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„20 lat minê³o ...”, czyli Niemcy dwie
dekady po zjednoczeniu
Czy pod wzglêdem gospodarczym tereny by³ej NRD i RFN ró¿ni¹ siê nadal znacz¹co od
siebie? Jak przebiega³a w czasie ewolucja ekonomiczna tych obszarów? Jak szybko
„Wschód” dogania³ „Zachód”? Które z czynników mog³y zadecydowaæ o ewentualnych
opóŸnieniach? Które mog³y utrudniaæ zbie¿noœæ? Jakim potencja³em dysponuj¹ obecnie
nowe landy? Jak wygl¹da ich sytuacja na tle zachodnich krajów Federacji? Na te i inne
pytania stara siê odpowiedzieæ niniejszy artyku³ oferuj¹c skondensowany przegl¹d
najwa¿niejszych kwestii gospodarczych ostatnich dwudziestu lat zjednoczonych Niemiec.

Autor
Dr Marta Götz

Dr Marta Götz, adiunkt Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w swym najnowszym artykule
ocenia gospodarcz¹ sytuacjê wewnêtrzn¹ Niemiec dwie dekady po zjednoczeniu. „Ocena
dokonañ okresu pozjednoczeniowego zale¿y niew¹tpliwie od przyjêtej perspektywy.
Paradoksalnie jednak, rozbudzone na pocz¹tku nadzieje prawdopodobnie utrudni³y
póŸniejszy rzetelny odbiór zachodz¹cych procesów. ”
Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego
Pu³askiego”!
Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
propagowanie wolnoœci,
sprawiedliwoœci i demokracji.
Dzia³ania Fundacji obejmuj¹
prowadzenie badañ naukowych,
opracowywanie publikacji i analiz,
przygotowywanie seminariów oraz
konferencji, edukowanie i wspieranie
liderów. Fundacja jest jedn¹ dwóch
polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
cz³onkiem "Grupy Zagranica"
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.

Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

Wrzesieñ 2010

„20 lat minê³o ...”, czyli Niemcy dwie dekady po zjednoczeniu

Dr Marta Götz
Dr Mar ta Götz –
adiunkt w Instytucie
Zachodnim w Poznaniu.
Rozprawa doktorska
poœwiêcona klastrom
(2007); studia
magisterskie na
kierunku stosunki
miêdzynarodowe na
A k a d e m i i
Ekonomicznej
w Poznaniu (2003) oraz
na Aalborg University
w Danii (2004). Obecnie
zainteresowania skupiaj¹
siê wokó³ kwestii
przestrzennych
gospodarki Niemiec,
procesów konwergencji
i regionalnych
czynników wzrostu
gospodarczego.

