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EUROPEJSKI SYSTEM WALIDACJI 
UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO 
I NIEFORMALNEGO – MECHANIZM 
TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO 
CZY BIUROKRATYCZNEGO?

Paweł Drobny

Wychodząc	naprzeciw	zjawiskom	społecznym,	takim	
jak	starzenie	się	społeczeństwa	i	brak	siły	roboczej,	oraz	
ich	konsekwencjom	dla	rynku	pracy	i	gospodarki,	Unia	
Europejska	 (UE)	 podjęła	 działania,	 które	 już	w	 krótkiej	
perspektywie	mogą	doprowadzić	do	poważnych	zmian	
w	 procesie	 edukacji.	 Polegają	 one	 na	 wprowadzeniu	
w	 państwach	 członkowskich	 zgodnych	 ze	 sobą	 krajo-
wych	systemów	kwalifikacji,	które	wsparłyby	 realizację	
idei	 uczenia	 się	 przez	 całe	 życie.	 Problem	 poruszony	
w	artykule	dotyczy	tylko	części	tych	działań,	tj.	walida-
cji1	uczenia	się	pozaformalnego2	i	nieformalnego3.	

Pomysł	walidacji	 zakłada	 istnienie	 zasobów	wiedzy	
i	 umiejętności,	 które	nie	mogą	być	 z	 korzyścią	dla	 ich	
właściciela	wykorzystane	w	procesie	produkcji	lub	które	
są	wykorzystywane	w	procesie	produkcji,	ale	nie	mogą	
być	 z	 korzyścią	 przenoszone	 między	 producentami.	
Próba	wprowadzenia	tego	systemu	w	Polsce	każe	zadać	
pytanie	o	jego	konieczność,	a	także	konsekwencje,	jakie	
może	zrodzić	dla	uczestników	rynku	pracy	i	całej	gospo-
darki.	

Celem	artykułu	jest	próba	pokazania,	że	wprowadza-
nie	 systemu	walidacji	w	 Polsce	 zgodnie	 z	wytycznymi	
UE	 jest	 nieadekwatne	do	potrzeb	 rynku	pracy	 i	 bezza-
sadne.	Dubluje	bowiem	istniejący	już	system	i	nie	przy-
czynia	się	do	powstawania	nowego	kapitału	 ludzkiego,	
a	także	jest	kosztowne,	ponieważ	podnosi	koszty	inwe-
stycji	 w	 kapitał	 ludzki	 oraz	 może	 przyczyniać	 się	 do	
zwiększenia	zakresu	biurokracji.	

Walidacja jako element systemu kwalifikacji

Walidacja	uczenia	się	pozaformlanego	i	nieformalne-
go	 jest	postrzegana	 jako	sposób	ulepszania	uczenia	 się	
przez	całe	życie	w	różnych	miejscach	i	formach.	Jest	ona	
częścią	 europejskiej	 agendy	 politycznej	 od	 1999	 roku,	
kiedy	Komisja	Europejska	zdefiniowała	uczenie	się	przez	
całe	 życie	 jako	 obejmujące wszelkie formy celowego 
kształcenia zarówno formalnego, jak i nieformalnego, 
podejmowanego w sposób ciągły w celu podniesienia 
poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji4. Deklara-
cja	 europejskich	 ministrów	 ds.	 kształcenia	 i	 szkolenia	
zawodowego	oraz	Komisji	Europejskiej,	wydana	w	Kopen-
hadze	w	2002	roku	(deklaracja	kopenhaska),	w	sprawie	
wspierania	ściślejszej	współpracy	europejskiej	w	zakre-
sie	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego,	zapoczątkowa-
ła	proces	 tworzenia	europejskich	narzędzi	 i	 instrumen-

tów	 w	 obszarze	 uczenia	 się	 przez	 całe	 życie	 (proces	
kopenhaski).

W	2004	roku	Rada	Europejska	przyjęła	wspólne	euro-
pejskie	 zasady	 identyfikowania	 i	 walidacji	 uczenia	 się	
pozaformalnego	 i	 nieformalnego5.	 Miały	 one	 jednak	
zbyt	ogólny	charakter.	W	tym	samym	roku	ustanowiono	
system Europass,	obejmujący	Europass	CV	oraz	portfolio	
dokumentów,	które	można	wykorzystać	do	przedstawie-
nia	 swoich	 kwalifikacji	 i	 kompetencji	 na	 terenie	 całej	
UE.	 Podobną	 funkcję	 pełnią	 Youthpass	 oraz	 paszporty	
umiejętności	i	kwalifikacji	sektorowych.	

Istotnym	etapem	na	drodze	do	walidacji	uczenia	się	
pozaformlanego	i	nieformalnego	było	przyjęcie	w	2008	
roku	przez	Parlament	Europejski	i	Radę	zaleceń	w	spra-
wie	ustanowienia	europejskich	ram	(EQF)	dla	uczenia	się	
przez	całe	życie6.	EQF	odnoszą	się	do	poziomów	kwali-
fikacji	definiowanych	poprzez	efekty	uczenia	się.	Usta-
nowienie	ich	zainspirowało	rozwój	krajowych	ram	kwa-
lifikacji	 (KRK)	w	wielu	krajach	Europy,	 także	w	Polsce.	
Celem	tego	jest	uczynienie	kwalifikacji	lepiej	porówny-
walnymi	 i	 łatwiejszymi	 do	 zrozumienia	 dla	 pracodaw-
ców.	

W	2009	roku	Komisja	Europejska	i	Europejskie	Cen-
trum	 Rozwoju	 Kształcenia	 Zawodowego	 (CEDEFOP)	
opublikowały	 europejskie	 wytyczne	 walidacji	 uczenia	
się	 pozaformalnego	 i	 nieformalnego,	 które	 stanowią	
praktyczne,	 choć	 dobrowolne,	 narzędzie	 stosowane	
przez	decydentów	 i	osoby	zawodowo	zajmujące	się	 tą	
kwestią7.	

Do	innych	narzędzi	mających	ułatwić	proces	walida-
cji	należy	zaliczyć	europejski	system	transferu	i	akumu-
lacji	punktów	(ECTS),	który	ma	ułatwiać	mobilność	stu-
dentów	między	szkołami	wyższymi,	oraz	europejski	sys-
tem	transferu	osiągnięć	w	kształceniu	i	szkoleniu	zawo-
dowym	 (ECVET).	 Ten	ostatni,	 choć	dotyczy	 kształcenia	
formalnego,	może	być	powiązany	z	walidacją,	ponieważ	
poddane	jej	efekty	uczenia	się	mogłyby	być	uznane	za	
osiągnięcia	ECVET	umożliwiające	postęp	na	drodze	do	
zdobycia	pełnych	kwalifikacji8.	

