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KONCEPCJA AKTYWNEJ POLITYKI STRUKTURALNEJ PAŃSTWA 
W ŚWIETLE ZACHODNIONIEMIECKIEJ MYŚLI EKONOM ICZNEJ-

I. WZROST ZAINTERESOWANIA POLITYKĄ STRUKTURALNĄ W RFN

W  o, współczesnej gospodarce św iatow ej obserw uje się n iezw ykle 
głębokie przekształcenia strukturalne, głównie w skutek w ykorzystania 
osiągnięć współczesnej rew olucji naukow o-technicznej. Objaw iła sią 
ona nowymi technikam i i technologiam i produkcji, k tó re  rew olucjo-
nizują proces w ytw arzania dóbr i proces św iadczenia usług oraz n o -
wym i produktam i. Kompleksowa autom atyzacja przem ysłu, robotyzacja, 
cybernetyzacja gospodarek, biotechnologia, nowe tworzyw a k o n strak -
cyjne, nowoczesne system y inform acyjne oparte  na telewizji przew o-
dow ej i satelitarnej prow adzą do restrukturalizacji gospodarek krajów  
wysoko uprzem ysłow ionych. Rodzą się nowe gałęzie produkcji, pow sta-
ją now e giganty  przem ysłow e, tow arzyszy tem u kryzys wielu gałęzi 
w ytw arzania nastaw ionych na m asow ą produkcję, na k tórej opierała 
się tradycy jna gospodarka krajów  wysoko uprzem ysłow ionych (np. 
przem ysł stalowy, tekstylny). Procesy te zbiegły się w czasie ze zwol-
nieniem  tem pa w zrostu gospodarczego w  k ra jach  w ysoko rozwiniętych, 
z silnymi tendencjam i protekcjonistycznym i w handlu światowym, zja-
wiskiem  stagflacji, wysokim  bezrobociem 1. Stąd, wokół tych proble-
mów ożyw ają dyskusje i spory, coraz częściej mówi się o potrzebie
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aktywnie prowadzonej przez państwo polityki restrukturalizacji, o ko-

nieczności prowadzenia aktywnej polityki przemysłowej i strukturalnej.

D yskusje te nie om inęły RFN, w której także dostrzega się f.ikt, 

że w obecnej sytuacji tradycy jne narzędzia stym ulowania koniunktury 

już nie w ystarczają do pobudzenia w zrostu gospodarczego i rozw ią-

zania problem ów przed jakim i stanęła gospodarka. I tutaj wzrasta z a -

interesow anie now oczesną polityką przem ysłow ą i strukturalną. Bodziec 

do ożywienia zainteresow ania tymi problem am i, jaki obserw ujem y od 

połowy lat siedem dziesiątych w RFN, dały naszym  zdaniem, następu-

jące fakty:

Po pierwsze, nienajlepsza kondycja gospodarki zachodnionie'mie- 

ekiej, k tó ra  w yraża się w  tym, że:

1. W  okresie  1974— 1985 nastąpiło  radykalne  zwolnienie tempa 

w zrostu gospodarczego w stosunku do lat pięćdziesiątych i sześćdzie-

siątych. Otóż, o  ile średnioroczna stopa wzrostu produktu narodow ego 

b ru tto  w okresie 1950— 1960 wynosiła 8%, a 1960— 1974 4,4%, to w la-

tach 1974— 1985 ty lko 1,8%*.

2. W ystąpienie w  okresie  1974— 1985 dw óch pow ażnych załam ań 

koniunktury  gospodarczej w  labach 1974/1975 i 1981/1982 (nie licząc 

przypadków  przejściow ego zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego 

jakie m iały m iejsce w  latach 1977/1978, 1985), k tó re  w yraziło się 

spadkiem  produkcji przem ysłow ej, inw estycji, zatrudnienia.

3. W  drastycznym  pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy. O dno-

tow ano bowiem dwa głębokie załam ania w yrażające się radykalnym  

w zrostem  bezrobocia, k tó re  pomimo polepszania się koniunkitury po 

załam aniu kryzysow ym  nie zm niejszało się do poziomu sprzed k ry -

zysu. Pierw sze miało m iejsce w 1975 r., w tedy rozm iary bezrobocia 

zwiększyły się czterokrotnie (z 273 tys. osób w 1974 do 1070 tys. osób 

w 1975 r.). Drugie nastąpiło  na początku bieżącego dziesięciolecia, kiedy 

to liczba bezrobotnych przekroczyła 2 min osób i przez cały okres Int 

osiem dziesiątych utrzym uje się na poziomie 2,3—2,4 min osób. S truk-

turalne cechy bezrobocia — przedłużający się okres trw ania bezrobocia 

(1973 r. — średnio 5 miesięcy, 1971 r. — 7,4 miesiąca, 1984 r. — po-

nad 11 miesięcy), s truk tu ra  zawodowa, struk tu ra  według wieku, dowo-

dzi tego, że mamy do czynienia z głębokim  kryzysem  na rynfcu pracy, 

tym  dla gospodarki zachodnioniem ieckiej boleśniejszym, że przez długi 

okres RFN była im porterem  siły  roboczej3.

2 Obliczenia własne na podstawie: Ergebnisse der Sozielproduktberechnimg, „Sta-
tistisches Bundesamt" 198G, Nr. 5, s. 5.

3 Strukturalne problemy bezrobocia w RFN od 1973 r. analizujemy szczegółowo  

w opracowaniu: Strukturalne problemy bezrobocia w  Republice Federalnej Niemiec, 

„Acta Universitatis Lodziensis" 1985, Folia oeconomica nr 56, s. 91 i n.



4. Spadek stopy inw estycji z 24,7% w 1970 r. do 19,4% w 1985 r.,

ii naw et rozm iarów inw estycji (liczonych w cenach sta łych  z 1980 r.). 

Jeżeli za podstaw ą porów nań przyjąć poziom wydatków inw estycyj-

nych gospodarki iw 1973 r., to okazuje się, że jodynie w 1-a‘bai h 197') 

i 1980 realne wydatki na inw estycje były wyższe4. Spadkowi rozmiarów 

i stopy inw estycji tow arzyszą zmiany w ich strukturze polegające na 

tym, że wzrasta udział inw estycji modiernizacy jinych i odlwo:rzeiniiowy< h 

kosztem inw estycji rozszerzających.

5. W yraźnie Obniżył siq przeciętny poziom w ykorzystania w zro-

stu w ytw órczego gospodarki.

Po drugie, zainteresow ania polniyką strukturalną wynika z prze-

świadczenia, że skoro polityka gospodarcza stosow ana w RFN w ostał- 

nim  dziesięcioleciu nie przyniosła oczekiw anych rezultatów  w postaci 

ustabilizow anej koniunktury , nie 'była w stanie zlikwidować, a przy-

najm niej złagodzić p iętrzących  się trudności struk tu ralnych  gospodarki, 

niezbędne są śmiałe, skuteczne ingerencje strukturalne dla przyspie-

szenia wzrostu, z drugiej zaś strony pow stało w skutek słabego w zrostu 

szereg problem ów struk turalnych  i społecznych w ym agających rozw ią-

zania.

