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W KIERUNKU POLITYKI METAEKONOMICZNEJ

1. Polityka a teorie i miary rozwoju

W świetle tradycyjnych poglądów na temat relacji pomiędzy 
kształtowaniem, wyjaśnianiem oraz pomiarem procesów rozwoju, 
kwestia ta wydawała się stosunkowo prosta, a mianowicie; to teoria 
ekonomii wyjaśnia, ekonometria kwantyfikuje i weryfikuje te 
wyjaśnienia, a polityka gospodarcza wykorzystuje w kształtowaniu 
procesów rozwojowych.

Te tradycyjne wyobrażenia nie wydają się jednak dzisiaj w 
pełni uzasadnione, ponieważ dotyczyły one odmiennej niż dzisiejsza, 
relatywnie niezmiennej rzeczywistości. Tymczasem obecnie 
przemiany następują tak szybko oraz sięgają tak głęboko, że 
utrudniony jest zarówno ich pomiar, jak i próby teoretycznego 
wyjaśnienia.

W rezultacie tradycyjny kształt relacji pomiędzy polityką, 
pomiarem oraz wyjaśnianiem rozwoju jest obecnie trudny do 
spełnienia, a decyzje rozwojowe są podejmowane często bez 
wystarczającego uzasadnienia teoretycznego i empirycznego. 
Powstaje zatem pytanie, czy relacje te w ogóle zachodzą, jaki jest ich 
charakter oraz konsekwencje. Odpowiedź na to pytanie może mieć, 
jak się wydaje, istotne znaczenie metodologiczne oraz teoretyczne.

Decyzje rozwojowe, w przeciwieństwie do decyzji bieżących 
mają charakter nierutynowy. Ma to istotne konsekwencje praktyczne, 
ponieważ dla decyzji nierutynowych nie ma gotowych rozwiązań 
„technicznych"; rozwiązań tych trzeba więc poszukiwać, a to oznacza 
zawsze określone ryzyko.
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Decyzje rozwojowe są podejmowane przez polityków, a 
działalność polityczna wiąże się z dążeniem do sukcesu. Wymaga to 
zastosowania prostych, czytelnych dla wszystkich oraz powszechnie 
akceptowanych miar, a to oznacza gotowość do sięgania po miary 
użyteczne z tego punktu widzenia, chociaż niekoniecznie 
odzwierciedlające naturę zachodzących procesów. Istnieje więc 
potencjalna rozbieżność pomiędzy adekwatnymi miarami przemian 
oraz miarami, które wydają się użyteczne z punktu widzenia 
uzasadnienia podejmowanych decyzji rozwojowych.

Dostępne miary rozwojowe można pogrupować w trzy 
podstawowe kategorie, a mianowicie:

- wyspecjalizowane miary ilościowe,

- interdyscyplinarne miary semi-ilościowe,

- quasi-miary jakościowe.

Wyspecjalizowane miary ilościowe, to tradycyjne miary 
dynamiki, struktury i efektywności, których przedmiotem jest 
gospodarka wyodrębniona z pozagospodarczego otoczenia. 
Interdyscyplinarne miary semi-ilościowe, to takie miary jak wskaźniki 
społeczne oraz ekologiczne, charakteryzujące relacje gospodarki z jej 
otoczeniem społecznym i ekologicznym. Natomiast quasi-miary 
jakościowe wykraczają zarówno poza ujęcia wyspecjalizowane, jak 
też interdyscyplinarne i stanowią, tak jak kategorie entropii i 
negentropii w odniesieniu do systemów społecznych, próbę 
całościowego ujęcia zachodzących procesów przemian.