Obok	EQF	stworzone	zostały	w	UE	także	europejskie	
ramy	odniesienia	na	rzecz	zapewnienia	jakości	w	kształ-
ceniu	i	szkoleniu	zawodowym	(EQAVET).	Jest	to	system,	
który	zawiera	mechanizmy	zapewniania	jakości	oraz	wpro-
wadzania	 usprawnień	 oparty	 na	 kryteriach	 i	 deskrypto-
rach	jakości.	

Wymienione	tu	narzędzia	tworzą	zintegrowane	ramy,	
służące	zwiększeniu	przejrzystości	kwalifikacji	oraz	mobil-
ności	 pracowników	 na	 unijnym	 rynku	 pracy	 poprzez	
umożliwienie	potwierdzenia	i	dokumentowania	w	syste-
matyczny	 sposób	 posiadanej	 wiedzy,	 umiejętności	
i	kompetencji.	System	ten	ma	również	ułatwiać	obywa-
telom	państw	członkowskich	planowanie	ścieżek	kształ-
cenia.	Wpisuje	się	on	także	w	szereg	działań	mających	
doprowadzić	do	osiągnięcia	celu	strategii	„Europa	2020”,	
tj.	 inteligentnego,	 zrównoważonego	 wzrostu	 sprzyjają-
cego	włączeniu	społecznemu.	
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Polska	dobrowolnie	zaangażowała	się	we	wdrażanie	
tego	nowego	podejścia	do	procesu	uczenia	się.	W	szkol-
nictwie	wyższym	elementy	nowego	systemu	kwalifikacji	
zostały	 wprowadzone	 zgodnie	 z	 postulatami	 procesu	
bolońskiego,	w	którym	Polska	uczestniczy	od	1999	roku.	
Do	 tej	 pory	 wprowadzono:	 trójstopniowy	 system	 stu-
diów,	system	ECTS,	obowiązek	wydawania	suplementu	
do	 dyplomu	 oraz	 powszechnie	 obowiązujący	 system	
akredytacji.	Z	kolei	prace	nad	przygotowaniem	i	wdro-
żeniem	 Polskich	 Ram	 Kwalifikacji	 (PRK)	 rozpoczęto	
w	2006	roku.	Prace	projektowe	trwały	do	2011	roku.	Przy-
gotowana	 koncepcja	 Krajowych	 Ram	 Kwalifikacji	 dla	
szkolnictwa	wyższego	stała	się	po	konsultacjach	podsta-
wą	zmian	w	prawie	o	szkolnictwie	wyższym,	wprowa-
dzonych	ustawowo9.	PRK	stanowią	jeden	z	dwóch	naj-
ważniejszych	elementów	planowanego	w	Polsce	zinte-
growanego	krajowego	systemu	kwalifikacji.	Drugim	ele-
mentem	 będzie	 zintegrowany	 rejestr	 kwalifikacji.	 Będą	
w	 nim	 gromadzone	 informacje	 na	 temat	 kwalifikacji	
zarejestrowanych,	to	znaczy	takich,	które	spełniają	warun-
ki	właściwe	dla	przyszłego	zmodernizowanego	krajowe-
go	 systemu	kwalifikacji,	 określone	w	przepisach	prawa	
ustanawiających	 zasady	 funkcjonowania	 tego	 systemu.	
Prowadzenie	 tego	 rejestru	 zostanie	 powierzone	wybra-
nemu podmiotowi10.	

W	 zakresie	 wdrażania	 systemu	 ECVET	 –	 do	 2013	
roku	trwały	prace	eksperckie	nad	koncepcją	akumulowa-
nia	i	przenoszenia	osiągnięć.	Obecnie	nowy	zespół	eks-
pertów	ECVET	kontynuuje	prace	i	zajmuje	się	upowszech-
nianiem	wyników	prac	poprzedniego	zespołu	oraz	pro-
mowaniem	systemu.	

Istotnym	 krokiem	w	 kierunku	 realizacji	 europejskiej	
polityki	walidacji	jest	nowelizacja	ustawy	o	szkolnictwie	
wyższym.	Dzięki	wprowadzeniu	systemu	potwierdzania	
efektów	uczenia	się	osiąganych	poza	systemem	szkolnic-
twa	 wyższego	 osoby	 dojrzałe	 będą	 miały	 łatwiejszy	
dostęp	do	studiów	wyższych11.	

W	 Polsce	 nie	 funkcjonuje	 jeszcze	 spójny,	 zgodny	
z	zaleceniami	UE,	system	walidacji	efektów	uczenia	się	
osiągniętych	w	wyniku	edukacji	pozaformalnej	i	niefor-
malnej.	Warto	więc	zadać	pytanie,	czy	tworzenie	takie-
go	systemu	ma	w	ogóle	sens.	

Natura kapitału ludzkiego

Walidacja jest traktowana w dokumentach unijnych 
jako	proces,	którego	celem	jest	nadanie	ekonomicznego	
znaczenia	wiedzy	i	umiejętnościom	pracowników,	zdo-
bytym	w	sposób	nieformalny	i	pozaformalny.	Wydaje	się	
więc	 ona	 być	 procesem	 tworzenia	 kapitału	 ludzkiego	
rozumianego	 jako	 wiedza	 i	 umiejętności,	 podnoszące	
produktywność	i	płace	pracowników12.	Pozwala	bowiem	
zdobyć	dla	tych	niematerialnych	zasobów	reprezentację,	
dzięki	której	usługa	oferowana	przez	pracownika	może	
mieć	 większą	 wartość	 niż	 usługa	 innego	 pracownika.	
Tym	samym	walidacja	 jawi	się	 jako	mechanizm	odkry-
wania	niewykorzystanego	zasobu	niewidocznej	wiedzy	

i	umiejętności13.	 Takie	postrzeganie	walidacji	 jest	uza-
sadnione,	ponieważ	w	powszechnej	i	naukowej	dyskusji	
zwykło	się	kapitał	ludzki	utożsamiać	z	szeroko	rozumia-
nymi	 atrybutami	 człowieka,	 wśród	 których	 główny	
nacisk	kładziony	jest	na	wiedzę	i	umiejętności14.	Trzeba	
jednak	zatrzymać	się	nad	naturą	kapitału	ludzkiego,	aby	
odpowiedzieć	sobie	na	pytanie,	czy	proponowany	w	UE	
system	 walidacji	 rzeczywiście	 tworzy	 kapitał	 ludzki.	
Błędna	koncepcja	kapitału	ludzkiego	może	bowiem	być	
przyczyną	błędnych	decyzji	politycznych	w	sferze	edu-
kacji.	

