Polityka wymaga instytucji
doradczych
El¿bieta M¹czyñska

Koniecznoœæ dysponowania d³ugookresowymi
strategiami jest tym wiêksza, im wiêksza
jest niepewnoœæ dzia³ania i wiêksze ryzyko
pope³nienia b³êdów. Gdy œwiat
jest nieprzewidywalny, podstawow¹ funkcj¹
refleksji strategicznej powinna byæ
identyfikacja potencjalnych trendów
rozwojowych, a przede wszystkim koncentracja
na najmniej przewidywalnych obszarach
ryzyka.

T

o wyznacza rolê cia³ i zespo³ów badañ strategicznych, strategicznych instytucji doradczych, strategicznych think-tanków. Polska ich nie ma. Jesteœmy chyba jedynym krajem UE, który nie ma centrów studiów strategicznych z prawdziwego zdarzenia. Niemcy maj¹ ich kilka i dysponuj¹ corocznie aktualizowanymi alternatywnymi, wieloscenariuszowymi prognozami krocz¹cymi, kreowanymi przez te oœrodki – think tanki.
W Polsce zlikwidowano Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych i Radê Strategii Spo³eczno-Gospodarczej. Mimo oburzenia
naukowców i instytucji nauki, decyzjê tê podtrzymano. A mo¿e
warto przypomnieæ, ¿e „do zadañ rady nale¿a³o formu³owanie
propozycji i wyra¿anie – na podstawie przedstawionych materia³ów rz¹dowych – opinii dotycz¹cych:
 celów strategii rozwoju gospodarczego i spo³ecznego kraju,
 mechanizmów proponowanych strategii pod k¹tem osi¹gania
przez nie za³o¿onych celów polityki gospodarczej i spo³ecznej,
 metod i sposobów rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych
z wdra¿aniem celów strategii spo³eczno-gospodarczej rz¹du,
 zagro¿eñ realizacji celów strategii spo³eczno-gospodarczej”.
Na postawione wówczas premierowi pytanie: czy ukierunkowany na wymienione wy¿ej cele organ doradczy powinien nadal
funkcjonowaæ – do dzisiaj nie pad³a odpowiedŸ. Jednak w zwi¹zku z tym, ¿e nie funkcjonowa³a centralna jednostka odpowiadaj¹ca za kompleksowe zarz¹dzanie rozwojem, Rada Ministrów
w kwietniu 2009 roku przyjê³a dokument „Za³o¿enia systemu zarz¹dzenia rozwojem Polski”.
Na jego mocy powo³ano Komitet Koordynacyjny ds. Polityki
Rozwoju. Komitet bêdzie cia³em opiniodawczo-doradczym, zajmuj¹cym siê wytyczaniem kierunków i ocen¹ polityki rozwoju.
G³ówne prace koncepcyjne prowadzone bêd¹ w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale ciê¿ar obowi¹zków planistycznych spad³
na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. I w tym resorcie powsta³
jesieni¹ 2011 roku dokument pt. „Strategia rozwoju kraju
2020”, choæ trudno okreœliæ go inaczej ni¿ katalog tematów zebranych pod k¹tem unijnej perspektywy bud¿etowej

2014–2020. Tak wiêc, zamiast kompetentnej instytucji doradczej, nad planami rozwoju pracowaæ bêd¹ urzêdnicy.
We wspomnianym dokumencie rz¹dowym przewidziano przyjêcie spójnej hierarchii dokumentów i zapowiedziano, ¿e kontynuowany bêdzie proces porz¹dkowania obowi¹zuj¹cych dokumentów strategicznych i dalsze redukowanie ich liczby. A bêdzie co
robiæ.1
Byæ mo¿e, brak takiego centrum to efekt niechêci do planowania, maj¹cej swe Ÿród³a w minionym ustroju, ale zwa¿ywszy
na up³yw czasu, podstawow¹ rolê odgrywa obecnie bezkrytyczna wiara w niezawodnoœæ rynku. Skoro zaœ rynek uznaje siê za
niezawodny – prognozy s¹ zbêdne. Mog¹ je zast¹piæ modele
matematyczne, a te przede wszystkim dostosowywane s¹ do potrzeb rynków finansowych, a zatem spekulacji inwestycyjnej.