Wykorzystanie wyodrębnionych kategorii miar może 
prowadzić do odmiennej oceny zachodzących procesów 
rozwojowych, gdyż ich wyspecjalizowane, interdyscyplinarne oraz 
jakościowe ujęcie nie musi się pokrywać. Ta potencjalnie rozbieżna 
ocena procesów rozwojowych stwarza możliwość uzasadnienia 
decyzji rozwojowych na przykład ze specjalistycznego punktu 
widzenia, jakkolwiek z interdyscyplinarnego czy jakościowego punktu 
widzenia byłyby one niedopuszczalne.
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Stosowanie wyodrębnionych kategorii miar wiąże się 
równocześnie z odmiennymi i coraz głębiej sięgającymi problemami 
metodologiczno-teoretycznymi. W przypadku wyspecjalizowanych 
miar ilościowych podstawową kwestią jest ich nieadekwatność w 
odniesieniu do rzeczywistej natury procesów rozwojowych. W 
przypadku interdyscyplinarnych miar semi-ilościowych jest to przede 
wszystkim kwestia dostępności informacji statystycznych, zwłaszcza 
w ujęciu regionalnym. Natomiast w przypadku quasi-miar 
jakościowych podstawowe problemy wiążą się z ich 
operacjonalizacją co prowadzi od kwestii metodologicznych do 
teoretycznych, związanych ze sposobem pojmowania istoty 
zachodzących procesów.

Czy jest możliwy pomiar procesów rozwojowych bez teorii 
rozwoju? Za takie właśnie „mierzenie bez teorii" uchodzi czasem 
badanie koniunktury gospodarczej, nie istnieje bowiem powszechnie 
akceptowana teoria cyklu koniunkturalnego, zwłaszcza w odniesieniu 
do gospodarek znajdujących się w procesie transformacji.

Pogląd taki nie wydaje się jednak uzasadniony, ponieważ 
każda próba pomiaru wiąże się z koniecznością kategoryzacji 
zmiennych oraz określenia relacji pomiędzy nimi w momencie 
interpretacji wyników, a to oznacza istnienie określonych wyobrażeń 
o rzeczywistości gospodarczej przed przystąpieniem do pomiaru. A 
zatem „to teoria mówi co się mierzy”, a w gruncie rzeczy także „co się 
widzi” w tym sensie, że zbiór wyobrażeń o rzeczywistości przesądza 
dobór zmiennych, wstępne hipotezy na temat relacji pomiędzy nimi, 
dobór metody, a tym samym także wyniki pomiaru.

Dostępne ujęcia teoretyczne można w przypadku procesów 
rozwojowych sprowadzić, jak się wydaje, do ujęć następujących:

teorie wzrostu gospodarczego,

teorie niedorozwoju i rozwoju gospodarczego,

teorie metarozwoju.
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Teorie wzrostu gospodarczego, to wywodzące się z ekonomii 
neoklasycznej i postkeynesowskiej teorie wzrostu zrównoważonego i 
niezrównoważonego. Teorie niedorozwoju i rozwoju gospodarczego 
korespondują z kolei z ekonomią rozwoju i ekonomią instytucjonalną, 
stanowiąc zarazem punkt wyjścia dla powstającej ekonomii 
ewolucyjnej. Natomiast teorie metarozwoju wykraczają w swoich 
wyjaśnieniach poza ekonomię, mają zróżnicowany rodowód 
intelektualny oraz korespondują z myśleniem alternatywnym, które 
wyrosło na gruncie współczesnej problematyki globalnej. Myślenie to 
stanowi wyraz przekonania, że charakter i zasięg współczesnych 
przemian rozwojowych wykracza poza możliwości dostępnych 
dotychczas ujęć teoretycznych zarówno o charakterze 
wyspecjalizowanym, jak też interdyscyplinarnym.

Teoretyczne ujęcia procesów rozwojowych ulegają stopniowej 
ewolucji, a ewolucji wyjaśnień procesów rozwojowych towarzyszy 
ewolucja stosowanych miar, niezależnie od problemów i trudności 
metodologicznych, które się z tym wiążą. Ewolucja ta nie pozostaje 
bez wpływu na politykę rozwojową, który może mieć jednak dwojaki 
charakter, a mianowicie deklaratywny lub rzeczywisty. Wpływ 
deklaratywny, między innymi w sensie frazeologii stosowanej przez 
polityków, jest widoczny od wielu lat. Jednakże w związku ze 
stopniową zmianą wzorców myślenia, wpływ ten nabiera stopniowo 
także charakteru rzeczywistego.

