnionych

inne ośrodki badawcze
ogółem

Tabela 42.
Personel badawczy na Węgrzech, 1986-1991
Liczba badaczy i wysoko
k wal i fi kowanych profesjonal i stów

1987

1986

1988

1989

1990

1991

7.501

7.494

7.387

7.234

6.267

5.385

instytuty badawcze w uczelniach

13.814

13.701

13.991

13.957

14.044

14.192

ośrodki badawcze w
przedsiębiorstwach

13.108

12.448

11.157

10.058

7.442

5.027

instytuty B&R

inne ośrodki badawcze
ogółem

2.936

2.810

2.733

2.587

2.503

2.159

37.359

36.453

35.268

33.836

30.256

26.763

Zatrudnienie w sektorze B& R na W ęgrzech, m im o pew nych różnic w dyna
m ice, charakteryzują te sam e tendencje co w Polsce. N ajw iększy spadek miał
m iejsce w jednostkach badawczych przedsiębiorstw , które w 1991 r. straciły po
nad połow ę personelu z 1980 r. Natom iast stan zatrudnienia w szkolnictw ie w y
ższym , podobnie jak w Polsce, nie uległ większym zmianom .
D ane na tem at dynam iki zatrudnienia w B& R w C zechach przedstaw ia ta
bela 43.
Tabela 43.
Zatrudnienie w B&R w Czechach, 1985-1992
(w ty s ią c a c h )
Rok

Zatrudnienie ogółem

Naukowcy w B&R

1985

135.0

17.8

1988

140.4

20.3

1990

105.9

15.7

1991

76.5

14.9

1992

64.0

-
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W latach 1988-1991 Czechy straciły praw ie połow ę zatrudnienia w B& R,
natom iast odpływ pracow ników naukow ych był już znacznie m niejszy. D ostęp
ne dane nie pozw alają przeanalizow ać najnowszych tendencji w B& R w po
szczególnych gałęziach gospodarki, jednakże dane dla lat 1989 i 1990 są inte
resujące (patrz tab. 44).
Tabela 44.
Zatrudnienie w organizacjach B&R w Republice Czeskiej w wybranych działach
(w tysiącach)
Działy gospodarki narodowej

1989

1990

B&R ogółem

137.9

105.9

85.3

62.1

przemysł
budownictwo

4.3

3.3

rolnictwo

9.6

6.6

transport i łączność

3.9

3.5

ochrona zdrowia

5.5

4.1

Jak widać, najostrzejszy spadek nastąpił w zapleczu naukow obadaw czym rol
nictw a i przem ysłu, a najm niejszy — transportu i łączności.
D ynam ikę zatrudnienia w sektorze B& R w Słow acji przedstaw ia tabela 45.
Tabela. 45.
Zatrudnienie w sektorze B&R w Słowacji, 1988-1992
1988

1989

1990

1991

1992

Zatrudnienie ogółem

63.251

58.815

52.641

40.085

30.284

z tego w badaniach
z tego z wykształceniem wyższym
z tego ze stopniem naukowym

33.558
22.201
3.816

33.535
21.301
3.797

28.745
15.550
3.652

21.404
12.576
3.224

16.286
10.681
2.803

Kategorie

Spadek zatrudnienia w Słowacji był także znaczny. Sektor B& R do końca
1992 r. stracił ponad połow ę swojego całkow itego zatrudnienia z 1988 r. R e
dukcja kadr ze stopniem naukow ym była znacznie m niejsza i w ynosiła nieco
ponad jedną czwartą. Podobna tendencja, jak pam iętam y, w ystąpiła w Czechach.
W rezultacie udział personelu ze stopniem naukow ym w zrósł z 11% w 1988 r.
do 15% w 1992 r.

4.3.4. „Produkt naukowy”
A naliza scjentom etryczna przedstaw iająca liczbę publikacji w dłuższym okre
sie (1981—1992) w skazuje na istnienie w yraźnego związku m iędzy PKB per ca^
pita a liczbą publikacji naukow ych cytow anych w m iędzynarodow ych bazach
danych odniesionych do liczby ludności (patrz wykres 16). Jak w ynika z tych
danych, produkcja naukow a krajów wyszehradzkich jest w łaściw a dla państw
o średnim poziom ie rozwoju.
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Rycina 16 .
Relacja PKB i liczby publikacji naukowych na jednego mieszkańca

W 1981 r. w klasyfikacji wg ogólnej liczby publikacji w stosunku do licz
by ludności Polska zajm ow ała 15, C zechosłow acja 18, a W ęgry 23 m iejsce.
W 1992 r. Polska spadła na 18, C zechosłow acja na 21, a W ęgry na 28 m iejsce.
Z kolei w klasyfikacji według dynam iki wzrostu liczby publikacji Polska zaj
m ow ała 41 pozycję (w zrost o 128%), C zechosłow acja 42 (w zrost o 120%), a W ę
gry 44 (wzrost o 110%), podczas gdy wzrost obserwowany u lidera klasyfika
cji, K orei Południow ej, w yniósł 1078%. N atom iast średni odnotow any przyrost
publikacji w yniósł w tym czasie 140%.
W ciągu całego okresu 1981—1992 Polska zajm ow ała 17 m iejsce na świecie
pod względem liczby publikacji, C zechosłow acja —21, a W ęgry —26. N atom iast
ogólna liczba cytow ań daw ała Polsce 21 m iejsce, W ęgrom — 25, a C zechosło
w acji - 26, przed Grecją (31) i Portugalią (40) a za H iszpanią (17), B elgią (15)
i H olandią (7).
M iejsce Polski pod względem liczby publikacji w poszczególnych dziedzi
nach nauki w aha się od 11 w chem ii do 35 w m edycynie klinicznej. N asz kraj
zajm uje 14 m iejsce w naukach inżynieryjnych, naukach m ateriałow ych i m ate
m atyce oraz 16 w inform atyce i badaniach interdyscyplinarnych.
Pow yższe liczby przedstaw iają wpływ trudności finansow ych oraz spadku
zatrudnienia w nauce i B& R na rezultaty badań w krajach w yszehradzkich. P rze
ciw nie do tendencji światowych, od połowy lat osiem dziesiątych następow ało
stałe zm niejszanie się liczby publikacji, które trwało aż do 1991 r. S pow odow a
ło to spadek udziału tych krajów w dorobku nauki światowej.
R ezultaty badaw cze w poszczególnych krajach m ają różną strukturę. W p o 
rów naniu z ogólną sytuacją m iędzynarodow ą, kraje środkow oeuropejskie cechu
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ją się bardzo dobrą rów now agą jeśli chodzi o badania eksperym entalne i teore
tyczne, natom iast najw iększe zaniedbania w ystępują w zakresie zastosow ania re
zultatów badań. Szczególnie wysoki udział badań stosow anych obserw ow any jest
na W ęgrzech, natom iast badań podstaw ow ych — w Polsce (patrz poniższy w y
kres). R ozbieżność tendencji wzrostu poszczególnych dziedzin nauk technicz
nych, obserw ow ana w C zechosłow acji i Polsce po 1989 r., w skazuje, że istnie
jące wcześniej pow iązania, wynikające z socjalistycznego m iędzynarodow ego
podziału pracy, ciągle istnieją.
Rycina 17.
Publikacje naukowe w krajach środkowoeuropejskich (w tys.) i ich struktura wg typu badań

Produkcję B& R m ożna rów nież m ierzyć aktyw nością patentową. Tabela 46
przedstaw ia dane dla Polski.
Tabela 46.
Polska aktywność patentowa w latach 1980-1992
Rok

Wnioski patentowe

Patenty przyznane

1980
1985
1988
1990
1991
1992

6.198
5.124
6.280
4.106
3.393
2.896

5.736
3.479
2.796
3.242
3.418
3.443

Tendencja spadkow a w polskiej aktyw ności patentowej była najbardziej w y
raźna w przypadku liczby wniosków patentow ych złożonych przez osoby i in
stytucje zam ieszkałe i działające w kraju (rezydenci). Liczba patentów w 1992 r.
spadła o ponad 50% w stosunku do 1988 r. Inny obraz przedstaw iają liczby pa
tentów przyznanych rezydentom ; od 1989 r. notuje się naw et trend wzrostowy.
N ie je st jasne, czy należy to przypisać opóźnieniom w przyznaniu patentów czy
bardziej rygorystycznym kryteriom ich przyznawania.
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4.3.5. Restrukturyzacja instytucjonalna
Sektor nauki i B& R w krajach w yszehradzkich przechodzi nie tylko zm iany
ilościow e, ale także transform ację instytucjonalną. Przem ysłow e instytuty badaw 
cze zostały częściow o przekształcone w spółki akcyjne. Trzy czw arte w szyst
kich instytutów badaw czych rozszerza swoje zdolności produkcyjne i usługow e,
a około połow y z nich zm ieniło program y badawcze. O graniczają także zatru
dnienie, choć redukcje personelu są przede w szystkim spow odow ane odpływ em
pracow ników z pow odu niskich płac w instytucjach badaw czych, w porów naniu
z w yższym i płacam i oferow anym i przez sektor prywatny.
W e wszystkich krajach, z wyjątkiem W ęgier, resortow e placów ki B& R zdo
łały się utrzym ać m im o okrojonych funduszy na swoją działalność. N a W ęgrzech
pozostały jedynie instytucje podległe M inisterstwu Rolnictwa.
A kadem ie nauk również przechodzą proces przem ian polegający przede w szy
stkim na odbiurokratyzow aniu działalności naukowej. Istniejące opinie o k o 
nieczności likw idacji akadem ii, jako sym bolu daw nego ustroju, nie w ydają się
słuszne, gdyż koszty radykalnej reorganizacji pionu badaw czego akadem ii były
by ogrom ne i m ogłyby zagrozić rozw ojow i wielu dyscyplin badawczych.
Proces transform acji system ów nauki i B& R w Europie Środkow ej jest w du
żym stopniu spontaniczny. D opiero bardzo niedaw no (np. w Polsce —w 1993 r.)
sform ułow ano w yraźne priorytety polityki naukowej.
Z drugiej strony, w skutek pojaw ienia się konkurencji, zarysow ał się efekt
polaryzacji. W iele instytutów udow odniło swoją przydatność, zdobyw ając zam ó
w ienia na badania ze źródeł krajow ych lub zagranicznych. Potrafiły one nie tyl
ko przetrw ać okres transform acji, ale także rozw inąć działalność, zw iększyć w y
posażenie techniczne i zatrudnienie. Dużo jest jednak placów ek, które nadal nie
potrafią się odnaleźć w w arunkach krajow ej i m iędzynarodow ej konkurencji.

4.4. Technika
4.4.1. Innowacje
Zdolność do tw orzenia i absorbow ania innowacji jest najw iększym w yzw a
niem dla krajów wyszehradzkich na przełom ie X X i XXI wieku.
W ostatnim okresie zm ieniło się rozum ienie pojęcia innowacji, która prze
kształciła się z pojedynczego w ydarzenia (wynalazku) w kom pleks zjaw isk i pro
cesów w przęgniętych w now e wzorce i technologie produkcji15. W historycz
nym dośw iadczeniu krajów środkow oeuropejskich ten kom pleks m echanizm ów
społecznych nigdy zbyt dobrze nie funkcjonow ał, a różnica m iędzy innow acyj
ną cyw ilizacją Europy Zachodniej, a raczej im itacyjną16 cyw ilizacją Europy Środ
kowej i W schodniej, była w historii mniej lub bardziej widoczna.

15 OECD-TEP, op. cit., s. 16.
16 Jest to jednak tylko uzasadniona hipoteza, która powinna być sprawdzona empirycznie.
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M ożna oczyw iście przytoczyć wyjątki od tej generalnej prawidłow ości. Szcze
gólnie istotna jest w tym przypadku spuścizna okresu kom unistycznego, kiedy
klim at ekonom iczny, społeczny i polityczny nie daw ał pozytyw nych bodźców
dla w ytw orzenia się złożonych m echanizm ów, które leżą u podstaw now ych pro
cesów technologicznych i produkcji nowych wyrobów. W tym kontekście nale
ży w spom nieć zarówno o generalnie negatyw nej, jak i w niektórych dziedzinach
pozytyw nej roli Układu W arszaw skiego i RW PG.

4.4.2. Technologie przemysłowe
C harakterystyki poziom u technologii trudniej dokonać niż nauki, poniew aż
ilość inform acji jest ograniczona i w jeszcze większym stopniu brak porów ny
w alnych danych dla czterech krajów. Niem niej dają się zauważyć pew ne cechy
ogólne. Jedną z nich jest zróżnicow ana sytuacja w każdym z krajów z punktu
w idzenia stanu techniki (technologii) przem ysłowej. Poza przestarzałą techniką
w w iększości gałęzi przem ysłu i zakładów, istnieją liczne enklaw y zaaw anso
wanej technologii. Niektóre z nich zostały stworzone dzięki zagranicznym in
w estycjom , których rola we wszystkich krajach rośnie.
W pływ inwestycji zagranicznych na ogólny poziom techniczny i placów ki
B& R w przem yśle nie jest jednakow y. Z jednej strony istnieje tendencja do trak
tow ania przedsiębiorstw kupowanych lub budowanych w krajach Europy Środ
kowej przez zagranicznych inwestorów jako zakładów ściśle w ykonaw czych, k o 
rzystających z tańszej siły roboczej i surowców. Pow oduje to, m iędzy innym i,
ograniczanie lub zam ykanie jednostek B&R w tych krajach. Z drugiej jednak
strony, nowe technologie i w yposażenie transferow ane dzięki inwestycjom za
granicznym podnoszą poziom techniczny kraju. M ożna także odnotow ać przy
padki zachow ania a naw et w zm ocnienia działalności B& R w przedsiębiorstw ach
zakupionych przez firm y zachodnie.
Przem ysły krajów Europy Środkowej poddane są działaniu sprzecznych w pły
wów i tendencji.
W Polsce charakteryzują się one szeregiem negatyw nych zjawisk, jak rosną
ce zużycie środków trwałych oraz m ała w ydajność i efektyw ność. Struktury prze
m ysłow e są zdekapitalizow ane i zapóźnione technicznie w porów naniu z przo
dującym i krajam i o 20—30 lat. W edług niektórych szacunków , firm y
zaaw ansow anej techniki dostarczają tylko 3,5% ogólnej produkcji przem ysłow ej,
podczas gdy w bardziej rozwiniętych krajach udział ten sięga 20%.
N iem niej istnieją w Polsce przedsiębiorstw a, które opanow ały now oczesne
technologie i m ają dobre wyposażenie, innowacyjny personel i niekiedy dobry
m eneżm ent. Niestety w kilku przypadkach potencjał ten znajduje się w gałęziach
przem ysłu dotkniętych recesją, jak np. przem ysł zbrojeniowy. Ale naw et tam
zdołano w yprodukow ać wysokiej jakości w yroby przydatne także dla celów cy
w ilnych, ja k np. helikoptery oraz sam oloty sportowe i treningow e. N iektórzy
producenci konsum pcyjnych wyrobów trwałego użytku (odkurzaczy, w yposaże
nia kuchennego itp) zdołali ulokować produkcję na silnie konkurencyjnych ryn
kach Europy Zachodniej i Ameryki. Niektórzy sprzedają w yroby pod własnym i
nazw am i, ale cześć producentów eksportuje je pod firm ą renom ow anych m arek
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zachodnich. Producenci niektórych tradycyjnych dla polskiego przem ysłu w yro
bów, jak statki czy m aszyny budowlane, dzięki wysokiej jakości swoich produk
tów utrzym ali lub odzyskali swoje pozycje na rynkach krajow ych i zagranicz
nych.
Z aobserw ow ać m ożna także kilka innych pozytyw nych tendencji zarów no
w firm ach państw ow ych, jak i pryw atnych, np. w iększą troskę o jakość i este
tykę wyrobów. N iektóre przedsiębiorstw a podejm ują produkcję w yrobów zaa
wansow anej techniki (jak kom putery, telew izory itp). W ytw arzają podzespoły
dla firm zagranicznych lub składają w yroby gotowe z im portow anych części.
Jednakże coraz w iększa część produktu finalnego produkow ana jest na miejscu.
O bserw ow ać m ożna także wzrost zainteresow ania dużych firm państw ow ych
działalnością B&R. Istotny jest też fakt, że ożyw ieniu produkcji przem ysłow ej
w Polsce po 1992 r. tow arzyszyło m alejące zużycie energii, co oznacza popra
w ę w ażnego czynnika technicznego w polskim przemyśle.
D ziałalność B& R węgierskiego przem ysłu załam ała się w wyniku kryzysu
i procesów transform acji w początkach łat dziew ięćdziesiątych. Szczególnie do
tknęło to w ielkie przedsiębiorstw a eksportujące większość swojej produkcji na
rynek b. ZSRR.
Znaczna część daw nego potencjału B& R przem ysłu znajdow ała się w prze
m yśle m aszynow ym i jego zadaniem było dostarczenie substytucji technologii
i w yposażenia, których im port był niem ożliw y z powodu ograniczeń C O C O M
lub braku w ym ienialnej waluty. M ożliw ości zakupu nowych technologii posta
w iły pod znakiem zapytania celow ość kontynuow ania badań nieefektyw nych
w now ych warunkach. Jednakże niektóre jednostki badaw cze w przedsiębior
stwach przetrw ały, chociaż ze zredukowanym personelem . N atom iast inne zo
stały spryw atyzow ane, kontynuując działalność badaw czą dostosow aną do no
wych potrzeb.
Jednostki badaw cze przetrw ały także w niektórych firm ach spryw atyzow a
nych, ja k np. w przypadku Tungsram u lub naw et rozbudow ane, jak to m iało
m iejsce w przypadku firm y farm aceutycznej Chioin-Sanofi, której w łaścicielam i
w iększości udziałów stały się firm y francuskie i am erykańskie.
Z punktu w idzenia technologii, czeski przem ysł jest niejednorodny. Z jednej
strony słynie z w ysokich kw alifikacji i kultury technicznej inżynierów i robot
ników , (m im o charakterystycznej dla w szystkich krajów w yszehradzkich dem o
ralizacji okresu kom unistycznego), znacznych zasobów m aterialnych nagrom a
dzonych w różnych gałęziach przem ysłu i z dużej aktyw ności innow acyjnej
(patentow ej). Z drugiej strony now a sytuacja ekonom iczna ujaw nia pew ne sła
bości czeskiego przemysłu, polegające na niedostatecznej wydajności pracy (znacz
nem u spadkow i produkcji nie tow arzyszyła redukcja zatrudnienia), m alejącej
działalności B& R w przem yśle oraz na przesunięciu w kierunku gałęzi m niej
technicznie zaaw ansow anych, które okazały się bardziej skuteczne na konkuren
cyjnych rynkach zachodnich niż sektor zaaw ansow anej techniki.
O becna sytuacja w czeskim przem yśle charakteryzuje się znacznym spad
kiem produkcji i m ałym stopniem w ykorzystania zdolności produkcyjnych. R oz
m iar tych zjaw isk jest jednak odm ienny w różnych gałęziach i sektorach. G ałę
zie technologicznie m niej w ym agające (przem ysł energetyczny i paliw ow y,
hutnictw o, przem ysł spożywczy, produkcja papieru i celulozy) lepiej dostosow a
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ły się do nowych warunków niż gałęzie bardziej zaaw ansow ane technologicznie
(przem ysł elektrom aszynow y, elektronika, technologie łączności). Przem ysłow i
chem icznem u, zw łaszcza petrochem icznem u, udało się utrzym ać dynam ikę pro
dukcji.
M echanizm relokacji działał, jak na razie, bardziej w kierunku m obilizow a
nia dostępnych zasobów technicznych niż w kierunku głębokiej restrukturyzacji
aparatu w ytw órczego przez ograniczanie program ów produkcyjnych, now e in
w estycje, im port technologii. M obilizacja zasobów polegała na w ykorzystyw a
niu istniejących urządzeń produkcyjnych, reorganizow aniu przedsiębiorstw przez
oddzielenie produkcji o wysokiej jakości od w ytw órczości substandardow ej oraz
św iadczeniu usług zagranicznym klientom na zasadach podzleceń.
U padek niektórych gałęzi zaaw ansow anej technologii, ja k np. elektroniki,
m oże być uw ażany za rezultat otw arcia gospodarki. Przem ysł ten, funkcjonują
cy poprzednio w w arunkach częściowej autarkii, w nowych w arunkach okazał
się niekonkurencyjny. Te sam e pow ody m ogą stać się przyczyną ograniczenia
produkcji w gałęziach o tradycyjnych technologiach, ja k np. przem ysł m aszyno
wy, specjalistyczna chem ia i hutnictwo.
O bserw ow ane zm iany polegają, ogólnie rzecz biorąc, na wzm ocnieniu trady
cyjnych gałęzi produkcyjnych (szkło, ceram ika, przem ysł tekstylny i odzieżow y)
oraz na selektyw nych zm ianach w dziedzinach produkcji opartych na now ocze
snych technologiach, które m ogą być podstaw ą pow iązań technologicznych z kra
jam i zachodnim i.
Inw estycje zagraniczne napływ ają przede w szystkim do technologicznie mniej
w ym agających gałęzi, takich jak:
• przem ysł tytoniow y, szklany, produkcja napojów bezalkoholow ych —504 m i
lionów USD;
• przem ysł sam ochodow y i środków transportu — 423 min USD;
• przem ysł spożywczy — 190 min USD;
• przem ysł chem iczny — 111 m in USD.
Jak dotychczas, udział kapitału zagranicznego w gałęziach opartych na no
w oczesnych technologiach jest nieistotny i w łącza się w ram y istniejących pro
gram ów produkcyjnych przedsiębiorstw , toteż inw estycje kapitału zagraniczne
go w zm acniają tradycyjne gałęzie czeskiego przem ysłu.
M im o tych negatyw nych tendencji, są też pew ne zjaw iska pozytyw ne, ja k
np. zainteresow anie czeskich naukow ców sprzedaw aniem w yników sw oich ba
dań za granicę oraz aktyw na m iędzynarodow a w ym iana odkryć technologicz
nych.
S łow acja charakteryzuje się najw iększym udziałem przem ysłu ciężkiego (hut
nictw o, petrochem ia, przem ysł zbrojeniow y), najw iększą liczbą w ielkich fabryk,
w ysoką zależnością od pow iązań z b. ZSRR (jako dostaw cą surow ców i odbior
cą dóbr przetw orzonych), niskim w ykorzystaniem zdolności w ytw órczych zw ią
zanym z załam aniem się eksportu do b. ZSRR i innych krajów w schodnioeuro
pejsk ich oraz trudnościam i w dostosow aniu się do now ych w arunków
gospodarczych.
Przem ysł słow acki w znacznym stopniu pow stał w wyniku forsow nej indu
strializacji socjalistycznej lat pow ojennych, która charakteryzow ała się niskim
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poziom em technologicznym (w porównaniu z krajam i zachodnioeuropejskim i)
w yrażającym się dużym zużyciem czynników produkcji: energii, surow ców i si
ły roboczej oraz katastrofalnym zagrożeniem dla otaczającego środow iska. P rze
m ysł słow acki, podobnie jak inne dziedziny, odczuw a negatyw ne skutki w yni
kające z podziału Federacji Czecho-Słowackiej, jak np. niedostateczna sieć centrów
usług przem ysłow ych (testowanie jakości, certyfikowanie, itp), które były w w ięk
szości zlokalizow ane w Czechach.
T akże napływ kapitału zagranicznego do Słow acji, w porów naniu do Czech
i W ęgier, je st w yraźnie m niejszy, co m oże stworzyć gorsze w arunki dla aw an
su technologicznego tego kraju.