Szukając	 odpowiedzi	 na	 pytanie	 o	 naturę	 kapitału	
ludzkiego,	 należy	 wyjść	 od	 podstawowego	 pojęcia,	 tj.	
od	pojęcia	kapitał.	Huerta	de	Soto,	badając	źródła	kapi-
tału	 jako	 kluczowego	 składnika	 zachodniego	 postępu	
gospodarczego,	zauważył,	że	pod	tym	pojęciem	nie	kryją	
się	 ani	pieniądze,	 ani	 zasoby,	 ale	 tylko	obecny	w	 tych	
ostatnich	 potencjał	 do	 uruchomienia	 nowej	 produkcji.	
Aby	mogły	one	stać	się	czynnym	kapitałem,	wspomnia-
ny	 potencjał	musi	 zostać	 określony	 i	 urzeczywistniony	
w	jakimś	przedmiocie.	Proces	odpowiedzialny	za	to	tkwi	
w	 strukturach	 formalnych	 systemu	własności.	 Zdaniem	
de	 Soto	 system	 ten	 generuje	 sześć	 następujących	 efek-
tów:	
1.	 Określa	 potencjał	 ekonomiczny	 zasobu,	 to	 znaczy	

wskazuje	 jego	 właściciela,	 nadając	 zasobowi	 tym	
samym	pewną	formę	reprezentacji.	

2.	 Integruje	rozproszone	informacje	o	własności	w	jeden	
system.	

3.	 Czyni	 konkretnych	 ludzi	 odpowiedzialnymi	 za	 te	
zasoby	i	za	to,	jak	zostaną	one	wykorzystane.	

4.	 Dając	zasobom	reprezentację,	czyni	je	bardziej	ela-
stycznymi,	 to	 znaczy,	 że	 można	 je	 łatwiej	 łączyć,	
dzielić,	 mobilizować	 oraz	 wykorzystywać	 przy	
zawieraniu	transakcji	handlowych.	

5.	 Tworzy	 sieć	 powiązań	 międzyludzkich,	 to	 znaczy	
infrastrukturę,	po	której	zasoby	mogą	przemieszczać	
się	między	ludźmi.	

6.	 Zapewnia	ochronę	własności	w	trakcie	jej	przemiesz-
czania15.	

Wychodząc	 od	 tego,	 że	 kapitał	 jest	 potencjałem	
tkwiącym	w	zasobach,	kapitał	ludzki	zdefiniować	można	
jako	 wykorzystywany	 w	 procesie	 produkcji	 potencjał	
przymiotów	 człowieka,	 który	 zostaje	 urzeczywistniony	
w	jego	działaniu16.	Jest	to	więc	szczególny	rodzaj	dobra	
kapitałowego,	 ponieważ	 stanowi	 ono	 nieodłączny	 ele-
ment	człowieka17	i	co	więcej	nieodłączny	element	jego	
pracy.	Ma	to	swoje	konsekwencje.	Po	pierwsze,	właści-
cielem	 tego	dobra	 jest	 tylko	 ten,	kto	 jest	 jego	„nosicie-
lem”,	 nie	 można	 więc	 sprzedać	 go	 nikomu.	 Można	
natomiast	 sprzedać	 jednostkę	 niematerialnej,	 osobistej	
usługi,	w	trakcie	której	dany	przymiot	zostanie	wykorzy-
stany.	 Po	 drugie,	 nie	 może	 być	 ono	 traktowane	 jako	
autonomiczny	czynnik	produkcji,	 to	 znaczy,	 że	należy	
o	 nim	 mówić	 w	 kontekście	 pracy,	 a	 dokładniej	 rzecz	
biorąc	w	kontekście	całego	procesu	produkcji.	Mówie-
nie	o	kapitale	ludzkim	bez	odniesienia	do	produkcji	lub	
w	 odniesieniu	 do	 działań	 niebędących	 produkcją	 jest	
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błędem.	Aby	jednak	ten	potencjał	przymiotów	mógł	być	
urzeczywistniony	 i	wykorzystany	w	 procesie	 produkcji	
musi	posiadać	reprezentację,	to	znaczy	takie	ujęcie	for-
malne,	które	będzie	wskazywało	na	właściwości	zasobu	
i	 na	 jego	właściciela.	 Przykładem	może	być	dokument	
potwierdzający	ukończenie	szkolenia,	kursu	lub	określo-
nych	 studiów,	 dokument	 potwierdzający	 stan	 zdrowia	
danej	osoby	czy	też	dokument	potwierdzający	staż	pracy	
na	 danym	 stanowisku.	 Sama	 reprezentacja	 nie	 tworzy	
jednak	kapitału	ludzkiego,	a	jedynie	wskazuje	na	istnie-
nie	 przymiotów,	w	 których	 ktoś	może	 dostrzec	 poten-
cjał.	Aby	powstał	kapitał	ludzki,	potencjał	ten	musi	stać	
się	częścią	planu	produkcji	i	w	trakcie	niej	zostać	urze-
czywistniony.	Wymaga	to	zatem	dostrzeżenia	i	akcepta-
cji	 danego	 potencjału	 zarówno	 przez	 pracownika,	 jak	
i	przez	przedsiębiorcę,	który	go	zatrudnia.	To	oznacza,	
że	 o	 wzroście	 wydajności	 pracownika	 nie	 decydują	
same	przymioty,	ale	ich	właściwe	dopasowanie	do	struk-
tury	produkcji.	Dlatego	też	błędem	jest,	zdaniem	autora,	
nazywanie	 kapitałem	 ludzkim	 każdego	 zasobu	wiedzy	
i	umiejętności	oraz	traktowanie	go	jako	autonomicznego	
czynnika	 produkcji.	 Ten	 błąd	 jest	 przyczyną	 nietrafio-
nych	decyzji	politycznych,	które,	ogólnie	rzecz	ujmując,	
sprowadzają	edukację	wyłącznie	do	tworzenia	kapitału	
ludzkiego.	 W	 konsekwencji	 edukacja	 staje	 się	 narzę-
dziem	 politycznym	 i	 gospodarczym,	 a	 przestaje	 pełnić	
funkcję	kulturotwórczą,	wychowawczą	i	naukotwórczą.	

