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Jakie państwo?
•
•
•
•
•
•
•
•

Najbogatszy kraj świata
Największe wojsko
Centrum światowego biznesu i finansów
Wiodący system edukacji
Centrum światowej innowacji
Waluta podstawową walutą w handlu
Najwyższy poziom jakości życia
Silna globalna kultura
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Anglia
w 1900 roku…

A świat się zmienia
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Świat w 1830 – większość biedna
Oczekiwana długość życia (lata)

•W. Brytania –
początek
rewolucji
industrialnej
•Większość
państw
biedna
•Polska vs
Hiszpania

Średnica koła
= populacja

Źródło: Gapminder.org

PKB na osobę (PPP USD skorygowane o inflację)
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Świat w 1919 – rozwój Zachodu
Oczekiwana długość życia (lata)

•Dominacja
USA i W.
Brytanii

Źródło: Gapminder.org

•Azja, Afryka,
Ameryka Płd
wciąż biedne

•Polska vs
Hiszpania

PKB na osobę (PPP USD skorygowane o inflację)
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Świat w 1989 – dobrobyt cywilizacji
•Rozwój
Zachodu

Oczekiwana długość życia (lata)

•Izrael i
Singapur
doganiają
Zachód

Źródło: Gapminder.org

•Azja i Ameryka
Płd w rozwoju
•Afryka biedna
•Polska vs
Hiszpania

PKB na osobę (PPP USD skorygowane o inflację)
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Świat w 2010 – konwergencja
Oczekiwana długość życia (lata)

•Singapur
przegonił USA
i W. Brytanię

Źródło: Gapminder.org

•Rozwój BRICs

•Polska
dogania
liderów
•Afryka nadal
biedna
•Polska vs
Hiszpania

PKB na osobę (PPP USD skorygowane o inflację)
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Największe gospodarki w 2010 i 2050
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Źródło: GS

Ludzka perspektywa: Klasa średnia
2030
•

Klasa średnia Chin i Indii w 2030 = ponad 2 mld ludzi
– Ogromne potrzeby konsumpcyjne: eksport, import, inwestycje
– Wpływ na ceny: żywności, surowców, energii, produktów
– Aspiracje i motywacje: bezpieczeństwo, prawo, jakość życia, standard urbanizacji

Populacja z dochodem $6tys - $30tys. rocznie (mln)

CHINY
INDIE

BRAZYLIA
USA
ROSJA
W.BRYTANIA
Źródło: ONZ, GS
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Wpływ gospodarki na politykę
•

Środek ciężkości światowej gospodarki przesuwa się na Wschód
– 1980 r. środkowy Atlantyk
– 2050 r. granica Indii i Chin

•
•
•

Przesunięcie władzy politycznej i militarnej na Wschód
Stosunki międzynarodowe oparte nie tylko na państwie (stary model), ale i
jednostkach, międzynarodowych korporacjach, sile społeczeństw
Istotny udział państw Wschodu w międzynarodowych instytucjach
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Źródło: Danny Quah, The Global Economy’s Shifting Centre of Gravity, LSE

Nowa struktura świata
• Ogromna dynamika zmian
–
–
–
–
–

Państwa stosunkowo słabsze vis-a-vis XX i XIX wiek
Wpływ mobilnego kapitału na politykę gospodarczą
Szybki postęp technologiczny napędzający rozwój i dynamikę
Jednostki istotne: mobilność, terroryzm nuklearny
Świadome i silniejsze społeczeństwa: ICT, otwartość?

• Nowy model gospodarki – trzecia rewolucja przemysłowa,
społeczeństwo wiedzy i technologii
–
–
–
–
–

ICT
Smart grid, rozproszone źródła energii, pojazd elektryczny
Nanorobotyka
Bio-technologia, neuromedycyna
Cyfrowy wydruk, drukarki 3D (przedmioty, narządy ludzkie (!)
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Postęp technologiczny i globalizacja...
•

Innowacyjność i postęp technologiczny są kołem zamachowym rozwoju
cywilizacji.

