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Kontrola kapita u przeciw pu apce redniego dochodu

Kraje rozwijaj ce si  i obecnie znacznie ju  zaawansowane w rozwoju, do których zalicza si  Polska maj  
ni sz  produktywno  czynników wytwórczych, w tym wydajno ci pracy. W ród przyczyn wa ne znaczenie ma 
niekorzystny dla nich podzia  pracy w wiatowym a cuchu tworzenia warto ci. Wa n  przyczyn  takiego stanu 
w krajach postsocjalistycznych by a przyspieszona prywatyzacja, g ównie z udzia em kapita u zagranicznego, 
a tak e struktura zagranicznych inwestycji bezpo rednich. W gospodarce narodowej dominuj  zagraniczne 
korporacje, które lokowa y w tych krajach pracoch onne procesy produkcji, korzystaj c z taniej si y roboczej. 
Podrz dn  rol  miejscowej produkcji wzmocni  proces globalizacji. Mog  one znale  si  w pu apce redniego 
rozwoju, a obecnie funkcjonuj  w swoistej ni szej lidze gospodarki wiatowej. Podrz dna rola miejscowych 
podwykonawców wynika z tego, e nie partycypuj  oni we w asno ci kapita owej firm i tym samym maj  
ma y wp yw na w adz  mi dzynarodowych korporacji. Poprawa ich pozycji wymaga aktywnej polityki pa stw, 
w tym równie  w zakresie kontroli struktury przep ywu kapita u w uj ciu brutto.

S owa kluczowe: transformacja, globalizacja, inwestycje zagraniczne, mi dzynarodowe korporacje, 
kontrola kapita u, mi dzynarodowy a cuch tworzenia warto ci.

1. Wprowadzenie

Polskiej gospodarce grozi spowolnienie tempa wzrostu z powodu wygasania 

czynników daj cych jej przewag  komparatywn  w stosunku do wysoko roz-

wini tych partnerów gospodarczych i handlowych, poniewa  wyst pi  skutki 

niekorzystnego podzia u pracy, który przypad  Polsce w mi dzynarodowym a -

cuchu tworzenia warto ci towarów i us ug. O korzystnej pozycji zajmowanej 

w tym a cuchu przes dza kapita , który daje w adz  w dominuj cych korpora-

cjach mi dzynarodowych. Poprawa tej pozycji wymaga za  bardziej skutecznego 

zarz dzania kapita em.

Polska, stanowi ca ma  gospodark  otwart , osi gn a w ostatnim wier -

wieczu, po transformacji ustrojowej, wydatny post p gospodarczy. Wysokie 

tempo wzrostu u atwia y znaczne zasoby dobrze wykszta conej i taniej si y 

roboczej, przyuczonej do produkcji w warunkach uprzemys owienia, w procesie 

nieefektywnej tzw. industrializacji socjalistycznej. Zasoby ludzkie pozostawa y 
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dost pne dla inwestorów miejscowych i zagranicznych, w kraju w znacznym 

stopniu zurbanizowanym. Mo na doda , e mia o te  znaczenie korzystne po o-

enie geograficzne Polski, w bliskim s siedztwie Unii Europejskiej.

Transformacja ustrojowa na pocz tku lat 90. ubieg ego wieku przynios a 

radykalne zmiany w gospodarce polskiej nazwane „terapi  szokow ”. Przy-

pieszona prywatyzacja w ramach „terapii szokowej” sprawi a, e podstawowe 

zak ady produkcyjne z braku kapita u rodzimego zosta y przej te przez kapita  

zagraniczny. Stworzone te  zosta y atrakcyjne warunki dla zach ty do bezpo-

rednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Inwestorzy zagraniczni wykorzystali 

t  zach t , tj. przede wszystkim tani  si  robocz , przenosz c pracoch onne 

procesy produkcyjne do Polski. Prywatyzacja by a niekiedy w istocie sprze-

da  segmentu rynku, prywatyzowane przedsi biorstwo wkrótce zostawa o 

zamkni te, a jego miejsce na rynku krajowym zajmowa  zagraniczny producent. 

