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WPROWADZENIE

Nie ulega wątpliwości, że największa ilość think tanków
znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwsze
organizacje tego typu funkcjonowały już na początku
XX wieku. Gwałtowny rozwój tego sektora w USA przypada na lata 50., 60. i 70. XX wieku, przy czym spora
część tego rozwoju jest związana z okresem Zimnej
Wojny i strategią połączenia polityki rządu z pomysłami sektora prywatnego. Sfera think tanków i ich
rola w kształtowaniu polityki zyskała na znaczeniu
również w Europie. Najwięcej think tanków znajduje
się w Europie Zachodniej, a w szczególności w Wielkiej
Brytanii, Francji i Niemczech.

Pojęcie think tanku jest dobrze znane nie tylko na Zachodzie, ale i w Polsce. Znajomość terminu nie przekłada się jednak automatycznie na rozumienie czym
dokładnie zajmuje się think tank lub jaką rolę odgrywa
w polityce, społeczeństwie, nauce czy biznesie. Co więcej, liczba publikacji poświęconych think tankom wciąż
jest ograniczona, co sprawia, że zrozumienie funkcji
think tanku, jak również uchwycenie obecnego stanu
rozwoju tego sektora w Polsce, są jeszcze trudniejsze.
Prezentując niniejszą publikację, mamy nadzieję wypełnić po części te braki i przyczynić się do pełniejszego
zrozumienia pojęcia think tanku w Polsce.

W Polsce, prawie 30 lat po upadku komunizmu, rozwój sektora think tanków jest nadal w fazie początkowej. Wiele organizacji, które powstały od 1989 roku
z nadzieją na przekształcenie w think tanki, nadal
dzieli przepaść w stosunku do ich odpowiedników
na Zachodzie. Po części wynika to z krótszego okresu
ich funkcjonowania i braku wcześniejszych tradycji
w podobnych obszarach. Jednakże są inne powody, dla
których środowisko think tanków w Polsce jest słabe,
a mianowicie brak wystarczającej wiedzy na temat tego,
jak think tanki (i podobne im organizacje) powinny
współpracować z biznesem i światem nauki.

Pierwszą wzmiankę na temat think tanku można odnaleźć w literaturze amerykańskiej z końca XIX wieku
i początku XX wieku. XIX-wieczny amerykański autor
Bill Nye napisał artykuł dla New York World zatytułowany "Bill Nye's Think Tank". W swoim pierwotnym
znaczeniu think tank to termin używany w odniesieniu do ludzkiego mózgu i jego funkcji, a nie instytucji
wypełniającej pewne zadania.1
Dopiero w latach 50. ubiegłego wieku termin ten został
przejęty przez środowisko akademickie do opisu instytucji badawczej, która specjalizuje się w danej dziedzinie. Następnie został on upowszechniony w stosunku
do organizacji i ośrodków badawczych nie będących
jednak uczelniami wyższymi.

Fundacja Energia dla Europy postanowiła stworzyć
tę publikację, by wspomóc proces kształtowania wiedzy o think tankach i jej praktycznego zastosowania.
Niniejsza publikacja jest częścią większego projektu
zatytułowanego „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla
rozwoju”. Celem tego projektu jest wspomaganie odbioru
społecznego polskiej nauki poprzez promowanie współpracy pomiędzy różnymi sektorami tworzącymi lub wykorzystującymi w swej działalności badania naukowe.

Czytelnik niniejszej publikacji będzie miał okazję przekonać się, że rozwój sektora think tanków, zwłaszcza
w krajach anglosaskich, był procesem niezwykle dynamicznym, a jednym z jego elementów było zawiązanie
i rozwinięcie wielu inicjatyw przekrojowych – łączących m.in. świat nauki, prywatny biznes, filantropię
czy sektor pozarządowy. Think tanki stały się bardzo
wpływowymi graczami w sferze oddziaływania na politykę, a także aktywnymi uczestnikami krajowych
i globalnych debat publicznych zdolnymi do wpływania
na postawy społeczne lub polityczne. Niektóre think
tanki posiadają bliskie powiązania z organizacjami
politycznymi (tj. partiami politycznymi), a inne są apolityczne i skupiają się na analizie problemów z pozycji
neutralnych ideologicznie.

1

Aby osiągnąć ten cel, nasza publikacja szczególnie
zwraca uwagę na to, jakie działania można podjąć
by think tanki mogły odgrywać w Polsce donioślejszą
rolę. Prezentujemy wiele przykładów think tanków
(zwłaszcza zachodnich), których działaność została
uznana i doceniona i które przyczyniły się do rozwoju współpracy międzysektorowej w swoich krajach.
Znajdziemy tu również analizę obecnej sytuacji w Polsce z podkreśleniem przykładów dobrych rozwiązań
i praktyk oraz bariery, które nadal stoją przed polskimi
think tankami.

Czy istnieje dowód na to, że „think tank” oznacza „mózg”?

Należy podkreślić, że ta publikacja ma stanowić źródło informacji nie tylko dla osób zainteresowanych

<www.english.stackexchange.com/questions/331731/
is-there-evidence-of-think-tank-meaning-the-brain>
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aktywnością think tanków w Polsce i zagranicą, ale
również dla szerszego kręgu odbiorców, którzy chcą
zaangażować się we współpracę pomiędzy sektorami,
takimi jak biznes, trzeci sektor czy edukacja. Ta publikacja ma charakter praktyczny i powinna być odbierana bardziej jako podręcznik aniżeli publikacja
akademicka. Jak wspomniano powyżej, głównym
celem całego projektu, którego częścią jest ta publikacja, jest budowanie lepszej współpracy pomiędzy
środowiskami naukowymi, eksperckimi a przedsiębiorcami oraz organami władzy publicznej. Dotyczy
to tworzenia dobrych warunków dla młodych naukowców tak, by rozszerzali swe horyzonty i przyswajali
aktywne i kreatywne postawy w obliczu współpracy
z nowymi partnerami. Stąd uzupełnieniem publikacji
są wypowiedzi uczestników projektu: młodych liderów
aktywnych w świecie biznesu, w organizacjach pozarządowych czy środowisku akademickim.
Podziękowanie
Chciałbym wyrazić podziękowanie autorom, którzy
zebrali informacje i przygotowali niniejszą publikację
– Maximowi Rustowi oraz Maciejowi Makulskiemu.
Podziękowania należą się również – liderowi projektu
“Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju”, Jakubowi Kajmowiczowi – prezesowi Fundacji Energia
dla Europy. I wreszcie, ta publikacja nie ukazałaby
się, gdyby nie wskazówki oraz wkład Pawła Kowala,
fundatora Fundacji Energia dla Europy.

Adam Reichardt, redaktor publikacji
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CZYM (NIE) JEST THINK TANK?

1.1 PRZEGLĄD HISTORII
THINK TANKÓW

powołano w 1907 roku, a w okresie międzywojennym
pojawiły się działające nieprzerwanie do dziś organizacje, które obecnie są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na świecie think tanków. W drugiej dekadzie
XX w. w USA powstały takie organizacje jak Carnegie
Endowment for International Peace, Carnegie Council
on Ethics and International Affairs, Brookings Institute
czy Hoover Institution.

Wprowadzenie w zrozumienie
zjawiska think tanków

W okresie poprzedzającym II wojnę światową w Europie
pojawiło się kilka znaczących instytutów badawczych,
zajmujących się głównie kwestiami gospodarki: Hamburgischen Welt-Wirtschafts Archiv (HWWA, 1908),
Institüt für Weltwirtschaft w Kilonii oraz Halle (IFW,
1914) oraz Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung w Essen (RWI, 1926). W 1925 roku
w Niemczech powołano pierwszą na świecie fundację
polityczną – Friedrich Ebert Stiftung. Również w Wielkiej Brytanii pojawiły się organizacje o profilu ekonomicznym, będące głowie odpowiedzią na wielki kryzys
gospodarczy: Political and Economic Planning w 1931
i National Institute of Economic and Social Research
w 1938 roku.

Zanim przejdziemy do omawiania szerokiego, wielowątkowego i nadal trudnego do usystematyzowania
zjawiska, jakim są think tanki, należy przyjrzeć się
sytuacji i warunkom, w których powstawało to pojęcie.
Sama nazwa think tank pojawiła się w okresie II wojny
światowej w USA. Wówczas specjalne amerykańskie
zespoły analityków, strategów, wojskowych i badaczy pracowali nad koncepcjami i strategiami wojskowymi na rzecz amerykańskiej armii i planowania jej
działań w toczącej się wojnie. Prace najczęściej prowadzono w specjalnych, często utajnionych, jednostkach i schronach. Stąd pojawiło się określenie Think
Tank, czyli dosłownie „zbiornik myśli”. Po zakończeniu
wojny charakter działalności organizacji typu think
tank zasadniczo się zmienił – z kierunku obronności
i bezpieczeństwa w stronę szeroko rozumianej polityki
społeczno-gospodarczej, ale nazwa została.

Oczywiście, w okresie międzywojennym organizacje
typu think tank powstawały w innych krajach, także
w Polsce (polskim think tankom jest poświęcony oddzielny rozdział), ale najwięcej think tanków na świecie
pojawiło się po zakończeniu II wojny światowej.

Obecnie pojęcie think tank nie jest już kojarzone z armią amerykańską i dziedziną obronności, a w dużym
uproszczeniu jest postrzegane jako organizacja składająca się z zespołu wysoko wyspecjalizowanych ekspertów, zajmujących się konkretnymi dziedzinami życia
politycznego, społecznego i gospodarczego.

Rozwój think tanków w USA
i Europie
Żeby przyjrzeć się rozwojowi think tanków na świecie, proponujemy prześledzić ewolucję tych organizacji w trzech regionach: USA, Europa Zachodnia
i Europa Środkowo-Wschodnia (przypadek Polski jest
omówiony oddzielnie).

Krótka historia think tanków –
pierwsze think tanki USA i Europie
Zachodniej

USA:

Choć same pojęcie think tank pojawiło się w USA podczas wojny, a w społecznej świadomości zakorzeniło
się dopiero w okresie powojennym, to pierwszych organizacji tego typu należy szukać w Europie w okresie
przed wojną. W 1884 roku w Londynie powstało Towarzystwo Fabiańskie, które wywierało ogromny wpływ
na kształt brytyjskiej polityki. Jeden z pierwszych amerykańskich think tanków, Russell Sage Foundation,

W historii rozwoju think tanków w USA badacze najczęściej wyodrębniają kilka najważniejszych okresów,
związanych z przełomowymi wydarzeniami XX-wiecznej historii. I choć nawet wśród amerykańskich badaczy
think tanków nie ma zgody co do konkretnych okresów (z reguły wymienia się ich od trzech do pięciu),
można wskazać cztery najważniejsze etapy w rozwoju
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think tanków w Stanach Zjednoczonych: I etap (pocz.
XX wieku – koniec II wojny światowej), II etap (lata
1946-1970), III etap (1970-1989) i IV etap (od 1989 roku
do chwili obecnej).

Aspen Institute (1950), Asia Society (1956), Atlantic
Council of the United States (1954) oraz Center for
International Studies (1951).
Jednym z najbardziej znanych thnk tanków tego okresu
został założony w 1948 roku Rand Corporation. Rand
w swoich badaniach skupiał się na kwestiach militarnych, przede wszystkim obronności i bezpieczeństwie
USA oraz w dużej mierze przyczynił się do rozwoju amerykańskiego programu nuklearnego. Z czasem Rand
stał się najbogatszym i największym pod względem zasobów ludzkich i intelektualnych think tankiem kraju.
Drugim najważniejszym think tankiem z tego okresu
jest powołany w 1968 roku The Urban Institute (UI). UI
w odróżnieniu od RAND w swojej działalności skupił
się na polityce wewnętrznej USA, głównie na kwestiach
społecznych. Zasadniczymi dziedzinami badań UI było
przeprowadzenie reformy socjalnej, walka z ubóstwem
i nierównościami społecznymi, rozwój systemu edukacji i służby zdrowia oraz walka z segregacją rasową.

Na I etap w rozwoju amerykańskich think tanków
złożyło się kilka przełomowych wydarzeń: I wojna
światowa, wielki kryzys gospodarczy lat 20. oraz II
wojna światowa. Cechą charakterystyczną think tanków z tego okresu było ścisłe powiązanie pomiędzy
organizacją a jej fundatorem. Oprócz organizacji, które
zostały wspomniane wcześniej (m.in. Russel Sage czy
Brookings), które na początku skupiały się głównie
na szeroko rozumianej polityce socjalnej i administracji
rządowej, zaczęły powstawać think tanki, zajmujące
się polityka zagraniczną. Takimi organizacjami były
założone w 1921 roku American Institute on Foreign
Relations czy powstały w 1919 roku Hoover Institution
on War, Revolution and Peace (który wówczas bardzo
angażował się w badania rosyjskiej rewolucji i zmian
politycznych w Niemczech).

III etap rozwoju amerykańskich think tanków był
związany z powstawaniem organizacji o konkretnej
orientacji politycznej, najczęściej konserwatywnej.
Większość think tanków z I i II etapu zajmowało się
zagadnieniem roli USA jako dominującego państwa
w świecie zachodnim, a ich analizy i badania były długookresowe. Natomiast w latach 60. narastała liczba
problemów wewnętrznych, zaczęli się pojawiać eksperci
i ośrodki, niezgadzające się z polityka rządu federalnego
i proponujące własne alternatywy. W środowiskach
akademickich i uniwersyteckich prężnie rozwijały się
ruchy pacyfistyczne i antywojenne. Jednym z czołowych wyrazicieli takich idei był założony jeszcze w 1963
The Institute for Policy Studies, którego głównym celem
była zmiana dotychczasowej amerykańskiej polityki.
W środowisku administracji pojawiła się ostra potrzeba
nie na obszerne analizy długookresowe, tylko na krótkie, zwięzłe raporty i policy papers, które mogłyby powstać bardzo szybko.

Punktem zwrotnym I etapu był okres II wojny światowej, szczególnie od momentu przystąpienia USA
do wojny. W trakcie wojny pojawiły bogate w różne
zasoby organizacje, opracowujące koncepcje i strategie dla amerykańskiego wojska i rządu w dziedzinie
obronności, działań wojennych i bezpieczeństwa.
W tym okresie pojawiło się samo określenie think tank.
Prężnie działały nie tylko założone wcześniej think
tanki, ale pojawiły się nowe, m.in. Commitee for Economic Development (1942) czy American Enterprise Institute for Public Policy Research (1943). Think
tanki tanki z tego okresu wywarły ogromny wpływ
na międzynarodową politykę po zakończeniu wojny
– przykładem mogą być Carnegie Endowment for International Peace czy Brookings, który miał kluczowe
znaczenie przy opracowaniu fundamentalnych założeń
Planu Marshalla.
II etap rozwoju był odzwierciedleniem nowego, powojennego porządku na świecie. Gwałtownie wzrosła rola
i znaczenie USA w polityce międzynarodowej, a powstające wówczas amerykańskie think tanki w swoich działaniach nawiązywały do strategicznych, militarnych
i politycznych planów kraju. Jednym z najważniejszych
procesów, wpływających na powstawanie i charakter
amerykańskich (i również europejskich) think tanków
była rozpoczęta tuż po zakończeniu XX wojny światowej Zimna Wojna. W tym okresie powstały np. The

Przykładem jednego z najbardziej wpływowych think
tanków ww. okresu jest The Heritage Foundation. Założona w 1973 roku organizacja zajmowała się wieloma
aspektami wewnętrznej i zagranicznej polityki USA,
a swoją misje widziała jako kształtowanie i promocję
konserwatywnego punktu widzenia opartego na zasadach
wolnego rynku, ograniczonej roli rządu, wolnościach indywidualnych, tradycyjnych amerykańskich wartościach
oraz bezpieczeństwa narodowego. Heritage wyróżniał
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się bardzo sprawnymi i szybkimi kanałami dotarcia
do elit politycznych i finansowych. Drugim konserwatywnym think tankiem, który bardzo prężnie rozwijał
się w latach 70., był założony jeszcze w 1943 roku The
American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI). Wreszcie, trzecim charakterystycznym
think tankiem tego okresu jest założony w 1974 roku
libertariański The Cato Institute. Instytut w swojej
działalności nawiązywał do takich samym wartości,
jak Heritage i skupiał się głównie na zagadnieniach
gospodarki i rozwoju.

wyspecjalizowane tematycznie think tanki: Institute
for the Analysis of Global Security (2002), Migration
Policy Institute (2001) czy Center for American Progress (2004). Obecnie pojawiają się nowe wyspecjalizowane think tanki, a renomowane istniejące organizacje
rozbudowują swoje struktury.
Europa zachodnia:
W okresie przedwojennym w Europie również powstawały instytucje, które obecnie możemy uznać za think
tanki. W pierwszych dekadach XX wieku miały one z reguły charakter ekonomiczny i zajmowały się głównie
rozwojem gospodarki po zakończeniu I wojny światowej
i w czasie Wielkiego Kryzysu. Pojęcie think tanku jest
kojarzone przede wszystkim ze światem anglosaskim
i nie bez powodu, ponieważ prym wśród europejskich
think tanków wiodła Wielka Brytania. Wspomniane wcześniej Political and Economic Planning (1931)
i National Institute of Economic and Social Research
(1938) były organizacjami, powstałymi jako odpowiedź
na Wielki Kryzys. Obie również reprezentowały keynesizm gospodarczy. Podobne instytucje powstawały
w Niemczech, Francji i we Włoszech.

Charakterystyczną cechą ostatniej dekady III etapu
rozwoju amerykańskich think tanków (w latach 80.)
było powstawanie instytucji, związanych z byłymi prezydentami USA. Pojawiły się takie organizacje, jak The
Nixon Center for Peace and Freedom czy The Carter
Center. Organizacje tego typu służyły upowszechnianiu dorobku i głównych idei, przyświecających amerykańskim przywódcom.
Rok 1989 można uznać za przełomowy moment w historii nie tylko amerykańskich, ale i europejskich think
tanków. Dynamikę IV etapowi rozwoju amerykańskich
think tanków nadały upadek bloku wschodniego i rozpad ZSRR. Zmieniła się globalna sytuacja – świat przestał być bipolarny, a większość państw dawnego bloku
wschodniego opowiedziała się za integracją ze strukturami zachodnimi. W 1993 roku w Nowym Jorku rozpoczął działalność założony przez G. Sorosa Open Society
Foundations, celem, którego było wspieranie reform
demokratycznych i przemian ustrojowych w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej. Również nasiliła się
aktywność już istniejących amerykańskich think tanków, wspierających rozwój instytucji demokratycznych
i przebieg transformacji w państwach poradzieckich.
Zaczęły aktywnie rozwijać swoją działalności takie
organizacje jak Human Rights Watch czy założony
w 1989 roku Economic Strategy Institute.

W międzywojniu oprócz organizacji badających gospodarkę zaczęły powstawać instytucje, zajmujące się stosunkami międzynarodowymi. Jednym z prekursorów
tego rodzaju think tanków jest założony w 1920 roku
w Londynie Royal Institute of International Affairs.
Instytut, znany obecnie jako Chatham House, jest
jednym z najbardziej znanych i wpływowych think
tanków na świecie. Podobne organizacje powstawały
również w innych krajach europejskich – np. francuska Académie Diplomatique Internationale (1926) czy
włoski ISPI (1934).
W przedstawieniu rozwoju europejskich think tanków
najważniejszym etapem był okres po zakończeniu drugiej wojny światowej. W zniszczonej Europie powstała
ostra potrzeba w organizacjach, które będą wspierać
społeczeństwo i rządy z jednej strony w odbudowie
gospodarki i infrastruktury, a z drugiej w ukorzenieniu
zasad demokratycznych. W odróżnieniu od USA, w których można wyodrębnić kolejne etapy, w przypadku Europy jest to zadanie trudne i nie do końca uzasadnione.
Wiąże się to przede wszystkim z dużą ilością państw,
w których powstawały think tanki, i wpływ na ich rozwój miały konkretne wydarzenia związane z polityką
krajową w każdym z nich. Za czynniki warunkujące

Po zamachach z września 2001 roku debata publiczna
w USA zasadniczo się zmieniła. Zaczęły dominować tematy walki z terroryzmem i bezpieczeństwa. Niektórzy
badacze właśnie 2001 rok uważają za najnowszy etap
w rozwoju amerykańskich think tanków. W debatę
nad bezpieczeństwem włączyły się znane już instytucje, takie jak Rand, Heritage czy Brookings, ale zaktywizowały się i inne organizacje, takie jak założony
jeszcze w 1997 roku PNAC (The Project for the New
American Century). Powstawały również inne, bardziej
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rozwój think tanków w powojennej Europie możemy
uznać: zakończenie wojny; upadek systemów totalitarnych w Niemczech, Austrii i Włoszech; zakończenie okresu dyktatur w Grecji, Hiszpanii i Portugalii
w latach 70. oraz zmiany, które nastąpiły w Europie
Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Należy pamiętać, że ogromne znaczenie dla rozwoju think tanków
w Europie miał proces integracji europejskiej, który
doprowadził do powstania Unii Europejskiej.

Institute Oslo (PRIO), a kwestiami energetyki i zmian
klimatu European Climate Foundation (ECF, 2008).
Charakterystycznym dla europejskich think tanków
zjawiskiem było pojawienie się organizacji, związanych
z konkretnymi ideologiami czy partiami politycznymi.
Przykładem takich organizacji są niemieckie fundacje
polityczne – tak np. Konrad Adenauer Stiftung (1955),
Friedrich Ebert Stiftung (od 1926 roku) czy działająca od 1996 roku Heinrich Böll Stiftung są uznawane
za renomowane i wpływowe europejskie think tanki.
Rozwój tego wpływu organizacji wpłynął na powstawanie europejskich fundacji politycznych, działających
na poziomie ogólnoeuropejskim i związanych z konkretnymi frakcjami w Parlamencie Europejskim. Warto
dodać, że rozwój UE wpłynął na mobilność europejskich
think tanków, i dlatego wiele z nich nie są kojarzone
tylko z jednym państwem i posiadają swoje oddziały
i przedstawicielstwa w różnych europejskich krajach.

Jednym z najważniejszych europejskich i światowych
think tanków jest Chatham House (CH). Obecnie badania CH obejmują wszystkie regiony świata, a także
takie zagadnienia, jak migracja czy zmiany klimatu.
Organizacja prowadzi renomowaną Leadership Academy, a w związku z jej działalnością pojawiła się znana na całym świecie „reguła Chatham House”. Wśród
najważniejszych europejskich think tanków należy
wymienić powołany w 2005 roku w Belgii Bruegel. Organizacja skupia się na badaniach międzynarodowych
stosunków gospodarczych i makroekonomii. Innymi
przykładami thin tanków gospodarczych mogą być
Adam Smith Institute (Londyn, 1977) i German Development Institute (Berlin, 1964).

Europa Środkowo-Wschodnia:
Bardzo ważnym zagadnieniem dla zrozumienia środowiska think tanków jest ich rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie do końca zgodne z prawdą jest
twierdzenie, że w krajach Bloku Wschodniego czy ZSRR
think tanki zaczęły się pojawiać dopiero po upadku
socjalizmu. Organizacje typu think tank powstawały
na tym obszarze długo przed 1989 rokiem. Przykładami
mogą być Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków
Międzynarodowych (MGIMO, 1944), Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych (PISM, 1947), węgierski Instytut Gospodarki Światowej (VI, 1973) czy rosyjski
Centralny Instytut Matematyczno-Gospodarczy (CEMI,
1963). Zasadniczym problemem dla badaczy jest to,
że wspomniane organizacje (ale również inne powstałe
przed 1989 rokiem) nie były niezależne w swoich badaniach, i wszystkie były kontrolowane przez odpowiednie organy komunistycznych władz. Natomiast
nie należy pomijać faktu, że były to instytucje, które
prowadziły badania w wyspecjalizowanych dziedzinach, i – odrzucając czynnik ideologiczny – wynikami
ich badań posługiwała się administracja państwowa.

Wśród europejskich think tanków, zajmujących się
polityką (w tym międzynarodową) należy wymienić
duński Danish Institute for International Studies
(2003), działający od 1958 roku brytyjski International
Institute for Strategic Studies, powiązany z amerykańskim pierwowzorem Carnegie Europe (Bruksela,
2007) czy działający od 1955 roku niemiecki German
Council on Foreign Relations (DGAP). Projekt integracji
europejskiej, jak i samo rozszerzanie się UE, wpłynęły
na pojawienie think tanków, skupiających się na polityce europejskiej: założony w 1983 roku w Brukseli
Centre for European Policy Studies (CEPS) czy powołany
w 2007 roku w Londynie European Council on Foreign
Relations (ECFR). Obecnie ECFR posiada swoje biura
m.in. w Madrycie, Berlinie i Warszawie.
W Europie wykształciły się również think tanki, zajmujące się konkretnymi zagadnieniami życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Kwestiami praw
człowieka od 1971 roku zajmuje się brytyjska Amnesty
International, korupcją Transparency International
(Berlin, 1993); problematyka pokoju międzynarodowego
stanowi główne obszary badań szwedzkiej Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI, 1966)
czy działający od 1959 roku norweski Peace Research

Natomiast prawdziwy rozwój think tanków w Europie
Środkowo-Wschodniej zaczął się po 1989 roku. Wiązało się to z upadkiem bloku wschodniego i rozpadem
ZSRR. Intensyfikacja rozwoju think tanków na tym
obszarze była związana z nagłym zapotrzebowaniem
na niezależną ekspercką wiedzę, która miała przyczynić się do transformacji ustrojowej byłych państw
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1.2 W POSZUKIWANIU
DEFINICJI: CZYM JEST
„THINK TANK”?

socjalistycznych i poradzieckich. Pierwsze lata transformacji wiązały się z powstawaniem think tanków,
związanych z zachodnimi fundatorami. Przykładem
może być Open Society, przedstawicielstwa której w latach 90. funkcjonowały w większości państw regionu.
W Rosji działała Fundacja Otwarte Społeczeństwo,
w Kazachstanie i Białorusi były to Fundacje Sorosa,
w Polsce powstała Fundacja Batorego, a na Węgrzech
Open Society Institute. Niektóre przedstawicielstwa
amerykańskiej organizacji na stale weszły do krajobrazu poszczególnych państw (Polska, Czechy), a w innych
ich działalność była ograniczana lub wręcz została
zakazana (Rosja, Białoruś, Węgry). Podobna sytuacja
spotkała inne zachodnie think tanki, które włączyły
się w proces transformacji w regionie.

Kto definiuje think tanki?
Typologizacja
Kwestii stricte definicji think tanków jest poświęcona
następna część publikacji. Żeby zrozumieć problem,
który wiąże się z definicją organizacji think tank, trzeba zrozumieć, że w dużej mierze wynika ona z tego, kto
je definiuje. Badacze stosują różne definicje, wybierając
podejście naukowe. Inne podejście do definiowania
zjawiska mają politycy i przedstawiciele administracji
państwowej, którzy korzystają z analiz, raportów i badań tych organizacji. Sytuacja się zmienia również wtedy, gdy zaczynają siebie definiować same think tanki.

Z czasem w Europie Środkowo-Wschodniej zaczęły
pojawić się krajowe think tanki, które wyspecjalizowały
się w konkretnych dziedzinach, związanych z rozwojem
swojego państwa. Obecnie przykładami takich organizacji są polskie Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE, 1991), rosyjskie Centre for Economic
and Financial Research (CEFIR, 2000) czy ukraińskie
Razumkov Centre (1994). W Czechach działa PASOS
(2004) i EUROPEUM Institute for European Policy (1998),
na Węgrzech Center for Security and Defense Studies
Foundation (CSDS, 1990) czy Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), na Słowacji od 1991 roku pierwszy
liberalny think tank F.A. Hayek Foundation. W krajach
bałtyckich należy wymienić litewski Lithuanian Free
Market Institute (LFMI, 1990), estoński International
Centre for Defense and Security (2006) czy łotewski
Latvian Institute of International Affairs (1992). Wśród
think tanków z krajów poradzieckich należy zaznaczyć
działalność rosyjskiego Instytutu Światowej Gospodarki i Stosunków Międzynarodowych (działa przy
Rosyjskiej akademii Nauk od 1956 roku) i Independent
Institute for Social Policy (IISP, 2000), ukraińskiego
Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (1998)
i International Centre for Policy Studies (ICPS, 1994),
białoruskich Belarusian Institute for Strategic Studies
(BISS) i Belarusian Economic Research and Outreach
Center (BEROC, 2008).

