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Wst%p
Niniejsze opracowanie powsta"o w ramach projektu „Pomorze 2030 – scenariusze 
rozwoju i kluczowe technologie” realizowanego przez Instytut Bada! nad 
Gospodark$ Rynkow$. Projekt ten by" pierwszym przedsi%wzi%ciem o chara-
kterze foresightu regionalnego realizowanym w województwie pomorskim.  
Jego za"o#eniem by"o uruchomienie szerokiej dyskusji o przysz"o&ci w gronie 
ró#nych aktorów regionalnych, maj$cej prowadzi' do lepszego zrozumienia 
zachodz$cych procesów oraz uruchamiania indywidualnych i zbiorowych dzia"a!, 
które odpowiada"yby na wyzwania przysz"o&ci i umo#liwia"y kszta"towanie 
po#$danej &cie#ki rozwoju Pomorza.

W publikacji przedstawiono potencjalne scenariusze rozwoju Pomorza w najbli#-
szych dwudziestu latach. Naszym celem by"o nie tyle przedstawienie najbardziej 
prawdopodobnych scenariuszy rozwoju, ile wskazanie, jak ró#nie mo#e kszta"to- 
wa' si% rzeczywisto&' Pomorza w zale#no&ci od przyj%tej strategii oraz uwa-
runkowa! zewn%trznych, które b%d$ na ni$ wp"ywa'. 

Na zawarto&' i tre&' niniejszej publikacji - a zw"aszcza sformu"owane scenariusze 
- wp"yn%"y liczne dyskusje odbywaj$ce si% podczas spotka! Panelu G"ównego 
projektu „Pomorze 2030 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie”, w którego 
pracach uczestniczyli: Alan Aleksandrowicz (GARG), Edwin Bendyk („Polityka”), 
Marek Bania (Jabil), Miros"aw Bieli!ski (Energa SA), Jacek Bigda (Gda!ski 
Uniwersytet Medyczny), Tomasz Brodzicki (Uniwersytet Gda!ski),  Jan Burnewicz 
(Uniwersytet Gda!ski), Mariusz Czepczy!ski (Uniwersytet Gda!ski), Zdzis"aw 
Czucha (burmistrz Ko&cierzyny), Jerzy Czuczman (Forum Okr%towe), S"awomir 
D$browski (A&A Biotechnology), Tomasz Drozdowski (Urz$d Miasta Gda!ska), 
Stefan Dunin-W$sowicz (BPI Polska), Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeci!ski), 
Andrzej Dyka (Politechnika Gda!ska), Dariusz Filar (Uniwersytet Gda!ski), Bogdan 
Fota (Fota SA), Jan Godlewski (Politechnika Gda!ska), Maciej Grabski (Business 
Angel Seedfund), Kazimierz Iwaszko (Miasto Gdynia), Miros"aw Kami!ski (PARR), 
Henryk Krawczyk (Politechnika Gda!ska), Waldemar Kucharski (Young Digital 
Planet), Waldemar Kwa&nik (Instytut Ekoenergii), Marek (angowski (Telemobile), 
Piotr Lorens (Politechnika Gda!ska), Krzysztof Malicki (Politechnika Gda!ska / 
Datera), Radomir Matczak (Urz$d Marsza"kowski Województwa Pomorskiego), 
Adam Miko"ajczyk (Urz$d Marsza"kowski Województwa Pomorskiego), Mariusz 
Miszewski (DGT), Krzysztof Nyka (Politechnika Gda!ska), Joanna Oberek (Urz$d 
Marsza"kowski Województwa Pomorskiego), Cezary Obracht-Prondzy!ski 
(Uniwersytet Gda!ski),  Feliks Pankau (Urz$d Marsza"kowski Województwa 
Pomorskiego), Leszek Pankiewicz (Silwit), Rados"aw Py)el (Centrum Studiów 
Polska-Azja), Mario Raich (Learnita Ltd.), Iwona Sagan (Uniwersytet Gda!ski), 
Piotr Skowron (Uniwersytet Gda!ski), Ma"gorzata Stompór (IBnGR), Mieczys"aw 
Struk (Marsza"ek Województwa Pomorskiego), Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet 
Gda!ski), Jan Szomburg (IBnGR), W"odzimierz Szordykowski (Urz$d Marsza"ko-
wski Województwa Pomorskiego), Pawe" Szyd"owski (Grupa Szyd"owski), Ryszard 
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Toczek (Miasto Gdynia), Grzegorz W%grzyn (Uniwersytet Gda!ski) oraz autorzy. 
Chcieliby&my podzi%kowa' wszystkim uczestnikom spotka! za wszelkie inspiracje, 
komentarze i uwagi, które wp"yn%"y na ostateczny kszta"t niniejszej publikacji, 
zastrzegaj$c jednocze&nie, #e pe"n$ odpowiedzialno&' za ostateczn$ tre&' ponosz$ 
wy"$cznie autorzy.
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Podsumowanie
Nieco ponad 20 lat temu, przed rokiem 1990, #yli&my w &wiecie podzielonym 
na dwa obozy - wschód i zachód. Polska nale#a"a do tego pierwszego. W kraju 
panowa" ustrój socjalistyczny, który cechowa"a gospodarka niedoboru czego 
ewidentnym przejawem by"y puste pó"ki w sklepach. Komunikacja odbywa"a si% 
za pomoc$ telefonów analogowych, a ludzie przemieszczali si% g"ównie trans-
portem zbiorowym w postaci kolei czy PKS’u. W gospodarce dominowa"y du#e 
przedsi%biorstwa pa!stwowe, w tym na Pomorzu m.in. stocznie.*

Dzi& widzimy, #e tamten &wiat odszed" do lamusa. Gospodark% mamy bardziej 
rynkow$ ni# niejeden kraj Europy Zachodniej, za& sklepy wype"nione w du#ej 
mierze produktami «zaprojektowanych w USA» a «wyprodukowanych w Chinach». 
Jeste&my cz"onkiem &wiata zachodniego – Unii Europejskiej i NATO. Wspó"cze&nie 
w u"amku sekundy za pomoc$ telefonu komórkowego, e-maila czy Skype’a 
mo#emy komunikowa' si% z dowolnego miejsca z osob$ na drugim ko!cu kraju 
czy &wiata. +wiat si% «zmniejszy"» i «przyspieszy"».*

W roku 2030 &wiat b%dzie z pewno&ci$ inny od tego, który znamy. Obserwowane 
dzi& trendy (gospodarcze, spo"eczne, technologiczne) i zachodz$ce zmiany 
geopolityczne stworz$ now$ rzeczywisto&'. Obecny kryzys (,nansowy, gos-
podarczy, ,nansów publicznych) jest zwiastunem nadchodz$cych zmian. 
+wiat wchodzi w okres globalnych turbulencji. Nast%puje wzrost nastrojów 
protekcjonistycznych, które zmieni$ charakter obecnej globalizacji. Stan ten mo#e 
trwa' dekad% lub d"u#ej. Rzeczywisto&', która si% po niej wy"oni, b%dzie inna od tej 
dzisiejszej.

Jakie b%dzie Pomorze w roku 2030? W wielu obszarach wkroczy w nasze #ycie 
rzeczywisto&' wirtualna – od komunikacji, poprzez prac%, edukacj%, a mo#e równie# 
sp%dzanie wolnego czasu. Inaczej b%dziemy si% komunikowa' – zreszt$ nie tylko 
mi%dzy sob$, ale równie# z naszymi «inteligentnymi urz$dzeniami» typu lodówka, 
samochód itp.*Technologii*b%dzie zapewne wi%cej, ale raczej mniej widocznych 
– spe"niaj$cych swoje funkcje w sposób niezauwa#ony i*niewymagaj$cy*naszej 
sta"ej kontroli. Zdecydowana wi%kszo&' z nas b%dzie wykonywa' inny zawód lub 
w innych warunkach ni# obecnie. W naszej gospodarce dominowa' b%d$ inne 
bran#e – chocia#by z tego powodu, #e automatyzacja zast$pi cz"owieka w wielu 
zadaniach, do których dzi& potrzebna jest praca ludzka. *

Jaka b%dzie nasza gospodarka? Innowacyjna i sieciowa wykorzystuj$ca potencja" 
regionalnych przedsi%biorstw, uczelni i organizacji spo"ecznych.*Czy jako spo"e-
cze!stwo - pójdziemy w kierunku modelu prosumenckiego, gdzie nie tylko 
jeste&my konsumentami, ale równie# producentami lub kreatorami produktów  
i us"ug, z których korzystamy? O tym, #e jest to mo#liwe &wiadcz$ mi%dzy innymi 
zjawiska w kulturze, czy rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne 
-ród"a energii.* Czy mo#e nasz rozwój b%dzie zale#a" od du#ych korporacji 
mi%dzynarodowych, które b%d$ dawa"y jedynie miejsca pracy dla tzw. «kapita"u 
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ludzkiego» i poczucie zagro#enia, #e mog$ si% one przenie&'?*Czy rozwój pozwoli 
nam zachowa' czyste i przyjazne &rodowisko naturalne, czy te# b%dziemy mieli 
krajobraz wyeksploatowany przez «brudne technologie», którego b%dziemy 
unika'? 

Pole gry o przysz"o&' b%d$ niew$tpliwie tworzy"y zewn%trzne uwarunkowania  
i trendy, które czasami b%d$ korzystne, a czasami niekorzystne. W tych ramach 
Pomorze b%dzie musia"o znale-' w"asny pomys" na rozwój. Niezale#nie od 
uwarunkowa!, to wewn%trzne, regionalne decyzje i kierunki inwestowania 
dost%pnych zasobów (w tym &rodków pomocowych z Unii Europejskiej) b%d$ 
wp"ywa"y na to, czy Pomorze w roku 2030 b%dzie atrakcyjnym, dynamicznie 
rozwijaj$cym si% i przyjaznym miejscem do #ycia, czy przeciwnie – stanie si% 
peryferium bez perspektyw, z którego bardziej dynamiczne jednostki b%d$ po 
prostu ucieka'.

Analiza sformu"owanych w ramach projektu scenariuszy wskazuje, #e nie wszystkie 
daj$ szanse sukcesu w d"ugim okresie. Scenariusze, które bazuj$ g"ównie na 
impulsach rozwojowych z zewn$trz („Lotniskowiec Azji”, „Centrum us"ug”) daj$ 
niew$tpliwie korzy&ci, ale nios$ tak#e ryzyko pu"apki kraju o &rednich dochodach. 
W warunkach silnej konkurencji globalnej, inwestycje zewn%trzne (zw"aszcza 
w sektorach us"ugowych), mog$ szybko odp"yn$', za& dotychczasowa logika 
polaryzacji rozwoju nieuchronnie b%dzie popycha' nas w kierunku peryferii. 

Pewn$ szans$ dla Pomorza jest niew$tpliwie strategia „ucieczki do przodu”, 
czy te# przebijania „szklanego su,tu” – czyli postawienia na te obszary, które 
b%d$ decydowa"y o przewadze w przysz"o&ci - edukacj%, kultur%, technologi%  
i gospodark% wiedzy. By"aby to próba realizacji scenariusza „Niszy technologicznej” 
w oparciu o lokalne przedsi%biorstwa i zaplecze naukowe. +cie#ka ta jest trudna, 
poniewa# wymaga determinacji i strategicznych decyzji odno&nie koncentracji 
&rodków, a tak#e odrobiny szcz%&cia. 

Je#eli strategia „ucieczki do przodu” si% nie powiedzie, to bez w$tpienia nale#y 
zadba' o realizacj% scenariusza „Rezydencja Pomorze”, który b%dzie oznacza",  
#e Pomorze b%dzie si% peryferyzowa', ale w „przyjemny” sposób. 

Mo#e nam tak#e sprzyja' ewentualna zmiana paradygmatu i odej&cie od modelu 
kapitalistycznego jaki obserwowali&my na &wiecie w ostatnich dziesi%cioleciach. 
Zwi%ksza"oby to prawdopodobie!stwo realizacji scenariusza „Rodzimej przed-
si%biorczo&ci” i innowacyjnej gospodarki jezior (w tym tak#e scenariusza „Jezioro 
Ba"tyckie”). Jednak zmiana ta nie zale#y tylko od nas, ale równie# od szerszych 
procesów, których b%dziemy &wiadkami w najbli#szych latach. Nowa &cie#ka 
rozwoju wymaga"aby zmiany wielu paradygmatów m.in. odej&cia od mierzenia 
poziomu rozwoju jedynie przez pryzmat wska-nika PKB i zwrócenia wi%kszej 
uwagi na czynniki, które w rzeczywisto&ci sk"adaj$ si% na to co nazywamy jako&ci$ 
#ycia, czyli chocia#by atrakcyjne &rodowisko, przyjazne otoczenie, wi%kszy poziom 
równo&ci spo"ecznych czy koncentracja na byciu cz"owiekiem a nie pracownikiem. 
Tego typu scenariusz wymaga"by nie tylko zmiany obecnego paradygmatu 
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rynkowego i np. wi%kszego udzia"u tzw. ekonomii spo"ecznej, ale tak#e zmiany 
naszych warto&ci w wielu sferach #ycia. 

Mamy nadziej%, #e przedstawione w publikacji trendy i scenariusze pozwol$ 
czytelnikom wyrobi' sobie opini% na temat ró#nych opcji przysz"o&ci, co pozwoli 
na bardziej &wiadome podejmowanie strategicznych decyzji. Bez tego mo#emy 
da' si% ponie&' fali, która niekoniecznie zaprowadzi nas tam gdzie chcieliby&my 
si% znale-'.
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Kluczowe megatrendy i zewn%trzne uwarunkowania rozwoju 
– dok#d zmierza "wiat1

Rys 1. Megatrendy 
!ród"o: Opracowanie IBnGR.

Zmiany demogra(czne - przepe!niony "wiat starych ludzi

Jednymi z kluczowych wyzwa!, przed którym stoi wspó"czesny &wiat, s$ zacho-
dz$ce zmiany demogra,czne. Z jednej strony mamy do czynienia z gwa"townie 
rosn$c$ liczb$ ludno&ci na &wiecie – spowodowan$ wysokim przyrostem liczby 
ludno&ci w krajach rozwijaj$cych si%.  Z drugiej za&, obserwujemy starzenie si% 
spo"ecze!stw - w szczególno&ci w krajach rozwini%tych (pa!stwa europejskie,  

1  Cz#$% ta zosta"a opracowana na bazie publikacji Megatrendy i wst#pne scenariusze rozwoju Pomorza, IBnGR, Gda&sk, 
2010. Ostateczny materia" jest jednak selekcj' najwa(niejszych trendów, zweryfikowanych przez pryzmat aktualnych 
uwarunkowa&.  
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Japonia) oraz niektórych krajach rozwijaj$cych si% (Chiny) spowodowane 
wyd"u#aniem si% przeci%tnej d"ugo&ci #ycia oraz zmianami stylu #ycia – zmianie 
modelu rodziny, a w konsekwencji spadkiem liczby urodze!. 

Starzej$ce si% spo"ecze!stwo jest jednym z kluczowych wyzwa!, przed którym 
stoi dzi& &wiat zachodni (Europa, Ameryka Pó"nocna) oraz du#a cz%&' Azji 
(Chiny, Japonia). Demogra,a wp"ynie nie tylko na zmian% globalnego uk"adu si" 
gospodarczych i politycznych, ale równie# na struktur% gospodarki oraz produktów 
i us"ug oczekiwanych przez starzej$cych si% konsumentów, tj. system zdrowotny, 
system emerytalny, edukacja, czy technologie. 

Zachodz$ce procesy demogra,czne, globalizacja oraz szybszy rozwój gospodarczy 
okre&lonych regionów przyczyniaj$ si% równie# do masowych migracji ludno&ci, 
zarówno wewn$trz poszczególnych krajów, jak i w uk"adzie mi%dzynarodowym. 

Jedn$ z istotnych konsekwencji tych procesów jest dynamiczny rozwój du#ych 
aglomeracji – megamiast, które koncentruj$ coraz wi%kszy potencja" gospodarczy 
i ludno&ciowy oraz staj$ si% kluczowymi w%z"ami (hubami) globalnej gospodarki. 
W przysz"o&ci mo#na zak"ada', #e znaczenie takich centrów b%dzie ros"o,  
a miasta, które znajd$ si% poza sieci$ globalnych powi$za!, b%d$ szybko ulega'  
peryferyzacji.

Globalizacja… czy regionalizacja

Ostatnie dziesi%ciolecia to niew$tpliwie okres triumfu gospodarki neoliberalnej, 
liberalizacji handlu oraz wzrostu swobody w przep"ywie kapita"u i osób. Rze-
czywisto&' ta, któr$ nazywa si% globalizacj$, jest konsekwencj$ wprowadzanych 
porozumie! mi%dzynarodowych znosz$cych bariery w przep"ywie dóbr, osób  
i kapita"u (w szczególno&ci na forum +wiatowej Organizacji Handlu, ale równie# 
w ramach rodz$cych si% ugrupowa! gospodarczych, takich jak Unia Europejska). 
Globalizacja zmienia tera-niejszo&', przyczyniaj$c si% do niespotykanej w historii 
zmiany podzia"u pracy w skali globalnej oraz realokacji potencja"u produkcyjnego 
pomi%dzy krajami i regionami. Procesy te wp"yn%"y na zmian% struktury gos-
podarczej poszczególnych krajów, w tym dezindustrializacj% krajów wysoko roz-
wini%tych. 

Obecny kryzys gospodarczy w pewnym stopniu zahamowa" te procesy. Cz%&' 
krajów wprowadzi"o tak$ czy inn$ form% protekcjonizmu maj$cego na celu 
ochron% w"asnych gospodarek – w tym w szczególno&ci rynku pracy. Dzia"ania 
te s$ prowadzone nie tylko poprzez standardowe instrumenty polityki handlu 
mi%dzynarodowego jak taryfy i instrumenty pozataryfowe, ale tak#e przez wywie-
ranie presji na korporacje mi%dzynarodowe w celu przeniesienia dzia"alno&ci 
do krajów macierzystych czy wreszcie manipulowanie kursem walutowym co  
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w skrajnym przypadku prowadzi do swoistych „wojen walutowych”. 

Skala tych procesów w przysz"o&ci – ich nasilenie b$d- os"abienie – b%dzie w du#ej 
mierze uzale#niona od tempa wzrostu gospodarczego.  W skrajnie niekorzystnej 
sytuacji, zak"adaj$cej pog"%biaj$cy i przeci$gaj$cy si% kryzys gospodarczy, mo#e 
w istotny sposób prowadzi' do ograniczenia skali handlu mi%dzynarodowego 
oraz bezpo&rednich inwestycji zagranicznych lub prowadzi' do przesuni%' w ich 
kierunkach. 

Warto zaznaczy', #e kryzys nie jest jedynym czynnikiem wp"ywaj$cym na 
wolumen i kierunek handlu mi%dzynarodowego czy inwestycji zagranicznych. 
Takim czynnikiem jest niew$tpliwie eksploatacja z"ó# gazu "upkowego i ropy 
naftowej z "upków w Stanach Zjednoczonych, które spowodowa"y obni#k% cen 
energii i w konsekwencji w istotny sposób przyczyniaj$ si% do intensy,kacji 
procesów reindustrializacji Ameryki. Innym czynnikiem s$ zmiany technologiczne, 
które w perspektywie kilku lat mog$ wp"yn$' na zmiany w mi%dzynarodowych 
przep"ywach dóbr i us"ug. Rozwój i upowszechnienie si% druku 3D mo#e zmieni' 
charakter wymiany mi%dzynarodowej. Zamiast wymiany produktów ,zycznych 
wymianie podlega"aby jedynie produkty niematerialne np. wzory u#ytkowe, know-
how, natomiast samo wytwarzanie produktów mog"oby odbywa' si% lokalnie. 