Czasem jednak zak ad przechodzi  restrukturyzacj  i modernizacj , staj c si  

wykonawc  produkcji zlecanej przez nowego w a ciciela. W tej fazie rozwoju 

polskiej gospodarki dawa o to jednak wzrost produktywno ci, wydajno ci pracy 

i w efekcie korzy ci obu stronom: zagranicznym w a cicielom – zarz dcom i kra-

jowym wykonawcom. By  to wi c offshoring korzystny dla obu stron. Z powodu 

braku rodzimego kapita u alternatyw  zagranicznych inwestorów mog oby 

by  tzw. uw aszczenie – niestety z realn  gro b  oligarchizacji gospodarki, jak 

u wschodnich s siadów kraju.

W a cuchu tworzenia warto ci przedsi biorstwo znajdowa o si  na dole a -

cucha tej krzywej opisywanego „krzyw  u miechu”, w którym najwy sz  mar  

warto ci dodanej uzyskuj  firmy ulokowane na pocz tku i na ko cu a cucha. 

Na obu podniesionych jego kra cach tworz  bowiem cen  produktu i warto  

dodan  w a ciciele kapita u, twórcy marki producenta, projektanci, organiza-

torzy a cucha kooperacji produkcji, zarz dzaj cy tym a cuchem i specjali ci 

marketingu. Ni ej b d  us ugi dla biznesu: ksi gowe. finansowe, prawne, logi-

styczne inne, a po rodku krzywej, najni ej – dzia alno  fabryczna. Dzia alno  

najbardziej profituj c , umieszczon  na kra cach krzywej, nazw  skromnie: 

zarz dzaniem.

Niestety owo zarz dzanie procesowe nie jest polsk  specjalno ci  w mi dzy-

narodowym podziale pracy. O tej uprzywilejowanej lokacie decyduje w a nie 

w asno  kapita u i dzi ki temu w adza, a ta nale y do akcjonariuszy i podle-

g ych im mened erów zarz dzaj cych korporacj , nawet je li ci ostatni rekru-

tuj  si  spo ród rezydentów. Kapita , jak wiadomo, nie ma ojczyzny, natomiast 

akcjonariusze j  maj  lub nawet cz sto sobie j  wybrali w rajach podatkowych.

Rozbudzona aktywno  przedsi biorcza spo ecze stwa w nowych warunkach 

ustrojowych, a jedocze nie znaczny nap yw kapita u, prywatyzacja przez wykup 
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przedsi biorstw pa stwowych przez zagranicznych inwestorów oraz nowe inwe-

stycje bezpo rednie z zagranicy sprawi y, e Polska zosta a w czona gwa townie 

w proces globalizacji gospodarki wiatowej, osi gaj c ewidentne korzy ci, jak 

te , niestety, zosta a nara ona na pewne ograniczenia czy wr cz zagro enia, 

które uwidoczni y si  z czasem.

Globalizacja, globalne rynki utrwali y wi c t  sam  pozycj  zarówno dla pro-

ducentów krajowych, jak i inwestorów zagranicznych inwestuj cych w Polsce 

– podrz dne miejsce w a cuchu tworzenia warto ci produktów i us ug. By y to 

nadal role: kooperanta, podwykonawcy czy wykonawcy produktów finalnych, 

zlecanych przez mi dzynarodowe korporacje. Nie by o to jednak w ówczesnym 

stanie polskiej gospodarki zupe nie niekorzystne.