Po trzecie, ze świadomości dokonyw ania się przekształceń w go-

spodarce św iatow ej ipobudzanych rew olucją naukowo-techniczną, k tó re  

są wyzw aniem  dla tradycy jnej gospodarki. Stąd, powszechnem u dąże-

niu do trw ałego ożyw ienia gospodarczego towarzyszy przekonanie, że 

aktyw na polityka struk tu ra lna  jest niezbędna by  przezwyciężyć pięt-

rzące się trudności gospodarcze oraz dotrzym ać ikr oku w wyścigu te c h -

nologicznym  takim  krajom  jak  USA i Japonia, bowiem  sam oczynne 

■mechanizmy konkurencji nie mogą zapew nić praw idłow ego przebiegu 

procesów  adaptacji do zm ieniających się dynam icznie w ym agań i w a-

runków  rynku św iatow ego i w ew nętrznego.

Z drugiej jednak  strony, przyw iązanie do idei gospodarki ry n -

kowej, szerokiej „funkcjonalnej" konkurencji jest źródłem ostrej k ry -

tyki poglądów postulujących ak tyw niejsze działanie państw a w zak re -

sie kształtow ania struktur gospodarki. Polemika toczy się wokół p ro -

blemu celowości i zakresu oddziaływ ania państw a na przekształcenia 

strukturalne w gospodarce, m etod i narzędzi realizacji tej polityki. Zbie-

gła się  ona z dyskusją dotyczącą problem u aktyw ności państw a w go-

spodarce w ogóle, k tórej sens oddaje  pytanie — hasło: ,,W ięcej rynku,

4 Ergebnisse der Sozietproduktberechnuny...,  s. 25.



raniej państw a" '. W śród tych dyskusja w yodrębnić można głosy po-

stu lu jące aktyw ną 'politykę struk turalną państw a.

W  połowie ubiegłego dziesięciolecia zaznaczył się w yraźnie n ie-

dobór diagnostycznej wiedzy o przekształceniach strukturalnych  w go-

spodarce oraz n iedostatek w iedzy pozw alającej prowadzić racjonalną 

politykę strukturalną. W  odczuciu rządu RFN lukę tę m ają zamknąć, 

w ykonyw ane na jego zlecenie6 przez czołowe insty tuty  'badawcze RFN, 

periodyczne raporty  struk tu ra lne7. Zadaniem  tych raportów  jest pod-

n iesien ie ogólnego poziomu wiedzy o przem ianach strukturalnych  d o -

konujących się w gospodarce zachodmiomemieckiej, ich przyczynach 

oraz skutkach ekonom icznych posunięć państw a. Także przed teorią po-

lityki strukturalnej stoją zadania, k tó re  sprow adzają się głów nie do 

stworzenia przesłanek dla podniesienia racjonalności p raktycznej po-

lityk i strukturalnej. W śród zadań teorii polityki strukturalnej na czoło 

w ysuw ana jest konieczność sform ułowania problem ów strukturalnych  

w ym agających rozwiązania, określenia celów tej polityki, opracow ania 

instrum entów  ingerencji struk tu ralnych  oraz k ry teriów  optym alnego 

ich dozowania.

Przedm iotem  naszego zainteresow ania w  tym opracow aniu jest 

koncepcja „aktyw nej polityki struk tu ralnej w gospodarce rynkow ej".

II. POJĘCIE I MIEJSCE POLITYKI STRUKTURALNEJ 

W POLITYCE EKONOMICZNEJ PAŃSTWA

Jeżeli przyjm iem y, że przez koncepcję polityki ekonom icznej w ogó-

le rozum iem y syntezę zasad tej polityki, jej celów i m etod ingerencji, 

to  określenie: „koncepcja polityki strukturalnej w gospodarce ryn-

5 Np.: R. B 1 u m, Flucht aus cle politischen Verantwortung, „Wirtschaftsdienst" 

1984, Nr. 1; A. W о 11, Weniger Staat als Gebot der Stunde, „W irtsihaltsdienst"  

1984, Nr. 1.

6 Zlecenie rządu z 31 I 1978 r.

7 Są to: Deutsches Institut für W irtschaftsforschung (Berlin); HWWA — Instytut 
liir W irtschaltsforschung (Hamburg); 1FO — Institut lür W irtschaftslorschung (Mün-
chen); Institut für W eltwirtschaft und der Universität Kiel; Rheinisch — W estfä-
lischen Institut für W irtschaftsforschung (Essen).

Pierwsze raporty strukturalne opublikowano w 1980 r. W latach 1983/1984 opu-
blikowano kolejne raporty: Institut —  Kiel: K. D. S c h m i d t  i in., In Anpassungs-
prozess zurückgeworten  — Die deutsche Wirtschait vor neuen Herausforderungen, 

Tübingen 1984 oraz 5 zeszytów problemowych. IFO —  Institut: W. G e r s t e n b e r -
g e r  i in. Strukturwandel unter verschlechterten Rahmenbedigungen, „Strukturberich- 
terstatung" 1983, Berlin—München 1984 oraz 4 zeszyty problemowe. HW W A — Institut: 
A nalyse  der strukturellen Entwicklung der deutschen Wirtschall,  „Strukturbericht" 

1983, Hamburg 1984 oraz 4 zeszyty problemowe. RWI —  Institut: K. L ö b b e  i in., 
Analyse der strukturellen Entwicklung der deutschen Wirtschalt,  „Strukturberichter-
stattung" 1983, Essen 1983 oraz 4 zeszyty problemowe.



kow ej" w skazuje na to, że: po pierwsze, koncepcja ta jest syntezą 

ogólnych zasad polityki strukturalnej, długookresow ych celów, jak  

i zgodnych z tym i celam i i porządkiem  instytucjonalnym  gospodarni 

metod i instrum entów  ingerencji strukturalnych. Po drugie, jest ona 

prowadzona w ram ach gospodarki rynkoiwej.

Zachodzi w  związku z tym potrzeba przeanalizow ania tej koncep-

cji z punki tu widzenia: a) pojęcia i zakresu przedm iotowego, b) pod-

staw ow ych jej celów i rodzajów, c) typów instrum entów  stosow a-

nych  w ram ach polityki strukturalnej oraz d) konfrontacji założeń 

koncepcji z rzeczywistością gospodarczą. W  artyku le  analizujem y dwa 

pierwsze zagadnienia.

Trudno w odniesieniu do tej koncepcji wskazać, jak  to było  moż-

liwe w przypadku koncepcji globalnego sterow ania czy społecznej go -

spodarki rynkow ej na podstaw ow e ogólnoteoretyczne źródło, z k tórego 

koncepcja ta czerpała inspiracje. N ie jest to możliwe zarów no ze 

względu na charak ter przedm iotu zainteresow ań koncepcji, jak  i w y-

jątkow o złożonego, zróżnicow anego zakresu działania polityki struk -

turalnej, o czym można przekonać się analizując jej rodtzaje, cede. 

Można natom iast stwierdzić, że przedstaw iciele, zwolennicy ak tyw nej 

polityki strukturalnej w gospodarce zachodnioniem ieckiej form ułując 

zasady aktyw nego działania państw a w zakresie kształtow ania i prze-

kształcania struktur ekonom icznych, rozw iązyw ania problem ów  struk -

turalnych, op ierają  sw oje rozważania na dwóch zasadach. Po pieiw- 

sze, podstaw ową zasadą polityki strukturalnej jest to, że prowadzona 

jest ona w  ram ach funkcjonow ania gospodarki rynkow ej, co de te r-

m inuje charakter ingerencji państw a, tan. m ają one na celu nie elim i-

now ania czy „w yręczanie" mechanizmów rynkow ych lecz ich w spie-

ranie, jeżeli to zostaje uznane za konieczne kształtow anie pożąda-

nych struk tur gospodarczych przez dostosow ane do specyfiki gospodar-

ki rynkow e j ingerencje. Oznacza to ta k ż e , że zm iany struktur, i przez to 

dostosow anie się przedsiębiorstw a do  zm ieniających się stosunków  

i w arunków  rynkow ych, dokonuje się w zasadzie na w łasną odpo-

wiedzialność .podmiotów gospodarczych. O ne to  pow inny w  porę roz-

poznać zmiany w arunków  gospodarow ania i w porę  się do nich  p rzy -

stosować, sam odzielnie poradzić sobie z ew entualnym i problem am i.