W związku z tym można, jak się wydaje, przedstawić typologię 
wzorców polityki rozwoju, obejmującą:

- wzorce polityki wzrostu, wywodzące się z teorii wzrostu;

wzorce polityki przezwyciężania niedorozwoju i rozwoju 
gospodarczego, wywodzące się z ekonomii rozwoju, ekonomii 
instytucjonalnej oraz ekonomii ewolucyjnej;

wzorce polityki metarozwoju, wywodzące się z ujęć 
metaekonomicznych i korespondujące ze wspomnianym „myśleniem 
alternatywnym".
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Występowanie tego rodzaju wzorców polityki rozwojowej ma 
istotne konsekwencje z punktu widzenia tradycyjnie rozumianej 
polityki makroekonomicznej obejmującej, w zależności od głębokości 
stopnia ingerencji państwa politykę pieniężną, politykę fiskalną oraz 
politykę cenowo-dochodową. Polityka ta nabiera bowiem charakteru 
typowo instrumentalnego w tym sensie, że staje się ona zbiorem 
narzędzi służących realizacji określonego wzorca polityki rozwoju.

Relacje pomiędzy polityką, teorią i miarami rozwoju mają 
zatem charakter ewolucyjny. Ta ewolucja wzorców działania, 
myślenia i pomiaru w odniesieniu do procesów rozwojowych wydaje 
się prowadzić od „wirtualnej" rzeczywistości rozwojowej do 
rzeczywistości autentycznej.

W obrębie tego ewolucyjnego procesu zachodzą dynamiczne 
relacje pomiędzy teorią, miarami i polityką rozwoju. Relacje te mają 
charakter dynamiczny w tym sensie, że równocześnie zachodzi 
ewolucja wzorców myślenia od teorii wzrostu, poprzez teorie 
niedorozwoju i rozwoju gospodarczego do teorii metarozwoju; 
wzorców pomiaru od wyspecjalizowanych miar ilościowych, poprzez 
interdyscyplinarne miary semi-ilościowe do quasi-miar jakościowych 
oraz wzorców polityki rozwoju od polityki wzrostu, poprzez konflikt 
pomiędzy polityką wzrostu i polityką rozwoju do polityki metarozwoju.

Jeżeli takie dynamiczne relacje zachodzą, to właściwym 
sposobem uprawiania polityki rozwoju w dzisiejszych warunkach 
byłaby zintegrowana polityka rozwojowa, zdolna do ogarnięcia 
sposobów myślenia oraz pomiaru, które się dopiero rodzą. 
Uprawianie takiej zintegrowanej, metaekonomicznej polityki 
rozwojowej, oznaczałoby jednak konieczność nadania 
instrumentalnej roli tradycyjnie pojmowanej polityce 
makroekonomicznej.

2. Ład rozwojowy jako cel polityki

Układ odniesienia dla rozpatrywania problematyki rozwojowej 
może stanowić koncepcja ładu dynamicznego. Ograniczenie się do 
ładu gospodarczego jest tu jednak niewystarczające, ponieważ nie 
pozwala uwzględnić wielu istotnych zagadnień związanych ze

131



Janusz Stacewicz

współczesną dynamiką rozwojową. W związku z tym konieczne 
wydaje się rozpatrywanie problematyki ładu dynamicznego w 
interdyscyplinarnym ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym.

Dynamiczny ład społeczno-gospodarczo-przestrzenny jest 
kategorią wielowymiarową obejmującą takie współzależne aspekty 
rzeczywistości, jak aspekt strukturalny, funkcjonalny i rozwojowy.