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne przyczyni y si  wydatnie do wzrostu 

zatrudnienia i wydajno ci pracy, lecz nie by y prze omem w zakresie upo-

wszechnienia nowych technologii, poniewa  stanowi y przeniesienie cz ci 

procesów produkcyjnych. Ten charakter inwestycji dobrze ilustruje ich wydaj-

no  mierzona warto ci  dodan  wed ug poszczególnych bran , w których 

te inwestycje by y lokowane. Efekty bezpo rednich inwestycji zagranicznych 

(FDJ) mierzone udzia em w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto w Pol-

sce bada a platforma wiedzy „Polityka Insight”. Cz  tych wyników zawiera 

tabela 1.

Tabela 1. Udzia  FDI w wybranych bran ach w nak adach i rezultatach

Struktura bran owa nap ywu 

inwestycji zagranicznych (FDJ)

Udzia  bran  we wzro cie PKB 

dzi ki tym inwestycj  (FDJ)

Przetwórstwo 
przemys owe

32% 17%

Budownictwo  4%  6%

Handel 16% 19%

Pozosta e us ugi 52% 68%

ród o: Czerniak i Blauth, 2017.

Cho  zagraniczne inwestycje przynosi y do Polski nowe technologie, to jed-

nak by y one z obszaru produkcji przetwórczej, przynosz cej stosunkowo ma y 

wzrost warto ci dodanej w dzia alno ci przemys owej i budowlanej, wy szy nato-

miast w handlu, a zw aszcza w pozosta ych us ugach. Natomiast o wiele wa niej-

szym rezultatem by  ich wp yw na rozszerzenie mo liwo ci eksportu, co mia o 

du e znaczenie dla poprawy bilansu p atniczego kraju.

Otwarcie gospodarki na procesy globalizacji przynosi o tak e nowe do wiad-

czenia organizacyjne w dziedzinie mi dzynarodowych relacji gospodarczych 
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i handlowych1, a tak e szeroki dost p do kapita u, dost p do rynków zagranicz-

nych i wzrost eksportu. Ros a te  wydajno  pracy i wynagrodzenia, gospodarka 

Polski skraca a dystans rozwojowy do krajów wy ej rozwini tych. Zasadno  

w tych okoliczno ciach przyj cia instytucji wykszta conych w Europie przez 

Polsk  podkre la Dani Rodrik (2011). Przeprowadzone reformy i dobry stan 

finansów pa stwa pozwoli y równie  spe ni  kryteria przyst pienia Polski do 

Unii Europejskiej w 2004 roku. Wspólny rynek unijny sta  si  kolejnym impul-

sem rozwojowym. Post powa  proces konwergencji realnej, wzmacniany dodat-

kowo przez solidarno ciowe fundusze unijne. Kryzys gospodarki wiatowej z lat 

2008–2009 tylko spowolni  tempo wzrostu, lecz nie przerwa  procesu konwer-

gencji. Równie  obecne o ywienie czy wr cz dobra koniunktura w gospodarce 

wiatowej pozwalaj  nadal podtrzyma  ten proces lecz – jak si  wydaje – nie na 

d ugo. Rola podwykonawcy nieuchronnie da o sobie zna . Proces konwergencji 

realnej ustanie. Kraj mo e wpa  w pu apk  redniego dochodu. Ten termin, 

cho  powszechnie u ywany, okre laj cy sytuacj  danego kraju, w przypadku 

sytuacji polskiej gospodarki nie jest – moim zdaniem – odpowiedni. Lepiej tu 

skorzysta  z terminologii sportowej: kraj pozostaje na trwa e graczem ni szej 

ligi gospodarki wiatowej, z niewielk  szans  awansu do ekstraklasy. Mo e si  

rozwija , lecz nie osi gnie poziomu PKB liczonego na 1 mieszka ca, a zatem 

i dobrobytu obywateli krajów wysoko rozwini tych. G ówn  przyczyn  jest w a-

nie ta ni sza produktywno  pracy, wynikaj ca z mniej korzystnego miejsca 

w a cuchu tworzenia warto ci (GWC). Nie jest to bowiem dobry podzia  pracy 

mi dzy równymi partnerami, bo te  partnerzy nie s  równi. Nie sposób tu sto-

sowa  zasady korzy ci komparatywnych Davida Ricardo, poniewa  gospodarka 

wiatowa jest odmienna od tej sprzed dwóch wieków. Postulat, by ka dy robi  to, 

co potrafi najlepiej i najtaniej przestaje by  s uszny w warunkach stwarzanych 

przez globalizacj , gdy wszyscy robi  ten sam produkt finalny, wykonuj c tylko 

ró ne czynno ci w ró nych krajach2.