Najczęściej think tanki są umieszczane w gronie organizacji poza-sektorowych, czyli takich, które nie jest
związane ani z sektorem publicznym, ani sektorem
prywatnym. Równie często mając na myśli organizacje typu think tank ma się na uwadze organizacje
pozarządowe. Ale sztywne trzymanie się takiego klasycznego umiejscowienia think tanków w systemie
politycznym może prowadzić do błędnych wniosków
w zrozumieniu współczesnych think tanków: mogą one
być powiązane zarówno z sektorem publicznym, jak
i prywatnym. Oczywiście najwięcej think tanków to organizacje pozarządowe, ale są też takie, które stanowią
„most” pomiędzy sektorem pozarządowym, społeczeństwem obywatelskim i władzą. Dlatego optymalnym
wskazaniem miejsca think tanków we współczesnym
systemie politycznym wydaje się być pozycja „między
wiedzą a władzą”.
Korzystając z dorobku wybitnych badaczy think tanków, możemy posłużyć się następującą typologią:

15

THINK TANKI AKADEMICKIE / UNIWERSYTETY
BEZ STUDENTÓW

ORGANIZACJE KONTRAKTOWE

Instytucje badawcze
Badania naukowe
Akademicki warsztat badań

Badania na zlecenie
Najczęściej finansowane z agencji rządowych
Projektowy charakter

ADVOCACY THINK TANKS

THINK TANKI PRZY PARTIACH POLITYCZNYCH

Reprezentują konkretny światopogląd
Proces decyzyjny jako walka o ideę

Związane z partiami politycznymi
Reprezentują wartości partii/ agencji rządowych

Takie podejście prezentuje ogólną tendencję do umiejscowienia think tanków w systemie społeczno-politycznym i pomaga zrozumieć ich istotę. Tak klasyczne think
tanki ujmowane jako ośrodki badawcze, posługujące
się naukową metodologią badań, są nazywane „uniwersytetami bez studentów”. Organizacje kontraktowe w istocie też są think tankami akademickimi, ale
ich finansowanie najczęściej pochodzi z instytucji publicznych, które najczęściej zlecają im badania w konkretnych obszarach. Advocacy think tank korzystają
z dorobku i założeń konkretnych doktryn społeczno-politycznych, dlatego ich produktu (rekomendacje,
raporty etc.) również są związane z konkretnym światopoglądem. Natomiast ostatni typ to organizacje, podobne do advocacy think tanks, ale formalnie związane
z partiami politycznymi. Ale w dynamicznie zmieniającym się świecie powyższy przykład nie powinien być
ostateczną typologią, tylko narzędziem do dalszych
rozważań nad think tankami.

• organizacje generujące zorientowane politycznie
raporty, analizy i wskazówki, dotyczące polityki
wewnętrznej i zagranicznej, skierowane do decydentów politycznych w celu dostarczenia specjalistycznej wiedzy w konkretnych dziedzinach
• niezależne ośrodki badawcze typu non-profit,
które poprzez wykorzystanie wiedzy ekspertów
dążą do wywierania wpływu na proces decyzyjny
w sferze publicznej
• najczęściej niezależne (formalnie, finansowo i badawczo) organizacje pozarządowe
• prywatne grupy badawcze działające nie dla zysku
(non-profit), które funkcjonują na marginesie
formalnych procesów politycznych
• eksperckie instytucje analityczno-doradcze,
dążące do współkształtowania rzeczywistości
społeczno-politycznej

Przegląd dotychczasowych definicji

• organizacje prywatne lub publiczne typu non-profit zajmujące się badaniem i analizą polityki, które
swoją działalność prezentują w formie raportów,
wykładów, warsztatów, kierując je do określonych
odbiorców z nadzieją na wpływ w proces podejmowania decyzji publicznych.

W literaturze i badaniach poświęconych zagadnieniu
think tanków można spotkać ogromną ilość definicji
tego typu organizacji. Na podstawie niektórych z nich
think tanki to:
• ośrodki badawcze założone i działające z zachowaniem niezależności od rządu oraz wszelkich
wpływów społecznych, w tym szczególnie przedsiębiorstw, grup interesów oraz partii politycznych

Jak widać, wszystkie definicje mają wiele wspólnego,
ale jednocześnie różnią się w ważnych szczegółach, które mogą wpłynąć na zrozumienie istoty think tanków.
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Niektóre jednoznacznie określają rodzaj organizacji
(non-profit, pozarządowe), inne odchodzą w kierunku
uogólnienia i wskazania najważniejszych celów i cech.
Nie ma w tym nic dziwnego: każdy badacz próbuje
opierać się na konkretnej definicji. Dochodzi do tego
i to, że środowisko think tanków ciągle ewoluuje, i w zależności od zmian rzeczywistości społeczno-politycznej
zmieniają się tak definicje, jak i pryzmat postrzegania
think tanków. Próbując podsumować dotychczasowe
definicje think tanków w specjalistycznej literaturze,
najbardziej odpowiednią definicją think tanku wydaje
się być następująca:

instytucjonalnej, w charakterze swojej działalności,
skuteczności działań oraz celów i misji.
Uniwersytety w większości są rozbudowanymi instytucjami, które zachowały swój konserwatywny charakter
i sztywną hierarchię. A to bardzo różni je od mniej
sformalizowanych i mniejszych pod względem osobowym think tanków. Oba typy organizacji prowadzą
badania naukowe, wydają różne publikacje, organizują
konferencje etc. Natomiast pracownicy uniwersytetów
muszą obok działalności naukowo-badawczej prowadzić działalność dydaktyczną, a think tanki są wyspecjalizowanymi organizacjami celowymi, które
prowadzą badania w ściśle określonych dziedzinach.
Uniwersytety w swojej działalności są w porównaniu
z think tankami bardzo ograniczone, ponieważ muszą
pozyskiwać finansowanie na konkretne badania, które
mogą się ciągnąć latami. Jeszcze jedno ograniczenie
to powolność w działaniu, związana przede wszystkim
z biurokracją w ośrodkach akademickich. Think tanki
natomiast są bardziej skutecznymi organizacjami, ponieważ dużo uwagi przywiązują do komunikacji społecznej i PR, a także o wiele szybciej pozyskują finansowanie na swoje badania. Zasadniczą różnicę widzimy
również w misji i celach: uniwersytety są umiejscowione w sferze wiedzy teoretycznej i dydaktyki, think
tanki zaś większe znaczenie przywiązują do praktyki.
Celem uniwersytetów w odróżnieniu od think tanków
nie jest wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji
politycznych (kwestii wpływu poświęcamy więcej uwagi w kolejnych częściach niniejszej publikacji), i to jest
główna różnica. Jeśli przyjmiemy ww. umiejscowienie
think tanków „między wiedzą a władzą”, to uniwersytety pozostają w sferze „wiedzy”.

Think tanki to politycznie zorientowane analityczno-badawcze organizacje pozarządowe lub jednostki powiązane
z administracją publiczną, najczęściej o charakterze non-profit i niezależne od władzy (lub afiliowane z partiami,
uniwersytetami czy rządami), które dążą do wywierania wpływu na decydentów politycznych i proces decyzyjny w sferze publicznej. Są to organizacje stałe, a nie
zespoły powoływane ad hoc, będące łącznikami między
światem akademickim i środowiskiem decydentów politycznych oraz między społeczeństwem obywatelskim a państwem, działające w interesie publicznym jako niezależne
jednostki doradcze.
Ale nawet tak szeroka i uniwersalna definicja nie oddaje istoty wszystkich działających think tanków i jej
przyjęcie – również jak wyżej wspomnianych – mogłoby
być ograniczające. Dlatego uważamy za najbardziej
optymalne skupić się na zjawisku think tanków nie
jako na zbiorze konkretnych cech, tylko jako na organizacjach, wypełniających konkretne funkcje. Think
tankom rozpatrywanym w ujęciu funkcjonalnym będzie poświęcona dalsza część publikacji.

Przedstawione rozbieżności nie oznaczają oczywiście, że pracownicy think tanków nie mogą pracować
na uczelniach i odwrotnie. Coraz częściej spotykamy
się z sytuacją, kiedy wykładowcy akademiccy pracują
w think tankach, albo think tanki prowadzą wspólne
badania i projekty z jednostkami uniwersyteckimi.
Jest to pożądana i bardzo korzystna sytuacja, która
wzbogaca tak think tanki, jak i ośrodki akademickie:
środowisko think tanków ma większy dostęp do fachowej wiedzy, a wiedza teoretyczna na uniwersytetach
nabiera bardziej praktycznego charakteru.

Dlaczego i jak think tanki różnią się
od instytucji akademickich
Wcześniej już zostało przedstawione określenie organizacji typu think tank jako „uniwersytetów bez
studentów”. Ten przykład jest szczególnie ważny, ponieważ należy odróżniać think tanki od uniwersytetów, szkół wyższych i szeroko rozumianych ośrodków
akademickich. I choć często działalność think tanków
i uniwersytetów jest zbliżona, należy wskazać zasadnicze różnice między oboma typami organizacji. Think
tanki różnią się od uniwersytetów na płaszczyźnie

Nie można pominąć faktu, że choć think tanki i uniwersytety to dwa różne typy organizacji, w niektórych badaniach i rankingach ośrodki akademickie są zaliczane
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do think tanków. Tak w najbardziej wpływowym rankingu Global Go To Think Tank Index Report (GGTT)
wśród think tanków wymieniane są np. Instytut
Stosunków Międzynarodowych UW czy konkretne
jednostki organizacyjne niektórych akademii nauk rosyjski Instytut Światowej Gospodarki i Stosunków
Międzynarodowych (IMEMO RAN) czy węgierski Instytut Gospodarki Światowej (IWE HAS). Włączenie wyspecjalizowanych akademickich instytutów badawczych
do kategorii think tanków może być uzasadnione, ale
nieraz do tej kategorii są zaliczane całe uniwersytety –
np. Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny czy
moskiewskie MGIMO. Ale to są rzadkie wyjątki. Należy pamiętać: think tanki to nie ośrodki akademickie,
a uniwersytety nie są think tankami.

dynamiczne i ciągle się rozwija, a klasyczne i najbardziej popularne definicje think tanków nie odpowiadają
na współczesne wyzwania związane z tym zagadnieniem. Nawet przedstawiciele „klasycznej” dla think
tanków tradycji anglosaskiej zaznaczają, że choć podają
w swoich pracach definicję takich organizacji, to są one
jedynie drogowskazem, mającym na celu pomóc zrozumieć istotę think tanków. Coraz więcej specjalistów
z danej dziedziny z USA, Wielkiej Brytanii, Francji czy
Niemiec widzi potrzebę w „przemyśleniu” (rethinking
think tanks) think tanków jako zjawiska.
Naszym zdaniem, dla potrzeb niniejszej publikacji
na definicje dostępne w literaturze powinien być postawiony mniejszy ciężar. Uwaga musi być poświęcona
kryteriom, które powinna spełnić organizacja, żeby
być think tankiem. Dlatego proponujemy rozpatrywać
think tanki nie poprzez pryzmat definicji czy konkretnych atrybutów, tylko postrzegać je jako zestaw
funkcji, które czynią z organizacji think tank. Wyróżniamy osiem takich funkcji i cech, na podstawie
których think tanki:

Definicja think tanku na potrzeby
niniejszego opracowania
Zasygnalizowaliśmy wcześniej, że zdefiniowanie think
tanku nie jest zadaniem łatwym. Wynika to nie tylko
z wielości proponowanych definicji czy tego, kto je definiuje, ale również z kwestii językowych. W Polsce
niejednokrotnie podejmowano próbę znalezienia polskiego odpowiednika dla pojęcia think tank, pojawiały
się różne propozycje, ale po tych nieudanych próbach
termin „think tank” na stale zakorzenił się w debacie
publicznej. Podobne problemy występowały w innych
krajach regionu – w Czechach, Rosji, na Słowacji czy
Ukrainie. W niektórych językach (np. w rosyjskim czy
białoruskim) pojawiło się nawet kilka odpowiedników
na określenia think tanków. Ale coraz częściej powraca
się do używania tego właśnie terminu – think tank.

1. Są stałe i niezależne w swoich działaniach
2. Analizują sytuację polityczną za pomocą profesjonalnego zaplecza warsztatowego, badawczego
i metodologicznego
3. Oceniają bieżącą politykę poprzez nawiązywanie
do różnych idei i koncepcji politycznych i społecznych oraz proponują rozwiązania w ramach
poszczególnych doktryn
4.Gromadzą, porządkują i sprawdzają informacje
płynące ze świata polityki, a na ich podstawie
przygotowują szczegółowe raporty, analizy, policy
papers etc.

Głównym jednak problemem w definicji think tanków
jako specyficznych organizacji pozostają ograniczenia,
jakie niesie ze sobą przyjęcie dowolnej definicji. Jak już
wspomniano w poprzednim rozdziale, nawet najbardziej szeroka i ogólna definicja nie ujmie tego zjawiska
w sposób całościowy. Oczywiście, można pokusić się
na wypracowanie definicji, która objęłaby wszystkie organizacje tego typu. Ale byłaby to bardzo długa, zawiła
i „wielopiętrowa” konstrukcja z mnóstwem odnośników. Uważamy, że takie podejście mogłoby nie ułatwić,
a odwrotnie – jeszcze bardziej skomplikować – próby
zrozumienia istoty think tanków i wyodrębnienia ich
z rzeszy innego rodzaju instytucji. Problem ten wiąże
się również z tym, że samo zjawisko think tanków jest

5. Prezentują prognozy i symulacje wydarzeń w krótko- i długookresowej perspektywie;
6. Stanowią istotny element społeczeństwa
obywatelskiego i włączają się w debatę społeczno-polityczną pomiędzy władzą państwową (rządem) a innymi uczestnikami życia
społeczno-politycznego
7. Pośrednio wpływają na rządzenie i podejmowanie decyzji politycznych poprzez przygotowanie
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1.3 FORMY
ORGANIZACYJNE
THINK TANKÓW

tematycznych publikacji (analizy, prognozy,
raporty na temat rozwiązywania konkretnych problemów społecznych etc.) dla decydentów politycznych
8. Są zobowiązanie do jak najszerszego informowania opinii publicznej i aktywizacji społeczno-politycznej poprzez wydawnictwa, spotkania, dyskusje i konferencje, które angażują szerokie grono
obywateli (nie tylko decydentów politycznych czy
społeczność akademicką).

Przegląd form organizacyjnych
działalności think tanków
(po za Polską)

Jak widać, wśród funkcji jest jeden atrybut, niezbędny
dla think tanków: stałość organizacyjna i niezależność.
Stałość organizacyjna nie powinna budzić większych
kontrowersji, natomiast kwestii niezależności zostanie
poświęcony oddzielny rozdział. Oczywiście, nie wszystkie przedstawione powyżej funkcje musza znaleźć się
w zakresie działalności każdej organizacji typu think
tank. Oprócz stałości i niezależności, think tanki mogą
się skupiać na kilku1 z ww. funkcji.
1

Formy działalności think tanków na świecie są bardzo
zróżnicowane. Mówiąc o think tankach, najczęściej
myślimy o niedochodowych organizacjach pozarządowych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia. Ale
są think tanki, mocno związane z rządami czy partiami politycznymi, działające na zasadzie for-profit czy
będące częścią ośrodków akademickich. Niżej prezentujemy typologię, w której pod względem organizacyjnym mieści się zdecydowana większość współczesnych
think tanków:

W literaturze pojawia się mowa nawet o jednej funkcji, która

wystarczy, by być think tankiem, my natomiast się z tym nie
zgadzamy i uważamy podejście holistyczne za najbardziej właściwe dla
think tanków.

AUTONOMICZNE I NIEZALEŻNE

Podkreślają swoją niezależność od dowolnej grupy
wpływu, a w swojej działalności i finansowaniu są niezależne od rządu.

CZĘŚCIOWO NIEZALEŻNE

Niezależne od rządu, ale związane z donorem, grupą
interesu etc.

AFILIOWANE PRZY RZĄDACH

Formalnie są częścią struktury rządowej.

PRAWIE RZĄDOWE

Formalnie nie są częścią rządu, ale większość funduszy i zleceń pochodzi z instytucji publicznych/rządu.

AFILIOWANE PRZY UNIWERSYTETACH

Odrębne ośrodki/centra przy uniwersytetach

POWIĄZANE Z PARTIAMI POLITYCZNYMI

Formalnie afiliowane przy partiach politycznych

KORPORACYJNE (FOR PROFIT)

Związane ze strukturami biznesowymi i/lub działające dla zysku
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Warto dodać, że procesy globalizacji i regionalnej integracji wpłynęły na to, że współczesne think tanki
przestały być domeną tylko i wyłącznie państw. Krajowe think tanki wciąż dominują, ale pojawiły się też
organizacje sieciowe albo tzw. globalne think tanki,
działające na poziomie między- i ponadnarodowym.
Rola i znaczenie takich think tanków we współczesnym
świecie stale rośnie.

stała się jednym najbardziej wpływowych amerykańskich konserwatywnych think tanków. AEI zajmuje
się nie tylko kwestiami gospodarczymi, lecz także polityką międzynarodową i obronności, zagadnieniami
zdrowia publicznego i badaniami polityki społecznej.
Organizacja jest w większości finansowana ze środków
prywatnych, pochodzących z fundacji, korporacji i darowizn indywidualnych. Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych IFRI został założony w Paryżu
w 1979 roku. IFRI powstał z prywatnej i niezależnej
inicjatywy, a inspiracją były amerykańskie think tanki
i chęć przeniesienia modelu anglosaskiego na grunt
europejski. IFRI od wielu lat jest wymieniany jako jeden
z najważniejszych europejskich think tanków, który
zajmuje się nie tylko kwestiami polityki zagranicznej
– jego celem jest promowanie współpracy i synergii między środowiskami badaczy, ekspertów, liderów opinii
i decydentów politycznych. Ostatnim przykładem jest
założony w 1955 roku w Berlinie DGAP. DGAP to prywatna i ponadpartyjna organizacja, która – na równi
z SWP – jest uznawana za jeden z najważniejszych krajowych ośrodków, zajmujących się polityka zagraniczną.
DGAP jest organizacją sieciową, która specjalizuje się
w prowadzeniu badań z dziedziny polityki międzynarodowej i gospodarczej i w przygotowaniu raportów dla
decydentów politycznych.

Publiczne i prywatne think tanki (np.
Niemiec, Francji, USA)
Kwestia podziału na publiczne czy prywatne think
tanki jest wielowymiarowa i zależy od wielu czynników. Sam podział na „prywatne” jako finansowane
ze środków prywatnych, a „publiczne” jako finansowane ze środków publicznych już nie wystarcza i często
się zaciera. Podział na prywatne i publiczne think tanki
różni się dodatkowo w zależności od kraju czy regionu
– w świecie anglosaskim, UE czy Europie Wschodniej
podejścia do prywatności/publiczności think tanków
nie są takie same. Niżej podajemy kilka przykładów
znanych organizacji obu typów.
Przykładami publicznych think tanków są niemiecki
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i amerykański
Brookings. SWP został załóżony w 1962 roku w Monachium, obecnie siedziba SWP znajduje się w Berlinie. SWP jest jednym z najbardziej wpływowych niemieckich think tanków publicznych w zakresie badań
polityki międzynarodowej. Większość swoich badań
przygotowuje dla niemieckiego rządu i parlamentu,
ale także dla agend europejskich czy ONZ. Waszyngtoński Brookings jest jednym z najstarszych (1916)
i najbardziej wpływowych amerykańskich think tanków. Brookings jest bardzo rozbudowaną instytucją,
która oprócz zagadnień wewnętrznej i zagranicznej
polityki USA zajmuje się również kwestiami edukacji
obywatelskiej, globalnego rozwoju i pokoju, rozwojem
metropolii oraz gospodarką światową.

Organizacje typy NGO, not-for-profit
i for-profit
Zdecydowana większość współczesnych think tanków to organizacje non-profit, czyli takie, których
celem działalności nie jest osiąganie zysków. Prawie
wszystkie wspominane wcześniej think tanki należą
do kategorii non-profit – AEI, Heritage, Transparency International, Brookings, Amnesty International
czy Cato. Powinniśmy zwrócić uwagę na zagadnienia
think tanków i NGO. NGO (non-governmental organizations) są organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz konkretnego interesu publicznego czy
politycznego, a nie prywatnego, i dlatego najczęściej
również są non-profit. Kwestia NGO jak i zagadnienie
think tanków jest obszernym i odrębnym polem dla
badań. W naszej publikacji skupiamy się na ich roli
w działaniu świata think tanków. NGO i think tanki,
choć ich cele i struktura często są bardzo podobne,
nie są tożsame. Środowisko NGO, nazywane trzecim
sektorem (poza publicznym i prywatnym) nie oznacza,

Jako przykłady prywatnych think tanków możemy
przytoczyć amerykański American Enterprise Institute
(AEI), francuski Institut Français Des Relations Internationales (IFRI) czy niemiecki Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik (DGAP). AEI powstawał jako organizacja, promująca wolność gospodarczą i amerykańskie wartości, natomiast od lat 80. ubiegłego wieku
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że wszystkie NGO możemy traktować jako think tank.
Jak już wspominaliśmy, najczęściej think tanki są pośredniakami między NGO jako wyrazicielami interesów
społeczeństwa obywatelskiego a sferą publiczna (rząd,
decydenci polityczni etc). Nie oznacza to oczywiście,
że think tanki nie mogą być NGO – np. jeden z najbardziej wpływowych na świecie think tanków, Chatham
House, jest zarówno NGO, jak i organizacją non profit.

są uznawane organizacje, kojarzone z biznesem, najczęściej to takie firmy jak Google Ideas, Stratfor, Oxford
Analitica, Deloitte czy PriceWaterhouseCoopers.

Think tanki a fundacje polityczne
Istotnym elementem współczesnego krajobrazu think
tanków są organizacje, związane z partiami i ruchami
politycznymi. Fundacje polityczne zaczęły postawać
jako zaplecze intelektualne, dostarczające partiom politycznym wsparcia merytorycznego i bazy eksperckiej.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej europejskie
fundacje polityczne zaczęły odgrywać znaczącą rolę
w edukacji obywatelskiej i demokratycznej obywateli.
Z czasem rola fundacji politycznych rosła, i w pewnym
momencie większość z nich zaczęła być postrzegana
jako niezależne jednostki eksperckie oraz przejawy
soft power niektórych państw. Fundacje polityczne
funkcjonują w niektórych krajach EU (Niemcy, Austria, Francja, Węgry, Hiszpania), a w latach 80. XX
wieku również w USA powstały fundacje, zbliżone ideowo i powiązane z partiami – National Democratic
Institute (NDI, demokraci) i International Republican
Institute (IRI, republikanie).

Dla zrozumienia zjawiska think tank należy skupić
się na odrębnej grupie organizacji, działających w celu
osiągnięcia zysku. Są to think tanki for-profit. Specyfika organizacji for-profit polega na tym, że zmienia
umiejscowienie takich think tanków z obszaru poza
sektorowego (albo trzeciego sektora) na drugi sektor
(prywatny). Think tanki zaczęły się pojawiać jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na pochodzące
spoza sektora publicznego niezależne analizy i raporty,
które były zamawiane na zasadzie odpłatności zarówno
przez korporacje i firmy, jak i przez agencje rządowe.
Za klasyczny przykład think-tanku for-profit uznaje się RAND Corporation, który obecnie jest jednym
z największych i najbogatszych organizacji na świecie.
RAND, choć powstał i jest związany z amerykańską
polityka, staje się organizacją globalną, która prowadzi badania z zakresu polityki, obronności, ekonomii,
społeczeństwa etc. we wszystkich regionach świata. Historia powstawania i rozwoju RAND jest nierozerwalnie
związana z opracowaniem badań na zlecenia amerykańskiego rządu. Drugim przykładem może być Stanford Research Institute (SRI International). SRI został
założony w 1946 roku w Kalifornii, a dziś jest jednym
z przodujących think tanków naukowych na świcie. SRI
oprócz badań nad bezpieczeństwem i obronnością zajmuje się badaniem z zakresu rozwoju technologii, nauk
ścisłych i przyrodniczych. Warto dodać, że obecnie
RAND i SRI są formalnie organizacjami typu non-profit. Wiąże się to też z tym, że większość think tanków
prowadzi działalność kontraktową, czyli odpłatnie
wykonuje badania i ekspertyzy dla różnych sektorów
gospodarki i polityki. We współczesnym świecie think
tanków działalność for-profit nie kłóci się już rażąco
z podstawowymi cechami i funkcjami think tanku,
takimi jak działanie w interesie publicznym czy wywieraniem pośredniego wpływu na proces decyzyjny.
Ale nie trzeba zapominać, że status prawny organizacji
non-profit wiąże się dodatkowo z wieloma ułatwieniami (m.in. podatki). Obecnie w światowych rankingach za think tanki o charakterze stricte for-profit

Najlepszym przykładem tego typu organizacji są niemieckie fundacje polityczne, gdyż posiadają one
najdłuższą historię i najbogatsze doświadczenie
funkcjonowania w systemie politycznym. Obecnie
w Niemczech działa sześć fundacji politycznych: Fundacja im. Friedricha Eberta (FES, 1925, socjaldemokraci), Fundacja im. Friedricha Naumanna (FNS, 1958,
liberałowie), Fundacja Konrada Adenauera (KAS, 1964,
chadecy), Fundacja Hansa Seidla (HSS, 1967, bawarscy
chadecy CSU), Fundacja im. Heinricha Bölla (HBS, 1996,
Zieloni) i Fundacja im. Róży Luksemburg (RLS, 1999,
lewica). Niemieckie fundacje politycznie są niezależnymi organizacjami, prawnie odseparowanymi od partii
politycznych, z którymi związane są w sposób ideowy.
Niemieckie fundacje polityczne obowiązuje również
zakaz wspierania finansowego partii politycznych.
Wszystkie fundacje polityczne są zgodne co do zasad podstawowych (demokratyczne państwo, prawa
człowieka, wolność jednostki), ale znacząco się różnią
w kwestiach światopoglądowych, ideologicznych oraz
wizji porządku społecznego.
Niemieckie fundacje polityczne są w ponad 90% finansowane z budżetu federalnego, a kwota dofinansowania
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Krytyka: think tanki – czy

jest obliczana za pomocą skomplikowanego algorytmu
na podstawie reprezentacji każdej z partii w Bundestagu. Wszystkie te organizacje zajmują się szeroko
rozumianą edukacją obywatelską: debaty, publikacje,
konferencje, podróże studyjne etc. Również większość z nich posiada swoje przedstawicielstwa w wielu
państwach świata, w tym w Polsce. Nazwa „fundacja” ma charakter zwyczajowy, ponieważ oprócz FNS
wszystkie niemieckie fundacje polityczne formalnie
są stowarzyszeniami. Część z nich nie uważa siebie
za think tanki, a niektóre są często postrzegane jako
przejaw soft power niemieckiej polityki zagranicznej.
Niezależnie od klasyfikacji, niemieckie fundacje polityczne na stałe zagościły w rankingach think tanków.
A KAS, FES i HBS od wielu lat zajmują wysokie pozycje
wśród wpływowych europejskich think tanków.

niezależne?
Wraz z rozwojem i wzrostem znaczenia think tanków pojawiało się wokół nich dużo kontrowersji czy
zarzutów. Najwięcej kontrowersji związanych z think
tankami jako zjawiskiem dotyczy trzech zagadnień:
niezależności, lobbingu i transparentności.
Niezależność we współczesnym świecie polityki jest
pojęciem względnym, wielu badaczy zaznacza, że nawet
samo pojęcie „niezależnego eksperta” czy „niezależnej
organizacji” jest raczej metaforą, stanem pożądanym,
niż rzeczywistością. Wszyscy funkcjonujemy w konkretnych środowiskach i warunkach społeczno-politycznych. Podobnie działają think tanki – trudno
sobie wyobrazić takie instytucje, które byłyby absolutnie niezależne, od nikogo i od niczego. Think tanki
również prowadzą swoje badania i przygotowują raporty w konkretnych warunkach politycznych i społecznych, dlatego stan „absolutnej niezależności” jest
raczej nieosiągalny. Oczywistym jest, że think tanki
o profilu liberalnym, konserwatywnym, lewicowym
czy religijnym będą się różniły w ocenie tych samych
zjawisk. Ale ideowe różnice w środowisku think tanków, wyznawanie konkretnej doktryny społecznej nie
oznacza, że takie organizacje nie są obiektywne czy
niezależne. Żeby zrozumieć think tanki, należy same
zagadnienie „niezależności” rozumieć nie jako brak
poglądów politycznych, tylko jako rzetelność i niezależność w prowadzeniu badań naukowych, bezstronność
i obiektywizm w przygotowaniu analiz, posługiwanie
się profesjonalnymi narzędziami badań i metodologią
oraz coraz częściej fact-checking’iem.