Jeden  z przedstaw icieli i zwolenników  aktyw nej polityki s truk -

tu ra lnej państw a H. R. Peters, obecnie profesor U niw ersytetu  w O lden-

burgu w przeszłości pracow nik U niw ersytetów  we Fryburgu i M a r-

burgu, także w latach 1950— 1974 pracow nik m inisterstw a gospodarki, 

k tórego liczne prace8 pośw ięcone są problem atyce polityki s truk tu -

ralnej, zasadę tę ujm uje w następujący  sposób: „W  globalnie stero -

» ,M. in. H. R. P e t e r s ,  Grundlagen der M esoökonornie und Strukturpolitik,



w anej gospodarce rynkow ej ekonom iczne struktury  są również z re -

guły wynikiem  rozstrzygnięć inw estycyjnych, produkcyjnych, podażo 

wych, popytow ych i konsum pcyjnych autonom icznych podmiotów g o -

spodarczych, k tó re  jednakże ulegają wpływom indykatyw nego global-

nego sterow ania"9.

Centralnym  (co n ie  oznacza, że jedynym ) przedm iotem  poznania 

i oddziaływ ania polityki strukturalnej jest mezosfera, a więc ekonom icz-

ne struk tu ry  sektorowe, branżowe, regionalne i zawodowe. Zadania dla 

państw ow ej polityki struk tu ralnej pojaw iają się wtedy, gdy dają znać

o sobie określone problem y w tym zakresie lub gdy państw o chce przy-

spieszyć zmiany struktury  preferując w swojej polityce np. gałęzie 

„nośniki" postępu technicznego, bądź złagodzić skutki przekształceń 

struk turalnych  zw alniając tempo zmian w  celu ochrony istniejących 

struktur. Dysponując określonym  w tym celu zespołem instrum entów  

może zatem tworzyć, kształtow ać struk tury  ekonomiczne, wpływ ać m  

tempo ich zmian, łagodzić pow stające problem y strukturalne.

Po drugie, polityka strukturalna jest częścią składową ogólnie sto -

sowanej polityki ekonom icznej państw a i musi ona w związku z tym 

być silnie zintegrow ana z pozostałymi rodzajam i polityki ekonom icz-

nej. „Polityka strukturalna otrzym uje [...] funkcje, ażeby redukow ać 

ew entualne struk turalne przeszkody przystosowawcze, podnosić sekto-

rową, zawodową i regionalną mobilność czynników w ytw órczych i przez 

to popraw iać przesłanki zarów no dla funkcjonalnej zdolności stero-

wania konkurencją, jak i sterow ania kon iunk turą10.

R espektując powyższe zasady zwolennicy aktyw nej polityki struk -

turalnej w gospodarce rynkow ej form ułują pojęcie i zakres przedm io-

towy tej polityki uznając, że:

Pod pojęciem  polityki struk tu ralnej rozumie się odrębny od pozo-

sta łych  rodzaj polityki ekonom icznej polegający na świadomym tw o-

rzeniu i kształtow aniu struktur ekonom icznych w gospodarce rynkow ej, 

k tó rych  optym alny rozwój zapew niony jest za pomocą w łaściw ego tym 

interw encjom  instrum entarium , jak również w ram ach k tórej państwo 

rozwiązuje towarzyszące zmianom strukturalnym  problem y ekonom icz-

ne i społeczne11.

Bem—Stuttgart 1981; H. R. P e t e r s ,  Grundzüge sektoraler Wirtschaftspolitik,  Frei-

burg 1971; H. R. P e t e r s ,  Konzeption und Wirklichkeit der sektoralen Struktur-

politik in der Bundesrepublik Deutschland, [w:] G. B o m b a c h ,  В. G a h l e n ,  

Л. E. Ot t ,  Probleme der Strukturwandels und der Strukturpolitik, Tübingen 1977; 

H. R. P e t e r s ,  Sektorale Strukturpolit ik und Mesoökonomie, „W irtschaftswiessen- 

schaftliches Studium” 1978, Nr. 6.

0 P e t e rs , Grundlagen der Mesoökonomie..., s. 8fi.

10 Ibidem, s. 87.

11 Ibidem, s. 49.



Spróbujm y szerzej rozw inąć powyższą definicję analizując poglądy 

n iektórych ekonom istów zachodmioniemieckich na tem at polityki struk -

turalnej państwa.

Po pierwsze, w yraźnie akcentow ana jest samodzielność i o d ręb -

ność polityki struk tu ralnej od pozostałych rodzajów polityki ekonom i-

cznej państw a, choć w ykazuje z nimi szereg zwriązków  i filiacji, o czym 

piszemy niżej. Oznacza Lo, że .mamy 'do czynienia z polityką stoso-

w aną przez tzw. politykę porządku (Ordnungspolitik), k tóra tworzy 

praw noorganizacyjne podstaw y funkcjonow ania gospodarki zachodnio- 

niem ieckiej i poza polityką procesu (Prozesspolitik), k tó re j zadaniem  

jest ingerencja państw a w przebieg procesów gospodarczych mając aa 

celu stabilizację koniunktury, stym ulow ania wzrostu. J. W erner i O. 

Schneider piszą, że ,,osobno zostaje wydzielona polityka strukturalna 

i uważana jest jako sam odzielny trzeci obszar"12 polityki ekonomicznej. 

Dla P. H. Fischera polityka strukturalna tw orzy „trzeci filar" polityki 

gospodarczej olbók polityki porządku i polityki procesu13. Peters pisze, 

że polityka strukturalna jest wycinkiem  całości teoretycznych rozw a-

żań i praktycznego działania, k tóre są nakierow ane na to by porząd-

kować zjaw iska ekonomiczne, pośrednio na nie wpływać albo bezpo-

średnio kształtow ać. Obok polityki strukturalnej w yróżnia jeszcze po-

litykę porządku i politykę kon iunk turalną14.

W. M eissner trak tu je  politykę strukturalną jako trzecią „dotych-

czas jeszcze nie dość rozw iniętą" podstaw ę polityki ekonomicznej w go-

spodarce rynkow ej obok polityki kształtow ania konkurencji (dla k tórej 

podstaw ę stanow iła ustaw a przeciw ko ograniczeniu konkurencji z 1957 r. 

wraz z późniejszym i nowelizacjam i) oraz politykę globalnego s terow a- 

n ia (z jej praw ną podstaw ą w postaci ustaw y o stabilności i wzroście 
z 1967 r.)15.

H. J. Ahrns, H. D. Feser1® obok polityki kształtow ania konkurencji, 

polityki stabilizacji i polityki podziału w yodrębniają politykę struk tu-

ralną i łączą ją z polityką wzrostu.

Dla F. V oigta1, polityka strukturalna jest jedyną .spośród ośmiu 

rodzajów  polityki ekonom icznej państw a, jakie jego zdaniem można

18 J. W e r n e r ,  O. S c h n e i d e r ,  Grundlagen der allgemeinen Wirtschaftspoli-

tik, „Das Wirtschafte stud ii i nr' 1979, Nr. 7, s. 343.