Powyższe	rozumowanie	ma	zatem	istotne	konsekwen-
cje	dla	zrozumienia,	czym	są	inwestycje	w	kapitał	ludz-
ki.	Zawężając	ludzkie	przymioty	do	wiedzy	i	umiejętno-
ści,	za	inwestycję	w	kapitał	ludzki	uznać	należy	działa-
nia	osoby,	które	zmierzają	do	wytworzenia	takiej	wiedzy	
i	umiejętności,	co	do	których	istnieje	uzasadnione	prze-
konanie,	że	mogą	zostać	wykorzystane	w	procesie	pro-
dukcji	i	przez	to	przynieść	korzyść	ich	właścicielowi18.	
W	inwestycji,	obok	osoby	będącej	„nośnikiem”	przymio-
tów,	 mogą	 brać	 udział	 inne	 podmioty	 zainteresowane	
nabyciem	 i	 wykorzystaniem	 w	 procesie	 produkcji	 jej	
niematerialnych,	osobistych	usług,	na	przykład	przedsię-
biorstwo	lub	państwo.	Jedynym	właścicielem	wytworzo-
nych	 przymiotów	 pozostanie	 jednak	 zawsze	 osoba,	
która	 jest	 ich	 nośnikiem.	 Własność	 ta	 nie	 może	 być	
przeniesiona	 na	 żaden	 inny	 podmiot,	 ale	 korzystanie	
z	niej	przez	właściciela	może	być	przez	inne	podmioty	
ograniczone.

Walidacja a tworzenie kapitału ludzkiego

Czy	 walidacja	 kształcenia	 nieformalnego	 i	 pozafor-
malnego	jest	narzędziem	tworzenia	kapitału	ludzkiego?	
Przesłanką,	aby	w	 ten	 sposób	 spróbować	popatrzeć	na	
walidację	 jest	 jej	wizja	przedstawiona	w	dokumentach	
unijnych.	Wizja	ta	jawi	się	w	nich	jako	reakcja	na	nastę-
pujące	 zjawiska	 społeczne:	 bezrobocie,	 starzenie	 się	
społeczeństwa	oraz	zmniejszanie	się	zasobów	ludzkich.	
Może	 ona	 bowiem	 pomóc w rozwiązaniu problemu 
braku pracowników o odpowiednich umiejętnościach 
w rozwijających się sektorach oraz wspierać ożywienie 

gospodarcze.	Ponadto	może	pomóc	Europie	przybliżyć	
te	osoby,	które	 są	najdalej	od	 rynku	pracy,	do	nowych	
możliwości	 nauki	 i	 pracy,	 a	 także	 wykorzystać	 cały	
potencjał	ludzki	do	walki	z	bezrobociem	i	do	zwiększa-
nia	wydajności	i	konkurencyjności.	Walidacja	może	też	
przynieść	 korzyści	 indywidualne,	 tzn.	 większe	 szanse	
zatrudnienia,	wyższe	zarobki,	 szybszą	karierę	 i	 łatwiej-
sze	przenoszenie	umiejętności	z	kraju	do	kraju19.	

Walidacja	 nie	 jest	 narzędziem	 tworzenia	 kapitału	
ludzkiego.	 Jest	 ona	 specyficznym	mechanizmem	nada-
wania	 reprezentacji	potencjałowi	 tkwiącemu	w	wiedzy	
i	umiejętnościach	ludzi.	Specyficznym,	ponieważ	będzie	
on	działał	według	procedur	i	standardów	opracowanych	
na	 szczeblu	 krajowym,	 ale	 podporządkowanym	 ogól-
nym	procedurom	i	standardom	europejskim.	Na	krajowy	
system	kwalifikacji	 będą	 się	 bowiem	 składać	wszystkie	
działania,	których	wynikiem	jest	uznawanie	uczenia	się.	
Obejmie	on	sposoby tworzenia oraz wprowadzania kra-
jowej i regionalnej polityki dotyczącej kwalifikacji, roz-
wiązań instytucjonalnych, procesów zapewniania jako-
ści, procesów oceny i przyznawania kwalifikacji, uzna-
wania umiejętności i innych mechanizmów, które łączą 
kształcenie i szkolenie z rynkiem pracy i społeczeństwem 
obywatelskim20.	 To	 oznacza,	 że	 wszelkie	 inwestycje	
w	kapitał	ludzki,	jakie	będą	chcieli	poczynić	obywatele,	
będą	 podporządkowane	 scentralizowanemu,	 kontrolo-
wanemu	przez	państwo,	systemowi.	Aby	tak	zaprezento-
wany	 potencjał	mógł	 stać	 się	 kapitałem	 ludzkim,	musi	
wzbudzić	zainteresowanie	przedsiębiorców.	

 � Czy	przedsiębiorcy	zrezygnują	wówczas	z	własnych	
systemów	rekrutacji	i	szkolenia	pracowników?	

 � Czy	 rekomendacje	 pracownika,	 udokumentowany	
staż	 pracy,	wewnętrzny	 system	 rekrutacji	w	 przed-
siębiorstwie	mogą	być	zastąpione	zcentralizowanym	
systemem walidacji? 

 � Czy	 przedsiębiorcy	 zaakceptują	 system,	 którego	
skutkiem	miałaby	być	większa	rotacja	pracowników	
między	przedsiębiorstwami?	

 � Czy	wreszcie	wspomniany	system	będzie	korzystny	
dla	 krajowej	 gospodarki,	 jeżeli	 weźmie	 się	 pod	
uwagę	nasilającą	się	emigrację	zarobkową	i	odpływ	
wartościowych	pracowników?	

