.
To nie nauce, lecz transferowi gotowych technologii
zawdziêczamy wzrost gospodarczy
nia - 0,9 proc., Wêgry - prawie 1 proc.,
Czechy - 1,3 proc., Niemcy - 2,5 proc.,
Stany Zjednoczone - 2,8 proc., Finlandia
- 3,4 proc. Generalniekraje wysoko rozwiniête wydawa³y na B+,R œrednio2,3 proc.
PKB, a kraje Europy Srodkowo-Wschodniej - 0,9 proc. PKB. Czy te drugie odstaj¹
pod wzg³êdem poziomu rozwoju od tych
pierwszych dlatego, ¿e wydaj¹ znacznie
mniej na B+ R? Jakkolwiek kusz¹cy mo¿e
siê wydawaæten wniosek, jest on b³êdny.
Kraje s³abiej rozwiniête w³aœniedlatego,
¿e s¹ zacofane, mog¹ korzystaæna du¿o
szersz¹ skalê ni¿ kraje zaawansowane
z transferu zagranicznych technologii. To
jest swoista renta zacofania. Pañstwarozwiniête z racji osi¹gniêtejpozycji musz¹ bardziej polegaæna w³asnychbadaniach(choæ
i one przyswajaj¹ wiedzê z zagranicy).
Wszystkie biedniejsze
kraje, które osi¹gnê³y
szybki d³ugoterminowy rozwój, adaptowa³y
w szerokim zakresiezagraniczn¹ wiedzê tech;,'
niczn¹. Dotyczy³o to zarówno Japonii w II po³owie XIX wieku, jak
i Irlandii w koñcówce
XX stulecia. G³ówne
mechanizmy przekazu
owej wiedzy to import
zagranicznych maszyn
i dóbr poœrednich,za;;j,
kup licencji, zagraniczne inwestycje bezpo,:
œre~nie:Dlatego otwierarne Siêna zaawansowany technologicznie
Zachód by³o w ka¿dym
wypadku niezbêdnym
warunkiem
sukcesu
w nadganianiu gospodarczego dystansu.Bez
tego nie mo¿na siê staæ
gospodarczym tygrysem; mo¿na natomiast

Leszek Balcerowicz

auka" nale¿ydo s³ów;
które powalaj¹ na kolana. Któ¿ siê oprze
na przyk³ad twierdzeniu, ¿ebeznauki jesteœmy skazanina zacofani.ealbo ¿ewiêcej nauki to wiêcej rozwoju. Zadne s³owanie powinny jednak parali¿owaæ
naszegotrzeŸwego s¹du. Podstawowe pytanie brzmi: czy
wszystko, co jest nazywane nauk¹, spe³nia
okreœloneminimalne standardy? Nie ma
nauki bezelementarnejrzetelnoœci.
Jak wobec tego traktowaæ uniwersytety, na których o przyjêciu na studia decyduj¹ znajomoœcii uk³ady?Dobrze, ¿eujawnione ostatnio gorsz¹ce fakty spotka³y siê z krytyczn¹
reakcj¹ ze strony rektorów uczelni. Zbyt
rzadko œrodowiska zawodowe w Polsce
- i to zaliczanedo elit! - wystêpuj¹ przeciw
swoim cz³onkom, którzy ³ami¹ elementarne
normy przyzwoitoœci.
POLSKI ZAŒCIANEK
Nauka jest ze swej istoty globalna. Wynik badañ, który nie ma war,

.
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tOSCl poza gramcaml
kraju, w którym powsta³, zwykle w ogóle
nie ma wartoœci. A ile
takich rezultatów mamy w Polsce?Ile mamy
nauki zaœciankowej?
Nawet jeœlidzia³alnoœæ
nazywana "naukow¹"
spe³nia okreœlonestandardy, to i tak musi
podlegaæ sta³ej analitycznej ocenie. W naszym niedoskona³ym
œwieciezwiêkszone nak³ady na jeden cel ograniczaj¹ mo¿liwoœcifinansowania innych celów, gdzie osi¹gniêto by mo¿e wiêksze efekty. Tam, gdzie
idzie o nieuchronnie ograniczone œrodki,
nikt nie ma moralnego prawa do przyjmowania postawy roszczeniowej: to mi siê
nale¿y,bo moja dzia³alnoœæ
jest szczególnie wa¿na, bez jej dofinansowania nast¹pi spo³ecznakatastrofa.
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Dotyczy to m.in. wydatków na badania
i prace rozwojowe (B+ R). Niemal obiegow¹ m¹droœci¹ sta³a siê teza, ¿e wydajemy na ten cel wyj¹tkowo ma³o. A jakie s¹
fakty? Otó¿ w latach 1996-2002 Polska
przeznacza³ana B+R 0,7 proc. produktu
krajowego brutto, S³owacja 0,6 proc.,
kraje nadba³tyckie - tyle samo lub mniej
ni¿ nasz kraj, Grecja - 0,5 proc., Hiszpa-