Strona 2

Czy pod wzglêdem gospodarczym tereny by³ej NRD i RFN ró¿ni¹ siê nadal znacz¹co od
siebie? Jak przebiega³a w czasie ewolucja ekonomiczna tych obszarów? Jak szybko „Wschód”
dogania³ „Zachód”? Które z czynników mog³y zadecydowaæ o ewentualnych opóŸnieniach?
Które mog³y utrudniaæ zbie¿noœæ? Jakim potencja³em dysponuj¹ obecnie nowe landy? Jak
wygl¹da ich sytuacja na tle zachodnich krajów Federacji? Na te i inne pytania stara siê
odpowiedzieæ niniejszy artyku³ oferuj¹c skondensowany przegl¹d najwa¿niejszych kwestii
gospodarczych ostatnich dwudziestu lat zjednoczonych Niemiec.
Wschód-Zachód – ró¿nice bez zmian?
Tu¿ po upadku muru kanclerz RFN H. Kohl, w p³omiennych mowach, podkreœlaj¹c
historyczn¹ donios³oœæ zjednoczenia Niemiec, obiecywa³ mieszkañcom wschodnich
krajów zwi¹zkowych dos³ownie „kwitn¹ce krajobrazy”. Dziœ po latach mo¿na stwierdziæ,
¿e rozbudzi³ w ten sposób nadzieje nie tyle na poprawê sytuacji, co wrêcz na szybkie
dokonanie skoku cywilizacyjnego nowych krajów zwi¹zkowych. Obietnic Kohla, jeœli idzie
o infrastrukturê drogow¹ rzeczywiœcie dotrzymano, o czym œwiadczyæ mo¿e rozmach
podejmowanych inwestycji. D³ugoœæ dróg ekspresowych w nowych krajach zwi¹zkowych
w 2006 r. wzros³a w stosunku do 1990 r. od nieca³ych 7% w Brandenburgii do ponad 117%
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W tym okresie œredni przyrost dla Niemiec
Zachodnich wyniós³ 11%. Imponuj¹ce, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, by³y
inwestycje dokonywane w celu pozyskania trwa³ych œrodków produkcji, podwy¿szenia
wartoœci maj¹tku nierzeczowego i poprawiaj¹ce jakoœæ u¿ytkowanych gruntów. Choæ
infrastruktury w Niemczech Wschodnich nie mo¿na okreœliæ teraz jako nowej, to
ponoszone w minionych latach nak³ady zdecydowanie pozwoli³y na rozbudowanie
maj¹tku produkcyjnego i poprawê infrastruktury budowlanej. Pewnym potwierdzeniem
znacznej poprawy sytuacji infrastrukturalnej Wschodnich Niemiec s¹ tak¿e najnowsze
dane dotycz¹ce planów inwestycji komunalnych w starych i nowych krajach zwi¹zkowych.
Wed³ug informacji Niemieckiego Instytutu Urbanistyki do 2020 r. nak³ady na nowe
przedsiêwziêcia komunalne bêd¹ w Niemczech Zachodnich przewy¿szaæ œrodki
przeznaczane na ten cel w czêœci wschodniej.
Rezultaty przeprowadzonej dla zjednoczonych Niemiec analizy kszta³towania siê tzw. si³
doœrodkowych i odœrodkowych wskazuj¹, ¿e wy¿sze p³ace i dochody czyni¹ bardziej
atrakcyjn¹ lokalizacj¹, zarówno dla firm jak i pracowników, zachodnie kraje Federacji.
Jednoczeœnie ci¹gle wy¿sze koszty ¿ycia dzia³aj¹ce w odwrotnym kierunku, sprawiaj¹, ¿e
teoretycznie bardziej atrakcyjnym jest region by³ej NRD. Jednak si³y te nie wydaj¹ siê byæ na
tyle znacz¹ce, by zniechêciæ do podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej na zachodzie.
Utrzymuje siê zatem pewna polaryzacja Niemiec – czêœæ zachodnia jest nadal preferowana
zarówno przez przedsiêbiorców jak i pracowników. Wydaje siê, ¿e obecne zdolnoœci
przyci¹gania dzia³alnoœci gospodarczej Niemiec Wschodnich wci¹¿ nie s¹ w stanie
wytworzyæ przeciwwagi dla atrakcyjnego „pola grawitacyjnego” zachodnich krajów
zwi¹zkowych. Taka obserwacja bynajmniej nie neguje dokonanych we wschodniej czêœci
reform i zachodz¹cych zmian, nie uznaje te¿ bezkrytycznie krajów zachodnich Federacji za
gospodarczo idealne lokalizacje. Wskazuje jedynie, jak kszta³tuj¹ siê relacje atrakcyjnoœci
miêdzy tymi dwoma obszarami i tym samym sugeruje, ¿e o sukcesie przes¹dza wzglêdny
odbiór regionu.