Zmiany spo!eczne – nowy model rodziny, zmiana roli kobiet

Jednym z kluczowych przeobra#e! jest zmiana roli i znaczenia kobiet. Obecnie 
obserwuje si% wzrost aktywno&ci zawodowej kobiet oraz opó-nianie decyzji  
o urodzeniu pierwszego dziecka. Zmienia si% równie# model rodziny - ro&nie 
liczba zwi$zków pozama"#e!skich, rodziny staj$ si% mniej liczne, a wi%zi 
mi%dzypokoleniowe istotnie si% rozlu-niaj$. Procesy te – je&li trendy nie ulegn$ 
zmianie - b%d$ prowadzi' do mniejszego przyrostu naturalnego oraz dalszego 
starzenia si% spo"ecze!stwa. Zmiany te b%d$ wywiera"y presj% na ,nanse 
publiczne, a w konsekwencji mog$ prowadzi' do zaostrzenia si% kon.iktów 
mi%dzy pokoleniowych.

Konsekwencje dla zmian spo"ecznych b%d$ mie' równie# zachodz$ce ruchy 
migracyjne. Do wyludniaj$cej si% Europy zaczn$ nap"ywa' imigranci z krajów 
s"abiej rozwini%tych cz%sto o innej kulturze, religii. B%dzie to wywo"ywa' presj% 
na zmian% stylu #ycia w wielu krajach europejskich, a tak#e mo#e generowa' 
kon.ikty spo"eczne. 
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Przesuwanie si% centrum gospodarczego i politycznego – 
teraz Azja

W obszarze gospodarki zachodz$ zmiany pomi%dzy najwi%kszymi graczami na 
arenie mi%dzynarodowej. Nadal najwi%ksz$ pot%g$ gospodarcz$ s$ Stany Zje-
dnoczone, ale obecnie obserwuje si% proces doganiania „gospodarczego giganta” 
przez niektóre kraje. Znacz$ce wzrosty PKB odnotowywane w tych krajach mog$ 
&wiadczy' o tym, #e w przysz"o&ci centrum gospodarcze &wiata przesunie si% w ich 
kierunku. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w&ród krajów BRICS, czyli Brazylii, 
Rosji, Indii i Chin oraz Republiki Po"udniowej Afryki. 

W&ród tych krajów najwi%ksze znaczenie odgrywaj$ Chiny, które niew$tpliwie b%d$ 
d$#y"y do uzyskania pozycji równoprawnego partnera dla Stanów Zjednoczonych, 
a z biegiem czasu nawet pozycji lidera. Nie jest przes$dzone, jak szybko zmiany 
te b%d$ nast%powa', oraz to, które kraje czy regiony ostatecznie uplasuj$ si% na 
pozycji liderów gospodarczych i technologicznych &wiata. W samych Chinach 
sytuacja wewn%trzna nie jest stabilna. Pa!stwo +rodka musi przeprowadzi' 
szereg reform chc$c utrzyma' si% „na fali” tworzenia nowego supermocarstwa. 
Wydaje si% jednak nieuniknione, #e nadchodz$ce dekady prowadz$ do 
&wiata bardziej zró#nicowanego, wielobiegunowego – w przeciwie!stwie do 
&wiata jednobiegunowego (Pax Americana), który obserwowano w ostatnich 
dziesi%cioleciach. Nowa rzeczywisto&' wp"ynie nie tylko na relacje gospodarcze 
na &wiecie, ale b%dzie oddzia"ywa' na zmiany kulturowe oraz system warto&ci 
spo"ecze!stw w przysz"o&ci.

Zmieniaj$cy si% uk"ad si" na &wiecie mo#e wywo"a' niestabilno&' we wspó"czesnych 
stosunkach mi%dzynarodowych. W konsekwencji mo#e doprowadzi' do wzrostu 
prawdopodobie!stwa wyst$pienia kon.iktów. Je&li uda rozszerzy' si%*  Zachód 
(rozci$gaj$cy si% od Ameryki Pó"nocnej poprzez Eurazj%, a# do Rosji, Turcji, 
Japonii oraz Korei Po"udniowej) i uczyni' go najbardziej stabilnym obszarem na 
&wiecie, doprowadzi si% do zwi%kszenia atrakcyjno&ci zachodnich zasad dla innych 
gospodarek i równowagi geopolitycznej. W przeciwnym razie mog$ zawi$za' si% 
krótkowzroczne konkurencyjne sojusze oraz obudzi' nowe kon.ikty interesów2.

2  Brzezi&ski Z., Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej pot#gi, Wydawnictwo Literackie, 2013.
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Globalne przetasowania
Najbardziej kluczowymi pytaniami, a zarazem wyzwaniami w nadcho-
dz$cych latach s$:  

czy Europa przetrwa zjednoczona? 

co zrobi$ Chiny  - czy potra,$ wyj&' z problemu jakim jest zmiana  
modelu rozwoju?

czy Chiny ze Stanami Zjednoczonymi b%d$ potra,"y wspó"pracowa',  
czy te# b%d$ ze sob$ rywalizowa'? 

Mamy do czynienia z jako&ciowo now$ sytuacj$ – obecnie jest wiele, 
nak"adaj$cych si% na siebie kryzysów. Scenariusz, w którym integracja 
europejska ca"y czas lepiej lub gorzej pod$#a ku zjednoczeniu, buduj$c 
ponadnarodowy podmiot (ang. supranational entity), w"a&nie si% rozsypuje. 
Nie b%dzie federacji europejskiej (Stanów Zjednoczonych Europy), a raczej 
konfederacja, czyli zwi$zek (dosy' lu-ny) krajów na zasadzie pa!stw 
narodowych. W takim wypadku Europie grozi dezintegracja (rozsypka) lub 
reintegracja (podzia"), a to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla przy-
sz"o&ci zarówno Polski, jak i Pomorza. Wydaje si%, #e Zbigniew Brzezi!ski 
ma racj% mówi$c, #e sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest w tej chwili 
kluczem i desk$ ratunku dla Europy. Tym bardziej, #e istniej$ wyzwania 
pozaeuropejskie m.in. zwi$zane z rosn$c$ pot%g$ Chin.

Przez minione 30 lat Chiny bardzo si% zmieni"y. W szczególno&ci ostatnie 
lata przynios"y istotne zmiany – w 2009 r. Chiny sta"y si% najwi%kszym 
eksporterem na &wiecie, w 2013 r. (w lutym) – zosta"y globalnym liderem 
pod wzgl%dem handlu. Maj$ najwi%ksze rezerwy, rz%du 3,4 bln USD rocznie, 
co odpowiada mniej wi%cej 6 rocznym PKB Polski. Chiny s$ najwi%kszym 
producentem towarów na &wiecie, wyprzedzi"y ju# Stany Zjednoczone,  
a nawet posiadaj$ d"u#sz$ od Stanów Zjednoczonych sie' autostrad. 

Wa#ne w kontek&cie wyboru scenariusza dla Polski i Pomorza jest to, #e  
Chiny zbudowa"y swoj$ pot%g% na modelu, który oparty by" na nast%puj$-
cych ,larach: 

Pierwszy – wzrost, nie zwa#aj$c na koszty uboczne i po&rednie. 
Uzyskanie  wzrostu by"o mo#liwe dzi%ki dwóm si"om sprawczym: 
eksportowi – do Stanów Zjednoczonych najlepszego towaru, do 
Afryki niskiej jako&ci, oraz ogromnym zasobom taniej si"y roboczej 
(1 350 mln mieszka!ców, w porównaniu do 500 mln w UE). 

Drugi – bezpo&rednie inwestycje zagraniczne. Kraje rozwini%te wi-  
dz$c tak ogromny rynek pomog"y Chinom zwi%kszy' wzrost 
gospodarczy wchodz$c ze swoimi inwestycjami zagranicznymi, 
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które jednak przynios"y za sob$ skutki uboczne – ogromne 
zanieczyszczenie &rodowiska, rozwarstwienie spo"eczne i uw"a-
szczenie nomenklatury na niespotykan$ dotychczas skal%. 

Chiny staj$ w tym roku przed konieczno&ci$ przedstawienia nowego modelu 
rozwojowego. Rz$d chi!ski deklaruje, #e gospodarka b%dzie zrównowa#ona 
oraz skoncentrowana na „zielonej” gospodarce, nawet bezw%glowej. 
Chiny ju# s$ najwi%kszym na &wiecie producentem paneli s"onecznych  
i turbin wiatrowych. Ponadto Chiny twierdz$, #e ich gospodarka ma by' 
innowacyjna oraz, co jest dla nich absolutnie kluczowe, wracaj$ do sieci 
&wiadcze! socjalnych, tzn. podstawowego szkolnictwa czy tanich wizyt  
u lekarza. Je&li Chiny doprowadz$ do zmiany na nowy model rozwojowy,  
stan$ si% pa!stwem jeszcze bardziej stawiaj$cym wyzwanie Zachodowi, 
przede wszystkim Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej. Bez tej trans- 
formacji utrzymywanie si% poprzedniego modelu grozi za"amaniem gospo- 
darki i wybuchem spo"ecznym. Stanowi"oby to jeszcze wi%ksze wyzwanie, 
gdy# ze wzgl%du na ogromn$ skal% oddzia"ywania, spowodowa"oby 
zawieruch% na rynkach &wiatowych, 

Mamy obecnie sytuacj%, w której jedno supermocarstwo (Stany Zjedno-
czone) jest w fazie lekko schy"kowej, a drugie w"a&nie dynamicznie wyrasta 
(Chiny). Buduj$c scenariusze przysz"o&ci trzeba mie' &wiadomo&', #e Unia 
Europejska jest w bardzo delikatnej sytuacji. Nigdy w dziejach nie by"o tak, 
#e wy"anianie si% jednego supermocarstwa i schodzenie drugiego odby- 
wa"o si% bez walki. Nast$pi zderzenie cywilizacji i interesów. 

Prof. Bogdan Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Unia Europejska – jej znacznie i ewolucja

Du#y wp"yw na kszta"towanie si% rzeczywisto&ci w naszej cz%&ci &wiata b%dzie 
mia"a przysz"o&' Unii Europejskiej - jej istnienie b$d- rozpad, a tak#e jej kszta"t  
i zasady, na których b%dzie si% opiera' solidarno&' mi%dzy pa!stwami b$d- jej 
brak, wybór priorytetów rozwojowych oraz kszta"t przyjmowanych regulacji. 

Obecny kryzys unaoczni", #e gospodarki europejskie s$ bardzo zró#nicowane 
pod wzgl%dem strukturalnym. Przek"ada si% to na dynamik% i rozwój gospodarek,  
a w &lad za tym równie# na mo#liwo&ci i warunki prowadzenia polityki spo"eczno-
gospodarczej w poszczególnych krajach. Fakt, #e cz%&' polityki (np. polityka 
monetarna w stre,e euro) jest prowadzona na szczeblu europejskim, a pozosta"a 
cz%&' (np. polityka ,skalna) na poziomie narodowym prowadzi do kon.iktów 
pomi%dzy poszczególnymi krajami i w konsekwencji mo#e prowadzi' nawet do 



15SCENARIUSZE PRZYSZ!O"CI POMORZA

rozpadu lub co najmniej rozlu-nienia integracji europejskiej. 

Konsekwencj$ du#ego zró#nicowania pomi%dzy krajami jest to, #e priorytety 
ustalane na szczeblu europejskim w ró#nym stopniu oddzia"uj$ na poszczególne 
gospodarki krajowe i regionalne. To, co dla jednej jest stymulatorem wspieraj$cym 
rozwój, dla innej mo#e okaza' si% zagro#eniem spychaj$cym na peryferia. 
Unia Europejska jest niew$tpliwie szans$ na rozwój cywilizacyjny Pomorza, ale  
w okre&lonych uwarunkowaniach mo#e sta' si% równie# zagro#eniem. Wysokie 
zad"u#enie sektora publicznego w wielu krajach starej Europy mo#e oznacza', #e 
strumie! funduszy strukturalnych dla Polski, w tym równie# Pomorza, mo#e zosta' 
znacz$co zmniejszony lub ca"kowicie zatrzymany.

Warto zwróci' uwag%, #e konsekwencje ca"kowitego rozpadu Unii Europejskiej – 
czego ca"kowicie wykluczy' nie mo#na – by"yby daleko id$ce. Oprócz oczywistego 
wp"ywu na wzrost gospodarczy, sytuacja ta prowadzi"aby do obni#enia stabilno&ci 
politycznej i spo"ecznej w Europie. Mog"oby to doprowadzi' do wzrostu napi%'  
i niepokojów spo"ecznych, a tak#e – czego nie mo#na wykluczy' - powstania kon-
.iktów zbrojnych na obszarze dzisiejszej UE lub jej obrze#ach. 

Wyczerpywanie si% zasobów naturalnych

Wyczerpywanie si% zasobów naturalnych planety nierozerwalnie wi$#e si%  
z rosn$cym popytem, ograniczonymi zasobami, a tak#e ich nierównomiernym 
rozmieszczeniem. Globalny wzrost poziomu zaludnienia oraz rozwój cywilizacji 
technicznej powoduj$, #e zapotrzebowanie na zasoby naturalne, takie jak woda, 
grunty, surowce energetyczne i mineralne, znacz$co wzrasta. W tych warunkach 
pojawia si% bezprecedensowa w skali globalnej konkurencja o zasoby naturalne 
oraz nadmierna eksploatacja w stosunku do mo#liwo&ci ich odnowy.

Malej$ce zasoby surowców naturalnych mog$ spowodowa' w przysz"o&ci znaczny 
wzrost ich cen. Koszty wydobycia ropy naftowej b%d$ stopniowo dro#e', mi%dzy 
innymi ze wzgl%du na potrzeb% stosowania drogich technologii. Ponadto w miar% 
nasilania si% kryzysu pa!stwa posiadaj$ce okre&lone zasoby mog$ troszczy' 
si% w coraz wi%kszym stopniu o w"asne przetrwanie, zmniejszaj$c sprzeda# 
zasobów innym krajom, stawiaj$c je tym samym w trudnej sytuacji. W warunkach 
niepewno&ci politycznej oraz ekonomicznej mo#e rodzi' si% wiele kon.iktów.

Obserwowane wspó"cze&nie kon.ikty o wod% przyjmuj$ coraz ostrzejszy charakter, 
zwi%kszaj$c realne zagro#enie wybuchem kon.iktów zbrojnych do 2030 roku. Wiek 
XXI mo#e si% sta' stuleciem wojen o wod%, w przeciwie!stwie do ubieg"ego wieku, 
w którym kon.ikty toczy"y si% g"ównie o rop% naftow$. W szczególno&ci regiony,  
w których s$siaduj$ce ze sob$ kraje b%d$ zaspokaja' swoje potrzeby z tego 
samego -ród"a, mog$ do&wiadcza' kon.iktów na tym tle, zw"aszcza gdy proces 
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zaopatrzenia w wod% zostanie sprywatyzowany i skomercjalizowany. Obecnie  
w wi%kszo&ci wypadków problem ten dotyczy krajów niestabilnych politycznie 
(np. Boliwia, Senegal, Nikaragua). Jednak równie# kraje uprzemys"owione, takie jak 
po"udniowa Europa, zachodnie wybrze#e Stanów Zjednoczonych czy pó"nocne 
Chiny, mog$ do&wiadcza' znacznych nieporozumie! w wyniku regionalnych nie-
doborów wody.

Maj$c na uwadze wyczerpywalno&' zasobów naturalnych i spadek zamo#no&ci 
klasy &redniej w krajach rozwini%tych, b%dzie d$#y' si% zarówno do opanowania 
sposobów ta!szej produkcji, jak i ta!szego u#ytkowania produktów. W odpo-
wiedzi na te wyzwania powstan$ nowe technologie recyklingu, obróbki materia-
"owej, czy wytwarzania i wykorzystywania energii. St$d, dostrzec mo#na wyra-ne 
skoncentrowanie si% rz$dów cz%&ci krajów – przede wszystkim cz"onków UE, ale 
równie# zgodnie z zapowiedziami, tak#e Chin, na „zielonej” gospodarce opartej 
o odnawialne -ród"a energii (m.in. energi% s"oneczn$ i wiatrow$). „Zielona” 
gospodarka to nie tylko dba"o&' o ziele! i czyste powietrze, ale tak#e dost%p do 
nieska#onej wody pitnej, który w wielu krajach, takich jak Sudan, Kenia, Nigeria, 
Peru, Tuvalu, Indie czy Chiny, staje si% powa#nym problemem. 

Rewolucja technologiczna – nowy cz!owiek?

+wiat zmienia si% pod wp"ywem post%pu technologicznego i pojawiaj$cych si% 
w u#yciu nowych technologii. Innowacja technologiczna od zawsze stanowi"a 
kluczowy czynnik rozwoju ludzko&ci i tak te# b%dzie w przysz"o&ci. +wiatowa 
wspó"praca w dziedzinie prowadzenia bada! naukowych, anga#uj$ca coraz 
wi%ksze nak"ady inwestycyjne, wspierana przez stymuluj$c$ do rozwoju poli- 
tyk%, z dnia na dzie! przyczynia si% do zwi%kszania potencja"u ludzko&ci do 
wprowadzania nowych technologii. Wspó"cze&nie procesy innowacyjne zacho-
dz$ coraz szybciej, wp"ywaj$c ju# niemal na ka#d$ sfer% ludzkiego #ycia, od 
wykonywanej pracy, nowych form wypoczynku, a# po kwestie &rodowiska 
naturalnego, poczucia bezpiecze!stwa czy ochrony zdrowia.

W niedalekiej przysz"o&ci &wiat obejmuje czwarta fala przemian cywilizacyjnych, 
która po rewolucji rolniczej, przemys"owej i informacyjnej, poprowadzi &wiat 
w er% nanotechnologiczno-biologiczno-informacyjno-kognitywistyczn$ (NBIC, 
Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive science), 
w której przekszta"ceniu b%dzie podlega' nie tyle otoczenie ludzi, ile sam cz"owiek.

Post%p technologiczny zachodz$cy w wielu dziedzinach bada! niew$tpliwie 
b%dzie przyczynia' si% do rozwi$zywania problemów ludzko&ci ca"ego &wiata. 
Za pomoc$ technologii ludzie b%d$ starali si% zapobiega' g"odowi, chorobom, 
pandemiom oraz wyczerpywaniu si% zasobów naturalnych itd. Dzi%ki procesom 
demokratyzacji technologii post%p dotrze nie tylko do pa!stw rozwini%tych, ale 
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równie# do pa!stw o ni#szym poziomie rozwoju.