-

nim byæ, wydaj¹c

- przynajmniej

przez pe-

wien czas- stosunkowo niewiele na B+R.
Na przyk³adTajlandiaprzeznaczana ten cel
0,1 proc. PKB, Malezja - 0,4 proc., Chile0,5 proc., a zatem mniej ni¿ Polska. Ka¿dy
z tych krajów jednak przez d³u¿szyokres rozwijal siê szybciej ni¿ my do tej pory. Irlandia,
najwiêkszy gospodarczy sukces Europy lat
90. ubieg³ego wieku, wydawa³a na B+ R nie-

wiele ponad 1 proc. PKB (aleza to na zakup
licencji przeznacza³a8,6 proc. PKB).
POSTÊP BEZ PROGRAMU
Samootwarcie siêna zaawansowanyœwiat,
nie wystarczy, aby osi¹gn¹æ trwa³e gospodarczeprzyspieszenie.Przypomnijmy sobie
lata 70.: mieliœmyrz¹dowe programy kupowania zagranicznych licencji, ale pozostaliœmykrajem zacofanym, a na dodatek
dorobiliœmysiê kolosalnychd³ugów.Nie da
siê z powodzeniem wprowadziæzagranicznych technologii do wrogiego innowacjom
ustroju. Dopiero zwrot ku kapitalizmowi
po 1989 r. uruchomi³ w kraju ogromny
transfer technologii. Wiêkszoœæ
pewnie tego nie zauwa¿y³a,bo nie proklamowano
¿adnychoficjalnych programów. Lepiej jest
jednak mieætransfer technologii bez takiego programu ni¿ program bez transferu. Po
1989 r. dziêki reformom i otwarciu siê na
œwiatpolska gospodarka przeobrazi³a siê

Na Wêgrzechna
milion mieszkañców
przypadaponad
45 wniosl<ów
patentowych,

w Polsce- tylko szeœæ
technologicznie. Wzros³a efektywnoœæ
zu¿yciaenergii (piêta achillesowapoprzedniego ustroju), a przy okazji odetchnê³o œrodowisko. Udzia³ maszyni sprzêtutransportowego w eksporciezwiêkszy³siê z 19 proc.
w 1992 r. do 38 proc. w 2003 r. Przedsiêbiorstwa w Polscewytwarzaj¹ nowe i - generalnie - lepszeprodukty.
EFEKTÓW!
W miarê naszegorozwoju bêdziete¿rosn¹æ
zapotrzebowaniena rodzime B+ R. Tê sferê trzeba szybciej reformowaæ,aby ponoszone nak³ady przynosi³y wiêcej wynalazków. Wiele mamy tu do nadrobienia na
przyk³ad w porównaniu z Wêgrami, liderem B+ R w œwiecie
posocjalistycznym.Kraj
ten przeznaczana badaniai rozwój niespe³na 1 proc. PKB, a z dochodów ze sprzeda¿y licencji i z tantiem uzyskuje 0,54 proc.
PKB. My wydajemy na B+ R 0,7 proc. PKB,
a z eksportu licencji i z tantiem dostajemy
zaledwie0,02 proc. PKB. W 2002 r. na Wêgrzech na milion mieszkañców przypada³o ponad 45 wniosków patentowych zg³oszonychdo EuropejskiegoUrzêdu Patentowego, w Polsce- tylko 6, czyli prawie osiem
razy mniej. Niewielka pociecha, ¿e pozosta³ekraje posocjalistyczneosi¹gaj¹ na ogó³
tylko trochê lepszeod nas wskaŸniki. .

Nie chciana
regionalizacja
Zamiastsamorz¹dnychregionów
mamy centralizm
Wac³aw Wilczyñsl<i

charakterze miasta - lokalnegooœrodka.
Nie dotar³o do nich to, ¿e do gminy nie
chodzi siê ju¿ pieszo, ¿e zbyt ma³e gminy