4.5. Edukacja
System edukacji w krajach Europy Środkowej składa się z trzech poziom ów :
podstaw ow ego, średniego i wyższego, uzupełnianego przez różne form y eduka
cji podyplom ow ej.
Szkolnictwo podstawowe jest obowiązkowe i prawie wszystkie dzieci (98—99%)
w wieku 7—14 lat uczęszczają do szkół. W spółczynnik skolaryzacji w grupie
wiekow ej 15—19 lat, a więc w szkołach ponadpodstaw ow ych (co nie zaw sze zna
czy średnich), wynosi około 80%. Znaczna część m łodzieży kształci się nadal
w zasadniczych szkołach zawodow ych, średnich szkołach zaw odow ych, a znacz
nie m niej w ogólnokształcących.
W Polsce np. uczniow ie 4-letnich szkół ogólnokształcących stanow ią zale
dw ie 25% ogólnej liczby m łodzieży uczęszczającej do szkół średnich (ściślej —
ponad podstaw ow ych); 34% uczniów uczęszcza do 4- lub 5-letnich zaw odow ych
szkół średnich a aż 41% do 3-letnich zasadniczych szkół zaw odow ych nie da
jących św iadectw a m aturalnego. Te ostatnie szkoły przygotow yw ały na ogół ro 
botników do pracy w określonym przedsiębiorstw ie i często były przez nie pro
wadzone. Ten typ szkół, w zw iązku ze zm ianam i na rynku pracy, pow oli zanika,
a ich absolw enci, o wąskim specjalistycznym przygotow aniu do konkretnego za
wodu, należą do głów nych ofiar bezrobocia. D yplom tych szkół nie daje upraw 
nień do podjęcia studiów wyższych, tak więc uczniow ie podejm ujący w nich n a
ukę znajdują się ju ż w m om encie startu na bocznym torze.
W e w szystkich analizow anych krajach w zględna liczba studiujących w szko
łach w yższych jest znacznie niższa niż w wysoko rozw iniętych krajach Z acho
du. Liczba studentów na 10 tysięcy m ieszkańców w aha się w granicach 100—125,
podczas gdy w krajach zachodnich zw ykle przekracza 200. Procent m łodzieży,
która po ukończeniu szkoły średniej (ponadpodstaw ow ej) kontynuuje edukację,
jest rów nież niski i wynosi około 15%.
W 1992 r. we w szystkich czterech krajach w różnych form ach szkolnictw a
w yższego kształciło się około 800 tysięcy osób. Jest to liczba nie odpow iadają
ca potrzebom tych krajów.
K orzystny natom iast, w porównaniu z krajam i zachodnim i, jest w spółczyn
nik studenci/nauczyciele, który waha się w przedziale 5,5—8,5, podczas gdy w kra
jach zachodnich wynosi ponad 15.
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W ostatnich latach w system ach edukacyjnych krajów w yszehradzkich ob
serwuje się rosnące zainteresowanie przedm iotam i szczególnie przydatnym i w no
wej sytuacji ekonom icznej (ekonomią, zarządzaniem , prawem , itp). System y edu
kacyjne przechodzą głęboką transformację w sferze programowej i instytucjonalnej.
O bok szkół publicznych pow stają także, na wszystkich szczeblach szkolnictw a,
szkoły prywatne.
W e wszystkich czterech krajach struktura w ykształcenia szkolnictw a w yższe
go jest zdom inow ana przez w ykształcenie techniczne. Polska stanow i wyjątek,
poniew aż proporcje są tu bardziej wyrównane.
W roku akadem ickim 1992/93 we wszystkich szkołach w yższych w Polsce
było 496 tys. studentów, z tego 25% studiowało nauki hum anistyczne, 23% —
techniczne, 12% — ekonom iczne, 10% — m atem atykę i nauki przyrodnicze, 9%
— m edycynę, 9% — prawo i 5% — nauki rolnicze. Pozostali uczęszczali na w y
chow anie fizyczne (4% ), kierunki artystyczne, teologiczne (2% ) i inne (1%).
W ostatnich latach nastąpiły liczne zm iany w liczbie studentów i nauczy
cieli. Przedstaw ia je tabela 47.
Tabela 47.
Zmiany liczby studentów i nauczycieli akademickich w szkołach wyższych w Polsce,
1980-1993
liczba
nauczycieli

studenci/
nauczyciele

Rok
akademicki

liczba
studentów

studenci
na 10 tys.
mieszkańców

1980/81

453.700

54.681

8.30

127,1

1981/82

426.500

54.691

7,80

118,1

1982/83

396.600

56.429

7,03

109,0

1983/84

396.600

55.887

6.61

107.7

1985/86

340.700

57.280

5,95

91,3

1989/90

374.000

60.333

6.20

98,4

1990/91

403.800

64.454

6,24

105,7

1991/92

428.200

63.176

6.78

111.8

1992/93

495.700

63.076

7,86

122,0

Do połowy lat osiem dziesiątych m ożna było obserw ow ać spadającą liczbę
studentów, zm niejszanie się współczynnika studenci/nauczyciele oraz w skaźni
ka studentów na 10 tys. m ieszkańców przy m niej więcej stabilnej liczbie nau
czycieli akadem ickich. Od końca lat osiem dziesiątych dom inuje odw rotna ten
dencja, potw ierdzająca poprzednią tezę o zm ieniającej się roli w ykształcenia
w yższego w obecnej sytuacji ekonom icznej.
System szkolnictw a w yższego na W ęgrzech charakteryzuje się relatyw nie ni
ską liczbą studentów, bardzo niskim w spółczynnikiem studenci/nauczyciele oraz
dw uszczeblow ym system em organizacyjnym szkolnictw a w yższego w zorow a
nym na m odelu anglosaskim .
L iczba studentów szkół w yższych na W ęgrzech w okresie pow ojennym cha
rakteryzow ała się dużą zm iennością. W latach pięćdziesiątych szybko rosła, to
też w skaźnik liczby studentów w stosunku do m łodzieży w odpow iednim w ie
ku był znacznie wyższy w Europie Zachodniej. W skaźnik ten jednak zaczął
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spadać ju ż od 1954 r. Ponow ny wzrost na niektórych kierunkach m iał m iejsce
na początku lat sześćdziesiątych. W tym okresie w skaźnik skolaryzacji na p o 
ziom ie w yższym był najw iększy wśród krajów Europy Środkow o-W schodniej,
a W ęgry zajm ow ały 10 m iejsce w Europie. Od połow y lat siedem dziesiątych
liczba studentów na studiach dziennych nie wzrasta, natom iast zaczyna spadać
na studiach w ieczorow ych i zaocznych. W latach osiem dziesiątych W ęgry utra
ciły daw ną pozycję, przesuw ając się na jedno z ostatnich m iejsc w Europie pod
względem liczby studentów (99/10.000 mieszk.). W yprzedzają jedynie R um unię
i Albanię. Tak więc zw iększenie liczby studentów jest jednym z głów nych ce
lów polityki oświatowej.
Do lat siedem dziesiątych system szkolnictw a w yższego na W ęgrzech, podob
nie jak w innych krajach socjalistycznych, charakteryzow ał się dużą liczbą stu
dentów na kierunkach technicznych i rolniczych. Począw szy od lat osiem dzie
siątych przew agę uzyskują studia nauczycielskie. W latach dziew ięćdziesiątych
rozpoczęto program y studiów doktoranckich, a wprow adzony, na zasadach eks
perym entu jeszcze w latach sześćdziesiątych, dw uszczeblow y cykl kształcenia
stał się dom inujący na wielu kierunkach.
W dw uszczeblow ym cyklu kształcenia, pierw szy szczebel (bakalarz — BA)
pozw ala osiągnąć przygotow anie zawodowe, rozszerzane następnie na drugim
szczeblu przez dodanie przedm iotów teoretycznych, pew nych elem entów profe
sjonalnych i szerszy rozwój osobowości. Szczebel drugi kończy się uzyskaniem
stopnia m agistra. W następnej dekadzie m odel ten, zgodnie z założeniam i poli
tyki edukacyjnej, ma zostać upowszechniony
W spółczynnik studenci/nauczyciele jest w węgierskich uczelniach dwa razy
niższy niż w Europie Zachodniej. W 1971 r. liczba studentów w ynosiła 86.311,
a liczba nauczycieli - 10.312, podczas gdy w 1981 r. odpowiednio: 101.166
i 13.890 a w 1991 r.: 107.079 i 17.477. W spółczynnik studenci/ nauczyciele w y
nosił zatem 11,4 w 1961 r., 8,4 w 1971 r., 7,4 w 1981 r. i 4,8 w 1991 roku.
Preferencje m łodzieży węgierskiej, podobnie jak w innych krajach Europy
Środkowej, są zorientow ane przede w szystkim na przygotow anie zaw odow e. S tu
denci w stępują na uczelnie głównie w celu uzyskania, m ożliwie najszybciej, kw a
lifikacji potrzebnych do zdobycia intratnej posady. W zw iązku z tym najw ięk
szym pow odzeniem cieszą się takie kierunki studiów, jak praw o, ekonom ia,
zarządzanie i języki obce. Jednocześnie wiele kierunków , zw łaszcza w naukach
technicznych i przyrodniczych, ma kłopoty z naborem studentów.
Socjalistyczny system edukacji w Czechach, podobnie jak w Słow acji, ch a
rakteryzow ał się najbardziej rozbudow anym i kierunkam i technicznym i, zarów no
w szkolnictw ie średnim , jak i wyższym i był pod silnym w pływem m arksistow 
sko-leninow skiej ideologii. W roku szkolnym 1991/1992 ośrodki szkolenia za
w odow ego (przyuczania do zawodu) skupiały 52% w szystkich uczniów szkół
ponad podstaw ow ych. W szkołach średnich ogólnokształcących uczyło się 20% ,
a w średnich szkołach zawodowych 27% m łodzieży w odpow iednim wieku. O be
cnie liczba uczniów i studentów w szkołach technicznych zm niejsza się.
L iczba studentów na 10 tys. m ieszkańców wynosi 108 i należy do niższych
w Europie. Ogółem w C zechach istnieją 23 instytucje szkolnictw a wyższego: 8
uniw ersytetów , 6 politechnik, 1 uczelnia w eterynaryjna, 1 uczelnia ekonom icz
na i 7 innych szkół wyższych. O gólna liczba studentów wynosi 112 tysięcy.
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Podobnie jak w innych krajach socjalistycznych, w latach pięćdziesiątych
szkolnictw o w yższe charakteryzow ał szybki wzrost ilościowy. W następnych la
tach dynam ika ta zm niejszyła się znacznie. Przyjęcia do szkół w yższych m ło
dzieży w grupie wiekowej 18-19 lat utrzym yw ały się przez wiele lat na stałym
poziom ie 15-16% . Obecnie liczba studentów nieco spadła. Jak już w spom nia
no, wśród studiującej m łodzieży przew ażają studenci kierunków technicznych
(35 %), ostatnio wzrasta udział nauk społecznych i ekonom icznych (41% ), m a
leje natom iast udział rolnictwa, leśnictw a i weterynarii (8% ) oraz m edycyny i far
m acji (10%).
Brak powiązań m iędzy badaniam i i nauczaniem oraz oddzielenie badań uczel
nianych od działalności Akadem ii N auk są uw ażane za jedną z najw ażniejsze
wad system u szkolnictw a w yższego w Czechach.
System edukacyjny w Słow acji niew iele różni się od czeskiego. Do niedaw 
na, podobnie jak w innych analizowanych krajach, charakteryzow ał się silną
orientacją na szkolnictwo zaw odow e i techniczne. Liczba studentów jest dość
niska i wynosi 121 na 10 tysięcy m ieszkańców (64,3 tysiące). W spółczynnik
liczby studentów w stosunku do liczby ludności w wieku 18-19 lat jest rów nież
niski i w 1988 r. w ynosił 14,8%. W Słow acji działa 17 szkół wyższych, w tym
6 uniw ersytetów , 4 politechniki, 3 wydziały m edyczne, ! uczelnia ekonom icz
na i 3 inne uczelnie. Liczba nauczycieli akadem ickich w 1992 r. w ynosiła 9.351,
a w spółczynnik studenci/nauczyciele — 6,88.
Słow acki system szkolnictw a w yższego charakteryzuje się w yraźną orienta
cją na pierw szy i drugi sektor gospodarki narodowej. W 1992 r. udział studen
tów studiujących „inżynierię” wynosił 28,1% ogólnej liczby studentów , trans
port i kom unikację —7,3% , rolnictwo, leśnictwo i rybołów stw o —7,1% , podczas
gdy nauki społeczne i hum anistyczne — tylko 2,8%.
W ostatnich latach nastąpiły jednak pew ne zm iany. W latach 1989/90 1992/93 liczba studentów uniw ersytetów wzrosła z 16.679 do 23.393, a ich udział
z 33,9% do 42,1% ; uczelni ekonom icznej z 5.168 do 6.663 (odpow iednio: 10,5%
i 11,9%); natom iast liczba studentów politechnik zm alała z 22.471 do 20.778,
a ich udział z 45.8% do 37,4%; w przypadku uczelni rolniczych spadek był niż
szy - z 4.342 do 4.083 (8,8% do 7,3%).

4.6. Nauka, technika i edukacja w Europie Środkowej: perspektywy
i rekomendacje dla polityki
4.6.1. Wprowadzenie
O kres lat 1989—1993 był w Europie Środkowej w yjątkow ą okazją historycz
ną do zorganizow ania wysoce efektyw nego systemu NTE (nauka, technika, edu
kacja). Skuteczność działania wszystkich aktorów uwikłanych w te procesy by
ła jednak niska i prawie całkowicie zdom inowana przez m yślenie krótkoterminowe.
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N ikt nie był zdolny do zaprojektow ania i w prow adzenia w życie długookreso
wej strategii rozw oju nauki, techniki i szkolnictw a w yższego17.
N ow e elity rządzące nie były też zdolne opracow ać długoterm inow ej polity
ki naukow ej i przem ysłow ej. N ajw iększe osiągnięcie tych rządów polegało je d 
nak na uchw aleniu nowego ustaw odaw stw a będącego ważnym czynnikiem zm ian
instytucjonalnych — głów nie na poziom ie krajow ym . Ale naw et w tym ustaw o
daw stw ie m ożna znaleźć w iele rozw iązań zaprojektow anych pod presją sw oiste
go „populizm u” realizującego interesy m iernego studenta i przeciętnego profe
sora.
Organizacje m iędzynarodowe podjęły także wiele odcinkowych działań, w m a
łej i średniej skali, które doprow adziły do wielu pozytyw nych efektów. W spo
m nieć tu m ożna np. o bardzo cennym program ie TEM PUS. W tym przypadku
rów nież brakow ało generalnej strategii.
W szystkie działania w dziedzinie nauki, techniki i edukacji były prow adzo
ne w klim acie wiary w autom atyczne błogosław ione działanie sił rynkow ych,
rów nocześnie nie doceniano dobrze znanych m echanizm ów zm ian, takich jak
sterow anie i długoterm inow e planow anie strategiczne. W rezultacie scharaktery
zowanej wyżej sytuacji, system N TE nosi w 1993 r. następujące cechy:
1. O bserw ow ać m ożna współistnienie elem entów now ego i starego ładu. Now e
rozw iązania system ow e stykają się ze starym i instytucjam i i naw ykam i, to
też ogólny poziom spójności system u jest relatyw nie niski. N ow e rozw iąza
nia są akceptowane, przynajm niej werbalnie, niem niej stare sposoby m yśle
nia ciągle przeważają. D ylem at — doskonałość czy przeciętność, nie został
jeszcze rozwiązany.
2. Istnieją silne ograniczenia finansow e pow odujące zm niejszanie się aktyw no
ści w wielu dziedzinach. N ależy jednak odnotować pew ne sukcesy w tw o
rzeniu nowych podstaw finansow ych systemu.
3. W ystępuje zew nętrzny i wewnętrzny drenaż m ózgów , znacznie zm niejszają
cy potencjał w dziedzinie badań i nauczania.
4. Pracow nicy naukow i i dydaktyczni starzeją się i w ystępuje w yraźny niedo
statek m łodych dynam icznych naukowców.
N ie oznacza to, że system NTE stracił całkow icie zdolność przetrw ania i trans
form acji, jednakże bilans transform acji, wskutek subiektyw nych ja k i obiektyw 
nych czynników , w latach 1989-1993 nie jest specjalnie pom yślny.
W roku 2005 kraje Europy Środkowej będą m ieć nowy system nauki, tech
niki i edukacji, który pow inien być dostosow any do rzeczyw istości zjednoczo
nej Europy. W system ie tym będą całkow icie akceptow ane m otyw acje i cele
przew ażające w Unii Europejskiej. Jednocześnie zostanie utrzym ana pew na spe
cyfika w ynikająca z tożsam ości narodowej, stanow iąca wkład do pozytywnej
różnorodności nauki, techniki, edukacji i kultury w U nii Europejskiej.

17 Podzielamy osąd wyrażony w TERC: „Co się tyczy samorządności szkół, większość respondentów
we wszystkich czterech krajach wierzy, że ciałom kolektywnym (senatom, radom wydziałowym
i radom naukowym instytutów) przekazano za dużo władzy. Natomiast władza wykonawcza
dyrektorów, rektorów i dziekanów jest zbyt ograniczona”. Por. S. Amsterdamcki: „TERC perspective of development o f a quality studies transformation o f the National Education and
Research systems of Central European, Institut for Human, Viena 1993, p. 22.
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W szyscy aktorzy zaangażowani w proces prawdziwej i pełnej transform acji
opracują kom pleksow e strategie długoterm inow e z w łaściw ym określeniem ce
lów, środków i instrum entów dla stw orzenia spójnego nowego systemu.

4,6.2. Systemy edukacji
Społeczeństw a krajów Europy Środkowej reprezentują stosunkowo niski po
ziom edukacji ogólnej i zawodowej. Jest natom iast faktem dobrze znanym , że
w większości przypadków, osoby cechujące się wyższym poziom em edukacji
i kw alifikacji zawodowych m ają znacznie bardziej pozytyw ny stosunek do no
wej rzeczyw istości niż osoby o niższym poziom ie wykształcenia. Dlatego w sce
nariuszu długoterm inow ej adaptacji tych krajów do rzeczyw istości Unii E uro
pejskiej niezbędne jest prow adzenie proedukacyjnej polityki stwarzającej w arunki
dla pełnej transform acji i szybkiego rozw oju system u ośw iaty w krajach
w yszehradzkich.
Pasyw na postaw a tolerow ania procesu kurczenia się system u edukacji m oże
być uznana za w ysoce negatyw ną z punktu w idzenia kształtow ania potencjału
rozw ojow ego krajów Europy Środkowej. Kraje te pow inny podołać wyzwaniu
stw orzenia nowego systemu edukacji, w którym „zasada doskonałości” będzie
podstaw ow ym kryterium oceny wyników. System edukacji będzie więc przygo
tow yw ał kolejne pokolenia do życia i pracy w ram ach wysoce konkurencyjnych
społeczeństw europejskich i światowych. W tej sytuacji poleganie na własnych
siłach będzie jedynym wyborem.
Istnieją dwa elem enty tego systemu. K onw encjonalna edukacja rozpoczyna
jąca się w przedszkolu, a kończąca się na uniw ersytecie oraz w ielow ym iarow y
system edukacji permanentnej, definiowanej jako ciągłe odnawianie wiedzy i zdol
ności wszystkich członków społeczeństwa. Zakłada się, że rozw ój zarów no sy
stemu edukacji konw encjonalnej, jak i perm enantnej uzyska bardzo wysoki prio
rytet.
U zasadnienie takiego priorytetu wynika nie tylko z potrzeby rozwoju naro
dowej kultury i tożsam ości, ale rów nież z konieczności stałego popraw iania ogól
nych warunków wzrostu wiedzy technicznej i um iejętności technicznych w spo
łeczeństw ie, czyli kształtow ania właściw ego środow iska dla działań i m otyw acji
proinnow acyjnych.
System edukacji w krajach Europy Środkowej będzie rozwijany głów nie przez
w ykorzystanie m iejscowych zasobów. Stopniow o redukow ane będzie specjali
styczne kształcenie zawodowe w przedm iotach technicznych na korzyść eduka
cji ogólnej w szkołach średnich oraz w ykształcenia ekonom icznego, praw nicze
go i hum anistycznego w szkołach wyższych. W ten sposób system edukacji
w krajach Europy Środkowej będzie ew oluow ał w kierunku zachodnich wzorów
system u edukacyjnego.
M ożna oczekiw ać dużego wzrostu liczby studentów, do poziom u 200 stu
dentów na 10 tys. m ieszkańców. B ędzie to w ynikiem zniesienia obow iązujących
poprzednio lim itów przyjęć na studia oraz polityki przeciw działania bezrobociu
m łodzieży przez przedłużenie okresu kształcenia i stw orzenie jej, w ten sposób,
lepszych szans na rynku pracy kwalifikowanej.
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N ależy rów nież oczekiwać dalszej ew olucji struktury organizacyjnej syste
mu edukacji w kierunku większej elastyczności i różnorodności form kształce
nia. K om ercjalizacja system u edukacji będzie jednym z w ażnych problem ów.
R ola szkół pryw atnych stanie się przedm iotem debaty politycznej przebiegają
cej odm ienne w poszczególnych krajach, w zależności od siły i znaczenia ugru
pow ań lew icow ych i prawicowych.
W zakresie prom ocji specjalnych form kształcenia elit m yślących w katego
riach globalnych i dysponujących najw yższym poziom em wiedzy, kw alifikacji
i kom petencji, przew iduje się w ykorzystanie pom ocy zewnętrznej.
W tym przypadku m ożna zastosow ać dwa rozwiązania:
1. Stw orzenie specjalnych instytucji kształcenia elity w ew nątrz krajów środko
woeuropejskich. Instytucje te, rozw ijając się w oparciu o już istniejące skrom 
ne zalążki, będą opierać się, do pew nego stopnia, na zew nętrznych środkach
finansow ych i ludzkich.
2. U pow szechnienie studiów zagranicznych, podobnie jak to m a m iejsce w dy
nam icznych krajach Azji W schodniej, które w roku akadem ickim 1991/92
wysłały ponad 150 tysięcy studentów tylko do U S A .18
W edług niektórych przew idyw ań Europa Środkow a i W schodnia będzie na
śladować rozw iązania azjatyckie, chociaż na m niejszą skalę, aby uzyskać sto
sunkow o szybko część wysoko kw alifikow anych kadr, w postaci m łodej elity
zorientow anej na w zrost i m yślącej w kategoriach globalnych.
Zm iany w system ie edukacji pozw olą w szystkim czterem krajom Europy
Środkowej na znacznie szerszą partycypację społeczeństw w życiu politycznym
i kulturalnym , na podniesienie poziom u technicznego ich gospodarek jak rów 
nież na znacznie szerszą internacjonalizację ich społeczeństw.