Scentralizowanie	systemu	kwalifikacji	budzi	też	inne	
zastrzeżenia.	Po	pierwsze,	na	 jakiej	podstawie	 twierdzi	
się,	że	politycy/urzędnicy	są	w	stanie	wypracować	ade-
kwatne	i	akceptowalne	przez	wszystkich	kryteria	oceny	
efektów	 uczenia	 się	 pozaformalnego	 i	 nieformalnego,	
tym	 bardziej,	 że	 mają	 one	 dotyczyć	 nie	 tylko	 potrzeb	
rynku	 pracy,	 ale	 także	 społeczeństwa	 obywatelskiego.	
W	jaki	sposób	poradzą	sobie	oni	z	koniecznością	ciągłe-
go	dostosowywania	krajowych	ram	kwalifikacji	do	potrzeb	
rynku	 pracy	 i	 społeczeństwa	 obywatelskiego?	 Usztyw-
nienie	tych	ram	może	prowadzić	do	zafałszowania	kon-
kurencji	między	pracownikami,	w	wyniku	zastosowania	
takich	środków,	które	nie	skutkują	bezpośrednim	ograni-
czeniem	 konkurencji,	 ale	 powodują	 sztuczne	 zmiany	
w	 warunkach	 konkurencji,	 zaburzając	 jej	 prawidłowy	
mechanizm	oparty	na	systemie	cen	jako	źródle	informa-
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cji	 o	warunkach	 rynkowych.	 Po	 drugie,	w	 jaki	 sposób	
można	potwierdzić	wiedzę	i	umiejętności	zdobyte	w	spo-
sób	 niezaplanowany,	 w	 codziennych	 sytuacjach	 zaist-
niałych	w	 środowisku	 pracy,	w	 rodzinie	 czy	w	 trakcie	
wypoczynku?	Wiedza	zdobyta	w	ten	sposób,	a	potrzebna	
w	procesie	produkcji,	to	wiedza	dotycząca	konkretnego	
czasu	 i	miejsca.	Według	 jakich	 kryteriów	miałaby	 ona	
być	oceniana	i	kto	miałby	to	ustalać?	Jak	ktoś	oceniający	
efekty	 zdobyte	 w	 wyniku	 takiej	 wiedzy,	 a	 nie	 będący	
zainteresowanym	 nimi	 przedsiębiorcą,	 będzie	 potrafił	
ocenić	ich	adekwatność	i	przydatność	kierując	się	jaki-
miś	 ogólnymi	 kryteriami	 wypracowanymi	 na	 szczeblu	
centralnym?	Po	trzecie,	jaki	sens	ma	tworzenie	systemu	
kwalifikacji,	w	którym	walidacja	uczenia	się	nieformal-
nego	i	pozaformalnego	będzie	stanowiła	integralną	część	
istniejącego	 systemu	 kształcenia	 i	 szkolenia	 formalne-
go21?	Pytanie	to	wydaje	się	szczególnie	zasadne	w	sytu-
acji,	gdy	system	kształcenia	formalnego	postrzegany	jest	
przez	podmioty	gospodarcze	jako	nieefektywny	z	punk-
tu	widzenia	ich	potrzeb.	

Ponadto	wprowadzany	system	walidacji	miałby	sens	
wtedy,	 gdyby	 istniały	 niewykorzystane	 zasoby	 wiedzy	
i	 umiejętności	 w	 społeczeństwie	 lub	 gdyby	 nie	 istniał	
żaden	system	identyfikacji	i	oceny	tych	zasobów.	Jeżeli	
jednak	 żaden	 z	 tych	 warunków	 nie	 jest	 spełniony,	 to	
wprowadzenie	nowego	systemu	może	mieć	negatywne	
następstwa.	

 � Po	pierwsze,	będą	 istniały	dwa	równoległe	systemy	
walidacji.	 Autorzy	 projektu	 takiej	 walidacji	 tłuma-
czą,	że	na	poziomie	organizacji	podejście	do	wali-
dacji	ma	charakter	formatywny,	to	znaczy,	że	pełni	
ona	funkcję	informacyjną	i	nie	ma	na	celu	formalnej	
certyfikacji	efektów	uczenia	się.	Tymczasem	propo-
nują	 wprowadzenie	 walidacji	 o	 charakterze	 suma-
tywnym,	to	znaczy	takich	działań,	których	celem	jest	
sformalizowanie	i	certyfikacja	efektów	uczenia	się22.	
Taka	 sytuacja	może	 doprowadzić	 do	 chaosu	 infor-
macyjnego	oraz	wzrostu	kosztów	inwestycji	w	kapi-
tał	ludzki.	

 � Po	drugie,	radykalnej	zmianie	poddany	zostanie	sys-
tem	 kształcenia	 formalnego,	 szczególnie	 na	 pozio-
mie	wyższym.	Istnieje	uzasadniona	obawa,	że	funk-
cje	 uniwersytetów	 i	 akademii	 podporządkowane	
zostaną	kryteriom	narzuconym	przez	krajowy	system	
kwalifikacji,	który	ograniczy	ich	autonomię.	

 � Po	trzecie,	radykalnym	zmianom	może	ulec	podażo-
wa	strona	rynku	usług	szkoleniowych,	która	zamiast	
do	potrzeb	rynku	pracy	będzie	dostosowywać	się	do	
wymogów	 i	 zachęt	 tworzonych	 przez	 europejski	
i	krajowy	system	kwalifikacji.	

 � Po	czwarte,	wzrost	 liczby	 jednolitych	dokumentów	
potwierdzających	wiedzę	i	umiejętności	może	obni-
żyć	ich	rzeczywistą	wartość,	co	widać	już	na	przy-
kładzie	stosunku	pracodawców	do	dyplomów	ukoń-
czenia	szkół	wyższych.	

 � Po	piąte,	mogą	 się	pojawić	problemy	z	 finansowa-
niem	takiego	systemu.	Jak	zauważono	w	czasie	prze-
prowadzonych	projektów	walidacji,	trwałości	syste-
mu	zagraża	brak	systematycznego	wsparcia	finanso-

wego.	 Kluczowymi	 źródłami	 finansowania	 okazały	
się:	 fundusze	rządowe,	rządowe	strumienie	ogólne-
go	finansowania,	inicjatywy	rządowe,	fundusze	z	orga-
nizacji	charytatywnych	i	społecznych,	fundusze	z	insty-
tucji	 i	organów	przyznających	kwalifikacje,	prywat-
ne	fundusze	z	dużych	firm	oraz	fundusze	pracodaw-
ców.	 Największe	 kontrowersje	 wzbudziła	 koniecz-
ność	 finansowania	 walidacji	 przez	 podlegające	 jej	
bezpośrednio	osoby23.	

 � Po	szóste,	zastrzeżenia	budzi	sposób	wprowadzania	
systemu.	 Zgodnie	 z	 Traktatem	 o	 funkcjonowaniu	
Unii	Europejskiej	(TFUE),	Unia	chce	przyczyniać	się	
do	 rozwoju	 edukacji	 poprzez	 zachęcanie państw 
członkowskich do współpracy,	 a	w razie potrzeby 
poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności.	
W	Traktacie	 zaznaczono	 także,	 że	 każde	z	państw	
członkowskich	jest	odpowiedzialne	za	treść	naucza-
nia	i	zorganizowanie	systemu	edukacji,	Unia	zaś	nie	
zamierza	 interweniować	 w	 tę	 odpowiedzialność,	
szanując	 ją,	 podobnie	 jak	 różnorodność	 kulturową	
i	 językową	 państw	 członkowskich24.	 Tymczasem	
w	dziedzinie	walidacji	zastosowano	wariant	działa-
nia	polegający	na	wydaniu	zaleceń	Rady,	ponieważ	
w ten sposób można wywierać nacisk na państwa 
członkowskie, aby podejmowały stosowne działa-
nia25.	