Warto pami%ta', #e ju# dzi& technologie prowadz$ do du#ego zró#nicowania 
zarówno w uk"adzie mi%dzynarodowym (pomi%dzy krajami czy regionami), jak  
i w uk"adzie spo"ecznym – bogaci maj$ do niej pe"ny dost%p, biedni co najwy#ej 
ograniczony. W &wiecie w coraz wi%kszym stopniu uzale#nionym od technologii, 
staje si% ona jednym z kluczowych obszarów rywalizacji. Ju# dzi& obserwujemy 
tocz$c$ si% rozgrywk% o przewag% w obszarze wysokich technologii. Wydobycie 
kluczowych surowców (metali ziem rzadkich) dla rozwoju nowoczesnej elektroniki 
jest niemal zmonopolizowane przez Chiny, które kontroluj$ 90-95% &wiatowego 
wydobycia3. Chiny maj$ tutaj niezwyk"$ przewag% komparatywn$, t"umacz$c si% 
zabezpieczaniem dostaw dla rodzimych producentów oraz ochron$ &rodowiska 
naturalnego, zmniejszaj$ limity wydobycia. Na rynku globalnym, na którym 
dynamicznie rozwijaj$ si% technologie zwi$zane z ró#nymi sferami #ycia, dopro-
wadza to do napi%' i wzrostu cen surowca, a w rezultacie tak#e kosztów rozwoju 
technologii. 

Zbli#aj$ca si% rewolucja technologiczna b%dzie niew$tpliwie w istotny sposób 
wp"ywa' na poziom #ycia w nadchodz$cych dziesi%cioleciach. Z jednej strony 
prze"om technologiczny, b$d- jego brak, b%dzie decydowa" o tym, czy uda si% 
rozwi$za' wyzwania, przed którymi stoi dzi& &wiat: wyczerpywanie si% surowców 
energetycznych, zanieczyszczenie &rodowiska i katastrofy naturalne, brak r$k do 
pracy czy bezpiecze!stwo #ywno&ciowe. Z drugiej strony, je&li nast$pi oczekiwany 
prze"om technologiczny, to kraje i przedsi%biorstwa, które b%d$ w nim uczestniczy' 
(lub b%d$ w stanie za nim nad$#y'), uzyskaj$ niew$tpliwie istotn$ przewag%  
konkurencyjn$.

3  HTTP://WWW.PARKIET.COM/ARTYKUL/1318126.HTML.

Dok#d zmierza "wiat – zmiany  
i wyzwania, przed którymi stoimy

Planowanie scenariuszy przysz"o&ci dla regionu uwzgl%dnia' musi nie-
ustann$ ewolucj% zewn%trznych i wewn%trznych czynników kluczowych, 
jakich uk"ad zdeterminuje faktyczn$ &cie#k% rozwoju. Dzi& czynnikiem  
o charakterze osiowym, w którym koncentruje si% wielowymiarowa zmiana 
spo"eczna, gospodarcza, kulturowa i instytucjonalna jest technologia. 
Technologia rozumiana jednak nie jako narz%dzie, lecz jako general  
intellect – rodzaj spo"ecznego rozumu. Wspó"czesne technologie, zgodnie 
zreszt$ z przewidywaniami Marksa s$ wyrazem akumulacji wiedzy, kapita"u 
i praktyk spo"ecznych, czym& w rodzaju konkretnej abstrakcji z"o#onych 
stosunków spo"ecznych.

To wa#ne spostrze#enie, bo umo#liwia analiz% wp"ywu zmiany techno-
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logicznej w bardziej zniuansowany sposób, ni# tylko odpowied- na 
pytania: jaki b%dzie wp"yw rozwoju technologicznego na zatrudnienie, 
na wzrost gospodarczy, etc. Po prostu sam rozwój technologii wyra#a 
g"%bok$ przemian%, która prowadzi do zakwestionowania podstawy 
"adu spo"ecznego i gospodarczego – teorii warto&ci. Warto&ci rozumianej  
z jednej strony jako wyraz "adu aksjonormatywnego, z drugiej jako podstawa 
waloryzacji ekonomicznej.

Kulturowy kryzys teorii warto&ci wyra#a si% w potocznej debacie narzeka-
niem na „upadek autorytetów” i zanik kanonów. Proces ten doskonale 
ilustruje upadek Encylopaedia Brtitannica. Przez 250 lat wzorzec kulturowy 
dokona" #ywota, ju# nie uka#e si% nowe wydanie w druku, istnieje jeszcze 
Britannica w internecie. Na czym polega"o znaczenie tego projektu? Wyra#a" 
on „obiektywny” "ad w kulturze i nauce. Podstaw$ tego "adu by"a ekspercka 
ocena, co w kulturze jest wa#ne i godne w zwi$zku z tym prezentacji na 
stronach encyklopedii, a co miana kultury niegodne. Dodatkow$ miar$ 
warto&ci i miejsca w hierarchii znaczenia by"a d"ugo&' artyku"ów. 

Redaktorzy w swych decyzjach odwo"ywali si% do owego „obiektywnego” 
porz$dku i hierarchii warto&ci, wynikaj$cego z ,lozo,cznego namys"u  
w uprawnionych do takiego namys"u instytucjach. Dzi& jednak wiemy, #e 
ten "ad bardziej wynika" z ekonomiki drukowanego medium, która by"a 
ekonomik$ niedoboru – potencjalnie nieograniczony obszar kultury trzeba 
by"o wyrazi' na ograniczonej powierzchni papieru. Sko!czono&' medium 
wymusza"a racjonalizacj%, a jej wyrazem sta"a si% hierarchia. 

Cyfrowa rewolucja zmieni"a ekonomik% mediów – internetu nie ograni-
czaj$ takie ,zyczne bariery, jak druk. Wirtualna nieograniczono&' internetu 
spowodowa"a pokus%, #eby stworzy' pe"n$ map% kultury, map% w skali 1:1, 
czego spektakularnym wyrazem jest Wikipedia. Do celu jeszcze daleko, ju# 
jednak wida' skutki. Kultura Wikipedii nie jest hierarchi$, lecz baz$ danych. 
Warto&' rekordów w tej bazie, czyli warto&' ró#nych zjawisk jest wynikiem 
nieustannego plebiscytu, a nie „obiektywnego” "adu. Jak si% kszta"tuj$  
rankingi wa#no&ci w tym &wiecie, ci$gle nie wiemy.Wiadomo jednak, #e 
kultura jako baza danych przestaje by' stabilizatorem, raczej destabilizuje 
"ad spo"eczny. I tu nagle odkrywamy, #e warto&' rozumiana kulturowo, 
aksjonormatywnie ma wiele wspólnego, z warto&ci$ ekonomiczn$. Bo 
ekonomia do&wiadcza podobnego procesu, jak kultura. Coraz mniejsze 
znaczenie w kreowaniu warto&ci dodatkowej ma praca materialna, coraz 
bardziej liczy si% praca niematerialna. Zgodnie jednak z tym co pisa" ju# 
Marks, a dzi& staje si% rzeczywisto&ci$, praca materialna i kolejne obszary 
pracy niematerialne ulega' b%d$ automatyzacji – przejmowaniu przez 
technologi%. Obroni si% jedynie praca kreatywna par excellence, jakiej nie 
mo#na zleci' automatom.
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Okazuje si% jednak, #e waloryzacja pracy kreatywnej wymyka si% teo-
riom ekonomicznym. Trzeba wi%c rozwi$za' kwesti% waloryzacji pracy  
w spo"ecze!stwie i gospodarce, w której warto&' dodatkowa powstaje 
g"ównie w sferze niematerialnej, a najwa#niejszym dobrem rzadkim jest 
uwaga odbiorcy. To w"a&nie konkurencja o to dobro rzadkie prowadzi do 
konwergencji ró#nych sfer #ycia: kultury, polityki i gospodarki. Wszyscy 
bowiem, politycy, przedsi%biorcy, duchowni, aktywi&ci spo"eczni walcz$  
o to samo – o to, jak dotrze' ze swym komunikatem do odbiorcy i przekona' 
go, #e ten komunikat ma warto&' za któr$ warto zap"aci'. Zap"aci',  
czyli odpowiedzie' odpowiednio cennym ekwiwalentem: pieni$dzem lub 
w"asnym zaanga#owaniem.

To wprowadzenie jest konieczne do zrozumienia obecnych problemów 
gospodarczych i tendencji, jakie b%d$ si% kszta"towa"y w najbli#szych 
latach. Skutkiem kryzysu warto&ci jest kryzys innowacji. Do&wiadczenie 
przyspieszaj$cej zmiany technicznej wywo"ane nieustann$ poda#$ nowej 
ofert ze strony ,rm elektronicznych nie powinien przes"ania' podstawo-
wego faktu: koncerny takie, jak Apple, Google, Cisco zgromadzi"y setki 
miliardów dolarów w gotówce, z któr$ nie maj$ co zrobi'. Trudno o lepsz$ 
ilustracj$ braku innowacji, jakie w ocenie inwestorów wykreowa"yby 
nowe rynki i zapewni"y zwrot inwestycji. Lub mo#e inaczej – brakuje ram 
teoretycznych i instytucjonalnych, które dostrzeg"yby warto&' inwestycyjn$ 
w innych sferach, które w ramach klasycznej teorii warto&ci nie maj$ 
charakteru produkcyjnego.

Rozstrzygni%cie tego problemu ma kluczowe znaczenie dla mo#liwo&ci 
zarz$dzania rozwojem w organizacjach, przedsi%biorstwach czy w wy-
miarze politycznym i terytorialnym. Je&li pozostaniemy przy starych 
modelach, spodziewa' si% mo#na rosn$cego bezrobocia technologicznego. 
W Europie b%dzie ono niwelowane w pewnym stopniu przez de,cyt 
demogra,czny. Pozostanie jednak do rozstrzygni%cia problem podzia"u 
warto&ci dodatkowej – automatyzacja powoduje, #e coraz wi%ksza cz%&' tej 
warto&'i stawa' si% b%dzie zyskiem kapitalisty. W konsekwencji rosn$' b%d$ 
nierówno&ci spo"eczno-dochodowe i zmniejsza' si% b%dzie si"a nabywcza 
coraz wi%kszej cz%&ci spo"ecze!stwa. 

Spodziewa' si% mo#na, #e przy braku programów redystrybucji (na 
które nie ma w chwili obecnej przyzwolenia politycznego i nie wida' si" 
politycznych, jakie kwestie redystrybucji mog"yby przywróci') odpowie-
dzi$ b%dzie rozwój sektora nieformalnego (w istocie rozwój tego sektora 
trwa nieustannie od pocz$tku projektu neoliberalnego). Tyle tylko, #e  
dzi& sektor nieformalny ma struktur% bardziej z"o#on$ i nie da si% spro-
wadzi' do okre&le! „szara strefa” i „czarny rynek”. To tak#e pozarynkowa 
produkcja spo"eczna – oprogramowanie open source, wikipedia, a tak#e 
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otwarte modele innowacyjno&ci, aktywno&' prosumencka. 

W ka#dej z tych sfer, równie# na „czarnym rynku” rodz$ si% innowacje  
o potencjalnej warto&ci dla innych sfer. W tej chwili nie istniej$ jednak 
sposoby ich waloryzacji. Wyj$tkiem s$ strategie innowacyjno&ci rozwijane 
w krajach rozwijaj$cych si%, wspieraj$ce tzw. skromn$ innowacyjno&' 
(jugaad, frugal). Strategie te s$ powoli legitymizowane w obiegu mi%dzy-
narodowym – najnowsze opracowania OECD zach%caj$ do wykozystania 
skromnych innowacji oraz do korzystania z innowacji kreowanych  
w sektorze nieformalnym.

Te wszystkie rozwa#ania maj$ oczywiste odniesienie do sytuacji  
w takim regionie, jak Pomorze. Wystawiony jest on na wszystkie opisane 
procesy, jednocze&nie jak pokazuje diagnoza, sam region nie jest -ród"em 
prze"omowych technologii. Musi innymi s"owy adaptowa' si% do warun- 
ków gry wynikaj$cych z kontekstu zewn%trznego, uwzgl%dniaj$c i wspie-
raj$c przy tym wewn%trzny potencja". Co to jednak oznacza? Nale#y 
projektowa' polityki rozwojowe uwzgl%dniaj$ce kryzys teorii warto&ci  
i nowe sposoby waloryzacji. 

Sens wi%c maj$ inwestycje w rozwi$zania platformowe umo#liwiaj$ce 
kreowanie warto&ci w ró#nych porz$dkach – np. sieci energetyki pro-
sumenckiej rozwi$zuj$ nie tylko kwestie bezpiecze!stwa energetycznego, 
lecz tak#e s"u#$ budowaniu wi%zi spo"ecznej i kapita"u spo"ecznego, który 
z kolei jest podstaw$ innowacji spo"ecznych, kulturowych, biznesowych. 
Doskona"ym przyk"adem takiej platformy jest Internet, który umo#liwi" 
rozwój niezliczonej liczby uznanych instytucji i organizacji, lecz na tworzeniu 
platform umo#liwiaj$cych realizacj% twórczych pomys"ów w modelach 
pozainstytucjonalnych, na zasadzie ad hoc, jak podczas hackathonów – ta 
formu"a jest dzi& g"ównym -ród"em nowych idei dla ,rm zaawansowanych 
technologii. Ten wniosek dotyczy szerzej polityk publicznych zwi$zanych ze 
wspieraniem sektora spo"ecznego.

Kryzys teorii warto&ci ma charakter prze"omu, nie sposób przewidzie', jaki 
"ad instytucjonalny si% z niego wy"oni. Nie mo#na wykluczy', #e w trakcie 
kszta"towania si% tego "adu jednym z argumentów rozstrzygaj$cych b%dzie 
stosowanie przemocy (symbolicznej i ,zycznej) przez obro!ców status quo. 
Kryzys ten niesie wi%c wiele zagro#e!, jest jednak wielk$ szans$ – otwiera on 
bowiem przed wszystkimi szans% w"$czenia si% do kszta"towania nowego 
"adu przez otwarto&' na zmian% i aktywno&' innowacyjn$ we wszystkich 
wymiarach #ycia spo"eczno-gospodarczego. Imitacja starych rozwi$za!, 
opartych na klasycznej teorii warto&ci mo#e by' przeciwskuteczna.

Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka
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Scenariusze dla Pomorza
W trakcie prac, debat i szerokich konsultacji sformu"owanych zosta"o kilka sce-
nariuszy rozwoju Pomorza. S$ to: Lotniskowiec Azji, Jezioro Ba"tyckie, Centrum 
Us"ug, Rezydencja Pomorze, Rodzima Przedsi%biorczo&' oraz Nisza Technologiczna. 
Poza powy#szymi sformu"owany zosta" równie# scenariusz alternatywy – taki,  
w którym regionowi si% nie udaje, czyli Zapomniane Peryferium. 

Rys 2. Scenariusze dla Pomorza
!ród"o: Opracowanie IBnGR.

Zde,niowane scenariusze ró#ni$ si% mi%dzy sob$ kilkoma elementami. Pierwsz$ o& 
podzia"u stanowi swoista si"a nap%dowa, która nap%dza rozwój regionu w ka#dym 
z nich. Pod tym wzgl%dem mo#emy wyró#ni' scenariusze oparte na potencjale 
wewn%trznym (endogenicznym) regionu. Do nich nale#y zaliczy' Rodzim$ 
Przedsi%biorczo&' oraz Nisz% Technologiczn$. Z kolei scenariusze Centrum Us"ug 
oraz Lotniskowiec Azji opieraj$ si% na zasobach zewn%trznych, egzogenicznych 
z punktu widzenia regionu. Pozosta"e dwa scenariusze tj. Jezioro Ba"tyckie oraz 
Rezydencja Pomorze "$cz$ elementy egzo- i endogeniczne. Pierwszy z nich jest 
bli#szy egzogenicznym -ród"om wzrostu, poniewa# dla jego urzeczywistnienia 
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kluczowy jest potencja" innowacyjny krajów skandynawskich. Z kolei drugi, 
endogenicznym - przewag$ konkurencyjn$ niezb%dn$ dla jego urzeczywistnienia 
jest atrakcyjna przestrze! regionu.  

Drugim przekrojem, który ró#nicuje scenariusze rozwoju jest czas. Niektóre 
z tych scenariuszy s$ w wi%kszym stopniu zakorzenione w naszej dzisiejszej 
rzeczywisto&ci ni# pozosta"e. Mo#na zaliczy' do nich Rodzim$ Przedsi%biorczo&', 
Centrum Us"ug, a do pewnego stopnia równie# Lotniskowiec Azji - przynajmniej  
w cz%&ci logistycznej zwi$zanej z po"$czeniami transportowymi z Azj$. Scenariusze 
ró#nicuje tak#e okres na jaki mog$ one zapewni' rozwój w przysz"o&ci. Cz%&'  
z nich ma ograniczone mo#liwo&ci generowania rozwoju w d"u#szej perspektywie 
czasowej tj. w drugiej dekadzie lat dwudziestych. Dla przyk"adu scenariusz 
Centrum Us"ug mo#e generowa' wzrost jeszcze przez kilka lat, najwy#ej dekad%. 
Pó-niej z pewno&ci$ jego potencja" si% wyczerpie. Z kolei scenariusze Niszy 
Technologicznej czy Rezydencji Pomorze maj$ d"u#sz$ perspektyw% „generowania 
rozwoju”. Co wi%cej ich potencja" z up"ywem czasu mo#e si% zwi%ksza' np. poprzez 
efekt kuli &nie#nej, w przypadku Niszy Technologicznej, czy te# „korzystnych”  
z punktu widzenia danego scenariusza trendów – np. starzenie si% spo"ecze!stwa 
w przypadku scenariusza Rezydencji Pomorze. 

Trzecim wymiarem, który ró#nicuje zaprezentowane scenariusze jest ich zdolno&' 
do generowania wzrostu mierzonego produktem regionalnym brutto, a w dalszej 
kolejno&ci dochodem ludno&ci. Pomijaj$c scenariusz Zapomnianego Peryferium, 
który z natury jest scenariuszem alternatywnym prowadz$cym do spadku 
(realnego lub relatywnego) dochodu generowanego przez region, poszczególne 
scenariusze maj$ ró#ny potencja" do generowania warto&ci dodanej dla regionu, 
przedsi%biorstw i wreszcie mieszka!ców. Mo#liwo&ci poszczególnych scenariuszy 
do generowania wzrostu PKB zale#$ m.in. od -róde" generowania warto&ci 
dodanej - czy jest tylko jeden czynnik wzrostu (np. kapita" ludzki) czy wi%cej 
(np. kapita" ludzki, technologie, atrakcyjne &rodowisko itp.) oraz to na ile dany 
scenariusz pozwala generowa' dochody, które zostaj$ w regionie, a jaka ich cz%&' 
jest transferowana na zewn$trz. 