•

Wpływ Google, Facebook, Twitter, ICT na ludzkość
– kontynuacja rewolucji informatyczno-komunikacyjnej
– wydajność usług, produkcji, dynamika gospodarek i społeczeństw
– np. Arabska Wiosna 2011, sektor rolny w Afryce

•

Studentów musimy przygotowywać do miejsc pracy, które jeszcze nie
istnieją – przy wykorzystaniu technologii, które nieustannie się zmieniają –
aby móc rozwiązywać problemy, których jeszcze nawet nie
zidentyfikowaliśmy

•

Ale limity wzrostu?: społeczeństwa ‘wykluczone’ z dynamicznego rozwoju
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… wymuszą na nas nowy model
• Wydatki Cisco na R&D w 2010: prawie 6mld USD
– Wydatki R&D w Polsce (prywatne i publiczne) ~ prawie 4mld USD

• Facebook jest 3. największym ‘państwem’ świata (ponad
900mln użytkowników)
– Firma stworzona przez nastolatka w akademiku w 2004 r. po 8
latach wyceniana jest na ponad 60 mld USD

• 2% najlepszych uczniów w Chinach (finaliści olimpiad)
> liczba uczniów w Polsce ogółem
• Chiny i Indie niebawem będą największymi angielskojęzycznymi państwami świata
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Nasz Dom
Europa: wizja a spełnienie
• 1958 – powołanie EWG, II Wojna, Zimna Wojna
• 2011 – sukcesy
 Pokój na kontynencie europejskim
 Sukces gospodarczy: wolny handel, przepływ kapitału,
ludzi
 Dobrobyt
 Obowiązek Spójności







ALE
Bogactwo kontynentu a brak wzrostu i
konkurencyjności wielu państw
Kryzys w strefie euro – ogromne ryzyko przed nami
(są prawa natury, są prawa ekonomii..)
Strategia Lizbońska – porażka
Deficyt demokracji i ucieczka do centralizacji władzy
Deficyt wspólnoty – odrzucenie weta, 1%
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Wycieczka w świat
Singapur: wizja a spełnienie
• 1960 – niepodległość, biedna
gospodarka trzeciego świata
• 2011 – sukcesy
 gospodarka rynkowa oparta na
handlu, finansach i innowacyjności
 najlepszy system zdrowia na świecie
 światowej klasy uczelnie
 różnorodne społeczeństwo

ALE
 Dyscyplina społeczna
 Brak wolności
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Wycieczka w świat
Izrael: wizja a spełnienie
• 1948 – niepodległość, brak zasobów
• 2011 – sukcesy
 największa liczba spółek zagranicznych na
NASDAQ (oprócz chińskich)
 wiodący przemysł high-tech dla wojska
 innowacyjna gospodarka (rolnictwo, nowe
źródła energii, ICT, robotyka)
 światowej klasy uczelnie
 otwarte społeczeństwo

ALE
 stały stan wojny
 problem bezpieczeństwa narodowego
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Finlandia: wizja a spełnienie
•

1930 – zależność od gospodarki ZSRR, gospodarka rolna
oparta na surowcach (ziemia, drzewo)

•

2011 – sukcesy
 innowacyjna gospodarka (telekomunikacja, ICT, kreatywna
gospodarka, high-tech)
 najlepszy system edukacji
 gospodarka otwarta na globalne rynki
 światowej klasy uczelnie
 efektywne państwo
 rozwój oparty na kapitale ludzkim, innowacyjności i
równości

ALE

 trwałość rozwoju?
 marginalizacja Nokii
 rosnący nacjonalizm – otwartość społeczeństwa?
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Polska: wizja a spełnienie
•
•

1989 – upadek komunizmu, transformacja, marzenie
jutra
2011 – sukces
 success story regionu Europy Środkowo-Wschodniej
(największy kumulatywny wzrost PKB per capita od 1989 r.)
 członkostwo w UE, NATO, OECD
 wzrost poziomu życia
 społeczeństwo ceniące wolność

ALE




•

Brak innowacji
Słabość państwa
Przebiurokratyzowanie i przeregulowanie?
Brak zaufania?
2030 – czy będziemy liderem?





nauka
Innowacyjność
otwarte społeczeństwo
konkurowanie na globalnym rynku
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OECD Better Life Index
Polska a Finlandia (wśród 36 państw OECD)

Polska w kolorze,
Finlandia szarą barwą
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Co motywuje zmiany?
•