1 Rodrik zwraca uwag  na to, e Polska, podobnie jak inne kraje Europy, przesz a podobn  
drog  historyczn . Na ladowanie instytucji, które zosta y w Europie stworzone mog y by  
przydatne w warunkach polskich (Rodrik, 2011).

2 Np. Francuzi lansuj  modne sukienki i organizuj  produkcj , mieszka cy Azji Wschodniej 
tkaj  i szyj , a Polacy prowadz  ksi gowo , magazynuj  i transportuj . Wszyscy pracuj  
w tym bynajmniej nie najnowocze niejszym sektorze gospodarki, lecz wnosz  ró n  warto  
dodan , co owocuje ró nym wynagrodzeniem i ró nym poziomem partycypacji w tworzeniu 
PKB.
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2. Pu apka czy druga liga?

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce jest w dalszym ci gu wy sze ni  

w s siaduj cych krajach wysokorozwini tych, a ostatnio osi ga nawet 4–5% 

rocznie, gdy u s siadów stopa wzrostu jest o po ow  ni sza. Mo e powsta  pyta-

nie, sk d ta obawa o przysz o  polskiej gospodarki o ustanie procesu konwer-

gencji realnej. Niepokój wynika z kilku powodów.

Zawansowanie w rozwoju gospodarczym Polski sprawia, e niebezpiecze -

stwo pu apki redniego dochodu jest póki co ma o prawdopodobne. Poziom 

PKB w przeliczeniu na jednego mieszka ca wed ug parytetu si y nabywczej 

stanowi nieco ponad 50% PKB najbogatszego s siada – Niemiec i oko o 70% 

analogicznego poziomu 19 krajów „starej” Unii Europejskiej. Polsce bli ej do 

krajów rozwini tych ni  wi kszo ci emerging markets. W przegl dzie litera-

tury wiatowej na temat pu apki redniego poziomu rozwoju Andrzej Wojtyna 

(2016, s. 8) stwierdza, e „definicje ‘pu apki’ mo na podzieli  na te o charak-

terze jako ciowo-deskryptywnym oraz te o charakterze ilo ciowym. W przy-

padku tych pierwszych cz sto zwraca si  uwag  na trudno ci w przesuwaniu 

si  krajów na rednim poziomie rozwoju w gór  mi dzynarodowego a cu-

cha warto ci. W tym uj ciu bariery wzrostu maj  przede wszystkim charakter 

mikroekonomiczny w zwi zku z czym ich przezwyci enie wymaga zastosowa-

nia okre lonych narz dzi polityki przemys owej”. W tego typu pu apce, w ni -

szej lidze gospodarki wiatowej mo e znale  si  Polska. W tym przypadku 

tradycyjna polityka przemys owa, lub szerzej – sektorowa, ju  nie wystarczy. 

Powstaje wi c pytanie, czy w poszukiwaniu sposobu przeciwdzia ania w przy-

padku takiej postaci pu apki redniego poziomu rozwoju mo na wykorzysta  

metod  Nowej Ekonomii Strukturalnej (NES) sformu owanej przez J.Y. Lina 

(Lin i Nowak, 2018). Samo promowanie sektorów o wy szej warto ci dodanej, 

w tym przypadku ju  nie przyniesie po danych rezultatów, poniewa  poszcze-

gólne sektory, w tym równie  tego typu, w kraju ju  istniej , lecz miejsce krajo-