Warto równie# wspomnie' o konsekwencjach jakie mia"yby realizacja poszcze-
gólnych scenariuszy z punktu widzenia spójno&ci spo"ecznej i pog"%biania b$d- 
niwelowania ró#ni' zarówno pomi%dzy ró#nymi grupami spo"ecznymi jak i po-
mi%dzy aglomeracj$ a pozosta"$ cz%&ci$ regionu. Niew$tpliwie rozwój prowadzi 
do powstawania nierówno&ci. W uk"adzie spo"ecznym najwi%ksze nierówno&ci 
b%d$ pochodn$ realizacji scenariuszy takich jak Nisza Technologiczna, Centrum 
Us"ug, Lotniskowiec Azji, oraz Rezydencja Pomorze, a w mniejszym zakresie  
z pewno&ci$ równie# Jezioro Ba"tyckie. Potencjalnie do najmniejszego zró#ni-
cowania prowadzi"by scenariusz Rodzimej Przedsi%biorczo&ci. Z kolei z punktu 
widzenia zró#nicowa! na osi aglomeracja – pozosta"a cz%&' regionu, to sce-
nariusze Niszy Technologicznej oraz Centrum Us"ug s$ w dominuj$cej cz%&ci 
ukierunkowane na rozwój aglomeracji, a scenariusz Lotniskowca Azji – aglomeracji 
i jej bezpo&redniego otoczenia. Pozosta"e scenariusze, w szczególno&ci Rodzima 
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Przedsi%biorczo&' oraz Rezydencja Pomorze stwarzaj$ szanse równie# dla pozo-
sta"ych cz%&ci regionu.

W tym kontek&cie scenariuszem, który pozwala potencjalnie na wygenerowanie 
najwi%kszego wzrostu PKB jest scenariusz Niszy Technologicznej. Opiera on -ród"o 
swej przewagi i konkurencyjno&ci na unikalnej technologii, wysoko wykwali-
,kowanych pracownikach (tworz$c tym samym miejsca pracy o wysokich do-
chodach), a wi%kszo&' z wygenerowanej w ten sposób nadwy#ki pozostaje  
w regionie.

Z kolei scenariuszami, które wydaj$ si% mie' ograniczony potencja" do gene-
rowania wzrostu i warto&ci dodanej dla regionu s$ scenariusze oparte na zasobach 
egzogenicznych tj. Centrum Us"ug oraz Lotniskowiec Azji. Scenariusze te w du#ym 
stopniu opieraj$ si% na inwestycjach zagranicznych. Ich zalet$ jest to, #e stosunkowo 
szybko generuj$ miejsca pracy, w tym dla absolwentów wy#szych uczelni. Pozwala 
to ogranicza' bezrobocie i zapewni' dochody mieszka!com. Jednak du#a cz%&' 
nadwy#ki z generowanej warto&ci dodanej jest przejmowana przez inwestorów 
zagranicznych i nie przek"ada si% na stymulowanie dalszego wzrostu w regionie. 

Scenariuszami zdolnymi do generowania wy#szego (ni# w przypadku scenariuszy 
opartych na potencjale egzogenicznym) rozwoju s$ trzy pozosta"e tj. Rodzima 
Przedsi%biorczo&', Jezioro Ba"tyckie oraz Rezydencja Pomorze. Ich rzeczywisty 
potencja" wzrostu jest uzale#niony od pozycji konkurencyjnej jak$ zajm$ 
pomorskie przedsi%biorstwa w stosunku do podmiotów z innych regionów kraju 
czy z zagranicy. W przypadku Rodzimej Przedsi%biorczo&ci czy Jeziora Ba"tyckiego 
podstawowe pytanie brzmi czy pomorskie przedsi%biorstwa b%d$ zdolne od 
przej&cia z konkurowania nisk$ cen$ do konkurowania jako&ci$, elastyczno&ci$ 
i innowacyjno&ci$, w tym opart$ na zaawansowanych technologiach. Z kolei 
scenariusz Rezydencji Pomorze b%dzie uzale#niony od utrzymania wysokiej 
atrakcyjno&ci Pomorza pod wzgl%dem walorów &rodowiskowych, infrastruktury, 
a tak#e mo#liwo&ci zapewnienia dodatkowych us"ug (warto&ci) dla rezydentów. 

Opisane scenariusze nie s$ w pe"ni roz"$czne tzn. realizacja jednego nie musi 
oznacza' brak jednoczesnej mo#liwo&ci wyst$pienia innego. Przyk"adowo mo#liwe 
jest po"$czenie scenariuszy Niszy Technologicznej i Rodzimej Przedsi%biorczo&ci. 
Niektóre scenariusze mog$ si% urzeczywistnia' sekwencyjnie. Realizacja jednego 
scenariusza mo#e poprzedza' realizacj% i zwi%ksza' prawdopodobie!stwo wy-
st$pienia innego w przysz"o&ci. Dla przyk"adu wyst$pienie scenariusza Centrum 
Us"ug poprzez wzrost dochodów ludno&ci, a tak#e nabycie kompetencji zarz$dzania 
przez pracowników, a tak#e kontaktów mi%dzynarodowych mo#e w pó-niejszym 
okresie u"atwi' realizacj% scenariusza Niszy Technologicznej. Zale#no&' mo#e 
by' tak#e odwrotna, np. urzeczywistnienie si% scenariusza Lotniskowca Azji,  
w tym powstanie swoistego hubu logistyczno-transportowego mo#e zmniejsza' 
prawdopodobie!stwo realizacji scenariusza Rezydencji Pomorze. 



24 SCENARIUSZE PRZYSZ!O"CI POMORZA

LOTNISKOWIEC AZJI

Azja ro&nie w si"% – Unia Europejska trwa

inwestycje azjatyckie na Pomorzu

hub transportowy dla towarów z Azji

Trójmiasto ro&nie szybciej ni# reszta regionu 

nap"ywaj$ imigranci, w tym Chi!czycy

W nadchodz$cych latach najbardziej dynamicznie rozwijaj$cym si% regionem 
&wiata b%dzie Azja. Przedsi%biorstwa azjatyckie dokonuj$ ekspansji na pozosta"e 
rynki (Stany Zjednoczone, Europ%), szukaj$c partnerów do wspó"pracy i kooperacji. 
Region pomorski stara si% dopasowa' do tych trendów poprzez ukierunkowanie 
swojej strategii i dzia"a! na:

!" rozwijanie po"$cze! transportowych z Azj$,

!" przyci$ganie inwestycji azjatyckich,

!" nawi$zywanie stosunków partnerskich z administracj$ regionaln$ i lokaln$ 
Chin, edukacj% i promocj% kultury i j%zyka chi!skiego (i innych krajów azjaty-
ckich) na Pomorzu,

!" nawi$zywanie kontaktów i kooperacji z przedsi%biorstwami azjatyckimi.

Czynnikiem sprzyjaj$cym re-
alizacji tego scenariusza jest 
podpisane w roku 2012 strate-
giczne partnerstwo pomi%dzy 
Chinami a Polsk$, które mo#e 
by' elementem otwieraj$cym  
i u"atwiaj$cym budow% wspó"-
pracy i relacji pomi%dzy ró#ny-
mi podmiotami. 

Pomorze dzi%ki celowej i ukie-
runkowanej na wspó"prac%  
z krajami azjatyckimi postawie 
opartej na otwartym stosunku 
do cudzoziemców, przyjaznym 
i kompetentnym podej&ciu do inwestorów oraz edukacji nastawionej na po- 
znanie j%zyka i kultury azjatyckiej - staje si% przyczó"kiem krajów azjatyckich  
w Europie. Przyci$ga inwestycje zagraniczne krajów azjatyckich, które s$ 
zainteresowane wej&ciem na rynki krajów europejskich.

Jednym z czynników wi%kszego (w stosunku do krajów Europy Zachodniej) 
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otwarcia regionu na Azj% jest fakt, #e przedsi%biorstwa azjatyckie nie stanowi$ 
bezpo&redniej konkurencji dla regionalnych i krajowych przedsi%biorstw, co ma 
miejsce w wypadku krajów Europy Zachodniej, w szczególno&ci Niemiec.

Rozwijane s$ nowe po"$czenia transportowe - w szczególno&ci oparte na drodze 
morskiej - z portami azjatyckimi, które sprawiaj$, #e Trójmiasto staje si% regionalnym 
hubem logistycznym i bram$ do Azji dla obszaru Europy +rodkowej i Wschodniej 
oraz regionu Morza Ba"tyckiego. Sprzyja temu rozbudowa l$dowej infrastruktury 
transportowej w Polsce (autostrady, w tym A1, drogi ekspresowej S7, modernizacji 
po"$cze! kolejowych itp.).

Gospodarka Pomorza rozwija si% dynamicznie. Powstaj$ nowe miejsca pracy 
zarówno w us"ugach (logistyce i zwi$zanych z ni$ zawodach), jak i w przemy&le -  
w bran#ach zaawansowanych technologicznie - ale na bazie technologii (inwestycji) 
zewn%trznych (azjatyckich).

Wi%kszo&' nowych inwestycji koncentruje si% na obszarze aglomeracji trójmiejskiej 
lub w jej bezpo&rednim s$siedztwie. Nast%puje wzrost rozwarstwienia spo"ecznego 
pomi%dzy obszarem metropolitalnym a pozosta"$ cz%&ci$ województwa, która 
stopniowo ulega peryferyzacji. 

Do regionu nap"ywaj$ imigranci zarówno z krajów azjatyckich (w zwi$zku  
z realizowanymi inwestycjami), jak i z krajów Europy Wschodniej (z powodów 
ekonomicznych). Czynniki te powoduj$ powstawanie napi%' zarówno na tle 
kulturowym, jak i ekonomicznym. Pracownicy niewykwali,kowani musz$ kon-
kurowa' o miejsca pracy z imigrantami. 

Zagro'enia dla realizacji tego scenariusza:

kryzys i zahamowanie ekspansji krajów azjatyckich mog$ doprowadzi' do 
ograniczenia b$d- zaniechania ekspansji przedsi%biorstw z tych krajów,  
w tym do zaniechania podejmowania inwestycji poza granicami w"asnych 
krajów,

kryzys i podupadanie gospodarek krajów europejskich sprawiaj$, #e 
Europa przestaje by' atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów z krajów 
azjatyckich, którzy ekspansj% kieruj$ na rynek wewn%trzny (azjatycki) oraz 
do Ameryk, 

wzrost protekcjonizmu na &wiecie mo#e doprowadzi' do wprowadzenia 
barier i ograniczy' wolny handel oraz przep"yw inwestycji zagranicznych; 
mo#e to si% odby' przez wprowadzenie ogranicze! w ca"ej Unii Europej-
skiej lub rozwini%tych krajach Europy Zachodniej (w wypadku rozpadu 
Unii Europejskiej), 

wzrost cen surowców energetycznych oraz regulacje zagro#enia dla 
&rodowiska mog$ ograniczy' przep"yw towarów i us"ug w skali globalnej 
i doprowadzi' do wykszta"cenia si% mniejszych, regionalnych systemów 
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gospodarczych („gospodarka jezior”), co ograniczy znaczenie centrów 
transportowo-logistycznych.

Scenariusze rozwoju Pomorza z perspektywy Chin
Region Pomorza b%dzie móg" zosta' lotniskowcem Azji, tylko wtedy gdy 
centrum &wiatowe w dalszym ci$gu b%dzie przesuwa' si% w stron% Pacy,ku, 
czyli g"ównie Azji Wschodniej, Chin i USA (tzw. emerging markets/emerging 
economics). Jednak kwestia ta nie jest jeszcze przes$dzona. W samych 
Chinach sytuacja wewn%trzna nie jest stabilna. Raport Banku +wiatowego 
pokazuje, #e Chiny musz$ przej&' przez szereg reform, a upadek jednego 
z chi!skich liderów na zachodzie kraju [vide: zamieszki w lipcu 2009 roku 
w prowincji Xinjiang] pokazuje, #e system sukcesji w"adzy w Chinach nie 
do ko!ca si% sprawdza. Dlatego, to czy Chiny obejm$ przewodnictwo  
w &wiatowej gospodarce jest jeszcze kwesti$ zupe"nie otwart$. Je#eli tak 
si% stanie w ci$gu najbli#szych dwóch dekad, gdy kryzys w Europie b%dzie 
si% pog"%bia", a Chiny b%d$ na fali wznosz$cej, to scenariusz Lotniskowca 
Azji b%dzie koncepcj$ reaktywn$. B%dziemy mogli tylko zareagowa' na 
dzia"ania Chin, bowiem decyzja na ten temat zapadnie w Pekinie. Pekin 
dysponuje nadwy#kami bud#etowymi oraz decyduje gdzie je umie&ci  
i w jakich bran#ach. Od 2008 roku mo#emy obserwowa', #e to w którym 
miejscu znajd$ si% te miliardy USD, b%dzie mia"o wp"yw na przysz"$ 
architektur% &wiatow$. To dzieje si% bez fanfar. Chiny b%d$ zmierza' 
w kierunku harmonijnego wzrostu, poniewa# nie chc$ niepokoi' Unii 
Europejskiej ani Stanów Zjednoczonych. 

Nale#y pami%ta', #e decyzja o tym czy Pomorze b%dzie Lotniskowcem Azji, 
czy Lotniskowcem Chin, w du#ej mierze zale#y od tego co postanowi$ gremia 
kierownicze w Pekinie, a nie od tego co my sobie zaplanujemy. Nie dotyczy 
to tylko Pomorza, czy nawet Europy +rodkowo-Wschodniej. Viktor Orban 
(W%gry), wyra-nie postawi" na Chiny i nic w zasadzie z tego nie wynikn%"o, 
gdy# Chiny jako strategicznego partnera wybra"y Polsk%. Strategiczne 
partnerstwo z Chinami, które podpisa"a Polska, to jest pewna droga, która 
by' mo#e doprowadzi nas do tego, aby uprawdopodobni' scenariusz Lotni-
skowca Azji na Pomorzu. Je&li Pomorze posiada"oby wizj%, w jaki sposób 
mog"oby si% w"$czy' do wype"nienia strategicznego partnerstwa, by"aby to 
szansa pod warunkiem, #e wizja ta b%dzie kontynuowana. Jest to trudne 
w Polsce, gdy# cz%sto mamy zmiany w rz$dzie i wizje ko!cz$ si% bardzo 
szybko, zostaj$ na papierze, po czym przychodzi nowa ekipa, która zaczyna 
wszystko od pocz$tku.

Korzy&ci$ urzeczywistnienia scenariusza Lotniskowca Azji by"aby integracja 
z nowym &wiatowym centrum, gdyby ono powsta"o w Chinach. Pomorze 
otrzyma"oby premi% za pierwsze!stwo. Ryzyka s$ zwi$zane przede wszy-
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stkim z tym, #e Chi!czycy s$ m"odym mocarstwem i nie maj$ jeszcze do&-
wiadczenia w wychodzeniu na zewn$trz. Przyk"adem jest autostrada A2, 
gdzie wida' by"o, #e z naszej strony brakowa"o kompetencji do wspó"pracy 
z Chi!czykami, a sami Chi!czycy okazali si% by' zupe"nie nie przygotowani. 
Olbrzymim ryzykiem jest postawienie na ten scenariusz, w przypadku 
gdyby wspó"praca z Chinami nie wypali"aby. Je&li przetrwa taki model jaki 
w Chinach istnieje obecnie, czyli model kapitalizmu pa!stwowego, to Chiny 
b%d$ dzia"a"y w sposób tradycyjny, gdzie pojawia si% kwestia suwerenno&ci. 
Do&' szybko mo#e okaza' si%, #e jeste&my uzale#nieni od Chi!czyków. 
Przyk"adowo wykupywanie bonów skarbowych jest pewnym narz%dziem 
nacisku politycznego, co te# stanowi element ryzyka.

Gdyby zak"ada' scenariusz, w którym w Chinach dojdzie do upadku obe-
cnego systemu (brak reform i upadek pod wp"ywem wewn%trznych 
problemów), to wtedy mamy pog"%biaj$cy si% kryzys globalny. Rozpocznie 
si% chaos w Chinach i nast$pi ucieczka kapita"u. Wielu bogatych Chi!czyków 
b%dzie szuka' miejsc na naszej planecie, by si% osiedli' - najwi%ksze szanse 
ma Australia. Nie b%d$ to wtedy negocjacje z rz$dem chi!skim, b%d$ to 
indywidualne decyzje ludzi dysponuj$cych kapita"em. Dlatego samych 
Chi!czyków nie nale#y przekre&la' jako ludzi posiadaj$cych maj$tek. 
Chi!czycy bogac$ si% i 60% spo&ród klasy &redniej my&li o emigracji. Istnieje 
dodatnia korelacja pomi%dzy wzrostem dochodu, a ch%ci$ emigracji. Dzieje 
si% tak dlatego, #e pewnych rzeczy w Chinach nie mo#na kupi'. Bogac$cy 
si% Chi!czycy nie mog$ kupi' jako&ci instytucji, dobrej edukacji dla dzieci  
i czystego &rodowiska, dobrego powietrza, a Pomorze mo#e im te wszystkie 
rzeczy zaoferowa'. Dlatego w kontek&cie Chi!czyków scenariusz Rezydencji 
ma ogromne atuty. 

Rados"aw Py)el, Centrum Studiów Polska-Azja

CENTRUM US$UG

Unia Europejska i Stany Zjednoczone utrzymuj$ dominuj$c$ rol%  
w &wiecie

inwestycje zagraniczne w sektorze us"ug procesowych

Trójmiasto ro&nie szybciej ni# reszta regionu 

najbardziej dynamiczni i kreatywni emigruj$
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Kryzys gospodarczy mija i w krajach rozwini%tych rozpoczyna si% proces po-
wolnego wzrostu gospodarczego. Jednocze&nie w dalszym ci$gu przedsi%-
biorstwa szukaj$ mo#liwo&ci obni#enia kosztów swojej dzia"alno&ci i robi$ to 
mi%dzy innymi przez przenoszenie cz%&ci dzia"alno&ci do krajów o ni#szych 
kosztach dzia"alno&ci gospodarczej. 

Pomorskie uczelnie, wykorzy-
stuj$c na przyk"ad &rodki  
z funduszy strukturalnych, roz-
wijaj$ si% i kszta"c$ pracowni-
ków na wysokim poziomie. Po-
morze, dzi%ki wykwali,kowa- 
nym pracownikom, dobrze 
rozwini%tej infrastrukturze ko-
munikacyjnej oraz wysokiej ja-
ko&ci #ycia, przyci$ga inwesty-
cje us"ugowe (o)-shore), które 
maj$ na celu obs"ugiwanie roz-
wini%tych krajów Europy Za-
chodniej i Ameryki. Na ob--

szarze Trójmiasta powstaj$ nowe i rozwijaj$ si% istniej$ce centra ,nansowe,  
centra obs"ugi klienta itp. Generuj$ one stosunkowo dobrze p"atne, ale ma"o 
kreatywne miejsca pracy, które w ograniczonym stopniu rozwijaj$ pracowni- 
ków. Sytuacja ta powoduje, #e najbardziej dynamicznie i kreatywne osoby emigru-
j$ do miast zapewniaj$cych im bardziej atrakcyjne miejsca pracy.

Inwestycje lokalizowane s$ prawie wy"$cznie w aglomeracji trójmiejskiej,  
w du#ym stopniu przyczyniaj$c si% do pog"%biania nierówno&ci spo"ecznych 
w regionie. Wysysaj$ dynamiczne jednostki z ma"ych miast i wsi, przyczyniaj$c  
si% do depopulacji i podupadania tych obszarów.

Poniewa# inwestycje tego typu s$ s"abo uzale#nione od konkretnej lokalizacji, 
powstaje ryzyko, #e po pewnym czasie zostan$ one przeniesione do innych krajów/
regionów zapewniaj$cych ni#sze koszty przy porównywalnej jako&ci infrastruktury 
i dost%pie do wykwali,kowanych pracowników.