Wraz z rozwojem integracji europejskiej, coraz większe
znaczenie w funkcjonowaniu UE zaczęły odgrywać europejskie partie polityczne. Tak jak w przypadku partii
krajowych, zaczęły się wokół nich pojawiać ponadnarodowe europejskie fundacje polityczne. Przełomem
był rok 2007, w którym Parlament Europejski wydał
rozporządzenie, pozwalające finansować europejskie
fundacje polityczne z budżetu Unii Europejskiej. Powstały fundacje, związane z poszczególnymi grupami
i frakcjami w PE. Wśród najważniejszych europejskich
fundacji politycznych należy wymienić Wilfried Martens Centre for European Studies (Europejska Partia
Ludowa), Foundation for European Progressive Studies
(Partia Europejskich Socjalistów), Green European Foundation (Europejska Partia Zielonych) czy European
Liberal Forum (Porozumienia Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy). Europejskie fundacje są organizacjami sieciowymi, które skupiają w swoich szeregach
poszczególne krajowe NGO i think tanki. Warto wspomnieć również o założonym w 2002 roku European
Union Institute for Security Studies (EUISS), który jako
oficjalna agenda Unii Europejskiej jest przykładem
ponadnarodowego, europejskiego think tanku. Choć
europejskie fundacje polityczne są zjawiskiem stosunkowo nowym, to w ciągu zaledwie jednej dekady stały
się one trwałym elementem instytucjonalnym w funkcjonowaniu politycznym Unii Europejskiej.

Drugim zarzutem w stosunku do think tanków jest
oskarżanie je o prowadzenie lobbingu i reprezentowanie konkretnych grup interesów zamiast działań
na rzecz interesu publicznego. W sytuacji z lobbingiem
trzeba zaznaczyć, że w różnych krajach to pojęcie jest
inaczej definiowane oraz ujmowane w systemie prawnym. Tu wracamy do sytuacji, w której we współczesnym świecie wszyscy, również think tanki, działają
w konkretnych warunkach oraz reprezentują odmienne
podejścia ideologiczne, dlatego też uznanie prowadzenia działalności na rzecz partykularnych interesów
w większości będzie oceną subiektywną. Wielu badaczy zaznacza, że współczesne think tanki przestają
być „uniwersytetami bez studentów” i w warunkach
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narastającej konkurencji stają się narzędziami konkretnych grup w walce ideowej. W USA i Europie Zachodniej
od dawna trwa spór, czy znane think tanki o konkretnej orientacji politycznej są niezależnymi organizacjami czy lobbystami partii politycznych. Współczesne
think tanki są oskarżanie nie tylko o lobbing polityczny
czy ekonomiczny, a coraz częściej o lobbing ekologiczny czy energetyczny. Tak np. w niektórych krajach UE
i w USA coraz częściej w debacie publicznej można spotkać się z twierdzeniem, że konserwatywne think tanki
są lobbystami i reprezentantami wielkiego przemysłu
i branży energetycznej, a lewicowe czy proekologiczne
think tanki wcale nie działają na rzecz ochrony klimatu, tylko są przedstawicielami lobby antynuklearnego.
Ciekawym przykładem są również niektóre kraje postradzieckie (Białoruś, Rosja), w których think tanki,
wyznające prymat demokratycznego państwa i praw
człowieka często są nazywane „lobbystami Zachodu”
lub wprost „agentami wpływu”. Nic nie wskazuje na to,
by spór o reprezentowanie interesów oraz posądzenia
o lobbing w stosunku do środowiska think tanków
się skończył. W obronie think tanków należy przypomnieć, że z założenia są to organizacje które wpływają
pośrednio na procesów podejmowania decyzji politycznych, a nie bezpośrednio na decydentów politycznych.

zakładane lub kierowane przez władze w celu reprezentacji swoich interesów. Zjawisko GONGO najczęściej występuje w krajach niedemokratycznych albo
przechodzących transformacje ustrojową. Gdyby
tego typu organizacje nie ukrywały swoich powiązań
politycznych i finansowych, to można byłoby uznać
je po prostu za think tanki powiązane z rządami czy
partiami, co nie jest niczym złym. Ale istotą GONGO jest
to, że z założenia nie są to organizacje ani obiektywne,
ani niezależne, dlatego są one patologią społeczeństwa
obywatelskiego, a nie NGO czy think tankami.

1.4 THINK TANKI
W POLSCE
Przegląd polskiego środowiska
think tanków
Za pierwszy polski think tank uznaje się Instytut Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen, założony w Warszawie w 1928 roku. Jak i jego odpowiedniki w krajach
europejskich, była to organizacja badawczo-rozwojowa,
prowadząca badania w dziedzinie handlu zagranicznego. W czasie wojny powstał Instytut Zachodni, który
od 1945 działa w Poznaniu. W 1947 powołano Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). I choć były
to jednostki, działalność których po drugiej wojnie
światowej kontrolowały władze, w zakresie badań
można uznać je – tak jak i w innych krajach regionu
w okresie przed upadkiem socjalizmu – za think tanki.

W kontrowersjach związanych z think tankami od wielu lat pojawia się również pytanie o transparentność
i jawność źródeł finansowania. W anglosaskim żargonie
środowiskowym od dawna funkcjonuje pojęcie tzw.
„syndromu fundatora”. Jest ono rozumiane dwojako. Z jednej strony, think tank, powiązany finansowo z konkretną grupą (założycielem) będzie zawsze
reprezentował jego interesy. Z drugiej strony, think
tank prowadzący badania czy analizy dla konkretnego
podmiotu, który te badania finansuje, będzie chciał
„dopasować” ich wyniki do oczekiwań zleceniodawcy.
Takie sytuacje oczywiście się zdarzają, ale jest to raczej wyjątkiem i kłóci się z niezależnością i wolnością
think tanków. Najlepszym antidotum na oskarżenia
o lobbing i zależność jest dla każdego think tanku
transparentność w sprawozdaniach finansowych oraz –
w miarę możliwości – pozyskiwanie źródeł finasowania
swoich działań od różnych podmiotów.

Natomiast o prawdziwym powstaniu polskiej sceny
think tanków możemy mówić po 1989 roku. Zakończenie okresu PRL i rozpoczęcie transformacji ustrojowej
wpłynęło na gwałtowny rozwój think tanków. Jeszcze
w 1988 roku założono Fundację im. Stefana Batorego,
w 1989 powstały Centrum im. Adama Smitha, Instytut
Badań nad Gospodarka Rynkową oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w 1990 roku Ośrodek Studiów
Wschodnich, w 1991 Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, w 1993 Instytut Studiów Strategicznych
oraz Instytut Studiów Wschodnich, w 1995 Instytut
Spraw Publicznych, a w 1996 roku Centrum Stosunków Międzynarodowych. Taki wysyp think tanków

Na koniec części o kontrowersjach, związanych z think
tankami należy wspomnieć o organizacjach typy GONGO. W odróżnieniu od NGO, GONGO (Government-Organized/Operated Non-Governmental Organization)
są organizacjami nominalne pozarządowymi, ale są one
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był odpowiedzią na potrzeby polskiego społeczeństwa,
w którym zaczęły się procesy gruntownej transformacji
politycznej, ustrojowej i gospodarczej. Dodatkowego
impulsu dla rozwoju polskiej sceny think tanków nadały decyzje o przystąpieniu do NATO i UE. Większość
polskich think tanków z początku lat 90. była związana
z zachodnimi instytucjami i donorami, promującymi
rozwój demokracji i wolnego rynku na obszarze dawnego bloku wschodniego. Prawie wszystkie polskie think
tanki pierwszej generacji przetrwały do dziś i nadal
są liczącymi się organizacjami.

think tanków
W polskim środowisku think tanków dominują cztery
obszary badawcze, na których jest skupiona działalność
większości organizacji. Pierwszym obszarem jest polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe. Z racji
swojego położenia w Polsce wykształciły się dwa bardzo
mocne kierunki w tym obszarze: polityka wschodnia
i polityka europejska. Drugi obszar to rozwój gospodarczy. O ile w początkowej fazie rozwoju think tanki zajmowały się głównie zagadnieniami z dziedziny transformacji ekonomicznej i integracji gospodarczej Polski
do struktur Zachodu, o tyle w ostatnich latach think
tanki coraz więcej uwagi poświęcają krajowej sytuacji
gospodarczej. Trzecim obszarem są kwestie, związane z wewnętrzną polityka (np. społeczną), a czwarty
to szeroko rozumiana edukacja obywatelska.

Przełomem dla rozwoju polskiej sceny think tanków
był początek XXI wieku – od tego momentu zaczęły
pojawiać się wysoko wyspecjalizowane think tanki,
a już istniejące rozwijały się zgodnie z wyzwaniami,
stojącymi przed polskim społeczeństwem i państwem.
Rozszerzyła swoją działalność Fundacja Batorego, założony jeszcze w 1991 roku Instytut na Rzecz Ekorozwoju
zintensyfikował swoją działalność. Pojawiły się Forum
Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Ośrodek Myśli Politycznej (2001), Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (2001), Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego (2004) demosEuropa (2006)
czy Forum Obywatelskiego Rozwoju (2007). Również
zaczęły się pojawiać organizacje, związane z konkretnymi środowiskami politycznymi: prawicowe Instytut
Sobieskiego (2004) i Instytut Jagielloński (2005) oraz
lewicowy Instytut Studiów Zaawansowanych (2012).

Think tanki pod względem formalnym mogą przyjmować różne formy, wszystko zależy od krajowego
systemu prawnego i celów działania think tanków.
Mówiąc w kategoriach ogólnych, większość think tanków w Polsce to niezależne organizacje pozarządowe
o charakterze non-profit, co w polskim prawie przyjęło
formę „organizacji pożytku publicznego”. Analizując
formy prawne, charakterystycznym dla Polski zjawiskiem jest to, że większość think tanków to fundacje.
Wydaje się, że, w polskim systemie prawnym właśnie
fundacja oferuje najlepsze możliwości rozwoju organizacji typu think tank. Takie możliwości zapewnia
również forma prawna stowarzyszenia, ale think tanki
działające w takiej formie to w Polsce znikomy odsetek.

Oprócz krajowych think tanków, działają w Polsce również oddziały organizacji zagranicznych. Są to przede
wszystkim przedstawicielstwa niemieckich fundacji
politycznych. Jako pierwsze pojawiło się w Polsce
przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera
(1989), a następnie Fundacji im. Friedricha Eberta,
Fundacji im. Heinricha Bölla i Fundacji im. Róży
Luksemburg. Oprócz niemieckich, aktywnie działały
w Polsce również oddziały amerykańskich fundacji
politycznych – NDI oraz IRI. W Polsce obecne są również biura europejskich i globalnych think tanków, takich jak German Marshall Fund czy European Council
on Foreign Relations.

Ciekawym zjawiskiem dla Polski jest prawie całkowita
nieobecność think tanków o charakterze for-profit.
Wiąże się to przede wszystkim z tym, że rozwój polskiego środowiska think tanków jest zjawiskiem bardzo
młodym, a think tanki for-profit to najczęściej oddziały
zagranicznych korporacji (np. PwC). Dodatkowo trzeba
pamiętać, że doświadczenia wyniesione z poprzedniego
systemu oraz okresu początków transformacji może
wpływać na negatywne postrzeganie think tanków,
działających dla zysku. Możemy zakładać, że takie organizacje nie będą postrzegane jako niezależne think
tanki działające w interesie publicznym, tylko jako
instytucje biznesowe realizujące prywatne interesy.
Aczkolwiek nie oznacza to, że przykładów think tank
for-profit w Polsce nie ma. Przykładem polskiego think
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tanku for-profit jest działająca od 2013 roku Polityka
Insight. Najbardziej odpowiednią forma prawną dla
takich organizacji może być status spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Obecnie takie spółki powstają
przy fundacjach. Są w Polsce również think tanki związane z rządem – przykładem takich wyspecjalizowanych agencji rządowych są PISM i OSW, działalność
których regulują odrębne ustawy.

najlepszych polskich think tanków jest bardzo szeroki,
dlatego organizacje tego typu czeka profesjonalizacja rozumiana jako wyspecjalizowanie się w konkretnych dziedzinach. Wyzwanie profesjonalizacji dotyczy również jakości prowadzonych badań – w Polsce
występuje problem ze stałym zespołem pracowników,
i często zatrudnianie ekspertów dla konkretnych badań ma charakter czasowy, uwarunkowany realizacją
konkretnych projektów. Problemem pozostaje również
stałość organizacyjna – najważniejsze polskie think
tanki to organizacje, które powstały ponad dziesięć
lat temu. Problemem również pozostaje pojawienie się
organizacji ad hoc. Takie organizacje mogą być think
tankami (spełniają ich funkcje i maja cechy konstytutywne), ale żywot tych organizacji jest ograniczony
przez społeczne i polityczne zapotrzebowanie na badania w konkretnych dziedzinach.

Obecnie trudno jest ocenić, ile jest w Polsce think
tanków. Z danych prestiżowego rankingu GGTT 2016
wynika, że w Polsce działa 42 organizacji typu think
tank, i taką liczbę można przyjąć jako wiarygodną.
Jednak ze strony polskich badaczy tego zjawiska możemy usłyszeć zarzuty wobec światowych rankingów,
że polska scena think tanków nie jest dobrze reprezentowana. Różni autorzy wskazują dwie główne przyczyny takiej sytuacji. Pierwsza to koniunktura polityczna,
co wiąże się z „pomijaniem” czy celowym „przeoczeniem” w uwzględnieniu think tanków o konkretnym
charakterze politycznym, najczęściej prawicowym
i konserwatywnym. Druga przyczyna jest związana
z problemami wewnątrz środowiska polskich think
tanków, którym przyjrzymy się w następnej części.
Należy także pamiętać, że w Polsce nadal utrzymuje
się tzw. moda na think tanki, czyli chęć większości
organizacji pozarządowych, których jest bardzo dużo,
być postrzeganym jako think tank. Ale rzeczywistość
jest inna, można nawet nazywać się think tankiem, ale
faktycznie nim nie być.

Drugie zagadnienie to usieciowienie. Pod tym względem sytuacja znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich
lat. Polskie think tanki coraz lepiej współpracują między sobą na arenie krajowej, natomiast usieciowienie
na poziomie regionalnym czy europejskim (nie wspominając o międzynarodowym) pozostawia wiele do życzenia. Z kwestią usieciowienia nierozerwalne wiąże
się wyzwanie umiędzynarodowienia. Większość think
tanków działa w paradygmacie „krajowych/polskich
instytucji”, co wpływa na rozpoznawalność na świecie.
Najczęstszym przykładem jest sytuacja, w której wyniki badań, analizy oraz inne produkty działalności think
tanków są skierowane do wąskiego grona odbiorców
oraz nie maja anglojęzycznej wersji. A niski stopień
usieciowienia i umiędzynarodowienia wraz z brakiem
dokumentów w języku angielskim i nieaktywną angielską wersją strony organizacji są najczęstsza przyczyną
pomijania niektórych polskich think tanków w światowych rankingach i zestawieniach. Przedstawiona wyżej
sytuacja może wpływać również na jakość działalności
krajowych think tanków poprzez ograniczony dostęp
do międzynarodowej wiedzy i doświadczenia.

Wyzwania dla
think tanków w Polsce
Analizując polskie środowisko think tanków, należy
wyróżnić trzy główne zagadnienia, które są najważniejszymi wyzwaniami dla rozwoju polskich think
tanków w najbliższej przyszłości. Są one ściśle między
sobą powiązane, ale każde stanowi odrębny problem.

Trzecie i bardzo istotne zagadnienie to finansowanie
działalności think tanków. W Polsce, choć system organizacji pożytku publicznego istnieje już od wielu lat,
wsparcie finansowe od osób prywatnych stanowi znikomy odsetek w budżetach think tanków. Indywidualne
wsparcie OPP, w tym think tanków, na razie pozostaje
ładnym gestem niż rzeczywistym mechanizmem niezależnego finansowania. Dotyczy to nie tylko think
tanków, ale i całego sektora pozarządowego – niestety,

Pierwsze zagadnienie to profesjonalizacja. W Polsce
działa kilkanaście rozpoznawalnych think tanków,
działalność których jest zauważana nie tylko w kraju
czy Europie, ale również na świecie. Ponad 10 z nich
stale się pojawia w światowych rankingach – niektóre
polskie think tanki (np. CASE i PISM) są wymieniane
w ścisłej czołówce wśród najlepszych instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale zakres działalności
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ale w Polsce stopień wsparcia organizacji społeczeństwa
obywatelskiego poprzez same społeczeństwo, nawet
po ponad 25 latach transformacji, jest bardzo niski. Następnym problemem jest uzależnienie się od funduszy
publicznych. Głównym skutkiem ubocznym takiego
uzależnienia jest to, że wraz z końcem finansowania
z funduszy publicznych pod znakiem zapytania może
stanąć istnienie samego think tanku. Ale problemem
jest również finansowanie z jednego źródła, co może
prowadzić do ograniczenej niezależności i autonomii
think tanków w ich działalności. Większość polskich
think tanków zmaga się z brakiem finansowania,
i praktycznie na przeprowadzenie każdego projektu/
badania są poszukiwane wciąż nowe źródła finansowania. A to niepotrzebnie zabiera siły i czas. Obecnie
przed polskim środowiskiem think tanków stoją trzy
główne problemy w dziedzinie finansowania ich działalności: stałe źródła finasowania, niezależność finansowania i dywersyfikacja źródeł finansowania. Do tych
problemów będziemy się odnosić również w dalszej
części publikacji.
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Niezależnie od tego kto jest zdefiniowany jako odbiorca
działań think tanków, wszystkie tego typu organizacje
zabiegają o to by uzyskać wpływ na to jakie kwestie
stają się przedmiotem debaty publicznej. Samo pojęcie wpływu nie jest jednak do końca jasne. Dominuje
raczej podejście do utożsamiania wpływu z rzeczywistym współkształtowaniem decyzji politycznych
lub gospodarczych. Gdyby tak pojęty wpływ uczynić
kryterium klasyfikacji czy dana instytucja jest think
tankiem, to niewiele organizacji mogłoby przejść taką
weryfikację pozytywnie. Dlatego tą część publikacji
zaczynamy od krótkiego omówienia kategorii wpływu,
tego jak może być rozumiany i jakie rodzaje wpływu
można wyróżnić w działalności think tanków.

postrzegana jest w innych krajach lub regionach. Kluczowa jest tu również umiejętność selekcji (zwłaszcza
w przypadku ograniczonych zasobów) i skupienia się
rzeczywiście na tych kwestiach, które są obecnie najważniejsze lub które w przyszłości mogą stać się ważne
oraz umiejętne komunikowanie faktu specjalizowania
się w danej dziedzinie swoim odbiorcom.
Ad 2
Ponieważ ciężko jest przewidzieć moment, w którym
dana kwestia rzeczywiście pojawi się na agendzie politycznej, rola think tanków polega też na „wyszukiwaniu”, podnoszeniu i wyjaśnianiu zjawisk, które mogą
mieć kluczowe znaczenie w przyszłości. Ma to ogromne
znaczenie w przypadku, gdy dana kwestia rzeczywiście
stanie się paląca. Wtedy organizacja, która niejako
z wyprzedzeniem zajmowała się badaniem danego tematu posiada już zasób wiedzy pozwalający na analizę dalszego rozwoju wypadków. Stąd też think tanki
mogą również osiągać wpływ z samej umiejętności
podnoszenia danych kwestii aniżeli umieszczania ich
na agendzie politycznej.

Wpływ – na potrzeby tej publikacji – jest rozumiany
jako możliwość wprowadzenia pewnych tematów (ważnych z punktu widzenia danego think tanku) do debaty publicznej lub kształtowanie tego jak decydenci
polityczni i opinia publiczna pojmują kwestie które
są przedmiotem analizy i badań think tanku. Nie każdy
think tank (i nie od razu) może się cieszyć z posiadania tak zdefiniowanego wpływu. Proponujemy zatem
wprowadzić rozróżnienie rodzajów wpływu tak aby
pojmowanie think tanków było pełniejsze i by ocena
ich działalności była bardziej dogłębna.

Ad 3
Trzeci rodzaj wpływu odnosi się bezpośrednio do umiejętności współkształtowania decyzji politycznych, gospodarczych etc. Jak już zostało wspomniane, tylko
niewielka część think tanków może rzeczywiście osiągnąć ten poziom wpływu. Wynika to przede wszystkim z konieczności posiadania odpowiednio dużych
zasobów finansowych, kadrowych oraz reputacji i posiadania tzw. efektu długiego trwania. Jako przykład
organizacji, która posiada tego rodzaju wpływ Selee
podaje Heritage Foundation. Znamienną cechą tej
instytucji są bliskie związki z niektórymi politykami, które umożliwiają jej osiąganie wpływu. Związki
te wynikają jednak z podzielanych konserwatywnych
poglądów politycznych.

W literaturze amerykańskiej poświęconej działalności
think tanków możemy odnaleźć różne podejścia do rozumienia wpływu:1
1. Wprowadzanie do debaty publicznej kwestii które
mają znaczenie.
2. Wskazywanie alternatyw dla istniejących rozwiązań politycznych.
3. Współkształtowanie procesu decyzyjnego.
Ad 1
Część organizacji może wypełniać swoją misję skupiając się wyłącznie na tym poziomie wpływu. Tego typu
działalność odbywa się niemal permanentnie. Na tym
poziomie organizacja może zajmować się wyjaśnieniem kontekstu historycznego zjawisk które należą
do jej obszaru specjalizacji lub tego jak dana kwestia
1

Powyższe rozważania unaoczniają jeszcze jeden możliwy podział think tanków. Część instytucji bowiem
posiada określony i przyjęty profil ideologiczno-polityczny. Inne zaś unikają posiadania określonych konotacji i skupiają się na podejściu, w którym to głównie
ich badania i analizy przemawiają w imieniu organizacji
i są one pozbawione niejako politycznego komentarza.
W tym przypadku organizacja skupia się raczej na dostarczeniu rzetelnych danych, które następnie mogą

Zob. np.: Selee A., What Should Think Tanks Do?: A Strategic Guide

to Policy Impact, Stanford University Press, Redwood City, CA, 2013.
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być wykorzystywane w debacie przez innych. Jedno
lub drugie podejście nie wyklucza jednak, że oba typy
organizacji konkurują o ten sam cel – uzyskanie wpływu. Różne mogą być jednak sposoby jego osiągnięcia.

wielu projektów jednocześnie. Jasne określenie tego
co organizacja chce osiągnąć jest kluczowe by móc
skoncentrować swoje wysiłki dla osiągnięcia pożądanego wpływu. W przypadku większych organizacji cele
pośrednie mogą być formułowane dla poszczególnych
programów i/lub badaczy, podczas gdy cele główne
pozwalają skupić się na rozwoju instytucji jako całości,
a także ułatwiają ewaluację podejmowanych działań
i czerpanie wiedzy z realizowanych przedsięwzięć.

W odniesieniu do polskich think tanków należy zauważyć, że tylko niewielka ich część posiada stałą możliwość oddziaływania na decyzje polityków. Dotyczy
to zwłaszcza tych o statusie instytucji państwowej
– PISM i OSW. Posiadają one bowiem formalne kanały
komunikacji z decydentami. Przeważająca część think
tanków operuje raczej na dwóch pierwszych poziomach
wpływu. Należy tutaj podkreślić, że nie ma w tym nic
negatywnego. Istotniejsze jest natomiast, by organizacja była świadoma swoich zasobów, celów i możliwości
ich osiągania i na tej podstawie budowała swój potencjał. Elementem tak pojętego planowania wpływu jest
również ewaluacja, która może przynieść rzeczywistą
odpowiedź czy think tank osiąga wpływ na decyzje
polityczne lub debatę publiczną. Tymi elementami działalności think tanków (misja, cele, zasoby) zajmujemy
się w dalszej części pracy.

Po drugie, istotna jest znajomość własnych mocnych
i słabych stron. Jedynie na tej podstawie można określić dające się osiągnąć cele organizacji. Czynniki takie jak lokalizacja geograficzna, obszar specjalizacji,
posiadane doświadczenie, orientacja polityczna (lub
jej brak) determinują to co organizacja potrafi robić
dobrze. Dokonując takiej samooceny warto również
wziąć pod uwagę szanse i zagrożenia dla instytucji
jakie mogą wystąpić w przyszłości. Zmiany źródeł finansowania, wymiana elit politycznych czy też pojawienie się konkurencyjnych instytucji są przykładami czynników jakie warto mieć tutaj na względzie.
Przydatną metodą do określenia własnego potencjału
jest analiza SWOT. Jej wykorzystywanie jest rekomendowane zarówno na początkowym etapie planowania instytucji jak również na późniejszych etapach,
uwzględniających rozwój organizacji, w tym inwestycje
w nowe projekty.

Think Tanki w praktyce
W tej części publikacji zamierzamy przyjrzeć się jak
polskie think tanki dokonują operacjonalizacji swojej działalności, ze względu na zakładane cele oraz
grupy odbiorców, do których apelują. Proponujemy
dokonać tego poprzez omówienie pięciu kluczowych
pytań na jakie powinien odpowiedzieć sobie każdy
think tank. Pytania te wyznaczają ramy naszej analizy
którą wzbogacamy o przykłady z działalności polskich
think tanków.

Po trzecie, warto również być świadomym tego jakie
są potrzeby i szanse w środowisku, w którym funkcjonuje organizacja. Ich prawidłowa diagnoza może
mieć kluczowe znaczenie dla misji organizacji, a tym
samym osiąganego przez nią wpływu. W szczególności
należy tu uwzględnić jakie wydarzenia lub procesy
zachodzące w środowisku organizacji mogą mieć znaczenie. Mowa tu o wydarzeniach międzynarodowych
takich jak wybory, konflikty lub debaty angażujące
społeczność międzynarodową. Umiejętna diagnoza tych spraw i usytuowanie się organizacji względem nich może wydatnie przyczynić się do realizacji
założonych celów.

5 KLUCZOWYCH PYTAŃ,
NA KTÓRE MUSI ODPOWIEDZIEĆ
SOBIE THINK TANK
1. Jaki jest cel istnienia think tanku?

Po czwarte, określenie kto jest zakładanym odbiorcą
działań organizacji. Przemyślany dobór odbiorców pozwala przede wszystkim odróżnić think tank od innych
typów organizacji (np. uczelni wyższych) oraz lepiej
dookreślić cel działalności. W przypadku różnych grup
odbiorców, różne będą metody dotarcia do nich o czym
mowa szerzej poniżej.

Odpowiedź na to pytanie sprowadza się do kilku istotnych elementów. Po pierwsze – określenie misji organizacji. Należy to rozumieć jako swoistą mapę drogową dla
osób pracujących w instytucji, która pozwala zachować
spójność instytucji nawet w warunkach prowadzenia
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2. Co odróżnia twoją działalność od innych?

Po piąte, określenie jakimi zasobami dysponuje organizacja. Do najważniejszych zasobów zaliczyć można
finansowanie, kadrę, reputację i sieć partnerów lokalnych, krajowych i zagranicznych. Ustanowienie efektywnego połączenia między posiadanymi zasobami,
a tym do czego dąży organizacja (misja) stanowi jedno
z podstawowych i najważniejszych wyzwań dla think
tanków. Analiza posiadanych zasobów powinna być
zawsze elementem planowania działań. Jednak misja
nie powinna być sprowadzana do wykonywania zamówień donatora kosztem niezależności organizacji.

Znaczenie tego pytania sprowadza się do określenia
własnego pola specjalizacji (np. polityka energetyczna,
edukacja etc.) i przyjęcia własnego podejścia analitycznego. Część think tanków może skupiać się np.
na wypracowywaniu rozwiązań dotyczących spraw
bieżących w interesujących je obszarach. Tego typu podejście może np. zakładać regularną publikację analiz
dotyczących wydarzeń dziejących się tu i teraz.
Innym rodzajem podejścia jest skupienie się na wypracowywaniu prognoz średnio i długoterminowych.
Propozycja rozwiązań które mogą mieć znaczenie
w przyszłości zajmuje tu ważniejsze miejsce aniżeli
komentarz do spraw bieżących.