Strukturalny wymiar ładu wiąże się z odwzorowaniem stanu 
rzeczywistości w jej przekroju przedmiotowym /rodzajowym/, 
podmiotowym /organizacyjnym/ i przestrzennym /geograficznym/. 
Jest to więc odwzorowanie struktury rzeczywistości z punktu widzenia 
rodzajów działalności, podmiotów działających oraz sposobu 
zlokalizowania rodzajów i podmiotów działalności w przestrzeni 
geograficznej.

Ład funkcjonalny wiąże się z koncepcją ruchu okrężnego 
działalności gospodarczej i społecznej, czyli pewnej sekwencji 
powtarzalnych z okresu na okres, z racji ich charakteru, działań. W 
związku z tym używa się czasem w odniesieniu do tej kategorii 
działalności pojęcia metabolizmu społecznego. W przypadku 
zawężenia ujęcia do kwestii makroekonomicznych prowadzi to do 
kwestii równowagi gospodarczej, podczas gdy w ujęciu
ogólnosystemowym można mówić o równowadze płynnej. Ruch 
okrężny wpisany w ramy strukturalne, o których była mowa 
wcześniej, wymaga regulacji. Prowadzi to do kwestii zbioru norm 
regulacji, które gwarantowałyby zapewnienie ładu dynamicznego w 
jego aspektach społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Wreszcie wymiar rozwojowy ładu wiąże się ze zmianami w 
funkcjonowaniu rzeczywistości w krótkim okresie czasu,
prowadzącymi w okresie długim do zmian w jej stanie, czyli strukturze 
przedmiotowej, podmiotowej i przestrzennej. Wymiar ten był 
tradycyjnie opisywany w kategoriach procesów innowacyjnych, czyli 
pojawiania się oraz transferu i dyfuzji innowacji; procesów 
inwestycyjnych, czyli zmian w majątku, „kapitale ludzkim” i „kapitale 
przyrodniczym” oraz procesów integracyjnych w sensie integracji 
gospodarczej z tytułu związanych z nią korzyści.
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Wydaje się, że dzisiaj należałoby to ująć inaczej, a mianowicie 
zachowując tradycyjne ujęcie przemian rozwojowych w konwencji 
innowacyjno-inwestycyjnej, szczególnie wyeksponować procesy 
integracji europejskiej, transformacji systemowej oraz globalizacji, 
ponieważ to one właśnie oraz ich współzależność przesądzają o 
współczesnej dynamice rozwojowej. Wynika to stąd, że od wielu lat 
podejmowane są świadome decyzje przekształcające społeczeństwo, 
gospodarkę oraz państwo, a dzieje się to w określonym kontekście 
europejskim i globalnym, który także ulega dynamicznym 
przemianom.

Istnieją więc trzy współzależne aspekty ładu dynamicznego, 
czyli ład strukturalny, ład funkcjonalny związany z „równowagą 
dynamiczną” oraz ład rozwojowy związany z dynamiką procesów 
przemian, a w szczególności z dynamiką współczesnych procesów 
globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji, które stanowią 
podstawowe współczesne źródło przeobrażeń rozwojowych.

Procesy te prowadzą w kierunku nowego ładu globalnego, 
europejskiego oraz krajowego w jego aspekcie społecznym, 
gospodarczym oraz przestrzennym. Złożoność oraz współzależność 
tych procesów sprawia jednak, że są one w różny sposób pojmowane 
oraz interpretowane, co w istotny sposób utrudnia ich analizę oraz 
ocenę. Dostępne ujęcia i analizy oscylują pomiędzy dwoma 
krańcowymi możliwościami, a mianowicie pomiędzy ujęciem 
ekonomiczno-politycznym oraz ujęciem cywilizacyjno-kulturowym.