Zagro'enia dla realizacji tego scenariusza:

pog"%biaj$cy si% kryzys w krajach rozwini%tych przyczynia si% do wzrostu 
protekcjonizmu oraz presji (rz$dów) na nieprzenoszenie miejsc pracy za 
granic%,

rosn$ce koszty pracy powoduj$, #e Polska traci konkurencyjno&' cenow$  
i przestaje by' atrakcyjnym miejscem lokowania tego typu inwestycji,

ni#sze koszty pracy i infrastruktury na wschodzie (kraje by"ego Zwi$zku 
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Radzieckiego i Azji) powoduj$ lokowanie tego typu inwestycji poza Polsk$; 

post%p technologiczny powoduje, #e coraz wi%cej i coraz bardziej 
zaawansowanych czynno&ci jest automatyzowanych co skutecznie ogra-
nicza tworzenie nowych miejsc pracy w tym obszarze; spowodowany 
automatyzacj$ ni#szy udzia" kosztów pracy, w ca"kowitych kosztach 
dzia"alno&ci centrów us"ug wspólnych, obni#a presj% na realokacj% tego 
typu dzia"alno&ci do krajów o ni#szych kosztach pracy.  

JEZIORO BA$TYCKIE

globalizacja wyhamowuje, tworz$ si% mniejsze samowystarczalne 
systemy gospodarcze

Pomorze integruje si% z krajami Skandynawskimi w ramach regionu 
Morza Ba"tyckiego

priorytetem staje si% efektywne wykorzystanie zasobów i ochrona 
&rodowiska naturalnego

rozwój jest mniej dynamiczny, ale nie rosn$ podzia"y wewn$trz 
regionalne

W Regionie Morza Ba"tyckiego (RMB) dynamicznie rozwijaj$ si% bran#e zaliczane 
do nowych technologii, w tym biotechnologia, technologie informacyjne 
i telekomunikacyjne, a tak#e zwi$zane z ekoenergetyk$. W tych obszarach 
region RMB zyskuje cenion$ na &wiecie mark% kojarzon$ z wysok$ jako&ci$  
i  zaawansowaniem technologicznym.

Strategia regionu zostaje ukierun-
kowana na integracj% i szersz$ ko-
operacj% w ramach obszaru Mo- 
rza Ba"tyckiego. Pomorskie przed- 
si%biorstwa odnajduj$ swoje miej- 
sca w "a!cuchach warto&ci z przed-
si%biorstwami z innych pa!stw, 
g"ównie z krajów skandynawskich 
(a tak#e, cho' w mniejszym sto- 
pniu, z krajów ba"tyckich i Ro-
sji - Kaliningrad, region Sankt 
Petersburga), wzajemnie si% uzu- 
pe"niaj$c. Kraje skandynawskie, 
dzi%ki swojemu obecnemu poten- 
cja"owi naukowemu i innowacyj- 
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nemu, s$ przynajmniej pocz$tkowo w wi%kszym stopniu kreatorami no- 
wych rozwi$za! technologicznych, produktów i us"ug Przedsi%biorstwa pomorskie 
cz%&ciej implementuj$ technologie i wytwarzaj$ na ich podstawie produkty  
i us"ugi. Z biegiem czasu pomorskie przedsi%biorstwa zaczynaj$ zdobywa' coraz 
lepsz$ pozycj% w "a!cuchach warto&ci w regionie Morza Ba"tyckiego. Przejmuj$ 
dzia"alno&ci generuj$ce wy#sz$ warto&' dodan$, w tym w obszarach zwi$zanych  
z rozwojem nowych technologii.

Dzi%ki dobrze kojarz$cej si% marce „made in BSR” (BSR - Balic Sea Region) gospo-
darka ca"ego regionu rozwija si% dynamicznie, tak#e w bran#ach zaawanso-
wanych technologicznie, generuj$c atrakcyjne miejsca pracy. Priorytetem jest 
zrównowa#ony rozwój, skutkuj$cy zachowaniem w regionie czystego &rodowiska 
oraz wysokiej jako&ci #ycia. Strategia ta oraz oparcie gospodarki w wi%kszym 
stopniu na zasobach endogenicznych (regionalnych) przyczyniaj$ si% do 
bardziej równomiernie roz"o#onego wzrostu gospodarczego i du#o mniejszego 
zró#nicowania ekonomicznego spo"ecze!stwa.

Wzrost kosztów transportu zwi$zany z wyczerpywaniem si% surowców 
energetycznych, ograniczeniami wynikaj$cymi z ochrony &rodowiska oraz 
tendencje do bardziej zrównowa#onego rozwoju gospodarczego sprawiaj$, 
#e w miejsce globalnego systemu gospodarczego tworz$ si% mniejsze systemy 
gospodarcze. Systemy te nie s$ ca"kowicie zamkni%te, jednak#e s$ w wi%kszym 
stopniu samowystarczalne i ukierunkowane na kooperacj% regionaln$ ni# obecnie.

Zagro'enia dla realizacji tego scenariusza:

protekcjonizm, wzrost egoizmów narodowych, zamykanie si% krajów 
minimalizuj$c mo#liwo&' &ci&lejszej integracji w RMB,

kryzys ,nansów publicznych w krajach rozwini%tych, os"abiaj$cy mo#liwo&ci 
podejmowania aktywnych dzia"a! regulacyjnych i prorozwojowych,

ryzyko drena#u mózgów (emigracji dobrze wykszta"conych, kreatywnych 
i dynamicznych jednostek) i w konsekwencji zepchni%cia regionu do roli 
podwykonawcy i wytwórcy produktów i us"ug o niskiej warto&ci dodanej, 

odmienne priorytety rozwojowe krajów skandynawskich przek"adaj$ce 
si% na brak &ci&lejszej integracji w obszarze Morza Ba"tyckiego.

Zmiana warto"ci – wspó!praca regionalna
Przysz"y rozwój Pomorza b%dzie si% sk"ada" z kombinacji tych scenariuszy.  
W zwi$zku z ko!cem #ycia w iluzji, gdzie klasa &rednia s$dzi"a, #e jest bogata, 
a okaza"o si%, #e jest biedna. Aktywa maj$ warto&' tylko wtedy, kiedy 
kto& chce je kupi'. Klasa &rednia w Stanach Zjednoczonych biednieje. Co  
w zwi$zku z tym si% stanie? Zmianie podlega' b%dzie hierarchia warto&ci, 
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ludzie b%d$ zmuszeni znale-' inny sposób bycia szcz%&liwym. Surowce 
obecnie dro#ej$, poniewa# jak np. w górnictwie z"o#a si% ko!cz$, s$ one 
coraz g"%biej, co sprawia, #e potrzeba coraz wi%cej energii aby wydoby' 
w%giel z g"%bszych pok"adów, a koszty wzrastaj$. Poniewa# klasa &rednia  
w krajach, gdzie jest najwi%ksza produkcja dóbr staje si% coraz bogatsza, 
a klasa &rednia w krajach rozwini%tych biednieje, to doprowadzi do 
zwi%kszenia oszcz%dno&ci - w zwi$zku z pewnym przewarto&ciowaniem. 
Nast$pi koniec konsumpcjonizmu, ludzie znajd$ tysi$ce innych sposobów 
na zast$pienie poczucia wielko&ci, swobody, bezpiecze!stwa. Dlatego 
trzeba opanowa' sposoby produkowania taniej oraz ta!szego u#ywania. 
Nale#y opanowa' techniki recyclingu, baterii s"onecznych. Tworzenie 
energii, obróbki materia"owej.

Zastanawiaj$c si% gdzie Pomorzu jest najbli#ej, z kim, do jakiego otoczenia 
kulturowego jest nam najbli#ej. Otó# w Europie wyst%puj$ 3 morza: 
+ródziemnomorskie, Pó"nocne oraz Ba"tyckie, i to w"a&nie do Morza 
Ba"tyckiego, które ma du#y potencja" wspólnotowy i kulturowy Pomorzu 
jest najbli#ej. Tre&ci$ wspó"pracy jest pewien ekosystem tworzony przez 
regiony wokó" Ba"tyku. Ponadto scenariusz ten wyra-nie oddziela region 
Pomorza od Warszawy.

Stefan Dunin-W'sowicz, BPI Polska

REZYDENCJA POMORZE

gospodarka &wiatowa ro&nie, ale Pomorze przegrywa wy&cig  
o przyci$ganie inwestycji

wykorzystujemy atuty przyrodnicze staj$c si% atrakcyjnym miejscem do 
#ycia i odwiedzin

rozwijaj$ si% us"ugi dla osób starszych, turystyka (w tym medyczna) 
oraz sektory kultury

rozwój jest bardziej równomierny 

Trójmiasto nie rozwija si% dynamicznie

Kryzys gospodarczy ko!czy si% i &wiat wkracza w epok% wzrostu gospodarczego 
- powolnego w krajach rozwini%tych (Europa Zachodnia i Ameryka) i szybkiego  
w krajach rozwijaj$cych si% (BRICS). Polska przyci$ga nowe inwestycje zarówno 
typu o)-shore (g"ównie z Europy Zachodniej), jak i produkcyjne z krajów azjatyckich 
chc$cych wej&' ze swoimi produktami i us"ugami na rynek europejski. Powo-
duje to szybki wzrost gospodarczy w kraju i wzrost zamo#no&ci spo"ecze!stwa. 
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Ze wzgl%du na lepsz$ infrastruktur% (sie' szybkich po"$cze! kolejowych, wi%ksz$ 
liczb% autostrad i dróg ekspresowych, g%stsz$ sie' po"$cze! lotniczych) oraz wy#szy 
poziom kszta"cenia na poziomie wy#szym (wykorzystanie funduszy strukturalnych 
dost%pnych dla uczelni w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku), inwestycje te 
koncentruj$ si% g"ównie w Polsce centralnej i po"udniowo-zachodniej (Warszawa, 
(ód-, Pozna!, Wroc"aw, Katowice). 

Pomorze dzi%ki mniejszemu nap"ywowi inwestycji oraz inwestycjom w ochron% 
&rodowiska dysponuje czystym i naturalnym &rodowiskiem. Ponadto, dzi%ki inwe- 
stycjom poczynionym w pierwszych dekadach obecnego wieku ma tak#e dobrze 

rozwini%t$ infrastruktur% kultury 
(Centrum Solidarno&ci, Muzeum II woj- 
ny &wiatowej itp.), turystyki i spor- 
tu (stadion, hale sportowo-widowi-
skowe). Poczynione na pocz$tku XXI 
wieku inwestycje w rozwój infrastru-
ktury komunikacyjnej powoduj$, #e 
region pomorski cechuje si% zarów- 
no dobr$ dost%pno&ci$ zewn%trzn$ 
zapewniaj$c$ "atw$ komunikacj% ze 
&wiatem, jak równie# sprawnym syste- 
mem komunikacji wewn$trzregio-
nalnej.

Powy#sze czynniki sprawiaj$, #e Po-morze staje si% atrakcyjnym miejscem do 
#ycia i sp%dzania wolnego czasu. Dzi%ki temu przyci$ga osoby z klasy &redniej  
i wy#szej, zarówno z kraju, jak i z zagranicy (szczególnie z krajów Europy Zachodniej 
- Niemcy, Skandynawia). W&ród nich spor$ grup% stanowi$ reemigranci, którzy 
kiedy& wyemigrowali z Polski, a na staro&' - dysponuj$c sporym kapita"em - 
wracaj$ do kraju. Cz%&' spo&ród nap"ywaj$cych do województwa pomorskiego 
osób osiedla si% na sta"e (zw"aszcza te w wieku emerytalnym; z powodu starzenia 
si% spo"ecze!stwa takich osób jest coraz wi%cej), cz%&' wci$# jeszcze aktywna 
zawodowo sp%dza w regionie po kilka tygodni lub miesi%cy w roku.

Przybywaj$ce osoby dysponuj$ odpowiednimi &rodkami ,nansowymi stymuluj$c 
powstawanie infrastruktury us"ugowej (rekreacyjnej, kulturowej itp.), a tak#e us"ug 
medycznych dla starzej$cej si% populacji. W konsekwencji w regionie tworz$ si% 
nowe miejsca pracy - zarówno wymagaj$ce prostych kwali,kacji, jak i kreatywno&ci 
(np. w instytucjach kultury) oraz wiedzoch"onne - w zaawansowanych us"ugach 
medycznych dla ludno&ci.

Ze wzgl%du na charakter rozwoju regionu nie nast%puje bardzo silna koncentracja 
#ycia i dzia"alno&ci gospodarczej w aglomeracji, co pozwala na bardziej równo-
mierny rozwój regionu w przestrzeni. Mog$ jednak#e powstawa' enklawy (obsza-
ry) du#o lepiej rozwini%te (niekoniecznie w obszarze aglomeracji) przeznaczone 
dla ludzi dysponuj$cych du#ymi &rodkami ,nansowymi. Ponadto konsekwencj$ 
mo#e by' równie# podzia" spo"ecze!stwa na dwie klasy - grupy korzystaj$cej  
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z dost%pnej oferty i wysokiej jako&ci #ycia oraz grupy obs"uguj$cej t% pierwsz$.

Zagro'enia dla realizacji tego scenariusza:

kryzys gospodarczy w krajach rozwini%tych i w Polsce, który przyczynia si% 
do relatywnego zubo#enia klasy &redniej,

procesy dezintegracji w Europie, przek"adaj$ce si% na ograniczenia  
w przep"ywie osób pomi%dzy krajami,

realizacja na Pomorzu inwestycji (elektrowni w%glowych, atomowej, 
eksploatacja z"ó# gazu "upkowego itp.), które nadszarpuj$ wizerunek 
czystego, ekologicznego, wysokiej jako&ci #ycia regionu.

RODZIMA PRZEDSI)BIORCZO&*

gospodarka &wiatowa i globalizacja hamuj$, zwyci%#aj$ tendencje 
protekcjonistyczne

wysycha strumyk inwestycji zagranicznych i funduszy strukturalnych 

Pomorze rozwija si% powoli w oparciu o lokalne ,rmy i ich ekspansj% na 
rynek krajowy

zaczynaj$ si% tak#e rozwija' lokalne ,rmy technologiczne

+wiat po kryzysie ,nansowym oraz nast%puj$cym po nim kryzysie ,nansów 
publicznych w krajach rozwini%tych wchodzi w okres turbulencji, który 
charakteryzuje si%: 

niskim tempem wzrostu gospodarczego, wzrostem protekcjonizmu skut-
kuj$cego spadkiem handlu mi%dzynarodowego oraz bezpo&rednich 
inwestycji zagranicznych,

pojawiaj$cymi si% kryzysami mi%dzy innymi spowodowanymi ograni-
czeniami i .uktuacjami cen na rynku surowców energetycznych.

Do Pomorza przesta" p"yn$' strumie! bezpo&rednich inwestycji zagranicznych. 
Nowe inwestycje pojawiaj$ si% sporadycznie, a niektórzy inwestorzy obecni 
wcze&niej w regionie likwiduj$ lub ograniczaj$ dzia"alno&'. Ponadto w wyniku 
narastaj$cego kryzysu ,nansów publicznych w krajach Europy Zachodniej zostaje 
zahamowany nap"yw &rodków z funduszy strukturalnych do regionu.

Pomorskie ,rmy o kapitale krajowym, które przetrwa"y spowolnienie gospodarcze 
(mi%dzy innymi dzi%ki temu, #e w ograniczonym stopniu ,nansowa"y swoj$ 
dzia"alno&' z kredytów i dysponowa"y zakumulowanymi wcze&niej w"asnymi 
&rodkami ,nansowymi), znów zaczynaj$ si% rozwija' i prowadz$ ekspansj% na 
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rynek krajowy oraz - w ograniczonym zakresie - mi%dzynarodowy. 

Dzi%ki wcze&niejszym inwestycjom w rozwój uczelni (potencja"u naukowego) oraz 
wybudowaniu odpowiedniej infrastru- 
ktury otoczenia (parki i inkubatory 
technologiczne), a tak#e zmianie my- 
&lenia o przedsi%biorczo&ci i wprowa- 
dzeniu odm"odzonej kadry nauko-
wej, w aglomeracji trójmiejskiej za- 
czynaj$ powstawa' nowe ma"e ,r- 
my technologiczne produkuj$ce wy-
roby lub &wiadcz$ce us"ugi w du#ej 
mierze na rynek regionalny i krajowy. 
Rozwijaj$ si% one w szczególno&ci 
w takich obszarach, jak energetyka 
odnawialna, biotechnologia medy- 
czna, ochrona &rodowiska czy info-
rmatyka.

Region pomorski odnotowuje &rednie tempo wzrostu gospodarczego (na poziomie 
2-3% rocznie). Nast%puje dalsza stopniowa koncentracja ludno&ci w aglomeracji 
trójmiejskiej (szczególnie w dziedzinach zwi$zanych z nowymi technologiami) 
oraz powolny wzrost nierówno&ci spo"ecznych, jednak jest on du#o mniejszy ni# 
w wypadku scenariuszy rozwoju opartych na kapitale zewn%trznym. Ograniczone 
tempo wzrostu gospodarczego oraz bardziej zrównowa#ony rozwój - oparty 
w wi%kszym stopniu na wykorzystaniu zasobów regionu - powoduj$, #e region 
zachowuje stosunkowo czyste &rodowisko, co przek"ada si% na wy#sz$ jako&' #ycia 
mieszka!ców.

Zagro'enia dla realizacji tego scenariusza:

brak &rodków ,nansowych (komercyjnych i publicznych) w regionie na 
rozwój przedsi%biorstw,

brak &rodków na rozwój, co w konsekwencji powoduje podupadanie 
pomorskich uczelni i innych jednostek badawczych,

kryzys gospodarczy w krajach rozwini%tych prowadz$cy do powstania 
silnych tendencji protekcjonistycznych w du#ym stopniu mo#e ograniczy' 
mo#liwo&' ekspansji pomorskich przedsi%biorstw poza rynek krajowy.



35SCENARIUSZE PRZYSZ!O"CI POMORZA

NISZA TECHNOLOGICZNA

rozwój potencja"u naukowo-technologicznego w wybranych obszarach 

nowe ,rmy technologiczne i odzia"y badawcze koncernów mi%dzy-
narodowych 

atrakcyjne miejsca pracy dla klasy kreatywnej

Trójmiasto rozwija si% szybko i odrywa si% od reszty regionu

Zmiany technologiczne we wspó"czesnym &wiecie post%puj$ w tempie geo-
metrycznym. W latach osiemdziesi$tych XX wieku zapocz$tkowano rewolucj% 
w technologiach komunikacyjnych i informatycznych, która na prze"omie 
wieku doprowadzi"a do rozwoju Internetu. Nie ma w$tpliwo&ci, jak du#e 
zmiany te technologie spowodowa"y ju# dzi&. W przysz"o&ci - je&li nie wyst$pi$ 
nieprzewidywalne czynniki - mo#na si% spodziewa', #e nast$pi kolejna fala 
rewolucji, zwi$zana w szczególno&ci z technologiami bio i nano czy neuro. Je&li ten 
scenariusz si% sprawdzi, to technologie te b%d$ jednym z kluczowych czynników 
decyduj$cych o przewadze konkurencyjnej przedsi%biorstw, a tym samym tempie 
rozwoju regionów i krajów.