wych producentów w tych sektorach jest niekorzystne, podrz dne. Wynika to 

ze struktury w asno ci i wspomnianej funkcji zarz dzania a cuchem tworze-

nia warto ci w poszczególnych korporacjach. W tych warunkach chodzi wi c 

o wykorzystanie instrumentów zarz dzania przep ywem kapita u, aby unikn  

niebezpiecze stw pozostania na trwa e w „drugiej lidze” krajów zaawansowa-

nych w rozwoju, skazanych na ni sz  produktywno  pracy i tym samym ni sz  

mar  warto ci dodanej w przeliczeniu na zatrudnionego. Ten stan to nieko-

rzystny rezultat w istocie po danej, lecz po piesznej prywatyzacji i równie  

po danych, cho  nie zawsze spe niaj cych oczekiwania gospodarzy, zagra-

nicznych inwestycji bezpo rednich (BIZ).
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Pomy lny rozwój gospodarczy partnerów handlowych Polski, zw aszcza kra-

jów Unii Europejskiej sprzyja wzrostowi gospodarczemu równie  krajów pozo-

staj cych w owej ni szej lidze gospodarki europejskiej. Krzywa produktywno ci 

w kszta cie „krzywej u miechu” mo e si  nawet wyg adza  w kierunku prostej. 

Po pierwsze – dlatego, e zwi ksza si  udzia  w tworzeniu PKB wy ej wycenia-

nych us ug w porównaniu z dzia alno ci  fabryczn , w tym zw aszcza us ug dla 

biznesu. Mog  równie  wzrasta  i rzeczywi cie wzrastaj  wynagrodzenia w dzia-

alno ci produkcyjnej oraz w us ugach, zarówno w nast pstwie wzrostu poziomu 

kwalifikacji pracowników, lepszego wyposa enia technicznego miejsc pracy, jak 

i w nast pstwie sytuacji na rynku pracy. Wyczerpuj  si  bowiem zasoby taniej 

si y roboczej w tym jednak przypadku pojawia si  tak e zagro enie, o czym 

ni ej.

Po drugie – w polskiej gospodarce du  rol  odgrywaj  ma e i rednie przed-

si biorstwa w tym równie  przedsi biorstwa rodzinne. Przedsi biorstwa te zarz -

dzane s  oczywi cie przez miejscowych przedsi biorców, co powinno sprzyja  

wy szej produktywno ci wynikaj cej z pozycji w asno ci i w adzy. Jednak skala 

prowadzonej dzia alno ci w ramach tych przedsi biorstw jest niewielka, a wi c 

w rezultacie równie  i produktywno  jest ni sza ni  w przypadku firm wcho-

dz cych w sk ad wielkich korporacji. Rozwój takich przedsi biorstw musi jednak 

sprosta  konkurencji na rynku zdominowanym przez wielkie korporacje. Je li 

tego typu przedsi biorstwa nie zostan  zdominowane przez konkurencj , czy te  

przez ni  wykupione, to w rezultacie ich dzia alno ci nast powa  b dzie rów-

nie  wyg adzenie krzywej produktywno ci. Z kolei wszystkie inne ma e i rednie 

przedsi biorstwa wraz z wyczerpywaniem si  zasobów si y roboczej b d  mi -

dzy sob  konkurowa  o pozyskanie pracowników, co spowoduje równie  wzrost 

kosztów pracy, wymuszaj c zmiany organizacji pracy i inwestycje na rzecz wzro-

stu wydajno ci pracy tak e w tym sektorze. Takie dzia ania w efekcie cznym 

przyczyni  si  te  do wzrostu warto ci dodanej. Niestety taki bieg zdarze  mo e 

okaza  si  nazbyt optymistyczny.

Wzrost wynagrodze  to utrata wa nego elementu przewagi konkurencyj-

nej. To przecie  ni sze koszty pracy sprzyja y przenoszeniu do Polski praco-

ch onnych procesów produkcji oraz szeregu us ug w tym równie  biznesowych. 