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Wschodnie kraje Federacji w œwietle diagnostyki wzrostu gospodarczego
Diagnozowanie przyczyn niedorozwoju gospodarki, a wiêc identyfikowanie zaburzeñ
w ramach koncepcji D. Rodrika, oznacza przechodzenie od ogólnych do bardziej
szczegó³owych symptomów i powinno zakoñczyæ siê sprecyzowaniem lub przynajmniej
zawê¿eniem listy Ÿróde³ niepowodzeñ. Proces diagnozowania ma charakter selekcji
negatywnej – raczej odrzucania najmniej prawdopodobnych zak³óceñ ani¿eli œwiadomego
i zdecydowanego wyboru konkretnego Ÿród³a. I tak, istniej¹ca literatura nie daje raczej
podstaw do stwierdzenia, ¿e to utrudniony dostêp do œrodków finansowych, czy niski
poziom korzyœci spo³ecznych by³y powodem niesatysfakcjonuj¹cego tempa rozwoju
gospodarki nowych krajów zwi¹zkowych. Stosuj¹c tê metodê mo¿na skonstatowaæ, ¿e to
w efektach zewnêtrznych wydaje siê tkwiæ pierwotne Ÿród³o problemu Wschodnich
Niemiec. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przy tym korzyœci zewnêtrzne zwi¹zane
z procesami wiedzy, które, nie ulegaj¹c odpowiedniej internalizacji, powoduj¹
suboptymalny rozwój dzia³alnoœci. Nowe modele rozwojowe przyjmuj¹ bowiem, ¿e
najwiêkszy zysk w postaci wzrostu gospodarczego (najwiêkszy zwrot z zaanga¿owanego
kapita³u) przynosz¹ inwestycje w metropolie i ich otoczenie, bo to one tworz¹ dobr¹
koniunkturê. Aglomeracje, a wiêc wielkie miasta i ich satelity oraz skupiska dzia³alnoœci
gospodarczej – klastry przyci¹gaj¹ klasê œredni¹, naukowców, koncentruj¹ infrastrukturê
i same w sobie s¹ sporym rynkiem zbytu. To w nich powstaj¹ innowacje, które ci¹gn¹
œwiatow¹ gospodarkê. We Wschodnich Niemczech potwierdzono wystêpowanie takich
skupisk przedsiêbiorczoœci w ujêciu iloœciowym, ale jednoczeœnie zwrócono uwagê na brak
lub bardzo niski stopieñ wykazywania przez nie cech jakoœciowych, charakteryzuj¹cych
w pe³ni rozwiniête klastry. Tzw. przestrzennie skoncentrowane przemys³y (SCI – spatially
concentrated industries) mog¹ wykazywaæ znamiona klastrów, do których nale¿¹ dzia³ania
sieciowe oraz innowacyjne kompetencje. Analizy dotycz¹ce wschodnich krajów Niemiec
wskazuj¹ jednak, ¿e przestrzennej koncentracji silnie powi¹zanej z wystêpowaniem
aglomeracji nie towarzysz¹ odpowiednie cechy jakoœciowe. Z kolei J. Ragnitz,
z presti¿owego instytutu Ifo, za g³ówn¹ przyczynê utrzymuj¹cych siê ró¿nic miêdzy
wschodni¹ i zachodni¹ czêœci¹ kraju uznaje strukturalne deficyty. Zalicza do nich brak
przedsiêbiorstw tworz¹cych w ³añcuchu gospodarczym najwy¿sz¹ wartoœæ dodan¹, niskie
wyniki w obszarze dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej, czy dominacjê firm z sektora niskiej
produktywnoœci – elementy bêd¹ce wyrazem pewnej zawodnoœci rynku – nieoptymalnej
alokacji zasobów. W nowych krajach brakuje bowiem, w porównaniu ze struktur¹
przestrzenn¹ czêœci zachodniej, centrów aglomeracyjnych bêd¹cych motorami wzrostu
gospodarczego, których pozytywne efekty mog¹ rozlewaæ siê na s¹siednie obszary
stymuluj¹c dalszy ich rozwój. Klasyczne pozytywne efekty zewnêtrzne – efekty
aglomeracyjne, a raczej ich brak, s¹ zatem przyczyn¹ mniejszej atrakcyjnoœci nowych
krajów Federacji dla dzia³alnoœci gospodarczej i nap³ywu ludnoœci. To z kolei przek³ada siê
na rozwój ca³ego regionu.
Syntetyczna ocena czynników wzrostu gospodarczego
Historia gospodarcza i nauka ekonomii nie wskazuj¹ jednoznacznie, co jest przyczyn¹
osi¹gniêcia i utrzymywania wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego. Dodatkowo,
funkcja kluczowych dla rozwoju regionów tradycyjnych czynników takich jak