4.6.3. Nauka, B&R a transformacja ekonomiczna
Sektor B & R do roku 2005 w krajach Europy Środkowej będzie kształtow a
ny przez następujące tendencje i czynniki:
zakończenie krytycznej fazy transform acji w kierunku gospodarki rynkow ej,
• rozpoczęcie w zrostu gospodarczego,
• kontynuację procesu prywatyzacji,
• kontynuację internacjonalizacji gospodarek narodowych,
• rządow ą politykę gospodarczą oraz w dziedzinie B&R.
T ran sfo rm acja gospodarcza w E uropie Środkow ej, która rozpoczęła się
w 1989 r., obecnie zbliża się do punktu krytycznego. C harakteryzow ała się ona
dram atycznym procesem adaptacji gospodarki do nowych reguł gry, polegają
cych m.in. na zm ianie kierunku handlu zagranicznego, z daw nego ZSRR i in
nych rynków w schodnich —na Zachód. K olejną cechą transform acji była reduk
cja tego potencjału, który okazał się bezużyteczny w now ym system ie
ekonom icznym i politycznym , oraz tw orzeniu podstaw instytucjonalnych dla
funkcjonow ania nowych rynkow ych m echanizm ów. R edukcja zbędnego poten
cjału dotknęła także sektor B&R.
18 James M. Montgomery, East Europeans, Too, Should Go Away to School. I.H.T., December 8,
1993.
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W ydaje się, że w szystkie kraje Europy Środkowej osiągnęły w 1994 r. fi
nalne stadium najbardziej krytycznej fazy transform acji ku gospodarce rynko
wej. C hociaż znaczne części gospodarek narodow ych, zw łaszcza przem ysł cięż
ki i górnictw o, w dalszym ciągu są chronione przed działaniem rynku i —
z wyjątkiem Polski — ponad 50% PKB jest w ytw arzane przez sektor państw o
wy, to jednak nastąpiła radykalna zm iana w funkcjonow aniu gospodarki i w za
chow aniach podm iotów gospodarczych (producentów i konsum entów ). N ajbar
dziej spektakularnym przejawem jest przejście od gospodarki niedoborów do
gospodarki rów now agi rynkowej.
Z akończenie krytycznej fazy transform acji gospodarczej oznacza przede w szy
stkim koniec redukow ania potencjału zbędnego, w tym także w dziedzinie B&R.
O czyw iście, w pew nym zakresie m oże on ulec dalszem u zm niejszeniu, np. w sku
tek konkurencji m iędzynarodow ej, recesji gospodarczej niezależnej od transfor
m acji, zm ian technologicznych itp. N iem niej, zw ażyw szy znaczenie wpływ u
transform acji na wyniki gospodarcze ostatnich lat, w yelim inow anie tego szcze
gólnego m echanizm u redukow ania potencjału przyniesie znacząną ulgę gospo
darkom krajów Europy Środkowej.
K rytyczna faza transform acji ekonom icznej pow inna zakończyć się w naj
bliższych dw óch, trzech latach. Znaczy to, że w najbliższym okresie proces re
dukow ania potencjału naukow ego i B & R także ulegnie osłabieniu lub zaha
m ow aniu.
Skutkiem ponow nego wzrostu gospodarczego będzie ponow ne przeznacza
nie, w e wszystkich krajach środkow oeuropejskich, 2,5—3% PKB na naukę i B&R.
W w arunkach ograniczonego potencjału B& R, kraje Europy Środkow ej m u
szą poszukiw ać swoich specyficznych szans (nisz) rynkow ych w zaledw ie kil
ku gałęziach gospodarki. Najbardziej obiecujące m ożliw ości otw ierają się przed
w ysoce specjalistycznym i produktam i wytw arzanym i w krótkich seriach po w y
sokich cenach jednostkow ych, gdzie konkurencja ze strony dużych korporacji
nie jest bardzo odczuwalna. D otyczy to pew nych rodzajów w yposażenia kom 
puterów typu ASIC, częściow o lub całkow icie zintegrow anych system ów , robo
tów dla specyficznych gałęzi przem ysłu, produktów chem ii specjalistycznej, głów 
nie chem ikaliów dla elektroniki. Powyższe produkty, o wysokiej wartości dodanej,
zaliczane są do najbardziej rentow nych, toteż pow inny one popraw ić strukturę
gospodarczą całego przem ysłu środkowoeuropejskiego.

4.6.4. Nauka krajów Europy Środkowej na scenie globalnej
N auki przyrodnicze, techniczne, społeczne i hum anistyczne krajów Europy
Środkow ej m ają długą i w niektórych dziedzinach, bogatą w sukcesy tradycję.
Okres kom unistyczny dostarczył zarówno dośw iadczeń negatyw nych, jak i po
zytywnych. W dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych poparcie państw a
dla m iędzynarodow ej działalności naukow ej było stosunkow o m ocne. N atom iast
w dziedzinie nauk społecznych i hum anistycznych należy odnotow ać istotną ró ż
nicę m iędzy pozytywnym dośw iadczeniem Polski i W ęgier a negatyw nym do
św iadczeniem Czechosłow acji.
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Okres transform acji nie spow odow ał w latach 1989—1993 ani ilościow ej, ani
jakościow ej popraw y m iejsca nauki krajów Europy Środkowej w rankingu św ia
towym . Przeciw nie, trudności finansow e i „ucieczka m ózgów ” do pew nego stop
nia ograniczyły zdolność konkurencyjną tych krajów. Straty te nie były jed n ak
zbyt wielkie i kraje te zajm ują w rankingu światowym nadal dość dobre m iej
sce w porów naniu z peryferyjnym i krajam i Unii Europejskiej: Hiszpanią, Portugalią, Irlandią i G recją19.
W perspektyw ie roku 2005 każdy z krajów Europy Środkowej dokona stra
tegicznego wyboru m iędzy podejściem „organicznym ” a „spolaryzow anym ” .
W podejściu organicznym nauka jest widziana jako w ew nętrznie zrów now ażo
ny organizm , gdzie w szystkie części rozw ijają się harm onijnie. W podejściu spo
laryzow anym następuje w ybór pewnych dziedzin, m.in. z punktu w idzenia ich
lokaty na scenie globalnej, a następnie kieruje się tam znaczne środki m ające na
celu ich szybki rozwój. R acjonalna i sem i-darw inistyczna filozofia przyjęta w E u
ropie Środkowej będzie polegała na popieraniu podejścia spolaryzow anego. N a
tom iast silne poczucie narodowej tożsam ości i kultury m oże spowodować podej
ście bardziej organiczne.
Przykładow o na W ęgrzech za najbardziej obiecujące uw ażane są następują
ce dyscypliny: m atem atyka, fizyka (półprzewodniki, niektóre obszary fizyki nu
klearnej); kom ercjalne badania w farm aceutyce, agrobiznesie i przem yśle m e
dycznym (od biologii m olekularnym do biotechnologii). Jest to w yraźny przykład
m odelu spolaryzowanego.
Jak się wydaje, kraje wyszehradzkie są skłonne raczej do w yboru złagodzo
nego m odelu spolaryzowanego.
Kraje środkow oeuropejskie będą dokonywać kom pleksow ej oceny sytuacji
w dziedzinie N ET - opierając się na dośw iadczeniu organizacji m iędzynarodo
wych, zw łaszcza Unii Europejskiej i OECD. Jest natom iast sprawą otw artą, czy
m ożna opracow ać do tego celu swojego rodzaju analizę nakładów -w yników obe
cności m ałego kraju na scenie globalnej.

4.6.5. Szczególna rola transferu nauki
K raje Europy Środkowej ani w pojedynkę, ani naw et razem nie będą w sta
nie konkurow ać z technologicznym i i naukow ym i m ocarstw am i. A bsorpcja i ad
aptacja innow acji przychodzących z zagranicy będzie z całą pew nością bardziej
racjonalnym rozw iązaniem niż pow rót do znanej z przeszłości autarkii.
T ransfer nauki odgiyw a zasadniczą rolę w pow iązaniach m iędzy św iatem
„czystej nauki” a przem ysłem 20. Pow iązania te były historycznie słabym ogni
wem w system ie nauki w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce. Sytuacja
w tym zakresie w C zechach i na W ęgrzech jest, przynajm niej w niektórych dzie
dzinach, znacznie lepsza.

19 Potwierdza to empirycznie wcześniej cytowane studium scjentometryczne przygotowane przez J.
Vlachego w ramach programu «Europa Środkowo-Wschodnia 2000».
20 OECD: TEP - Technology and the Economy - Key Relationship. Paris 1992, p. 37.
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W ydaje się, że transfer nauki będzie m iał m ocny priorytet w krajach E uro
py Środkowej.
Integrow anie nauk podstawowych z kom pleksow ym rozum ieniem problem ów
generow anych przez rozwój technologiczny, społeczny i ekonom iczny jest szcze
gólnie trudnym problem em . D latego zakłada się, że now e pokolenie globalnie
m yślących naukow ców, zajm ujących się transferem , zostanie w ykształcone dla
potrzeb Europy Środkowej. Transfer nauki będzie znacznie bardziej efektyw ny
w im plem entacji jej funkcji akadem ickiej niż w konw encjonalnych naukach sto
sowanych.
W krajach Europy Środkow ej pow iązania m iędzy św iatem czystej nauki
i przem ysłem będą racjonalnie prom owane przez zintegrow aną politykę nauko
wą i przem ysłow ą.

4.6.6. Innowacja jako klucz do technologicznej przyszłości
Kraje Europy Środkowej w następnej dekadzie będą udzielać pozytyw nych
odpow iedzi na dw a pytania:
1. Czy jest m ożliwe, aby kraje środkow oeuropejskie tworzyły w niektórych dzie
dzinach globalnie istotne innow acje techniczne?
2. C zy jest m ożliwe, aby kraje środkow oeuropejskie absorbow ały innow acje
w prow adzane przez czołow e m ocarstw a naukowe?
O dpow iedzi na te dw a pytania nie m ogą być pozostaw ione jedynie „loterii
rynku”, naw et jeśli m echanizm y rynkow e są bardzo w ażne rów nież w tej dzie
dzinie.
U dzieli się ich przez opracow yw anie i realizow anie proinnow acyjnych stra
tegii i polityk głęboko osadzonych w szerokich ram ach spontanicznych i stero
w anych zm ian społeczeństw a i gospodarki w krajach Europy Środkowej.
W Europie Środkowej będzie realizow ana w następnej dekadzie kom plekso
wa sieć proinnow acyjnych strategii i polityk. Te strategie i polityki m ogą w y
łonić się w procesie kolejnych przybliżeń jako rezultat interakcji i kooperacji
pięciu aktorów:
• społeczności akadem ickich i B&R;
• narodow ych kręgów biznesowych;
• instytucji rządowych na poziom ie krajow ym i regionalnym ;
korporacji ponadnarodow ych;
• organizacji m iędzynarodow ych, ze szczególną rolą D yrekcji X II Kom isji Unii
Europejskiej.
Społeczności akadem ickie i badaw cze uzyskają m ocne w sparcie finansow e
i instytucjonalne ze strony pozostałych aktorów zaangażow anych w tym proce
sie. Zaakceptują zasadę, że skądinąd ceniona zasada autonom ii korporacyjnej nie
pow inna osłabiać w iecznego dążenia do doskonałości i pragm atycznego poszu
kiw ania efektyw nego zarządzania zasobam i ludzkim i i kapitałow ym i. A utono
m ia społeczności akadem ickich pow inna być postrzegana bardziej jako instru
m ent a nie wartość absolutna.
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G erontokratyczne w arstw y społeczności akadem ickich w końcu zauw ażą
śm iertelne niebezpieczeństw o tkwiące w negatyw nych zm ianach dem ograficznej
struktury społeczności.
Społeczności te będą wspierać:
• internacjonalizację proinnow acyjnych podejść i m otyw acji ze strony samej
społeczności akadem ickiej;
• proinnow acyjne działania kręgów rządow ych i biznesowych;
• rozw ój proinnow acyjnych postaw całego społeczeństwa.
W opracow aniu i realizacji proinnow acyjnych strategii i polityk w krajach
Europy Środkowej bardzo ważna rola przypada narodow ym kręgom biznesu.
C oraz w iększa dojrzałość i zam ożność środowiska przedsiębiorców w krajach
Europy Środkowej stworzy „efekt ssania” w dziedzinie innowacji.
N a obecnym etapie rozwoju efekt ten jest dość słaby. O gólne w arunki dzia
łalności gospodarczej, a zw łaszcza nieefektywny system kredytow y i podatko
wy, tworzą negatyw ny klim at dla procesu absorpcji innow acji przez przedsię
biorców. D latego też m uszą nastąpić zmiany nie tylko w postawach biznesm enów,
ale rów nież w otoczeniu instytucjonalnym .
W krajach Europy Środkowej instytucje rządow e na szczeblu krajow ym i re
gionalnym przejm ą kierow niczą rolę w projektowaniu proinnow acyjnych strate
gii i polityk.
B łędne jest założenie, że te strategie i polityki stworzą jeszcze jedną dzie
dzinę klasycznych podejść sektorowych. Trudnością i w yzw aniem dla proinno
wacyjnych strategii i polityk jest odpow iedź na pytanie: jak w prow adzić ducha
innow acji do wszystkich rządowych strategii i polityk —polityki naukow ej i edu
kacyjnej, przem ysłow ej, podatkowej i dochodow ej, polityki kredytow ej itd.?
M ożna w yróżnić trzy typy rządowych polityk względem B&R:
• liberalną (nieinterw encjonistyczną)
• pośrednio (semi) interw encjonistyczną
• interw encjonistyczną.
Jeśli pierw szy typ polityki zostanie zastosow any w krajach Europy Ś rodko
wej, to trudno będzie oczekiw ać szybkiego przezw yciężenia obecnej tendencji
spadkowej i istotnego wzrostu działalności B&R. Scenariusz ten oznaczałby re
dukcję rozm iarów sektora B&R w stosunku do sektora produkcyjnego i silniej
szą zależność B& R od sektora produkcyjnego.
P olityka pośrednio interw encjonistyczną (tj. bezpośredni interw encjonizm
w stosunku do wybranych dziedzin sektora produkcyjnego i liberalne podejście
do sektora B& R) spowodow ałaby stworzenie „beneficjentów netto” (przedsię
biorstw produkcyjnych zyskujących na interw encjonizm ie państw ow ym ), którzy
byliby w stanie wydawać więcej na B&R. K ońcowy efekt byłby jednak trudny
do przew idzenia i zależałby od szczegółów takiej polityki narażonej na uw arun
kow ania i konflikty polityczne. Tak więc nie jest oczywiste, że polityka taka by
łaby bardziej sprzyjająca dla krajowej B&R, bowiem uprzyw ilejow ane przedsię
biorstw a m ogłyby wydawać więcej na zagraniczne B&R.
Polityka interw encjonistyczną polega na bezpośredniej opiece państw a nad
określonym i instytucjam i B&R. Zalety i wady takiej polityki są oczywiste: z je d 
nej strony zapew nia ona przetrw anie i rozwój w ybranym instytutom i dziedzi
nom badań, z drugiej zaś stw arza m ożliwość izolacji badań w chronionych dzie117

dżinach od rzeczyw istych potrzeb gospodarki, a tym samym m oże stanowić ob
ciążenie dla budżetu państwa. W ziąwszy pod uwagę trudności budżetow e k ra
jów postkom unistycznych, raczej nie m a warunków do prow adzenia takiej poli
tyki. N iem niej jednak pew ne m ożliwości istnieją. Jeśli zostaną one w ykorzystane
ostrożnie, m ożna oczekiwać pewnej poprawy w krajow ym B&R, proporcjonal
nej do ogólnego wzrostu gospodarczego.
N ajw iększe jednak w yzwanie stanowi polityka wobec bezpośrednich in w e
stycji zagranicznych. M ożna oczekiwać wzrostu tych inwestycji pow odujących
praw dopodobnie zróżnicowane efekty względem B&R i techniki. Z jednej stro
ny stw orzą one sprzyjające warunki dla transferu nowoczesnej (choć nie najno
w ocześniejszej) techniki i technologii. Z drugiej - jest bardzo praw dopodobne,
że kom panie zagraniczne nie będą zainteresow ane rozw ojem i utrzym aniem je d 
nostek B& R w swoich filiach środkow oeuropejskich, poza jednostkam i m ający
mi bardzo ograniczony zakres działalności, ściśle zw iązany z przygotow aniem
ich produktów do sprzedaży na m iejscowym rynku.
Najbardziej prawdopodobny podział pracy wew nątrz korporacji w ielonaro
dowych działających w Europie Środkowej będzie polegał na zatrzym aniu ogól
nego kierow nictw a i B& R w krajach pochodzenia i pozostaw ieniu filiom lub od
działom środkow oeuropejskim funkcji produkcji praco- lub surow cochłonnej
przeznaczonej na eksport oraz funkcji m ontow ania i/lub sprzedaw ania na m iej
scowych rynkach wyrobów firm y macierzystej. W takiej sytuacji kapitał zagra
niczny raczej nie będzie prom otorem B& R w Europie Środkowej. Nie w yklu
cza to w yjątków od pow yższych reguł. N ależy też dodać, że postaw y firm
zachodnich względem swojej działalności w Europie Środkowej m ogą ulegać
wpływ om polityk rządow ych w krajach tego regionu.
Proinnow acyjne strategie i polityki, jak pokazuje dośw iadczenie takich kra
jów jak Francja i N iem cy, będą mieć rów nież wyraźny w ym iar regionalny.
D obrze wiadom o, że korporacje ponadnarodow e są dom inującym aktorem na
globalnej scenie tw orzenia i dyfuzji innowacji. Przed krajam i Europy Ś rodko
wej stoją trzy pytania w tej dziedzinie:
• W jakim zakresie korporacje te będą utrzym yw ać przy życiu istniejące zdol
ności B& R w przedsiębiorstwach kupionych lub kontrolow anych w krajach
Europy Środkowej?
• Do jakiego stopnia korporacje będą tworzyć nowe zdolności B& R w krajach
Europy Środkowej
• W jaki stopniu ogólna polityka korporacji pom oże zbudow ać proinnow acyj
ny klim at w krajach Europy Środkowej?
O becnie trudno jest odpowiedzieć na te pytania. Kraje środkow oeuropejskie będą uczyły się, w bolesnym procesie, jak zaadaptow ać się do warunków stw o
rzonych przez korporacje ponadnarodowe.
O rganizacje m iędzynarodow e, a zw łaszcza Dyrekcja X II K om isji Unii Eu
ropejskiej, m ają duże dośw iadczenie w projektowaniu i prom ow aniu proinnow a
cyjnych strategii i polityk. D ośw iadczenie to będzie z pew nością w ykorzystane
w krajach Europy Środkowej. Działalność Dyrekcji XII odegra katalizującą ro 
lę w przyśpieszaniu i racjonalizacji zachowań wszystkich aktorów zaangażow a
nych w tw orzenie proinnow acyjnych strategii i polityk w krajach wyszerchradzkich.
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Rycina 18.
Nowe pasmo innowacyjne w Europie
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Zakłada się, że kraje Europy Środkowej spróbują przezw yciężyć obecną próż
nię w dziedzinie polityk proinnow acyjnych. Jednym z ważnych celów w tym
w zględzie będzie tw orzenie efektyw nych narodowych system ów innowacyjnych.
Punkt w yjścia do stw orzenia narodowego system u innow acyjnego jest znacz
nie lepszy w C zechach i na W ęgrzech niż w Polsce i w Słowacji. Jednakże w szy
stkie cztery kraje środkow oeuropejskie m ają przed sobą długą drogę do stw o
rzenia spójnego zespołu instytucji i zachowań, który będzie funkcjonow ał jako
efektyw ny narodowy system innowacyjny.

4.6.7. Kraje Europy Środkowej a nowa europejska strefa innowacji
W arto spojrzeć na polityki proinnow acyjne w krajach Europy Środkowej
w szerszej geograficznej perspektyw ie nowej strefy innowacji zawartej w figu
rze geom etrycznej tworzonej przez linie łączące Florencję —Szeged —W arsza
wę - K aliningrad - Sztokholm - O slo - H am burg - Norym bergę - Floren
cję (patrz rycina 18).
Strefa ta zaw iera wielki potencjał innowacyjny, który w przyszłości w ytw o
rzy „trzecią przestrzeń” szczególnej koncentracji działalności innowacyjnej podob
ną do „Blue B anana” i „R ogalika”. Kraje Europy Środkowej są żyw otnie zain
teresow ane stworzeniem tej przestrzeni. Będzie to sam ospełniającą się pozytyw ną
przepow iednią jeśli w szystkie przem ysły i kraje, zlokalizow ane w tej strefie w y
każą w ystarczającą m ądrość, wysiłek i dobrą wolę, aby prom ow ać rozwój w ie
low ym iarow ych sieci innowacyjnych, które stworzą stały obieg w iedzy nagro
m adzonej na szczeblu regionalnym , krajow ym i m iędzynarodowym .
Strefa ta to:
• pow iązanie bałtyckiej i śródziem nom orskiej Europy;
• obszar intensywnej integracji regionów położonych po obu stronach dawnej
„żelaznej kurtyny”;
• obszar silnych interakcji kultur niem ieckiej, skandynaw skiej, słow iańskiej
i rom ańskiej oraz wzorów zachowań.
Charakterystyka regionów na rycinie 18 jest dobrym przejściem do ostatniej
części opracowania, która przedstaw ia regionalne uw arunkow ania transform acji
w E uropie Środkowej.
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Rozdział 5. REGIONALNE OBLICZE
ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ TRANSFORMACJI
5.1. W prowadzenie
Procesy i zjaw iska będące przedm iotem dotychczasow ych analiz niniejszego
raportu, zajm ują określone m iejsce w konkretnej, fizycznej przestrzeni. P rze
strzeń ta jest zróżnicow ana pod względem fizycznym , a także społecznym i go
spodarczym . Przyczyny owego zróżnicow ania m ają swe korzenie w historii —
rów nież ostatnich kilku lat. W niniejszej części raportu przedm iotem rozw ażań
będzie przestrzenne zróżnicow anie procesów transform acji, co pozw oli na przed
staw ienie zarysu przyszłego układu regionalnego Europy Środkowej.
Już na w stępie rysuje się podstaw ow e pytanie: czy pojaw ienie się now ych
czynników rozwoju wzm ocni tradycyjne zróżnicow anie przestrzenne poszczegól
nych krajów , czy też czynniki te zm ienią istniejący stan? Innym i słowy: czy
w wyniku załam ania się gospodarki socjalistycznej i odtw arzania system u ry n 
kow ego geografia gospodarcza krajów Europy Środkowej ulegnie istotnym zm ia
nom , czy też pozostanie w zasadzie jedynie nieznacznie zm odyfikow ana?
Pytanie to wyw odzi się z refleksji nad w zajem ną zależnością m iędzy długi
mi, sekularnym i trendam i oraz doraźnym i, krótkookresow ym i procesam i i zja
wiskam i. M oże ono być sform ułow ane jeszcze inaczej: czy przejście od „real
nego socjalizm u” do kapitalizm u radykalnie zm ieni dziedzictw o przestrzenne
krajów środkow oeuropejskich? Zanim jednak zajm iem y się tym problem em , p o 
w inniśm y przyjrzeć się — przynajm niej pobieżnie — owemu dziedzictw u, które
om ów im y w następnym punkcie.
D rugie podstaw ow e pytanie dotyczy zasad i instrum entów polityki przestrzen
nej. Jakiego typu działania — i na jakim szczeblu decyzyjnym — należy podjąć,
aby ogólny proces transform acji i rozwoju zawierał w sobie także w ym iar regionalnoprzestrzenny? Konkretnie, jakiego typu strukturę regionalną — spolary
zow aną i podporządkow aną zasadzie efektywności, czy też bardziej wyw ażoną,
uw zględniającą zasady rów ności — należy postulow ać dla państw środkow oeu
ropejskich, biorąc przy tym pod uwagę ich przyszłą integrację z Unią E uro
pejską?
N iniejsza część raportu zajm uje się tymi dw om a głów nym i problem am i.
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5.2. Dziedzictwo
5.2.1. Długie tradycje
W spółczesne granice Czechosłow acji i W ęgier zostały w yznaczone po I w oj
nie światowej. Oba te państw a w ydzielone zostały z byłego C esarstw a austrowęgierskiego. W ęgry straciły przy tym dw ie trzecie swego terytorium . Pełny,
form alny podział Czechosłow acji na dwa niezależne państw a nastąpił 1 stycz
nia 1993 w efekcie gry politycznej, w dużo m niejszym stopniu był zaś odbiciem
rzeczyw istych preferencji ludności obu tych obecnie niezależnych państw. Fakt
ten w yw arł na nie — i będzie w yw ierał — duży wpływ.
Polska pow róciła na mapę Europy także po I w ojnie światowej, po 123-letnim okresie nieistnienia. II w ojna światowa spow odow ała zasadnicze przesunię
cie polskich granic w kierunku zachodnim.
W szystkie cztery państwa Europy Środkowej w ciągu całej swojej historii
leżały na gospodarczych peryferiach Europy. Czechy znajdują się najbliżej je d 
nej z dwóch głównych europejskich osi gospodarczych: „starej” osi północnej,
biegnącej od Rzym u do Londynu („Niebieski B anan”). W szystkie cztery kraje
są znacznie oddalone od nowej osi śródziem nom orskiej, łączącej M ediolan z B ar
celoną („Europejski R ogalik”).
T ylko Czechy dośw iadczyły zawansowanej industrializacji kapitalistycznej.
W Polsce, na W ęgrzech i w Słowacji głów na fala uprzem ysłow ienia nadeszła
w raz z system em socjalistycznym , po II wojnie światowej; najw yraźniej było to
w idoczne na Słowacji.
O becna struktura przestrzenna Europy Środkowej jest efektem działania dwóch
procesów : długich, historycznych trendów tw orzenia struktury przestrzennej,
w tym zaś głów nie systemu osadniczego oraz dziew iętnastow iecznej industria
lizacji w ram ach (opóźnionej na peryferiach) rew olucji przem ysłow ej. T e dwa
czynniki w yznaczyły ramy gospodarczej i społecznej organizacji przestrzennej
państw Europy Środkowej.