Takie podejœcie jednak okaza³o siê ca³kowicie zawodne, co
wyeksponowa³ spektakularnie globalny kryzys finansowy. Wykaza³, ¿e w warunkach cechuj¹cej wpó³czesny œwiat narastaj¹cej
niepewnoœci niezbêdne jest myœlenie strategiczne. Jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji refleksji strategicznej i prognoz jest wczesne
ostrzeganie przed zagro¿eniami oraz identyfikowanie nowych
trendów i obszarów wiedzy.
Na politykach, parlamentarzystach, rz¹dach i ekonomistach
spoczywa niezbywalny obowi¹zek dba³oœci o przysz³oœæ. Podkreœla³ to ju¿ przed wieloma dekadami przedstawiciel szko³y austriackiej, Henry Hazlitt: „sztuka ekonomii polega na tym, by
spogl¹daæ nie tylko na bezpoœrednie, ale i na odleg³e skutki danego dzia³ania czy programu; by œledziæ nie tylko konsekwencje,
jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi
wszystkim”.
Odnoszê wra¿enie, ¿e ludzie w³adzy w Polsce tego nie respektuj¹. Podlegaj¹ bowiem przede wszystkim terrorowi cyklu wyborczego. Trudno zatem odmówiæ racji sentencji, ¿e „politycy
bardziej myœl¹ o losach przysz³ych wyborów ni¿ o losach przysz³ych pokoleñ”. Braku przekonania o potrzebie prognoz nie
ukrywa te¿ premier Tusk, powtarzaj¹c w ró¿nych wyst¹pieniach,
¿e „gdy cz³owiek planuje, to Pan Bóg siê œmieje”. Nie brakuje te¿
z³oœliwych komentarzy dotycz¹cych ich nietrafnoœci, a nawet opinii, ¿e „o prognozach na pewno mo¿na powiedzieæ tylko tyle, ¿e
siê na pewno nie sprawdzaj¹”.
Sceptycy co do potrzeby myœlenia strategicznego w polityce
spo³eczno-gospodarczej znajduj¹ argumentacjê w cechach ekonomii. Bowiem w naukach spo³ecznych, a do nich nale¿y ekonomia – nigdy nie ma pewnoœci. Jak podkreœla wspó³autor ksi¹¿ki
pod symptomatycznym tytu³em „Ekonomia wiedzy niedoskona³ej” – Roman Frydman: „nawet najwybitniejsi eksperci nie uwolni¹ nas od niepewnoœci. (…) Nie da siê stworzyæ sensownej ekonomii abstrahuj¹cej od nieprzewidywalnoœci ludzkich reakcji na
sygna³y, informacje, polecenia, bodŸce”.
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Mo¿e w³aœnie to przyœwieca rz¹dz¹cym w ich odwrocie od
myœlenia strategicznego. Marginalizacja takiego myœlenia dotyczy te¿ Unii Europejskiej. Natomiast w przeciwieñstwie do tego
Azjaci, a zw³aszcza Chiñczycy, przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê do prognoz i przewidywañ naukowych. Wystarczy chocia¿by wskazaæ
tu na dzie³o „The New Asian Hemisphere” („Nowa azjatycka
pó³kula”) autorstwa Kishore Mahbubaniego – azjatyckiego guru
nowych idei, prognozuj¹cego schy³ek absolutnej dominacji Zachodu i stopniowe przejmowanie roli lidera œwiata w XXI wieku
przez Azjê. Podobn¹ wymowê maj¹ 50-letnie prognozy (do
2052 roku) przedstawione w najnowszym raporcie Klubu Rzymskiego, autorstwa Jorgena Randersa „2052 – A Global Forecast
for the Next Forty Years”.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. dostrzegaj¹c potrzebê
myœlenia strategicznego, nawi¹zuj¹c do œwiatowej debaty naukowej z zakresu prognozowania, przed paroma laty powo³a³o
Forum Myœli Strategicznej w celu przeciwstawienia siê niebezpiecznej marginalizacji myœli strategicznej, zarówno w skali krajowej, jak i globalnej.