infrastruktura fizyczna, kapita³ ludzki, czy poziom BIZ, jest ró¿na w ró¿nych czêœciach
kraju, w ró¿nych okresach. Dla wieloaspektowej oceny wzrostu gospodarczego
wyró¿niono piêæ wymiarów wzrostu – modu³ów grupuj¹cych specyficzne czynniki
oddzia³uj¹ce na niego bezpoœrednio lub poœrednio.
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I. Przegl¹d literatury dotycz¹cej czynników wzrostu gospodarczego odwo³uj¹cych siê do
funkcji produkcji ka¿e w Niemczech zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce tzw. „stylizowane
fakty”:
o
Stosunkowo nisk¹ rolê, jak¹ w porównaniu np. z krajami Europy ŒrodkowoWschodniej odgrywa we wzroœcie ca³kowita produktywnoœæ czynników produkcji
i znaczny udzia³ we wzroœcie PKB nak³adów pracy.
o
Nie tylko wysok¹ stopê bezrobocia, ale te¿ wzglêdnie s³abe dopasowanie poda¿y
do popytu na pracê. Taki rynek, na którym wysokiemu bezrobociu towarzyszy wysoka
stopa wakatów okreœla siê mianem „niedopasowanego bezrobocia” (Mismatch
Arbeitslosigkeit).
o
Dane dotycz¹ce produkcyjnoœci pozwalaj¹ zauwa¿yæ pozytywn¹, choæ powoln¹,
tendencjê na rynku wschodnioniemieckim. Zamykanie luki miêdzy produktywnoœci¹
(wydajnoœci¹ pracy) a przeciêtnym wynagrodzeniem na zatrudnionego traktuje siê jako
pewn¹ szansê dla wschodnioniemieckiego rynku pracy – wzrost jego konkurencyjnoœci.
o
Coraz wiêksz¹ rolê przypisywan¹ dotychczas ignorowanemu elementowi – ziemi
i jej zasobom. St¹d apele o wprowadzenie aktywnej polityki surowcowej w obliczu quasi
monopolu Chin na dostawy wielu metali, nieodzownych w produkcji dóbr
zaawansowanych technologicznie i rozwoju energetyki odnawialnej.
II. Charakterystyki czynników wzrostu w ujêciu bran¿owym w Niemczech zwracaj¹ uwagê,
¿e:
o
Boom budowlany pierwszych lat po zjednoczeniu okaza³ siê przekleñstwem dla
gospodarki. Bañkê, która naros³a w tym sektorze uznaje siê za jeden z czynników
odpowiedzialnych za póŸniejsze za³amanie rozwoju wschodnich landów.
o
Rosn¹ce znaczenie, zw³aszcza we Wschodnich Niemczech, odgrywa sektor
technologii œrodowiskowych i klimatycznych.
o
W gospodarce dominuje sektor œrednich i œrednio-wysokich technologii.
o
Wci¹¿ s³abo na tle miêdzynarodowym rozwiniêty jest sektor us³ug.
o
Mniejsze ani¿eli w innych, zaawansowanych technologicznie krajach OECD jest
znaczenie bran¿ produkuj¹cych ICT (Information and communication technologies
producing industries), zw³aszcza oprogramowanie (a nie sprzêt) i relatywnie wiêksze
przemys³ów korzystaj¹cych z us³ug ICT (ICT using industries). Jednoczeœnie niepokoi
stosunkowo s³aby proces rozlewania siê pozytywnych efektów ze sfery produkcji ICT do
sektorów korzystaj¹cych.
III. Fakty dotycz¹ce czynników wzrostu w ramach tzw. koniunktury pozwalaj¹
skonstatowaæ, ¿e w Niemczech:
o
Dominacja eksportu – tradycyjnego ko³a zamachowego gospodarki – we wzroœcie
gospodarczym nie traci na znaczeniu w obliczu kryzysu, przy czym wci¹¿ wyraŸne s¹
ró¿nice miêdzy nowymi i starymi krajami zwi¹zkowymi. Tzw. model niemiecki po masowej
krytyce na pocz¹tku 2010 roku ze strony krajów importerów (USA) oraz MFW wraca
powoli do ³ask.
o
Mimo, ¿e w okresie 1995-2007 eksport wschodnioniemiecki rós³ w tempie
dwukrotnie wy¿szym od zachodniego, nadal wolumen eksportu w relacji do PKB
pozostaje na poziomie o po³owê ni¿szym od zachodnioniemieckiego.
o
Stosunkowo ma³a (w porównaniu z innymi gospodarkami rozwiniêtymi i wobec
udzia³u eksportu) jest konsumpcja prywatna.
o
Wydatki publiczne, opieraj¹ce siê na zasadzie równego przydzia³u w zakresie