Pomorze ukierunkowuje swoj$ strategi% na inwestycjach w wybranych obsza-
rach technologicznych. Czynnikiem sprzyjaj$cym rozwojowi potencja"u tech-
nologicznego pomorskiej nauki i gospodarki s$ &rodki europejskie (zarówno  
w ramach funduszy strukturalnych, jak i programów ramowych Unii Europejskiej). 
Ich skuteczne wykorzystanie i skoncentrowanie na wybranych niszach zwi%ksza 
szans% wykreowania odpowiedniej masy krytycznej i znalezienia si% w europejskiej 
czo"ówce danej dziedzinie.

Czynnikiem sprzyjaj$cym rozwojowi wybranych technologii na Pomorzu jest 
po"o#enie w regionie Morza Ba"tyckiego. Kraje skandynawskie nale#$ do liderów 
w takich technologiach jak technologie teleinformatyczne (Finlandia, Szwecja), 
biotechnologia (Szwecja, Dania) czy technologie zwi$zane z energetyk$ odna-
wialn$ (Dania). Wykorzystanie korzy&ci, jakie daje bliskie s$siedztwo i rozwój 
bli#szej wspó"pracy z podmiotami b%d$cymi liderami w tych obszarach technologi-
cznych, zwi%ksza szanse na sukces przedsi%biorstw z Pomorza.

Strategia ta ma szans% na sukces w przypadku, gdy wybrana zostanie nisza,  
w której region ma zarówno rzeczywisty potencja" naukowy, jak równie# potencja" 
gospodarczy - zainteresowany rozwojem i dysponuj$cy mo#liwo&ciami wdro#enia 
nowych technologii. Dodatkowym sprzyjaj$cym atutem jest wybranie obszaru 
technologii, któremu sprzyja"yby pewne naturalne zasoby obecne w regionie lub 
te# istniej$ce przed regionem wyzwania. Potencjalne obszary, w których Pomorze 
mog"oby poszuka' niszy dla siebie to:

1) energetyka odnawialna - ze wzgl%du na istniej$cy potencja" naukowy 
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pomorskich uczelni i instytutów badawczych oraz zaplecze gospodarcze 
Grupy Energa. W regionie istniej$ równie# inne przedsi%biorstwa wi$-
#$ce swój rozwój z technologiami energii odnawialnej - zrzeszonymi 
mi%dzy innymi w inicjatywach klastrowych funkcjonuj$cych w regionie, 
takich jak Ba"tycki Klaster Ekoenergetyczny [2] czy Nadwi&la!ski Klaster 
Energii Odnawialnej [3]; rozwojowi tej dziedziny sprzyjaj$ naturalne 
zasoby istniej$ce w regionie - na przyk"ad potencjalne zasoby biomasy 
czy korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej, a tak#e - co  
w tym wypadku jest potencjaln$ korzy&ci$ - ujemny bilans energetyczny 
regionu, wskazuj$cy na potencja" rozwoju energetyki w regionie;

2) teleinformatyka - w regionie istnieje wiele ,rm z obszaru telekomunikacji 
i informatyki, w tym równie# nale#$ce do liderów w swojej dziedzinie, na 
przyk"ad: Intel Technology Poland, oddzia" ,rmy Asseco (dawny Prokom 
Software), YDP, Atena, DGT [4]; w regionie jest obecna tak#e Politechnika 
Gda!ska, która wraz z przedsi%biorstwami rozwija wspó"prac% w ramach 
Pomorskiego Klastra ICT/ETI [5];

3) biotechnologia morska/ochrona &rodowiska - siln$ stron$ jest potencja" 
naukowy Pomorza w tych obszarach, a tak#e lokalizacja takich ,rm jak 
Polpharma, kilka &rednich ,rm chemicznych i kosmetycznych oraz wielu 
mniejszych podmiotów.

Na podstawie rozwoju nowych tech-
nologii dynamicznie rozwija si% nowa, 
wybrana dziedzina gospodarki. Pomorze 
przyci$ga zagraniczne inwestycje w tym 
obszarze - mi%dzy innymi powstaj$ tu 
oddzia"y licz$cych si% koncernów mi%- 
dzynarodowych. Pomorskie przedsi%-
biorstwa sprzedaj$ swoje produkty 
najpierw w innych regionach kraju,  
a nast%pnie wchodz$ na rynki euro-
pejskie i w dalszej kolejno&ci &wiato-
we. Istniej$ce i nowo powstaj$ce w tym 
obszarze przedsi%biorstwa tworz$ no-
we wysokiej jako&ci miejsca pracy dla 
dobrze wyedukowanych absolwentów pomorskich uczelni. Zaanga#owane  
w dan$ dziedzin% jednostki naukowe staj$ si% liderami w Europie, przyci$gaj$ 
&rodki na badania (zarówno publiczne, jak i komercyjne), s$ atrakcyjnym partne-
rem w mi%dzynarodowych konsorcjach i sieciach badawczych oraz partnerem 
dla podmiotów gospodarczych w kraju i za granic$. Instytucje naukowe, dzi%ki 
coraz &ci&lejszej wspó"pracy z przedsi%biorstwami, dostosowuj$ swoje programy 
kszta"cenia do potrzeb rynku, wypuszczaj$c coraz lepiej przygotowanych do pracy 
absolwentów. 
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Zagro'enia dla realizacji tego scenariusza:

szybszy rozwój innych o&rodków naukowych (w kraju i za granic$) 
spowoduje odp"yw najbardziej dynamicznych osób z pomorskich jedno-
stek naukowych i w konsekwencji dalsz$ marginalizacj% regionalnego 
sektora B+R, ograniczenia potencja"u gospodarczego regionu zwi$zane 
z dominacj$ ma"ych i &rednich przedsi%biorstw, dysponuj$cych ogra-
niczonym potencja"em (,nansowym, ludzkim) do prowadzenia ba-
da! naukowych i wdra#ania najnowocze&niejszych technologii - 
utrata podmiotowo&ci przez kluczowe pomorskie przedsi%biorstwa, 
mi%dzy innymi w wyniku procesów prywatyzacyjnych najwi%kszych 
przedsi%biorstw, ograniczaj$ nak"ady na rozwój technologii,

ryzyko „utopienia” znacznych &rodków (b"%dny wybór priorytetów, 
przegrana w konkurencji z innymi o&rodkami), które mog"yby zosta' 
przeznaczone na inwestycje w inne dziedziny; ryzyko jest du#e, szczególnie 
gdy znaczna cz%&' &rodków pochodzi ze &rodków publicznych (bud#etów 
samorz$dów, funduszy strukturalnych itp.),

problemy z zad"u#eniem sektora publicznego, zarówno w Europie 
Zachodniej (p"atnicy netto do bud#etu Unii Europejskiej), jak i w kraju, 
mog$ spowodowa' brak &rodków na inwestycje w sektorze publicznym, 
a w konsekwencji brak &rodków ,nansowych na rozwój infrastruktury 
badawczej oraz badania w regionie.

W poszukiwaniu specjalizacji technologicznych Pomorza – 
wnioski z bada+

Efektywne wspieranie rozwoju nisz technologicznych wymaga dokonania 
ich selekcji. Specjalizacje technologiczne, które stan$ si% si"$ nap%dow$ 
rozwoju regionalnego, charakteryzuj$ce si% najwi%kszym potencja"em 
rozwojowym (zarówno pod wzgl%dem naukowym, jak i wdro#eniowym), to:

informacja i komunikacja

elektronika

technologie produkcyjne

energia i zasoby 

&rodowisko 

Istotny potencja" technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  
w województwie pomorskim wynika z istnienia w regionie silnego zaplecza 
naukowego dedykowanego tym technologiom. Dotyczy to przede wszy-
stkim wydzia"ów i katedr szkó" wy#szych zlokalizowanych na Pomorzu (m.in. 
Politechnice Gda!skiej, Uniwersytecie Gda!skim, Gda!skim Uniwersytecie 
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Medycznym, Akademii Morskiej w Gdyni), a tak#e innych regionalnych insty-
tucji naukowych zwi$zanych z tym obszarem. Uczelnie kszta"c$ niemal 4400 
specjalistów informatyki, dostarczaj$c co roku na rynek w granicach 600-
950 absolwentów kierunków informatycznych. Region dysponuje równie# 
silnym i nowoczesnym zapleczem infrastrukturalnym, do którego nale#$ 
m.in. centrum informatyczne TASK, sie' PIONIER, superkomputer Galera czy 
o&rodek Komputerów Du#ej Mocy. Znacz$cy potencja" biznesowy w sposób 
istotny wyró#nia t% dziedzin% technologii. W regionie istnieje wiele ,rm  
z obszaru telekomunikacji i informatyki, w tym równie# nale#$ce do 
liderów w swojej dziedzinie, na przyk"ad Intel Technology Poland, oddzia" 
,rmy Asseco (dawny Prokom Software), YDP, Atena, DGT, Flextronics 
International Poland. Przyk"adem udanej wspó"pracy przedsi%biorców, 
uczelni i administracji publicznej jest inicjatywa klastrowa Interizon, uznana 
za klaster kluczowy dla rozwoju Pomorza.

Wyró#niaj$c$ si% specjalizacj$, pod wzgl%dem potencja"u zespo"ów ba-
dawczych na tle Europy i &wiata jest elektronika. Zapó-nienie technologi-
czne pomorskich zespo"ów badawczych w tym obszarze, jest niewielkie  
w odniesieniu do Europy i &wiata i nie jest tak znacz$ce jak w wi%kszo&ci 
innych technologii. W&ród korzystnych warunków rozwoju elektroniki, 
wskazuje si% na szerokie mo#liwo&ci jej wykorzystania, w szczególno&ci 
w przemy&le morskim (np. systemy monitorowania sytuacji na morzu, 
zabezpieczanie dzia"a! na morskich obszarach krytycznych). Dost%p 
regionu do morza jest wa#ny równie# w kontek&cie rozwoju morskiej 
elektroniki militarnej, tj. militarnych technologii nawodnych i podwodnych. 
Mocn$ stron$ w regionie s$, tak#e silne zasoby B+R, w tym w szczególno&ci 
specjalistyczne kierunki kszta"cenia studentów na pomorskich uczelniach 
(m.in. Politechnice Gda!skiej, Akademii Marynarki Wojennej), a tak#e inne 
o&rodki badawczo-rozwojowe (np. Centrum Techniki Morskiej).

Regionalne technologie produkcyjne s$ silne zarówno pod wzgl%dem 
potencja"u naukowego, jak i cechuj$ si% wysokim zainteresowaniem  
i gotowo&ci$ wdro#enia przez pomorskich przedsi%biorców. W regionie 
funkcjonuje przesz"o 28 000 przedsi%biorstw produkcyjnych, generuj$cych 
niemal 14 mld PLN warto&ci dodanej rocznie. Implementacja technologii 
produkcyjnych mo#e przynie&' Pomorzu korzy&ci zarówno w wymiarze 
spo"ecznym, naukowo-badawczym, jak i gospodarczym.

Specy,ka lokalizacyjna i zasobowa woj. pomorskiego sprawia, #e dysponuje 
ono wysokim potencja"em rozwoju technologii z obszaru energetyki, 
szczególnie zwi$zanej z pozyskiwaniem energii z odnawialnych -róde". 
Region posiada znaczne zasoby energii wiatrowej (tj. wietrzno&'), biomasy 
(m.in. /u"awy Wi&lane) oraz energii wodnej. Ponadto szacuje si%, #e 75% 
terenów województwa mo#e spoczywa' na z"o#ach gazu "upkowego. Silne 
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zaplecze naukowe pomorskich uczelni (przede wszystkim Politechniki 
Gda!skiej) oraz o&rodków badawczych (np. Instytut Maszyn Przep"ywowych 
PAN, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego), jak równie# funkcjonowanie 
silnych graczy z obszaru energetyki, stwarzaj$ po#$dane warunki do rozwoju 
technologii energetycznych w regionie. Grupa Energa wraz z Instytutem 
Energetyki w Gda!sku stworzy"y pilota#owy projekt pn. „Inteligentny 
Pó"wysep”, który obejmuje instalacj% inteligentnej sieci energetycznej na 
Pó"wyspie Helskim. W regionie istniej$ równie# inne przedsi%biorstwa 
wi$#$ce swój rozwój z technologiami energii odnawialnej – zrzeszonymi 
m.in. w inicjatywach klastrowych, takich jak Ba"tycki Klaster Ekoenergetyczny 
czy Nadwi&la!ski Klaster Energii Odnawialnej. Przedsi%biorstwami zain-
teresowanymi wdra#aniem technologii ICT w obszarze energetyki (tzn. 
inteligentnych sieci energetycznych) s$ m.in. Grupa Energa, Vector, Multi-
media Polska czy Pomorska Spó"ka Gazownictwa.

Najistotniejsz$ technologi$ ze specjalizacji zwi$zanej ze &rodowiskiem, 
jest technologia dotycz$ca zasobów wody, w tym rozwi$zania stosowane  
w wypadku powodzi, suszy czy po&wi%cone zagadnieniom -ród"a 
i jako&ci wody. W regionie wyst%puj$ bogate zasoby wód, zarówno 
powierzchniowych, jak i podziemnych, a jednym z najwi%kszych atutów 
&rodowiskowych regionu jest dost%p do wód morskich. Wdro#enie 
technologii z tego obszaru niesie ze sob$ liczne korzy&ci, przede wszystkim 
spo"eczne oraz naukowo-badawcze. Warto podkre&li', #e technologie te 
wpisuj$ si% w globalne wyzwania przysz"o&ci zwi$zane z rywalizacj$ o dobra 
rzadkie – wod% pitn$.

W&ród dziedzin, charakteryzuj$cych si% istotnym potencja"em naukowym, 
ale ograniczonym potencja"em komercjalizacji s$ technologie: medyczne 
zwi$zane z farmaceutyk$, zdrowiem czy genetyk$, technologie z nauk 
przyrodniczych, rolniczych, a tak#e chemicznych. Potencja" technologiczny 
tych dziedzin jest w regionie silny, mimo wszystko nie wzbudza on zain-
teresowania ze strony biznesowej.

W wypadku tych specjalizacji okazuje si%, #e przedsi%biorstwa wol$ raczej 
kupi' gotow$ technologi% ni# przechodzi' ca"y proces od pomys"u do 
sprzeda#y nowej technologii. 
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ZAPOMNIANE PERYFERIUM

pomorska gospodarka podupada w wyniku &wiatowego kryzysu  

ko!cz$ si% fundusze strukturalne i nap"yw inwestycji zagranicznych

region i Trójmiasto wyludniaj$ si% – m"odzi i i wykszta"ceni emigruj$

pojawiaj$ si% inwestycje w „brudnych technologiach”, co niszczy atuty 
&rodowiskowe

Zewn%trzne uwarunkowania dla rozwoju tego scenariusza s$ podobne jak  
w przypadku rodzimej przedsi%biorczo&ci. +wiat po kryzysie ,nansowym oraz 
nast%puj$cym po nim kryzysie ,nansów publicznych w krajach rozwini%tych 
wchodzi w okres turbulencji charakteryzuj$cy si%:

niskim tempem wzrostu gospodarczego, 

wzrostem protekcjonizmu skutkuj$cego spadkiem handlu mi%dzynaro-
dowego oraz bezpo&rednich inwestycji zagranicznych, 

pojawiaj$cymi si% kryzysami mi%dzy innymi spowodowanymi ograni-
czeniami i .uktuacjami cen na rynku surowców energetycznych.

kryzysem ,nansów publicznych w krajach rozwini%tych.

Na Pomorze przesta" p"yn$' strumie! bezpo&rednich inwestycji zagranicznych, 
a obecni ju# inwestorzy si% wycofuj$. Ponadto w wyniku narastaj$cego kryzysu 
,nansów publicznych w krajach Europy Zachodniej zostaje zahamowany nap"yw 
do regionu &rodków z funduszy strukturalnych. 

Cz%&' przedsi%biorstw rodzimych upad"a w wyniku kryzysu gospodarczego. Te, 
które przetrwa"y, w wi%kszo&ci musia"y ograniczy' zakres dzia"alno&ci i znajduj$ 
si% w s"abej kondycji ,nansowej. Odci%te od ,nansowania komercyjnego (banków 
zagranicznych) oraz publicznego (z funduszy strukturalnych) nie maj$ &rodków na 
rozwój.

Brak &rodków na inwestycje w aparatur% oraz nowe prace badawcze powoduje 
systematyczne podupadanie pomorskich jednostek naukowych. M"odzi obiecuj$cy 
naukowcy wyje#d#aj$ do bardziej dynamicznych o&rodków. Konsekwencj$ jest 
obni#anie poziomu bada! i kszta"cenia, a w rezultacie jako&ci absolwentów 
pomorskich uczelni.

W regionie wyst%puje wysokie bezrobocie. Nowe miejsca pracy powstaj$ bar-
dzo powoli. Nast%puje spadek realnych wynagrodze! zarówno w sektorze 
przedsi%biorstw, jak i bud#etowym. Nast%puje wzrost nierówno&ci spo"ecznych,  
w szczególno&ci pomi%dzy osobami zatrudnionymi a bezrobotnymi.

Najbardziej dynamiczne jednostki (ludzie m"odzi, wykszta"ceni) wyje#d#aj$  
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w poszukiwaniu lepszych warunków #ycia do innych o&rodków - Warszawy lub za 
granic%. Region, a zw"aszcza aglomeracja, ulegaj$ depopulacji - niektóre dzielnice 
si% wyludniaj$.

Zapomniane peryferium - „brudne inwestycje”

Jedn$ z opcji, która mo#e wyst$pi' w wypadku urzeczywistnienia si% tego 
scenariusza, jest lokalizacja w regionie „brudnych inwestycji”. W wyniku kryzysu 
gospodarczego, du#ego bezrobocia i problemów (niepokojów) spo"ecznych 
region jest zmuszony przyjmowa' jakiekolwiek inwestycje, które poprawi"yby 
sytuacj% ekonomiczn$ mieszka!ców. W regionie lokalizuj$ si% wi%c inwestycje 
oparte na „brudnych technologiach”, generuj$ce wysokie koszty zewn%trzne - 
zanieczyszczenie &rodowiska, choroby ludno&ci (pracowników), du#$ uci$#liwo&' 
(ha"as). Miejsca pracy tworzone przez te przedsi%biorstwa s$ ma"o atrakcyjne 
zarówno pod wzgl%dem wynagrodzenia, jak i mo#liwo&ci rozwoju.

W wyniku wzrostu emisji zanieczyszcze! i odpadów degraduje si% &rodowisko 
naturalne i w konsekwencji nast%puje obni#enie jako&ci #ycia w regionie.
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&cie'ki rozwojowe Pomorza w perspektywie roku 2030
Zde,niowane scenariusze rozwoju Pomorza pokazuj$ ró#ne opcje i perspektywy 
dla regionu w przysz"o&ci. To jaki ostatecznie scenariusz lub grupa scenariuszy 
si% urzeczywistni zale#y od wielu czynników. Cz%&' ma charakter endogeniczny 
z punktu widzenia regionalnych interesariuszy, a na cz%&' z nich nie mamy jako 
region wp"ywu. Niektóre elementy zale#$ wprost od naszych decyzji i wyboru jaki 
dokonamy, a niektóre za nich kszta"tuj$ globalne trendy. Jakie s$ wi%c z punktu 
widzenia Pomorza kluczowe uwarunkowania, punkty zwrotne czy alternatywy,  
z których region mo#e wybra' i w ten sposób okre&li' swoj$ &cie#k% rozwojow$? 
Kluczowa wydaje si% odpowied- na pytania jak b%dzie si% kszta"towa"a 
rzeczywisto&' w trzech wymiarach:

1) czy utrzymany zostanie dotychczasowy paradygmat rozwoju oparty 
na modelu gospodarki kapitalistycznej czy &wiat b%dzie d$#y" do wy-
pracowania nowego modelu, w szczególno&ci w wi%kszym stopniu 
wykorzystuj$cego idee i zasady ekonomii spo"ecznej? 