Niektóre polskie think tanki już na poziomie misji
określają co stanowi ich przedmiot działalności i kto
jest głównym odbiorcą działań. Dotyczy to przede
wszystkim instytucji państwowych takich jak Polski
Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale również
instytucji pozarządowych, np. Instytut Sobieskiego,
który poza określeniem głównych obszarów działalności, precyzuje swoją przynależność ideologiczną.
Mało który think tank ogranicza swoją działalność
do odpowiadania na potrzeby wyłącznie jednej grupy odbiorców (np. decydentów politycznych). Częściej
podejmowane są działania skierowane do szerszego
grona odbiorców – menadżerów, urzędników, dyplomatów etc. Przykładem może tu być Instytut Zachodni,
który określa swoich odbiorców jako „interesariuszy
spraw polsko-niemieckich” oraz organy władzy publicznej. Natomiast wśród odbiorców Polityki Insight
znajdziemy przede wszystkim duże firmy, korporacje
lub ambasady.

Elementem wypracowywania własnego podejścia badawczego może być również decyzja o tym czy think
tank zajmuje własne stanowisko w danej sprawie
czy też skupia się na neutralnej analizie, prezentacji wyników badań, dostarczaniu danych i kontekstu
do debaty publicznej.
Każde z wymienionych podejść może prowadzić do tworzenia wartościowych analiz i osiągania założonych
celów, a dzięki temu również pożądanego wpływu.
Istotnym jest jednak by dany think tank był w stanie
określić cechy swojego podejścia analitycznego i był
w stanie je realizować w oparciu o swoją misje i posiadane zasoby.
Strategiczne pozycjonowanie

Jak zaznaczyliśmy powyżej, większość think tanków
w Polsce działa jako organizacje non-profit (najczęściej
fundacje). Stąd rozpiętość sposobów definiowania misji
swojej działalności jest dość szeroka. Nie zawsze instytucje uznawane za think tanki (np. w GGTT) formułują
swoją misje w sposób, który sugerowałby chęć wywierania wpływu na politykę, czy choćby wprowadzanie
do debaty publicznej istotnych dla organizacji kwestii.
Każe to każdorazowo zastanowić się czy w takiej sytuacji możemy rzeczywiście mówić o think tanku?
Jednak i w grupie organizacji non-profit są think tanki,
które precyzyjnie określają chęć współkształtowania
debaty publicznej dotyczących ważkich kwestii politycznych. Przykładem może tu być Instytut Studiów
Strategicznych lub Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Pomocne w określeniu tego co odróżnia daną organizację od innych jest pojęcie strategicznego pozycjonowania
(strategic positioning). Oznacza ono umiejętność podejmowania takich działań, które odróżniają organizację
od innych. W założeniu chodzi o to by zamiast rywalizować o w tej samej konkurencji, stworzyć swój własny,
rozpoznawalny produkt.
Strategiczne pozycjonowanie może obejmować różne
działania. Po pierwsze, think tank może zająć się tematem, którym nikt inny się nie zajmuje. Po drugie, może
podjąć znane zagadnienie w inny sposób. Wypracowanie autorskiego podejścia do danego zagadnienia może
z czasem wręcz stać się podstawą do podejmowania
kolejnych działań. Po trzecie, jak wspomniano wyżej,
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think tank może skupiać się na wypracowywaniu prognoz długoterminowych, starając się wyjść poza ramy
bieżącej debaty publicznej lub przeciwnie, skupić się
na „analizie ad hoc”, która ma przede wszystkim wyjaśniać to co dzieje się tu i teraz. Możliwe jest jednak
– i wiele instytucji tak postępuje – łączenie różnych
podejść, w tym przede wszystkim wypracowywanie
prognoz długoterminowych prognoz i wyjaśnianiu
aktualnego biegu wydarzeń. Po czwarte, specjalizacja
może wynikać z samego umiejscowienia think tanku.
Jeśli instytucja zlokalizowana jest w centrum politycznym danego kraju lub regionu to możliwość jej
bezpośredniego oddziaływania na proces decyzyjny
może być istotnie większa. Z drugiej strony, think tanki
zlokalizowane dalej od centrum mogą korzystać z waloru bycia ekspertem niejako „od wewnątrz”. Mogą przy
tym prezentować perspektywę inną od powszechnie
przyjętej w centrum lub być specjalistą od zagadnienia
charakterystycznego dla danego miejsca (np. energia
węglowa w regionie przemysłowym).

Kolejnym typem działania jest generowanie nowych
idei, które są implementowane na poziomie politycznym. Podczas gdy większość think tanków chciałaby
osiągnąć ten poziom oddziaływania na politykę, tylko
niewielkiej części się to udaje. Tworzenie nowych idei
może wynikać z indywidualnej pracy danego analityka
lub też z przyjętego przez instytucję programu działania ukierunkowanego na ten cel. Jak nietrudno zauważyć, to czy think tank odniesienie sukces w postaci
stworzenia takich rozwiązań czy sposobu myślenia,
który następnie zostanie implementowany na poziomie
politycznym zależy od wielu różnych czynników. Znaczenie mają oczywiście uwarunkowania wewnętrzne
(zasoby) jak również otoczenie zewnętrzne organizacji
oraz jej reputacja.
W praktyce na działalność think tanku składa się szereg różnych inicjatyw o różnym charakterze, zasięgu,
czasie trwania itp. Wydaje się jednak, że umiejętność
planowania w długim terminie może świadczyć nie
tylko o posiadanych przez instytucje doświadczeniu
i zasobach, ale również ułatwiać jej działanie. Wdrażanie rozwiązań długoterminowych może również
ułatwić późniejszą ewaluację efektów pracy i naukę
z własnego doświadczenia. Warto przy tym zauważyć,
że na długoterminowe inicjatywy mogą składać się
różne – pomniejsze – działania rozłożone w czasie.

Wybór własnego podejścia analitycznego powinien być
jednym z najważniejszych zadań dla instytucji w jej
długoterminowym planie rozwoju. Może ono przesądzić nie tylko o rozpoznawalności danej instytucji,
ale przełożyć się na jakość analiz, a tym samym reputację i wpływ.
Dodatkowe światło na działalność think tanków rzuca sposób w jaki starają się wdrażać swoje działania.
Część instytucji skupia się na np. promowaniu debaty
publicznej. Pod tą kategorię mogą podpadać wszelkiego
rodzaju działania organizowane w przestrzeni publicznej, takie jak debaty, konferencje, wizyty studyjne,
wykłady itp. Działania w przestrzeni publicznej mogą
być zarówno elementem promowania jakiejś idei lub
wartości ważnej z punktu widzenia organizacji lub też
stanowić próbę wpływania na proces decyzyjny poprzez
wzbudzanie zainteresowania danym katalogiem spraw
i jego wyjaśniania.

Wśród analizowanych przez nas think tanków w Polsce
dominuje raczej przekonanie o konieczności łączenia
różnego rodzaju podejść do tworzenia i prezentowania
analiz. Większość think tanków podkreśla w swojej
działalności wypracowywanie zwięzłych i rozbudowanych „produktów” analitycznych. Zdecydowana
większość instytucji decyduje się też na otwarty dostęp do swoich analiz (a przynajmniej większości
z nich). Ciekawym wyjątkiem na tym tle jest Polityka
Insight, której analizy są dostępne wyłącznie na prawach płatnej subskrypcji. Podejście Polityki Insight
świadczy również o przemyślanej strategii rozwoju,
uwzględniającej specyficzne potrzeby odbiorców, głównie instytucjonalnych.

Innym typem działania jest przygotowywanie analiz zleconych. Część think tanków skupia się niemal
wyłącznie na tworzeniu profesjonalnych analiz dla
określonego odbiorcy. Tworzone analizy mogą różnić
się objętością i charakterem i obejmować krótkie dokumenty skupiające się na wyjaśnieniu najważniejszych
kwestii jak również długie opracowania w formie książkowej, prezentujące szerszy kontekst i tło wydarzeń.

Jak wskazaliśmy powyżej, polskie think tanki działają
przede wszystkim w czterech głównych obszarach:
polityka zagraniczna, polityka gospodarcza, polityka
społeczna i edukacja obywatelska. Część organizacji
określa profile na podstawie kryterium geograficznego
(obszar specjalizacji), co często odzwierciedlone jest już
w nazwie (np. Instytut Zachodni, Centrum Studiów
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Polska Azja). Są też jednak instytucje, które preferują
kryterium przedmiotowe uwzględniające wybrane obszary polityki, np. Instytut Spraw Publicznych.

jakie narzędzia są najbardziej efektywne w realizacji
założonych celów.
Pierwszym krokiem w kierunku skutecznego dotarcia
do odbiorcy jest określenie tego co odbiorca powinien
wiedzieć na dany temat. W odróżnieniu od naukowców, analitycy pracujący w think tankach nie mają
obowiązku obszernego prezentowania obecnego stanu
badań w zakresie danej kwestii. Nie muszą oni też
w danym momencie prezentować całej swej wiedzy,
którą posiadają na określony temat. Mogą natomiast
dokonać selektywnego (jednak bazującego na wiedzy
i doświadczeniu) wyboru najważniejszych elementów
które w danym momencie są najważniejsze.

Jak zostało zauważone w części pierwszej, przed polskimi think tankami stoi wyzwanie dalszej profesjonalizacji (rozumianej jako wypracowanie węższej specjalizacji). Można przewidywać, że dotyczy to zarówno
samego obszaru badawczego jak również stosowanych
metod. Obecnie większość polskich think tanków nie
ma lub nie posiada jasno określonej ścieżki metodologicznej, która byłaby znakiem rozpoznawczym tej
instytucji i która przekładałaby się na rozpoznawalny
produkt (np. cykliczne badanie, ranking itp.) o zasięgu
ogólnopolskim lub globalnym.

Kolejnym etapem jest wybór odpowiednich narzędzi
służących dotarciu do poszczególnych grup. W tej kwestii think tanki mają cały wachlarz możliwości. Szersze
opracowania książkowe, raporty czy sprawozdania,
mogą być szczególnie użyteczne i chętnie czytane przez
innych ekspertów w danej dziedzinie czy przedstawicieli świata nauki. Krótsze opracowania w formie
notatek lub briefingów mogą okazać się lepsze dla decydentów potrzebujących szybkiego dostępu do skondensowanej informacji.

Pewnym wyjątkiem jest w tym przypadku OSW, który
kładzie duży nacisk na regularną obecność swoich analityków w krajach, które stanowią ich przedmiot badań.
Zadaniem analityków OSW nie jest jedynie monitorowanie procesów zachodzących na szczytach władz, ale
również jak te zmiany są odbierane na poziomie obywateli, w mniejszych ośrodkach poza stolicami krajów.
Można tym samym mówić zatem o własnym, charakterystycznym i konsekwentnie rozwijanym podejściu
analitycznym, które znajduje również odzwierciedlenie
w tym jak jest konstruowany budżet organizacji i wyznaczane są cele.

Oczywiście w dobie Internetu procentuje posiadanie
aktywnych i regularnie aktualizowanych stron internetowych oraz profili społecznościowych. Zwłaszcza
te ostatnie przyczyniły się w dużej mierze do rozbudowy bazy odbiorców pracy think tanków. Jednocześnie
stale rośnie potrzeba by tzw. content w mediach społecznościowych był zróżnicowany. Często nie wystarcza
już jedynie wzmianka, że coś ukazało się na stronie.
Istotne jest dostosowanie języka i sposobu przekazu
do danego medium. Dodatkowym atutem jest stosowanie różnych kanałów komunikacji. Poza tekstem,
istotną rolę odgrywają zdjęcia, materiał dźwiękowy
i video. Zróżnicowanie kanałów komunikacji nie jest
jedynie mechanizmem wpisania się w obecne trendy.
Świadczy też o świadomym podejściu organizacji do budowania wizerunku i reputacji wśród swoich odbiorców.

Przykładem polskiego think tanku, który od lat prowadzi szeroko zakrojone badania ekonomiczne z wykorzystaniem m.in. metod jakościowych i ilościowych jest natomiast Center for Social and Economic Research (CASE).
3. Kim są odbiorcy Twojej działalności?
Przygotowanie spójnej strategii komunikowania się
z odbiorcami należy do kluczowych zadań think tanków. Koncentracja think tanków na odbiorcach wynika
przede wszystkim z faktu, że z zasady chcą one oddziaływać na politykę – czy to przez samo podnoszenie jakości rozumienia kwestii które są przedmiotem
debaty publicznej czy też aktywne wpływanie na sam
proces decyzyjny. Aby skutecznie wypełniać te zadania niezbędne staje się opracowanie strategii dotarcia
do kluczowych – dla organizacji – odbiorców.

Ponadto, strategia komunikacji może być budowana
na poziomie całej organizacji jak również wykorzystywać pracę i zaangażowanie poszczególnych badaczy.
Rozwijanie indywidualnej sieci kontaktów lub organizowanie spotkań (w formule otwartej lub zamkniętej) również stanowią elementy strategii komunikacji i nie powinny być traktowane jako nieefektywne

Strategia komunikacji nie zmienia zasadniczo tego
czym organizacja się zajmuje, ale pozwala zdeterminować jak wiedza instytucji będzie przekazywana oraz
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w dobie cyfryzacji. Kluczowe jest – podkreślmy jeszcze raz – dobranie odpowiednich narzędzi do odbiorców, ich oczekiwań, ale również możliwości percepcji
danego przekazu.

kilka przykładów takich wydarzeń:
• w obszarze polityki zagranicznej konferencje „Warsaw Security Forum” (Fundacja im.
Kazimierza Pułaskiego) lub „Polska Polityka
Wschodnia” (Kolegium Europy Wschodniej)

Niemniej nawet najbardziej zaawansowane i innowacyjne narzędzia komunikacji nie będą skuteczne, jeśli
nie stoi za nimi rzetelna praca analityków. Dlatego
warto zawsze podkreślać, że kanały komunikacji z odbiorcami muszą być zawsze traktowane jako narzędzia do osiągania wyznaczonych celów, a nie celami
samymi w sobie.

• w obszarze gospodarki i współpracy z biznesem „Forum Ekonomiczne w Krynicy” (Instytut
Studiów Wschodnich);
• w obszarze edukacji obywatelskiej „Akademia
Strategicznej Analizy Politycznej” (Fundacja
Energia dla Europy)

Na tym tle sytuacja polskich think tanków jest niezwykle zróżnicowana. Jedne prowadzą bardziej skuteczną komunikację wobec swoich odbiorców, inne
mniej. Wypracowane ścieżki dotarcia do decydentów
politycznych mają instytucje afiliowane przy rządzie
– PISM i OSW lub Instytut Zachodni. Polityka Insight
utrzymuje stałe kontakty z głównymi partiami politycznymi obecnymi w polskim parlamencie. Do utrzymania kontaktów z daną partią oddelegowana jest
najczęściej jedna osoba.

• w obszarze polityki wewnętrznej, w tym społecznej program „Obserwatorium Równości Płci”
Instytutu Spraw Publicznych.
Do powyższych obszarów warto jeszcze dodać obszar
badań nad gospodarką, który często może mieć charakter przekrojowy i poruszać zagadnienia obecne w innych obszarach. Przykładem think tanku specjalizującym się w badaniach społeczno-gospodarczych (poza
CASE) jest Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA).

Organizacje pozarządowe w Polsce, w tym te uznawane za think tanki, rzadziej adresują swoje działania
do jednej konkretnej grupy odbiorców. Wynika to z ich
misji, ukierunkowanej najczęściej na osiąganie różnorodnych celów lub promowanie określonych wartości
(np. promocja demokracji w Polsce). Stąd też często
definiowanym odbiorcą działań fundacji jest społeczeństwo obywatelskie. Stosuje się również bardziej
pojemne określenia jak osoby zainteresowane aktywnymi postawami obywatelskimi. Szeroką definicję
grona odbiorców stosuje np. misja Fundacji Centrum
Stosunków Międzynarodowych.

Polskie think tanki zazwyczaj dobrze radzą w przestrzeni medialnej. Posiadają aktywne strony internetowe, nierzadko w przynajmniej dwóch wersjach
językowych i aktywne konta społecznościowe. Zwłaszcza nowe media w ostatnich latach stały się jednym
z podstawowych kanałów komunikacji think tanków
z odbiorcami. O ile dobrze prowadzone konta społecznościowe świadczą o prężności i innowacyjności danej
organizacji to niekoniecznie musi się to przekładać
na rzeczywisty wpływ jaki ona osiąga. Rola mediów
społecznościowych z pewnością zwiększa możliwość
cyrkulacji różnych idei i usytuowania się think tanków
względem nich. Tu jednak często pojawia się problem
o którym wspominaliśmy wcześniej – ograniczenie
debaty do wąskich kręgów własnych sympatyków i/lub
do odbiorcy polskojęzycznego.

Częstą i dobrze rozwiniętą praktyką wśród polskich
think tanków jest organizacja różnego rodzaju spotkań, debat czy konferencji. Stają się one platformami wymiany myśli pomiędzy instytucjami i osobami
pracującymi w danej dziedzinie jak również platformą
do wymiany poglądów między think tankami a politykami czy przedsiębiorcami. Poziom organizacji takich przedsięwzięć i lista prelegentów często stają się
również niejako potwierdzeniem pozycji danego think
tanku. Wiele z takich imprez ma charakter cykliczny
i stają się wizytówkami instytucji. Bazując na czterech
– wymienionych wyżej – podstawowych obszarach, którymi zajmują się polskie think tanki możemy wskazać

4. Jakimi zasobami dysponujesz i jak je wykorzystujesz?
Lista zasobów, które pozostają w dyspozycji think tanków jest długa i nasze opracowanie z pewnością jej nie
wyczerpie. Ograniczymy się do omówienia tych zasobów, które naszym zdaniem są kluczowe dla skutecznej
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realizacji misji i które wpływają zarazem na charakter
organizacyjny instytucji.

się lub zmniejszeniem jednego ze strumieni finansowania. Ponadto, posiadanie zróżnicowanych źródeł
finansowania daje możliwość rozwijania własnego podejścia analitycznego i długoterminowego planowania
o których pisaliśmy wyżej. Opieranie się natomiast
na modelu „od projektu do projektu” blokuje możliwość czynienia znaczących inwestycji w wewnętrzny
rozwój organizacji, gdyż zasadnicze cele projektu mogą
być niejako narzucane przez iinstytucję udzielającą
grantu. Wpływa to naszym zdaniem niekorzystnie
na możliwość podejmowania śmielszych projektów
analitycznych o większym współczynniku ryzyka.

Fundrising
Pojęcie fundrising na dobre zakorzeniło się wśród polskich instytucji badawczych, organizacji pozarządowych czy nawet w sektorze prywatnym. Coraz rzadziej
również fundrising bywa sprowadzany do wąskiego
znaczenia źródła finansów, choć oczywiście jest to jego
immanentna cecha. Fundraising oznacza jednak w szerszym sensie budowanie sieci zwolenników – indywidualnych i instytucjonalnych – którzy są gotowi wspierać
instytucję, ponieważ podzielają jej wartości lub wierzą,
że jej misja jest ważna.

Rozwiązaniem, zyskującym na popularności w ostatnich latach, może okazać się crowdfunding. W Polsce
dostępne są już platformy internetowe oferujące kompleksowe zorganizowanie kampanii crowdfundingowej
(np. Polakpotrafi.pl, Wspieram.to, Ideowi.pl, Beesfund.
com). Od kilku lat działa również Polskie Towarzystwo
Crowdfundingu. Sądzimy, że crowdfunding może się
okazać skutecznym narzędziem pozyskiwania środków dla think tanków, zwłaszcza tych które dopiero
zaczynają swoją działalność. Dla początkujących organizacji crowdfunding może stanowić również możliwość konfrontacji zakładanej misji i celów działalności
ze społecznymi oczekiwaniami.

Think tanki mogą zabiegać o środki na swoją działalność u różnych źródeł, począwszy od indywidualnych
darczyńców, kończąc na dużych firmach prywatnych
lub instytucjach publicznych, w tym rządowych.
W polskich warunkach mamy najczęściej do czynienia
z pozyskiwaniem funduszy ze środków publicznych (np.
dotacje i programy ministerialne). Jest to charakterystyczne dla całego środowiska pozarządowego. Również
najbardziej rozpoznawalne think tanki takie jak PISM
czy OSW, które są afiliowane przy rządzie oraz Instytut
Zachodni (ich działalność regulują odrębne ustawy)
polegają głównie na środkach z budżetu państwa.

Zespół
Najbardziej zasobna w środki finansowe instytucja nie
będzie w stanie realizować swojej misji bez odpowiedniej kadry. Ludzie tworzący instytucje stanowią najcenniejszy zasób każdego profesjonalnego think tanku.

Środki na działalność mogą pochodzić również ze źródeł zagranicznych. Popularnymi grantodawcami są np.
Fundusz Wyszehradzki lub Fundusze Norweskie. Stosunkowo wciąż niewielki jest udział środków pochodzących z Unii Europejskiej i sektora prywatnego w budżetach polskich organizacji pozarządowych, w tym
również think tanków. Niektóre polskie fundacje uznawane za think tanki same pełnią rolę grantodawców,
np. Fundacja Batorego.

Zarówno polskie jak i zagraniczne think tanki stosują
różne podejścia do rozwijania własnych zespołów. Część
z nich preferuje posiadanie względnie dużego zespołu
ludzi, którzy są związani z instytucją na stałe. Inne
bazują na podejściu opartym na współpracownikach
(tzw. non-resident fellows), którzy mogą być związani
z think tankiem tylko przez pewien czas, np. realizując projekt lub staż badawczy. Oczywiście posiadanie
stałego zespołu wiąże się z większymi kosztami dla
organizacji, dlatego model oparty na współpracownikach może być jednym ze sposobów na skuteczniejszą
alokację ograniczonych zasobów. W Polsce think tankami, które posiadają względnie duży i stały zespół
są np. PiSM, OSW, Instytut Spraw Publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Mniejsze fundacje stosują
częściej rozwiązania oparte na współpracownikach,

Niezależnie od tego co stanowi zasadnicze źródło finansowania, każda profesjonalna instytucja powinna
myśleć o możliwie największej ich dywersyfikacji. Bazowanie na jednym źródle dochodu naraża na ryzyko
utraty płynności finansowej w momencie, gdy zmieniają się warunki funkcjonowania dotychczasowego donatora, który najprawdopodobniej posiada własną agendę
spraw i priorytetów. Posiadanie natomiast zróżnicowanych źródeł finansowania pozwala nie tylko przechodzić łagodniej przez kryzysy spowodowane wycofaniem
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co wiąże się z opisanym wyżej, dominującym systemem finansowania. Wśród polskich think tanków jedną
z największych baz współpracowników (fellows) może
pochwalić się CASE.

komunikacji z odbiorcami. Innymi słowy, skuteczne
komunikowanie się z zdefiniowanymi odbiorcami
świadczy o reputacji jaką cieszy się instytucja i pozwala
na zwiększanie zasięgu oddziaływania.

Think tank może również decydować czy woli inwestować w młodych, obiecujących badaczy, którzy
mogą dopiero ukształtować swój analityczny warsztat wewnątrz instytucji. Pomaga to zachować ciągłość
instytucjonalną oraz przyczynia się do współpracy
międzypokoleniowej, kiedy młodsi analitycy „dojrzewają” pod okiem starszych, bardziej doświadczonych
kolegów. Jednocześnie ci pierwsi mogą wnieść nową
perspektywę, która często może umknąć starszym
analitykom, przywykłym do określonego kontekstu
czy nawet używanych narzędzi. Takie podejście od lat
stosuje np. OSW.

Na reputację instytucji wpływają również poszczególni
członkowie zespołu badawczego, którzy realizując swój
program badawczy pod auspicjami think tanku promują niejako instytucję jako całość. Ta zależność może
jednak działać w drugą stronę – uznany think tank
może skutecznie podnieść renomę i rozpoznawalność
konkretnego analityka.
Na czele polskich think tanków stoją z reguły osoby rozpoznawalne w środowisku, w którym operują.
Często think tanki decydują się na zatrudnienie rozpoznawalnych osób do prowadzenia indywidualnych
projektów. Ma to owocować zwiększeniem rozpoznawalności i prestiżu danej instytucji.

Niejako przeciwieństwem podejścia opartego na inwestowaniu w młode talenty jest zatrudnianie osób
o uznanym dorobku naukowym lub wywodzących się
z innych sektorów, np. byłych polityków lub wojskowych. Tego rodzaju specjaliści mogą wnieść nieoceniony wkład w rozwój badań jako znawcy wewnętrznego
kontekstu procesu decyzyjnego, zwłaszcza gdy sami
kiedyś byli odpowiedzialni za podejmowanie decyzji
na wysokim szczeblu. Takie osoby ułatwiają również
dostęp instytucji do kluczowych decydentów dzięki
swojej indywidualnej sieci kontaktów. Przykładem
think tanku stosującego takie rozwiązanie jest np. Forum Obywatelskiego Rozwoju czy Fundacja Batorego.

W Polsce pojawiły się również instytucje, które były budowane oddolnie, siłą zaangażowania wąskiego grona
osób szczególnie zainteresowanych danym tematem.
Zbudowały one swoją pozycję nie na rozpoznawalności
uznanych już badaczy, ale na konsekwentnie rozwijanej
idei. Dotyczy to w szczególności organizacji non-profit. Przykładem udanego przedsięwzięcia tego typu
jest Eastbook.eu zajmujący się popularyzacją wiedzy
na temat Europy Wschodniej.
Sieć partnerów

W praktyce trudno oczekiwać, by think tank stosował
wyłącznie jedno podejście do rozwijania kadry. Nie
byłoby to zresztą rozwiązanie najbardziej efektywne.
Zdecydowana większość instytucji w jakimś stopniu
łączy różne podejścia starając się zoptymalizować zalety każdego z nich. Niemniej jednak część instytucji
posiada swój dominujący, rozpoznawalny styl zarządzania i rozwijania zespołu, który może nawet stanowić
element ich całościowej kultury organizacji.

Ostatnim omawianym tutaj zasobem są partnerzy
instytucjonalni think tanku. Partnerzy pomagają
bowiem rozwijać się instytucji na kilku poziomach.
Przykładowo, organizacja, która nie jest zlokalizowana w stolicy danego państwa może mieć utrudniony
dostęp do ośrodków decyzyjnych na które chce wywierać wpływ. Wtedy nieocenione może okazać się
wsparcie tych instytucji, które mają już przetarte ścieżki dotarcia do decydentów lub korzystają z preferencyjnego położenia geograficznego. Z drugiej strony
partnerstwo z instytucją regionalną może pomóc tej
zlokalizowanej w centrum zrozumieć szerszy kontekst
badanych procesów – np. jak polityka edukacyjna jest
odbierana na poziomie powiatów lub gmin wiejskich.
Jeszcze innym przykładem partnerstwa tego rodzaju
jest współpraca międzynarodowa. Łącząc siły z jednym
lub kilkoma partnerami zagranicznymi, zajmującymi
się podobną tematyką można rozszerzyć nie tylko swój

Reputacja
O reputacji wspomnieliśmy już kilkukrotnie. Stanowi
ona jednak bardzo istotny zasób think tanków i warto
poświęcić jej więcej uwagi. O reputacji decydują przede
wszystkim działania liderów instytucji jak i przygotowywane przez nią badania, raporty czy analizy. Reputacja silnie łączy się z umiejętnością strategicznej
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potencjał warsztatowy, ale również bazę odbiorców
o osoby z innych krajów. Przykładem polskiego think
tanku, który posiada dobrze rozwiniętą sieć partnerów
zagranicznych jest WiseEuropa.

zajmujące się podstawową akumulacją wiedzy, w tym
przede wszystkim uczelnie wyższe i państwowe jednostki badawcze. Na drugi krąg składają się podmioty
gospodarcze, które nie tylko lobbują pożądane rozwiązania legislacyjne, ale też same tworzą własne centra
analityczne. Krąg trzeci to think tanki i niezależni
eksperci, którzy zajmują się syntezą informacji pochodzących z różnych źródeł i formułowaniem ekspertyz i prognoz. Instytucje tworzące krąg czwarty
autor nazywa otuliną władzy – są to rozmaite agendy rządowe (wywiad, biura analiz itp.), które pełnią
rolę informacyjną dla rządu. Krąg piąty to media,
które zdaniem Kowala stały się jednym z uczestników współczesnej polityki międzynarodowej. Wreszcie krąg szósty odpowiada za implementacje decyzji. Mowa tu więc o rządzie państwa i wszystkich
jego komórkach odpowiedzialnych za wdrażanie
podjętych postanowień.