Mi dzynarodowe korporacje mog  ten rodzaj dzia alno ci przenosi  do krajów 

ta szych r k do pracy. Tak wi c outsourcing, który s u y  polskiej gospodarce 

w poprzednim stanie niskich p ac i bezrobocia, w pocz tkach budowy gospo-

darki rynkowej, teraz mo e sta  si  zagro eniem, je li pozostawi po sobie pogor-

szenie pozycji przetargowej pracowników czy wr cz bezrobocie.

Po trzecie – dla krajów rozwijaj cych si  oraz krajów znacznie zaawansowa-

nych w rozwoju goszcz cych jednak w ni ej lidze gospodarki wiatowej poja-
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wia si  niestety nowe zagro enie wynikaj ce z nowej rewolucji przemys owej 

nazywanej „Przemys em Generacji 4.0. Cho  post p techniczny zwi zany z t  

generacj  jest przyjmowany z entuzjazmem, to jednak kraje, które nie nad aj  

za przesuwaj c  si  w gór  granic  wysokich technologii mog  wiele straci . 

Wynika to nie tylko z nast pstw w postaci zaniku konwergencji realnej, lecz 

tak e mo e spowodowa  dywergencj , pog bienie ró nic w poziomie rozwoju 

(Ry , 2017). Offshoring procesów produkcji z krajów o wysokich kosztach pracy 

mo e zamieni  si  w reshoring, poniewa  w wyniku cyfryzacji produkcji, inteli-

gentnych fabryk oszcz dzaj cych ludzk  prac  i tym samym jej koszty przywraca 

op acalno . Powrót przetwórstwa przemys owego do krajów macierzystych 

mi dzynarodowych korporacji spowoduje powstanie powa nych problemów dla 

krajów s abiej rozwini tych (Götz, 2018).

Jest wi c wystarczaj co du o powodów, aby kraje mniej zaawansowane 

w rozwoju podj y wysi ki na rzecz opuszczenia owej drugiej ligi.

3.  Zarz dzanie struktur  przep ywu kapita u dla po danych efektów 
w skali mikroekonomicznej

Panuje powszechna opinia, e drog  do osi gni cia wysokiej produktywno ci 

s  innowacje i przedsi biorczo . Innowacje tworzy kapita  ludzki i spo eczny, 

na który sk adaj  si  te  instytucje sprzyjaj ce innowacyjno ci. Tworzenie kapi-

ta u ludzkiego wymaga nak adów finansowych na badania naukowe i kszta ce-

nie kadr. Niezb dne jest te  publiczne wspieranie inkubacji przedsi biorczo ci 

i aktywna w tej dziedzinie rola pa stwa.

Protegowanie rozwoju gospodarczego przez pa stwo sprawdzi o si  w prze-

sz o ci w przypadku krajów dzi  wysoko rozwini tych. Równie  zda o egzamin 

w wielu gospodarkach dawniej ubogich zw aszcza w Azji Wschodniej i Po u-

dniowo-Wschodniej obecnie wysoko rozwini tych lub znacznie zaawansowa-

nych w rozwoju. Tego typu protekcjonizm jest wykluczony w przypadku Polski 

– cz onka Unii Europejskiej – kraju, który po transformacji ustrojowej wkroczy  

z sukcesem na drog  liberalnej gospodarki rynkowej, cho  jest nara ony na 

przedstawione wcze niej zagro enie pozostania w statusie podwykonawcy.

Postulat postawienia na innowacje, ich tworzenie, formowanie kapita u ludz-

kiego i spo ecznego jest oczywisty. Nak ady kapita owe na ten cel s  uzasad-

nione. Nie ma jednak gwarancji, e dzi ki nim wyrosn  w kraju pot gi techno-

logiczne generuj ce wysok  warto  dodan . Powodem tego s  niesprzyjaj ce 

warunki „hodowli” takich championów, jakie stwarza wolny rynek, a tym bar-
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dziej wspólny rynek europejski. Mo na co najwy ej liczy  na odosobnione przy-

padki, poniewa  swobodny przep yw kapita u i wolny rynek temu nie sprzyjaj . 