I tak globalizacja, pojmowana w kategoriach ekonomiczno- 
politycznych sprowadza się, pomijając towarzyszącą temu 
frazeologię, do poszukiwania nowych sposobów oraz obszarów 
ekspansji kapitału. Ponieważ chodzi tu w coraz większym stopniu o 
krótkookresowy kapitał spekulacyjny, tego rodzaju „globalizacja” grozi 
poważnymi zaburzeniami w gospodarce światowej, czego przejawy 
są już coraz bardziej widoczne. Globalizacja pojmowana w 
kategoriach cywilizacyjno-kulturowych oznacza coś zupełnie innego, 
a mianowicie powstawanie nowej cywilizacji i kultury globalnej. Także 
i w tym przypadku istnieje wiele odmiennych ujęć i sposobów 
podejścia. Wydaje się jednak, że gdyby wykluczyć ujęcia krańcowe, 
związane z koncepcjami „końca historii”, czy też globalnej konfrontacji
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cywilizacji o odmiennych korzeniach religijnych, można by pojmować 
ten proces jako równoczesną konfrontację i wzajemne przenikanie 
istniejących kultur i cywilizacji.

Podobne spojrzenie na procesy integracji europejskiej 
prowadzi do wniosku, że w kategoriach ekonomiczno-politycznych 
jest ona po prostu próbą obrony zagrożonych interesów grupowych, 
przy czym interesy te są często rozbieżne. Natomiast integracja 
rozpatrywana w kategoriach cywilizacyjno-kulturowych stanowi próbę 
odnalezienia własnej, utraconej w rezultacie konfrontacji z kulturą 
amerykańską tożsamości europejskiej. Europejska kultura i 
cywilizacja stanowiła rezultat historycznej syntezy religii judeo- 
chrześcijańskiej, filozofii greckiej oraz prawa rzymskiego, a jej 
wyjątkowa dynamika w skali świata wynikała, jak się wydaje, z próby 
wtłoczenia pewnego przesłania religijnego w kategorie pojęciowe 
myśli greckiej oraz ramy instytucjonalne Cesarstwa Rzymskiego. 
Poszukiwanie własnej tożsamości oznaczałoby więc konieczność 
„powrotu do korzeni”, czego sens najlepiej oddaje przekonanie, że 
„wiek XXI będzie religijny, albo nie będzie go wcale”. Powstaje 
oczywiście pytanie, co to znaczy, zwłaszcza w kontekście 
dynamicznego ładu społecznego.

Wreszcie w przypadku zachodzących w Polsce procesów 
transformacji, ich pojmowanie ekonomiczno-polityczne jest 
jednoznaczne; chodzi tu mianowicie o „doganianie” szeroko 
rozumianych standardów zachodnich, czego konsekwencje zarówno 
pozytywne, jak i negatywne są już widoczne. Natomiast spojrzenie na 
procesy transformacyjne w kategoriach cywilizacyjno-kulturowych 
oznaczałoby konieczność poszukiwania własnej tożsamości 
cywilizacyjno-kulturowej w nowym, rodzącym się zarówno w skali 
globalnej, jak i europejskiej, świecie. Z tej perspektywy „doganianie” 
standardów materialnych jest oczywiście ślepym zaułkiem, jest to 
jednak punkt widzenia, który jest w Polsce celowo marginalizowany.

Przedstawione ujęcie współzależnych procesów, 
stanowiących podstawowe źródło przyszłego ładu globalnego, 
europejskiego oraz krajowego, ma daleko idące konsekwencje 
strategiczne, związane ze sposobem reagowania na wynikające stąd
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wyzwania rozwojowe zarówno z punktu widzenia identyfikacji 
podstawowych dylematów, jak też procesu dokonywania wyboru.

3. Strategiczne dylematy i proces wyboru

Podstawą racjonalnego działania w warunkach 
współczesnych wyzwań rozwojowych powinna być wizja przyszłości, 
która na etapie myślenia bardziej profesjonalnego powinna ulec 
przekształceniu w społecznie akceptowana strategię i politykę 
rozwoju. Wybór drogi rozwoju powinien więc być rezultatem 
społecznego procesu negocjacyjno-przetargowego, prowadzącego 
do określonego kompromisu wynikającego ze społecznie 
akceptowanej hierarchii wartości.