Innym rodzajem partnerstwa może być współpraca
z uczelniami wyższymi. Uczelnie mogą być nie tylko
źródłem kadr dla think tanku, ale wspólne badania
mogą otwierać drogę do nowych źródeł finansowania
instytucji jak również wzbogacać samo podejście badawcze łącząc podejście stricte akademickie z tym zorientowanym przede wszystkim na oddziaływanie na proces
decyzyjny czy popularyzacje istotnych kwestii.
Partnerstwo międzyinstytucjonalne może dotyczyć
również współpracy think tanków z instytucjami spoza
branży badawczej. Przykładem takiego partnerstwa
może być współpraca z mediami. Chcąc przedstawić
jakieś zjawisko z szerszej perspektywy media mogą być
zainteresowane cykliczną współpracą z analitykami,
którzy posiadają wiedzę na ten temat. Jest to również
okazja dla think tanku by wyjść ze swoim przekazem
poza tradycyjny krąg odbiorców. Przykładem takiego
działania może być np. współpraca Polskiego Radia
z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w czasie kampanii
wyborczej w Niemczech. W okresie tuż przed wyborami
do Bundestagu, Polskie Radio uruchomiło specjalny
cykl audycji/ wywiadów w którym omawiane były najistotniejsze elementy kampanii i prezentowane możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Stałymi uczestnikami
tego specjalnego cyklu byli analitycy OSW specjalizujący
się w tematyce niemieckiej.

Powyższy model jest w istocie propozycją by think tanki traktować jako aktora usieciowionego. Jego działalność nie odbywa się w zawieszeniu, ale jest powiązana
z szeregiem innych instytucji. Zgadzając się co do zasadności takiego modelu, dodalibyśmy, że kierunek
i charakter takiego usieciowienia powinien być jednak
decyzją samego think tanku. Tu bowiem zasadza się
istota planowania misji, celów, grup odbiorców o których piszemy w tej części pracy.
5. Jak dokonujesz oceny swoich działań i czy wykorzystujesz wiedzę wynikającą z twojej działalności?

Think tank jako aktor sieciowy

Szersze opisanie tego punktu wykracza poza ramy
obecnej pracy, gdyż przyjęta przez nas metoda nie pozwala na uzyskanie zbyt wielu informacji na temat
ewaluacji działań think tanków. Są to z zasady działania, którymi instytucje nie dzielą się z odbiorcami,
służyć bowiem mają przede wszystkim rozwojowi samej instytucji. Uzyskanie pełniejszego obrazu na temat
ewaluacji własnych działań przez think tanki wymaga
zatem oddzielnego badania.

W debacie nad rolą think tanków w polskim krajobrazie politycznym zwraca się również uwagę na rolę
synergii między think tankami, a instytucjami z innych sektorów, w tym edukacji wyższej, administracji
publicznej czy biznesu. W artykule poświęconym tej
kwestii, były wiceminister spraw zagranicznych i były
eurodeputowany Paweł Kowal proponuje wyróżnienie
kilku kręgów instytucjonalnych między którymi powinna zaistnieć synergia, aby prognozowanie mogło
być bardziej skuteczne. Analiza Kowala jest de facto
autorską próbą stworzenia modelu współpracy think
tanków z innymi sektorami, która oparta jest na koncepcji kręgów instytucjonalnych.

Zakładamy jednak, że większość polskich think tanków
podejmuje próby oceny własnych działań i wyciągania
z niej wniosków na przyszłość. Kwestią, którą warto
tu omówić jest natomiast jakość i zakres takiej oceny.
Jak wspomnieliśmy wyżej bolączką części polskich
organizacji typu non-profit jest bazowanie na jednym

W ramach kręgu pierwszego autor wymienia instytucje
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źródle finansowania (najczęściej granty ministerialne).
Tego typu model funkcjonowania nakłada na organizację konieczność sprawozdawczości, która jednak
powstaje według kryteriów dyktowanych przez udzielającego dotacji. Może to powodować, że taka organizacja nie ma już wystarczających zasobów (czas, kadra,
budżet) na przygotowanie ewaluacji działań służącej
wyłącznie jej własnym celom.
Podobnie wygląda sytuacja w instytucjach afiliowanych
przy rządzie, takich jak Ośrodek Studiów Wschodnich.
Obowiązek przedkładania regularnych sprawozdań
wobec instytucji nadzorującej nie powinna być utożsamiana z ewaluacją własnych działań.
Większość liczących się w Polsce think tanków posiada
aktywne strony internetowe i konta społecznościowe
(przede wszystkim Twitter, Facebook). Posiadają więc
możliwość monitorowania tego czy i jak ich praca dociera do pożądanych odbiorców. Tego rodzaju ewaluacja
jest jak najbardziej pożądana i powinna być elementem
planowania strategicznej komunikacji. Istotne jest jednak by, dobór narzędzi następował już na początkowym etapie planowania i był uzależniony od celów jakie
organizacja sobie wyznacza i grup odbiorców, do których chce dotrzeć. Inwestowanie we wszystkie możliwe
kanały komunikacji dla samej tylko idei utrudni ocenę
czy podejmowane działania są skuteczne, zwłaszcza
w warunkach ograniczonych zasobów.
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DOBRE PRAKTYKI I REKOMENDACJE

3.1 JAK ZAŁOŻYĆ
THINK TANK W POLSCE
(FORMA PRAWNA:
FUNDACJA)

2. Przygotowanie statutu fundacji – podstawowego dokumentu określającego zasady organizacji,
główne cele i sposób działania fundacji.
3. Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS).
Prawne ramy funkcjonowania fundacji w Polsce określa
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Ostatnia
nowelizacja pochodzi z 2015 r. Innym ważnym dokumentem regulującym działania wszystkich organizacji
pozarządowych w Polsce jest Ustawa z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Organizacje pozarządowe charakteryzują się przede
wszystkim tym, że:

Jak zostało wspomniane powyżej, istnieje wiele form
organizacyjnych i prawnych, w których mogą działać
think tanki. Niemniej najpopularniejszym wariantem
w Polsce jest organizacja non-profit, najczęściej fundacja. Poniżej prezentujemy kilka podstawowych rad
dla osób zainteresowanych powołaniem think tanku
w formie fundacji. Nie należy tego jednak traktować
jako wyczerpującej instrukcji i z pewnością polecamy
sięgnięcie do fachowej literatury na ten temat, którą
prezentujemy na końcu niniejszej publikacji.

• nie są jednostkami sektora finansów publicznych
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
• nie działają w celu osiągnięcia zysku

Naszym zdaniem rzeczywiste działania zmierzające
do powołania fundacji powinny zostać poprzedzone
namysłem nad tym, jaki będzie cel działalności organizacji. Namysł ten może być dokonany na podstawie
odpowiedzi na pięć pytań, które omówiliśmy w części
drugiej. Innymi słowy, najważniejsze jest by odpowiedź
sobie na podstawowe pytanie: po co powstaje think
tank i komu ma służyć?

• są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną
• wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym

Jeżeli przebrnęliśmy już przez wstępny, koncepcyjny,
etap kreowania nowej organizacji warto niezwłocznie
przystąpić do realizacji najważniejszych kroków formalnych. Do najważniejszych z nich należą:

• udostępniają informację publiczną na zasadach
i w trybie określonym w ustawie.
W Polsce jest zarejestrowanych 17 tys. fundacji z czego
38% deklaruje ogólnopolski lub międzynarodowy zasięg
działań, 37% lokalny, a 25% zasięg regionalny. Działania ogólnopolskie lub międzynarodowe podejmują
najczęściej organizacje kulturalne (45%) oraz działające
w obszarze ochrony zdrowia – 42% (dane za raportem
Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce
2015, Stowarzyszenie Klon/Jawor).

1. Określenie wysokości funduszu założycielskiego
i ustanowienie aktu fundacyjnego.
Każda fundacja posiada swojego fundatora. Zgodnie
z polskim prawem fundatorem może być osoba fizyczna (zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec) oraz
osoba prawna (np. uczelnia wyższa lub prywatna firma). Fundatorem może być jednostka lub grupa osób/
instytucji. W celu powołania fundacji, fundator musi
sporządzić akt fundacyjny, który do momentu zarejestrowania fundacji w KRS trwa w zawieszeniu (tzn.,
że można go odwołać). Oprócz tego fundator decyduje o przeznaczeniu określonego przez siebie majątku
na rzecz fundacji, który staje się funduszem założycielskim.

W pierwszej i drugiej części publikacji zwróciliśmy
uwagę na problem braku rozbudowanej dywersyfikacji
źródeł finansowania polskich think tanków. Poniższe
dane dotyczące finansowania polskich organizacji pozarządowych dostarczają również częściowych informacji dotyczących think tanków. Zwraca szczególną
uwagę wysoki udział składek członkowskich (dotyczy
stowarzyszeń) i źródeł samorządowych oraz relatywnie
niskie wykorzystanie źródeł zagranicznych.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2003

2005

2007

2009

2011

2014

1

Składki członkowskie

60%

60%

57%

61%

61%

60%

2

Źródła samorządowe

45%

43%

50%

51%

49%

55%

3

Darowizny od osób
prywatnych

41%

36%

36%

37%

28%

45%

4

Darowizny od instytucji
i firm

39%

35%

38%

34%

30%

35%

5

Przychody z przekazania 1%
podatku

–

6%

13%

17%

17%

23%

6

Źródła rządowe

19%

20%

22%

23%

12%

18%

7

Fundusze Unii Europejskiej

–

3%

7%

9%

12%

18%

8

Odsetki bankowe, zyski
z kapitału żelaznego, udziały i akcje

15%

14%

16%

14%

17%

13%

9

Odpłatna działalność
statutowa

8%

9%

10%

10%

9%

11%

10

Wsparcie krajowych organizacji pozarządowych

9%

7%

7%

10%

9%

11%

11

Przychody ze zbiórek
publicznych

7%

7%

7%

10%

7%

10%

12

Działalność gospodarcza

11%

7%

7%

6%

9%

7%

13

Inne źródła

12%

8%

6%

9%

7%

5%

14

Zagraniczne źródła publiczne spoza UE

4%

3%

6%

5%

2%

4%

15

Wsparcie zagranicznych
organizacji pozarządowych

5%

4%

4%

3%

3%

4%

16

Przychody z majątku, np.
wynajmu lokali, sprzętu

–

3%

4%

4%

2%

4%

17

Dotacje od oddziału tej
samej organizacji

3%

5%

2%

3%

2%

2%

18

Nawiązki sądowe

–

–

–

–

1%

1%

Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 2016.
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Podstawowe dane dotyczące zatrudnienia w polskich
organizacjach pozarządowych wskazują, że 20 procent
stowarzyszeń i fundacji zatrudnia przynajmniej jedną
osobę na podstawie umowy o pracę, a 15 procent organizacji stosuje wyłącznie inne formy zatrudnienia.
Płatny personel zatrudniają 56 procent organizacji
z Warszawy, 42 procent NGO z innych dużych miast
oraz 20 procent organizacji wiejskich.
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że w polskich warunkach fundacja stanowi najbardziej efektywną formę dla osób planujących założenie
nowej instytucji. Nie oznacza to, że inne formy (np.
stowarzyszenie) nie mogą się sprawdzić. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy się zastanowić jak
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WPŁYW ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO (SEKTORA ICT)
NA WZROST GOSPODARCZY PAŃSTWA

Alessandra Bertini

Obecnie rozwój technologii informacyjnych, a zwłaszcza jego tempo, ma wpływ na wiele aspektów naszego
życia. Informacje i wiedza (w tym naukowa) są dziś
na wyciągnięcie ręki zarówno dla osób prywatnych
jak i wielkich przedsiębiorstw czy rządów. Tempo
zmian zachodzących w sektorze ICT oraz dynamiczny wzrost jego znaczenia w krajach na całym świecie sprawił, że umiejętność szybkiej adaptacji stała
się kluczowa dla wszystkich obywateli. Co za tym
idzie innowacyjność nie jest już dla Polski wyborem,
tylko koniecznością zachowania konkurencyjności
na arenie międzynarodowej.

w technologie ICT. PKB, podwojone w ciągu ostatnich
25 lat, od początku roku 2014 rośnie w tempie co najmniej 3,1% na rok, z czego 8% całości rocznego kapitału
należy właśnie do sektora ICT. Według danych dostarczonych przez ekspertów Komisji Europejskiej, sektor
ICT w Europie może pochwalić się 4-ro procentowym
udziałem w PKB oraz miejscami pracy dla 6 mln osób.
Stanowi również 10% wartości dodanej działalności
przemysłowej ogółem.
Konsekwencją powyższej tendencji wzrostowej jest
450 tys. miejsc pracy. Z badań wynika że liczba ta rośnie w tempie ok. 6% na rok. Wynik ten przekłada się
na 4% ogólnego zatrudnienia. Należy jednak pamiętać,
że w porównaniu do niektórych państw Unii Europejskiej liczba ta jest stosunkowo niska. W czołówce plasują się Dania, Finlandia oraz Niemcy – kolejno 9,2%,
7,2% i 5,2% zatrudnionych.

Polska obecnie zajmuje szóstą pozycję w Europie
względem ilości osób zatrudnionych w sektorze ICT.
Sektor ten generuje ok. 5% ogólnego zatrudnienia
w krajach naszych sąsiadów z Unii Europejskiej. Dostępne dane GUS szacują liczbę zatrudnionych w tym
sektorze na 214,2 tys. osób. Wynik ten oznacza ponad
9-cio procentowy wzrost względem roku 2016, a nawet 20-to procentowy w porównaniu do roku 2012.
Polska dodatkowo wyróżnia się bardzo dobrą opinią
na temat kapitału ludzkiego. Jest to konsekwencja wysokiego poziomu kwalifikacji polskich pracowników
przy jednoczesnych niskich kosztach pracy. Prognozuje
się dalsze utrzymanie powyższej tendencji w następnych latach.

Sektor ICT w Polsce cieszy się dynamicznym wzrostem
zatrudnienia. Na korzyść jego dalszego rozwoju przemawia ciągły wzrost zatrudnienia w branży, zainteresowanie zagranicznych inwestorów oraz start-upów
i centrów usługowych, a także stosunkowo niskie koszty utrzymania pracowników.
Na tle całej Unii Europejskiej firmy związane z branżą
ICT wynoszą 7,6% wszystkich aktywnych w sektorze.
Polski sektor ICT charakteryzuje się wysokimi wynikami, o czym świadczy średni roczny wzrost obrotów na poziomie powyżej 8,6%, umieszczając Polskę
na pierwszym miejscu w Europie. Wielka Brytania
czy Niemcy wciąż jednak pozostają przed Polską jeśli
chodzi o tempo rozwoju. Przyglądając się udziałowi
sektora ICT w PKB od 2014 roku, można dojść do wniosku, że Polskę czeka wciąż wiele wyzwań. Zwłaszcza
w porównaniu do takich krajów jak Węgry (11,46%),
Bułgaria (9,76%) czy Niemcy (8,38%).

Kurs wytyczony przez decydentów ekonomicznych
wyraźnie wskazuje na fakt, że sektor ICT i jego znaczenie dla naszej gospodarki został zidentyfikowany
jako szansa rozwoju dla polskiego biznesu. Fakt ten
zyskał na większym znaczeniu, zważywszy na wysokość inwestycji poświęconych na prace badawczo-rozwojowe (B+R) w sektorze ICT w Finlandii, Izraelu czy
Korei Południowej.
Wysokość środków poświęconych na badania przekłada
się bezpośrednio na prędkość wzrostu produktywności. Firmy i przedsiębiorstwa chętne do implementacji
rozwiązań technologicznych wykazują znacznie wyższą
wydajność. W latach 2012-2015 przeznaczono na działalność B+R firm oferujących usługi ICT łącznie 500
mln złotych. Lata te cechował ciągły wzrost wartości
eksportowanych oraz importowanych wyrobów ICT –
kolejno 24,4% i 14,3%.

Raport „Science, technology and innovation outlook
2014”, przygotowany przez OECD, dowodzi, że głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego są inwestycje
w sektorze ICT. Zyskuje na nich tempo rozwoju nowych
technologii mając z kolei pozytywny wpływ na handel
lokalny oraz zagraniczny, czego konsekwencją jest intensyfikacja zawiązywania umów komercyjnych z innymi krajami ze względu na spadające koszty eksportu.

Obecnie możemy uznać sektor ICT za pozytywnie rokujący kierunek dla inwestycji. Polska plasuje się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej inwestujące

Priorytetem dla Polski powinny być również inwestycje
mające na celu podniesienie efektywności w sektorach
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niezwiązanych bezpośrednio z sektorem ICT. Należą
do nich między innymi automatyzacja oraz produkcja
przemysłowa. Wynika to z niskiego poziomu rozwinięcia Polski pod względem cyfryzacji, pomimo dość znaczącego wzrostu na tym obszarze. W latach 2008-2014
PKB per capita wzrósł o 31%, natomiast poziom cyfryzacji o 70%. Jedyną branżą wyróżniającą się w kwestii
wzrostu poziomu cyfryzacji na tle innych krajów Unii
Europejskiej, jest branża finansowa.

z najdynamiczniej rozwijających się na tle innych
państw Unii Europejskiej
• wzrost sektora ICT w Polsce na poziomie 8% rok
do roku może nabrać jeszcze większego tempa, ale
kluczowe dla osiągnięcia tego celu będzie zwiększenie funduszy przewidzianych na badania i rozwój, a także usprawnienie współpracy pomiędzy
sektorami nauki i biznesu

Należy też pamiętać, że branża ICT w Polsce otrzymała
znaczące wsparcie ze strony funduszy europejskich.
Zamówienia publiczne dofinansowywane ze środków
unijnych stanowiły 25% popytu na usługi z sektora
technologicznego. Warto zwrócić uwagę, że poziom
dofinansowania spadnie po roku 2020. Oznacza to,
że należy możliwie jak najefektywniej wykorzystać panującą dobrą koniunkturę , sprzyjającą rozwojowi tego
sektora. Polska musi aktywnie inwestować w branżę
ICT oraz konsekwentnie podnosić poziom cyfryzacji
aby pozostać konkurencyjna wobec rynków azjatyckich i amerykańskich.

• znacznie wyższy poziom innowacyjności, cechujący polski sektor ICT, predestynuje go jako atrakcyjny obszar dla nowych inwestycji.
Tym niemniej zalecana jest ostrożność przed podjęciem
kolejnych decyzji biznesowych. Zyskujące na znaczeniu
oczekiwania związane z polityką klimatyczną, a także
niż demograficzny czekający nas w najbliższych latach mogą mieć znaczący wpływ na gospodarkę Polski.
Wskazane jest przedłożenie nacisku na konkurencyjność i rentowność polskiego sektora ICT, niż liczyć
na podtrzymanie go atrakcyjnością poprzez niskie ceny
eksploatacyjne.

Głównymi katalizatorami rozwoju sektora ICT w Polsce
są inwestycje związane z cyfryzacją, w tym e-administrację oraz mobilizacja rynku mająca na celu stworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu start-upów. Branża e-commerce rozwija się prężnie. Jej
udział w rynku w roku 2015 oszacowano na ok. 32 mln
zł, a przyrost na poziomie 20% rocznie. Przewidywane
jest podwojenie przychodów z tej branży do roku 2020.

W działaniach tych sprzyjać nam będzie wysoko wykwalifikowana kadra, zdolna przyciągnąć zagranicznych udziałowców, ale muszą one być również poparte odważnymi, innowacyjnymi strategiami rozwoju.
Istotna będzie również rola rządu. Inwestycje rządowe
i kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi nowych technologii wewnątrz kraju będą kluczowe dla pobudzenia wzrostu w sektorze ICT oraz całej gospodarki.

Potencjał rozwojowy start-upów wydaje się również
być w dużej mierze uzależniony od sektora ICT, w którym aktywnych jest połowa z nich. Miasta cieszące
się największym zainteresowaniem ze strony nowych
przedsiębiorców to Warszawa, Trójmiasto, Olsztyn,
Kraków, Gliwice, Wrocław, Łódź oraz Szczecin.
Podsumowując, możemy wyraźnie zaobserwować duże
znaczenie sektora ICT dla dalszego rozwoju gospodarki
Polski oraz Europy i ich konkurencyjności wobec rynków azjatyckich i amerykańskich. Godne zapamiętania
są następujące aspekty:
• sektor ICT ma bezpośredni wpływ na płynność
operacji, produktywność i efektywność działań
w innych sektorach gospodarki. Polski rynek ICT
jest jednym z najmłodszych, tym bardziej optymizmem napawa fakt, że jest jednocześnie jednym
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RYNEK NAWOZÓW MINERALNYCH W ETIOPII. PERSPEKTYWY
INWESTYCYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Malwina Hopej

Rolnictwo – sektor gospodarki

urodzajnością będzie odpowiadać warunkom biofizycznym, socjoekonomicznym czy regionalnym strategiom
obliczonym na generowanie zysku. Obszar rolniczy kraju można podzielić na pięć stref odpowiadającym warunkom sprzyjającym uprawie poszczególnych roślin:

i strefy agroekologiczne
Rolnictwo, choć zdominowane przez gospodarstwa
małorolne (średnio ok. 2 ha), jest najistotniejszym sektorem gospodarki Etiopii. Generuje 42% PKB, zatrudnia 77% społeczeństwa (w 2016 r. odpowiednio 36.2%
i 72.7%), stanowi 84% wartości eksportu (stan na 2014
r.). Tereny uprawne zajmują 66% powierzchni państwa
(112 mln ha), choć efektywnie wykorzystywane jest
zaledwie 14% gruntów. Potwierdzający potencjał branży wzrost produkcji zbóż o 63% w latach 2008-2014,
nie przełożył się na proporcjonalny wzrost nadwyżki
rynkowej. Dlatego rząd w Addis Abebie planuje w najbliższych latach zwiększenie produktywności i poprawę wydajności gruntów, przede wszystkim przez
zintensyfikowanie stosowania nawozów mineralnych
oraz usprawnienie łańcucha dostaw.

1. Strefa o dużym potencjale uprawy roślin wieloletnich – obejmuje południowo- zachodnie wyżyny
kraju oraz uprawy kawy, owoców, zbóż, roślin
korzeniowych.
2. Strefa o dużym potencjale uprawy – obszary w centrum i na południowym wschodzie.
Dominuje uprawa zbóż.
3. Strefa o niskim potencjale uprawy zbóż – wyżyny
w północno-wschodniej części kraju ze średnim
rocznym opadem deszczu wynoszącym 600-700
mm (dla porównania w Polsce jest to 576,6 mm).
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i oleistych.

W Etiopii wyróżnia się 34 strefy agroekologiczne uzależnione od typów gleb, urodzajności, klimatu, poziomu opadów deszczu, ukształtowania terenu czy
okresu wegetacyjnego. Takie zróżnicowanie może być
przesłanką do uprawy różnych gatunków roślin a tym
samym zwiększenia konkurencyjności na rynku lokalnym w regionie Rogu Afryki1, o ile sposób zarządzania
1

4.Strefa niskiego potencjału rolnego – słabe gleby,
niskie opady deszczu, krótki okres wegetacyjny.
Produkcja zorientowana na eksport sezamu, bananów, cytrusów. Obszar o dobrym dostępie do rynków międzynarodowych.
5. Strefa hodowli zwierząt – ze względu na niskie
i zmienne poziomy opadów, rolnictwo we wschodnich częściach kraju sprowadza się do hodowli
bydła.

Możliwości uprawy roślin wykorzystują rządy Niemiec (dzierżawa

13 tys. ha), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dzierżawa 10 tys. ha),
Indii (negocjacje trwają; kontrakt o wartości 4 mld USD). Addis Abeba
wydzierżawiła w dolinie Omo 640 tys. z 740 tys. ha ziemi rolnej.

Ryc. 1. Główne obszary uprawne prosa, kukurydzy, sorga, pszenicy, jęczmienia, teffu.1
1

Źródło: IFDC, Ethiopia Fertilizer Assessment, December 2012
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Stosowanie nawozów mineralnych

można już uzyskać poprzez uzupełnienie wypłukanych
wartości odżywczych. Warunkiem powodzenia tego zabiegu jest uzupełnienie poziomu makroelementów (N,
P, K) oraz mikroelementów (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl)
wymaganych w mniejszych ilościach do wzrostu roślin.
Stosowanie najczęściej importowanych DAP i mocznika
jest niewystarczające.

w Etiopii
Branża rolnicza odnotowuje stały wzrost od 2003 r.,
jednak jej dynamikę hamuje szereg ograniczeń, wśród
których należy wymienić przede wszystkim brak umiejętności pełnego wdrożenia przyjętych zmian przez
sektor publiczny na szczeblach federalnym i regionalnym oraz niedoinwestowanie gospodarstw, wynikające
np. z cen zawyżanych na skutek niedostosowania łańcucha dostaw do realnych potrzeb rolników.

Pod względem importu, zapotrzebowanie na nawozy
mineralne w Etiopii stale rośnie i przekracza średnią
regionu Afryki Subsaharyjskiej. Największą ilość nawozów stosuje się w uprawie teffu (miłki abisyńskiej),
pszenicy i kukurydzy. W ciągu 10 lat całkowity import
nawozów wzrósł o ponad 50%, z ok. 370 000 t (2002 r.)
do ok. 570 000 t (2011 r.), przy czym poziom w 2009 r.
wyniósł rekordowe 627 000 t. Tab. 1. przedstawia całkowity import nawozów, zaś ryc. 1. poziomy importu oraz
zapotrzebowania na fosforan dwuamonowy i mocznik.
Warto odnotować nieumiejętność szacowania zapotrzebowania na DAP i nawóz azotowy oraz fakt importu
głównie tych dwóch nawozów. Jest to spowodowane
krajową produkcją nawozów z pokładów soli potasowych zlokalizowanych na pustyni Danakil. Addis Abeba zamierza wykorzystać ten potencjał i korzystając
z doświadczeń Maroka, wybudować do 2022 r. w Dire
Dawa zakłady produkcyjne nawozów potasowych (Dire
Dawa Fertilizer Complex) z przeznaczeniem na całkowite pokrycie krajowego poziomu zapotrzebowania
oraz eksport na rynek regionalny.

Mimo iż niespełna 40% rolników indywidulanych
(2015 r.) stosuje nawozy mineralne, ilości te są znacznie
mniejsze od zalecanych. Jest to spowodowane poziomem cen 2-3 krotnie przewyższającym ceny na rynkach
światowych, generowanym nieodpowiednią logistyką.
Niewydolność łańcucha dostaw spowodowana jest zbyt
małą liczbą magazynów (są to jedynie duże centra, bez
mniejszych jednostek), nieodpowiednią lokalizacją,
niewłaściwym przechowywaniem i szacowaniem zapotrzebowania w regionach.
Stosowanie nawozów mineralnych w Afryce Subsaharyjskiej w latach 2000-2003 było bardzo niskie –
średnio 9 kg/ha (dla porównania druga pod względem niskich nakładów Ameryka Łacińska: 86 kg/ha)
– i niewystarczające, aby zrekompensować składniki
odżywcze utracone w trakcie wzrostu roślin. W Etiopii
średnia kształtuje się na poziomie 23,8 kg/ha i choć
niespełna trzykrotnie przewyższa poziom regionu
subsaharyjskiego, stanowi zaledwie 38% średniego
stosowania w skali globu (62 kg/ha). Jednocześnie,
ze względu na znaczne niedobory składników odżywczych w glebie, prawdopodobieństwo przemineralizowania gruntów i zniszczenia plonów na skutek nieodpowiedniego stosowania nawozu przez rolników lub
negatywnego wpływu na środowisko w najbliższych
latach jest niewielka.
Rząd prowadzi szereg programów mających na celu
zwiększenie efektywności rolnictwa. Przykładem takich działań jest Strategia Zintegrowanego Zarządzania
Urodzajnością Gleby (ISFM) polegająca na dostosowaniu
ilości i rodzaju nawozów mineralnych do lokalnych
gruntów i zasobów materii organicznej celem uzupełnienia utraconych składników odżywczych. Skuteczność tego programu to ponad dwukrotne zwiększenie
plonów i wydajności ziemi. Większą żyzność gleby

Rok

Ilość (t)

1995

250 000

2002

370 000

2008

400 000

2009

627 000

2011

570 000

Tab. 1. Całkowity import nawozów dla wybranych lat2.1
2

Źródło: opracowanie własne na podst. G. Zelleke, G. Agegnehu,

D. Abera, S. Rashid, Fertilizer and Soil Fertility Potential in Ethiopia.
Constraints and opportunities for enhancing the system, July 2010,
IFDC, Ethiopia Fertilizer Assessment, December 2012.
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Ryc. 2. Poziomy importu i sprzedaży fosforanu dwuamonowego (DAP) i mocznika (t, lata 2002-2011)3.2

Poziom mezo skupia czterech dostawców usług: departamenty Ministerstwa Rolnictwa i Zasobów Naturalnych (MoA), instytucje badawcze (przede wszystkim
think-tank Ethiopian Development Research Institute
współpracującym z MoA od 2004 r.), CPA, bank BoA.