2) czy region pomorski b%dzie atrakcyjnym regionem z punktu widzenia 
mieszka!ców, inwestorów, partnerów? Czy b%dziemy przyci$ga' zasoby 
czy raczej je traci'?

3) czy uda nam si% przebi' swoisty szklany su,t rozwojowy i przej&' do 
grupy gospodarek innowacyjnych, a nie pozosta' w grupie imitatorów  
i podwykonawców? 

Kapitalizm czy ekonomia spo!eczna?

Pierwszym kluczowym elementem, który zdeterminuje nasz$ przysz"o&' jest to czy 
utrzymany zostanie dotychczasowy paradygmat rozwoju, oparty na globalizacji, 
gospodarce kapitalistycznej i dominacji prywatnej w"asno&ci. Powi$zany jest on  
z utrzymaniem dominuj$cej roli (chocia# nie koniecznie tak mocno jak w ostatnich 
dziesi%cioleciach) tzw. „&wiata zachodu” rozumianego jako Europa (w szczególno&ci 
zachodnia) oraz Ameryka Pó"nocna (w szczególno&ci Stany Zjednoczone). 

Czy jest alternatywa dla rynku – ile ekonomii spo!ecznej?
Co jest alternatyw$ dla kapitalizmu? Jeste&my przyzwyczajeni do ujmowa-
nia alternatywno&ci w sposób dwóch przeciwstawnych opcji: albo rynek 
albo centralne planowanie. Wyra-nie zaznacza si% to w debacie publicznej, 
która raz sk"ania si% ku prywatyzacji, drugi raz mówi o nacjonalizacji czy 
upa!stwowieniu np. s"u#by zdrowia. Tymczasem nie ma konieczno&ci 
alternatywy na zasadzie albo pa!stwo albo wolny rynek. Istnieje uk"ad 
trójk$tny, w którym mamy administracj%, biznes i spo"ecze!stwo oby-
watelskie - trzeci sektor. Jak jednak znale-' alternatyw% dla rynku i dla 
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pa!stwa? Kluczowym zagadnieniem jest w tym przypadku „uspo"ecznienie”, 
czyli co& co nie jest ani komercjalizacj$ ani etatyzacj$. 

W Unii Europejskiej postawienie na ekonomi% spo"eczn$ jest bardzo 
silnie akcentowane. Istnieje przekonanie, #e jest jaki& trzeci element poza 
pa!stwem. Niestety w Polsce mamy podwójne podej&cie tzn. cz%&' ekonomii 
spo"ecznej opiera si% wy"$cznie na pa!stwie i oczekuje od niego silnego 
wsparcia, a druga cz%&' stara si% utworzy' przedsi%biorstwa, które b%d$ 
konkurowa' na rynku z innymi ,rmami. Natomiast ekonomia spo"eczna 
jest t$ trzeci$ drog$. Jest my&leniem, które nie ma zast$pi', lecz uzupe"ni' 
pa!stwo i rynek. Tak jak rynek i pa!stwo s$ zawodne, tak te# trzeci sektor 
bywa u"omny. Sektory te s$ zawodne w niektórych kwestiach i dlatego 
powinny wzajemnie si% uzupe"nia'. 

Podej&cie do ekonomii spo"ecznej w perspektywie europejskiej jest bardzo 
ró#ne. Cz%&' z funkcjonuj$cych obecnie rozwi$za! wynika z XIX-wiecznych 
podzia"ów. Francuscy przedstawiciele ekonomii spo"ecznej prezentuj$ 
komunistyczny rodowód, natomiast w Wielkiej Brytanii s$ nastawieni na 
dzia"alno&' gospodarcz$. W Polsce nie uda"o si% znale-' w"asnego modelu. 
Przeznaczyli&my niema"o pieni%dzy na wspieranie ekonomii spo"ecznej, ale 
jej nie wsparli&my. Niektórzy twierdz$, #e w pewnych województwach jest 
wi%cej o&rodków wsparcia ni# podmiotów ekonomii spo"ecznej. Problemem 
jest jednak zbyt w$skie uj%cie ekonomii spo"ecznej. Uto#samiaj$c j$ wy"$cz-
nie ze spó"dzielniami socjalnymi, mylimy j$ z ekonomi$ socjaln$ – sposobem 
na zagospodarowanie osób, które nie radz$ sobie na rynku pracy. Ekonomia 
spo"eczna jest du#o szerszym poj%ciem. To nie jest ekonomia tylko dla tych, 
którym si% nie uda"o albo startuj$ jeszcze raz. To jest ekonomia dla tych, 
którzy maj$ inn$ wizj% i nie chc$ funkcjonowa' w korporacjach. Ró#nica le#y 
w sposobie my&lenia i warto&ciach. Ekonomia spo"eczna nie jest nastawiona 
na rozwój za wszelk$ cen%. Cz%&' zwolenników ekonomii spo"ecznej uwa#a, 
#e powinni&my si% raczej zwija' ni# rozwija'. PKB nie mówi o tym o czym 
chcieliby&my w kontek&cie ekonomii spo"ecznej rozmawia'. Z drugiej strony 
szacunkowe dane pokazuj$, #e w Unii Europejskiej jest ok. 1 mln podmiotów 
ekonomii spo"ecznej, które tworz$ ok. 10%  PKB i zapewniaj$ 6% rynku 
pracy. Jest to znacz$ca si"a, która b%dzie si% rozwija'. W tym kontek&cie 
pojawia si% pytanie: czy b%dzie si% rozwija' i stanie si% alternatyw$ na 
zasadzie przeciwstawienia czy pokazania innej drogi? Na ile jest to radykalna 
alternatywa? Na ile nale#a"oby odrzuci' rynek i przyj$' inn$ formu"%, a na 
ile my&le' w kategorii poszukiwania nowych rozwi$za!? Trzeci sektor jest 
pod tym wzgl%dem bardzo ró#norodny. Znajdziemy zarówno radykalne 
podej&cia ekonomii alternatywnej oparte na my&leniu o silnej w"asno&ci 
spo"ecznej, jak i mniej skrajne zwi$zane z w"asno&ci$ prywatn$ w oparciu 
o interesariuszy, którzy s$ zainteresowani funkcjonowaniem, a nie zyskiem. 
Interesariusze korzystaj$ nie na tym, #e w"o#$ w okre&lony interes pieni$dze 
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Alternatyw$ dla tego paradygmatu mo#e by' odej&cie (przynajmniej cz%&ciowe) 
od modelu kapitalistycznego i oparcie rozwoju w wi%kszym stopniu na eko-
nomii spo"ecznej, w tym w"asno&ci spo"ecznej oraz niepieni%#nej wymianie 
dóbr i us"ug. Elementem tych zmian mog"oby by' równie# (przynajmniej 
cz%&ciowe) zahamowanie lub odwrócenie tendencji rosn$cej roli korporacji 
mi%dzynarodowych, a w konsekwencji zmiana dotychczasowego modelu pro-
dukcji i dystrybucji dóbr tj. koncentracji produkcji w krajach o niskich kosztach 
pracy i ni#szych standardach zwi$zanych z ochron$ &rodowiska, a nast%pnie ich 
dystrybucji w krajach o wysokim poziomie zamo#no&ci. 

Rewolucja technologiczna, która zasz"a w ostatnich dekadach, zwi$zana z roz-
wojem Internetu, umo#liwi"a "atw$, szybk$ i tani$ komunikacj%. W konsekwencji 
sprawia ona, #e mo#liwa jest wspó"praca na odleg"o&' w „wirtualnych zespo"ach”. 
Internet umo#liwia równie# "atw$ i szybk$ wymian% danych m.in. projektów 
cyfrowych. Taka sytuacja w po"$czeniu z rosn$cymi mo#liwo&ciami jakie daje druk 
3D mo#e przyczyni' si% do zmiany obecnego modelu. Umo#liwi ona przej&cie na 
model, gdzie sama produkcja b%dzie rozproszona – odbywa' si% b%dzie w pobli#u 
rynku zbytu lub we w"asnym domu co umo#liwi z kolei upowszechnienie si% roli 
prosumenta w wielu obszarach, w których dzi& zaopatrujemy si% w sklepach. 
Wymianie (w tym mi%dzynarodowej) z kolei b%dzie podlega' tzw. warto&' 
niematerialna, np. w postaci wzorów u#ytkowych, projektowych, prototypów, 
technologii itp. 

Warto zauwa#y', #e pewne przejawy innego modelu produkcji-dystrybucji mo-
#emy obserwowa' ju# dzi&. Dobrym przyk"adem jest tutaj rynek telefonów 
komórkowych (smartfonów). Dzi& g"ówn$ warto&ci$ tego produktu nie jest samo 
,zyczne urz$dzenie, ale oprogramowanie, które jest do niego do"$czane i które 
mo#na na nim zainstalowa'. Sprzeda# jest mo#liwa dzi%ki powstaniu swoistych 
hubów wymiany (sprzeda#y) aplikacji w postaci Apple Store czy Google Play. 

Przytoczone powy#ej zmiany technologiczne i konsekwencje jakie ze sob$ nio-
s$ nie musz$ oczywi&cie doprowadzi' do upadku systemu kapitalistycznego, 
ale raczej jakiej& jego ewolucji. Pokazuj$ jednak, #e coraz cz%&ciej i w wielu 
obszarach mo#liwe jest alternatywne zorganizowanie procesów wytwórczych 
dla modelu silnie skoncentrowanego i kontrolowanego przez globalne koncerny. 
Taka mo#liwo&' w po"$czeniu z buntem (który ju# dzi& mo#emy obserwowa'  
w wielu krajach) przeciwko konsekwencjom dzisiejszego modelu m.in. silnemu 
rozwarstwieniu spo"ecznemu, mo#e doprowadzi' do zmiany dotychczasowych 
paradygmatów.  

- chc$ #eby przedsi%biorstwo &wiadczy"o lepsze us"ugi, wspomaga"o rozwój 
lokalny i jako&' #ycia w danym obszarze. 

Piotr Fr'czak, Fundacja Rozwoju Spo"ecze&stwa Obywatelskiego 
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Czy b%dziemy atrakcyjni?

Drugim istotnym elementem, od którego zale#y przysz"o&' regionu jest szeroko 
rozumiana atrakcyjno&'. Czy Pomorze b%dzie atrakcyjnym regionem, który b%dzie 
przyci$ga" zarówno inwestorów mi%dzynarodowych i krajowych, jak równie# 
nowych mieszka!ców z innych regionów, z zagranicy? Czy Pomorze b%dzie na 
tyle atrakcyjne aby obecni mieszka!cy chcieli pozosta' i wychowywa' tutaj swoje 
dzieci? 

Tak rozumiana atrakcyjno&' zale#y od wielu czynników. Pierwszym i podstawowym 
z nich jest czyste &rodowisko, zapewniaj$ce przyjemne miejsce do #ycia. Drugim 
jest odpowiednia infrastruktura – zarówno ta tradycyjna drogowa, lotnicza, jak 
i nowa – teleinformatyczna - zapewniaj$ca dost%pno&' i komunikacj% z krajem, 
Europ$ i &wiatem. Kolejn$ grup% czynników decyduj$cych o atrakcyjno&ci 
miejsca stanowi jako&' szeroko rozumianych us"ug publicznych, w szczególno&ci 
edukacji, s"u#by zdrowia, ale równie# sprawno&' szeroko rozumianej administracji 
publicznej, bezpiecze!stwa i ochrony prawnej. Wreszcie istotne b%d$ równie# 
czynniki mi%kkie – kwestia kapita"u ludzkiego, zdolno&' do wspó"pracy, otwarto&' 
na innych np. przybyszów z innych cz%&ci kraju oraz zagranicy, w tym z innych 
kr%gów kulturowych. W tym kontek&cie istotne b%dzie równie# to czy uda nam si% 
utrzyma' spójno&' spo"ecze!stwa naszego regionu czy na bazie istniej$cych b$d- 
nowopowsta"ych ró#nic – na tle ekonomicznym, kulturowym, pokoleniowym - 
pojawia' si% b%d$ kon.ikty spo"eczne. 

To czy b%dziemy atrakcyjni (i w jakim stopniu) – na tle innych obszarów (kraju, 
zagranicy) b%dzie decydowa"o o tym czy b%dziemy przyci$ga' zasoby (,nansowe, 
ludzkie) czy je traci'. 

Przebijemy szklany su(t czy utkniemy w pu!apce "redniego dochodu?

Trzecim istotnym elementem, który zdecyduje o tym gdzie znajdzie si% Pomorze 
w roku 2030 b%dzie to czy uda si% zmieni' nasz dotychczasowy model rozwojowy. 

Przez ostatnie 20 lat rozwijali&my si% relatywnie szybko i wydawa"o si%, #e 
dotychczasowy model rozwoju pozwoli nam na do"$czenie do grupy krajów 
wysokorozwini%tych.* Oparli&my swój rozwój na przyci$ganiu z zewn$trz 
kluczowych zasobów i uzupe"nieniu ich relatywnie niskimi kosztami pracy w kraju. 
Importowali&my z zagranicy kapita" (zarówno w postaci inwestycji zagranicznych, 
jak i &rodków pomocowych UE), technologie oraz metody zarz$dzania.   

Do niedawna wydawa"o si%, #e ten „motor” dzia"a doskonale. Dochody ros"y, 
bezrobocie spada"o, a inwestycje infrastrukturalne pozwala"y nam naocznie prze-
kona' si% o szybkim tempie rozwoju.*Wszystko to dawa"o poczucie, #e coraz bli#ej 
nam do mitycznego Zachodu – nie pytali&my czy, ale kiedy „dogonimy” Niemców, 
Szwedów czy Amerykanów?

Jednak kryzys ekonomiczny obudzi" nas z letargu, przyjemnego nastroju, #e 
b%dzie wci$# lepiej i lepiej. Odkry" przed nami s"abo&ci dotychczasowego sposobu 
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rozwoju – okaza"o si%, #e jego „motor” w mi%dzyczasie zardzewia".*Staje si% jasne, 
#e obecny model si% wyczerpuje, ale czy mamy pomys" na nowy?

Je&li chcemy dalej si% rozwija' i do"$czy' do grona wysoko rozwini%tych gos-
podarek b%dziemy zmuszeni opiera' si% o nasz wewn%trzny potencja" – ludzi, 
oszcz%dno&ci, technologie – buduj$c podmiotowo&', zarówno ca"ego regionu, jak 
i poszczególnych specjalizacji gospodarczych.

Jednym z kluczowych wyzwa! jest zrozumienie, #e nie konsumowanie na kredyt, 
lecz oszcz%dzanie pozwoli nam nadal si% rozwija'. Dzi& jeste&my „w ogonie” krajów 
europejskich pod wzgl%dem stopy oszcz%dzania. Zamiast budowa', konsumujemy 
nasz przysz"y wzrost. Jednak samo zwi%kszenie stopy oszcz%dno&ci nie wy-
starczy.* Rodzimy kapita" powinien w wi%kszym stopniu stworzy' fundamenty 
pod d"ugookresowy rozwój – ,nansowa' oparte na w"asnej my&li i technologii 
innowacje, tak#e te najbardziej ryzykowne.*

W przypadku innowacji konieczna jest praca zespo"owa. Kluczowe jest "$czenie 
ró#nych zasobów i umiej%tno&' wspó"pracy. Do&wiadczenie pokazuje, #e jest to 
jedna z naszych najwi%kszych s"abo&ci.* Musimy przesta' my&le' perspektyw$ 
JA - ONI, a zacz$' my&le' perspektyw$ MY.*Perspektyw% MY musimy budowa' 
w ró#nych relacjach. Od lat nasz$ pi%t$ achillesow$ jest wspó"praca pomi%dzy 
biznesem, nauk$ oraz administracj$. Nie mniejszym wyzwaniem jest nauczenie 
si% partnerstwa w relacjach pomi%dzy samymi przedsi%biorcami, a tak#e – co jest 
kluczowe, je&li chcemy uwolni' kreatywno&' i innowacyjno&' w przedsi%biorstwach 
– pomi%dzy przedsi%biorcami i ich pracownikami. Wreszcie musimy szuka' tego 
co "$czy i rozwija', na partnerskich zasadach, kooperacj% pomi%dzy aglomeracj$ 
oraz pozosta"$ cz%&ci$ regionu.

Niezwykle istotna jest rola administracji. Potrzebujemy administracji sprawnej, 
przyjaznej i nakierowanej na tworzenie mechanizmów rozwojowych opartych 
o inicjatywy biznesu i spo"ecze!stwa. Potrzebujemy administracji, która b%dzie 
"$cznikiem, mog$cym budowa' pole do wspó"pracy pomi%dzy uczelniami  
a przedsi%biorstwami (ma"ymi i du#ymi) oraz ich otoczeniem. Wreszcie po-
trzebujemy administracji samoograniczaj$cej si%, a nie wykorzystuj$cej b%d$ce  
w jej dyspozycji &rodki publiczne do rozbudowy biurokracji. Nie mo#e si% ona sku-
pia' na tworzeniu nowych podmiotów publicznych lub rozbudowie istniej$cych, 
a tym samym „zaw"aszczaniu” coraz to nowych obszarów dzia"alno&ci, które mog$ 
by' realizowane przez ,rmy, uczelnie czy organizacje sektora pozarz$dowego. 

Czy Pomorze jest gotowe, aby odpowiedzie' na te wyzwania? 
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Warto"ci i p%kni%cia w spo!ecze+stwie Pomorza –  
gdzie nas prowadz#? Czy mo'emy zbudowa, model 

rozwojowy bazuj#cy na aktywizacji spo!ecznej  
i samoorganizacji?

Gdzie nas zaprowadz$ warto&ci i p%kni%cia, aktywno&' spo"eczna  
i samoorganizacja? Ka#de z tych poj%' jest w$tpliwe. Które z ewidentnie 
istniej$cych ró#nic, p%kni%' w sferze warto&ci spo"ecze!stwa pomorskiego 
maj$ wymiar globalny, a które s$ specy,cznie pomorskie? Czy p%kni%cia  
o charakterze ideologicznym, które rzutuj$ np. jako blokada wspó"pracy, 
mog$ nie mie' uwarunkowa! lokalnych, tylko mog$ wyp"ywa' z uwa-
runkowa! ogólnopolskich, globalnych? Globalne uwarunkowania mog$ 
by' o wiele istotniejsze z punktu widzenia ludzi, którzy tutaj funkcjonuj$ 
ni# to co zde,niowaliby&my jako syndrom warto&ci pomorskich. Jest jedna 
w$tpliwo&': czy, na ile i czym w &wiecie warto&ci, zachowa! przek"adaj$cych 
si% na aktywno&', spo"ecze!stwo pomorskie si% wyró#nia? Na czym polega 
jego specy,ka? 