 � Po	siódme,	walidacja	może	stać	się	kapitałem	biuro-
kratycznym,	 to	 znaczy	 takim	potencjałem	 tkwiącym	
w	zasobach	procedur,	który	przyczyni	się	do	nasilenia	
działań	administracyjnych	oraz	wzrostu	liczby	urzęd-
ników.	Potencjał	ten	został	określony	w	Zaleceniach 
Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalne-
go i nieformalnego.	Zaleca	się	stworzenie	krajowego	
systemu	walidacji	uczenia	pozaformalnego	i	niefor-
malnego,	który	ma	obejmować	wsparcie	przy	identy-
fikowaniu	efektów	uczenia	się,	pomoc	w	ich	doku-
mentowaniu,	 ich	 ocenę	 oraz	 poświadczenie	 wyni-
ków	oceny	tychże	efektów	w	postaci	kwalifikacji	lub	
innych	form	nabywania	kwalifikacji.	Działania	te	nie	
będą	możliwe	bez	ustawicznego	szkolenia	osób	zaj-
mujących	się	walidacją.	Zaleca	się	ponadto:	wspie-
ranie	pozostałych	narzędzi	wypracowanych	podczas	
procesu	 kopenhaskiego,	 tworzenie	 zachęt,	 które	
przyciągną	do	tego	systemu	interesariuszy,	wykorzy-
stanie	 takich	 instytucji,	 jak	 grupa	 doradcza	 EQF	
i	CEDEFOP,	wykorzystanie	wsparcia	z	nowych	fun-
duszy	 strukturalnych	 oraz	 nowych	 programów	
„Uczenie	się	przez	całe	życie”	i	„Młodzież	w	działa-
niu”.	

Proponowany	przez	UE	system	walidacji	nie	będzie	
tworzył	kapitału	ludzkiego,	a	jedynie	formalnie	potwier-
dzał	potencjał,	zdefiniowany	według	opracowanych	na	
szczeblu	krajowym	kryteriów,	tkwiący	w	zasobach	wie-
dzy	 i	 umiejętności	 zdobytych	 w	 sposób	 pozaformalny	
i	 nieformalny.	Może	 się	 on	 jednak	 okazać	 nieskutecz-
nym	 narzędziem	 przeciwdziałania	 negatywnym	 zjawi-
skom	 społecznym	 i	 gospodarczym,	 za	 to	 skutecznym	
narzędziem	zwiększania	biurokracji.	
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Walidacja a potrzeby edukacyjne Polaków

Wprowadzenie	systemu	walidacji	w	Polsce	powinno	
nie	 tylko	opierać	 się	na	precyzyjnej	 koncepcji	 kapitału	
ludzkiego,	ale	także	powinno	być	uzasadnione	brakiem	
skutecznego	systemu	walidacji	wiedzy	nieformalnej	i	poza-
formalnej	lub	istnieniem	niewykorzystanego	zasobu	nie-
widocznej	wiedzy	 i	umiejętności.	Żaden	z	 tych	warun-
ków	nie	jest	w	Polsce	spełniony.	

Obok	systemu	oświaty	i	systemu	szkolnictwa	wyższe-
go,	 w	 Polsce	 istnieją	 prawne	 rozwiązania	 związane	
z	kwalifikacjami	zdobytymi	poza	tymi	systemami.	Cha-
rakterystyczne	jest	to,	że	dyplomy,	certyfikaty	i	świadec-
twa	 tworzone	 są	 na	 podstawie	 różnych	 standardów.	
Szczególnie	widać	 to	w	przypadku	korporacji	zawodo-
wych.	 Również	 zakres	 kontroli	 państwa	 nad	 tymi	 roz-
wiązaniami	 jest	 zróżnicowany.	 Ponadto	 przedsiębior-
stwa	dysponują	swoimi	wewnętrznymi	systemami	oceny	
pracownika,	 a	 także	 same	 zapewniają	 pracownikom	
odpowiednie	szkolenia	i	kursy.	

Różnorodność	rozwiązań	i	brak	systemowych	powią-
zań	między	tymi	możliwościami	należy	ocenić	pozytyw-
nie.	Zapewniają	one	elastyczność	procesu	zdobywania	
kwalifikacji	i	nie	ograniczają	konkurencyjności	pracow-
ników	na	rynku	pracy.	

Niepotwierdzone	 jest	 także	 istnienie	dużego	zasobu	
niewykorzystanej	wiedzy	i	umiejętności.	Wskazują	na	to	
zarówno	badania	GUS,	jak	i	PARP.

Badania	GUS,	przeprowadzone	w	latach	2006	i	2011,	
pokazują,	 że	 Polacy	 nie	 chcą	 się	 kształcić.	 Spośród	
badanych	 osób	 w	 wieku	 25-64	 lata	 ponad	 60%	 nie	
uczestniczyło	w	żadnej	formie	kształcenia.	Wśród	osób	
kształcących	 się,	bez	względu	na	 to	czy	były	 to	osoby	
pracujące,	bezrobotne,	czy	bierne	zawodowo,	najwięk-
szym	zainteresowaniem	cieszyło	się	kształcenie	pozafor-
malne	i	nieformalne.	Najmniejsze	zainteresowanie	kształ-
ceniem	wykazywały	osoby	bezrobotne	i	bierne	zawodo-
wo.	 Wśród	 tych	 dwóch	 grup	 osób	 najwięcej	 było	 też	
takich,	które	nie	uczestniczyły	w	żadnej	formie	kształce-
nia.

W	 kształceniu	 pozaformalnym,	 spośród	 osób	 bada-
nych	w	 2011	 roku,	 90,2%	 stanowili	 pracujący.	Wśród	
nich	55%	to	osoby	z	wyższym	wykształceniem,	a	23%	
z	wykształceniem	 średnim	zawodowym.	Zdecydowana	
większość	 badanych,	 bo	 aż	 73%,	 wybierała	 tematykę	
szkoleń,	 która	 była	 powiązana	 z	 wykonywaną	 pracą.	
Ponad	95%	respondentów	wyrażało	zadowolenie	z	uczest-
nictwa	w	podjętym	działaniu	edukacyjnym,	zaś	przydat-
ność	nabytych	umiejętności	oceniana	była	w	stopniu	co	
najmniej	wystarczającym	przez	88,4%	uczestniczących	
w	edukacji	pozaformalnej.	Tylko	27,3%	badanych	samo-
dzielnie	bądź	korzystając	z	pomocy	członków	gospodar-
stwa	 domowego,	 pokrywało	 koszty	 dokształcania	 się.	
Zdecydowana	 większość	 kosztów	 szkoleń	 ponoszona	
była	 jednak	 przez	 przedsiębiorstwa	 lub	 finansowana	
z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	Ponad	połowa	
badanych	uczestniczyła	w	zajęciach	edukacyjnych	orga-