W ramach debat na tym forum prof. Antoni Kukliñski – nawi¹zuj¹c do funkcjonuj¹cej w literaturze œwiatowej koncepcji invented tradition (wynalezionej tradycji), per analogiam, sformulowa³
has³o invented future (wynalezionej przysz³oœci). Podkreœla, ¿e
wynaleziona przysz³oœæ regionu roku 2020 lub 2050 nie jest zadaniem tak szaleñczym, jakby to siê mog³o prima facie wydawaæ.
Przysz³oœæ wynaleziona to przysz³oœæ, w której pojawiaj¹ siê nowe struktury i nowe si³y napêdowe procesów rozwojowych, które s¹ trudno wyobra¿alne lub niewyobra¿alne hinc et nunc.
Podobne opinie s¹ coraz czêœciej formu³owane, zw³aszcza
w kontekœcie ostatniego kryzysu i jego pod³o¿a. Za jedn¹ z jego przyczyn uznaje sie bowiem krótkowzrocznoœæ w gospodarce i polityce oraz zanik myœlenia strategicznego w œwiecie
zachodnim.
Kwestia pod³o¿a kryzysów by³a przedmiotem wielu analiz
i publikacji ekonomicznych. Dla ekonomii neoklasycznej charakterystyczne jest to, ¿e kryzysy rozpatrywane s¹ jako zjawiska
nadzwyczajne, nietypowe i z którymi radz¹ sobie w pe³ni mechanizmy rynku. Ekonomia neoklasyczna i stosowane w niej modele matematyczne bazuj¹ bowiem na pewnych sta³ych za³o¿eniach i prawid³owoœciach. Jednak¿e w warunkach gwa³townych
wstrz¹sów gospodarczych u¿ytecznoœæ takiej teorii oraz tego typu modeli jest – jak wykazuje praktyka – ograniczona. Jak podkreœla Robert Shiller, modele, które neoklasyczna ekonomia stosuje do badania, analizowania i prognozowania rynku, nie
uwzglêdniaj¹ istnienia baniek spekulacyjnych, bo przecie¿ rynek
nie powinien dopuœciæ do ich powstawania. „Dlatego analitycy
trac¹ orientacjê, gdy bañka nabiera niebezpiecznych rozmiarów,
i ca³kiem siê gubi¹, gdy pêka, wywo³uj¹c kryzys. Ekonomiœci
praktykuj¹cy tzw. ekonomiê neoklasyczn¹ nie mog¹ rozumieæ
mechanizmu baniek, skoro zak³adaj¹, ¿e rynek to miejsce, w którym racjonalni gracze podejmuj¹ oparte na wiedzy decyzje
i ustalaj¹ racjonalne wartoœci dóbr”2.
Natomiast teza przeciwstawna, ¿e kryzysy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ kapitalizmu i s¹ „zjawiskiem pospolitym” stanowi punkt wyjœcia ekonomii kryzysu. Nouriel Roubini i Stephem Mihm, autorzy
ksi¹¿ki pod takim tytu³em uprzedzaj¹, ¿e „nie znajdziemy w niej
tezy, i¿ kryzys stanowi wyj¹tek, przeciwnie – kryzys jest w niej
traktowany jako regu³a, i to obowi¹zuj¹ca zarówno w krajach
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rozwijaj¹cych siê, jak i rozwiniêtych. Kryzysy – gwa³towne za³amania gospodarcze nastêpuj¹ce po okresie niepohamowanego
boomu – to coœ, co ludzkoœæ zna od zawsze i o czym nie bêdzie
mia³a okazji zapomnieæ.”3
Mimo ¿e w warunkach potê¿nych zawirowañ w gospodarce
globalnej, gdy coraz silniej daj¹ o sobie znaæ przejawy syndromu
gospodarki nietrwa³oœci, wszelkie rozwa¿ania o charakterze prognostycznym s¹ niezwykle ryzykowne. Roubini i Mihm uznaj¹, ¿e
kryzysy s¹ przewidywalne, albowiem przebiegaj¹ wed³ug ³atwo
przewidywalnych schematów. „Kryzysy nie s¹ ani anomaliami,
jak pragnie je przedstawiaæ wspó³czesna ekonomia, ani rzadkimi
„czarnymi ³abêdziami”, którymi uczynili je inni komentatorzy. To
raczej zjawiska pospolite, stosunkowo ³atwo przewidywalne i daj¹ce siê zrozumieæ. Nazywamy je „bia³ymi ³abêdziami”4.