Ta swoista „gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe” toczy się 
na wszystkich poziomach organizacyjnych współczesnych 
społeczeństw gospodarujących. O przetrwanie i rozwój grają bowiem 
poszczególne firmy, grają korporacje ponadnarodowe i to coraz 
skuteczniej, kontrolując znaczną część współczesnego życia 
gospodarczego; grają oczywiście także poszczególne kraje. 
Produktem tej, prowadzonej w sposób zupełnie świadomy i często 
bardzo wyrafinowany gry, są strategie rozwojowe firm, korporacji oraz 
poszczególnych krajów i ich ugrupowań. W związku z tym strategię 
rozwoju kraju należałoby rozumieć jako odpowiedź na wyzwania 
rozwojowe o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, czyli 
globalnym, europejskim oraz lokalnym; przy czym warunkiem jej 
realizacji jest akceptacja społeczna.

Jeżeli strategia rozwoju kraju ma stanowić odpowiedź na 
wyzwania, jakie niosą ze sobą współczesne procesy rozwojowe, 
powstaje pytanie o istotnym znaczeniu praktycznym, o możliwy 
kształt tej odpowiedzi. W świetle dotychczasowych doświadczeń 
zarysowują się trzy możliwe sposoby pojmowania strategii rozwoju 
jako odpowiedzi na wyzwania rozwojowe, związane z różną 
„głębokością” ingerencji państwa w przebieg procesów rozwojowych.

Możliwość pierwsza sprowadza się do skonstruowania 
długofalowego programu rozwoju kraju wyposażonego w warstwę 
instrumentalną, a tym samym wiążącego dla rządu. W takim kierunku
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zmierzały prowadzone kiedyś prace nad planem perspektywicznym i 
koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planami 
średniookresowymi. Możliwość druga wiąże się z pracami
prowadzonymi nad strategią rozwoju w ciągu ostatnich lat w 
agendach rządowych. Sprowadza się ona do skonstruowania 
swoistej „listy spraw do załatwienia”, czyli do zidentyfikowania zbioru 
problemów i zdań rozwojowych, które w świetle tych opracowań 
należałoby podjąć. Ta forma odpowiedzi na wyzwania rozwojowe 
pozbawiona jest rzeczywistych rozstrzygnięć strategicznych oraz 
instrumentacji, pomimo prób uzupełnienia jej o scenariusze 
makroekonomiczne, mogące stanowić podstawę dla warstwy 
realizacyjnej. Wreszcie trzecia możliwość pojmowania strategii 
rozwoju jako odpowiedzi na wyzwania rozwojowe, wiąże się z 
potraktowaniem jej jako wyboru „drogi rozwoju”.

Wydaje się, że z tych trzech wchodzących w rachubę 
możliwości pojmowania odpowiedzi na wyzwania rozwojowe, czyli 
długofalowego programu rozwoju, zbioru problemów i zadań 
rozwojowych oraz wyboru drogi rozwoju, za strategię rozwoju w 
sensie ścisłym można uznać jedynie możliwość trzecią. Wybór drogi 
rozwoju oznacza bowiem konieczność wyraźnego sprecyzowania 
obszaru potencjalnych możliwości i zagrożeń rozwojowych oraz 
dokonania uzasadnionego, uwzględniającego konsekwencje, 
wyboru. Wybór strategii rozwoju w takim rozumieniu pozwala także 
na opracowanie długofalowego programu rozwoju wyposażonego w 
instrumentację,' który można traktować jako strategię rozwoju w 
szerokim, także realizacyjnym rozumieniu. Natomiast w związku z 
brakiem wyraźnych rozstrzygnięć strategicznych nie można uznać za 
strategię rozwoju „listy spraw do załatwienia”, czyli zbioru problemów i 
wyzwań rozwojowych, które należałoby podjąć. Podejście takie nie 
stwarza poza tym układu odniesienia dla podejmowania decyzji 
szczegółowych, a tym samym jest pozbawione możliwości 
realizacyjnych. Rozważmy zatem istotę strategii rozwoju pojmowanej 
jako wybór drogi rozwoju kraju.