nizowanych	przez	ośrodki,	firmy	szkoleniowe	lub	centra	
doskonalenia	zawodowego,	blisko	15%	w	różnych	 for-
mach	 szkolenia	 prowadzonych	 przez	 pracodawcę,	
12,7%	przez	 szkołę,	 uniwersytet	 lub	 instytut	 naukowy,	
a	6,7%	przez	instytucje	komercyjne,	dla	których	prowa-
dzenie	szkoleń	nie	było	główną	działalnością.	Najistot-
niejszym	powodem	dokształcania	była	poprawa	jakości	
wykonywanej	 pracy	 lub	 rozwój	 kariery	 zawodowej	
(60,4%).	Duży	odsetek	osób	wskazywał	na	motywy	pod-
jęcia	 kształcenia	wynikające	 z	pobudek	osobistych,	m.
in.	związanych	z	pogłębianiem	własnych	zainteresowań	
(36,6%)	 oraz	 możliwością	 wykorzystania	 umiejętności	
w	 życiu	 codziennym	 (22,7%).	Wśród	 korzyści	 osiągnię-
tych	z	dokształcania	badani	wskazali	przede	wszystkim	
lepsze	wykonywanie	obowiązków	służbowych	 i	korzy-
ści	pozazawodowe.	Awans	zawodowy	oraz	otrzymanie	
nowej	 pracy	 jako	 korzyść	 wskazało	 odpowiednio	 tylko	
2%	i	3,6%26.

W	 kształceniu	 nieformalnym,	 spośród	 osób	 badanych	
w	2011	roku,	65,9%	stanowili	pracujący,	a	26,3%	bierni	
zawodowo.	Z	 tej	 formy	korzystały	w	większości	osoby	
z	 wykształceniem	 wyższym	 (45,5%).	 Główną	 metodą	
kształcenia	były	programy	komputerowe	i	Internet	(55,7%)	
oraz	książki,	czasopisma	branżowe	i	inne	materiały	dru-
kowane	(45,6%).	

Osoby	nieuczestniczące	w	kształceniu	w	ciągu	ostat-
nich	12	miesięcy	przed	badaniem	jako	główną	przyczy-
nę	 wskazywały	 brak	 potrzeby	 kształcenia	 (63%).	 Taką	
samą	przyczynę	wskazały	osoby	kształcące	się	w	ciągu	
ostatnich	12	miesięcy	przed	badaniem,	które	nie	chciały	
dokształcać	 się	 w	 szerszym	 zakresie.	 Z	 kolei	 chętni		
kształcić	się	i	dokształcać	w	szerszym	zakresie	jako	przy-
czynę	nieuczestniczenia	wskazywali	zbyt	wysokie	ceny	
kursów.	

Podobne	tendencje	widać	w	badaniach	PARP.	W	2012	
i	 2013	 roku	 z	 żadnej	 formy	 kształcenia	 nie	 korzystało	
65%	badanych	osób.	Samokształciło	się	17%	badanych,	
a	w	kursach,	szkoleniach,	warsztatach,	odczytach,	semi-
nariach,	 konferencjach	 lub	 stażach	 brało	 udział	 19%	
badanych.	Również	 i	z	 tych	badań	wynika,	że	kształcą	
się	 przede	 wszystkim	 osoby	 pracujące	 i	 z	 wyższym	
wykształceniem.	75%	badanych	wskazało,	że	nie	pono-
siło	żadnych	kosztów	związanych	z	kształceniem.	Głów-
nym	źródłem	finansowania	kształcenia	były	środki	pra-
codawców.	Jako	główną	przyczynę	kształcenia	wskaza-
no	chęć	podniesienia	umiejętności	potrzebnych	w	obec-
nej	 pracy	 (66%).	 Wśród	 powodów	 nieuczestniczenia	
w	 kształceniu	 badani	 wskazali	 przede	 wszystkim	 brak	
takiej	potrzeby	w	pracy.	Zarówno	pracujący,	jak	i	bezro-
botni	w	zdecydowanej	większości	nie	widzieli	sensu	ani	
potrzeby	 dokształcania	 się	 dla	 celów	 zawodowych.	
Badaniu	poddani	zostali	także	pracodawcy.	35%	z	nich	
uznało,	 że	 doszkalanie	 pracowników	 nie	 jest	 w	 ogóle	
konieczne.	Jako	główną	przyczynę	tego	wskazali	wystar-
czające	umiejętności	pracowników27.

Wyniki	badań	pokazują,	że	w	Polsce	nie	ma	proble-
mu	niewykorzystanych	zasobów	wiedzy	i	umiejętności.	
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Trudno	 więc	 zrozumieć	 twierdzenia,	 iż	walidacja jest 
w pierwszej kolejności odpowiedzią na potrzeby rynku 
pracy28.	Istnieje	natomiast	problem	braku	zainteresowa-
nia	 wśród	 przedsiębiorców	 i	 pracowników	 zdobywa-
niem	nowej	wiedzy	i	umiejętności.	Jest	to	sytuacja	para-
doksalna,	 ponieważ	 obok	 braku	 chęci	 kształcenia	 się	
zaobserwować	można,	jak	wskazują	badania	PARP,	zja-
wiska	„przeedukowania”,	luki	kompetencyjnej	oraz	nie-
doborów	 kompetencji	 w	 poszczególnych	 zawodach29.	
Wyjaśnienie	 tego	 paradoksu	 wymaga	 dalszych	 badań.	
Może	to	być	bowiem	spowodowane	strukturą	gospodar-
ki,	która	nie	potrzebuje	specjalistycznej	wiedzy	i	umie-
jętności	od	zdecydowanej	większości	pracowników,	źle	
zorganizowanym	 systemem	 szkolenia	 zawodowego,	
czego	 przyczyną	 może	 być	 specyfika	 wydatkowania	
funduszy	 unijnych	 na	 inwestycje	w	 kapitał	 ludzki,	 lub	
źle	 zorganizowanym	 systemem	 pomocy	 społecznej,	
który	inwestycje	takie	czyni	często	nieopłacalnymi.	