13 P. H. F i s c h e  r, Strukturpolitik soll Arbeitsplätze sichern, „Aus Politik und 

Zeitgeschichte" 1975, Nr. 5, s. 3.

14 P e t e r s ,  Grundlagen der Mesoökonornie..., s. 68—69.

,s W. M e i s s n e r ,  Investitionslenkung als Strukturpolitik, [w:] B o m b a c h ,  

G a h l e n ,  Ot t ,  op. cit., s. 408,

lr’ H. J. A h r n s ,  H. D. F a y e r, Wirlschaltspolitik. Problemorientiére Ein- 

Iührung, München, W ien 1984.

17 F. V o i g t ,  Theorie der Wirtschaltspolitik, Berlin 1979, s. 12.



w yodrębnić biorąc za podstaw ę podziału kry terium  głównego celu po-

lityki państw a. Oprócz polityki strukturalnej rozróżnia Voigt jeszcze: 

politykę wzrostu, koniunkturalną, stabilizacji konkurencji i porządku, 

podziału, regionalną i socjalną.

Również w  dokum encie Kom itetu doradczego m inisterstw a gospo-

darki z 1979 r. znajdujem y rozgraniczenie między polityką porządku, 

polityką procesu i polityką strukturalną, przy czym tej ostatniej przy-

znaje się rolę wspom ogającą, uzupełniającą pozostałe18. Te kilka przy-

kładów  niezależnie od zróżnicow ania w  podejściu do klasyfikacji ro -

dzajów  polityki ekonomicznej, jakie cechuje wym ienionych autorów  

wskazuje, że wszyscy oni w yraźnie w yodrębniają politykę struk tu ra l-

ną jako sam odzielny i specyficzny rodzaj interw encji państw a w gos-

podarce.

Po drugie, jakkolw iek w koncepcji polityka struk turalna w gos-

podarce rynkow ej traktow ana jest jako odrębny rodzaj aktyw ności 

państw a w gospodarce, to jednak dostrzega się liczne filiacje z inny-

mi rodzajam i polityki ekonom icznej państw a, O dw alajm y się jeszcze 

raz do Petersa, k tóry  pisze: „Zauważalne jest, że nie tylko struktural- 

no-polityczne lecz także porządkow o-polityczne i koniunkturalno-poli- 

tyczne kroki m niej lub bardziej oddziałują na struk tury  ekonomiczne 

i mogą one zmiany struk tury  wyzw alać albo opóźniać19.

Podkreśla się doniosłą rolę jaką dla form owania struktur gospo-

darczych odgryw ają w szelkie przedsięwziięcia państw a m ające na celu 

kształtow anie ogólnych form instytucjonalno-praw nych gospodarki oraz 

w arunków  konkurencji, k tó re  dla neoliberałów  stanow iły podstaw ow e 

założenia doktryny  „społeczna gospodarka rynkow a", a k tó re  uw ażane 

były przez nich, o  ile w ypow iadali się w tej kwestii, jako  najlepsze 

instrum enty  kształtow ania struktur gospodarczych. № e można odm ó-

wić słuszności tw ierdzeniu w ygłaszanem u przez zwolenników doktryny  

aktyw nej polityki strukturalnej w  gospodarce rynkow ej, że kroki m a-

jące na celu ogólne wzm ocnienie lub redukcję konkurencji w gospo-

darce  mogą w  ostateczności powodować przekształcenie w strukturze 

gospodarki.

Podobne powiązania dostrzega się pomiędzy strukturą  gospodarki 

a polityką koniunkturalną, k iedy to na przykład Zmiana stosunków  

kredytow ych m ająca na celu koniunkturalne ożywienie lub osłabienie 

aktyw ności podmiotów gospodarczych silniej wpływa na kapitałointen- 

syw ne gałęzie gospodarki z wysokim  udziałem  finansowania swojej 

działalności ze źródeł zew nętrznych niż na te obszary gospodark ',

18 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminikterium liir Wirtschall,  Staatliche 

Interwontionen in einen Marktwirtschaft, Bonn 1079, s. 28.

19 P e t e r  s, Grundlagen der Mesoökonomie..., s. 49.



w których  przew aża samofi nansow anie. W  rezultacie mogą nastąpić 

zmiany w strukturze produkcji. Stąd koniunkturalne ingerencje pań -

stwa, k tó re  krótkookresow o zm ieniają w arunki k redy tu  mogą także 

w dłuższym horyzoncie czasowym  spowodować zmiany struktur gospo-

darczych albo przynajm niej je zainicjować.

Można powiedzieć, że większość koniunkturalnych posunięć pań-

stw a oddziałuje m niej lub bardziej na struk tu ry  ekonom iczne i tru -

dno mówić o neutralnej strukturaln ie  polityce koniunkturalnej. Peters 

zw raca uwagę na fakt, że należy liczyć się także i z tym, że ingeren-

cje koniunkturalne mogą prowadzić do negatyw nych ubocznych skut-

ków struk turalnych  i w tedy polityka strukturalna musi te ew entualnie 

negatyw ne skutki niwelować i w porę im przeciw działać: „N aturalnie 

musi polityka strukturalna uważać na struk turalne skutki uboczne in-

nych ęospodarczo-politycznych kroków  [...], ażeby móc ew entualn ie  

negatyw ne oddziaływ anie na sektorow e i regionalne struk tury  rozpoz-

nać i ew entualn ie szkodliwym wpływom  w porę zapobiegać"20.

Stąd wniosek, że posunięcia z zakresu polityki porządku, polityki 

procesu mogą nie tylko wpływać na struk tury  gospodarcze ale i do-

starczać polityce struk turalnej problem ów do rozwiązania.

Jakkolw iek pomiędzy polityką koniunkturalną i s truk turalną istn ie-

je współzależność, z tym  należy się zgodzić (Tinibergen21 nazyw a poli-

tykę koniunkturalną ilościową a politykę struk turalną jakościow ą s tro -

ną procesu polityki ekonom icznej), to jednak trzeba dokonać naszym 

zdaniem  w yraźnego rozróżnienia między nimi, zarów no z punktu  w i-

dzenia charakterystycznych  cech, jak  i instrum entów  oddziaływ ania 

państw a na koniu.nk.turQ i na strukturę  gospodarczą. Otóż, w polityce 

koniunkturalnej działalność państw a nakierow ana jest na kształtow anie 

popytu globalnego (zgodnie z ujęciem  keynesow skim ) zaś w polityce 

strukturalnej obejm uje kierow anie zmianami struktury , ochrania istnie-

jące struktury , zatem dotyczy sfery podaży. I dalej, dla pierw szej c e -

lem jest kształtow anie poziomu wielkości ekonom icznych, dla drugiej 

proporcji gospodarczych. Polityka koniunkturalna musi uw zględniać to, 

że przedm iotem  jej oddziaływ ania są w ahania krótko .i średniookreso-

we agregatów  ekonomicznych, zaś polityka strukturalna musi być na-

stawiona na k ierow anie długoterm inowym i przekształceniam i wielkości 

takich jak sektory, branże gospodarki, grupy zawodowe. Proponujem y 

zależności te u jąć w sposób przedstaw iony w tab. 1.

To czysto teoretyczne rozróżnienie m iędzy in terw encyjną polityką 

koniunkturalną a kształtow aniem  struktur gospodarczych przez pań-

stwo miało wskazać n a  istotne cechy obu typów  ingerencji. W  rzeczy-

20 Ibidem, s. 50.

21 .i. T i n b e r g e n ,  Wirlschaltspolillk,  Freiburg 1968, s. 207.