Skąd postęp, innowacja i wzrost gospodarczy społeczeństwa?
1. Synergia woli, wiary i potrzeby
– Wola: altruizm, żądza, ciekawość, kultura (postępowania, ryzyka)
– Wiara: idea, pasja, zaufanie
– Potrzeba: Wolności, Niezależności, Przynależności, rozwiązania problemu, władzy

2. Sprzyjające reguły gry (regulacje i instytucje)
– Prawo własności: bodźce do tworzenia, handlu, innowacji
– Zdrowe prawo i regulacje: innowacja, komercjalizacja
– Konkurencyjny rynek: współpraca, wymiana, produkcja

3. Przypadek
•
•

Wynalazki: Inventions, General-Purpose Technologies (GPT), ‘disruptive’ technologies
Zasoby naturalne, położenie geograficzne
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Źródło: E. Bendyk; J. Schumpeter; J. Mokyr, The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, Princeton University Press

Czy bierzemy w tym udział?
Co oferujemy?
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Polskie Ryzyka
•

Formuła Regulacji
–
–
–
–

•

nadregulacja gospodarki
inżynieria społeczna
‘zarządzanie’ ustawami i spec-ustawami
brak nastawienia do oceny skutków regulacji i dyskusji

Niż demograficzny
– brak młodych, brak rąk do pracy
– mobilność, mieszkalnictwo, elastyczny rynek pracy
– potrzebna (a) mądra polityka prorodzinna oparta na bodźcach (praca, dochody, czas dla rodziny,
edukacja i możliwości), i (b) polityka imigracyjna (budowa tolerancyjnego, otwartego
społeczeństwa i państwa)

•

Ucieczka do państwa
– omnipotencja prawa (ustaw)?
– duże państwo ≠ silne państwo
– nadaktywność państwa – podatki i wydatki wypierające aktywność przedsiębiorców i obywateli
(inwestycje, przedsiębiorczość, charytatywność, aktywność oddolną)
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Kompetencje Polski, Kompetencje Polaków
1. Konkurencyjna gospodarka 1. Ludzie - kapitał ludzki

2. Kultura

2. Tradycja i historia

3. Zasoby

3. Potrzeba samorządności

4. Akumulacja kapitału

4. Trwałość demokracji
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Konkurencyjna gospodarka?
Współczesna historia: trwała zależność między wolnością polityczną a wolnym rynkiem
– bez wolności jednostki nie ma wolności gospodarczej ani wolności społecznej do
tworzenia, współpracy i podejmowania ryzyka
 Stabilny sektor finansowy
 Mała i średnia przedsiębiorczość filarem rozwoju
– Klasa średnia pracodawców

 Otwartość na zagraniczne rynki (głównie europejskie)
– wartość wolumenu eksportu c. 40% PKB, importu c. 40% PKB

 Swoboda gospodarcza
– w różnych sektorach: produkcji, handlu, usług, zdrowia, energii

 Konkurencyjność w systemie nauki wyższej
 Elastyczny rynek pracy
 Innowacyjna administracja
– decyzyjna, responsywna, ludzka

 Efektywny system podatkowy
– bodźce do pracy, inwestowania, tworzenia

 Racjonalne regulacje
– np. efektywny system prawa zamówień publicznych (c. 20% PKB)
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Źródło danych: European Economic Forecast, EC

Potencjał: World Economic Forum
Global Competitiveness Index 2011
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Źródło: World Economic Forum, Google Public Data Explorer
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Fundament:
Kultura – stabilność w świecie zmian
Wolność, otwartość, współpraca i przedsiębiorczość podstawą rozwoju
 Poczucie wolności – podstawa dla realizacji ludzkich potrzeb
– Wolność jednostki
– Wolność społeczeństwa
– np. protesty przeciw ACTA zapoczątkowane w Polsce
• przestarzała polityka przemysłowa nie nadąża za technologią i społeczeństwem
• nie wszystko można patentować i chronić prawem autorskim – świat się zmienia







Religia – wartości
Indywidualizm – samorealizacja
Duch przedsiębiorczości – podejmowanie ryzyka
Zrozumienie mentalności ‘Zachodu’ i ‘Wschodu’
Otwartość – otwartość na zmiany, na inność, na różnorodność

 Zaufanie – przyjemność życia
 Współpraca – praca zespołowa
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Ludzie – nowy kapitał rozwoju
 Mobilni
– Urbanizacja, migracja milionów do otwartych społeczeństw – W.Brytania,
Holandia, Irlandia