5.2.2. Dziedzictwo socjalistyczne
Industrializacja socjalistyczna przekształciła przestrzeń społeczno-ekonom icz
ną Europy Środkowej w dużo m niejszym stopniu, niż system socjalistyczny zm ie
nił postaw y i zachow ania społeczne tej części Europy. Paradoksalnie, m ożna na
w et pow iedzieć, że uprzem ysłow ienie socjalistyczne um ocniło tradycyjny układ
przestrzenny Europy Środkowej. Stało się tak, m im o iż w przestrzeni społecz
no-gospodarczej powojennej Europy Środkowej wystąpiło wiele now ych zjawisk:
• w prow adzanie „w ielkiego” (także ciężkiego) przem ysłu do dużych miast, pro
w adzące do głębokich zm ian w ich strukturze społeczno-ekonom icznej oraz
ograniczające rozwój ich naturalnych funkcji usługowych;
• tw orzenie nowych ośrodków przem ysłow ych w oparciu o przem ysł w ydo
byw czy (węgiel, węgiel brunatny, m iedź, siarka, żelazo, uran) i/lub m etalur
giczny oraz energetyczny;
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przyśpieszona industrializacja tradycyjnych obszarów wiejskich, często połą
czona z rozw ojem w ydobycia oraz przem ysłu ciężkiego, czego efektem by
ło zw iększenie liczby średnich m iast i pow stanie na tych terenach nowej
struktury społeczno-zaw odow ej (duży udział tzw. ludności dw uzaw odow ej
oraz pow szechne dojazdy do pracy spowodowane niezdolnością systemu m iej
skiego do zaspokojenia potrzeb kom pleksu przem ysłow ego);
• kolektyw izacja rolnictwa, zm ieniająca system osadniczy na obszarach w iej
skich i tw orząca duże gospodarstw a państw ow e bądź spółdzielcze, likw idu
jąc w ten sposób tradycyjną, rodzinną gospodarkę rolną (Polska stanow i je 
dyny w yjątek od tej zasady, chociaż rolnictwo zachodnich i północnych części
kraju zostało uspołecznione w połowie);
• „fetysz industrializacji”, który spowodował, że do dyspozycji innych dzia
łów gospodarki pozostaw iono zasoby bardzo pow ażnie ograniczone, czego
efektem było w zględne zacofanie infrastruktury, w tym głów nie dróg i sy
stemu telekom unikacyjnego. Jedynie koleje, niezbędne do transportu dużych
ilości produktów przem ysłu w ydobywczego, ciężkiego oraz rolnictw a, zosta
ły rozw inięte względnie dobrze;
• dram atyczne pogorszenie stanu środow iska naturalnego, spow odow ane eks
trem alnie sym plistycznym stosunkiem do rozwoju oraz zupełnym pom inię
ciem innych, oprócz wzrostu ilościowego, celów rozwoju.
W rezultacie, kraje środkow oeuropejskie nie były w stanie zm ienić tradycyj
nego system u współzależności przestrzenno-funkcjonalnych m iędzy urbanizacją,
industrializacją i poziom em życia, co stało się udziałem krajów wyżej rozw inię
tych. M iasta będące ośrodkam i przem ysłow ym i, oferow ały dużo w yższy poziom
życia. Przem ysł pozostał głównym źródłem dochodów , awansu społecznego oraz
rozwoju gospodarczego. Gospodarka każdego z państw socjalistycznych —a szcze
gólnie gospodarki regionalne — w oczywisty sposób oparta była na przem yśle,
w całości podporządkow anym zasadom drugiej rewolucji technologicznej. Ist
nienie bardziej dojrzałych układów i współzależności przestrzennych dało się za
uw ażyć jedynie na ziem iach czeskich, o starszych tradycjach przem ysłow ych
i znajdujących się na względnie wyższym poziom ie rozwoju cyw ilizacyjnego.
Pom im o przyśpieszonej industrializacji we wszystkich czterech krajach nie
zm ieniony pozostał - i jest widoczny jeszcze dziś - tradycyjny podział na bar
dziej rozw iniętą część zachodnią i mniej rozwinięty wschód. Jedynie W ęgry są
do pew nego stopnia wyjątkiem od tej reguły, poniew aż tradycyjnie podzielone
były na bardziej rozw iniętą północ i słabiej rozw inięte południe. N ajnow sze pro
cesy po 1990 roku rów nież na W ęgrzech prowadziły do owego podziału wg osi
W schód-Zachód, z granicą na Dunaju. W e wszystkich czterech krajach znajdu
je się w ciąż wiele obszarów nisko rozwiniętych, słabo wyposażonych w infra
strukturę, z przew agą rolnictwa, o słabo w ykw alifikow anej sile roboczej.
N a początku industrializacji socjalistycznej zakładano, że zniw eluje ona
nadm ierne zróżnicow ania regionalne. Nie stało się tak z dw óch podstaw ow ych
powodów:
uprzem ysłow ienie obszarów zacofanych było zbyt ograniczone zarów no pod
w zględem skali, jak i stopnia zróżnicow ania struktury przem ysłow ej, by m o
gło stworzyć podstaw y do późniejszego sam odzielnego rozwoju regional
nego;
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znaczna część (w Polsce —większość) nakładów inw estycyjnych na przem ysł
była w rzeczyw istości skoncentrow ana w tradycyjnych ośrodkach przem y
słowych, co doprow adziło do nadkoncentracji produkcji przem ysłow ej w w ie
lu z nich i nie pozwoliło na zm niejszenie bezw zględnych różnic regional
nych w poziom ie uprzem ysłow ienia.
W rezultacie, wiele obszarów wszystkich czterech państw m ożna określić
m ianem „starych obszarów przem ysłow ych”. W ykazują one w szystkie cechy re
gionów „zacofanych przem ysłow o” : m onofunkcyjną strukturę produkcji, w zglę
dnie niski poziom i jednostronny profil kw alifikacji siły roboczej, w ysokie za
trucie środow iska naturalnego, dekapitalizująca się struktura miejska.
Socjalistyczny system polityczny i socjalistyczna gospodarka stanow iły sy
stem y zamknięte. B ezpośrednim efektem przestrzennym tych cech socjalistycz
nego państw a było względne zacofanie obszarów przygranicznych. Przejść gra
nicznych było mało, m iędzynarodow e szlaki transportow e — w zględnie słabo
rozwinięte. W spółpraca transgraniczna praw ie nie istniała lub — w ostatniej już
fazie gospodarki socjalistycznej — była sprow adzona do kontaktów jednokierun
kow ych (z zachodu na wschód: z Niem iec do Polski i C zechosłow acji, z A u
strii na W ęgry). Tradycyjne pow iązania m iędzy pobliskim i, lecz leżącym i po
dwóch stronach granicy m iastam i i regionam i zostały prawie całkow icie zerw a
ne (najw ym ow niejszym przykładem tego procesu m ogą być W iedeń i B ratysła
wa, m iasta połączone niegdyś linią tram w ajow ą, później prawie zupełnie odse
parow ane szczelną granicą państwową).
Kraje E uropy Środkowej w kraczają w trudną fazę transform acji z silnie zróż
nicow aną strukturą regionalną oraz głębokim i różnicam i przestrzennym i, przeindustrializow anym i m iastam i, zacofaną infrastrukturą, z zatrutym środowiskiem .
Jak owe struktury przestrzenne będą się zm ieniać w przyszłości? N ow e zjaw i
ska i procesy, będące w ynikiem pierw szych lat transform acji system ow ej, dają
pew ne podstaw y do przew idyw ania przyszłego kierunku rozwoju różnych typów
regionów .

5.3. Terytorium i organizacja terytorialna
T rzy spośród czterech państw Europy Środkowej m ają w przybliżeniu tę sa
m ą wielkość, zaś terytorium Polski jest o ok. połowę większe niż pow ierzchnia
pozostałej trójki razem . Tabela 48 prezentuje podstaw ow e dane dotyczące ich
terytoriów i organizacji adm inistracyjnej.
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Tabela 48.
Terytorium i organizacja administracyjna Europy Środkowej
Państwo

Powierzchnia

Liczba I status jednostek administracyjnych szczebla

w tys. k n r

regionalnego

pośredniego

lokalnego

Czechy

78.9

8 (1 miejski)
rządowe;
zniesione w 1991 r.

75 (3 miejskie)
rządowe

6.237
samorządowe

Węgry

93.0

6
siedziby Przedstawicieli
Republiki

19
rządowe/pośrednio
samorządowe
20 miast o ststusie
powiatu

3.077
wiejskich.
156
miejskich, samorządowe

Polska

312.7

49
rządowe/pośrednio
samorządowe

267
rządowe

2.459
samorządowe

5 (2 miejskie)
zniesione
w 1991 r.

38
rządowe

2834
samorządowe

Słowacja

49.0

Jak wynika z powyższej tabeli, w organizacji terytorialnej czterech państw
w ystępują znaczne różnice. Polskie w ojew ództw a są zbliżone pod względem
w ielkości do w ęgierskich powiatów (m egye), a obie te jednostki są w iększe od
okręgów czeskich i słowackich. W e wszystkich państwach jednostki ponadlokalne są jednostkam i „rządow ym i”, a jedynie jednostki szczebla lokalnego m a
ją status sam orządowy.
Sam orządy lokalne zarów no pod względem powierzchni, jak i liczby m ie
szkańców w ydają się być najsilniejsze w Polsce - tylko 27 polskich gm in ma
m niej niż 2500 m ieszkańców. N a W ęgrzech co trzecia jednostka terytorialna
szczebla lokalnego zam ieszkana jest przez mniej niż 500 osób. W C zechach oko
ło 80% gm in m a mniej niż 1000 m ieszkańców.
Zróżnicow any jest także zakres władzy i kom petencji sam orządów lokalnych.
N ajsilniejszym i gospodarczo oraz praw nie jednostkam i w ydają się być gm iny
polskie.
W e wszystkich państwach struktura władzy w m iastach stołecznych jest zde
centralizow ana. Do 1994 roku W arszaw a była podzielona na 7 dzielnic, z któ 
rych każda m iała status „norm alnej” gminy (chociaż największa z nich —M okotów
— pod w zględem liczby m ieszkańców — ponad 350000 — przew yższała niejedno
w ojew ództw o). W arszaw skie władze centralne były względnie słabe, więc za
rządzanie całym m iastem było trudne i nieskuteczne. Podobna sytuacja istnieje
w B udapeszcie, który składa się z 22 dzielnic, i gdzie w ładze ogólnom iejskie
m ają dokładnie taki sam status jak każda z dzielnic miasta. R eform y statusu
W arszaw y jako m iasta i jego dzielnic są jeszcze zbyt świeżej daty, by m ożna
było sform ułować ocenę nowego ustroju stolicy.
P rzew idyw ane reform y organizacji terytorialnej wszystkich czterech państw
w ydają się zm ierzać w podobnym kierunku. D yskusje prow adzone w każdym
z nich doprow adziły do wniosku, że konieczne jest um ocnienie regionów pierw 
szego rzędu. Polska reform a zaowocuje najpraw dopodobniej stw orzeniem 12—14
takich regionów , chociaż w ym ienia się także liczbę 25, a naw et — w połow ie
1994 roku —czterdziestu. Nie należy wykluczyć przyznania pew nych kom peten
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cji sześciu regionom w ęgierskim , będącym obecnie siedzibam i przedstaw icieli
R epubliki (chociaż bardziej praw dopodobne wydaje się oparcie nowego syste
mu regionalnego na m ających w ielow iekow e tradycje 19 pow iatach). T akże
w Czechach proponuje się przyw rócenie szczebla regionalnego zlikw idow anego
w 1991 roku.

5.4. Determinanty regionalnych możliwości transformacji
R ów nolegle z rozpoczęciem procesu transform acji nieaktualne stały się do
tychczasow e czynniki i determ inanty rozwoju regionalnego, obow iązujące w go
spodarce socjalistycznej: w ielkie inwestycje przem ysłow e, dotow ane budow nic
two m ieszkaniow e, arbitralność w planow aniu przestrzennym czy też zasada
„nieproduktyw ności” infrastruktury. Istotną rolę poczęły odgrywać czynniki w ła
ściwe dla gospodarki rynkowej: jakość środowiska naturalnego oraz społeczne
go, poziom i struktura kwalifikacji siły roboczej, zdolność do w prow adzania in
now acji oraz w yposażenie w nowoczesną infrastrukturę.
D ziedzictw o historyczne, wraz z nabierającym nowych jakości czynnikiem
położenia pow odują, iż u progu transform acji system owej poszczególne regiony
Europy Środkowej zajęły diam etralnie różne pozycje startowe. Tylko niektóre
z nich okazały się zdolne do w ykształcenia nowych, efektyw nych struktur go
spodarczych. R egiony te są liderami transform acji. N a drugim biegunie znajdu
ją się regiony niezdolne do wygryw ania konkurencji w nowych uw arunkow a
niach gospodarczych i m iędzynarodow ych. Polaryzacja — zjaw isko w idoczne
w sferze gospodarczej i społecznej — pojaw ia się rów nież w układzie regional
nym.
N astępujące czynniki w ydają się być decydujące w określaniu potencjału re
gionów Europy Środkowej do adaptacji w nowych warunkach ustrojow ych i go
spodarczych:
a) system osadniczy;
b) stan środow iska naturalnego;
c) ilościow e i jakościow e cechy rynku pracy;
d) w yposażenie w ośrodki badawczo-rozw ojow e;
e) w yposażenie w infrastrukturę;
f) dostępność do źródeł innowacji i kapitału.

5.4.1. Demografia i system osadniczy
Procesy dem ograficzne należą do najbardziej stabilnych. Jedynie w okresach
m asow ych m igracji następują gw ałtowne zm iany struktury przestrzennej ludno
ści. W szystkie państw a Europy Środkow ej przeszły ju ż przez to w latach
1950—1970, w fazie przyśpieszonej industrializacji, po czym nastąpiła stabiliza
cja regionalnego rozm ieszczenia ludności.
G ęstość zaludnienia jest w Europie Środkowej średnia, wynosi 120 osób na
kilom etr kwadratow y. Najgęściej zaludnione są C zechy (130 osób/km 2), następ
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na jest Polska (122), potem W ęgry (111) i Słow acja (108). R ycina 19 prezen
tuje regionalne zróżnicow anie gęstości zaludnienia.
Poziom urbanizacji w e wszystkich czterech państwach jest podobny. O dse
tek ludności miejskiej na Słowacji wynosi 56,1%; w Polsce oraz na W ęgrzech
62%. U dział ludności żyjącej w m iastach powyżej 10000 m ieszkańców w P ol
sce rów na się 56,7%; w Czechach wynosi 55,7%.
C zw órka państw środkowoeuropejskich osiągnęła stabilność system ów de
m ograficznego i osadniczego, chociaż stale obserw uje się pow olny w zrost udzia
łu ludności miejskiej.
Po pierw szym okresie socjalistycznej industrializacji nastąpił w Europie Środ
kowej znaczny spadek tem pa zm ian struktury przestrzennej osadnictwa. M aso
we m igracje z obszarów w iejskich do m iast ustały w latach sześćdziesiątych,
tylko w Słow acji trwając do lat siedem dziesiątych. Spadkow i m igracji w ew nę
trznych tow arzyszyło zm niejszenie przyrostu naturalnego. W rezultacie regional
na dynam ika procesów dem ograficznych była w latach osiem dziesiątych dużo
niższa niż w okresie wcześniejszym .
W latach osiem dziesiątych w zachodniej części C zech notow ano spadek licz
by ludności w tem pie -2 do -4% w ciągu dziesięciolecia. N ajw yższy przyrost
liczby m ieszkańców , do 10% w latach osiem dziesiątych, nastąpił we wschodniej
i w południow o-w schodniej części kraju (chociaż wyższy przyrost, powyżej 10%,
m iał m iejsce w północnym okręgu Ceska Lipa, ośrodku lokalizacji kopalni u ra
nu).
N a W ęgrzech liczba ludności spadała w szybkim tem pie (ok. -1,7% do -1,9%
rocznie) od początku lat osiem dziesiątych. Północno-w schodnie części kraju za
notow ały najw iększy wzrost liczby ludności (Heves, H ajdü-Bihar, SzabolesSzam târ-Bereg); są to regiony o najm łodszej ludności. W zrost dem ograficzny
zanotow ano także w niektórych regionach centralnych (Fejér) i południow o-za
chodnich (Som ogy), co wyraźnie odzw ierciedla tendencję do m igracji ze w scho
du na zachód.
P olska notuje najw yższy wzrost dem ograficzny w dwóch grupach regionów:
południow o-w schodnich, o wysokim udziale ludności wiejskiej, oraz na ziem iach
północnych i zachodnich, gdzie ludność jest m łodsza. Oba te czynniki są odpo
w iedzialne za tradycyjnie wysoki przyrost naturalny spow odow any w ysokim
w spółczynnikiem urodzeń. Zm niejszenie liczby ludności nastąpiło w dw óch re
gionach — w wojew ództw ach łódzkim i wałbrzyskim , w których problem y re
strukturyzacyjne są szczególnie poważne. Lata osiem dziesiąte przyniosły duży
spadek (o 50% ) poprzednio znacznych m igracji w ew nętrznych, których w ielkość
spadła do ok. 500000 osób rocznie (z ponad 900000 w latach siedem dziesią
tych). N aw et na Górnym Śląsku, tradycyjnie przyciągającym najwięcej m igran
tów, dodatnie saldo m igracji jest bardzo niskie (spadek z 27 tys. w 1980 roku
do zaledw ie 2 tys. w 1992 roku).
N a Słow acji największy wzrost dem ograficzny notowany jest w regionach
północnych i wschodnich. Stale zw iększa się liczba ludności m iejskiej, inaczej
niż w pozostałych trzech krajach (przykładowo, w latach osiem dziesiątych licz
ba m ieszkańców Popradu zw iększyła się o 39%, Bańskiej B ystrzycy o 32% , Preszow a o 28%). Tylko w kilku południow ych okręgach liczba m ieszkańców szm niejszyła się.
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Rycina 19.
Regionalne zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Europie Środkowej, 1991 r.
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Trw ały spadek m igracji krajow ych we wszystkich czterech państw ach jest
odbiciem spadku dochodów realnych oraz niedostatku now ych m ieszkań. P ro
wadzi on do zam rożenia regionalnej struktury społeczno-zaw odow ej. Jest to ro 
dzaj błędnego koła - „zam rożenie” rynku pracy m oże być spow odow ane bra
kiem w ystarczającej podaży nowych m ieszkań oraz zanikiem skłonności do
m igracji, co prow adzi z kolei do w olniejszego wzrostu gospodarczego naw et
w tych regionach, które m ogłyby rozw ijać się szybciej i przyjm ow ać now ą siłę
roboczą z obszarów pow ażnego bezrobocia strukturalnego. W ten sposób bu
dow nictw o m ieszkaniow e staje się podstaw ow ym czynnikiem w pływ ającym na
wielkość m igracji wewnętrznych, a przez to na dostosow yw anie się przestrzen
nego rozm ieszczenia siły roboczej do zróżnicowanej przestrzennie dynam iki ro z
woju.
W żadnym z czterech krajów m igracje zagraniczne nie zm ieniły zasadnicze
go zarysu system u osadniczego. Nie należy się także spodziew ać, by im igracja
ze W schodu i em igracją na Zachód spowodowały istotniejsze problem y dla ukła
du osadniczego, m im o iż należy przypuszczać, że m igracje zagraniczne są znacz
nie większe, niż w ykazują to oficjalne statystyki, poniew aż tylko ich część jest
oficjalnie rejestrowana. O becnie tylko kilka regionów Polski traci ludność z po
wodu em igracji do Niem iec, a liczba zarejestrow anych przypadków em igracji
stałych nie przekracza 30000 rocznie.
System y osadnicze czterech państw środkow oeuropejskich różnią się znacz
nie m iędzy sobą (patrz rycina 20). Najbardziej rów nom ierny jest system osie
dleńczy Polski, na drugim biegunie, jako przykład układu silnie niezrów now a
żonego, należałoby um ieścić W ęgry.
L udność Polski jest rozm ieszczona w zasadzie rów nom iernie, z w yjątkiem
G órnego Śląska. W ojew ództw o katowickie, zajm ujące 2% pow ierzchni kraju, za
m ieszkane jest przez 10% jego ludności. N ajw iększe m iasto Polski — W arsza
wa, liczy około 1,7 m iliona m ieszkańców, a cała aglom eracja około 2,6 m ilio
na. System m iejski Polski odpow iada rank-size rule. Pozostałe m iasta powyżej
500000 m ieszkańców to: Łódź: 845000; Gdańsk-G dynia-Sopot: 764000; K ra
ków: 751000; W rocław: 644000; Poznań: 590000. N ajw iększa aglom eracja P ol
ski — G órny Śląsk, skupia około 4 m in m ieszkańców.
W ęgry są klasycznym przykładem kraju zdom inow anego przez jedną dużą
aglom erację miejską. Stolica państw a - Budapeszt, liczy około 2 min m ieszkań
ców, co stanow i 20% ogółu ludności; następne pod w zględem liczby ludności
m iasta są dziesięć razy mniejsze: Debreczyn (216100 m ieszkańców ), M iszkolc
(196400), Szeged (177700), Pecz (170500).
System y osadnicze Czech i Słowacji m ają charakterystykę pośrednią; stoli
ce — Praga i B ratysław a — skupiają odpowiednio 11,8 i 8,3% ogółu m ieszkań
ców tych krajów. W Czechach, podobnie jak na W ęgrzech, stolica jest m iastem
dużo większym od innych następne w kolejności - Brno, ma ok. 350 tys. m ie
szkańców. W Słow acji jedynie Koszyce, z ok. 234 tys. m ieszkańców , osiągnę
ły status w iększego miasta. K olejne pod względem w ielkości m iasta (Nitra, Preszow, Bańska Bystrzyca, Żylina) liczą każde po 80—90 tys. m ieszkańców. Ludność
jedynie 10 słowackich miast przekracza 50000 (w Polsce jest takich m iast 90,
na W ęgrzech 17, w Czechach 32).
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R ycina 20.
Największe ośrodki miejskie w Europie Środkowej
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W najbliższych latach w om awianych krajach nie nastąpią istotne zm iany
rozm ieszczenia ludności oraz układów osadniczych. Zarysow ane powyżej ten
dencje dem ograficzne będą kontynuowane.
Pew ne regiony m ogą jednak zostać dotknięte procesem wyludniania. Z m niej
szać się będzie liczba ludności w niektórych częściach Czech (szczególnie w C ze
chach północno-zachodnich, chociaż także w północno-w schodnich) oraz na W ę
grzech (w zachodniej części kraju, chociaż napływ nowej ludności z zagranicy
m oże zm niejszyć skalę zjawiska). W wiejskich, północnow schodnich częściach
Polski wystąpić m ogą problem y dem ograficzne spow odow ane zachw ianiem rów 
now agi płci (zbyt m ała liczba m łodych kobiet na wsi w wyniku ich m igrow a
nia do miast).
Stolice czterech państw środkow oeuropejskich będą się staw ać m iastam i
otw artym i, w pełni europejskim i. Są duże szanse na to, że przynajm niej dwie
z nich — B udapeszt i Praga — będą w stanie dołączyć do europejskich m etropo
lii drugiego rzędu, pełniąc rolę „drzw i” do Europy Środkowej.
Praga, ze swym i 1,3 min m ieszkańców w roku 2005, odzyska pozycję m ię
dzynarodow ego ośrodka kulturalnego i naukowego. Proces ten ju ż się rozpoczął
— w 1993 roku gościło w Pradze około 35000 cudzoziem ców , w tym znaczna
liczba Am erykanów ; byli to głów nie ludzie m łodzi, podziw iający bogate dzie
dzictw o historyczne i chłonący innow acyjną i intelektualną atm osferę m iasta.
B udapeszt m a duże szanse uzyskania statusu handlow ego i finansow ego cen
trum Europy Środkowej. Od roku 1989 datuje się w tym m ieście szczególnie
szybki rozw ój usług zw iązanych z biznesem i finansami. B udapeszt skupia oko
ło 50—80% narodow ego potencjału naukow ego i kulturow ego, co staw ia go na
rów ni z najlepiej w yposażonym i w bazę badaw czo-rozw ojow ą europejskim i m e
tropoliam i drugiego rzędu.
Zarów no w Pradze, jak i w Budapeszcie zabudow a dzielnic centralnych jest
w znacznym stopniu zużyta technicznie, a infrastruktura m iejska —przestarzała;
oba m iasta będą m usiały rozwiązać problem y dzielnic śródm iejskich, których
profil zm ieni się krańcowo — z m ieszkalnego na kom ercyjno-kulturalno-usługowy. Potencjalny konflikt pom iędzy funkcjam i usługow ym i a dziedzictw em hi
storycznym centrum Pragi należy rozstrzygnąć na korzyść unikalnej na skalę
św iatową, historycznej substancji miasta.
Leżąca na trasie z B erlina i Paryża do M oskw y i K ijow a W arszaw a m a chy
ba najw iększe szanse stania się „bram ą na w schód”, punktem granicznym m ię
dzy Zachodem a W schodem . Jako m iastu względnie now oczesnem u (w wyniku
zniszczeń wojennych) brakuje jej atm osfery tradycji, patyny historii. Z drugiej
strony m iasto to m oże oferować względnie puste przestrzenie w sam ym cen
trum , które są doskonałym i lokalizacjam i dla now ych hoteli, banków czy biur.
U tw orzenie C entralnej D zielnicy Biznesowej nie m usi pociągnąć za sobą znacz
nych kosztów zw iązanych z wyburzaniem starej zabudowy. K olejne w ażne za
lety W arszaw y to w zględna now oczesność zakładów w ytw órczych oraz istnie
nie wielu ośrodków badaw czo-rozw ojow ych o stosunkow o w ysokim standardzie.
B ratysław a wydaje się pozostaw ać w cieniu W iednia. Sąsiedztw o to m oże
stać się jed n ak jedną z najważniejszych jej zalet. Bliskość tych dwóch aglom e
racji autom atycznie ułatw ia przepływ y kapitałów , kontaktów i technologii.