Głównym czynnikiem zbyt wysokiej ceny nawozów
są koszty transportu śródlądowego tj. od portu w Dżibuti do Addis Abeby (odległość 950 km, 74% kosztów)
oraz uczestników łańcucha dostaw (26%). W 2012 r.
średni kontrakt zawarty przez Agricultural Inputs Supply Enterprise (AISE) na koszt i fracht nawozów DAP
wyniósł 725,50 USD, zaś średnia cena na rynku międzynarodowym – 640 USD. Obecna cena fosforanu dwuamonowego to 350 USD, koszty logistyki nie zmalały.

Poziom makro obejmuje rząd federalny, rządy regionalne, agencje rządowe, ministerstwa, organizacje
międzynarodowe i wielostronne. Określają one poziom zakupów oraz politykę reform w rolnictwie.
Przykładem jest Agricultural Transformation Agency
(ATA) odpowiedzialna za opracowanie Ethiopian Soil
Information System (EthioSIS) – szczegółowej mapy
niedoborów składników odżywczych w glebie, budowę
fabryk produkujących nawozy na skalę lokalną, reformę
systemu finansowania zakupu nawozów, który powinien lepiej łączyć rolników i spółdzielnie z instytucjami
finansującymi mikropożyczki.

Organizacja i podmioty łańcucha
dostaw nawozów mineralnych
Na poziomie mikro zaangażowane są dwie grupy podmiotów: operatorzy i dostawcy. Operatorzy obejmują
międzynarodowych dostawców, importerów, hurtowników, sprzedawców detalicznych i rolników. Międzynarodowymi dostawcami nawozów są głównie firmy
z Arabii Saudyjskiej, Maroka, Chin, Rosji i Ukrainy wybierane na podstawie zamówień publicznych. Obecnie
import i dostawy realizuje państwowe przedsiębiorstwo
AISE. Dostawcy: przewoźnicy odpowiedzialni za transport nawozów z Dżibuti, banki, rządy regionalne, regiony, strefowe i okręgowe agencje reklamowe (CPA).

3

W strukturze rynku zauważalny jest monopol państwa
na import nawozu oraz spółdzielni na dystrybucję nawozów, przez co konkurowanie podmiotów prywatnych z AISE posiadającej status jedynego importera
jest nierentowne (ryc. 2.). Struktura łańcucha z jednej
strony generuje koszty, jest nieefektywna zwłaszcza
w regionach południowych, przez co czas oczekiwania
na zamówienia wydłuża się, skutkując niemożnością
zastosowania nawozu. Z drugiej zaś, tak ścisła regulacja rynku poprzez odgórne sterowanie marżami czy
kwotami, doprowadziła do sytuacji, gdzie ceny nawozów mineralnych w Etiopii są niższe od cen w Kenii,
Ugandzie, Rwandzie i Tanzanii.

Źródło: IFDC, Ethiopia Fertilizer Assessment, December 2012.
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Ryc. 3. Udział w imporcie nawozów mineralnych głównych podmiotów rynkowych4.3

uprawnym przedsiębiorstwom zagranicznym, a zatem
potencjalnym nabywcom masowym.
Korzyścią ze współpracy między podmiotami polsko-etiopskimi, prócz korzyści wizerunkowych obu
państw jako potęg lokalnych, byłaby możliwość przygotowania produktu idealnie dostosowanego do potrzeb
poszczególnych regionów Etiopii oraz samej AISE opracowującej i realizującej zakupy na rynku światowym,
uzupełniając tym samym prace nad programami EDRI,
ISFM czy EthioSIS.

Rekomendacje
Rynek nawozów w Etiopii charakteryzuje się wysokimi
kosztami dystrybucyjnymi, nieefektywnym łańcuchem
dostaw łączącym port w Dżibuti z gospodarstwami
małorolnymi rozproszonymi pod względem geograficznym, które dodatkowo posiadają ograniczone zasoby
finansowe i dostęp do kredytów. Jednocześnie można
zauważyć trend wzrostowy stosowania nawozów mineralnych przejawiający się w poziomie przewyższającym średnią regionu Afryki Subsaharyjskiej, imporcie
i wysiłkach na rzecz zwiększenia użycia tych substancji
przekładającą się na wydajność gospodarstw.

Przydatne są również konsultacje dotyczące polskich
doświadczeń sprzedaży produktów na rynku regionalnym (w kontekście powstającego Dire Dawa Fertilizer
Complex) czy rozwiązań dystrybucyjnych: ilości ogniw
łańcucha, zakresu ingerencji rządu w rynek (samoregulacja, możliwość dopuszczenia podmiotów prywatnych
na zasadzie licencji), systemu kredytowego, magazynowania, utylizacji opakowań czy sytemu edukacji rolników, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia upraw
(np. poprzez zastosowanie zbyt dużej ilości azotu w nieodpowiedniej fazie wzrostu rośliny lub zbyt częste
stosowanie fosforu i potasu). Należy jednak podkreślić,
iż rynek nawozów mineralnych jest niemal sterowany
przez rząd federalny za pomocą MoA i AISE dlatego nie
należy podejmować działań z pominięciem tych graczy.

Uwzględniając monopolistyczną pozycję AISE oraz
specyfikę agroekologiczną kraju, wydaje się właściwe
stwierdzenie, iż wejście na rynek nawozów mineralnych może dokonać się za pomocą niemal kompleksowej współpracy między rządami lub instytutami
badawczymi wciąż poszukującymi odpowiedniego
modelu pozwalającego na obniżenie kosztów logistyki (są one wyższe od cen w innych regionach świata),
a tym samym obniżenie cen nawozów i zwiększenie
zakupów przez rolników indywidualnych. Należy pamiętać o procederze dzierżawy dużych obszarów ziem
4

Inwestycja w Dire Dawa może posłużyć jako pole potencjalnej współpracy (sprzedaży produktów) Warszawy
i Addis Abeby, również na poziomie B+R, rozwiązań

Źródło: IFDC, Ethiopia Fertilizer Assessment, December 2012.
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technologicznych, zarządzania obszarami HR, PR
związanym z poziomem eksportu, co może ułatwić
wejście na hermetyczny rynek. Tak kompleksowe podejście przekłada się na wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako partnera odpowiedzialnego, mającego
realne możliwości i chęci podmiotowego, nie przedmiotowego, zawierania kontraktów i pomnażania
obustronnych zysków.
W opracowaniu strategii należy mieć na uwadze fakt,
iż państwa są ograniczane nie tyle geograficzną linią
demarkacyjną, ile linią kreowaną w ludzkich umysłach na podstawie wyobrażeń, stereotypów narodowych, mediów masowych, tzw. pamięci historycznej
czy wartości charakterystycznych dla danej kultury.
Dlatego w przypadku Etiopii nie rekomenduję współpracy na zasadach północ-południe przejawiającej się
we wspomnianej już dzierżawie gatunkowej ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne, klasyfikowanej jako
przejaw neokolonializmu, a raczej traktowanie Addis
Abeby jako równorzędnego partnera w znaczeniu europejskiego dyskursu i etyki. Przykładem budowania
dobrych relacji jest właśnie współpraca na poziomie
wymiany doświadczeń w sektorze B+R, wspierania
edukacji rolników (jedynie finansowo) pod względem
efektywnego stosowania nawozów ale i podniesienia
świadomości ekologicznej niespełna 75% ze 105 mln
populacji zajmującej się rolnictwem, poparta kampanią
informacyjną w mediach nowego i starego typu, celem
zwiększenia poparcia społeczeństwa i zmniejszenia
nieufności wobec podejmowanych działań.
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PRZEJŚCIE OD GOSPODARKI LINIOWEJ DO GOSPODARKI
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – SZANSE DLA BIZNESU

Natalia Kobza

ograniczonych zasobów. Celem jest natomiast dążenie
do stworzenia gospodarki zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej, w której
tworzone są produkty trwałe i dające się wykorzystać
ponownie, a strumienie odpadów traktowane są jako
surowce, a nie materiał przeznaczony na składowiska.

Oparcie funkcjonowania polskiej gospodarki na modelu
obiegu zamkniętego ma duży potencjał i może przynieść
liczne korzyści dla przedsiębiorstw. Aby przejście od gospodarki liniowej do gospodarki o zamkniętym obiegu zostało
w pełni wykorzystane przez sektor prywatny, potrzebne
jest stworzenie odpowiednich mechanizmów wsparcia,
a także wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zmiany
te wspiera już Unia Europejska, a prace nad „Mapą drogową
gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski” rozpoczęło
także Ministerstwo Rozwoju.

Potencjał GOZ
Transformacja światowej gospodarki w kierunku modelu o obiegu zamkniętym może być największą rewolucją
od początków industrializacji. GOZ opiera się na nowym sposobie patrzenia na relację między rynkami,
klientami i zasobami naturalnymi. Dzięki tej optyce
mają szansę powstać nowe modele biznesowe napędzane przez nowoczesne technologie cyfrowe. GOZ nie
tylko rozwiązuje problemy z zasobami, lecz może być
także źródłem wzrostu gospodarczego, tworzyć nowe
miejsca pracy i ograniczać negatywne efekty środowiskowe, w tym emisję dwutlenku węgla.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) (ang. circular
economy) jest szansą na rozwój biznesu w skali światowej jako nowy paradygmat produkcji oraz konsumpcji.
Aby wykorzystać ten przełomowy moment transformacji
globalnej gospodarki, Polska powinna planować inwestycje oparte na zasadach GOZ, jak również czerpać z rozwoju technologicznego i innowacji, szczególnie z rozwiązań
cyfrowych. Tylko takie kompleksowe i systemowe podejście stwarza szansę na realizację pionierskich projektów
i zostanie liderem tego obszaru w Europie.

Aby paradygmat GOZ był realizowany z sukcesem, potrzebne jest stworzenie takich modeli biznesowych,
które zbudują model nowej gospodarki. Fundacja Ellen
MacArthur podaje, że dzięki adaptacji modelu GOZ
europejski PKB mógłby wzrosnąć nawet o 11% do 2030
i 27% do 2050 roku. Obecny scenariusz rozwoju zakłada
odpowiednio 4% i 15%2. Z kolei oszczędności materiałowe netto w Unii Europejskiej (UE) mogą sięgnąć
nawet 540 mld EUR netto3. GOZ niesie za sobą również
potencjał tworzenia nowych miejsc pracy. Modelowanie przeprowadzone dla Danii sugeruje, że GOZ mógłby do 2035 roku zwiększyć zatrudnienie w tym kraju
o 7300 – 13 300 etatów, czyli o 0,4 – 0,6% więcej niż zaplanowano4. Opracowanie Think Tanku Green Alliance
szacuje natomiast, że transformacja może zmniejszyć
bezrobocie w Polsce, Włoszech i Niemczech o 270 tys.
osób i przynieść co najmniej 3 mld EUR oszczędności
w walce z bezrobociem w tych krajach5.

Ewolucja koncepcji wydajności
zasobowej
Działanie światowej gospodarki opiera się obecnie na linearnym modelu produkcji i konsumpcji, w którym dobra są sprzedawane, używane, a następnie wyrzucane
jako odpady. Gwałtowne przyspieszenie konsumpcji
i wydobycia surowców naturalnych od połowy XX wieku
spowodowało znaczne nasilenie negatywnych efektów
takiego funkcjonowania gospodarki. Kurczące się zasoby, degradacja środowiska oraz przyrost konsumentów
(do 2030 roku klasa średnia zwiększy się z 2 do 5 miliardów ludzi1) sprawiły, że zaczęto dążyć do opracowania
rozwiązania polegającego na zwiększeniu wydajności,
czyli redukcji konsumpcji zasobów surowcowych oraz
energii ze źródeł kopalnych na jednostkę produkcji gospodarczej. W efekcie powstała koncepcja GOZ. Zakłada ona, że wartość produktów, materiałów i zasobów
utrzymywana jest w obiegu tak długo, jak to możliwe,
a ilość wytwarzanych odpadów zostaje ograniczona
do minimum. System GOZ działa w każdej skali – można go stosować zarówno na poziomie pojedynczego
przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. Jego istotą jest
uniezależnienie rozwoju gospodarczego od konsumpcji

2

Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe,

Fundacja Ellen MacArthur , SUN, McKinsey & Co., 2015.
3

Towards the circular economy, Fundacja Ellen MacArthur, 2012.

4

Delivering the circular economy – A toolkit for policymakers,

Fundacja Ellen MacArthur, 2015.

1 OECD, 2013.

5

Unemployment and the Circular Economy in Europe - a study of

opportunities in Italy, Poland and Germany, Green Alliance, 2015.
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Możliwości dla biznesu

europejskich przedsiębiorstw i konsumentów w zmianie sposobu produkcji i konsumpcji. Na transformację
zostanie przekazane wsparcie finansowe pochodzące
z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Obejmie ono 650 mln EUR z programu „Horyzont 2020” oraz 5,5 mld EUR z funduszy strukturalnych
na gospodarowanie odpadami7.

GOZ stanowi zarówno wyzwaniem, jak i szansę dla biznesu. Oznacza eliminację pojęcia ,,odpady’’ i uznanie,
że wszystko ma swoją wartość. To przejście od wydajności do użyteczności w sposobie, w jaki zarządza się nakładami i rezultatami. To także budowa dużo głębszej
więzi z konsumentami, oznaczająca dla firm wyjście
poza moment sprzedaży poprzez system zwrotu produktów i większe angażowanie klientów. W efekcie GOZ
daje nowe możliwości zysku, bezpieczeństwo dostaw
oraz zwiększony popyt na usługi biznesowe, przekładające się na większą elastyczność przedsiębiorstw.
W związku z tym mogą powstać nowe modele biznesowe bazujące na przełomowych rozwiązaniach nowych
technologii. Zgodnie z opracowaniem Accenture6, firmy
są w stanie osiągnąć dodatkowe zyski na poziomie 3,8
bln EUR do 2030 roku właśnie dzięki wykorzystywaniu
nowych modeli opartych na GOZ. Jeżeli idea ta nie
zostanie wprowadzona w życie, będzie to oznaczało
nie tylko marnotrawstwo zasobów, które wyrzucane
są jako śmieci, ale także niedostateczne wykorzystanie
surowców naturalnych, produktów i środków trwałych.

Mimo że z GOZ związane są koszty i ryzyka, zapewnia
on realną zmianę w dążeniu do wzrostu przychodów,
wdrażaniu innowacji i wykorzystaniu biznesowych
możliwości, co zamierza wykorzystać UE do podniesienia swojej globalnej konkurencyjności. Firmy, które
zdecydują się na zmianę modelu biznesowego z tradycyjnego na GOZ przy zastosowaniu nowych technologii,
zwiększą swoje szanse na sukces na globalnym rynku. Przedstawiona przez KE propozycja zakłada m.in.
by do 2030 roku 65% odpadów komunalnych podlegało
recyklingowi.8 Przewiduje się, że pełne wdrożenie europejskich regulacji dotyczących odpadów umożliwi
zaoszczędzenie do 72 mld EUR9. Ponowne użycie surowców może skutkować oszczędnościami 70% zasobów pierwotnych przy przetwarzaniu już istniejących
produktów10. Powtórne przetwarzanie energii do wydobycia zasobów pierwotnych i produkcji będzie wymagało zaś zużycia 85% mniej energii, niż wytworzenie
pierwotnego produktu11.

Aby przedsiębiorstwa mogły czerpać zyski, muszą
przedefiniować obecne modele biznesowe w kierunku paradygmatu GOZ. Nowymi modelami, na których
powinien opierać się biznes są: poszukiwanie alternatywnych zasobów w łańcuchu dostaw obiegu zamkniętego (poddających się recyklingowi bądź biodegradowalnych), odzyskiwanie i recykling, wydłużanie życia
produktu, platformy współdzielenia (tzw. Platform-as-a-Service) oraz produkt jako usługa (tzw. Product-as-a-service). Modele te mają szansę powodzenia dzięki
wykorzystaniu nowych technologii, które umożliwią
skalowanie biznesu. Technologie cyfrowe obejmujące
media społecznościowe, urządzenia mobilne, analizę danych, chmurę obliczeniową i komunikację typu
machine-to-machine (M2M) są szczególnie efektywne
w łączeniu kanałów fizycznych i cyfrowych, oraz w docieraniu do większej liczby klientów.

Perspektywa GOZ w Polsce
Polska jest na początku tworzenia planu wdrożenia
GOZ. Jest to więc odpowiedni moment, żeby zidentyfikować obszary gospodarki, które będą wymagały
największych zmian, oraz ocenić dostępność zasobów potrzebnych do zrealizowania działań. Szansa
7

www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/

economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietympotrzeba-lepszego-zarzadzania-zasobami

Europa dla GOZ

8

The Circular Economy Package, Komisja Europejska, 2015.

9

Implementing EU Waste Legislation for Green Growth, Bio

Intelligence Service for European Commission DG Environment, 2011.

Model GOZ promowany jest przez Komisję Europejską (KE), która opracowała nowy pakiet wspierania

10

The Next Manufacturing Revolution: Non‐Labour Resource

Productivity and its Potential for UK Manufacturing, 2013.
6

Waste to Wealth: Creating advantage in a circular economy,

Accenture, 2015.

11 Supporting Excellence in UK Remanufacturing, KTN, 2014.
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dla polskiego biznesu związana z GOZ może zostać
urzeczywistniona dzięki zwiększeniu świadomości
znaczenia tego modelu dla gospodarki, dbałości rządów o inwestycje wspierające recykling oraz wdrażanie
regulacji dotyczących przetwarzania, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów. Należy podkreślić, że poszczególne elementy GOZ są już realizowane w wielu
obszarach np. pod hasłem promocji zielonej gospodarki,
zrównoważonego rozwoju albo niskoemisyjności. Działania te powiązane są z obiegiem zamkniętym.
Wdrożenie uzgodnionych na poziomie UE regulacji
dotyczących GOZ do polskiego systemu prawnego
to tylko część prac, jaka czeka Rząd RP. Aby skutecznie
przeprowadzić planowaną transformację, niezbędne
będzie opracowanie krajowego programu wprowadzenia koncepcji GOZ, którego zakres wynikać będzie
głównie ze specyficznych uwarunkowań. GOZ to także
część planu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
ogłoszonej przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Ministerstwo powołało specjalny zespół
opracowujący „Mapę drogową gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski”, która ma w szczególności zidentyfikować działania na rzecz zwiększenia wydajności
wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania
odpadów. Transformacja w kierunku GOZ nie będzie
jednak możliwa bez wsparcia lokalnego. Niezbędne jest,
aby ten nowy model gospodarczy miał kompleksową
i spójną podstawę oraz realizowany był na wszystkich
szczeblach – począwszy od unijnego, poprzez państwa
członkowskie, a skończywszy na regionach, województwach i gminach.
Aby model GOZ urzeczywistnił się w Polsce, potrzeba
systemowego wsparcia dla wybranych sektorów gospodarki, ciągłe inwestycje w wiedzę i umiejętności
polskich ekspertów, gromadzenie danych oraz rozwój
nowych technologii, które mogłyby stać się katalizatorem zmian. Niezbędne są też nowe przepisy i poparcie
społeczne dla wdrażanej strategii.
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ANALIZA WPŁYWU PROGRAMU MIESZKANIE PLUS NA RYNEK
NIERUCHOMOŚCI

Emilia Lewczuk

Program Mieszkanie Plus, a właściwie wchodzące
w jego skład Program Wspierania Budowy Mieszkań
Czynszowych oraz Program Indywidualnych Kont
Mieszkaniowych z 2016 roku mają być odpowiedzią
na potrzeby mieszkaniowe Polskich rodzin, które nie
kwalifikują się do otrzymania mieszkania komunalnego, a ich zarobki są za małe, aby móc pozwolić sobie
na wynajem lokum na rynku komercyjnym.

oszczędzania na cele mieszkaniowe i zwiększenie wparcia dla społecznego budownictwa. Tym co wyróżnia ten
program od poprzedniego jest to, że daje nam on wędkę, a nie rybę. Skłania do oszczędzania, poprzez różnego rodzaju zachęty, by móc później otrzymać takie
mieszkanie na własność.
Program ten nie będzie stymulował popytu rynkowego
tak jak Mieszkanie dla Młodych w latach 2014-18, ale
przejmie część kontraktów, które mogłyby być zawarte
na wolnym rynku. Długookresowo taka zmiana jest
w stanie wpłynąć popyt na mieszkania i co się
z tym wiąże na ceny mieszkań w Polsce.

Deficyt mieszkaniowy w Polsce jest szacowany na ok.
0,5 mln. Taka struktura rynku jest szczególnie groźna
w przypadku kryzysów gospodarczych. Kraje z dużym
zasobem mieszkań na wynajem łagodniej przechodzą
przez różnego rodzaju perturbacje, bo mieszkańcom łatwiej jest dostosować się do panującej na rynku sytuacji.

Obserwujemy stopniowe wygaszanie się popytu na mieszkania generowanego przez program
Mieszkanie dla Młodych, a średnia cena transakcyjna mieszkań mimo to rośnie. Całkowite wygaszenie programu planowane jest na wrzesień 2018 r. Limit
środków przeznaczonych na 2017 rok został wykorzystany w 100% w pierwszej połowie br., a limit na 2018
rok w 51%. W latach 2014-18 podpisano 95,3 tys. umów
na łączna kwotę wsparcia w wysokości 16,7 mld zł.

Poprzedni program Mieszkanie dla Młodych (MdM)
nie do końca trafił do swoich odbiorców, ponieważ
niewprowadzenie odpowiednich progów dochodowości
skutkowało tym, że często korzystały z niego osoby
osiągające dochody powyżej 20 tys. zł miesięcznie. Rozwiązaniem ma być program Mieszkanie Plus oferujący
dostępne cenowo mieszkania na wynajem z opcją dochodzenia do własności, zachęty dla systematycznego

• ok. 40% Polaków nie ma zdolności kredytowej
• Polska należy do grona państw o największych deficytach
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Wg. danych
Eurostat w Polsce średnio na 1 osobę przypadało w 2016 roku
nieco ponad 1,1 pomieszczenia mieszkalnego. Gorzej w tym
zestawieniu wypadły jedynie Serbia i Rumunia (0,9)
• Według analiz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
w okresie od początku realizacji programu MdM do sierpnia 2015 r. około 25 proc. jego beneficjentów znajdowało się
w sytuacji finansowej umożliwiającej zakup mieszkania bez
dofinansowania. Według stanu na koniec 2016 r. wskaźnik
ten wyniósł natomiast 20 proc.
• Za regularne wpłaty na Fundusz Indywidualnych Kont
Mieszkaniowych będzie można otrzymać zwolnienie tych
środków od podatku od zysków kapitałowych oraz zapowiedziana jest dodatkowa premia w postaci 5 proc. od kwoty
oszczędności do maksymalnej wysokości 8 tys. zł rocznie
Wyk.1. Charakterystyka transakcji na rynku mieszkaniowym.
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Podniesienie wkładu własnego do 20% wartości mieszkania od stycznia 2017 r. kolejną barierą dla grona osób mniej zamożnych. Na skutek
czego w bieżącym roku możemy oczekiwać lekkiego
spowolnienia na rynku nieruchomości związanego
z koniecznością uzbierania pokaźnej kwoty gotówki.
Kwota ta waha się pomiędzy sięga od 40 tys. w wypadku małych miast do 100 tys. w dużych miastach. Jest
to kwota, która może zniechęcić do zawierania długotrwałych kontraktów kredytowych na komercyjnym
rynku mieszkaniowym.

mieszkania) w Warszawie w 2016 roku wyniósł średnio
6%, w Krakowie 6,6% Łodzi 7,2% oraz Wrocławiu 7,4
%. Podczas, gdy niskie oprocentowanie lokat długookresowych wahało się w przedziale 1,2-2,5%. Zjawisko
to powoduje, że zakup mieszkanie jest bardzo zyskowną formą inwestycji.
Trendy demograficzne mogą zmienić strukturę
popytu na mieszkania. Program Mieszkanie Plus jest
zarezerwowany do osób nie mogą dostać mieszkania komunalnego, a ich zarobki są za małe, aby móc
pozwolić sobie na wynajem lokum na rynku komercyjnym. Z programu skorzystają też osoby, które nie
mogą dostać kredytu hipotecznego. Na wynajem lokum
na rynku komercyjnym. Nie ma ograniczenia wiekowego, ale prawdopodobnie, na początku preferowane będą
rodziny wielodzietne. Program Mieszkanie Plus może
skutkować spadkiem popytu na rynku deweloperskim
na tego rodzaju mieszkania.

Program Mieszkanie Plus uderzy w dotychczas bardzo opłacalny rynek wynajmu. Zjawisko
te szczególnie może dotyczyć lokalizacji, gdzie rynkowa
cena najmu będzie znacząco różniła się od czynszu proponowanego w programie. Stawki czynszu przewidywane są na 10-20 zł miesięcznie za 1 m2. Jest to stawka 3
krotnie niższa niż cena czynszu w większych miastach,
takich jak Warszawa czy Wrocław.
Z raportu Deloitte wynika, że zysk netto (stosunek
rocznego przychodu z najmu pomniejszonego o koszty eksploatacji do łącznego kosztu zakupu i adaptacji

Jednak biorąc pod uwagę kształtowanie się liczby ludności w wieku 25-30 lat widzimy, że liczba osób w wieku
25-30 lat, czyli potencjalnych nabywców pierwszego
mieszkania, zmaleje z ok. 9,5 do 6,5 mln. Za to echo

Wyk.2. Kształtowanie się ceny mieszkań 7 największych miastach

Wyk.3.Przedziały cenowe ceny mieszkań w 4 miastach Polski

w Polsce w latach 2008-2017

w 2018roku
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wyżu demograficznego wejdzie w wiek, w którym
po ustabilizowaniu sytuacji mieszkaniowej, będzie
chciało zmienić mieszkanie na coś większego, w bardziej komfortowej lokalizacji. Podobnym czynnikiem
będzie również wzrost obciążenie demograficznego
osobami starszymi, co będzie generować wzrost zapotrzebowania na mieszkania dostosowane do potrzeb
osób starszych. Będzie to pokaźna grupa na rynku
nieruchomości, która nie mogła (lub nie będzie chciała) skorzystać z programu Mieszkanie Plus. Stwarza
to spore pole do działania deweloperom.

i przyspieszonego wzrostu gospodarczego prawdopodobny jest taki wcześniejszy wniosek, pomimo że najbliższa podwyżka planowana jest nie wcześniej niż
na koniec 2018 roku. Może to okazać się kolejnym bodźcem do skorzystania z wynajmu mieszkań czynszowych z programu Mieszkanie Plus, zamiast zawierania
długotrwałych zobowiązań kredytowych z bankami
komercyjnymi.
Spadek bezrobocia i tendencje wzrostowe dochodów
gospodarstw domowych, wzmacniając popyt na rynku
nieruchomości, sprzyjają wzrostowi cen mieszkań. Program 500+ wzmógł to poczucie pewności finansowej, szczególnie wśród rodzin wielodzietnych. Program
ten może się okazać bodźcem do zwiększenia zawierania transakcji na mieszkania o większej powierzchni,
w bardziej odległych od centrum dzielnicach miast. Rodziny wielodzietne będą mogły pozwolić sobie na nieco
lepsze warunki mieszkaniowe. Mieszkania, które będą
budowane w systemie czynszowym Mieszkanie Plus
to głównie mieszkania dwupokojowe, po które takie
rodziny nie zawsze będą chciały sięgać. Jest to również
pole do popisu na rynku deweloperskim.