T a b e l a  1

Cechy określające istotę zmian i cechy interwencji państwa 

w zakresie koniunktury i struktury gospodarki

W yszczególnienie Koniunktura Struktura

Cechy określające istotę zmian 

— typ przekształceń

wahania poziomu 

wielkości gospo-

darczych

zmiany proporcji 

ekonomicznych

— okres trwania zmian
fluktuacje krótko- 

i średniookresowe

zmiany długookre-

sowe

Cechy interwencyjnych ingerencji państwa

— oddziaływanie państwa na

— charakter gospodarczy aktywności pań-

stwa

poziom w ielkości 

ekonomicznych

kształtowanie po-

pytu poprzez „glo-

balne sterowanie"

proporcje gospo-

darcze

kształtowanie 

strony podażowej 

poprzez kierowa-

nie kształtowa-

niem się struktur 

ekonomicznych

Ź r ó d ł o :  O p r a c o w a n ie  w łasne .

wistości zaś trudno mówić o koniunkturalnych  interw encjach bez efek-
tu strukturalnego, o czym pisaliśm y wcześniej, podobnie jak trudno 
wskazać rozstrzygnic^ia s truk tu ralne bez skutków  dla poziomu ak tyw -
ności gospodarczej. Przeprow adzone przez J. W elscha badania w pływ u 
polityki „globalnego sterow ania" na strukturę  gospodarczą tezę p o -

wyższą potw ierdzają22.
Po trzecie, przed polityką strukturalną stoją liczne problem y, do 

rozw iązania k tórych  nie jest w stanie przyczynić się ani polityka 
kształtow ania porządku gospodarki, ani polityka koniunkturalna.

W  literaturze zachodmiioniemieckiej wymienia się najczęściej na-
stępujące problemy, k tóre wym agają aktyw nej polityki strukturalnej 

p ań s tw a :
a) niedostateczna mobilność czynników w ytw órczych .{kapitału, si-

ły roboczej) zm niejszająca ogólnogospodarczą efektyw ność oraz obni-
żająca tempo wzrostu gospodarczego, np. niezadow alająca mobilność 
zawodowa, regionalna siła robocza może prowadzić do powstawania 

bezrobocia strukturalnego;
b) pojaw ienie się „wąskich gardeł", k tóre mogą prowadzić do

*  J. W e l s c h ,  Strukturelle Elfckte der Globalsteurerung „Konjunkturpolitik" 

1979, Nr. 4, s. 251 i n.



pow staw ania nierów now agi strukturalnej, a naw et długotrw ałych k ry -

zysów strukturalnych;
c) niedostateczna zdolność podmiotów gospodarczych do p rzysto -

sowania się do zm ieniających się w arunków  funkcjonow ania gospo-

darki, branż, regionów. Mogą „w ystąpić sytuacje, w  których szczegól-

nie dynam iczny w ew nętrzny rozwój albo zm iany ogólnogospodarczych 

stosunków  ram ow ych tak  głęboko zm ieniają stosunki rynkow e dla ca-

łej gałęzi produkcji, że pozostaw iony samemu sobie proces przystoso-

wawczy mógłby prowadzić do niepożądanych gospodarczych i spo-

łecznych konsekw encji''23. W  takim przypadku działalność państw a jest 

w pełni uzasadniona i pożądana;

d) nieprzydatność rynkow ego m echanizmu kierow ania i koordy-

nacji system u gospodarczego w poszczególnych sektorach, branżach, 

k iedy w skutek zmian popytu, postępu technicznego dochodzi do de- 

kw alifikacji pracow ników , bankructw  i pow staw ania problem ów spo-

łecznych24;

e) błąd у planow ania strukturalnego w skutek niedoboru inform a-

cja, niedoskonałości system u planow ania.

Podsum ujm y dotychczas prow adzoną analizę. Pozwala ona stw ier-

dzić że:

— polityka strukturalna jest. sam odzielnym  i odrębnym  od pozo-

stałych rodzajów polityki ekonom icznej (choć w ykazuje z nimi liczne 

powiązania) działaniem  państw a, k tóre prowadzi się w  ram ach funkcjo-

nowania gospodarki rynkowej, co determ inuje charakter ingerencji,

— jej zadaniem  jest kształtow anie s truktur ekonom icznych i w pły-

wania na nie oraz rozw iązyw anie struk turalnych  problem ów ekono-

micznych i społecznych,

— jej istnienie i stosow anie jest niezbędne dla praw idłowego 

funkcjonowania gospodarki zachodnioniem ieckiej, co w ynika zarówno 

z faktu form ułowania jej teorii, jak i problem ów przed jakimi sta je  

gospodarka.

III. PODSTAWOWE CELE I RODZAJE POLITYKI STRUKTURALNEJ

Polityka struk turalna nie stanowi jednolitego pod względem ce-

lów, obszaru działania, dom inujących instrum entów  regulacji, charak-

teru interw encji struk turalnej, przedm iotu. Dzieli się ją według roz-

24 Grundsätze der sektoralen Strukturpolitik,  „Bundesdrucksache" 1968, Nr. V/2469, 

s. 3, cyt. za: P e t e r s : ,  Grundlagcrn der Mesoökonomie... , s. 24.

21 B. G a h l e n ,  Strukturwandel und Strukturpolitik, „Das Wirtschaftsstudium" 

1979, Nr. 1, s. 33.



m aitych kryteriów , otrzym ując tym sposobem różne rodzaje polityki. 

W  literaturze zachodnioniem ieokiej zajm ującej się tymi problem am i zna-

leźć można co najm niej pięć kryteriów , według k tó rych  klasyfikuje się 

politykę strukturalną.

N ajw ażniejsze z nich to:

1. K ryterium  podstawowego, pierw otnego celu stosow ania poli-

tyki struk tu ralnej posłużyło do jej .podziału na:

— politykę strukturalną zorientow aną prowzrostowo,

— politykę strukturalną zorientow aną stabilizacyjnie.

2. W edług kryterium  pola oddziaływ ania polityki strukturalnej 

w yodrębnia się:

— sektorow ą politykę strukturalną,

—  regionalną politykę strukturalną.

3. K ryterium  dom inujących skutków  ingerencji struk turalnych  

państw a posłużyło za podstaw ę podziału polityki strukturalnej na:

— politykę zmian strukturalnych,

— politykę utrzym ania struktur.

4. W edług kryterium  intensyw ności interw encji struk turalnych  

dzieli się politykę strukturalną n a :

— politykę dopasowania struktur,

— politykę kształtow ania struktur.

5. W edług kry terium  czasowego w ykorzystania instrum entów  p o -

lityki strukturalnej:

— antycypacyjna polityka strukturalna,

— ex  post stosow ana polityka strukturalna.

M ożliwe na gruncie logicznego w yodrębnienia rodzaje polityki 

s truk tu ra lnej w rzeczywistości wzajem nie uzupełniają się i przenikają, 

nak ładają  się na siebie. Dla przykładu: zorientow ana stab ilizacy jne  

polityka strukturalna może być jednocześnie sektorow ą polityką struk -

turalną, m ającą na celu dopasow anie sektorów  do zm ieniających s;ę 

w arunków , lub ochronę istniejących struktur. D latego rozważania dal-

sze można w zasadzie ograniczyć do przeanalizow ania polityki struk-

turalnej z punktu widzenia celów  oraz politykę strukturalną, sekto-

row ą i regionalną.