Swoj  opini , która odnosi si  do typu emerging market, ale tak e do Polski 

najbardziej dobitnie wyrazi  J.S. Stiglitz (2010, s. 258) „Liberalizacja handlu 

oznacza a, e zagraniczne firmy mog y „wy yna  w pie ” raczkuj ce miejscowe 

bran e, t amsz c rozwój przedsi biorczych talentów. Gdy kapita  przep ywa  

swobodnie, przep yw si y roboczej by  ograniczony – z wyj tkiem najbardziej 

utalentowanych jednostek, z których wiele znajdowa o dobre zatrudnienie na 

globalnym rynku pracy”. Te ostre s owa noblisty odnosz  si  równie  do doli 

wielu inicjatyw i karier wybitnych jednostek w Polsce. Nie s  natomiast uspra-

wiedliwieniem dla polskich lamentów nad odp ywem zysków za granic  od mi -

dzynarodowych korporacji, które zainwestowa y w Polsce. Do tego maj  prawo 

i powinni my pozosta  im yczliwi za to, co uczynili, tworz c miejsca pracy i za 

to, co pozostawiaj  w Polsce w postaci wynagrodze  pracowniczych – z regu y 

wy szych od tych rodzimych w ma ych i rednich przedsi biorstwach oraz zap a-

conych u nas podatków. Nie znaczy to bynajmniej rezygnacji z os ony i ze wspie-

rania rodzimych konkurentów równie  za pomoc  rodków kapita owych, tym 

bardziej przez skuteczne zarz dzanie struktur  przep ywu kapita u. A wi c nie 

chodzi o zmian  regu  gry, lecz o skuteczniejsza gr  o wej cie przez rodzimy 

kapita  na pozycj  zarz dzania w coraz wi kszej cz ci licz cych si  producen-

tów i wiadczeniodawców us ug. Wypracowanie metod i narz dzi operowania 

kapita em w tym kszta towaniem struktury kapita u w skali mikroekonomicznej 

wspieraj cym polityk  przemys ow  wydaje si  zadaniem mo liwym w za o e-

niach Nowej Ekonomii Strukturalnej.

W tym miejscu mo na wskaza  kilka kierunków oddzia ywania za pomoc  

rodków kapita owych.

1. Na pierwszym miejscu nale y postawi  to, co prawie wszyscy badacze uwa aj  

za istotne, a mianowicie na nak ady finansowe na wzrost kapita u ludzkiego 

i spo ecznego. Chodzi o to by zdolnych ludzi kszta ci , a wykszta conych 

nie traci , badania finansowa , lecz ich wyników, które mog  by  zaczy-

nem innowacji nie eksportowa  w surowej postaci. Nie jest to wi c zadanie 

prostego powi kszania rodków na ten cel, lecz ich przemy lanej struktury 

zabezpieczaj cej uzyskanie po ytku z zainwestowanego kapita u. Struktura 

anga owanych rodków winna nie tylko maksymalizowa  wzrost, lecz tak e 

minimalizowa  ubytek i straty tego kapita u.

2. Nale y ostro nie podchodzi  do pa stwowej „hodowli” championów. Co by o 

mo liwe w Azji Wschodniej, nie jest do powtórzenia w Europie rodkowej 

i we wspólnym rynku. Przyk adowo, w Polsce postawienie na elektromobil-

no  w przemy le samochodów osobowych, bez rodzimych innowacji, nie ma 
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praktycznie wielkich szans na wyj cie poza wykonawstwo i monta . Techno-

logicznie zaawansowane komponenty b d  zakupywane za granic  nawet 

wtedy, gdy zagraniczni producenci zechc  je wytwarza  w Polsce. To oni w a-

nie znajduj  si  w korzystnej pozycji wnikaj cej z ich w asno ci i w adzy. 