 Wyedukowani
– Szkolimy świetnych elektroników, informatyków, inżynierów, lekarzy, biologów

 Młoda populacja
 Rosnące korzystanie z technologii
 Kwitnące społeczeństwo obywatelskie
 Zaufanie
 Otwartość
 Duma

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011 i 2009, J. Czapiński
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Społeczeństwo otwarte na nowinki (ICT)
Penetracja internetu
(% populacji)

Penetracja facebook
(użytkownicy facebook, % populacji)

Polska

58.4%

18.5%

Niemcy

79.9%

24.5%

Europa

58.3%

25.4%

USA

78.2%

43.0%

Chiny

36.3%

0.40%

 Polska #24 społeczeństwem na facebook
 Duży potencjał wzrostu gospodarki online
•
•
•

Gospodarka
internetowa
(% PKB)

2010-2015: 14% rocznie
2009r:
2.7% udziału w PKB
2015r:
4.1% - 4.9% PKB
(większy udział dynamicznego sektora
globalnej gospodarki w PKB Polski niż
udział sektora finansowego)
Wielka
Brytania

Szwecja

Polska

Hiszpania

Włochy

7.2%

6.6%

2.7%

2.2%

1.9%
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źródło: comScore, Internet World Stats, social bakers; BCG “Polska Internetowa”; Americans Do I.T. Better: US Multinationals and the Productivity Miracle, N.Bloom, R.Sadun, J.Van Reenen, NBER, 2007

Nasze zasoby
 Surowce: węgiel, minerały, ziemia (rolnictwo), gaz
łupkowy, natura
 Lokalizacja w centrum Europy
 Członkostwo w UE
 Struktura urbanizacji
Nowe źródła energii?
– Przebudowa strukturalna energetyki jest napędem
rozwoju gospodarki XXI wieku, strategią
ukierunkowaną na zdobycie przewagi konkurencyjnej
29

Potrzeba samorządności
 Decentralizacja
 Samorealizacja na poziomie lokalnym
– Rozwój społeczności lokalnej to aktywność i zaangażowanie
mieszkańców a także odpowiednia polityka władz
samorządowych

 Relacje i współpraca najsilniejsze lokalnie
– Silne poczucie potrzeby wpływu na sprawy lokalne
(przedsiębiorczość, infrastruktura, edukacja, warunki do życia)

 Zaangażowanie mieszkańców w procesy konsultacji
społecznych (niezbyt wysokie)
 Potrzeba poszerzenia spektrum narzędzi wzmacniania
udziału mieszkańców w życiu publicznym JST
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Zdolności do zmiany
Polska 2020





Kultura
Ludzie
Nasze zasoby
Potrzeba samorządności, trwałość demokracji

 Potrzeba poprawy otoczenia! – reguł gry (regulacji, instytucji)
–
–
–
–

System stanowienia prawa
Wolność gospodarcza
Innowacyjna administracja
Współpraca – więcej decentralizacji

 Wizja i determinacja: Musimy znaleźć swoją drogę!
– UE, Strategia Lizbońska, Euro nie zastąpią nam naszej własnej twórczości i
ciężkiej pracy
– Nowe bieguny wzrostu (BRICs, rynki wschodzące)

 Trzeba podejmować ryzyko i decyzje!
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My, Europa
Europa 2020
 Być w pełni w Europie i być w pełni sobą
 Polska jest Europą, interesy Polski i Europy są niemal tożsame
 Silna Europa = żywotne znaczenie dla przyszłości Polski
 Potrzebna jest dobra, spójna wizja Europy: bezpieczeństwo, pokój,
rozwój
 Problemem Unii jest skuteczność – UE doszła do ściany, nie może
się dalej rozwijać, idąc tyralierą.

Europa 2020 - Priorytety
Inteligentny rozwój
• Edukacja
• B+R
• e-społeczeństwo

Zrównoważony
rozwój
• Konkurencyjność
• CleanTech
• Smart grid
• Swoboda
gospodarcza

Włączenie
społeczne
• Zatrudnienie
• Kapitał ludzki
• Wzrost dla
wszystkich

Zarządzanie
gospodarką
• Monitoring
• Stabilność
• Koordynacja
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Źródło: My-Europa, Roman Kuźniar , Doradca Prezydenta RP; Europe 2020