1. Polityka strukturalna prow zrostow a i stabilizacyjna

W  każdym  rozw ijającym  się organizm ie gospodarczym  dokonują 

się stałe zmiany struktury , k tóre z jednej strony są wynikiem  proce-

sów rozw ojow ych z drugiej zaś przesłanką do dalszego wzrostu. Го 

oznacza, że struktura gospodarcza może sprzyjać wzrostowi e fek ty w -

ności w ykorzystania zasobów czynników wytwórczych, a w konsek-



wencji wzrostowii gospodarczem u, likw idacji barier społeczno-ekono- 

miczinych, utrzym anie równowagi luib nie. Jednocześnie procesy p rze -

kształceń struk turalnych  m ają tę właściwość, że oznaczają aw ans, 

wzrost znaczenia określonych dziedzin produkcji, branż, sektorów  go-

spodarki oraz recesje, spadek znaczenia aż do  likw idacji innych. Pra 

widłowość ta jest podstaw ow ą przesłanką na jakiiej opiera się każda 

polityka strukturalna. M usi ona ze swej istoty mieć dw ojaką treść, 

dw ojaki cel. Z jednej strony może być ukierunkow ana na przyspiesze-

nie lu'b prom ocję sektorów  w iodących z punktu  widzenia celów roz 

woju gospodarczego, z drugiej natom iast jej celem może być popraw i 

położenia schyłkow ych gałęzi produkcji, łagodzenie negatyw nych sku-

tków społecznych spadku produkcji w branżach, gałęziach produkcji.

Zachodnioniemiieccy rzecznicy aktyw nej polityki strukturalnej w go -

spodarce rynkow ej uznają tę praw idłowość i za podstaw ę podziału po-

lityki strukturalnej przyjm ują cel jej stosow ania — prow zrostow y lub 

stabilizacyjny. Stąd, dla polityki struk tu ralnej w gospodarce rynkow ej 

w ybijają się na plan p ierw szy dw a cele, k tó re  grupują się ,,z jednej 

strony wokół zmian strukturalnych  i wzrostu gospodarczego z drugiej 

wokół otrzym ania s truktur i stabilizacji"25.

W yróżnia się politykę struk turalną zorientow aną prowzrostowo 

i efektyw nościow o (Wachstums- und produktiv itä tsorien terte  S truktur-

politik) oraz politykę strukturalną zorientow aną na stabilizację i rów -

now agę (stabilitäts- und angleichungsorientierte  Strukturpolitik). P ier-

wsza z nich zmierza do stw orzenia optym alnych przesłanek wzrostu, 

usuw anie sektorow ych i regionalnych ham ulców wzrostu, mobilizacji 

n ie w ykorzystanego lub żle w ykorzystanego potencjału  rozw ojow ego 

gospodarki oraz w ykorzystanie rezerw  produkcyjnych w gałęziach 

i branżach i prom ocję gałęzi nośników  postępu technicznego. Ma ona 

„ze wzrostem  w ym agane zm iany struk tury  ułatw ić i mobilizować dla 

ekonom icznego w zrostu sektorow y i regionalny potencjał rozw ojow y"2*. 

„Dla w ypełnienia tych  zadań — pisze Peters — polityka strukturalna 

musi, w razie potrzeby, w związku ze w zrostem  zmiany struk tury  

w/i między branżami, zawodami i regionami, pchnąć do przodu, wzmo-

cnić mobilność czynników  produkcji i s truk tu ralną elastyczność dosto-

sowawczą, podm iotów gospodarczych do zmian struk tury  oraz stw orzyć 

korzystne stosunki dla zw iększającego produktyw ność postępu tech-
nicznego"27.

Polityka struk turalna zorientow ana stabilizacyjnie zmierza do sta-

bilizacji aktyw ności ekonom icznej branż i regionów, dąży do „socjal-

25 P e t e r s ,  Grundlagen der Mesoökonomie..,  s. 56.

26 Ibidem.

27 Ibidem, s. 56—57.



•nogo w yrów nania stosunków  życia i pracy w regionach i branżach”1'. 

Zadania dla polityki strukturalnej polegają zatem  na zaham owaniu sp i 

u1 к u produkcji i czasow ym  jej utrzym aniu na określonym  poziomie 
w w ypadkach kiedy procesy przekształceń struk turalnych  mogłyby 
prowadzić do problemów społecznych (bezrobocie), gdy wydłużanie 

czasow ych ram  dla procesów przystosow aw czych poszczególnych gałę-

zi do now ych w arunków  zabezpiecza i w yrów nuje regionalne szans u 

rozw ojow e2".

N aszkicow any wyżej zakres działania poszczególnych rodzajów po-

lityki strukturalnej rozpatryw anych z punktu widzenia podstaw ow ych 

jej celów  nasuw a dwa wnioski. Po pierwsze, jak w ynika z p rzedsta-

wionych poglądów głównym  obszarem  oddziaływ ania tej polityki je s', 

m ezosfera, a więc sektory i regiony gospodarcze (do problem u to ,o 

pow racam y w następnym  fragm encie artykułu. Po drugie, istnieje nie-

bezpieczeństw o pojaw ienia się między tymi celami polityki struk tu ra l-

nej, dw ojakiego rodzaju sprzeczności, a mianowicie między polityką 

struk turalną zorientow aną na ulrzym anie istniejących struktur a dy -

nam iką wzrostu gospodarczego oraz między polityką popierania p rze -

kształceń struk turalnych  dla wzm ocnienia dynam iki wzrostu a socjal-

nymi i społecznymi problemami strukturalnym i. Jako  przykład ilustru-

jący  pierwszego rodzaju niebezpieczeństwo podaje się politykę sub-

wencji, k tóra chcąc utrzym ać istn iejące struk tury  może „zablokować" 

czynniki produkcji w  suboptym ałnym  w ykorzystan ia"30, co nie sprzyja 

podnoszeniu efektyw ności gospodarow ania i przez to może zwolnić 

dynam ikę w zrostu gospodarczego, i możliwość druga, w skutek dyna-

micznej wzrostowo zorientow anej polityce strukturalnej wzmagać się 

mogą problem y społeczne, k tó re  m ogłyby zostać skom pensow ane przy 

aktyw niejszej polityce strukturalnej zorientow anej stabilizacyjnie.

Obok niebezpieczeństw a pojaw ienia się sprzeczności pom iędzy ce-

lami polityki struk tu ralnej można mówić także o ich kom plem entär - 

ności. Ma to m iejsce wówczas, gdy polityka strukturalna ochraniająca 

i stabilizująca określony sektor (np. sektor surowcowy) może tym sa -

mym przyczynić się do wzm ocnienia w zrostu gospodarczego.

2. Sektorow a i regionalna polityka strukturalna

Z przedstaw ionych w poprzednim  paragrafie  wyw odów wynika, że 

głów nym i obszaram i oddziaływ ania polityki strukturalnej są sektory  

i regiony gospodarcze i w łaśnie stosując jako kryterium  podziału pole

!í A h r n s ,  F e s e r, op. cit., s. 129.

29 P e t e rs , Grundlagen der Mesoökonomie... , s. 57.

30 A h r n s ,  op. cit., s. 130.



oddziaływ ania toj polityki w yodrębnia się sektorow ą politykę struk -

turalną i regiionalną politykę strukturalną. Podczas, gdy pierwsza na-

kierow ana jest m  sektory  gospodarcze, kształtu je  określony porządek 

branżowy, wpływa na niego, inicjuje i wspom aga zmiany struktury , 

polityka regionalna obejm uje wszystkie kroki, k tó re  zm ierzają do roz-

wiązania problemów regionalnych gospodarczych, kierow ania ich roz-
wojem.