O istocie strategii rozwoju pojmowanej jako wybór drogi 
rozwoju kraju przesądzają takie kwestie, jak przedmiot wyboru, pole 
wyboru oraz kryteria wyboru.
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Przedmiotem wyboru drogi rozwoju nie jest „ścieżka wzrostu 
gospodarczego” w tradycyjnym rozumieniu makroekonomicznym, w 
związku ze znanymi oraz dyskutowanymi od wielu lat wątpliwościami 
dotyczącymi tzw. „mitu wzrostu gospodarczego”. Przedmiotem tym 
nie jest także żaden „docelowy model” gospodarki, społeczeństwa 
czy kraju, w związku z jego statycznym charakterem. Przedmiotem 
tym nie jest też „scenariusz rozwojowy” pojmowany w sensie 
makroproporcji rozwojowych, w związku z nieadekwatnością 
makroekonomicznego punktu widzenia w odniesieniu do 
rzeczywistych problemów rozwojowych.

Przedmiotem wyboru drogi rozwoju jest natomiast „wzorzec 
rozwoju”, którego sens najłatwiej można sobie uzmysłowić 
rozważając podstawowe, wchodzące w rachubę możliwości w tej 
dziedzinie. Można do tego podejść w dwojaki sposób, a mianowicie 
rozważając szczegółowo doświadczenia poszczególnych krajów, 
bądź też konstruując hipotetyczne „pole wyboru” stanowiące 
uogólnienie wchodzących w rachubę we współczesnych warunkach 
doświadczeń. Pozostając przy tej drugiej możliwości można, w ujęciu 
najbardziej ogólnym, wyodrębnić trzy potencjalne drogi rozwojowe, a 
mianowicie:

drogę kontynuacji wzorca rozwojowego społeczeństwa 
konsumpcyjno-przemysłowego, do którego dążą nadal, 
pomimo świadomości jego negatywnych konsekwencji, 
kraje rozwijające się;

drogę racjonalizacji tego wzorca, wynikającą ze 
świadomości jego słabych stron pojawiających się przede 
wszystkim „na styku” gospodarki, społeczeństwa oraz 
ekosfery;

drogę rezygnacji z kontynuacji oraz racjonalizacji 
dominującego wzorca rozwojowego oraz poszukiwania 
własnej alternatywy rozwojowej, wynikającą z przekonania 
o wartości zachowania własnej tożsamości kulturowej.

Kluczową sprawą w procesie opracowywania i wyboru 
strategii rozwoju pojmowanej w przedstawionym wyżej sensie jest

W kierunku polityki metaekonomicznej
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kwestia kryteriów wyboru. Wiąże się to z faktem współwystępowania 
wielu różnych kryteriów wyboru, które powinny być wzięte pod uwagę. 
Zróżnicowanie kryteriów wyboru wynika ze zróżnicowania możliwych 
punktów widzenia, w tym także ze zróżnicowania punktów widzenia o 
wyspecjalizowanym charakterze profesjonalnym. Te zróżnicowane, 
profesjonalne punkty widzenia prowadzą do wąsko profesjonalnej 
racjonalności wyboru, która może się okazać wątpliwa z szerszej, 
ogólnorozwojowej perspektywy. Zróżnicowane typy kryteriów mają 
potencjalnie konfliktowy charakter, prowadzą bowiem często do 
rozstrzygnięć wzajemnie się wykluczających. Oznacza to groźbę 
zdominowania decyzji rozwojowych poprzez pewien typ kryteriów na 
przykład o charakterze techniczno-gospodarczym czy makro
ekonomicznym, ze wszystkimi znanymi, konfliktogennymi konsek
wencjami takiej sytuacji.