Drugie pytanie: czy te ró#nice – które tak czy inaczej zdiagnozujemy 
– mog$ by' traktowane jako zasób prorozwojowy? Czy s$ elementem 
napi%cia, dynamizuj$cym czy raczej barier$ np. prowadz$c do destru-
ktywnych kon.iktów na tle etnicznym, ekonomicznym, politycznym, 
&wiatopogl$dowym, religijnym czy jakimkolwiek innym? Wydaje mi si%, 
#e ci$gle w dyskursie publicznym nie ma jednoznacznego rozstrzygni%cia  
i wewn%trznego przekonania kr%gu elity regionalnej, czy to jest nasz zasób 
czy pewna bariera.

Je&li uznamy istniej$ce ró#nice i zró#nicowany &wiat warto&ci jako zasób 
prorozwojowy, to pojawia si% trzecie pytanie (mo#na powiedzie', #e jest 
istotniejsze ni# poprzednie): jak  go wykorzysta' i zaprz$c do rozwoju? /eby 
go wykorzysta' potrzebujemy odpowiednich ludzi, odpowiednich instytucji 
i procedur u"atwiaj$cych - czy w ogóle umo#liwiaj$cych - jak$kolwiek 
wspó"prac%, a tak#e narz%dzi oraz technologii. Bez lepiej funkcjonuj$cych 
instytucji, a wi%c wykonuj$cych odpowiednie procedury, nie mamy w ogóle 
szansy na mówienie o scenariuszach rozwojowych. 

Co to znaczy aktywne spo"ecze!stwo? Wszyscy przyjmujemy jako aksjomat, 
#e aktywne spo"ecze!stwo to jest dobre spo"ecze!stwo. Czy ka#da aktywno&' 
jest dobra? Inaczej: czy ka#da aktywno&' jest spo"ecznie u#yteczna? 
Spo"ecze!stwo, w którym jest bardzo wysoki poziom przest%pczo&ci jest 
bardzo aktywne, zajmuje si% wieloma trudnymi zagadnieniami, równie# 
technologicznie zaawansowanymi, ale nie jest to bynajmniej spo"ecznie 
u#yteczne. Do czego nas zaprowadzi aktywna samoorganizacja? Wró'my 
pami%ci$ do dyskursu z pocz$tku III RP, gdzie samoorganizacja i aktywno&' 
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spo"eczna mia"a by' wehiku"em rozwojowym. By"o mnóstwo zakl%', a im 
wi%cej ich u#ywali&my tym intensywniej budowali&my ró#nego rodzaju 
bariery, które blokowa"y samoorganizacj%. Jest jeden moment, w którym 
samoorganizacja okaza"a si% sukcesem. To jest wiek XIX, ale musimy 
pami%ta' o kilku rzeczach, które wtedy mia"y miejsce:

- po pierwsze odbywa"o si% w warunkach opresji ze strony pa!stwa 
niemieckiego i ostrej rywalizacji,

- trwa"o bardzo d"ugo (najd"u#sza wojna nowoczesna w Europie),

- polega"o na mozolnym tworzeniu instytucji – spó"ek zarobkowych, 
banków, spó"dzielni handlowych, produkcyjnych, towarzystw ludowych; na 
Pomorzu przed I wojn$ &wiatow$ w towarzystwach ludowych by"o ponad 
115 tys. ludzi,

- by"y to dzia"ania reaktywne i imitacyjne – odpowied- na dzia"ania zna-
cznie lepiej cywilizacyjnie rozwini%tej, aktywnej i sprawnej spo"eczno&ci 
niemieckiej.

To co uznajemy jako sukces samoorganizacji i samomodernizacji spo"e-
czno&ci polskiej by"o reakcj$, odpowiedzi$ na to co robi" kto& inny oraz 
na&ladownictwa - wszystkie rzeczy, które robili&my by"y ju# wcze&niej ro-
bione przez spo"eczno&ci niemieckie. 

Czy dzisiaj, nie maj$c tych wszystkich elementów rywalizacji, konkurencji 
i innych, b%dziemy w stanie wyrwa' si% z tego imitacyjnego i reakcyjnego 
modelu na&ladowania?

W chwili obecnej widz% dwa zagro#enia:

1. pieni$dze unijne s$ elementem rozleniwiaj$cym, a nie mobilizuj$cym 

2. mentalno&' - jest bardzo du#o ludzi kreatywnych, jednak nie potra,my 
doceni' tego co sami stworzymy; jeste&my pogr$#eni w kompleksach. 
Ciekawe i warto&ciowe jest co& co &ci$gniemy z zagranicy. Jak kupimy 
technologie, to ona jest rekomendowana, dobra. To jest bardzo g"%boko 
mentalnie zakorzenione. To nie jest kwestia nieumiej%tno&ci, ale mental-
no&ci.

Je&li chodzi o scenariusz przysz"o&ciowy, to infrastruktura, na której jeste-
&my obecnie skoncentrowani (rozwój twardy), nie da nam aktywnego 
spo"ecze!stwa, nie popchnie nas rozwojowo. Je&li nawet b%dziemy kon-
centrowali si% na tych skorupach, które s$ oczywi&cie te# potrzebne, to 
musimy przemy&le' kwesti% co to znaczy aktywne spo"ecze!stwo. Nawi$#% 
do dylematu rozwijania gospodarki bez miejsc pracy o czym pisa" Marek 
Dutkowski. Musimy wymy&li' dobr$ odpowied- nie na pytanie: gdzie 
pracujesz? (bo nied"ugo po"owa ludzi nie b%dzie pracowa'), tylko: co robisz? 
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To jest zupe"nie co& innego i odsy"a do pytania: jaka jest graty,kacja za to co 
robisz? Musimy znale-' tak$ odpowied-, #e materialna graty,kacja b%dzie 
odpowiednia, ale te# graty,kacja poprzez uznanie. Jest jeden problem 
polski: mamy do czynienia z resentymentem, dystansem, brakiem zaufania  
i elementami stadnego zaufania np. Solidarno&' by"a innowacj$ o charakterze 
stadnym. Lech B$dkowski by" w komitecie strajkowym i nie móg" &cierpie' 
tego totalnego ba"aganu – tak dzia"a stado, ale nie instytucja, która wymy&la 
projekty cywilizacyjne. A my ca"y czas zatrzymali&my si% na poziomie reakcji 
stadnych, których mamy bardzo du#o i s$ podsycane ideologicznie i karmi$ 
si% urazami i sentymentami. Tymczasem powinni&my pój&' w kierunku 
wspó"pracy i partnerstwa. Pewne atrybuty warto&ci zwi$zane z cechami 
spo"ecze!stwa pomorskiego by' mo#e nas dystynguj$ do nieco wy#szego 
poziomu wspó"pracy, empatii i ch%ci kooperacji.

Prof. Cezary Obracht-Prondzy&ski, Uniwersytet Gda&ski

&cie'ki rozwoju Pomorza

Kszta"towanie si% rzeczywisto&ci w przytoczonych powy#ej trzech kluczowych 
obszarach zdecyduje o miejscu, pozycji i perspektywach rozwoju Pomorza w nad- 
chodz$cych dwudziestu latach. Bior$c pod uwag% powy#sze uwarunkowania 
mo#emy wskaza' na cztery mo#liwe &cie#ki rozwojowe dla Pomorza.

Rys 3. Mo'liwe "cie'ki rozwoju Pomorza
!ród"o: Opracowanie IBnGR.
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I "cie'ka – Przebicie szklanego su(tu 

Kluczowym wyznacznikiem tej &cie#ki jest to, #e udaje nam si% uruchomi'  
i wykorzysta' wewn%trzny potencja" wzrostu, przebi' przys"owiowy „szklany su,t”  
i przej&' do modelu rozwoju opartego na innowacjach i wysokiej warto&ci dodanej. 

Ta &cie#ka rozwojowa w pocz$tkowym okresie mog"aby opiera' si% na scenariuszach 
Centrum Us"ug oraz Lotniskowca Azji, co pozwoli"oby m.in. na akumulacj% 
pewnej ilo&ci kapita"u, kwali,kacji a tak#e nawi$zanie i rozwini%cie relacji 
mi%dzynarodowych. Stanowi"oby to podstaw% do realizacji w dalszej perspektywie 
scenariusza w wi%kszym stopniu opartego na Rodzimej Przedsi%biorczo&ci  
i przede wszystkim Niszy Technologicznej. Do urzeczywistnienia tego ostatniego 
scenariusza kluczowe by"oby jednak zbudowanie ekosystemu innowacyjnego 
&rodowiska opartego na wspó"pracy sfery gospodarki i nauki przy wsparciu 
administracji publicznej. 

Taka &cie#ka rozwoju sprawi równie#, #e b%dziemy atrakcyjnym regionem, 
zapewniaj$cym dobre warunki do #ycia (w sensie ekonomicznym) i perspektyw 
rozwoju kariery zawodowej. Dzi%ki temu b%dziemy przyci$ga' imigrantów, 
zarówno z innych regionów kraju, jak i z zagranicy. 

Droga ta zak"ada równie# utrzymanie dotychczasowego modelu rozwoju 
kapitalizmu, w tym procesów globalizacyjnych. Mo#liwe jest równie# przesuni%cie 
si% – w pewnym zakresie – centrum gospodarczego do Azji czy Ameryki 
Po"udniowej, a tym samym powstanie &wiata bardziej zró#nicowanego. Jednak#e 
Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, b%d$ wci$# silnym graczem 
i stabilizatorem porz$dku mi%dzynarodowego, zapewniaj$cego pokój oraz 
stabilno&' „regu" gry” w tym gospodarczej. 

II "cie'ka - Pu!apka "redniego dochodu

Zak"ada kontynuacj% dotychczasowego modelu rozwoju - modelu, który w du#ym 
stopniu opiera si% o nap"yw kapita"u zagranicznego  nap%dzaj$cego nasz rozwój  
i zapewniaj$cego miejsca pracy oraz dochody ludno&ci. 

W tym wariancie nast$pi urzeczywistnienie si% scenariusza Centrum Us"ug oraz – 
w ograniczonym zakresie – Lotniskowca Azji, które zabezpiecz$ poziom rozwoju 
podobny do dzisiejszego lub jego niewielki  wzrost. W dalszej perspektywie 
czasowej wariant ten by"yby w coraz wi%kszym stopniu oparty o rozwój scenariusza 
Rodzimej Przedsi%biorczo&ci, która dzia"a"aby – w przewa#aj$cej wi%kszo&ci 
– w oparciu o model podwykonawcy dla koncernów mi%dzynarodowych,  
w szczególno&ci niemieckich. 

III "cie'ka - Nowy paradygmat rozwoju 

Trzecia &cie#ka rozwoju zak"ada, #e istotnej zmianie ulega dotychczasowy 
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paradygmat rozwoju. Za"amuje si% dotychczasowy model kapitalizmu oparty na 
korporacjach mi%dzynarodowych, globalizacji i prywatyzacji us"ug publicznych. 

Kluczowym wyznacznikiem i miernikiem rozwoju nie b%dzie wzrost PKB. Wzro&nie 
znaczenie jako&ci #ycia, które w wi%kszym stopniu ni# dzi& b%dzie uwzgl%dnia"o 
jako&' otoczenia, w którym #yjemy, czyste &rodowisko i przyjazne dla cz"owieka 
otoczenie. Relacje mi%dzyludzkie w mniejszym stopniu ni# dzisiaj kszta"towane 
b%d$ w oparciu o mechanizm rynkowy. 

W gospodarce wzro&nie udzia" ekonomii spo"ecznej, której &rodkiem wymiany 
niekoniecznie b%dzie pieni$dz – w szczególno&ci ten kreowany przez system 
bankowy w obecnej postaci – a np. czas. W konsekwencji doprowadzi to do wi%kszej 
równo&ci spo"ecznej. Niew$tpliwie tempo wzrostu gospodarczego mierzonego 
wzrostem PKB b%dzie ni#sze ni# w przypadku &cie#ki Przebicia szklanego su,tu. 

Warunkami, które b%d$ prowadzi"y do realizacji tego scenariusza b%dzie 
pog"%biaj$cy si% kryzys ekonomiczny, rosn$ce bezrobocie, post%puj$cy wzrost 
nierówno&ci spo"ecznych, niepokoje spo"eczne, co doprowadzi do kryzysu 
kapitalizmu w obecnej postaci i konieczno&ci poszukania nowych rozwi$za!. 
Dodatkowym czynnikiem, który b%dzie sprzyja" urzeczywistnieniu si% tego 
modelu rozwoju s$ zmiany technologiczne, w szczególno&ci rozwój technologii 
teleinformatycznych oraz druku 3-D, które umo#liwiaj$ inny sposób organizacji 
produkcji i dystrybucji. 

Ta &cie#ka rozwojowa, zak"ada zmian% paradygmatu w zakresie systemu produkcji  
i dystrybucji, w szczególno&ci poprzez przej&cie od „gospodarki rzek” do „gos-
podarki jezior”. Tym samym nasz rozwój w zdecydowanie wi%kszym stopniu 
opiera"by si% na scenariuszu Rodzimej Przedsi%biorczo&ci oraz Jeziorze Ba"tyckim, 
co by"oby konsekwencj$ przej&cia od zmiany modelu, b$d- scenariuszu Rezydencji 
Pomorze – co by"oby efektem wi%kszego priorytetu dla jako&ci #ycia ni# szybkiego 
wzrostu gospodarczego. 

Gospodarka rzek i gospodarka jezior
Obecny &wiatowy kryzys gospodarczy nie wydaje si% by' wy"$cznie kryzy-
sem koniunkturalnym. Jego g"%boko&' wskazuje, #e mamy do czynienia  
z pocz$tkiem zmian nie tylko w organizacji systemu ,nansowego (to tylko 
widoczna cz%&' kryzysu), ale tak#e zmian w preferencjach konsumenckich 
i procesach wytwórczych. Nie chodzi tu tylko o dalsze przeniesienie si% 
konsumpcji z przedmiotów na us"ugi, w tym te bardzo „mi%kkie” czy te#  
o dalsz$ dezuindustrializacj% Europy i Stanów Zjednoczonych. Z buduj$-
cych si% postaw samoograniczaj$cych (wynikaj$cych z relatywnego 
zbiednienia) mo#e wy"oni' si% nowa &wiadomo&' i nowa organizacja 
procesów przetwórczych.

Od pocz$tku rewolucji przemys"owej w XIX wieku gospodarka oparta jest 
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o zasad% strumienia, który w wi%kszym lub szybszym tempie przekszta"ca 
surowce w produkty u#ytkowe (przedmioty), których jest coraz wi%cej 
i s$ coraz bardziej zró#nicowane. D$#enie do ró#nicowania i nowo&ci jest 
zreszt$ jednym z wyników funkcjonowania gospodarki rynkowej, w której 
konsumenci obok warto&ci u#ytkowych poszukuj$ te# „inno&ci” jako -ród"a 
zwi%kszonej satysfakcji.  Uzyskiwanie satysfakcji z „inno&ci” prowadzi do 
tworzenia si% nowych "a!cuchów przetwórczych spo#ywaj$cych coraz 
wi%ksze zasoby surowców i energii. Prowadzi to do rosn$cych odpadów 
zarówno procesowych, jak i produktów ko!cowych, które straci"y cechy 
nowo&ci i inno&ci. Ten proces organizacji produkcji i konsumpcji nazwiemy 
gospodark$ rzek. 

W odró#nieniu istniej$ przyk"ady tworzenia si% samowystarczalnych 
procesów, w których celem jest sta"e zmniejszanie zu#ycia energii i pe"ny 
zamkni%ty obieg surowców. Gospodarki tak zorganizowane nazwijmy 
gospodarkami jezior, bo tak jak przy osiedlach ludzkich wokó" jezior ca"y 
obieg nie tylko wody musi by' zamkni%ty - w przeciwnym wypadku zburzona 
by"aby podstawa funkcjonowania takiego systemu. Powstaje pytanie czy 
reorganizacja procesów konsumpcji i wytwarzania z gospodarki „rzek” na 
gospodarki „jezior” jest mo#liwa na bazie procesów wolnorynkowych. 

Pierwsza zmiana musia"aby si% odby' na poziomie -róde" satysfakcji 
konsumentów, którzy musieliby zacz$' widzie' warto&' w odró#nianiu si% 
poziomem rzeczywi&cie zu#ytej energii i poziomem udzia"u w zbiorowej 
odpowiedzialno&ci. Druga le#y po stronie producentów, którzy musieliby 
zacz$' uzyskiwa' premie z reorganizacji swoich procesów produkcyjnych. 
Wydaje si%, #e to przekszta"cenie postaw i motywacji nie b%dzie mo#liwe 
bez udzia"u zorganizowanej wspólnej woli, a wi%c si" publicznych.  Debata  
i rozwi$zania w dziedzinie klimatu b%d$ pierwsz$ prób$ czy wystarczy woli 
i zdolno&ci do rozpocz%cia przekszta"ce!. 

W przypadku Pomorza, pos"uguj$c si% powy#szymi paralelami powstaje 
podstawowe pytanie w jakim stopniu  mo#na spojrze' na Ba"tyk jako 
„wewn%trzne jezioro Europejskie” i uczyni' z tego podstawowy wektor 
rozwoju. Inaczej ni# patrz$c na Ba"tyk jako drog% transportu czy -ród"o 
surowców.  My&l% o usytuowaniu Ba"tyku jako -ród"a i wektor przemiany 
gospodarek krajów Ba"tyckich w odchodzeniu od gospodarek „rzek”,  
a w tym istotn$ rol%, któr$ mog"o by' odegra' w tym procesie polskie 
Pomorze. 

Stefan Dunin-W'sowicz, BPI Polska
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IV "cie'ka – peryferyzacja 

Ostatni scenariusz obrazuje rzeczywisto&', w której regionowi si% nie uda"o. Nie 
uda"o w wielu obszarach. Po pierwsze, nie uda"o si% znale-' w grupie krajów 
opieraj$cych rozwój na wysokiej innowacyjno&ci, których gospodarka kreuje 
produkty i us"ugi o wysokiej warto&ci dodanej, co przek"ada si% na wysokie dochody 
mieszka!ców oraz mo#liwo&' dalszej akumulacji kapita"u i wzrostu. Po drugie, nie 
uda"o nam si% utrzyma' w"asnej atrakcyjno&ci co mog"o by' konsekwencj$ kilku 
przyczyn:

utraty przewagi kosztowej ,

utraty przewagi zwi$zanej z wysokiej jako&ci kapita"em ludzkim – odp"y-
wem m"odych ludzi za granic% i czynnikiem demogra,cznym,

braku odpowiedniej infrastruktury,

wyeksploatowaniu &rodowiska naturalnego i w konsekwencji jego 
degradacji w wyniku dopuszczenia ró#nych „brudnych technologii” 
lub niewystarczaj$cego dopilnowania w"a&ciwego ich stosowania  
np. w eksploatacji gazu "upkowego. 

Wreszcie nie nast$pi"a zmiana paradygmatu i utrzymany zosta" dotychczasowy 
model kapitalizmu, który b%dzie prowadzi" do wysysania zasobów z obszarów 
peryferyjnych i przyci$gania ich do centrów rozwojowych. 

Rys 4. &cie'ki i scenariusze rozwoju Pomorza
!ród"o: Opracowanie IBnGR.
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