Nie znaczy to, e podobnych prób nie nale y ca kowicie wykluczy , lecz nie 

mo na wzorem regu  „starej” Ekonomii Strukturalnej, która m.in. dopusz-

cza a produkcj  antyimportow  – na nich budowa  korzystnej pozycji w a -

cuchu tworzenia warto ci3 (Lin i Nowak, 2018).

3. Kontrola struktury dop ywu i odp ywu kapita u: wspieranie outsursingu do 

Polski przedsi wzi  innowacyjnych zg aszaj cych popyt na prac  wykwali-

fikowan , dobrze wynagradzan  oraz na us ugi dla biznesu. Z rezerw  nato-

miast trzeba si  odnosi  do przenoszenia prostej produkcji, je li ona nie 

u atwia rozwi zywania, np. lokalnych problemów rynku pracy.

4. Udomowienie zagranicznego kapita u przez tworzenie korzystnych warun-

ków dla wprowadzania przez nie nowych technologii, reinwestowania zysków. 

Co prawda nie mo na obecnie liczy  na wspó czesnych Wedli, Moteli czy 

Bliklich, zagranicznych przedsi biorców i inwestorów, którzy w Polsce osiedli 

i od pokole  prowadzili tu swój biznes. Zapewne za przyczyn  cho by wi k-

szej mobilno ci spo ecznej trwa a rezydencja zagranicznych wspó w a cicieli 

czy w a cicieli jest mniej prawdopodobna.

5. Mo liwy jest wykup przez rodzimy kapita  niepubliczny w ca o ci lub te  

udzia ów w zagranicznych przedsi biorstwach dzia aj cych w kraju. Nie 

chodzi tu o repolonizacj , czyli wykup przez spó ki pa stwowe, lecz przede 

wszystkim rodzimy sektor prywatny wraz z jego umocnieniem na rynku kapi-

ta owym.

6. Pog bienie us ug finansowych nie tylko dla ma ych i rednich przedsi -

biorstw oraz poczatkuj cych producentów, lecz tak e dla ambitnych przed-

si wzi  kapita owych polskich producentów w kraju i za granic .

7. Celowy offshoring – Polska dotychczas korzysta a i nadal korzysta z przeno-

szenia do nas produkcji zagranicznych firm. Dzi  obawiamy si  ich ucieczki 

do miejsc o ta szej sile roboczej. Jednak stosunkowo ma y jest offshoring 

polskich firm do krajów o ni szych kosztach produkcji. Teraz i w przysz o ci 

nale y na wi ksz  skal  korzysta  z tej metody i przenosi  mniej wydajn  pro-

dukcj  poza granice naszego kraju. Oczywi cie pod warunkiem, e nie grozi 

to wzrostem bezrobocia. Tego typu dzia ania polskich przedsi biorców nale y 

mocniej wspiera .

3 Polskie przedsi biorstwo, które z sukcesem wytwarza o autobusy z nap dem elektrycznym, 
równie  z sukcesem je eksportowa o zosta o wystawione na sprzeda  i zapewne trafi w r ce 
zagranicznych inwestorów.
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4. Podsumowanie

Proces dochodzenia do korzystnej pozycji w mi dzynarodowym a cuchu 

tworzenia warto ci, za pomoc  aktywnej polityki kontroli przep ywu kapita u, 

nie jest bynajmniej pewny ani tym bardziej krótki. Wysi ki w tej dziedzinie 

nale y podejmowa , poniewa  pozostawanie kraju w owej ni szej lidze gospo-

darki wiatowej nie tylko nie satysfakcjonuje spo ecze stwa, lecz tak e jest 

niebezpieczne. Grozi bowiem wpadni ciem w autentyczn  pu apk  redniego 

poziomu rozwoju.
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