Wnioski

Proponowany	przez	UE	system	walidacji	nie	rozwią-
zuje	 współczesnych	 problemów	 społecznych	 i	 gospo-
darczych,	przed	którymi	 stoi	 Polska.	Oparty	na	bardzo	
szerokim,	 a	 tym	 samym	 błędnym,	 rozumieniu	 kapitału	
ludzkiego,	może	negatywnie	wpłynąć	zarówno	na	syste-
my	oświaty	i	szkolnictwa	wyższego,	jak	i	na	rynek	usług	
edukacyjnych	 i	 szkoleniowych.	Wydaje	 się	 on	 też	 być	
konsekwencją	 nieuzasadnionego	przekonania	 o	 prostej	
korelacji	między	wzrostem	edukacji	a	wzrostem	gospo-
darczym,	a	także	o	bezpośrednim	wpływie	edukacji	na	
wydajność	 pracownika,	 a	 tym	 samym	 na	 wzrost	 jego	
wynagrodzenia.	 Na	 bezpodstawność	 tych	 przekonań	
zwracano	już	uwagę30.

Polski	rynek	usług	edukacyjnych	wymaga,	w	przeko-
naniu	autora,	zmiany,	jeżeli	nie	w	postaci	uniezależnie-
nia	się	od	unijnej	polityki	edukacyjnej,	 to	przynajmniej	
mniejszej	 wrażliwości	 na	 jej	 „zachęty”	 oraz	 większej	
otwartości	 na	 realne	 potrzeby	 poszczególnych	 branż	
i	sektorów	gospodarki,	przy	jednoczesnym	przywróceniu	
właściwych	 proporcji,	 szczególnie	 w	 sferze	 edukacji	
formalnej,	między	kulturotwórczą,	wychowawczą	i	uty-
litarną	funkcją	edukacji.
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KOMPLEKSOWA	UMOWA	
O	WSPÓŁPRACY	GOSPODARCZEJ	
I	HANDLOWEJ	–	NOWY	WYMIAR	
RELACJI	UNII	EUROPEJSKIEJ	Z	KANADĄ

Grzegorz Mazur*

We	wrześniu	 2014	 r.	 przedstawiciele	Unii	 Europej-
skiej	 oraz	Kanady	 zaprezentowali	 oficjalnie	 tekst	Kom-
pleksowej	 umowy	 gospodarczej	 i	 handlowej	 (Compre-
hensive Trade and Economic Agreement	 –	 CETA),	 nad	
którą	 negocjacje	 trwały	 pięć	 lat.	 Nowa	 umowa	 jest	
kolejnym	 dwustronnym	 porozumieniem	wynegocjowa-
nym	przez	UE,	w	tym	pierwszym	z	krajem	należącym	do	
grupy	G-7.	Porozumienie	to	zakłada	m.in.	szeroką	libe-
ralizację	 handlu	 towarami	 i	 usługami,	 jak	 również	
zapewnienie	dostępu	do	sektora	zamówień	publicznych	
i	wzajemną	ochronę	inwestycji.	Postanowienia	umowy,	
mimo	zakończenia	rokowań,	nadal	budzą	sprzeciw	czę-
ści	 środowisk	 oraz	 polityków	w	niektórych	 krajach,	 co	
może	negatywnie	wpłynąć	na	proces	ratyfikacji	i	opóź-
nić	moment	wejścia	w	życie	nowego	porozumienia.	

Kanada jako partner gospodarczo-handlowy  
Unii Europejskiej

Kanada	 jest	 drugim	 najważniejszym,	 po	 Stanach	
Zjednoczonych,	 partnerem	 handlowym	 Unii	 Europej-
skiej	na	kontynencie	północnoamerykańskim.	Przypada	
na	 nią	 1,7%	wartości	 całkowitych	 zewnętrznych	 obro-
tów	handlowych	UE	(2013	r.).	Unia	Europejska	od	wielu	
lat	notuje	nieznaczną	nadwyżkę	w	wymianie	towarowej	
z	Kanadą	(z	wyjątkiem	2011	r.).	W	2013	r.	wartość	eks-

portu	 towarów	z	UE	wyniosła	 31,6	mld	 euro,	 podczas	
gdy	wartość	importu	kształtowała	się	na	poziomie	27,3	mld	
euro	 (odpowiednio	 1,8%	 i	 1,6%	 całkowitego	 eksportu	
i	importu	UE).

Mimo	wzrostu	wartości	dwustronnych	obrotów	han-
dlowych	w	ostatniej	dekadzie	o	ponad	połowę,	znacze-
nie	Kanady	jako	partnera	handlowego	UE	uległo	pewnej	
erozji.	 O	 ile	 jeszcze	 w	 2003	 r.	 Kanada	 była	 dla	 UE	
ósmym	 najważniejszym	 rynkiem	 eksportowym,	 o	 tyle	
w	 2013	 r.	 uplasowała	 się	 dopiero	 na	 15	 miejscu.	
W	imporcie	tendencja	była	podobna	–	odpowiednio	11	
i 14 miejsce w latach 2003 i 20131.	Dodatkowo	w	latach	
2011-2013	wartość	unijnego	importu	z	Kanady	zmniej-
szyła	się,	co	doprowadziło	do	zmniejszenia	udziału	tego	
kraju	w	całkowitym	imporcie	Unii.

Wzajemne	 znaczenie	 partnerów	 handlowych	 ma	
charakter	silnie	asymetryczny.	Unia	Europejska	pozosta-
je	w	dalszym	ciągu	drugim,	po	Stanach	Zjednoczonych,	
partnerem	handlowym	Kanady	(odpowiednio	11,2%	kana-
dyjskiego	 importu	 i	 7%	 eksportu).	 Spoglądając	 na	 zna-
czenie	poszczególnych	kierunków	dla	międzynarodowej	
wymiany	towarowej	Kanady,	należy	podkreślić	niezwy-
kle	 dużą	 –	 niespotykaną	 na	 taką	 skalę	 w	 pozostałych	
państwach	wysokorozwiniętych	–	 koncentrację	 geogra-
ficzną.	 Blisko	 2/3	 obrotów	 towarowych	 odbywa	 się	 ze	
Stanami	 Zjednoczonymi	 (52,1%	 importu	 i	 aż	 75,8%	
eksportu;	2013	r.).	Tak	duże	uzależnienie	handlowe	od	
jednego	partnera,	a	co	z	tego	wynika	także	od	koniunk-
tury	gospodarczej	w	Stanach	Zjednoczonych,	było	 jed-
nym	 z	 najważniejszych	 argumentów	 podnoszonych	
w	debacie	politycznej	na	rzecz	zdywersyfikowania	kie-
runków	 współpracy	 handlowej	 i	 zawierania	 nowych	
umów	handlowych	przez	Kanadę,	w	tym	także	w	odnie-
sieniu	do	analizowanej	umowy	z	Unią	Europejską.	
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