Problemami tymi interesow ano się w RFN stosunkow o wcześnie, 

bo już w latach sześćdziesiątych, i poświęcono im stosunkow o dużo 

uwagi, co znalazło wyraz w licznych p racach  teoretycznych na ten 

lem at"1, jak również w oficjalnych deklaracjach  rządu federalnego, 

szczególnie jeśli idzie o politykę sektorową»2. Zarzut jaki staw iano 

wówczas polityce sektorow ej był taki, że nie była ona zintegrow ana 

z innymi posunięciam i państw a i stosow ana była najczęściej w ram ach 
izolowanej polityki branżow ej.

Zarówno pojęcie sektorow a polityka strukturalna, jak i regionalna 

polityka strukturalna ma w literatu rze w iele synonim ów. „Sektorowa 

polityka gospodarcza pisze Peters — jest w przybliżeniu identyczna 

z zakresem  polityki gospodarczej, k tó rą  wcześniej określano jako b ran -

żowa polityka gospodarcza, a obecnie jako sektorow a polityka struk -

turalna"»'1. Podobnie ma się rzecz z pojęciem  regionalnej polityki struk -

turalnej, dla której synonim am i używanym i często w piśm iennictw ie 

ekonom icznym  są: polityka regionalna i regionalna polityka gospo-
darcza34.

Zwolennicy aktyw nej polityki struk tu ralnej w gospodarce rynko-

wej staw iają przed polityką regionalną następujące trzy cele:

redukcję ekstrem alnych  dysproporcji regionalnych (cel w yrów -
nawczy),

redukcję koniunkturalnych i struk tu ralnych  skutków  kryzysów  

ekonom icznych odnoszących się do regiionów gospodarczych (cel stabi-
lizacyjny),

wspom aganie regionów gospodarczych w przypadkach w yczer-

pywania się regionalnych możliwości wzrostu gospodarczego (cel w zro-
stowy).

51 M. in : P e t e r s ,  Grundzüge sektoraler... , H. G i e r s c h ,  Aufgaben der  

Sirukturpolilik, „Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik" 1964, 

Nr. 9,- W. L a m b e r t s ,  Möglichkeilen und Grenzen der sektoralen Strukturpolitik,  

[w:| Strukturprobleme und ihre wirtschaltspolit ische Bewältigung, „Beihefte der Kon-
junkturpolitik" 1969, Nr. 16.

31 Grundsätze der sektoralen...

33 P e t e r s ,  Grudzüge sektoraler..., s. 21.

w  J' S i t t i g ' Regionalpolitik, [w:] M ä n d 1 e, Praktische Wirtschaftspolitik,
W iesbaden 1977, s. 212.



„Regionalna polityka struk turalna — pisze O. Lambsdorff — zmie-

rza do celu by mobilizować rezerw ą wzrostu w słabych strukturaln ie  

obszarach, zmniejszać koniunkturalną i s truk tu ralną wrażliwość re -

gionów. Jednocześnie regionalna polityka strukturalna ma także za za 

danie  zmniejszać regionalne zróżnicowania w zatrudnieniu w docho-

dach na głowę m ieszkańca i zabezpieczać infrastrukturę społeczną"1 

U zasadnienie dla regionalnej polityki strukturalnej w ypływ a z wie!a 

przesłanek. W  literatu rze zachodnioniem ieckiej w skazuje się na wio i с 

pow odów  nakazujących państw u aktyw ność w tym obszarze. N ajw aż-

niejsze z nich to:

— niezdolność sił rynkow ych do przezwyciężenia regionalnych pro-

blem ów strukturalnych,

— naw et przy  spraw nie funkcjonującym  m echanizm ie rynkowym  

interw encje państw ow e są niew ykluczone gdy „wyniki rynkow e wpa-

dają  w kolizję z nadrzędnym  społeczno-politycznym  pojęciem  w ar-

tości",

— „pozostawiony sam sobie'' proces rozwojowy nie zawsze może 

zabezpieczyć optym alnego podziału zasobów,

— regionalne ograniczenia mobilności czynników wytwórczych.

Jeżeli idzie o sektorow ą politykę strukturalną trzeba stwierdzić,

że poświęca się jej w iele uwagi, a liczne problem y z nią związane 

w yw ołują ożywioną dyskusję i spory, jak  choćby kwesbia kształtow a-

nia przyszłych struktur, o czym piszemy niżej. Podkreśla się także w li-

teratu rze oraz w oficjalnych dokum entach dotyczących tej kw estii silne 

proefektyw nościow e nastaw ienie polityki sektorow ej.

Z przedstaw ionego na w stępie tego paragrafu  określania zakresu 

działania polityki sektorow ej w ypływ ają trzy cele, jakie staw iane są 

przed tym  rodzajem  interw encji. Oto one:

1. U trzym anie istn iejących struktur ekonom icznych lub niektórych 

branż, kiedy są one zagrożone, a państw o ochronę taką uznaje za ce-

lową z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb społecznych, tj. na w y-

roby czy usługi, dla których zapew niony jest długookresow o popyt 

społeczny. Przedsięwzięcia ochronne uznaw ane są za an ty rynkowe™ 

i są stosunkow o kosztow ne, bowiem najczęściej w ykorzystyw anym  

instrum entem  tej polityki są subw encje państw owe, stosow ane zwykle 

przez dłuższy czas. W  RFN tą drogą w spierane przez państw o są na-

stępujące sektory: rolnictw o i leśnictwo, górnictwo, transport i budo-

w nictw o mieszkaniowe. Obok subw encji funkcjonują dodatkow o pro-

S5 0 .  L a m b s d o r f f ,  Regionale Strukturpolitik in der Bundesrepublik Deuts-

chland, Tübingen 1980, s. 3.

M B. G a h l e n ,  Strukturwandel  und Strukturpolitik, „Das Wirtschafts-Studium"

1979, Nr. 2, s. 88.



gram y pośredniego w spierania słabych strukturaln ie  branż jak np. p rze-

mysł stalowy, przem ysł budowy okrętów. Przy tej okazji przestrzega 

się przed negatyw nym i skutkami polityki utrzym ania struktur, bowiem 

te  działania mogą osłabiać zdolność konkurencyjną i „gotowość przy-

stosow aw czą'’ p ryw atnych  sektorów  do zm ieniających się warunków, 

co  w konsekw encji może doprowadzić do zaham owania zmian s tru k tu -

ralnych  i wzrostu gospodarczego, poniew aż konserw uje się przestarzałe 

s tru k tu ry37.

2. Dopasowanie sektorow ej struk tu ry  do zm ieniających się w a-

runków  funkcjonow ania rynku w ew nętrznego i zewnętrznego. Polityka 

strukturalna w tym  przypadku popiera zimiainy strukturalne i ułatw ia 

dostosow anie się sektorów, branż do zm ieniających się w arunków . W a-

runkiem  powodzenia tej polityki jest rozpoznanie k ierunku zmian struk -

turalnych, aby praw idłowo móc określić kry teria , według k tórych  pań-

stw o wspom agać będzie sektory. N iezbędne jest określenie, k tóre b ran -

że, sektory  są istotne z punktu  widzenia przyszłej produkcji, a k tóre 

należą do schyłkow ych. Je s t to  jednak trudne, pisze Gahlen, bowiem 

jak  dowiodła h istoria branże określone jako bez przyszłości przez otw ie-

ran ie  now ych rynków  zbytu (przemysł gazowy), przez kom plem entarny 

rozwój innych rynków  oraz przez „innow acyjne pchnięcie" o trzym ują 

now e możliwości ekspansja38.