Otoczenie makroekonomiczne a program Mieszkanie Plus. Niewątpliwie, w miastach objętych programem poprzez rosnącą podaż mieszkań na wynajem możemy oczekiwać spadku popytu na mieszkania.
W związku z tym dopóki rynek nieruchomości się nie
dostosuje do nowej sytuacji będzie mniej odporny
na negatywne czynniki makroekonomiczne, które
mogą mieć odzwierciedlenie w cenie mieszkań.
Bardzo istotna w najbliższym okresie może się okazać decyzja RPP o wcześniejszej podwyżce stóp
procentowych. W sytuacji rosnącej dynamiki płac

Wyk.4. Prognoza liczby ludności do 2025 roku w wieku 25-30 lat

Wyk.5. Stan ludności w Polsce na rok 2017

(potencjalnych nabywców pierwszego mieszkania)

Źródło: GUS

Źródło: World Population Prospects
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Do powyższych czynników należy dodać niepewność
otoczenia zewnętrznego, tj. niepewność polityczna
w strefie euro oraz oblicze brexitu. Należy tutaj wymienić niestabilną sytuację banków w strefie euro.
To wszystko może mieć negatywny wpływ nastroje
na rynku nieruchomości w najbliższym czasie.

Najsilniejszych efektów możemy spodziewać się w miastach, w których program Mieszkanie Plus będzie dotyczył najbardziej.
Rynek deweloperski będzie musiał się dostosować,
do związanych z trendami demograficznymi i wzrostem standardu życia w Polsce zmianami w strukturze popytu na mieszkania. Częściej będą wybierane
mieszkania o większej liczbie pokojów w dobrych
dzielnicach miast, dla których to program budowy
mieszkań czynszowych zostawił spore pole do popisy
na rynku deweloperskim.

Wnioski:
Narodowy Program Mieszkaniowy obecnie ma neutralny wpływ na ceny mieszkań. Krótkookresowego
wzmożenia popytu na mieszkania na rynku deweloperskim możemy spodziewać się na początku 2018 roku,
po odblokowaniu środków pozostałych do wypłaty
z ostatniej transzy programu MdM.

Jednakże, kluczowymi czynnikami, jakie najsilniej
będą oddziaływać w najbliższym czasie na ceny mieszkań będą czynniki makroekonomiczne tj. wzrost stóp
procentowych, wzrost dochodów, sytuacja na rynku
pracy, przesłanki spekulacyjne. Zmiany na rynku
mieszkaniowym mogą programu Mieszkanie Plus mogą
nasilić działanie tych czynników na tymże rynku.

W długim okresie możemy oczekiwać, że program
Mieszkanie Plus będzie miał wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych. Poprzez rosnącą podaż
mieszkań na wynajem może spowolnić długotrwały trend wzrostowy cen mieszkań i je stabilizować.

• dopóki rynek nieruchomości się nie dostosuje do nowej
sytuacji będzie mniej odporny na negatywne czynniki
makroekonomiczne
• Jest prawdopodobny wcześniejszy wniosek o podwyżkę stóp
procentowych RPP, co może dodatkowo zniechęcić do podpisywania zobowiązań kredytowych z bankami komercyjnymi
• Program 500+ polepszył poczucie pewności finansowej
wśród rodzin wielodzietnych, które będą mogły sobie pozwolić na mieszkania o większej powierzchni i chętniej mogą
chcieć zawierać długookresowe umowy kredytowe z bankami
komercyjnymi.

Wyk.6.Przedziały cenowe ceny mieszkań w 4 miastach
Polski w 2018 roku
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PROGNOZOWANE
NAKŁADY

ROZPOCZĘCIE
PROGRAMU
Program Mieszkanie Plus

PROGNOZA WPŁYWU
NA CENY MIESZKAŃ

2014

Program obecnie jest
neutralny dla cen.
Narastająco od 01.01.2014 r.
Na pocz
3,45 mld udzielono wsparcia 96,4 tys. ątku 2018 roku można
zł w latach nabywcom w kwocie 2,5 mld
będzie spodziewać się
2014 - 2018 zł, w tym 0,7 mld zł na rynek krótkotrwałego szoku
wtórny.
popytowego związanego
z odblokowaniem ostatniej puli środków.

1.1) Program
wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych

2017

W ramach programu zakwalifikowano do finansowania
6.210 mln
1.375 przedsięwzięć (warzł w latach
tość przedsięwzięć ponad
2018 - 2025 2,8 mld zł) dot. utworzenia
ponad 23 tys. lokali/miejsc
noclegowych.

1.2) Program
wspierania budowy mieszkań
czynszowych

2016

Program MdM

Otoczenie regulacyjne

SKALA PROGRAMU
REALIZACJI

1.3) Mieszkanie Plus - kapitałowy (BGK
Nieruchomości)
1.4) Indywidualne Konta
Mieszkaniowe

Zaostrzona polityka
kredytowa

2016

4,5 mld zł
przez 10
lat

-

3 30 tys. lokali w ciągu 10
lat. 6%

Złożono 99 wniosków
na łączną kwotę 563 mln zł,
dotyczących budowy 4619
mieszkań.

Podczas fazy pilotażu
będzie on neutralny dla
cen. W długim okresie
możemy oczekiwać,
że program Mieszkanie
Plus poprzez rosnącą
podaż mieszkań na wynajem może spowolnić
długotrwały trend
wzrostowy cen mieszkań
i je stabilizować.

Wypłaty
Program
1,2 tys. mieszkań w budowie,
premii
w przy10 tysięcy w przygotowa4,41 mld
gotowan
niu (na podstawie umów
zł w latach
iu
inwestycyjnych).
2021 - 2025

Styczeń
2017

-

Wymóg wykładu własnego
o wysokości min. 20%.

Tabela.1 Zestawienia najważniejszych czynników regulacyjnych wpływających na cenę mieszkań.
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Na skutek zaostrzenia
polityki kredytowej
z początkiem 2017
(wymóg wykładu własnego o wysokości min.
20%) można spodziewać się mniejszego
popytu na mieszkania
i spadku cen.

PRZYSZŁOŚĆ MAŁEJ ENERGETYKI
JĄDROWEJ W POLSCE

Michał Partyka

W ostatnich latach Polski sektor energetyczny boryka
się z wieloma problemami. Wśród nich wyróżnić należy konieczność transformacji sektora energetycznego
w kraju. Idea dekarbonizacji będąca głównym hasłem
Unii Europejskiej zmusza państwa członkowie do wykluczania energetycznych jednostek konwencjonalnych z krajowych miksów energetycznych poszczególnych państw oraz zastępowania ich jednostkami OZE.
W Polsce, ze względu na oparcie miksu na jednostkach
węglowych, wymuszone wygaszanie jednostek może
przyczynić się do powiększenia już występujących
niedoborów energii. Rozwiązaniem tego stanu rzeczy
może być rozwój energetyki jądrowej, który zapowiadany od wielu lat jeszcze nie nastąpił.

(początkowo trzy osoby), szczyci się obecnością podczas posiedzeń wielu zainteresowanych przedstawicieli
w tym również rządowych2.
W zakresie rozwoju technologii SMR w Polsce należy
również zwrócić uwagę na sztandarowy projekt obecnej władzy, którym jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowana przez Ministerstwo
Rozwoju. Tak zwany „Plan Morawieckiego” w swojej
treści zawiera również wzmiankę o wykorzystaniu
technologii HTR (High Temperature Reactors), która
w swojej specyfikacji mieści się w nomenklaturze SMR3.
Kolejnym faktem przemawiającym nad rozwojem małej
energetyki jądrowej w kraju jest konieczność sprostania
wymogom klimatycznym narzucanym Polsce przez
Unię Europejską. Pakiet „3x20” oraz będący aktualnie
w przygotowaniu tak zwany pakiet zimowy („Czysta
energia dla wszystkich Europejczyków”) zakładają
zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego
o 40 proc. Jednym z założeń pakietu zimowego w tej
kwestii jest wprowadzenie progu emisyjnego (550 g/
kWh), który skutecznie wyłączy z możliwości użytkowania znaczną cześć polskich jednostek wytwórczych.
Ze względu na oparcie krajowego miksu w znacznej
mierze na energetyce konwencjonalnej rząd aktualnie aktywnie działa w celu poprawy sytuacji producentów energii poprzez m.in. projekt ustawy o rynku mocy. W celu spełnienia wymagań unijnych oraz
poprawy krajowego bezpieczeństwa energetycznego
konieczna więc będzie inwestycja w rozwój energetyki
jądrowej w Polsce4.

Prawne i polityczne uwarunkowania
wykorzystania i rozwoju SMR
w Polsce
Od 2010 roku trwają dyskusje polityczne nad utworzeniem w Polsce elektrowni atomowej, jednak wciąż
brak regulacji prawnych w tej materii. W 2014 roku
Rada Ministrów przyjęła „Program polskiej energetyki
jądrowej”, który zakłada rozpoczęcie prac budowlanych
pierwszej jednostki już w 2019 roku. Jednak, pomimo
intensywnych prac w tym zakresie obecnego rządu
i wielu informacji na temat, które pojawiają się mediach,
wciąż nie ma oficjalnej deklaracji w tym zakresie1.
Jednym z głównych medialnie poruszanych problemów w tej kwestii był wybór lokalizacji, finansowanie
oraz konieczność dostosowania infrastruktury energetycznej. Należy zwrócić uwagę, że w strukturze Ministerstwa Energii znajduje się departament powołany
do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej
– Departament Energii Jądrowej. Wskazuje to na fakt,
że rząd ma poważne plany w kwestii rozwoju tej gałęzi
energetyki. Ponadto, w ostatnim czasie, pomimo braku
oficjalnego rządowego stanowiska na polskiej arenie
politycznej zaobserwować można wzrost aktywności.
5 lipca 2017 r. został powołany do życia Parlamentarny
Zespół do spraw Energetyki Jądrowej, który niezależnie od swojego niewielkiego składu członkowskiego
1

Obecny stan rzeczy – brak oficjalnej deklaracji rozpoczęcia polskiego programu atomowego oraz ciągle
toczący się proces legislacyjny ustawy o rynku mocy
– prawdopodobnie spowodowany jest postępującymi
2

Oficjalna strona Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

Jądrowej - http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.
xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=483 [dostęp: 11.11.2017]
3

Piotr Maciążek, Plan Morawickiego dla energetyki: „tak” dla atomu,

„nie” dla wiatraków - http://www.energetyka24.com/421469,planmorawieckiego-dla-energetyki-tak-dla-atomu-nie-dla-wiatrakowraport {dostęp: 11.11.2017]

Program polskiej energetyki jądrowej - http://atom.edu.pl/index.

4

Oficjalna strona Sejmu RP – proces legislacyjny projektu

php/component/content/article/36-ej-w-pl-dzis/349-program-polskiej-

ustawy o rynku mocy - http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.

energetyki-jadrowej.html [dostęp: 11.11.2017]

xsp?id=A67FD55CBC3335F8C125815A002572EF [dostęp: 11.11.2017]
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pracami nad rządową polityką energetyczną do 2050,
która ma zostać oficjalnie opublikowana pod koniec
bieżącego roku. To właśnie wtedy społeczeństwo dowie
się także o możliwych planach rozwoju gałęzi energetyki jądrowej w Polsce.

również ulegają skróceniu. Co więcej fabryczna produkcja modułów ma także wpływ na końcowe zastosowanie
jednostki. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez możliwość wymiany każdego z modułów ma także wpływ
na elastyczność mocy – dodatkowe moduły można dodawać wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię8.

Technologia SMR

Budowa dużych jednostek atomowych wiąże się również z kosztami przeznaczonymi na dostosowanie
sieci przesyłowych. W tym kontekście technologie
SMR, ze względu na swoją stosunkowo małą moc nie
wymagają nakładów na infrastrukturę przesyłową
oraz ponieważ docelowo stworzone zostały do objęcia
swoją mocą lokalnych rynków elektrycznych szacuje
się, że jest to jedna z najatrakcyjniejszych możliwości
na „repowering” obszarów, w których konieczne jest
wygaszenie starych jednostek konwencjonalnych9.

Nomenklatura technologii SMR, ze względu na nowe
spojrzenie na energetykę jądrową, nie jest aktualnie
jednoznaczna (skrót od: Small Modular Reactors /
Small and Medium Sized Reactors). Technologia ta jest
aktualnie najnowszą koncepcją wykorzystania atomu
w produkcji energii poprzez budowę małych – <300
MWe lub średnich – 300-700MWe reaktorów na zasadzie „modułowej” (budowanych na miejscu docelowym
za pomocą dostarczanych gotowych „modułów”)5.

Jednostki SMR można również łączyć z innymi źródłami w tym także odnawialnymi. Dzięki temu idea
ta doskonale wpisuje się w koncepcję energetyki rozproszonej oraz koncepcję klastrów energii, zapewniając
źródłom OZE oraz ich systemowym odbiorcom stabilność, której aktualnie brakuje. Branżowi eksperci
odnosząc się do małej energetyki jądrowej wskazują,
że nie może ona stanowić bezpośredniej podstawy
kreowania miksu energetycznego państwa, lecz tylko
system mocy wytwórczych, które byłyby wskazane dla
odbiorców przemysłowych z sektora energochłonnego
lub w celach ustabilizowania dostaw energii dla odizolowanych odbiorców indywidualnych10,11.

Pomysł udostępnienia małych reaktorów mających
wcześniej zastosowanie w okrętach podwodnych jest
pomysłem, który zapoczątkowany został w 2012 roku
przez amerykański rząd. Potencjał wykorzystania tego
typu reaktorów tkwi zaś w prostocie idei6.
Dzięki znacznie mniejszej skali inwestycji, w porównaniu do budowanych aktualnie elektrowni atomowych,
skróceniu ulega czas budowy oraz co najważniejsze
koszty inwestycyjne. Powierzchnia przeznaczona pod
budowę jednostki SMR jest nieznacznie większa niż
wielkość jednego boiska piłkarskiego. Dzięki temu nie
ma konieczności długiego wyboru lokalizacji7.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre
z technologii SMR w trakcie reakcji wytwarzanie energii uwalniają ogromne pokłady ciepła. Ciepło to można na zasadzie kogeneracji skorelować z miejskimi

Kolejnym atutem technologii jest wcześniej wspomniana „modułowość”. Termin ten odnosi się do możliwości
wytwarzania gotowych elementów systemu w systemie
fabrycznym i bezpośredniej wysyłki ich do miejsca
docelowego. W związku z tym koszty oraz czas pracy związany z konstrukcją i montażem elementów
5

8

Oficjalna strona Departamentu Energii USA - https://www.energy.

gov/ne/benefits-small-modular-reactors-smrs [dostęp: 11.11.2017]

„Małe Reaktory Modułowe” - raport NCBJ https://www.ncbj.gov.pl/

9

sites/default/files/male_reaktory_modulowe_smr_-_raport_ncbj.pdf

Oficjalna strona Departamentu Energii USA - https://www.energy.

gov/ne/benefits-small-modular-reactors-smrs [dostęp: 11.11.2017]

[dostęp: 11.11.2017]
10
6

Anna Przybyszewska, Reaktory jądrowe na okrętach podwodnych

Publikacja bazująca na raporcie NCBJ „Małe Reaktory Modułowe” -

http://www.cire.pl/item,73348,1,0,0,1,0,0,ncbj-po-2030-roku-pierwszy-

- http://www.energiajadrowa.pl/reaktory-jadrowe-na-okretach-

reaktor-smr-w-polsce.html [dostęp: 11.11.2017]

podwodnych/ [dostęp: 11.11.2017]
11 Jakub Kapiszewski, Mała elektrownia atomowa lepsza niż wielki
7

Oficjalna strona firmy NuScale - http://www.nuscalepower.com/

reaktor?- http://forsal.pl/artykuly/686647,mala-elektrownia-atomowa-

our-technology/design-advances [dostęp: 11.11.2017]

lepsza-niz-wielki-reaktor.html [dostęp: 11.11.2017]
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systemami ciepłowniczymi, które dzięki temu osiągnęłyby większą wydajność. Dodatkowo, ze względu
na zerową emisyjność tego typu jednostek, powszechnie występujący problem smogu zostałby w końcu zniwelowany12.

Poprzez budowę fabryk produkcyjnych dla modułów
SMR zostałoby zwiększone zatrudnienie, zarówno kadr
wykfalifikowanych jak i niewykwalikowanych działających w sektorach konstrukcyjno-montażowych,
a także transportowych.

Powszechnie pojawiającym się tematem w kwestii energetyki jądrowej jest bezpieczeństwo. Technologie SMR
w tym zakresie charakteryzują się wyraźną przewagą
faktoringu w wykorzystywanych zabezpieczeniach.
Systemy zabezpieczeń stosowane w tych technologiach
skutecznie chronią zarówno przed różnego rodzaju
zagrożeniami naturalnymi jak i sabotażem oraz potencjalną awarią samolotu. Co więcej dzięki odpowiednim
projektom utylizacja odpadów pochodzących z takich
reaktorów jest minimalna13.

Wnioski
W najbliższych latach rozwój energetyki jądrowej
w kraju jest nieunikniony. Pytanie, które należy sobie zadać to – kiedy to nastąpi? Aktualnie Polska stoi
przed przełomową decyzją w tym zakresie. Pomimo
faktu, że koncepcja wytwarzania prądu z reakcji jądrowej nie jest nowoczesna, coraz częściej pojawiają
się pomysły na jej unowocześnienie i dostosowanie
do aktualnych potrzeb.
SMR w Polsce, poza oczywistym wzmocnieniem pozycji
kraju na arenie międzynarodowej, miałyby zdecydowanie pozytywny wpływ na funkcjonowanie przemysłu
energochłonnego (zwłaszcza ciężkiego), rozwój energetyki rozproszonej oraz prawdopodobnie kogeneracji.
Wraz z rozwojem tego typu technologii (ze względu
na ciągły brak jej zastosowania w państwa sąsiadujących) kraj spełniłby narzucone unijne ograniczenia
oraz w znacznym stopniu dokonał transformacji całego
sektora. Wraz z rozwojem SMR w Polsce zaktywizowane
zostałyby również inne gałęzie gospodarki, które poprzez zmniejszenie rachunków za prąd mogłyby przeznaczyć więcej funduszy na rozwój nowych technologii
czy zwiększenie efektywności produkcyjnej.
12

Barbara Oksińska, Rewolucja w energetyce: ciepło z małego atomu

- http://www.rp.pl/Energianews/311129934-Rewolucja-w-energetycecieplo-z-malego-atomu.html&template=restricted [dostęp: 13.11.2017]
13

Oficjalna strona Departamentu Energii USA - https://www.energy.

gov/ne/benefits-small-modular-reactors-smrs [dostęp: 11.11.2017]
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INNOWACJE W MEDYCYNIE PUNKTEM STRATEGICZNYM
W PLANIE ROZBUDOWY OBSZARU R&D (BADAŃ I ROZWOJU)
W POLSCE

Joanna Śmigielska

WPROWADZENIE

absolwentów (71.), współpracy badawczej na linii przemysł – nauka (80.) czy inwestycji i venture capital (81.).

W dobie globalizacji oraz rewolucji informacyjnej działalność badawczo-rozwojowa jest kluczowym elementem we wzmacnianiu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz jej atrakcyjności dla inwestorów. Rezygnacja
z dotacji na inwestycje w środki trwałe, w celu skupienia
się nad nowoczesnymi technologiami i wdrożeniami
innowacyjnych rozwiązań (produktowych oraz procesowych) pozwoli naszej gospodarce uniknąć pułapki
średniego wzrostu.

W 2013r. Polska przeznaczyła na badania i rozwój 0,87%
PKB, przy średniej unijnej na poziomie 2,02%. W 2014r.
odsetek ten wzrósł dla Polski do 0,94% PKB, nadal nie
osiągając połowy średniej dla UE, i tym bardziej nie
mogąc się porównywać do takich krajów jak: Finlandia
(3,17% PKB) czy Szwecja (3,16% PKB), której gospodarka
została uznana za najbardziej innowacyjną w Unii Europejskiej3. Dane te są tym istotniejsze, gdy weźmiemy
pod uwagę fakt, iż aż 41% nowych produktów wprowadzonych na rynek w 2014 roku było wynikiem prac B+R.

Działania w obszarze Badań, Rozwoju i Innowacji
wymagają znacznych nakładów finansowych, dlatego
największe szanse otrzymania wsparcia finansowego w postaci grantów czy dotacji (w tym z funduszy
unijnych) mają projekty z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji1. Zaraz obok zrównoważonej
energetyki i innowacyjnych technologii znalazły się
działania na rzecz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa – włącznie z nowoczesną diagnostyką i technologiami medycznymi. Inwestycje w badania i rozwój
innowacji w branży medycznej oraz okołomedycznej
są zasadniczym punktem wzrostu konkurencyjności
Polski w Europie.

W odniesieniu do Strategii Europa 2020, przyjęto dla
UE, że w 2020 r. 3% PKB powinno być przeznaczane
na badania i rozwój, z czego większość ze środków
przedsiębiorców. Rada Europejska wyznaczyła dla
Polski cel 1,7% PKB, z czego 50% powinno pochodzić
z sektora przedsiębiorstw. Ostatnie dane, pochodzące
z 2015r., podają iż wydatki na B+R w Polsce stanowią
1,004% PKB, co oznacza, iż od osiągnięcia zaplanowanego celu 1,7% PKB w 2020r. dzieli nas długa droga. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu pojawił się „Plan na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” przewidujący budowę
przyjaznego otoczenia dla firm i systemu wsparcia
działalności B+R+I, przyjęto ustawę o innowacyjności
poprzedzoną nowelizacją dotychczas obowiązujących
przepisów, ogłoszono uruchomienie programu StartInPoland oferującego narzędzia ułatwiające zakładanie start-up’ów oraz reformę instytutów naukowo – badawczych i zmiany związane z ulgami podatkowymi dla
firm prowadzących działalność badawczo - rozwojową.

BADANIA I ROZWÓJ
Polska, w zakresie R+D+I, stara się doścignąć kraje Europy Zachodniej. Niestety, w porównaniu z większością
państw UE, wypadamy bardzo niekorzystnie. W Globalnym Indeksie Innowacyjności2, zajmujemy 38. miejsce na świecie (na 127 badanych krajów). Dany indeks
prezentuje stan na 2017r., lecz rzutuje także na przyszłość będąc indykatorem mocnych i słabych stron
polskiej gospodarki, które potencjalni inwestorzy biorą
pod uwagę. Do zalet możemy zaliczyć wysoki nacisk
od pierwszych lat edukacji na nauki ścisłe (17. miejsce)
oraz dobry rozwój handlu, konkurencji i skali rynku
(20. miejsce). Bardzo niekorzystne miejsca zajmujemy pod kątem poziomu rozwoju klastrów (66.), udziału osób z wykształceniem wyższym z zakresu nauk
przyrodniczych/ścisłych i inżynierii w ogólnej liczbie

Efektów powyższych działań możemy się spodziewać
najwcześniej za kilka lat. W międzyczasie należy się
skupić na pogarszającej się aktywności innowacyjnej
małych i średnich przedsiębiorstw, niskiej aktywności
patentowej (mniej niż 40 proc. krajowych firm) czy
stabilnie niskiej jakości aktywności badawczej4. Dowodzi tego Research Excellence Indicator 2015 plasując
Polskę na 24. miejscu wśród krajów UE z 4,2 proc. polskich publikacji naukowych wśród 10 proc. najczęściej
cytowanych na świecie. Gorzej od nas wypadły tylko
Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Łotwa.

1 KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje) - obszary o najwyższym
potencjale naukowym i gospodarczym
3

Dane: Eurostat

4

Wynik badań firmy Deloitte

2 The Global Innovation Index 2017 - sporządzany przez INSEAD1
i Światową Organizację Zasobów Intelektualnych WIPO

69

Badania firmy PwC wykazały, iż przedsiębiorcy najchętniej i głównie współpracują z uczelniami (33%)
i innymi przedsiębiorcami (24%). Ponadto, za motywujące do rozwoju działalności B+R uznają możliwość
pozyskania dotacji (28%), ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia prac B+R (21%), a także większą elastyczność
i dynamikę działania jednostek naukowych i badawczych (16,9%). Dalsze wyniki przedstawiają mocne
oczekiwania przedsiębiorców na zmiany w prawie
(podatkowym - 33%, i rachunkowym - 18%).

Nasz kraj dysponuje ponad 68 tys. studentów inżynierii
(w tym 4,5 tys. studentów inżynierii biomedycznej),
z których ok. 17 tys. każdego roku kończy studia z dyplomem. Ich udział w ogólnej liczbie studentów jest
wciąż niski (stąd słaba pozycja Polski w indeksie GII),
lecz wystarczający dla zainteresowanych założeniem
firmy i prowadzeniem jej w Polsce. Ponadto mamy
w naszych zasobach siedem parków technologicznych
o łącznej powierzchni biurowej i laboratoryjnej 150
000 m2. Naukowcy oraz innowacyjne firmy mają możliwość aplikowania o granty oraz fundusze na kapitał
zakładowy, na które zostało przeznaczone ponad 3
mld PLN5, oraz o wsparcie państwowe do 50% wartości
początkowego kosztu inwestycji. Przedsiębiorcy mają
do dyspozycji 48 akademickich centrów transferu technologii, które są powiązane z uczelniami, ułatwiają
znalezienie podwykonawców i dają dostęp do urządzeń
i infrastruktury dla B+R. W odpowiedzi do problemu
niskiego poziomu współpracy na linii przedsiębiorstwo
– uczelnia, powstała specjalna platforma, opierająca się
na bazie danych naukowców i przedsiębiorców – nazwana “Inventorum”, która pomaga znaleźć obu stronom
partnera biznesowego.

Analizując poszczególne sektory zauważamy, że najwięcej na działania badawczo-rozwojowe wydał sektor
IT (30%), a najmniej (2%) sektor chemiczny i farmaceutyczny, który to osiągnął największy odsetek (47%)
przychodów z B+R w przychodach operacyjnych w 2014.

BRANŻA MEDYCZNA
W KONTEKŚCIE OBSZARU BADAŃ
I ROZWOJU
Branża medyczna i okołomedyczna należą do dziedziny, w której wdrażanie innowacyjnych pomysłów jest
postrzegane jako szczególnie trudne. Problemy w rozwoju pracy badawczej i wdrożeniowej w medycynie
są głównie wynikiem skomplikowanych procedur oraz
wymaganych olbrzymich nakładów finansowych związanych z wielofazowym przebiegiem badań. Bezdyskusyjnie do głównych barier rozwoju branży medycznej
w Polsce, a następnie budowania jej konkurencyjnej
pozycji za granicą zalicza się poziom zaawansowania
klastrów i centrów badawczo-rozwojowych oraz dostęp do kapitału.

Istotne dane przedstawia firma PwC w „18th Annual
Global CEO Survey”, wskazując, że aż 22% przedsiębiorców z Europy Środkowej i Wschodniej oczekuje
aktywnego włączenia się rządów w budowę środowiska
wspierającego Innowację. Dotychczasowe działania
rządu ograniczały się do wprowadzania ulg podatkowych dot. wydatków na B+R (pozwalających odliczać 110-130% kosztów działalności B+R od podstawy
opodatkowania) oraz przyznawania dotacji. Brakuje
rozwiązania systemowego, uwzględniającego specyfikę poszczególnych sektorów, wspierającego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w sposób ciągły
i przewidywalny.

Polski rynek urządzeń medycznych jest trzecim największym w Europie Środkowo-Wschodniej i, wraz
z ekspansją sektora prywatnej opieki medycznej i rosnącego popytu na aparaturę wysokich technologii,
nieustannie się rozrasta. Według ostatnich wyliczeń,
jego wartość wynosi 2,570 mln USD, co daje 66,7 USD
per capita, i do 2019r. ma wzrosnąć o 4,4% do 2,670
mln USD. Ważnym aspektem analizy tego rynku jest
wymiana handlowa. Około 85% rynku jest zaopatrywane poprzez import, a większość urządzeń medycznych
wyprodukowanych w Polsce jest eksportowana głównie
do Niemiec oraz innych krajów UE.