pomocy ukierunkowanej na wyrównywanie poziomu rozwoju, ocenianie s¹ jako ma³o
efektywne.
o
Okres pozjednoczeniowy charakteryzowa³ siê we Wschodnich Niemczech du¿¹
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nierównowag¹ miêdzy popytem a poda¿¹. Nadwy¿ka popytu nad wytworzonym
w regionie PKB (der Nachfrageüberhang) mala³a jednak systematycznie od oko³o
72% w roku 1991 do 10% w 2007.
IV. Fakty dotycz¹ce czynników wzrostu okreœlanych jako ogólna kondycja
niemieckiej gospodarki wskazuj¹ na:
o
Korzystn¹, nisk¹ inflacjê, ale w kontekœcie Unii Gospodarczej i Walutowej
(UGW) negatywnie oddzia³uj¹c¹ na poziom realnych stóp procentowych.
o
Choæ chwalony jest system Kurzarbeit, bêd¹cy remedium na masowe
zwolnienia w obliczu kryzysu, wci¹¿ utrzymuj¹ siê bardzo wyraŸne dysproporcje
miêdzy czêœci¹ wschodni¹ i zachodni¹ kraju, niepokoi dominacja bezrobocia
d³ugoterminowego (ponad 1 rok).
o
Bud¿et nieomal zrównowa¿ony w roku 2008, w efekcie kryzysu
finansowego w 2015 mo¿e osi¹gn¹æ deficyt wysokoœci 6% PKB, d³ug publiczny
siêgaæ mo¿e 2 bilionów euro w 2013 roku, jakkolwiek wprowadzenie
konstytucyjnego „hamulca” d³ugu ma umo¿liwiæ konsolidacjê finansów
publicznych.
V W odniesieniu do tzw. klimatu gospodarczego, czyli pozosta³ych elementów
determinuj¹cych wzrost gospodarczy, uwagê zwraca:
o
Jeden z najbardziej skomplikowanych na œwiecie (s¹dz¹c po liczbie
poradników – 10% œwiatowej literatury) system podatkowy (zw³aszcza w obrêbie
podatków dochodowych PIT). Roczne koszty zarz¹dzania tak skomplikowanym
systemem wyceniane s¹ na 1,4% PKB.
o
Dobrze rozwiniêty sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Z jednej
strony si³a niemieckiej gospodarki, z drugiej strony – przyczyna negatywnego
rozdrobnienia wschodnich Niemiec (Kleinteilige Wirtschaftsstruktur).
o
Regionalne zró¿nicowanie dzia³alnoœci BIZ i utrzymuj¹ce siê wœród
zagranicznych podmiotów preferowanie Niemiec Zachodnich (tam znajduj¹ siê
siedziby g³ówne firm i laboratoria B+R).
o
Pod wzglêdem syntetycznego indeksu innowacyjnoœci SI –
opracowywanego przez Komisjê Europejsk¹ – obejmuj¹cego miêdzy innymi:
kapita³ ludzki, wydatki na badania i rozwój (B+R), innowacyjnoœæ sektora ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP), w³asnoœæ intelektualn¹, w 2008 roku Niemcy
z poziomem EIS równym 0,581 (wzrost 2,2% wobec roku 2007) nale¿¹ do
czo³ówki europejskiej. Atutami niemieckiego systemu innowacji s¹ doœæ wysoka
komercjalizacja znajduj¹ca swój wyraz np. w wartoœci eksportu i liczba firm
wprowadzaj¹cych innowacje, natomiast zagro¿eñ upatruje siê w dostêpnoœci
i jakoœci kapita³u ludzkiego i mo¿liwoœciach finansowania.
o
Raczej negatywn¹ ocenê ogólnego systemu instytucyjnego – utrudniony
dostêp do kapita³u ryzyka, „gorset” ograniczeñ UGW, system administracyjny
o charakterze kooperacyjnym, a nie konkuruj¹cym federalizmie, czynniki socjalne –
postawa poszukiwania renty, nadmierne regulacje rynku pracy, funkcjonowanie
zwi¹zków cechowych, rzemieœlniczych, utrudniony dostêp do zawodu.
Wyró¿nione modu³y dla analizy wzrostu stanowi³y punkt wyjœcia dla
skonstruowania cz¹stkowych, a nastêpnie sumarycznego wskaŸnika oceniaj¹cego
potencja³ wzrostu niemieckich krajów zwi¹zkowych. Jego najwy¿sz¹ wartoœæ
osi¹gnê³a Bawaria – 0,60 punktów, nastêpnie Badenia Wirtembergia – 0,55
punktów i Nadrenia Pó³nocna Westfalia – 0,52 punktów. Czwarte miejsce ze
znacznie ni¿sz¹ punktacj¹ zajmuje Dolna Saksonia – 0,35. Najs³abszy potencja³
wykazuj¹ Berlin – 0,15, Brema – 0,17, Saksonia Anhalt i Meklemburgia Pomorze

Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

Strona 5

Wrzesieñ 2010

„20 lat minê³o ...”, czyli Niemcy dwie dekady po zjednoczeniu

Wnioski
Odwo³uj¹c siê do stanu wyjœciowego gospodarki by³ej NRD trudno nie dostrzec
niewyobra¿alnego wrêcz postêpu jakiego dokonano. Dochód mierzony PKB p..c. w 2007 r.
wzrós³ prawie trzykrotnie w stosunku do wartoœci z 1991 r. Porównuj¹c jednak sytuacjê
Niemiec Wschodnich z poziomem referencyjnym czyli Niemcami Zachodnimi, wci¹¿
widoczna jest luka (dla PKB p.c. to oko³o 10 tysiêcy euro ró¿nicy). Ocena dokonañ okresu
pozjednoczeniowego zale¿y niew¹tpliwie od przyjêtej perspektywy. Paradoksalnie jednak,
rozbudzone na pocz¹tku nadzieje prawdopodobnie utrudni³y póŸniejszy rzetelny odbiór
zachodz¹cych procesów. 20 lat po upadku muru wypowiedzi na temat konsekwencji
gospodarczych zjednoczenia s¹ znacznie bardziej stonowane, a ca³y dotychczasowy proces
zjednoczeniowy streszcza najlepiej stwierdzenie „wiele dokonano, wiele wci¹¿ pozostaje
do zrobienia”.
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„20 lat minê³o ...”, czyli Niemcy dwie dekady po zjednoczeniu

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
www.instytutprzywodztwa.pl
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji
Pozarz¹dowych www.non-gov.org
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego "Rycerz Wolnoœci" dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim djankowski@pulaski.pl ¯eby regularnie
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl
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