Znalezienie zadowalającego rozwiązania przedstawionego 
problemu wiąże się z rozróżnieniem dwóch klas problemów do 
rozwiązania w ogóle. Pierwsza kategoria problemów obejmuje 
problemy rutynowe, które mają rozwiązania analityczne. Problemy 
takie mogą być rozwiązane przez specjalistów dysponujących 
odpowiednią wiedzą profesjonalną. Druga klasa problemów obejmuje 
problemy nierutynowe, które nie mają jednoznacznych rozwiązań 
analitycznych. Większość rzeczywistych problemów rozwojowych, a 
wśród nich także problem hierarchicznego porządku preferencji, 
należy do tej klasy problemów i z tego powodu formułowanie 
koncepcji rozwoju jest procesem decyzyjnym o zespołowym oraz 
twórczym charakterze. Jest to proces decyzyjny, ponieważ składa się 
na niego pewna sekwencja wyborów, a równocześnie proces 
zespołowy, ponieważ problemy rozwojowe mają charakter 
interdyscyplinarny, a to oznacza konieczność współpracy specjalistów 
z różnych dziedzin. Jest to wreszcie proces twórczy, gdyż 
rozwiązanie ostateczne zostaje wypracowane metodą kolejnych 
przybliżeń, a sama metodyka postępowania powstaje w trakcie 
procesu, jako jeden z jego rezultatów.

Sposób wypracowania hierarchicznego porządku preferencji 
na zbiorze kryteriów wyboru wynika zatem z wewnętrznej logiki 
procesu opracowywania i wyboru strategii rozwoju, pojmowanej jako
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droga rozwoju. Proces ten obejmuje bowiem pewną sekwencję 
decyzji w czasie, takich jak:

decyzje rozpoznawcze, związane z koniecznością 
identyfikacji wyzwań rozwojowych;

decyzje wartościujące, związane z oceną ich znaczenia 
oraz wyborem problemów rozwojowych, które należy 
podjąć;

decyzje techniczno-organizacyjne, związane z 
wyspecyfikowaniem zadań rozwojowych, wynikających z 
poszczególnych problemów rozwojowych;

- decyzje ekonomiczne, związane z oceną wykonalności 
zadań z punktu widzenia stanu zasobów oraz ich 
ewentualnej realokacji;

decyzje instrumentalne, związane z koniecznością 
realizacji wybranej strategii rozwoju.

Przedstawiona sekwencja decyzji rozwojowych pociąga za 
sobą odpowiednią sekwencję kryteriów wyboru. Kryteria te nie mogą 
więc wystąpić w dowolnej czy też przypadkowej kolejności, jest ona 
bowiem wymuszona poprzez kolejność decyzji rozwojowych. 
Sekwencji decyzji o charakterze rozpoznawczym, wartościującym, 
techniczno-organizacyjnym, ekonomicznym i realizacyjnym 
dotyczących odpowiednio wyzwań, problemów i zadań rozwojowych 
oraz zasobów i instrumentów realizacyjnych powinna zatem 
odpowiadać sekwencja kryteriów wyboru o charakterze cywilizacyjno- 
kulturowym, społeczno-politycznym, techniczno-gospodarczym, 
makroekonomicznym oraz mikroekonomicznym. Tak więc 
ostatecznie to sekwencja kryteriów wyboru w czasie stanowi 
rozwiązanie problemu hierarchicznego porządku preferencji, gdyż 
porządek ten zostaje niejako narzucony poprzez samą wewnętrzną 
logikę sekwencji rozstrzygnięć.
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Summary
The evolution of development studies seems to lead to the 
metaeconomic approach. The aim of development policy from this 
point of view is the development order of transformation, integration 
and globalisation processes. It means the necessity to replace the 
traditional macroeconomic growth policy by a new metaeconomic 
one, integrating civilisational, social, regional, institutional and 
economic aspects of development.
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