131

5.4.2. Środowisko naturalne
E uropa Środkow a bez wątpienia zasługuje w skali kontynentu na m iano „za
głębia brudu”, porów nyw alnego jedynie z południow ą częścią byłej NRD czy
też niektórym i ośrodkam i przem ysłu ciężkiego i w ydobyw czego na terenach by
łego ZSRR.
R ekordow e wartości emisji wielu zanieczyszczeń — pyłów, dwutlenku siar
ki, nie oczyszczonych ścieków zanotow ano w latach osiem dziesiątych. O becnie
em isja zanieczyszczeń spada, cały czas jest jednak znacznie w yższa (w porów 
naniu z PKB) niż w krajach Europy Zachodniej (patrz tabela 49). Co więcej,
w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło dalsze pogłębienie różnic w stanie środo
wiska naturalnego na W schodzie i na Zachodzie, m ierzonych w ielkością em ito
w anych zanieczyszczeń na jednostkę produktu krajow ego, co jest wynikiem w ol
niejszego spadku poziom u em isji zanieczyszczeń oraz zm niejszenia się poziom u
PKB w krajach Europy Środkowej.
Tabela 49.
Poziom zanieczyszczeń w krajach Europy Środkowej, 1991 r.
Pyły

SO.

Środki nie oczyszczone

na jednostkę PKB
k g /1000$

k g /1000$

30

50

Węgry

4

29

Polska

11

24

14

Słowacja'1

21

41

55

Wspólnota Europejska

0.8

3

0.8h

Czechy'1

a
b

m 71000$

13

Produkt Krajowy Brutto (z reguły mniejszy od PKB).
Tylko RFN, 1987.

Zróżnicow anie stanu środowiska naturalnego wschodniej i zachodniej E uro
py m oże być częściow o wytłum aczone wysokim zużyciem energii, charaktery
stycznym dla gospodarki centralnie planowanej. Przyczyn tego stanu rzeczy jest
oczyw iście więcej: tendencja do nadm iernej industrializacji, w adliw a struktura
działow o-gałęziow a gospodarki, opóźnienia w świadom ości ekologicznej zarów 
no decydentów , jak i społeczeństw Europy Środkow o-W schodniej itd.
N iekorzystne efekty wysokiego poziom u em isji zanieczyszczeń nasila ich nie
rów nom ierne rozm ieszczenie w przestrzeni. W Europie Środkowej istnieje w ie
le obszarów dotkniętych szczególnie wysokim poziom em zanieczyszczeń (patrz
rycina 21).
W 1983 roku w yznaczono w Polsce 27 obszarów o szczególnie wysokim
stopniu zanieczyszczenia. Listę tych obszarów otwierają: Legnicko-G łogow skie
Zagłębie M iedziow e oraz Górnośląskie Zagłębie W ęglow e, łączące się z cze
skim okręgiem ostrawskim . Zatoka Pucka wraz z aglom eracją gdańską uzupeł
niają listę trzech najsilniej zanieczyszczonych obszarów Polski, uznanych za re 
jo n y klęski ekologicznej.
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Rycina 21.
Stan środowiska naturalnego w Europie Środkowej
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Poza Zagłębiem Ostrawskim dw a inne regiony Czech także zostały określo
ne jako pow ażnie zniszczone; są to Czechy Północne, rejon koncentracji prze
mysłu energetycznego, oraz Praga. Ekstrem alnie duże zużycie energii oraz bar
dzo wysoki poziom em isji dwutlenku w ęgla (cztery tony na 1 m ieszkańca rocznie
— najw yższy w skaźnik w Europie) spow odow ane są wysokim uprzem ysłow ie
niem oraz korzystaniem z węgla niskiej jakości. W iększość substancji pow sta
łych podczas spalania paliw stałych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla środo
w iska oraz zdrowia. Oprócz przem ysłu zasilanego węglem, Czechy posiadają
także zakłady nuklearne — chem ikalia powstałe w procesach przetw arzania w y
dobyw anych na miejscu rud uranu stw arzają bezpośrednie niebezpieczeństw o za
trucia wód gruntowych. Niepokój budzi elektrow nia atom ow a w Tem elinie, nie
m ające wystarczających system ów bezpieczeństwa.
W porównaniu z sytuacją istniejącą w Polsce lub na W ęgrzech stan środo
w iska naturalnego Słow acji jest raczej dobry. Szesnaście obszarów , rozrzuco
nych po terytorium kraju, określono jako zagrożone zatruciem środowiska. N a
leży jednak zauważyć, że lista ta zawiera także obszary stosunkow o czyste, jak
np. przylegająca do południowych stoków Tatr Dolina Popradu zagrożona po
prostu przez nadm ierny ruch turystyczny. Dwa obszary określono jako zniszczo
ne bardzo poważnie. Jednym z nich jest Dolina Górnej Nitry, gdzie za em isję
zanieczyszczeń odpow iedzialne są kopalnie węgla oraz przem ysł ciężki (che
m iczny, m ateriałów budowlanych i energetyczny); drugi to W schodnia Słow a
cja, zatruw ana przez lokalne elektrow nie oraz zakłady przem ysłu chem icznego,
drzew nego i papierniczego. Osobny problem stanowią prócz tego dw a duże m ia
sta — B ratysław a i Koszyce, w których skoncentrowany jest przem ysł.
N a W ęgrzech większość regionów zagrożonych leży na ,,osi przem ysłow ej”
kraju, biegnącej z południow ego zachodu na północny wschód, a na południu
obejm ującej Pesc wraz z okolicam i. Na osi tej leżą nowe socjalistyczne m iasta
(Ajka, Inota, Varpalota, Dorog, Dunajw arosz, Lâbatlan, Ozd, and Szazhalom batta), jak i m iasta duże (Budapeszt czy M iszkolc). W roku 1990 dw anaście spo
śród m iast leżących w tym regionie uznało się za najbardziej zanieczyszczone
w kraju i zaproponow ało program naprawy środow iska naturalnego. N iestety,
bardzo głęboka recesja gospodarcza, która dotknęła głównie tradycyjne gałęzie
przem ysłu ciężkiego i wydobyw czego — skoncentrowanego właśnie w tych m ia
stach — w szystkie takie próby skazuje praktycznie na niepowodzenie. Pozostałe
obszary o zagrożonym środowisku m ają charakter lokalny, jak np. tereny o w y
sokim stężeniu tlenku w ęgla i ołowiu leżące w pobliżu zatłoczonych dróg (np.
w okół Budapesztu).
Od końca lat osiem dziesiąych trwa wyraźny trend zm niejszania się poziom u
em isji zanieczyszczeń. W latach 1988-1992 zanotow ano w Polsce spadek tych
em isji o ponad 30%. Podobnie było w Słowacji: em isja pyłów zm niejszyła się
tam o 43% , S 0 9 —o 38%. Poziom em isji niektórych innych zanieczyszczeń (np.
tlenku węgla) spada od roku 1989, jeszcze innych (np. tlenków i w ęglow odo
rów azotow ych) od roku 1990. W Czechach już od roku 1980 zm niejszała się
em isja pyłów, a znaczne przyśpieszenie tego procesu nastąpiło po 1989 roku.
W latach 1989-1991 em isja pyłów spadła o 12%, SO , o 11%, a tlenków azotu
o 20%. Na W ęgrzech wartości te spadły odpowiednio o 42, 34 i 17% w latach
1988-1991.
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N ależy zwrócić uwagę na prawidłow ość, zgodnie z którą spadek poziom u
zanieczyszczeń jest większy niż spadek PKB, co dow odzi, że nie w ynika on je 
dynie ze zm niejszenia się produkcji. Co za tym idzie, jest bardzo praw dopodob
ne że tendencja ta utrzym a się w przyszłości, rów nież podczas nadchodzącego
ożyw ienia gospodarki. Oczywiście, w chw ili obecnej nie da się określić tem pa
tego procesu.
Najbardziej uderzającą cechą ostatnich kilku lat w ydaje się być rosnący udział
wydatków na ochronę powietrza. Udział ten wzrósł praw ie czterokrotnie w Sło
wacji (w latach 1988-1991), dw ukrotnie w Polsce i ponad dw ukrotnie na W ę
grzech (w tych krajach — w okresie 1988-1992). Spow odow ały to trzy czynni
ki. Po pierw sze, od daw na już funkcjonow ały program y ochrony wód (zw ykle
nie w ym agające skom plikow anych technologii); zanieczyszczenie w ody było w o
bec tego względnie m niejsze niż powietrza. Po drugie, zanieczyszczenia pow ie
trza przyciągają uw agę m iędzynarodow ą w dużo w iększym stopniu niż zanie
czyszczenia wody. Po trzecie, rządy państw środkow oeuropejskich m ogły uznać
zanieczyszczenie pow ietrza za pow ażniejsze zagrożenie zdrow ia obyw ateli niż
zanieczyszczenie wody.
Spadek poziom u inwestycji w ochronę środow iska na W ęgrzech przed ro
kiem 1991 m ożna wytłum aczyć wpływem inflacji na mniej więcej stały pod
względem nom inalnym budżet.
C hociaż stan środowiska naturalnego Europy Środkowej jest rzeczyw iście
poważny, to daleko jednak do określlenia go jako beznadziejny i nienapraw ialny. W Europie Środkowej wciąż istnieją obszary o bardzo w ysokich walorach
środow iska naturalnego i bogatej, bardzo zróżnicowanej przyrodzie.
Około 8,5% terytorium Polski pozostaje w zględnie mało skażone rozw ojem
gospodarczym , a około 19% jej pow ierzchni zajm ują uprawy leśne i rolne, któ 
re m ożna uznać za ekologicznie poprawne. Ponad jedna czw arta terytorium P ol
ski posiada zasoby przyrodnicze nie spotykane już w wielu częściach Europy.
W ystępujące w Polsce ekosystem y są bardzo głęboko zróżnicow ane (szczegól
nie leśne i bagienne). W ciągu ostatnich 400 lat z ziem polskich zniknęło 15
gatunków kręgow ców (2,5% ogółu; 3 gatunki ssaków, 11 ptaków, 1 ryb) oraz
31 roślin —jest to jednak dużo mniej niż w innych, bardziej rozw iniętych kra
jach tej samej strefy biogeograficznej.
Ze względu na istniejące warunki ekologiczne, środowisko naturalne Polski
uznano za m ające wartość m iędzynarodową. Każdy z 17 polskich parków naro
dowych znajduje się na liście IUCN, przyznającej im najw yższe kryteria ochro
ny. Trzy z nich zostały ponadto zaliczone przez UN ESCO do sieci obszarów
o dobrze zachow anym środowisku naturalnym, stanowiących typow e przykłady
ekosystem ów świata. Jeden z nich, Białowieski Park N arodow y (jego białoru
ska część także m a status parku narodowego), jako ostatni istniejący obszar środ
kow oeuropejskiej nizinnej puszczy pierwotnej uznany został za obiekt o w yjąt
kow ym znaczeniu dla dziedzictw a światowego. Znaczenie m iędzynarodow e ma
także wiele m niejszych obiektów; niektóre z nich znalazły się pod opieką kon
w encji z R am sar o ekosystem ach bagiennych.
W szystkie trzy parki narodow e Czech są właściw ie parkam i m iędzynarodo
wym i i zarządzanie nim i koordynow ane jest z odpow iednim i w ładzam i po dru
giej stronie granicy (Karkonosze dzielone są z Polską, Szum aw a z N iem cam i,
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a Podyji z Austrią). Dwa spośród 27 parków krajobrazow ych —Trebońsko i Krivoklâtsko — znajdują się na liście rezerw naturalnych U NESCO, co najm niej
dziesięć pozostałych, ze względu na swą florę i w arunki geologiczne m a zna
czenie m iędzynarodowe.
Słow acja posiada wręcz nadm iar obszarów o unikalnej w artości ekologicz
nej, m ających status terenów chronionych —jej pięć parków narodow ych zajm u
je praw ie 5% pow ierzchni kraju, dalsze 13% stanowią strefy krajobrazow e. R a
zem z terenam i przyległym i owe parki i strefy zajm ują aż 27% pow ierzchni
kraju; istnieje ponadto wiele m niejszych obszarów chronionych. Ponad 90% po
w ierzchni terenów chronionych stanowią ekosystem y górskie. Pięć obszarów w y
m ienionych jest w konwencji z Ram sar, kilka innych m a być wpisanych na li
stę dziedzictw a światowego.
N a W ęgrzech także znajdują się regiony o znaczeniu m iędzynarodow ym pod
w zględem wartości ekologicznej. Aż 13 obszarów objętych jest ochroną kon
w encji Ram sar, pięć stanowi naturalne rezerwy biosfery. W jednym z nich (oko
lice jeziora Fert?) zostanie praw dopodobnie utworzony park m iędzynarodow y
(w spólnie z Austrią).
Jest pew nym paradoksem , że obszary, które przetrw ały dziesięciolecia pla
now ania socjalistycznego jako tereny czyste ekologicznie, są teraz zagrożone no
wą falą rozwoju. Logika gospodarki rynkowej prowadzi do bardziej efektyw ne
go w ykorzystania zasobów, a jednocześnie, przez otwarcie na m asow ą turystykę
zagraniczną czy też na m iędzynarodow y rynek nieruchom ości, stw arza dla tych
zasobów nowe zagrożenia. Po upadku socjalizm u ruch turystyczny w Parku N a
rodow ym Szum aw a uległ znacznem u zw iększeniu — i takie przykłady m ożna
m nożyć. Podobne problem y w ystąpiły w wielu regionach zachodniej i północ
nej Polski, przyciągających głównie turystów niem ieckich.
Problem y ekologiczne Europy Środkowej chociaż poważne, nie są ani nie
odw racalne, ani też nie dające się rozwiązać. Kraje środkow oeuropejskie m ają
napraw dę duże szanse na pokonanie obecnych trudności - bardzo podobnych do
tych, które były udziałem Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych w latach
sześćdziesiątych. Jeszcze w tej dekadzie państw a Europy Środkowej będą w sta
nie w yelim inow ać większość zagrożeń zdrowia ludzkiego spow odow anych za
truciem środowiska. Nie wydaje się jednak, aby poradziły sobie w tym czasie
z oczyszczeniem obszarów najbardziej zniszczonych; często w ym aga to niedo
stępnych obecnie m etod rekultywacji.
Europa Środkow a m oże na szeroką skalę korzystać z dośw iadczeń OECD,
gdzie prow adzona przez dw adzieścia lat polityka stałego zm niejszania poziom u
em isji zanieczyszczeń, dopasow yw ania struktur przem ysłow ych do nowych re 
gulacji praw nych i zw iększania cen energii przyniosła oczekiw ane efekty. P ro
ces ten m oże przebiegać szybciej, jeżeli polityka gospodarcza prow adzona bę
dzie według zasad ekorozwoju; m oże on jednak opóźniać się, jeżeli produkcja
przestarzałego przem ysłu nie ulegnie radykalnem u zm niejszeniu, a reform y go
spodarcze przeprow adzane będą powoli. Krótko m ówiąc, tem po procesu popra
wy stanu środow iska naturalnego jest w dużym stopniu zależne od stanu zaa
w ansow ania reform gospodarczych i zm ian strukturalnych.
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5.4.3. Restrukturyzacja i rynek pracy
Zm iany na rynkach pracy stały się jednym z najm ocniej akcentow anych efek
tów transform acji gospodarczej Europy Środkowej. M ogą być traktow ane jako
pew ien w yznacznik procesów transform acyjnych, bowiem liczba i rodzaj zlikw i
dow anych (bądź nowo utw orzonych) m iejsc pracy stanowi dobre odzw ierciedle
nie bardziej ogólnych procesów gospodarczych.
Jest to praw dziw e dla obu stron procesu transform acji. O gólna recesja z ró ż
ną siłą oddziaływ ała na poszczególne sektoiy gospodarki. Regiony, w których
sektory najbardziej przez nią dotknięte grały rolę dom inującą, odnotow ały naj
w iększe spadki zatrudnienia i zagrożone zostały strukturalnym , trw ałym i głę
bokim bezrobociem . Sektory, w których nastąpiło w cześniejsze ożyw ienie lub
które dośw iadczyły łagodniejszej recesji, były w stanie utrzym ać swój poziom
zatrudnienia na praw ie nie zm ienionym poziomie.
W trzech krajach: na W ęgrzech, w Polsce i w Słowacji bezrobocie stało się
najw yraźniejszym efektem transform acji. W Czechach zjaw isko to dotychczas
w zasadzie nie wystąpiło, poniew aż przyjęta strategia transform acji gospodar
czej opóźniła procesy restrukturyzacyjne. „W zór czeski” znajduje swój odpow ie
dnik na Górnym Śląsku, gdzie restrukturyzacja została opóźniona z przyczyn
społeczno-politycznych i gdzie bezrobocie nie w ystępuje z takim nasileniem , jak
w przypadku podobnych regionów lub gałęzi przemysłu.
R ycina 22 prezentuje regionalne zróżnicow anie stopy bezrobocia w czterech
państw ach środkowoeuropejskich.
Pow ody w ystąpienia m asowego bezrobocia w krajach Europy Środkow ej by
ły zróżnicow ane. Jednym z najważniejszych, wpływającym szczególnie nieko
rzystnie na sytuację „m iast jednego zakładu” (company towns), był upadek „rublo
wych” rynków byłej RW PG. Zjawisko to dotknęło regiony południowo-wschodniej
Polski, północno-zachodnich W ęgier, wschodnich Czech. Inną przyczyną upad
ku wielu, często zaawansow anych technologicznie zakładów stało się otw arcie
rynków krajów Europy Środkowej na konkurencję produktów z zagranicy, któ
rej rodzim y przem ysł nie m ógł sprostać. Kolejnym procesem zw iększającym bez
robocie była restrukturyzacja rolnictw a uspołecznionego, dokonująca się w ty
pow o w iejskich regionach, w których m ożliw ości podjęcia pracy są bardzo
ograniczone.
Pow szechna jest opinia, że pojaw ienie się bezrobocia w C zechach to kw e
stia czasu. Obecnie tylko na północnych M orawach stanowi ono pow ażny pro
blem (jego stopa dla całego regionu osiąga 5%, a spow odow ane zostało kryzy
sem przem ysłu tekstylnego i elektrycznego). P lanow ana restrukturyzacja
skoncentrow anego tam przem ysłu ciężkiego (m etalow ego, w ęglow ego, m aszy
nowego) m oże doprow adzić do dram atycznego pogorszenia sytuacji całego re
gionu (powiatów : Ostrawa, Karwina, Frydek-M istek; pośrednio także sąsiednich:
N ow y Iczin, Opawa). W położonych bardziej na w schód wiejskich, słabo zalu
dnionych pow iatach Szum perk i Bruntal pojawić się m oże znaczne bezrobocie
spow odow ane trudnościam i w przem yśle tekstylnym wynikające z utraty ryn
ków zbytu. Przechodzące kryzys zakłady elektryczne m ogą stać się odpow ie
dzialne za w zrost bezrobocia w pobliskim pow iacie V setln.
T akże w Czechach północnych wystąpienie bezrobocia w ydaje się być kwe137