Kolejnym ważnym punktem rozważań są kryteria przyznawania wsparcia z Funduszy UE, które otrzymuje
10-15% aplikujących, co skutkuje znacznym uprzywilejowaniem małej części przedsiębiorców. Niskie szanse pozyskania dofinansowania zniechęcają mniejsze
firmy do inwestowania w badania i rozwój, a w takiej
sytuacji działalność B+R może stać się domeną dużych podmiotów. Skutkiem tego zjawiska jest rosnący
rozdźwięk między dużymi a średnimi i małymi przedsiębiorstwami. Co ważniejsze, większość innowacji
5
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medycznych i nowych pomysłów powstaje właśnie
w start-upach, które w ten sposób tracą możliwość
dynamicznego wzrostu.

zachęcające polskich ekspertów do pozostania w kraju
lub powrotu, a więc zapewnieniu tego czego poszukują
za granicą.
Przechodząc do rozwoju koncepcji i badań – na tym
etapie istotnych jest kilka kwestii. Pierwszą z nich
jest poziom rozwoju klastrów i dostęp do wysokich
technologii, które są według Indeksu GII są bardzo
nisko oceniane.

WNIOSKI
Obecne trendy gospodarcze wskazują, iż rośnie znaczenie finansowania innowacji w zakresie usług, nowoczesnych technologii i wdrożeń innowacyjnych rozwiązań. Branża medyczna jest niezwykle atrakcyjna
m.in. ze względu na wysoką stopę zwrotu z inwestycji
w badania i rozwój. Niestety, niesie ze sobą duże ryzyko niepowodzenia, opiera się na wielu etapach badań,
którym mogą towarzyszyć porażki, i jest bardzo czasochłonna (długi czas badań i testów – zwykle kilka
lat). Powyższe wady branży medycznej są wspólne dla
wszystkich krajów.

Kolejnym hamulcem dla rozwoju medycyny w ramach
badań i rozwoju jest obecny mechanizm dotacji, którego
znaczenie wraz z wyczerpywaniem się puli środków
z UE będzie maleć. Powinien zostać zastąpiony przez
różnego rodzaju ulgi i wsparcie systemowe, takie jak
ułatwienia w zakładaniu firm typu start-up, zgoda
na większe ryzyko w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć czy ułatwienia w komercjalizacji wyników
badań jednostek naukowych.

Jakie zatem występują różnice między Polską a krajami, w których prężnie rozwija się branża medyczna? Jak sprawić, by polska gospodarka i sektor medycyny stały się bardziej konkurencyjne na arenie
międzynarodowej?

Ostatni wymieniony element nawiązuje do następnej
bariery, jaką są nieprecyzyjne przepisy prawa i niejasne interpretacje urzędników. Ułatwieniami w tym
zakresie byłyby klarowność obowiązujących regulacji
oraz implementacja m.in. idei open innovation czy
knowledge–sharing, które w istotny sposób podnoszą
innowacyjność firm na całym świecie.

Zaczynając od zarodka koncepcji, pierwszym utrudnieniem jest poziom dostępności kadry badawczej z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Mamy
do czynienia z dużym odpływem naukowców z Polski,
którzy wyjeżdżają w poszukiwaniu możliwości rozwoju
wśród ekspertów, pracy z zaawansowanymi technologiami, z dostępem do szerokiego know-how, a przede
wszystkim w poszukiwaniu pracy, która sprosta ich
ambicjom, i której efekty będą „namacalne”. Brak naukowców to brak wykwalifikowanej kadry edukującej
i szkolącej kolejne pokolenia ekspertów, a więc obniża
się poziom nauczania, a polscy naukowcy (jako kapitał
ludzki w branży medycznej) tracą na zaufaniu w relacjach biznesowych. To hamuje napływ inwestorów.
Całokształt tej sytuacji ma poważne konsekwencje
w postaci niskiego poziomu akceptacji polskich innowacji (wyników prac B+R) za granicą. Dochodzą do tego
kwestie związane ze spełnianiem określonych standardów, surowych norm obowiązujących za granicą czy
przyznaniem różnorakich certyfikatów.

Reasumując powyższe rozważania, należy zaznaczyć
iż współpraca między nauką a biznesem do tej pory
nie była najlepsza, i tym bardziej zachodzi potrzeba
implementacji szerokich platform współpracy przy projektach badawczych, a w celu likwidacji barier i wsparcia rozwoju i innowacji w medycynie konieczne jest
kompleksowe podejście.
Daje to sporą przestrzeń do działania dla rządu, który
poprzez podejście od strony legislacyjnej doprowadzi
do zmiany przepisów na bardziej precyzyjne, klarowne
w interpretacji, jednocześnie możliwie spójne z przepisami w innych krajach Unii Europejskiej (przedstawiając standardy/normy/wymagania wspólne dla UE w zakresie B+R w branży medycznej lub stanowione przez
państwa, będące najbardziej atrakcyjnymi partnerami
Polski we współpracy w tej dziedzinie). Konieczne będzie zminimalizowanie liczby regulacji celem usprawnienia prac w poszczególnych fazach badań i wdrożeń
oraz wyeliminowanie barier prawnych blokujących
transfer wyników badań naukowych do firm w celu
praktycznego wykorzystania.

Powyższa analiza prezentuje problem błędnego koła,
z którego branża medyczna nie wyjdzie, bez wsparcia
ze strony państwa. Pojawia się tu pole do działania
dla rządu, który powinien przygotować rozwiązania
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Aktywność rządu będzie również niezbędna w obszarze
budowania powiązań między ośrodkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami. Zachodzi potrzeba
stworzenia programów integracyjnych dla środowiska
akademickiego i przemysłu, dzięki którym obie strony dostrzegą i fizycznie odczują korzyści wynikające
ze współpracy, która dodatkowo byłaby w pewien sposób premiowana ze strony państwa. Takie rozwiązanie
dałoby wieloraki efekt. Po pierwsze implementacja takiego programu przyczyniłaby się do eliminacji bariery
rozbudowy obszaru B+R (eliminacja jednej z wad obecnego systemu – problemu braku kooperacji). Po drugie,
premiowanie jako nagradzanie działań „networkingowych” np. w postaci specjalnych ulg podatkowych,
itp. stanowiłoby odpowiedź na problem finansowania
działań rozwojowych w branży medycznej (dodatkowa
zaleta). Po trzecie, program działałby jak „samonakręcająca się maszyna”, ponieważ jego atrakcyjność
(wyższa wartość dodana ze współpracy oraz premia)
przyciągałaby do udziału kolejne ośrodki badawcze,
uczelnie i przedsiębiorstwa, co rozwiązywałoby problem dysonansu między nimi.
Poza powyższymi propozycjami rozwiązań konieczna
będzie w długim okresie aktywna postawa instytucji
państwa w zakresie wsparcia inicjatyw badawczo-rozwojowych w branży medycznej, która nadal daje wiele,
jeszcze niewykorzystanych możliwości dla inwestorów.
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STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W KONTEKŚCIE
POTRZEB RYNKU PRACY

Joanna Tomaszewska

W ujęciu demograficznym rynek pracy przedstawiany
jest głównie z punktu widzenia zmieniających się zasobów pracy, jednakże podejmując działania w zakresie
gospodarczym, ekonomicznym należy wziąć pod uwagę
wszelkie zmienne, które dotyczą wzajemnych relacji
popytu na pracę oraz jej podaży. Dotyczy to w dużej
mierze wpływu starzenia się ludności na rynek pracy.
Zmiany w strukturze populacji kraju i wzrost liczby
osób starszych prowadzi do zmian w proporcji osób
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, co powodować może niedostateczną podaż zasobów pracy, ale
także prowadzić do przeobrażeń w zakresie zapotrzebowania na różnego rodzaju dobra i usługi, a tym samym kształtować innego rodzaju popyt na pracę (Lange
2008). Analiza przedstawiająca sytuację na polskim
rynku pracy oraz stanowiąca próbę określenia dalszych
jego zmian pod wpływem starzenia się zasobów pracy
jest niezwykle istotna. Stanowi również prognozę możliwych zmian popytowych w udziałach poszczególnych
sektorów gospodarki.

jest współcześnie jako jedno z dóbr, którego posiadanie wiąże się z relatywnie wysokimi kosztami (Backer
1990). Postęp technologiczny i rozwój medycyny zapewniają kontrolę urodzin, a reprodukcja planowana świadomie „nabrała charakteru indywidualnych strategii
decyzyjnych związanych z interesami jednostek, wyborami zgodnymi w dużej mierze z ich indywidualnymi
preferencjami” (Stanisz 2014: 192), dziecko zaś „zostało
włączone w świat konsumpcji i wyborów”(Wacławik,
2012: 24). Dążenie do samorealizacji, zaspokojenia własnych potrzeb oraz wzmocnienie znaczenia wolności
indywidualnej jednostek doprowadziły do przemian
w zakresie życia rodzinnego, a współczesna dyskusja
dotycząca rodziny toczy się głównie wokół kryzysu jej
tradycyjnej, znanej powszechnie formuły. Kontekst
zmian w podejściu do rodziny jest niezwykle ważny
m.in. z powodów demograficznych, ekonomicznych czy
politycznych, a jego skutki muszą być rozpatrywane
wielowymiarowo. Ponieważ współczynnik dzietności
w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i wynosi
1.32 (podczas gdy średnia dla Europy wynosi 1.58), skupienie się na problemie związanym z przeobrażeniami
form rodzinnych oraz nastawienie polityki państwowej
i samorządowej na działania prorodzinne ważny jest
z punktu widzenia zarówno potrzeb gospodarczych jak
i wymagań społeczno-ekonomicznych kraju.

Mówiąc o zmianach w strukturze i liczebności populacji należy zwrócić uwagę na współczesne pojmowanie
rodziny. Czynniki ekonomiczne i znaczenie pieniądza
w kulturze doprowadziły do tego, że dziecko traktowane
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Tab. 1 . Ludność według płci, ekonomicznych grup wieku i regionów w 2017 r. Stan w dniu 30 VI.
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Aktualny rozkład ludności według ekonomicznych grup
wieku oraz płci przedstawia poniższa tabela (Rozkrut,
GUS 2017), na której dostrzec można wyraźnie, że już
dziś liczba osób w wieku poprodukcyjnym znacznie
przewyższa liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym.
Drastyczny ubytek zasobów pracy będzie hamował gospodarkę, a współczynnik obciążenia demograficznego
(liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca
na 100 osób w wieku produkcyjnym), który w prognozach na rok 2050 szacuje się na 83 (Waligórska,
Kostrzewa, Potyra, Rutkowska, GUS 2014), znacznie
wpłynie na procesy społeczne i ekonomiczne. Według
prognoz Polska jest również krajem, w którym przyrost
udziału osób w wieku senioralnym będzie postępował
najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej (Wesołowska 2015 za: Giannakouris 2008: 10).
Już w 2014 roku, w porównaniu z rokiem 1989 udział
osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji
wzrósł o 7,5 punktu procentowego, tj. z 14,7% w 1989
r. do 22,2% w 2014 r. zaś odsetek dzieci i młodzieży
zmniejszył się w tym czasie o ponad 12 p. proc. – z prawie 30% do 18% (GUS 2016a).

województwo pomorskie, zbliżona struktura cechuje
woj. warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Z kolei województwem charakteryzującym się najmniej korzystnymi parametrami struktury wieku ludności jest łódzkie i świętokrzyskie (Stańczak, Znajewska, GUS 2017).
Samorządy w tych obszarach powinny zatem rozpocząć
pracę minimalizującą negatywne skutki starzenia się
ludności. Występujące zróżnicowanie przestrzenne
procesu starzenia się ludności Polski, wskazuje także
na szybkość starzenia się zasobów pracy. Największymi
potencjalnymi zasobami pracy dysponują województwa
najludniejsze: mazowieckie i śląskie, zaś najwyższy
udział ludności w wieku produkcyjnym występuje w zachodniej części Polski zaś najniższy w części południowowschodniej (w województwie podlaskim).
Zmiany demograficzne silnie wpłyną na zmniejszenie
tempa wzrostu PKB, głównie z powodu zmniejszenia się
liczby osób pracujących. Zwiększą się także wydatki
na opiekę zdrowotną a sama gospodarka nastawi się
na konsumpcję starszych pokoleń. Zmiany takie, bez
podjęcia szerszej refleksji nad zmieniającą się strukturą runku są jednak niepożądane, prowadzić mogą
bowiem do zahamowania innowacji, a co za tym idzie
spowolnienia gospodarki i odwrócenia jej rozwoju. Chęć
utrzymania dodatniego tempa wzrostu gospodarczego
kraju będzie wymuszała budowanie zapotrzebowania na nowy kapitał i inwestycje. Z pewnością należy brać pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie np.
na usługi medyczne, opiekuńcze, czy rehabilitacyjne,
produkty farmaceutyczne, potencjalnie także na usługi turystyczne kierowane do osób starszych, kulturę
i rozrywkę. Powstają już na rynku nowe segmenty,
skupiające towary i usługi nastawione na zaspokajanie
potrzeb i obsługę osób starszych. Zmiany w zakresie konsumpcji zwiększą także szansę na rozwój tych
sektorów i podjęcie działań dążących do innowacyjności przedsiębiorstw, które odpowiadają na tego typu
popyt. W innym wypadku ograniczenie dostępności
zasobów pracy oraz niska kreatywność zawodowa
Polaków będzie nie tylko wywierać presję płacową
na pracodawcach, ale także zamknie rynek na nowe
możliwości wynikające ze zwiększającego się ud
ziału osób starszych.

Brak zastępowalności pokoleń, który utrzymuje się
w Polsce od lat 90 jest nierozłączny z procesem starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe
i spodziewając się zmian rynkowych należy zatem sformułować wieloletni plan polityki społecznej odpowiadający na potrzeby gospodarcze Polski. Warto dodać,
że średnie trwanie życia kobiet wynosi obecnie 81,6, zaś
mężczyzn - 73,8 (Hrynkiewicz, Potrykowska, GUS 2017)
zaś powszechnie zakłada się, że starość rozpoczyna się
po ukończeniu 60. roku życia. Obecnie próg ten w demografii i naukach socjologicznych został podniesiony
do 65 lat (Okólski, Fihel 2012). Ponieważ „do niedawna
starość przypisana była zaledwie niewielkiej części
społeczeństwa, bez przywiązywania większej uwagi
do potrzeb, jakie miały osoby starsze. Świat składał
się przede wszystkim z ludzi młodych i był konstruowany właśnie dla nich” (Maier 2015), starzenie się
i starość były i są jeszcze marginalizowane, a jednostki
doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek. Zmiany demograficzne stanowią zatem wyzwanie na wielu
obszarach tak dla polityk lokalnych, jak również dla
ogólnej polityki państwa.

Zadaniem polityki państwa powinno być tworzenie warunków, które umożliwiłyby zachowanie niezależności
ekonomicznej seniorom, a więc dążące do przedłużenia
ich aktywności zawodowej. Z perspektywy rynku pracy
osoby starsze mogą stanowić równie cenny kapitał,

Należy zwrócić uwagę na to, że proces starzenia się
ludności jest zróżnicowany regionalne. Abstrahując
od różnic między populacją w miastach i na wsiach,
przedstawicielem najmłodszej struktury wieku jest
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co ludzie młodzi. Konieczne jest podjęcie działań motywacyjnych kierowanych do osób starszych oraz promowanie pracy jako źródła satysfakcji, potrzymania
sprawności fizycznej i umysłowej. W sytuacji obniżającej się dzietności i słabnących relacji rodzinnych praca
to także potrzymanie kontaktów z innymi ludźmi.
Czynnościom takim towarzyszyć powinno promowanie elastycznych form zatrudnienia w przypadku osób
w wieku poprodukcyjnym. Opóźnienie wyjścia z rynku
pracy jest również gwarantem zmniejszenia wydatków
na świadczenia emerytalne. Dotychczas, w efekcie utartej przez dziesięciolecia polityki emerytalnej, ujawnia
się w społecznej świadomości Polaków obraz emerytury, jako świadczenia oraz czasu wolnego zaczynającego
się stosunkowo wcześnie i trwającego coraz dłużej,
pozwalający na zasłużony po latach pracy odpoczynek.
Należy jednak zaznaczyć, iż w odróżnieniu od krajów
Zachodnich, w których emerytura jest okresem braku
trudności materialnych, w Polsce seniorzy nie są zadowoleni ze swojego statusu ekonomicznego.

Również kwestia imigracji jest jedną z najbardziej realnych, ale zarazem kontrowersyjnych w Polsce możliwości uporania się z nierównowagą generacyjną. Nisko poziom zaufania społecznego Polaków sprawia
jednak, że imigrantom towarzyszy silna niechęć wynikająca ze stereotypów i rozpowszechnianych medialnie obaw o bezpieczeństwo czy zagrożenie tożsamości narodowej.
Prognozy demograficzne dla Polski w perspektywie
2050 roku są niekorzystne z punktu widzenia aktualnie
prowadzonej gospodarki. Należymy do niewielkiej grupy krajów wspólnoty europejskiej, w których występują
łącznie trzy zjawiska mające zasadniczy wpływ na dynamikę demograficzną: spadek płodności, nasilenie
emigracji i brak imigracji (Baranowska 2013). Szczególnie istotne w kontekście polskim jest również to,
że wymienione procesy są długotrwałe, a ich zbieżność
w czasie trwa co najmniej 25 lat. Regres demograficzny,
stanowić będzie podstawową determinantę nie tylko
rozwoju ekonomicznego, ale i społecznego naszego
kraju (Ibidem). Ustalenie sugerowanych działań racjonalizujących, które będą miały wpływ na strategie
gospodarcze i działania rynkowe, ale także na poziom
i jakość życia seniorów jest konieczne. Konkludując
przedstawione w analizie informacje, za najważniejsze
kwestie można uznać: zmianę systemu emerytalnego
i motywowanie seniorów do wydłużania, podejmowania aktywności zawodowej, pobudzenie gospodarki
nastawionej na potrzeby osób starszych, budowanie popytu na nowego rodzaju usługi, stworzenie odpowiednich warunków do pełnego i efektywnego uczestnictwa
w życiu społecznym – zapewnienie możliwości indywidualnego rozwoju i samorealizacji osób starszych;
zapewnienie wydajnych systemów opieki przedszkolnej
oraz opieki zdrowotnej i pomocy osobom starszym
oraz, w obszarze społeczno-kulturowym, podkreślanie solidarności międzypokoleniowej i powstrzymanie
wszelkich form dyskryminacji ze względu na wiek.
Co ważne, tylko rozwijanie trwałej i aktywnej współpracy między administracją publiczną, organizacjami
pozarządowymi i sektorem prywatnym może w sposób
pełny, wieloaspektowy, ale również racjonalny zapewnić w tym zakresie realne zmiany.

Wyzwania dotyczące rynku pracy w kontekście starzejącego się społeczeństwa to także wydłużenie aktywności zawodowej osób młodych. Tylko nieliczny odsetek
osób w klasach licealnych, technikach czy studentów
łączy edukację z pracą, podczas gdy w krajach Europy
Zachodniej ponad połowa studentów dodatkowo pracuje zawodowo (Wesołowska 2015). Aby większa liczba
osób pracujących mogła przyspieszyć tempo wzrostu
gospodarczego kraju oraz zwiększy wpływy podatkowe
konieczne jest stworzenie prawodawstwo przychylnego
zatrudnianiu wyżej wymienionych grup przez pracodawców, oraz promowanie elastycznych form pracy.
Wraz z reformami mającymi na celu zwiększenie zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym, równie ważne
jest zwiększenie produktywności pracy oraz zwiększenie aktywności zawodowej kobiet. Odsetek czynnych zawodowo Polek jest wciąż niski (48,6% w 2015
roku – dla porównania odsetek mężczyzn aktywnych
zawodowo to 65%, różnica utrzymuje się zatem na poziomie 16 punktów procentowych) i wraz z wiekiem
drastycznie spada (GUS 2016b). Główną przeszkodą dla
zwiększenia aktywności zawodowej kobiet jest łączenie
pracy z macierzyństwem czy obowiązkami domowymi.
Działaniami, które zmniejszą te trudności jest przede
wszystkim stworzenie lepszej infrastruktury – zwiększenie ilości żłobków i przedszkoli, a także wprowadzanie możliwości pracy z domu.
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KIERUNKI INWESTYCYJNE UKRAIŃSKICH SIŁ ZBROJNYCH
Natalia Wojtowicz

Inwestycje Ukrainy w technologie zbrojeniowe odzwierciedlają cele jej sił zbrojnych: podnoszenie zdolności obronnych oraz osiągnięcie minimalnych standardów NATO (szkolenia oraz certyfikacji/gotowości
bojowej1). Realizacji obu tych celów służą odmienne
zasady. W związku z przedłużonym charakterem walki
na froncie wschodnim2, przyjęto zasadę maksymalnej
ilości w ramach dostępnego budżetu, ignorując przestarzałą datę produkcji3. W przypadku minimalnych
standardów NATO, w pierwszej kolejności użytę będą
fundusze z programów partnerskich, pozwalające
na zakup (ograniczony do technologii obronnych) najnowszego sprzętu oraz szkolenia przez jednostki NATO-wskie. Jest to logicznym następstwem wypełniania luk
w obronności w perspektywie krótkoterminowej oraz
budowania zintegrowanych zdolności w perspektywie
długoterminowej. Jakie kierunki inwestycyjne odpowiadają na strategiczne cele Ukraińskich Sił Zbrojnych?

jednostek uzbrojenia Polskich Sił Zbrojnych. Przeznaczony do wymiany na nowszy model, czołg T-72 mógłby
być odsprzedany stronie Ukraińskiej.

Minimalne Standardy NATO
W ramach osiągania minimalnych standardów NATO6
główny nacisk położony będzie na aspekty szkoleniowe
i certyfikacje/gotowość bojową7. W ramach inwestycji zbrojeniowych oznacza to nakłady na następujące obszary8: logistykę, wywiad wojskowy, medycynę
pola walki, siły specjalne, system komunikacji oraz
system dowodzenia. Szczegółowe wymagania zidentyfikowane9 przez Siły Zbrojne Ukrainy przedstawia poniższa tabela:

6

Minimalne Standardy NATO oznaczają w tym przypadku

Podnoszenie Zdolności Obronnych

standaryzacje wraz z procedurami Sojuszu. Odnosi się to do wymagań

Operacja Antyterrorystyczna 4w dużej mierze połączyła
wojnę pozycyjną i ataki podjazdowe, powodując ciągłe
ubytki sprzętu i niedobory amunicji. Podnoszenie zdolności obronnych polega zatem na możliwie szybkim
i tanim uzupełnieniu rosnących braków. Rosnących
nie tylko ze względu na zmienne tempo zużycia (lub
zniszczenia), ale także nadbudowy systemu rezerw
i zwiększonej liczby żołnierzy kontraktowych. Istnieje zatem zapotrzebowanie na sprzęt ciężki5 – wozy
bojowe oraz czołgi. Ich przydatność jest stała, niezależnie od natężenia starć. Ze względu na obecną zasadę maksymalnej ilości, można przyjąć, że model T-72
byłby możliwym przykładem wyprzedania starszych

oraz wspólne ćwiczenia/misje.

1

technicznych oraz oznaczeń typu uzbrojenia. Ambicją Ukrainy jest
dorównanie standardom NATO w ramach ubiegania się o członkowstwo

7

są jeszcze równorzędne z standardowym podziałem NATO – brak czasu
mobilizacji poszczególnych jednostek.
8

9

Państwowy program rozwoju sił zbrojnych Ukrainy do 2020 roku.

Przykładem realizacji tej zasady był zakup brytyjskich wozów

bojowych Saxon (wprowadzone do produkcji 1983) w cenie 51,000
funtów (cena nowoczesnego wozu jest sześciokrotnie wyższa).
4

Zgodnie z terminologią Ministerstwa Obrony Ukrainy, termin

określa działania podjęte przez Rosję od 2014 roku.
5

W oryginale (Państwowy program rozwoju sił zbrojnych Ukrainy

do 2020 roku): capabilities (dosł. zdolności).

2 Obszar od Mariupola po Ługańsk.
3

Siły Zbrojne podzielono w kategorie gotowości (od najniższej):

Siły Szybkiego Reagowania, Siły Główne, Rezerwy. Kategorie nie

Zamówienie brytyjskich wozów bojowych Saxon wydaje

się środkiem tymczasowym nie wyczerpującym potrzeb
Ukraińskich Sił Zbrojnych.
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Państwowy program rozwoju sił zbrojnych Ukrainy do 2020 roku.

OBSZAR

WYMAGANIA

UWAGI

Utworzenie Systemu Zarządzania
Wsparciem Logistycznym

Oferta systemu,który spełnia wymagania NATO
byłaby podwójnie korzystna

Adaptacja systemu do standardów
NATO

W ramach obecnej struktury planowanie logistyczne należy do Sztabu Głównego, ale przechowywanie i dostawy do Sztabu Operacyjnego

Przejście od zapisów papierowych
do formy cyfrowej

Zaproponowany system musi łączyć oba dowództwa wraz z automatyzacją inwentaryzacji

Wywiad Wojskowy

Nowoczesne technologie pozyskiwania informacji

Częścią modernizacji było także utworzenie J2
(odrębnej komórki) w strukturze sił zbrojnych

Medycyna Pola Walki

Wprowadzenie skutecznych metod
leczenia rannnych oraz ich ewakuacji

Nie wspomniano wprost o wymaganym sprzęcie, ale jest to jeden z brakujących czynników

Siły Specjalne

Wyposażenie Siły Specjalnych w broń
oraz sprzęt zgodny ze standardami
NATO

Wymaganiem jest także kompatybilność jednostek ze standardami NATO

Logistyka

Zintegrowany System Zarządzania
Informacjami

System Komunikacji

Ustanowienie bezpiecznej sieci
telekomunikacyjnej
Przeniesienie istniejących systemów
komunikacji na platformę cyfrową
System Dowodzenia na poziomie strategicznym, Stanowisko Dowodzenia
z zabezpieczonym łączem
Modernizacja istniejących systemów
dowodzenia dla Marynarki Wojennej,
Lotnictwa oraz Armii

System Dowodzenia

Budowa systemu dowodzenia dla
służb wywiadowczych
Ustanowienie systemu dowodzenia
dla nowych jednostek operacyjnych
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Nacisk kładziony jest na remont istniejących
systemów z wyjątkiem służb wywiadowczych

Rekomendacje
Poza wymaganiami technicznymi pozostaje także
aspekt szkoleniowy. Oferta skierowana do Ukraińskich Sił Zbrojnych zawierająca 1) język angielski/
terminologie NATO, 2) certyfikacje NATO, 3) obszary,
które są finansowane ze środków partnerskich NATO 4)
Platformę edukacyjną online, 5) symulatory pola walki
(także misji zagranicznych) zapewniłaby długofalową
współpracę w ramach obu celów Sił Zbrojnych Ukrainy
(podnoszenie zdolności obronnych oraz osiągniecie
minimalnych standardów NATO).

1. Oferty kierowane do Ukraińskich Sił Zbrojnych
powinny odpowiadać zasadom inwestycyjnym przyjętym przez Ministerstwo – zakupów
ilościowych w perspektywie krótkoterminowej (12-24 miesiące) oraz pakietów zdolnościowych w perspektywie długoterminowej
(powyżej 24 miesięcy).
2. Przegląd logistyczny Polskich Sił Zbrojnych. Wraz
z zakupem nowych technologii dla polskich jednostek, uzbrojenie starszych generacji może zostać
przeznaczone na sprzedaż dla Ukraińskich Sił
Zbrojnych (w szczególności sprzęt ciężki, np. T-72).

Nakłady przewidziane na wypełnienie tych celów rozplanowano do 2020, z tendencją rosnącą – szczególnie
między 201710 i 2018 (trzykrotnie) oraz w następnych
latach o 10-30% w zależności od obszaru. Pozwala
to na rozłożenie kosztów w cyklu trzyletnim.

3. Rola pośrednika we wprowadzaniu standardów
NATO-wskich. Sprzedaż pakietów technologicznych wraz ze szkoleniami dla personelu (np.
w ramach certyfikacji Dowództwa Sił Specjalnych
– sprzedaż systemu dowodzenia oraz szkolenie
z procedur NATO).

Podsumowując, kierunki inwestycyjne, które można
przyjąć jako rozwojowe dla przemysły zbrojeniowego
w kontekście Ukraińskich Sił Zbrojnych to: wyprzedaż ilościowa w ramach podnoszenia obronności oraz
zaawansowane technologie w ramach budowania zdolności długoterminowych.
10

4.Horyzont trzyletni. W związku z planem wydatków Ukraińskich Sił Zbrojnych, można przyjąć
cykl trzyletni z rosnącymi nakładami.

Budżet Ministerstwa Obrony na 2017 rok wynosi 2,5 mld dolarów.
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