Jednak mimo du¿ego ryzyka nietrafnoœci prognoz gospodarczych s¹ one u¿yteczne. Jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji prognoz, a przede wszystkim prognostycznych refleksji jest bowiem
identyfikowanie zagro¿eñ i wczesne ostrzeganie. Istotne jest ponadto wczesne identyfikowanie nowych szans i Ÿróde³ rozwojowych. Pesymistyczne prognozy z za³o¿enia maj¹ charakter
ostrzegawczy i s¹ formu³owane po to, ¿eby siê nie sprawdzi³y.
Prognozy sprzyjaj¹ pobudzaniu wieloscenariuszowego myœlenia
o przysz³oœci. Koresponduje to z tofflerowsk¹ koncepcj¹ futuryzmu spo³ecznego. W sytuacji wszechogarniaj¹cej niepewnoœci
i niebywa³ej dynamiki przemian mo¿e ona stanowiæ barierê destrukcyjnych nastêpstw „szoku przysz³oœci”. Futuryzm spo³eczny
bowiem to anga¿owanie szerokich krêgów spo³ecznych oraz
wszystkich szczebli w³adzy i rz¹dzenia w prace strategiczne. Wymaga to m.in. instytucjonalnej obudowy i odbudowy prognozowania. Wskazuje to zarazem na znaczenie rozwoju oœrodków
prognozowania w skali globalnej i swego rodzaju globalnej geografii prognoz. Wci¹¿, niestety, aktualna jest teza Alvina Tofflera,
zgodnie z któr¹ „obecnie wszyscy czuj¹ siê odciêci od mo¿liwoœci wp³ywu na kierunki i tempo zmian”. Toffler wskazuje na potrzebê dysponowania „czu³ym systemem wskaŸników” stopnia
realizacji celów spo³ecznych i kulturowych, zintegrowanych ze
wskaŸnikami ekonomicznymi, co sprzyja³oby humanizacji prognozowania. Rekomenduje tworzenie na ró¿nych szczeblach
„oœrodków imaginacyjnych”, ukierunkowanych na interdyscyplinarne „uaktywnianie mózgów”. Uznaje, ¿e by³oby to Ÿród³em
pomys³ów, idei „o których technokratom siê nie œni³o”. Podkreœla, ¿e sztuka futurologii pokazuje, co jest mo¿liwe, prawdopodobne, a polityka futurologii – co po¿¹dane. „Racje przemawiaj¹ce za badaniem prawdopodobnych wariantów przysz³oœci s¹
nieodparte. Usi³owania przewidywania przysz³oœci w sposób nieunikniony zmieniaj¹ j¹, choæ nikt nie mo¿e jej znaæ. (…) Mimo to
czas obaliæ raz na zawsze popularny mit, ¿e przysz³oœæ jest nierozpoznawalna. Ogólne wyobra¿enie o tym, co mo¿e nast¹piæ, jest
lepsze ni¿ ¿adne. (…) Jeœli b³êdne, to i tak korzystne”5. Toffler
podkreœla, ¿e to, co naiwne w epoce przemys³owej, nie jest naiwne wspó³czeœnie. Spo³eczny futuryzm mo¿e stanowiæ remedium na w¹skoekonomiczny technokratyzm i krótkowzrocznoœæ
ekonomiczn¹, tym bardziej ¿e postêp i dynamika zmian dezaktualizuj¹ tradycyjne cele przedsiêbiorstw i innych instytucji.
Roubini i Mihm porównuj¹ kryzysy z huraganami, które
w pewnym stopniu s¹ przewidywalne, ale charakteryzuje je
zmienne, zró¿nicowane natê¿enie, a niekiedy nastêpuj¹ bez
ostrze¿enia. Oznacza, ¿e w takich warunkach jednak trzeba siê li-

czyæ tak¿e – mimo tezy o „bia³ych ³abêdziach” – z coraz wiêksz¹
skal¹ wystêpowania „czarnych ³abêdzi” czyli (zgodnie z teori¹ libañskiego filozofa i matematyka Nassima Taleba) zjawisk, o których zwyk³o siê mniemaæ, ¿e nie mog¹ wyst¹piæ6.