Rycina 22.
Stopa bezrobocia w Europie Środkowej 1992 r.
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stią najbliższej przyszłości. Spow odow ane będzie ono nadchodzącą restruktury
zacją podstaw ow ych gałęzi przem ysłu: górnictw a (chociaż bardziej efektyw ne
go niż w zagłębiu ostraw skim ), przem ysłu chem icznego i budow nictw a. B ezro
bocie m oże stać się pow ażnym problem em jeszcze na kilku innych obszarach
rozrzuconych po terytorium kraju, np. Przibram (na południe od Pragi, m iejsce
w ydobycia i przetw arzania uranu) czy położone na zachód od Pragi K ładno (ze
stojącą na kraw ędzi upadku hutą). Przyszła restrukturyzacja rolnictw a m oże bo
leśnie dotknąć Czechy północne.
N a W ęgrzech rzuca się w oczy w yraźny podział państw a na trzy części: B u
dapeszt, gdzie stopa bezrobocia jest najniższa (ok. 5%), część zachodnią, z bez
robociem w granicach 10%, oraz wschód, o bezrobociu m iejscam i przekracza
jącym 20%. Zróżnicow anie to jest odbiciem reakcji poszczególnych regionów
na procesy restrukturyzacyjne. Problem y zw iązane z restrukturyzacją przem ysłu
w ydobyw czego i m etalurgicznego wystąpiły na północy (duża koncentracja w re
gionie B orsod-A buj-Zem plén) i w centrum (okolice Székesfehérvân, na połu
dniow y zachód od B udapesztu), najprawdopodobniej w ystąpią także na południu
(okolice Peczu). N a zacofanym wschodzie główną przyczyną w ystąpienia bez
robocia było załam anie rolnictw a uspołecznionego.
W szystkie w ojew ództw a Polski zanotow ały w latach 1989—1991 spadek za
trudnienia. W regionach północnych i zachodnich w yniósł on około 15% pozio
mu z roku 1989, głów ną przyczyną był upadek państw ow ych gospodarstw rol
nych. Stopa bezrobocia przekroczyła tam 20%, a ostatnio zbliżyła się do 30%.
Załam anie rynków byłego ZSRR spow odowało wzrost bezrobocia w „m iastach
jednego zakładu” południow o-w schodniej Polski, których przem ysł produkow ał
głów nie na potrzeby W schodu. D uże ośrodki m iejskie, takie ja k W arszaw a,
Kraków , Poznań czy Gdańsk, dzięki swej zróżnicowanej strukturze gospodarczej
były w stanie obronić swe rynki pracy przed gwałtownym wzrostem bezrobo
cia. N ie uniknęła tego Łódź, gdzie załam anie przem ysłu tekstylnego w yw ołało
bezrobocie sięgające 18%. Typow y przykład starego regionu przem ysłow ego sta
nowi także wojew ództw o wałbrzyskie (wydobycie w ęgla i przem ysł tekstylny),
gdzie stopa bezrobocia należy do najw yższych w kraju.
R estrukturyzacja przem ysłu w Słow acji wydaje się być procesem dużo po
w ażniejszym i bardziej bolesnym niż w pozostałych trzech krajach, prow adzą
cym do znacznie większych zakłóceń na rynku pracy. Specjalizacja regionalna
ustanow iona w byłej Czechosłow acji pozostaw iła dzisiejszej części słowackiej
przem ysł ciężki i zbrojeniowy, przeżyw ające ogrom ne załam anie popytu. W w ie
lu pow iatach stopa bezrobocia przekracza 20%. Są to głów nie peryferyjne re 
giony przygraniczne w południowej i wschodniej części kraju, chociaż w ysokie
bezrobocie w ystępuje także w niektórych pow iatach północnych (do trudnej sy
tuacji na tam tejszych rynkach pracy przyczynia się także bezrobocie w północ
nych M oraw ach, obecnie będących częścią Czech). Jedynie w B ratysław ie i K o
szycach rynki pracy pozostają stabilne, chociaż sytuacja ta m oże ulec zm ianie
w zw iązku z przew idyw anym i trudnościam i zakładów przetw órstw a żelaza w K o
szycach.
W e w szystkich czterech państw ach rozwój sektora pryw atnego pozw olił na
złagodzenie negatyw nych skutków redukcji zatrudnienia w sektorze państw o
wym. Tem po rozwoju tego sektora nie było rów nom ierne —w e w szystkich czte139
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rech krajach najszybszy był rozwój sektora pryw atnego (głównie handlu i usług
biznesow ych) w dużych ośrodkach m iejskich. W e w schodnich częściach krajów
Środkow oeuropejskich pryw atyzacja przebiegała znacznie wolniej. Produkcja ro l
na w ydaje się być sektorem najm niej podatnym na pryw atyzację — stanow i to
kolejny problem regionalnych i lokalnych rynków w peryferyjnych, w iejskich
obszarach wszystkich czterech państw.
Zdolność gospodarki regionalnej do adaptacji do nowych w arunków gospo
darczych jest w dużej m ierze w yznaczona przez poziom i strukturę kw alifikacji
m iejscowej siły roboczej. C zynnik ten staje się jedną z najw ażniejszych cech
określających atrakcyjność poszczególnych lokalizacji, staje się także jednym
z głów nych elem entów rozwoju regionalnego. Poziom i struktura kw alifikacji
ludności w krajach Europy Środkowej (por. rycina 23) są bardzo zróżnicow ane.
M ożna w yróżnić następujące wym iary tego zróżnicowania:
• w ym iar „w ielkom iejski”,
• w ym iar wiejski,
w ym iar przem ysłow y.
W szystkie duże ośrodki m iejskie państw środkow oeuropejskich zaliczają się
do pierw szej grupy. R egiony te charakteryzuje wysoki udział siły roboczej z w y
kształceniem wyższym bądź średnim i stosunkowo niski odsetek pracow ników
z wykształceniem zawodowym . 20% m ieszkańców Pragi i W arszaw y powyżej
25 lat legitym uje się w ykształceniem wyższym ; dla Budapesztu w skaźnik ten
przekracza 20% (47% wszystkich obyw ateli W ęgier z w yższym w ykształceniem
m ieszka w stolicy).
W regionach wiejskich, peryferyjnych udział ten m oże w ynosić zaledw ie
4,5% (we w schodnich częściach Polski i Słowacji). N a W ęgrzech nie spada po
niżej 9%, w C zechach poniżej 6%.
Przeciętny poziom w ykształcenia siły roboczej w ośrodkach przem ysłow ych
nie jest niski. Profil w ykształcenia jest tam jednak podporządkow any w ym aga
niom przem ysłu (głów nie w ydobyw czego i ciężkiego). W śród osób z w ykształ
ceniem w yższym dom inują więc inżynierowie, a większość siły roboczej stano
wią nisko kwalifikow ani robotnicy. W ykształcenie średnie ogólnokształcące oraz
hum anistyczne posiadają tylko nieliczni, co zm niejsza m ożliw ości gospodarczej
i społecznej restrukturyzacji tych regionów.
D ane statystyczne dotyczące Polski dowodzą istnienia ujem nej zależności po
m iędzy poziom em w ykształcenia a niebezpieczeństw em utraty zatrudnienia. T yl
ko co czterdziesty bezrobotny legitym uje się w ykształceniem wyższym , podczas
gdy dw óch na każdych pięciu — zawodowym . Podobna sytuacja panuje także
w innych państwach Europy Środkowej.
Przyszła sytuacja na regionalnych rynkach pracy Europy Środkow ej będzie
zarów no efektem , jak i czynnikiem w pływ ającym na procesy restrukturyzacji
i transform acji. N astępna dekada przyniesie dalsze zróżnicow anie przestrzenne
regionalnych rynków pracy. Duże ośrodki m iejskie, ju ż obecnie posiadające w y
soko w ykw alifikow aną siłę roboczą, oferować będą jeszcze w iększe m ożliw ości
edukacji. Zacofane obszary wiejskie jeszcze bardziej zm niejszą swe, i tak już
ograniczone, m ożliw ości rozwoju wynikające z poziom u um iejętności i w iedzy
ludności.
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5.4.4. Ośrodki naukowe i szkolnictwo wyższe
M iasta środkow oeuropejskie cieszą się długim i i bogatym i tradycjam i kultu
row ym i i naukow ym i. X V -w ieczne uniw ersytety w Pradze, K rakow ie czy P e
szcie należą do najstarszych w Europie. W szystkie cztery narody m ają swoich
przedstaw icieli w światowym panteonie naukow ym czy artystycznym .
R ozm ieszczenie ośrodków akadem ickich w Europie Środkowej przedstaw io
no na rycinie 24. Przestrzenne zróżnicow anie potencjału naukow ego i akadem ic
kiego najwyraźniej w idoczne jest na W ęgrzech. Budapeszt koncentruje 70% pra
cow ników ośrodków badaw czo-rozw ojow ych kraju, 44% studentów uczelni
wyższych, 70% wszystkich używ anych na W ęgrzech kom puterów osobistych.
W stolicy działa 41 ośrodków akadem ickich. Z Budapesztu pochodzi 50% w ę
gierskich patentów, a dwie trzecie spośród rejestrowanych za granicą. Położone
poza stolicą ośrodki akadem ickie m ają znaczenie drugorzędne (jeden tylko in
stytut m ający swoje regionalne filie — Centrum Studiów R egionalnych — m ieści
się poza B udapesztem , w Peczu).
Spośród 127 szkół w yższych istniejących w Polsce 26 m ieści się w W arsza
wie. K ształcą one praw ie 70000 studentów. W W arszaw ie pracuje 20% spośród
7500 profesorów zatrudnionych na polskich uczelniach wyższych, 18% polskich
studentów studiuje w stolicy. W szystkie w arszaw skie szkoły w yższe zajm ują w y
sokie m iejsca w polskich rankingach naukowych. Jedna trzecia nowo m ianow a
nych profesorów, doktorów habilitow anych i doktorów pracuje w stolicy. W W ar
szaw ie m ieszczą się siedziby zdecydowanej w iększości instytucji kierujących
polskim życiem naukowym i akadem ickim . Tu znajduje się prezydium Polskiej
A kadem ii N auk i przew ażająca większość jej instytutów, jak i w iele instytutów
branżowych, podporządkowanych poszczególnym m inisterstwom. Pozostałe głów 
ne ośrodki akadem ickie Polski to: Kraków (50000 studentów, 9300 pracow ni
ków naukow ych), W rocław (odpowiednio 36000 i 5200), Poznań (35000 i 6200),
K atow ice (32700 i 12700) oraz Łódź, Lublin, Gdańsk, Szczecin.
W Pradze m ieści się 5 spośród 13 czeskich ośrodków akadem ickich, i w ięk
szość instytutów Czeskiej A kadem ii Nauk. O środkam i szkolnictw a w yższego są
także Brno (3 uniw ersytety, wiele instytutów), Pilzno (uniw ersytet, kilka insty
tutów), C zeskie Budziejow ice (uczelnia, kilka instytutów), Usti nad Łabą (uczel
nia, instytuty badań stosowanych), Ołom uniec (uniwersytet z tradycjam i), O stra
w a (dwa uniw ersytety, wiele instytutów badań stosowanych).
14 uniw ersytetów i szkół wyższych Słow acji rozm ieszczonych jest w 10 m ia
stach; studiuje w nich ponad 55000 studentów. Oczywistym liderem jest B raty
sław a ze swoim i 5 uniw ersytetam i i 24 wydziałam i, skupiająca połow ę słow ac
kich studentów. Na drugim miejscu plasują się K oszyce (3 uniw ersytety i 10000
studentów); ostatnim ośrodkiem posiadającym dwa uniw ersytety jest N itra (po
nad 5000 studentów).
Silna pozycja tradycyjnych ośrodków życia akademickiego i naukow ego utrzy
m a się także w przyszłości wyraża się ona chociażby w utrzym yw anych przez
najbardziej znane uczelnie Europy Środkowej kontaktach m iędzynarodow ych.
N ależy spodziew ać się, że rosnące nakłady na rozwój szkolnictw a w yższego oraz
nauki lokow ane będą w owych największych ośrodkach, poniew aż dają one po
tencjalne gw arancje ich najbardziej w ydajnego wykorzystania. W zrost nakładów
142

Rycina 24.
Ośrodki akademickie Europy Środkowej

143

na rozwój szkolnictw a stopnia podstaw ow ego i średniego pow inien jednak zao
wocować bardziej rów nom iernym rozm ieszczeniem takich szkół oraz w yrów na
niem poziom u kw alifikacji nauczycieli.
Jednym z najwyraźniej zaznaczających się nowych zjaw isk w sferze eduka
cji krajów środkow oeuropejskich jest powstawanie profesjonalnych państwowych
i niepaństw ow ych instytucji oferujących usługi szkoleniowe i przekw alifikow ywujące. Szerokim polem do działania staną się dla takich instytucji stare regio
ny przem ysłow e, w których zróżnicow anie kw alifikacji siły roboczej jest zada
niem ważniejszym od podniesienia ich ogólnego poziomu.

5.4.5. Regiony Europy Środkowej w nowym otoczeniu międzynarodowym
G ospodarkę krajów środkow oeuropejskich charakteryzow ały dw ie podstaw o
we cechy: zorientow anie głów nie na rynki Europy Środkow o-W schodniej oraz
w zględne zam knięcie na rynki światowe. W latach 1989-1991 obie te cechy
zniknęły. O gólnogospodarcze skutki odw rócenia kierunków kontaktów handlo
wych ze W schodu na Zachód zostały już w niniejszym raporcie om ówione. C zyn
niki takie, jak otwarcie państw Europy Środkowej na rynki św iatow e oraz zm ia
ny zachodzące u ich sąsiadów, wywarły znaczny wpływ także na rozwój regionalny.
Zarów no zachodnie, jak i w schodnie granice wszystkich czterech państw od
dzielają system y terytorialne o bardzo różnym stopniu rozwoju i poziom ie cy
w ilizacyjnym . Już dzisiaj w schodnie części Niem iec są rozw inięte dużo bardziej
niż sąsiadujące z nim i zachodnie obszary Polski i Czech, a dystans ten zw ięk
szy się jeszcze bardziej w wyniku likwidowania różnic pom iędzy N iem cam i
W schodnim i a Zachodnimi. To samo dotyczy Austrii i zachodniej części W ę
gier oraz południow ych regionów Czech i południow o-zachodniej części Słow a
cji. Podobnie, słowackie i węgierskie regiony w schodnie - naw et biorąc pod
uwagę ich w zględne zacofanie — są dużo wyżej rozw inięte i lepiej w yposażone
w infrastrukturę niż ich w schodni sąsiedzi. Bardziej zrów now ażona sytuacja ist
nieje m iędzy W ęgram i a Rum unią i Słowenią.
Efektem tych nierów ności są różne pozycje startowe w schodnich i zacho
dnich regionów tych czterech państw.
M ożna przew idzieć, że negatyw ne skutki dotychczasowej izolacji zachodnich
regionów przygranicznych zostaną zrekom pensow ane z naw iązką korzyściam i
płynącym i ze w spółpracy z bardziej rozw iniętym i sąsiadam i zachodnim i. P oło
żenie geograficzne staje się najw iększym „zasobem ” tych regionów . Leżą one
w centrum Europy, bardzo blisko dość silnych niem ieckich i austriackich cen
trów gospodarczych. Stanow ią naturalny rynek przygraniczny dla N iem ców i A u
striaków , odnoszących korzyści z istniejącej różnicy cen i zw iększających po
pyt na podstaw ow e dobra i usługi po wschodniej stronie granicy. Szacuje się,
że N iem cy robiący w Polsce zakupy, zostaw iają w zachodnich regionach Polski
około 4 mid DM rocznie, co jest istotnym wsparciem dla bilansu płatniczego
całej polskiej gospodarki, w yrów nuje bowiem deficyt handlu zagranicznego; m ie
szkańcy Austrii od lat korzystają z tańszych produktów i usług na W ęgrzech.
Przygraniczna w ym iana gospodarcza może przynosić korzyści także m ieszkań-
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com państw środkow oeuropejskich, poszukującym produktów bardziej zaaw an
sow anych technicznie, wciąż jeszcze tańszych w N iem czech i Austrii.
Z achodnie regiony czterech państw oferują korzystne w arunki lokalizacyjne
inw estorom zachodnioeuropejskim , poszukującym tańszej siły roboczej i m niej
szych obciążeń podatkowych. N ajw iększa aglom eracja Europy Środkowej —B er
lin — znajduje się zaledwie 70 km od zachodniej granicy Polski i już obecnie
daje się zauw ażyć jego pozytyw ny (w kategoriach gospodarczych) wpływ w p o 
staci bezpośrednich inwestycji i kontaktów handlowych. To samo dotyczy B ra
tysław y i zachodnich regionów W ęgier oraz Czech, które przyciągnęły już uw a
gę zagranicznych (głów nie niem ieckich) inwestorów. Oczyw isty w takiej sytuacji
rozw ój produkcji i sektora usług zapewni m iejsca pracy dla obecnie bezrobot
nych.
W zajem na bliskość sprzyja podejm owaniu wspólnych program ów i projek
tów, także instytucjonalnych (jak np. m iędzynarodow y uniw ersytet we Frankfur
cie nad O drą-Słubicach, U niwersytet Środkow oeuropejski w Pradze i B udape
szcie itp.) Obie strony odnoszą w ten sposób korzyści ze w zajem nych kontaktów
kulturalnych i naukow ych przez relatyw nie otw artą granicę.
W sytuacji gdy istnieje duża asym etria potencjału gospodarczego, koopera
cja regionów przygranicznych m oże stanowić dla słabiej rozw iniętych regionów
państw Europy Środkowej zarówno szansę, jak i zagrożenie. Nie m ożna w yklu
czyć scenariusza eksploatacji. M oże ona polegać np. na w ykorzystaniu tańszej
siły roboczej do w ytw arzania produktów sprzedawanych z niem ieckim i etykie
tam i; na m asow ym napływ ie kapitału niem ieckiego, co m ogłoby doprow adzić
do przem ieszczenia centrów decyzyjnych poza granice państw Europy Ś rodko
wej, a naw et do negatyw nych skutków politycznych; na pogłębianiu się ju ż ist
niejącej asym etrii obu stron wspólnej granicy; m oże także pojaw ić się tenden
cja do w łączania regionów przygranicznych Polski i Czech — jako odległych
peryferii — do niem ieckiego systemu gospodarczego, co m ogłoby prow adzić do
dezintegracji system ów gospodarczych tych dwóch państw .21
W schodnie regiony przygraniczne Polski, W ęgier i Słow acji — tzw. Ściana
W schodnia — znajdują się w zupełnie odm iennej sytuacji. O bszary te zaw sze
stanow iły najbardziej zacofane regiony trzech państw. R egiony te — sam e rela
tyw nie zacofane — są jednak znacznie wyżej rozw inięte niż terytoria Ukrainy,
B iałorusi i Litw y po drugiej stronie granicy. Ogólnie niski poziom rozwoju po
tencjalnych partnerów współpracy przygranicznej nie pozw ala optym istycznie
m yśleć o ich przyszłości.
Jak dotąd, na całym obszarze Ściany W schodniej przew ażają raczej nega
tyw ne strony procesów transform acji, choć szereg pozytyw nych skutków jest
rów nież widocznych. Pryw atyzacja przebiega jednak powoli, ograniczając się
przew ażnie do handlu. Zaangażow anie kapitału zagranicznego jest m inim alne
(por. następny rozdział). Stopa bezrobocia w sektorach pozarolniczych, a na nie
których terenach także ogólna stopa bezrobocia, znacznie przekraczają średnie
21 Argumenty, że w zintegrowanej Europie granice już w zasadzie się zacierają, a w związku z tym
niebezpieczeństwa, o których tu mowa, będące ceodziennością w Unii Europejskiej — nie są
niebezpieczeństwami - są jedynie częściowo słuszne. Otóż żadna granica państwowa w Europie
Zachodniej nie dzieli tak różnych potencjałów gospodarczych, jak zachodnie granice krajów
Europy Środkowej. Asymetria jest tu szczególnie silna, a więc analogie z pełną otwartością
gospodarek państw-członków Unii nie w pełni uzasadnione.

145

krajow e; m ożliw ości podjęcia pracy są bardzo ograniczone. G łów ne przyczyny
szczególnie głębokiej recesji to załam anie powiązań z byłym rynkiem radziec
kim oraz spadek zam ów ień wojskowych. W edług w szelkich analiz, nie m a w iel
kich szans na odtw orzenie w ym iany handlowej ze W schodem w jej daw nej ska
li. Ściana W schodnia m usi wobec tego szukać innych sposobów ożyw ienia swojej
gospodarki.
Jednym z czynników rozwoju m oże stać się bliskość granicy. Jak na razie
wpływ tego czynnika jest jednak względnie słaby, ogranicza się do „szarej stre
fy” gospodarki. Polska oraz W ęgry stanowią atrakcyjne rynki dla drobnych przed
siębiorców z byłych republik ZSRR, oferując jednocześnie korzystniejsze w a
runki podjęcia pracy oraz wyższy standard życia. Napływ tanich tow arów i siły
roboczej ze W schodu m oże stanowić pewne zagrożenie dla lokalnej produkcji
i rynków pracy Ściany W schodniej.
Bliskość granicy może jednak wywierać na gospodarkę Ściany W schodniej
także pew ne pozytyw ne efekty m nożnikowe. Dzięki tanim tow arom ze W scho
du m iejscow i konsum enci oszczędzają na podstaw ow ych wydatkach. W ielu drob
nych przedsiębiorców utrzym uje się z takiego nielegalnego bądź półlegalnego
handlu. Pow stają now e firm y, oferujące usługi przybyszom ze W schodu. R ezul
tatem tych operacji może być pierw otna akum ulacja kapitału, bardzo przydatna
dla w zględnie biednego regionu. Ponadto, rosnące ostatnio zakupy tow arów o w y
ższym poziom ie przetw orzenia (elektronika, sprzęty gospodarstw a dom ow ego,
m odne ubiory) czynione przez przybyszów ze W schodu, m ogą stać się czynni
kiem ożyw ienia lokalnego handlu i źródłem walut.
K ulturow e aspekty zagranicznej wym iany ludzi, inicjatyw i inform acji m o
gą m ieć na W schodzie znaczenie w iększe niż w zachodnich regionach państw
Europy Środkowej. N ieprzenikalność „granic przyjaźni” pom iędzy byłym i k ra
jam i socjalistycznym i (szczególnie granic z byłym ZSRR) znacznie utrudniała
w yelim inow anie zakorzenionej w historii niechęci, a czasem naw et wrogości.
O becne kontakty pozw alają na wzajem ne poznanie narodow ych i regionalnych
w zorców kulturow ych, wprow adzając w ten sposób ducha w spółpracy i rzeczy
wistej przyjaźni.
W każdym wypadku należy otw arcie powiedzieć, że w schodnie regiony przy
graniczne W ęgier, Polski i Słowacji m ają dużo m niejsze m ożliw ości rozwoju
gospodarczego i społecznego niż regiony zachodnie. Zarów no sytuacja w yjścio
wa, ja k i sam o sąsiedztw o stawiają W schód w dużo trudniejszej sytuacji. N ie
zależnie od rodzaju prowadzonej polityki regionalnej (bądź jakichkolw iek in
nych starań) przez najbliższych 10—15 lat — a praw dopodobnie jeszcze dłużej —
Ściana W schodnia pozostaw ać będzie najsłabiej rozw iniętą częścią trzech państw.
To samo dotyczy w schodnich regionów Czech, które nie pow inny spodzie
wać się w iększych korzyści czy szans zw iązanych ze w spółpracą ponadgraniczną. W podobnej sytuacji znajdują się południow o-w schodnie regiony W ęgier, są
siadujące z Rumunią.
K w estią otw artą pozostaje w zajem na w spółpraca ponadgraniczna regionów
Polski, Czech, Słowacji i W ęgier. Od roku 1989 we współpracy tej pojaw iło się
więcej problem ów niż zostało w tym czasie rozwiązanych. N a przykład szanse
naw iązania ścisłej współpracy w podzielonym granicą polsko-czeską C ieszynie
zostały w ykorzystane w dużo m niejszym stopniu niż w analogicznej sytuacji na
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granicy polsko-niem ieckiej (Frankfurt nad Odrą —Słubice). Przypadek G abcikova-N agym aros (gdzie znajduje się m ocno popierana przez Słow aków, a oprotestow yw ana przez W ęgrów tam a na D unaju) nie pow inien stać się typow ym przy
kładem w spółpracy środkow oeuropejskich regionów przygranicznych.