3. K ształtow anie pożądanych struktur gospodarczych. „Polityka 

kształtow ania s truktur powinna [...] przeprow adzić bezpośrednio zmia-

ny struktury  przez polityczno-państw ow e instancje w  pożądanym  kie-

runku i w określonej form ie"39. Na tym tle między zwolennikami ak ty -

w nego kształtow ania przyszłych struktur przez państw o a orędow ni-

kam i w pełni rynkow ego porządku gospodarki dochodzi do najw ięk-

szych sporów, a ich sens można by  zawrzeć w haśle: plan — rynek! 

Zw raca się w  literatu rze uw agę na fakt, że ten rodzaj ingerencji struk -

turalnej państw a bardzo ściśle łączy się z ogólną polityką kształtow a-

n ia podaży. W  przeciw ieństw ie do polityki popytu, k tórej instrum enty 

tak  są osadzone, by optym alnie w ykorzystać określone możliwości po-

daży, polityka podaży wpływa długookresow o na rozszerzenie tych 

możliwości. Stąd, większość działań państw a w zakresie kształtow ania 

struktur dotyczy struk tu ry  czynników  w ytw órczych: kapitału , zasobów 

pracy, postępu technicznego. A ktyw na polityka na rynku pracy, poli-

tyka przem ysłowa, polityka postępu technicznego, polityka innowacji 

i technologii steru je  nie tylko globalnie te obszary, ale także sektory

37 A h r n s ,  op. cit., s. 153.

3e G a h 1 e n, op. cit., s. 8!).

”  P e t e r s ,  Grundlagen der Mesoökonontie..,



gospodarcze. Gahlen40 rozróżnia trzy rodzaje ingerencji państw a w za-

kresie kształtow ania struktur: pośrednie (możliwości kształtow m ia 

struktur niewielkie), bezpośrednie (w gospodarce rynkowej trudno do 

stosowania), pośrednie szczególnego rodzaju, k tóre są najlepsze dla 

kształtow ania struktur w gospodarce rynkow ej. Chodzi tutaj o  oddzia-

ływ anie państw a na rozwój nowych technologii, kształtow anie siły ro -

boczej, rozwój technik usługow ych41.

S trukturalna polityka sektorow a i regionalna mogą się uzupełniać, 

czasami nakładają siq na siebie. Dzieje się tak gdy sektorow e prob-

lem y struk turalne koncentrują się w określonych regionach i państw o-

w e kroki interw encyjne wpływ ają jednocześnie na strukturę  sektorową

i regionalną. A hrns42 uważa, że praw ie wszystkie jakościowo znaczące 

kroki regionalnej i sektorow ej polityki strukturalnej nakierow ane są 

na popieranie i wspom aganie inw estycji przem ysłowych.

O m awiając politykę sektorow ą i regionalną doszliśmy do kolejnych 

rodzajów  polityki strukturalnej, tj. polityki zmian i utrzym ania struk -

tur oraz dopasowanie i kształtow anie struktur. W ydaje się, że w po-

w yższych rozważaniach odpowiedzieliśm y na pytanie, co rozumie się 

pod wyszczególnionymi określeniam i. W uzupełnieniu można jeszcze 

powiedzieć o antycypacyjnej polityce strukturalnej i stosow anej ex 

post, bo o tym nie mieliśmy okazji mówić. Otóż, pierwsza dąży 

ex ante  do kształtow ania proporcji gospodarczych za pomocą odpo-

w iednich strukturalnych  instrum entów  (np. inwestycje) oraz stosując 

profilaktyczne posunięcia, gdy próbuje nie dopuścić do powstaw ania 

problem ów strukturalnych  lub dąży do minimalizacji ich skutków. Po-

lityka strukturalna stosow ana ex  post opiera się na założeniu, że o p ty -

m alne struktury  ekonom iczne tworzone są przez rynkow e sterow anie

i rynkow ą koordynację działań indyw idualnych podmiotów gospodar-

czych w ram ach konkurencyjnego porządku gospodarki. Stosuje się ją 

dopiero wtedy, gdy rynek i rynkow y mechanizm koordynacji nie za-

pobiega pow staw aniu problem ów strukturalnych  oraz gdy rynek nie 

jest w stanie ich rozwiązać.

Reasum ując: polityka strukturalna może być stosow ana z myślą

o w spieraniu wzrostu gospodarczego lub stabilizacji gospodarki, po-

szczególnych jej sektorów  i regionów. W  zależności od w ytyczonego 

celu w polityce strukturalnej mamy do czynienia z popieraniem  zmian 

strukturalnych, wspieraniem  przedsiębiorstw , sektorów, branż w proce-

40 G a h l e n ,  op. cit., s. 91—92.

41 Analizę instrumentów polityki sektorowej znajdujemy w opracowaniu: K. H. 

O p p e n l ä n d e r ,  Ausatzpunkte und Probleme der sektoralen Strukturpolitik in 

der Bundesrepublik Deutschland, „IFO —  Studium" 1974, Nr. 1—2, s. 3 1 n.

42 A h r n s ,  op. cit., s. 130.



sie dopasow yw ania się w arunków  funkcjonow ania rynku w ew nętrz-

nego i zew nętrznego luib działaniem  polegającym  na utrzym aniu istn ie-

jących struktur i ich ochronie, w ydłużanie czasow ych ram dla proce-

sów przystosow aw czych koniecznych w przypadku pow staw ania prob-

lemów struk turalnych  w skutek szybko zm ieniających się warunków' 

funkcjonowania gospodarki. Stąd, prowadzi się ex ante  lub ex post, 

oddziaływ anie jej dotyczy mikro- mezo- i m akrosfery, w ykorzystuje 

się szeroki zestaw  środków  interw encyjnych od instrum entów  ek o n o -

m icznych (kredyty niskooprocentow ane, bezzwrotne, system  gw aran 

cji kredytow ych, ulgi podatkowe, zwolnienia podatkow e czasowe i na 

stałe, bezpośrednie dotacje, polityki cenowej itp.), bezpośrednie inw e-

stycje, zamówienia rządowe do środków  adm inistracyjnych (limity

i kwoty importowe, pułapy cenowe, atestacja towarów).

Bez względu jednak  na tę różnorodność instrum entów  in terw encyj-

nych, różne sfery oddziaływ ania .polityki strukturalnej, opiera się ona 

na podstaw ow ej zasadzie, która determ inuje intensyw ność ingerencji, 

stopniem  bezpośredniości działań interw encyjnych, a mianowicie jest 

nią fakt, że stosow ana jest ona w gospodarce rynkow ej.
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IN THE LIGHT OF WEST GERMAN ECONOMIC THOUGHT

Tlie article analyzes causes of enhanced interest in the structural policy in 

the FRG in, the eighties and it presents a conception of an active structural policy  

in the market economy. The main object of deliberations are the notion and 

scope of an active structural policy as perceived by the W est German economic 

thought, its main goals and types. It has been pointed out that the structural policy 

is an independent activity of the state differing from remaining kinds of its acti-

vity, which is pursued within the framework of the market economy. The last- 

-mentioned lactor determines the character of intervention. Its task is to shape 

economic structures and solve structural problems. It reveals, however, numerous 

relationships with the remaining kinds of intervention of the state in the economy. 

The author analyzes also the structural policy of growth-promoting and stabilization 

character, sectoral and regional structural policy, and the structural policy aiming 

at: preservation of structures, change of structures, and control of economic struc-
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