ardzo siê ucieszy³emz powo³ania na komisana unii
Danuty Hiibner, która bêdzie siê zajmowaæpolityk¹ regionaln¹. Niemal natych miast zasêpi³em siê
jednak, zadaj¹c sobie pytanie, czy naszadzielna reprezentantkada sobie radê nie tyle w Brukseli i Strasburgu,
ile z domoros³ymi przeciwnikami regionalizacji. Czy poradzi sobie z niekompetentnymi i prymitywnymi jej interpretatorami?
To przecie¿ my sami zafundowaliœmysobie w roku 1999 reformê adrninistracyjno-samorz¹dow¹ ca³kowiciesprzeczn¹zarówno ze stanem wiedzy, jak i wspó³czesnymi
realiami i potrzebami. To przecie¿jeszcze
dziœw naszejkochanej (coraz mniej) stolicy definiuje siê politykê regionaln¹ jako
centralny rozdzia³ funduszy miêdzy rzekome regiony zast¹pione województwami.
Nadal niektórzy nie chc¹ pojmowaæpolityki regionalnej w kategoriach ustrojowych - jako tworzenia warunków sprzyjaj¹cych racjonalnemugospodarowaniui aktywizacji zwyk³ych ludzi, budowie spo³eczeñstwaobywatelskiego.Reforma 1999 r.
to przecie¿centralizm po³¹czony z umizgami i koncesjami na rzecz ró¿nych koterii
politycznych. Zamiast 8-10 regionów rozumianych jako wspólnoty interesów
mniejszychorganizmów terytorialnych, na
przyk³ad kilku ma³ych województw "gierkowskich", mamy 16 województw. W imiê
rzymskiej zasadydivide et impera ustanowiono w nich dwuw³adzê o zdecydowanej
przewadze (tak¿e liczebnej) urzêdu wojewody jako namiestnika w³adzy centralnej
nad urzêdemmarsza³kasejmikuwojewódzkiego. Ma³e województwa "gierkowskie",
pochopnie zlikwidowane, mog³y siê staæ
samorz¹dnymi subregionami. Komuœjednak wyraŸnie przeszkadza³y.Niepotrzebnie pozostawiono natomiast a¿ 2500 ma³ych i s³abych gmin i dodatkowo je os³abiono, tworz¹c 400 powiatów o niejasnych
kompetencjach. Twórcy reformy pryncypialnie odrzucili ciekawy pomys³ zast¹pienia 2500 gmin jako podstawowych jednostek tysi¹cem gmin-powiatów, odpowiadaj¹cych liczbie miejscowoœcio statusie lub
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nie podo³aj¹ potrzebom rozwoju infrastruktury sieciowej.
Twórców reformy z roku 1999 zdominowa³ fa³szywy i obra¿aj¹cy regionalnych
patriotów pogl¹d, jakoby prawdziwa regionalizacjazagra¿a³a
ca³oœci
i unitarnoœcipañstwa. A nu¿ jakiœregion chcia³by siê przy³¹czyædo Brandenburgii, Kaliningradu czy
£ukaszenki. Dla mnie pojêcie unitarnoœci
na milê zalatuje centralizmem i wykracza
poza pojêcie jednolitoœciczy powszechnoœciokreœlonychnorm. Pod has³emunitarnoœcimo¿na przemyciætzw. zglajchszaltowanie, rujnuj¹ce samorz¹dnoœæ.
Pani Danuta Hiibner nie ma wiêc ³atwego zadania. Nie ma bowiem we w³asnym
kraju odpowiedniego zapleczakoncepcyjnego. Jej sugestie reformatorskie wobec
w³asnegokraju bêd¹ siê zderzaæz roszczeniami i pretensjami. Pani¹ komisarz mamy przecie¿po to, by o nas dba³a, nie pytaj¹c o szczegó³y,i nie nêka³a¿¹daniami reform ustrojowych. Na miejscu, w Brukseli, te¿ nie bêdzie mia³a ³atwego ¿ycia - gigantycznabiurokracja, walki o œrodkii dop³aty z unijnego bud¿etu, ci¹g³e pos¹dzenia o stronniczoŒÆ
i brak dba³oœcio nasze
interesy.
Pani komisarz mia³a ju¿ okazjê przekonaæsiê w Sejmie, ¿e najtrudniej bêdzie jej
z rodakami. Nie zazdroszczêjej wiêc posa-

dy. Jedynewyjœcie
z tej nie³atwejsytuacji
to uporczywawalka o rzeczywist¹regionalizacjê s³u¿¹c¹ nam wszystkim, odwo³uj¹c¹ siê do wolnoœcigospodarczej,do samorz¹dnoœci,a coraz rzadziej do bud¿etu
unijnego. Warto pamiêtaæ,¿e Unia Europejska to przedsiêwziêcied³ugookresowe,
obliczone nie na izolacjê, lecz na otwarcie, nie na gwarancjei ochronê partykularnych interesów, lecz na konkurencjê. Trzeba mieæœwiadomoœæ,
¿ebud¿et unii raczej
bêdzie redukowany, a nie rozszerzany,¿e
za kilka lat pojawi¹ siê nowi cz³onkowie,
te¿ reflektuj¹cy na dop³aty i subwencje.
Zmierzch "trzeciej drogi" jest nieuchronny i coraz bardziej widoczny. Czy przestaniemy zje¿d¿aæ
w rozmaitych rankingach
i podo³amy wyzwaniom XXI wieku?
W ka¿dym razie nie podk³adajmy nóg Da-

nucie
Hiibner!
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