5.4.6. Inwestycje zagraniczne
Oczyw iste jest, że wielkość inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej
pozostaje bardzo zróżnicow ana regionalnie. Inw estorzy preferują dw a typy re
gionów: duże ośrodki m iejskie, posiadające dobrą sieć m iędzynarodow ych p o 
łączeń transportow ych (głównie lotniczych) i telekom unikacyjnych, oferujące
zw ykle wysoki standard życiowy, oraz regiony leżące blisko granicy z N iem ca
mi i Austrią. K apitał m iędzynarodow y koncentruje się w ośrodkach m iejskich,
kapitał niem iecki lokuje się na zachodzie Polski i Czech, a zw iązki m iędzy za
chodnim i W ęgram i a A ustrią już obecnie m ają długie tradycje.
W schodnie regiony wszystkich czterech państw są w zasadzie om ijane przez
inw estorów zagranicznych. Pewien w yjątek od tej zasady stanow ić m ogą W ę
gry, chociaż zainw estow ano tam — w Budapeszcie i w zachodniej części kraju
— znacznie więcej niż na wschodzie.
R egionalny rozkład zaangażow ania kapitału obcego w Europie Środkowej
prezentuje rycina 25.
Z w raca uwagę dom inacja Czech w zaangażow aniu kapitału zagranicznego
zaangażow anego w byłej C zechosłow acji. W końcu 1991 roku ponad 80% firm
z udziałem kapitału obcego ulokow ało się w części czeskiej. Pod w zględem w ar
tości inw estycji istniała podobna asym etria; 75% kapitału obcego zainw estow a
no w Czechach. N astępny rok przyniósł pogłębienie tych różnic: 92,3% w arto
ści inw estycji zagranicznych w byłej C zecho-Słow acji przypadło na C zechy,
jedynie 7,7% na Słowację. W iększość słowackich przedsiębiorstw z udziałem
kapitału obcego mieści się w Bratysławie. W iększość inw estycji niem ieckich
koncentruje się w trzech regionach: najwięcej w centralnej części Czech, a na
stępnie w Pradze i w Bratysławie. Interesujący jest fakt, że na początku roku
1992 92,1% inw estycji zagranicznych w środkowych Czechach, 44,1% w P ra
dze i 66,1% w B ratysław ie stanow iły inwestycje niem ieckie.
Firm y z udziałem obcego kapitału znajdują się we w szystkich regionach
W ęgier; regionalne zróżnicow anie poziom u obcych inw estycji jest w tym kraju
najniższe wśród państw Europy Środkowej. N ajw ięcej przedsiębiorstw z kapita
łem obcym (i najw iększa jego część) przypada na Budapeszt i Pecz. B udapeszt
przyciągnął więcej (pod względem wartości) inwestycji obcych niż jakakolw iek
inna jednostka adm inistracyjna Europy Środkowej. A trakcyjne dla inw estorów
są także Fejer, Borsod-A büj-Zem plén. R egiony najm niej interesujące inw esto
rów zagranicznych to Toina, Heves, N ogrâd i Jâsz-N agykun-Szolnok.
Firm y zagraniczne pow staw ały w Polsce już w roku 1977 (w w ojew ódz
twach: w arszaw skim , siedleckim , bielskim, krakow skim , częstochow skim i w ał
brzyskim ); z upływ em czasu coraz więcej pojawiało się ich w dużych ośrodkach
wojew ódzkich. Proces ten trw a do dzisiaj. N ajw ięcej przedsiębiorstw z udzia
łem kapitału obcego m ieści się w W arszawie, w innych wielkich aglom eracjach
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Rycina 25.
Kapitał zagraniczny zainwestowany w Europie Środkowej do 1992 roku
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(w ojew ództw a łódzkie, gdańskie, szczecińskie, poznańskie, w rocław skie, kato
w ickie i krakow skie), ja k rów nież w w ojew ództw ach Polski zachodniej i pół
nocno-zachodniej. R egiony zachodnie przyciągają kapitał niem iecki.
Procesem stosunkowo niedaw nym jest w yraźny w zrost liczby firm jo\nt-venture w niektórych wojew ództwach wschodnich, np. lubelskim i kieleckim . W w ie
lu jednak w ojew ództw ach udział przedsiębiorstw z udziałem obcego kapitału jest
m inim alny. Do takich należą: ostrołęckie, łom żyńskie, tarnobrzeskie, zam ojskie,
przem yskie i krośnieńskie.
T abela 50 przedstaw ia porów nanie B udapesztu, Pragi i W arszaw y pod w zglę
dem liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i w ielkości tego
kapitału.
Tabela 50.
Stolice jako miejsca lokalizacji kapitału obcego
Miasto

Liczba przedsiębiorstw
z udziałem kapitału obcego
w kraju = 100%

Ogólna wartość obcych
inwestycji w kraju = 100%

31.12.1991

31.12.1991

56.0%

57.5%

5.10.1991

31.12.1991
45.4%
(nie liczijc firm o 100% obcego kapitału)

Budapeszt

Praga
49.0%
31.12.1991
Warszawa
32.6%

5.10.1991
39.4%
(wartości deklarowane)

Jak widać, pierw sze m iejsce w obydwu kategoriach zajm uje Budapeszt. R e
latyw nie słabsza koncentracja kapitału obcego w W arszaw ie w ynika z istnienia
w Polsce innych dużych aglom eracji, przyciągających uwagę zagranicznych in
westorów.
W e w szystkich czterech krajach napływ kapitału obcego jest traktow any ja 
ko jeden z najważniejszych czynników transform acji i rozwoju. Nie ma przesła
nek do przypuszczeń, by w ykształcone już preferencje lokalizacyjne kapitału ob
cego m iały się znacznie zm ienić w najbliższej przyszłości. Zacofane regiony
wschodnie oferują dużo gorsze warunki niż lepiej rozwinięte obszary m etropo
litarne oraz bliskie źródłom kapitału regiony zachodnie. Obce inw estycje staną
się w ten sposób kolejnym czynnikiem pogłębiającym regionalną polaryzację
Europy Środkowej.

5.4.7. Połączenia transportowe z Europą
Pasm ow o skoncentrow ane połączenia transportow e tw orzą „szkielet prze
strzenny” danego system u gospodarczego. W ęzły sieci infrastruktury transporto
wej stanow ią m iasta — ośrodki działalności gospodarczej, politycznej i kultural
nej. W ęzły te oraz obszary przylegające do głów nych tras m ają najw iększe szanse
na stały i szybki rozwój.
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N ow y układ m iędzynarodow y stawia now e w yzw ania poszczególnym regio
nom państw Europy Środkowej, zm ieniając jednocześnie znaczenie ich głów 
nych tras kom unikacyjnych i transportow ych. Znacznie osłabły w zajem ne po
w iązania gospodarcze pom iędzy państw am i środkow oeuropejskim i. U dział
C zecho-Słow acji w polskim handlu zagranicznym w 1992 roku w ynosił 4—5%,
W ęgier poniżej 1%. Eksport produktów polskich do Czecho-Słow acji spadł o pra
wie 20% , do W ęgier o około jedną trzecią. Co więcej, uległa zm ianie struktura
polskiego eksportu do pozostałych trzech państw Europy Środkowej: zw iększył
się w niej udział produktów nisko przetw orzonych (surow ców) kosztem ekspor
tu m aszyn i dóbr przem ysłu przetwórczego. W szystkie cztery kraje przeoriento
w ały się na handel z Zachodem , znaczenie rynków wschodnich gw ałtow nie spa
dło. Stan taki jest praw dopodobnie jedynie chw ilowy i w spółpraca ze W schodem
zostanie częściow o odnow iona — na nowych zasadach i ze zm ienioną strukturą
handlu.
Przew idyw any rozwój w ym iany handlowej m iędzy Zachodem a republikam i
byłego ZSRR stwarza krajom Europy Środkowej ogrom ne m ożliw ości w ynika
jące z ich tranzytow ego położenia na osi W schód-Zachód. Zw iązany z tym wzrost
znaczenia szlaków transportow ych łączących Zachód i W schód w ym aga przy
śpieszonego rozwoju nowoczesnej infrastruktury transportow ej, w tym szczegól
nie autostrad i szybkich kolei.
K raje środkow oeuropejskie charakteryzuje słabo rozw iniętą sieć drogow ą
i stosunkowo dobra sieć kolejowa. Jednak naw et koleje w ym agają m oderniza
cji, w tym podniesienia standardów szybkości i bezpieczeństwa. To samo odno
si się do urządzeń przeładunkow ych głównych stacji kolejowych.
Proponow ane reform y sieci transportow ej podporządkow ane zostaną dwóm
podstaw ow ym celom: w łączeniu Europy Środkowej do europejskiego system u
transportow ego oraz poprawie jakości. Najw iększe znaczenie m a rozwój sieci
autostrad oraz szybkich kolei — inwestycje te są już planow ane we wszystkich
czterech krajach (patrz ryc.26). Do najważniejszych należą: autostrada łącząca
N orym bergę z Pragą oraz przedłużenie autostrady niem ieckiej z B erlina do W ar
szawy i dalej do Terespola. Podstaw ow ym celem rozwoju infrastruktury trans
portowej W ęgier jest osłabienie podporządkow ania sieci transportow ej kraju je d 
nem u centralnem u ośrodkow i — Budapesztow i dzięki budow ie bezpośrednich
połączeń m iędzy poszczególnym i ośrodkami.
Jednym z najw ażniejszych czynników ograniczających dalszy rozwój kon
taktów m iędzynarodow ych (oraz transportu zarów no tow arow ego, jak i pasażer
skiego) są przejścia graniczne.
N ajw ażniejszym i „bram am i” Europy Środkow ej, punktam i tranzytow ym i
w kom unikacji ze W schodem , są m iędzynarodow e porty lotnicze w Pradze,
B udapeszcie i w W arszawie. Ich obecny standard w ydaje się być w ystarczający
na najbliższych dziesięć lat, chociaż w Polsce przydałby się now y port pasażersko-tow arow y na północ od W arszawy. Żaden inny port lotniczy Europy Środ
kowej nie m oże konkurow ać z tym i trzem a — lotnisko w B ratysław ie pozosta
nie portem krajow ym i rezerwowym lądowiskiem dla W iednia.
Rozwój pasm infrastruktury transportow ej, zaw ierających drogi, szlaki kole
jow e i wodne, będzie się dokonywać w drodze rozbudow y ju ż istniejących ko
rytarzy. Niektórym z nich zostanie przydane nowe, w iększe znaczenie —ja k np.
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na osi W schód-Zachód, inne utracą swą priorytetow ą pozycję, co stanie się udzia
łem autostrady Północ-Południe. Rozwój sieci transportow ych spowoduje w zm oc
nienie polaryzacji rozwoju regionalnego czterech krajów Europy Środkow ej, bo
w iem efekty m nożnikow e wynikające z renty lokalizacyjnej w zdłuż korytarzy,
a szczególnie w ich węzłach, przyczyni się do dalszego, przyśpieszonego roz
woju tych regionów.

5.4.8. Regionalne zróżnicowanie procesów transformacyjnych podsumowanie
O gólny regionalny obraz efektów pierw szego etapu transform acji jest cał
kiem wyraźny. R egiony tradycyjnie najm ocniej zurbanizow ane i uprzem ysłow io
ne, dobrze wyposażone w infrastrukturę okazały się m niej wrażliw e na negatyw 
ne skutki transform acji. B yły one w stanie przeprow adzić pryw atyzację
w najszybszym tem pie, przyciągnąć nowych (także zagranicznych) inw estorów
oraz obronić swą pozycję na zm ieniającej się m apie gospodarczej Europy Środ
kow ej. N ie zm ienił się natom iast tradycyjny układ, zgodnie z którym struktura
regionalna państw środkow oeuropejskich kształtow ana jest przez kom pleks m iejsko-przem ysłow o-infrastrukturalny. Zależności te zostały naw et w zm ocnione —
także przez dynam iczny rozwój nowych form działalności gospodarczej czy też
przez rozwój „szarej strefy” .
Silni stali się silniejsi, słabi - słabsi. W idoczna w najnow szych zm ianach
struktury gospodarczej i społecznej polaryzacja zaznaczyła się także w przestrze
ni środkow oeuropejskiej. Jest prawie pew ne, że w przyszłości nastąpi dalsze po
głębienie różnic przestrzennych, co będzie spow odow ane zróżnicow aniem zdol
ności do transform acji i adaptacji, jakie poszczególne regiony wykształciły w ciągu
swojej historii. Tylko niektóre z regionów Europy Środkowej zdołają sprostać
w yzw aniom now ego systemu gospodarczego oraz internacjonalizacji społecznej
i gospodarczej. Dla wielu pozostałych nowe w arunki oznaczać będą załam anie
lokalnych system ów gospodarczych i pow stanie trudności, z którym i walczyć
będą przez najbliższą dekadę.
Od tego ogólnego obrazu istnieją jednak pew ne wyjątki. Są nim i regiony,
które raptow nie straciły swą pozycję, bądź też — na przeciw ległym biegunie —
takie, które uzyskały nowe szanse rozwoju w wyniku przem ian ogólnego syste
m u gospodarczego. Stare regiony przem ysłow e, których Górny Śląsk jest nie
w ątpliw ym (negatyw nym ) liderem, naw et w skali ogólnoeuropejskiej, jest typo
wym przykładem regionów pierw szego typu. Region ten, a także wiele podobnych
mu pod względem jakości (bo nie wielkości) problem ów, utraciło swą siłę, któ
rej korzenie tkw iły w przem ysłach „w ęgla i stali” lub w przem ysłach tekstyl
nych. Z liderów gospodarki socjalistycznej regiony te przeistoczyły się w regio
ny problem ow e, w ym agające pom ocy i skazane na długi i bolesny proces
restrukturyzacj i.
Z achodnie pogranicze Europy Środkowej to przykład regionów , które napo
tkały swą historyczną szansę. Renta położenia stała się ich najw iększym atutem
rozw ojow ym , atutem , który większość z nich już um iejętnie w ykorzystuje. Pas
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pogranicza zachodniego, obok największych aglom eracji, stanie się naturalnym
pom ostem Europy Środkowej do jej integracji z Unią Europejską.

5.5. Regionalne możliwości transformacji, 1990-2005
Jako podsum ow anie w cześniejszych uw ag dotyczących gospodarczych, spo
łecznych i technologicznych aspektów rozwoju regionalnego krajów Europy Środ
kow ej, m ożem y przedstawić syntetyczne ujęcie regionalnego zróżnicow ania pro
cesów transform acyjnych. Dokonam y tego posługując się trzem a poniższym i
kryteriam i, odzw ierciedlającym i zdolności regionów do adaptacji do nowych w a
runków ekonom icznych:
1. Zróżnicow anie struktury gospodarczej. K ryterium to obejm uje także po
ziom i zróżnicow anie kw alifikacji siły roboczej oraz stopień now oczesności
środków trwałych. M ów iąc ogólnie, im bardziej zróżnicow ana jest struktura
gospodarcza, tym wyższy poziom kwalifikacji siły roboczej i zaaw ansow a
nia technologicznego.
2. O gólny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W yznacznik ten „dzia
ła” na dwóch poziom ach: oddziela obszary wiejskie (słabiej rozw inięte) od
m iejskich oraz w schodnie (słabiej rozwinięte) części państw od zachodnich.
U w zględnia także zróżnicow anie stopnia przedsiębiorczości i skalę m ożliw o
ści podjęcia pracy.
3. Bliskość źródeł kapitału i nowych technologii. M ieści się tutaj kilka kry
teriów: bliskość m iędzynarodow ych portów lotniczych, odległość od grani
cy zachodniej (tzn. od kapitału niem ieckiego i austriackiego), odległość od
dużych ośrodków m iejskich. Pojęcie „kapitał” nie oznacza jedynie kapitału
zagranicznego, zaw iera w sobie także krajow e źródła finansow ania, chociaż
dopływ kapitału (i nowych technologii) z zagranicy ma podstaw ow e znacze
nie dla ogólnego rozwoju gospodarczego Europy Środkowej.
Istnieją oczyw iście także inne, w spom niane ju ż czynniki w pływ ające na re
gionalną zdolność do transform acji. N ależą do nich ni.in.: struktura agrarna, gę
stość „m iast zakładow ych” o upadającym przem yśle, wrażliwość na załam anie
rynków wschodnich, występow anie napięć etnicznych, stan środow iska natural
nego itp. Trzy w ym ienione powyżej czynniki wydają się jednak najsilniej w pły
wać na szanse poszczególnych regionów na pokonanie (często przypadkow ych)
trudności gospodarczych oraz na ich przyszłą rolę w transform acji gospodarki
państw środkowoeuropejskich.
W każdym z czterech państw znaleźć m ożna oczywistych „liderów ” trans
form acji, regiony, które w ykazały się już wysokim potencjałem restrukturyza
cyjnym i dużym i m ożliw ościam i adaptacji do nowych warunków. Są to najw ięk
sze aglom eracje: Praga i Brno w Czechach, B ratysław a i (w m niejszym stopniu)
K oszyce w Słowacji, Budapeszt i region Balatonu na W ęgrzech oraz W arsza
wa, Poznań, W rocław , G dańsk i Kraków w Polsce.
N iektóre z tych ośrodków są pozbaw ione bezpośredniego zaplecza innow a
cyjnego i przedsiębiorczego. W arszaw a stanowi pew nego rodzaju enklaw ę we
względnie słabo rozwiniętej centralnej części Polski. N a zachód od K rakow a
znajduje się region stanow iący jeden z najtrudniejszych (o ile nie najtrudniej
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szy) przypadków w Europie, na wschód —południow o-w schodnie peryferie P ol
ski. K oszyce to w zględnie m ały ośrodek m iejski w zacofanej w schodniej części
Słowacji.
Z drugiej strony, przestrzeń pom iędzy pozostałym i ośrodkam i w ypełniają re
giony tw orzące w istocie gospodarczy rdzeń wszystkich czterech państw E uro
py Środkowej. Od wieków były one ośrodkam i rozwoju i innowacji. U dow odni
ły ju ż także, że są naturalnym i kandydatam i na ostatecznych zw ycięzców
w procesie transform acji.
W yłania się w ten sposób centralny układ transform acji w Środkowej E uro
pie: środkow oeuropejski „bum erang” wyznaczony przez następujące ośrodki:
G dańsk — Poznań — W rocław — Pragę — Brno — B ratysław ę — W iedeń — B uda
peszt. D w ie z jego południow ych części: region Pragi oraz trójkąt W iedeń —B ra
tysław a - B udapeszt m ają realne szanse stania się regionam i europejskim i w peł
nym tego słow a znaczeniu. Słow acko-w ęgierska część tego ostatniego regionu
ju ż obecnie przyciąga znaczny kapitał obcy, a jej lokalizację trzeba określić ja 
ko szczególnie korzystną, naw et w skali kontynentalnej (patrz rycina 26).
Bardzo praw dopodobny wydaje się dalszy rozwój zachodniej części regionu
praskiego, poniew aż budowa autostrady łączącej Pragę z południow ym i N iem 
cam i i Berlinem uruchom i silne efekty m nożnikow e, stwarzając jednocześnie w a
runki sprzyjające ekspansji gospodarczej kapitału niem ieckiego. Pozw oli to na
pełną integrację Pragi z system em m etropolii europejskich.
W arszaw a jest położona peryferyjnie względem „rdzenia” Europy, jednak ja 
ko ponad dw um ilionow a aglom eracja, będąca stolicą praw ie 40-m ilionow ego
państw a, utrzym a ona swoją pozycję drugorzędnego m iasta europejskiego. C ał
kiem m ożliw e, że jeżeli pow iedzie się restrukturyzacja aglom eracji łódzkiej (a są
na to duże szanse, bowiem oprócz przem ysłu, Łódź reprezentuje także w ysoki
potencjał naukow y i m edyczny), to powstanie region-lider transform acji złożo
ny z tych dw óch aglom eracji. To samo odnosi się do rozwoju aglom eracji p o 
znańskiej w kierunku zachodnim , w zdłuż m iędzynarodow ej trasy Paryż-M oskw a
(istniejące połączenie ju ż powoduje rozwój usług oraz innych form działalności
gospodarczej w całym paśm ie tej drogi, ze szczególnym nasileniem na zachód
od Poznania).
Południow a część środkow oeuropejskiego „bum erangu” w ydaje się być le
piej zintegrow ana wewnętrznie oraz zew nętrznie z Europą. Część północna, od
Poznania do Gdańska, cierpi na niedostatek odpowiedniej infrastruktury i połą
czeń transportow ych (nie planuje się budowy autostrady łączącej te dw a m ia
sta). Jest w obec tego bardzo praw dopodobne, że obecny kształt „bum erangu” ,
w skazujący obszary w yższego poziom u rozwoju i przewidywanej dynam iki dzia
łalności gospodarczej, ulegnie zm ianie przez przesunięcie go na zachód. S pow o
dow ane to zostanie rosnącym znaczeniem Berlina, który z dużym praw dopodo
bieństw em odzyska rolę europejskiej m etropolii pierw szego rzędu (w raz
z L ondynem i Paryżem ). „B um erang” stanie się w ten sposób „stopą” , obejm u
jąc Berlin i Szczecin oraz om ijając Gdańsk. Tradycyjne połączenia transporto
we m iędzy Czecham i a Bałtykiem przez porty Szczecina i Św inoujścia i plano
w aną autostradę Szczecin-B udapeszt m ogą stanowić nowy czynnik w yznaczający
obszary o przyśpieszonym rozwoju. Procesowi temu będzie sprzyjać postępują153