Z³udne by³oby zatem za³o¿enie o zgodnoœci efektów z intencjami (pu³apka determinizmu), a przy tym nieuzasadniona jest
wiara w istnienie generalnych rozwi¹zañ. Podkreœla to R. Frydman: „zaproponowaliœmy nowy sposób budowania modeli ekonomicznych, ¿eby przekonaæ wspólnotê ekonomistów, ¿e ju¿ nie
ma sensu udawaæ, i¿ mog¹ odkryæ coœ, co z natury rzeczy jest nie
do odkrycia, i ¿e nie warto ju¿ wierzyæ w kolejne, tworzone
i og³aszane modele, które musz¹ zawodziæ… Nikt dziœ nie chce
iœæ w stronê, która z za³o¿enia nigdy nie da poczucia pewnoœci.
Ale w naukach spo³ecznych – a ekonomia jest nauk¹ spo³eczn¹ –
nigdy nie ma pewnoœci. Kto szuka uniwersalnej pewnoœci, ten
z natury rzeczy skazany jest na pora¿kê. (...) Nawet najwybitniejsi eksperci nie uwolni¹ nas od niepewnoœci”7.
Dlatego niezbêdne jest uwzglêdnianie czynnika niepewnoœci
jako nieod³¹cznego elementu kszta³towania systemów i strategii
gospodarczych. St¹d waga jakoœciowych analiz i zespo³ów myœlenia strategicznego.
W warunkach niepewnoœci strategie d³ugofalowe staj¹ siê niezbêdne, chocia¿by po to, ¿eby identyfikowaæ przyczyny odchyleñ od za³o¿eñ i rzeczywistoœci oraz uwzglêdniaæ je w decyzjach
gospodarczych (bie¿¹cych i strategicznych). Zwraca na to uwagê
m.in. Paul Drewe, powo³uj¹c siê na J. Bindé: „wiek XX by³ wiekiem aroganckich przewidywañ, które niemal zawsze zawodzi³y.

Wiek XXI bêdzie wiekiem niepewnoœci, a zatem i badañ prospektywnych”8.
Wszystko to przemawia za potrzeb¹ myœlenia strategicznego
i zasadnoœci¹ funkcjonowania naukowo-badawczych oœrodków
myœlenia strategicznego. 
El¿bieta M¹czyñska
Prof. dr hab. El¿bieta M¹czyñska jest pracownikiem naukowym SGH
i prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
1 Wed³ug stanu na koniec marca 2010 r. liczba obowi¹zuj¹cych dokumentów o charakterze strategicznym – w podziale na poszczególne kategorie dokumentów – przedstawia siê nastêpuj¹co: 42 strategie rozwoju, 124 programy rozwoju, 23 programy operacyjne, 36 – pozosta³e dokumenty o charakterze strategicznym. £¹cznie 225 pozycji.
2 Gospodarka oparta na emocjach?. Zwierzêca natura rynku. O wadze
emocji w gospodarce z Robertem J. Shillerem, amerykañskim psychoekonomist¹, rozmawia Jacek ¯akowski, „Niezbêdnik Inteligenta”, „Polityka”, 5 lipca 2009 r.
3 N. Roubini, S. Mihm Ekonomia kryzysu, s. 22.
4 Ibidem, s. 25.
5 Toffler A. (2000), Szok przysz³oœci, Zysk i S-ka, Poznañ.
6 Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable Random House (USA)), 2007.
7 R. Frydman, Ekonomia wiedzy niedoskona³ej, s. 3.
8 Paul Drewe, Koncepcje rozwoju miast i regionów miejskich w Europie
w: A. Kukliñski, P. Jakubowska, P. ¯uber (red.) Problematyka przysz³oœci…
regionów w poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa, MRR,
2008. s. 322 oraz J. Bindé, L’avenir du temps, lE monde Diplomatique,
2002, marzec, 28–29 (cyt. za P. Dreve).
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