Rycina 26 .
Środkowoeuropejski „bumerang” - koncentracja procesów transformacji

1: obecna i przyszła oś Europy Środkowej; 2: główne ośrodki transformacji; 3: regiony wiodące
w transformacji; 4; potencjalne regiony wiodące w transformacji; 5: pozostałe ośrodki transformacji;
6: główne istniejące i projektowane autostrady; 7: środkowoeuropejska „Ściana Wschodnia”; 8: stare
okręgi przemysłowe; 9: regiony o znacznym potencjale turystycznym.
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ca integracja Niem iec W schodnich z zachodnią częścią niem ieckiej przestrzeni
gospodarczej.
W przestrzeni społeczno-ekonom icznej Europy Środkowej znajdują się dw ie
„czarne dziury” : Śląsk oraz wojew ództw o łódzkie. Oba te obszary są typow ym i
starym i regionam i przem ysłowymi.
W ojew ództw o łódzkie jest typowym regionem w ielkom iejskim , m ającym
w szystkie zalety aglom eracji miejskiej. Koncentruje dobrze w ykw alifikow aną si
łę roboczą, posiada instytucje naukow e i akadem ickie. Procesy transform acyjne
m ają tam zróżnicow any przebieg: z jednej strony nastąpił całkow ity upadek tra
dycyjnego przem ysłu tekstylnego, z drugiej zaś względnie szybko toczy się pry
w atyzacja, w yraźnie zaznacza swą obecność obcy kapitał i gw ałtow nie rozw ija
ją się usługi. Jeżeli powiedzie się restrukturyzacja przem ysłu, Łódź m oże osiągnąć
w ażną (chociaż drugorzędną wobec W arszawy) pozycję w Europie.
G órny Śląsk, składający się z polskiego wojew ództwa katow ickiego i z cze
skiego Zagłębia Ostraw sko-K arw ińskiego, stanowi najpow ażniejszy problem re
gionalny Europy. W ojew ództw o katow ickie tradycyjnie wytw arzało ponad 20%
produkcji przem ysłow ej Polski. Obecnie obie części G órnego Śląska (polska
i czeska) stoją w obliczu poważnej restrukturyzacji i dram atycznego wzrostu
bezrobocia. W ydobycie węgla, najw ażniejsza gałąź gospodarki, m usi zostać pod
dane głębokim zm ianom strukturalnym . Pozostałe gałęzie dom inujące na Górnym Śląsku — przem ysł ciężki oraz chem iczny — przeżyw ają obecnie załam anie
i w bliskiej przyszłości przyczynią się do wzrostu bezrobocia. Przykładow o, pol
ski program restrukturyzacji górnictw a przew iduje zam knięcie 14—17 kopalń
i zm niejszenie zatrudnienia w gałęzi o 170000 osób. Jednocześnie zam kniętych
zostanie pięć hut, co spowoduje zw olnienie dalszych 30000 pracow ników . K o
lejne redukcje zatrudnienia nastąpią w zakładach dotąd współpracujących z li
kw idowanym i.
W ydaje się jednak, że rzeczywista restrukturyzacja nie została dotychczas
rozpoczęta. Jeszcze zbyt wiele nierentow nych kopalń produkuje drogi w ęgiel
o niskiej jakości, pow iększając swe zadłużenie względem budżetu państwa. P ro
gram y restruktuiyzacji są doskonale opracowane, ale nie są w prow adzane w ży
cie. M im o tego, w nadchodzących latach Górny Śląsk i tak będzie się znajdo
w ał w recesji, która nieodzow nie pogłębi się w raz z rozpoczęciem poważnej
restrukturyzacji, oznaczać ona będzie bowiem załam anie produkcji wielu w io
dących gałęzi przem ysłu, co nie zostanie zrekom pensow ane wzrostem w gałę
ziach rozw ijających się. W ydaje się, że w najbliższej dekadzie region czeka
ujem na stopa wzrostu.
Im bardziej opóźniana będzie dostosow anie produkcji i zatrudnienia w re
gionie do realnych wym ogów efektywnej gospodarki, tym większe redukcje bę
dzie trzeba przeprowadzić w przyszłości, i tym w yższe będą koszty społeczne.
N ie wydaje się jednak, aby gospodarki dwóch państw, borykające się z re 
cesją i obciążone kosztam i transform acji, były w stanie sam odzielnie uporać się
z problem em Śląska. Jest to region o znaczeniu europejskim . Bez aktywnej w spół
pracy m iędzynarodow ej Europa nie pozbędzie się gospodarczej, społecznej i eko
logicznej „czarnej plam y” na mapie.
Jak ju ż w spom inaliśm y, Europa Środkowa m a bardzo w yraźnie zaznaczone
peryferia. Rozciągają się one od północno-w schodniego naroża Polski do połu
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dniow o-w schodniej części W ęgier, osiągając w kierunku zachodnim w schodnią
część pogranicza słow acko-węgierskiego. Są to najniżej rozw inięte, relatyw nie
słabo zaludnione tereny wiejskie o ubogim system ie m iast i wątłej infrastruktu
rze. O bszary te poprzecinane są głównym i szlakam i kom unikacyjnym i wschódzachód, lecz nie istnieje i nie jest planow ana żadna arteria łącząca je w kierun
ku północ-południe. W szystkie te regiony są słabo zintegrow ane z centram i
odpow iednich system ów krajowych. Procesy transform acyjne przebiegają tam
powoli, poziom edukacji jest niski, a kapitał zagraniczny w ybiera inne lokaliza
cje (wyjątkiem są tu jedynie regiony węgierskie).
Z prospektyw nego punktu widzenia, obszary te nie mogą spodziew ać się, by
zza wschodniej granicy przypłynęły silne im pulsy protransform acyjne. N aw et je 
żeli trw ający w byłych republikach radzieckich stan chaosu i stałej recesji za
kończy się, to nie wydaje się, by ponadgraniczna w spółpraca zaow ocow ała ja 
kim ikolw iek istotnym i efektam i w yrażającym i się w zrostem i m odernizacją.
W ięcej naw et, słabość potencjału gospodarczego środkow oeuropejskiej Ściany W schodniej oznacza, że nie istnieje początkow y kapitał, który pozw o
liłby czerpać korzyści z istnienia rynków za w schodnią granicą. M ożliw ości te
zostaną (o ile w ogóle to nastąpi) w ykorzystane przez lepiej prosperujące regio
ny Europy Środkowej i Zachodniej. Jest wobec tego bardzo m ożliw e, że Ścia
na W schodnia stanie się „ślepym zaułkiem ” Europy Środkowej.
M ożna w ym ienić jeszcze kilka innych regionów o obiecujących szansach roz
wojow ych, które m ogłyby stać się bardziej w idoczne także w skali europejskiej.
Są to obszary o czystym , nie skażonym środowisku naturalnym , będącym zaso
bem w skali kontynentalnej. Północno-w schodnia część Polski oraz cały region
pogranicza polsko-słow ackiego m ają duże szanse na to by stać się ośrodkam i
turystyczno-rekreacyjnym i na skalę europejską —pod w arunkiem jednak, że funk
cje te nie staną się zagrożeniem dla najczystszego w Europie środow iska (kon
flikty m iędzy usługam i turystycznym i i przyrodą są w szak m ożliwe). W ybrzeże
B ałtyku m a także istotną szansę na przyciągnięcie turystów. To sam o dotyczy
ośrodków turystyczno-rekreacyjnych oraz zdrojow isk o długich tradycjach, jak
chociażby trójkąt uzdrow iskow y Karlove Vary —M arianske Lazne —Frantiskovy
Lazn, południow o-zachodnie uzdrow iska Polski w woj. w ałbrzyskim (Polanica
— K udow a — Duszniki), czy okolice jeziora Balaton na W ęgrzech.
W iększości z tych regionów brakuje odpowiedniej infrastruktury turystycz
nej, jeśli nie pod względem ilościowym , to na pew no w znaczeniu jakościow ym .
Rozwój i m odernizacja tej infrastruktury, tak by m ogła sprostać oczekiw aniom
bardziej wym agających klientów, jest zadaniem podstaw ow ym —jeśli regiony te
nie chcą zm arnow ać swojej szansy. W arunkiem rozwoju turystycznego terenów
przygranicznych Polski i Słow acji jest także bardziej intensyw na w spółpraca m ię
dzy tym i państwam i.
Poza tym i ogólnym układam i regionalnym i Europy Środkowej istnieje w ie
le przypadków m ikroregionów , które będą borykać się ze specyficznym i proble
m am i rozwoju. Stanie się to udziałem głów nie niektórych ośrodków w ydobycia
i przetw órstw a surowców, które będą musiały zostać poddane głębokiej restruk
turyzacji. Są to regiony obecnie w ykazujące niską efektyw ność produkcji (uran,
w ęgiel brunatny, m iedź, siarka, m etalurgia ciężka) oraz fatalny stan środow iska
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naturalnego. Ich produkcja będzie m usiała spaść, co doprow adzi do pow stania
bardzo skoncentrow anych przestrzennie depresji społeczno-gospodarczych.

5.6. Polityka regionalna
W żadnym z państw środkow oeuropejskich nie zostały na początku okresu
transform acji sform ułow ane założenia zintegrowanej polityki rozwoju, a aspek
ty regionalne jakiejkolw iek polityki społecznej lub gospodarczej praw ie nie ist
nieją. R ządy wszystkich czterech państw zostawiły rozw iązanie problem ów re
gionalnych „siłom rynkow ym ”, pozw alając procesom sektorow ym przekształcać
gospodarcze m apy Europy Środkowej.
W ydaje się, że —przynajm niej w Polsce i na W ęgrzech — ze w szystkich ro
dzajów działalności rządu jedynie polityce zatrudnienia przydano aspekt regio
nalny. Jednak doktryna przyjęta przez rządow e agencje odpow iedzialne za tę po
litykę jest jednostronna, bowiem ogranicza się do pom ocy regionom „biednym
i słabym ” , przy zupełnym braku w sparcia dla„dobryc” i silnych” (co staje się
coraz w yraźniejszą zasadą nowoczesnej polityki regionalnej). O kazuje się w ten
sposób, że polityka zatrudnienia jako jedyna w yróżnia obszary, na których sto
suje się w yspecjalizow ane system y zachęt i instrum entów ekonom icznych.
R egiony same rów nież prow adzą politykę rozwoju. W e w szystkich czterech
państw ach regiony są jednak zbyt małe i słabe ekonom icznie, a icH kom peten
cje zbyt ograniczone, by polityka ta m ogła istotnie wpłynąć na procesy gospo
darcze. Rozwój regionalny nie m oże być wobec tego uznany za sprawę sam ych
regionów , a w e wszystkich państwach środkow oeuropejskich istnieje potrzeba
stw orzenia skoordynowanej i spójnej polityki regionalnej.
Podstaw ow e pytanie, na jakie odpow iedzieć m uszą autorzy założeń polityki
regionalnej Europy Środkowej, jest następujące: w jakim stopniu polityka regio
nalna pow inna przeciw staw iać się procesom polaryzacji, tak wyraźnej w pierw 
szym etapie transform acji? Czy kraje, w których szybki w zrost i m odernizacja
(co jest podstaw ow ym warunkiem jakiejkolw iek restrukturyzacji) są zasadniczą
koniecznością m ogą pozw olić sobie na przeznaczanie ograniczonych środków na
łagodzenie (zw iększających się) różnic regionalnych? Czy m oże przeciw nie, po
w inny skoncentrow ać się na wspieraniu rozwoju, inw estycji, przypływ u kapita
łu — a więc na zjaw iskach występujących jedynie w niektórych regionach?
W racam y w ten sposób do znanego dylem atu: rów ność czy w ydajność?
Znaczne zm iany sytuacji ekonom icznej czterech państw nakazują zw eryfikow ać
tradycyjne rozstrzygnięcia. Pytanie „które regiony: silne czy słabe pow inny
być w spierane przez państw o?” nie jest problem em sztucznym i nieaktualnym ,
przynajm niej w Europie Środkowej. Kraje zachodnie w przeszłości jednoznacz
nie opow iadały się za rozw iązaniem bliższym biegunow i rów ności, które do
chw ili obecnej stanowi fundam entalną zasadę polityki regionalnej Kom isji W spól
noty Europejskiej. Ostatnie jednak tendencje w wskazują, że doktryna ta ulega
stopniowem u zastępowaniu przez politykę w spierania regionów silnych, najbar
dziej efektyw nych, zdolnych do konkurow ania na otwartych rynkach globalnych.
Ew olucja ta pow inna być dobrze zanalizow ana w państw ach Europy Środkow ej,
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w których założenia polityki regionalnej m uszą być zgodne z ogólnym kierun
kiem reform , a ten wyraźnie w skazuje na podstaw ow e znaczenie zasady w ydaj
ności.
Państw o m oże wspierać silne regiony pośrednio, tworząc sprzyjające w arun
ki przedsiębiorstw om i branżom „naturalnie” lokującym się w takich miejscach.
Regiony takie potrafią sam odzielnie zadbać o swoje interesy, prow adzić w łasną
politykę rozwoju i konkurować na światowych rynkach inwestycji i kapitału.
Aby tak się jednak stało, m uszą one stanowić silne jednostki gospodarcze, w y
posażone w kom petencje pozw alające na stosowanie instrum entów zgodnych
z w łasną polityką rozwoju. W e wszystkich czterech państw ach celow a jest więc
reform a organizacji terytorialnej, prowadząca do pow stania w iększych, silniej
szych jednostek regionalnych. Ich przyszły status konstytucjonalny nie stanowi
tu najw ażniejszego problem u. M ogą to być „rządow e” regiony posiadające w ła
sne budżety i w dużym stopniu sam odzielnie prow adzące własną politykę roz
woju, czy też regiony sam orządow e cieszące się w iększą autonom ią. W ybór ten
nie będzie oczyw iście jednakow y we wszystkich państwach.
Propozycje państwowej polityki regionalnej wysuw ane w ciągu całego okre
su transform acji opierały się na założeniach defensywnych, ograniczając się do
reagow ania na procesy i zjaw iska już istniejące (jak bezrobocie lub kryzys pew 
nych gałęzi przem ysłu). Oznaczało to, że jedynie tzw. regiony problem ow e przy
ciągały uw agę osób i instytucji odpowiedzialnych za politykę regionalną.
W obec poważnej ograniczoności środków działania te okazały się niesku
teczne. Co więcej, istnieją uzasadnione obawy, że koncentrow anie się na regio
nach, które właśnie weszły w bolesny okres restrukturyzacji —to znaczy na tych,
w których przew ażają procesy dostosow ania negatyw nego —prowadzi do utrw a
lenia starych struktur regionalnych i przeciw działa sam em u procesow i restruk
turyzacji.
Stanow czo zbyt rzadko czyniono próby prospektyw nego nakreślenia proce
sów, jak ie nastąpią dopiero w przyszłości. W efekcie, założenia polityki regio
nalnej, zam iast ułatwiać reform y, były zakorzenione w starych doktrynach w spie
rania regionów borykających się z bieżącym i problem am i i trudnościam i.
Istnieje pilna potrzeba stw orzenia zintegrow anego podejścia do działowogałęziow ych i regionalnych aspektów gospodarki. Tradycyjnie, oba system y
(działow o-gałęziow y i terytorialny) zwykło się rozpatrywać i „planow ać” od
dzielnie, w skutek czego słaba i nieefektyw na polityka regionalna stale przegry
w ała z w ym aganiam i najsilniejszych gospodarczo działów i gałęzi. Integracja ta,
niezbędna dla pom yślnego zakończenia środkowoeuropejskiej transform acji, po
w inna stać się jedną z podstaw ow ych zasad prow adzenia jakiejkolw iek polity
ki, czy podejm ow ania działań na scenie gospodarczej i społecznej.
M ożna wysunąć wiele propozycji, precyzujących regionalne aspekty odpo
wiedniej dla Europy Środkowej polityki działowo-gełęziow ej. D otyczyć pow in
ny one głów nie przestrzennego zróżnicowania celów takiej polityki. N ajw iększy
nacisk położyć należy na rozw iązanie podstaw ow ych problem ów konkret
nych regionów przez prom ocję nowych technologii w najw iększych ośrodkach
naukow ych, tw orzenie nowych m iejsc pracy w regionach zacofanych, rekonw er
sję przestarzałego przem ysłu w starych regionach przem ysłow ych itp. W szyscy
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podejm ujący w tych krajach decyzje pow inni uśw iadom ić sobie, że nie m ożna
prow adzić polityki działow o-gałęziow ej pom ijając jej aspekt regionalny i odw rotnie, że każda polityka regionalna pow inna być osadzona w konkret
nym kontekście gospodarczym i społecznym .
G eografia Europy zm ienia się szybko; położenie poszczególnych państw
w kontynentalnym podziale pracy przestało być stałe, jakie to było od II w ojny
światowej. Pozycja Europy Środkowej także zm ieniła się istotnie, co zostało już
om ów ione w niniejszym raporcie.
Tylko jedna dziedzina planow ania strategicznego — projektow anie nowych
połączeń transportow ych — we wszystkich czterech krajach jest m ocno osadzo
na w kontekście przestrzennym . W szystkie plany stw orzenia nowych połączeń
kom unikacyjnych oraz wiele program ów przyszłego rozwoju poszczególnych re
gionów biorą pod uwagę nową, dynam iczną sieć pow iązań m iędzynarodow ych.
Idea ta pow inna zostać bardziej rozwinięta.
Jak ju ż zostało powiedziane, w Europie Środkowej istnieją regiony stojące
na kraw ędzi katastrofy społecznej, gospodarczej i ekologicznej (a w pew nych
w ypadkach katastrofa taka już stała się faktem ). Tych regionów nie w olno p o
zostaw ić sam ym sobie. Kraje środkow oeuropejskie m uszą podjąć się zadania
w prow adzenia oraz instytucjonalnego, politycznego i finansow ego w spierania
program ów regionalnej odbudow y zniszczonego środow iska naturalnego.
Listę takich regionów otwiera Górny Śląsk. Rozwiązanie jego złożonych pro
blem ów społecznych, ekonom icznych i środowiskowych (a także etnicznych i kul
turowych) przekracza daleko m ożliwości sam ego regionu. Problem ten w ym aga
przede wszystkim ścisłej współpracy rządów Polski i Czech, pow inien być je d 
nak zauw ażony także na szerszej arenie m iędzynarodowej.
Interw encja regionalna pow inna być oparta na długookresow ych program ach
infrastrukturalnych; zm iana struktury kw alifikacyjnej siły roboczej oraz popra
wa stanu środow iska naturalnego stanowić powinny podstaw ow e w ytyczne ta
kich program ów.
N ie należy się spodziew ać w ystąpienia konfliktów m iędzy bezpośrednią in
terw encją w niektórych regionach a proefektyw nościow ą orientacją polityki re
gionalnej. W iększość regionów , w których konieczna jest głęboka restruktury
zacja, ma wysoki potencjał rozwojowy, obecnie znacznie stłum iony negatyw nym i
skutkam i generalnej zm iany system owej: upadającym przem ysłem , bezrobociem ,
zniechęceniem społecznym , zatruciem środow iska itp. Opierając się na danych
zebranych w niniejszym raporcie, łatwo jest dowieść, że rezultatem bezpośre
dniego w sparcia tych regionów w procesie rekonw ersji przem ysłu i rekultyw a
cja środow iska m oże być szybki wzrost progresywnych dziedzin działalności,
których udział w strukturze gospodarki regionalnej m ógłby raptow nie się zw ięk
szać.
N ow e regiony będą w stanie stworzyć własne instytucje, w spierające i uzu
pełniające instytucje państw ow e, aktywne w sferze interw encji regionalnej. D zia
łalność ich polegać będzie między innymi na szkoleniu i przekw alifikow yw an
iu, a także na tworzeniu lokalnych warunków sprzyjających now ym inw estycjom
i rozw ojow i. M iędzynarodow a współpraca legionów zostanie silniej zdecentra
lizowana.
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Popraw a stanu środow iska naturalnego w krajach Europy Środkow ej zależy
w głównej m ierze od tego, w jakim stopniu polityka ekologiczna zostanie zin
tegrow ana z polityką gospodarczą. Istnieją tu poważne zagrożenia, wynikające
z faktu, iż w razie braku efektywnej, nie wym agającej ogrom nych nakładów po
lityki ochrony środowiska, ożyw ienie gospodarcze może oznaczać koniec okre
su zm niejszania się em isji zanieczyszczeń.
Pod w zględem efektyw ności wydatków, a także stopnia integracji z innymi
dziedzinam i działalności rządow ej, polityka ekologiczna nie osiągnęła jeszcze
zadow alających wyników. Projekty pilotażowe w skazują na potrzebę m inim ali
zacji kosztów redukcji zanieczyszczeń; jednocześnie w wielu regionach rozpro
szenie kom petencji m iędzy poszczególnym i agencjam i rządow ym i skazuje na
niepow odzenie większość prób integracji program ów ekologicznych z polityką
gospodarczą.
Stopniowe eliminowanie zanieczyszczeń emitowanych przez stacjonarne (głów 
nie m iejskie i przem ysłow e) źródła powoli będzie zbliżać stan środow iska na
turalnego Europy Środkowej do sytuacji panującej w Europie Zachodniej. Cele
polityki ekologicznej będą przesuw ały się ku niestacjonarnym źródłom zanie
czyszczeń wody i powietrza (do których zaliczają się m iędzy innym i spaliny sa
m ochodowe). W raz ze wzrostem poziom u życia rosnąć będzie też nacisk na roz
wój obszarów zacofanych, intensyfikując tym samym konflikty m iędzy nową
działalnością gospodarczą a ochroną przyrody (względnie nie zniszczonej na tych
obszarach).
* * *
O stateczny w ybór typu polityki regionalnej oraz nowej organizacji terytorial
nej państw a będzie m iał charakter polityczny, ale częścią polityki jest oczyw i
ście także polityka regionalna.
W ybór ten w ywrze także bezpośredni wpływ na strukturę regionalną E uro
py Środkowej w nadchodzących latach. Sukces nie stanie się udziałem w szyst
kich, lecz regiony, które zdołają w ykorzystać w szystkie szanse płynące z no
wych warunków, będą wspierać w szystkie cztery kraje w dążeniu do stania się
państw am i now oczesnym i, w pełni zintegrow anym i z Europą.
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UWAGI KOŃCOWE
Praca dużego, m iędzynarodow ego zespołu trw ała ponad półtora roku. P ow o
dzenie badań prospektyw nych zależy od diagnozy, dlatego też była ona w ażną
częścią badań program u „Europa Środkow o-W schodnia 2000”, zaś refleksję do
tyczącą przyszłości m ożna sform ułować następująco:
• „jeżeli zrobim y to a to, to przyszły stan będzie w yglądał tak a tak” —je st to
ujęcie ostrzegaw cze,
lub też:
• „jeżeli chcemy, by przyszły stan w yglądał tak a tak, to pow inniśm y zrobić to
a to ” — ujęcie to m ożna nazwać norm atywnym .
M im o ograniczenia do m inim um ujęć norm atywnych, nie we wszystkich przy
padkach m ożna ich było całkow icie uniknąć. B adania społeczne nie m ogą na
ogół uw olnić się od ujęć w artościujących, które jednak często budzą pokusę pro
jektow ania rzeczyw istości zgodnie z własnym i upodobaniam i.
Jedynie przyszłość będzie w stanie potwierdzić bądź obalić hipotezy sform u
łow ane w tym opracow aniu. Już dziś jednak, rok po zakończeniu badań, wiele
z nich zostało pozytyw nie zweryfikowanych.
W badaniach zajm ow ano się czterem a zagadnieniam i: gospodarką, sytuacją
społeczno-polityczną, nauką, technologią i systemem edukacji oraz zróżnicow a
niam i regionalnym i. Próbow ano zatem zastosow ać ujęcia holistyczne w ujęciu
interdyscyplinarnym , w ychodząc poza tradycyjne „sektorow e” badania i analizy.
N a podstaw ie dotychczasow yc studiów m ożna także wskazać na co najm niej
dw a kierunki dalszych badań, rozszerzając ich krąg geograficzny na kraje E uro
py W schodniej i państw a bałtyckie bądź pogłębiając niektóre problem y poruszo
ne w niniejszym raporcie. W każdym razie, przeprow adzone badania nie tylko
dostarczają inform acji o krajach wyszehradzkich, ale także są pew nym wkładem
w m etodologię interdyscyplinarnych studiów porównawczych.
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