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Ku gospodarczemu wymiarowi polityki
zagranicznej
Dominacja spraw bezpieczeñstwa i integracji silnie oddzia³uje na ca³okszta³t aktywnoœci
zagranicznej RP i wiele dziedzin polityki wewnêtrznej. Okreœla równie¿ strukturê
organizacyjn¹, kadrow¹ i kszta³t bud¿etu MSZ. Wyznacza sposób myœlenia i punkt
odniesienia dla decydentów, urzêdników i funkcjonariuszy w ca³ym pañstwie. Kszta³tuje
tak¿e opiniê publiczn¹. Rola obu tych filarów, wyznaczana przez nasze uwarunkowania
historyczne, logikê przekszta³ceñ ustrojowych i realne interesy, sposób rozumienia
zobowi¹zañ sojuszniczych i misji polityki zagranicznej, jest niepodwa¿alna. Otwart¹ do
dyskusji spraw¹ powinno byæ natomiast wskazanie dodatkowych priorytetów,
odpowiadaj¹cych wyzwaniom obecnego etapu rozwoju kraju i wymogom rywalizacji
miêdzynarodowej.

Autor
Krzysztof P³omiñski

W swoim kolejnym dla „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” artykule ambasador
Krzysztof P³omiñski nawo³uje do zwiêkszenia roli wymiaru gospodarczego polityki
zagranicznej. „Analizuj¹c polskie realia ostatniego okresu oraz doœwiadczenie
reprezentatywnych pañstw europejskich nale¿y stwierdziæ, ¿e takim strategicznym
zadaniem powinno byæ przede wszystkim pro-rozwojowe i pro-modernizacyjne
ukierunkowanie polityki kraju w sferze stosunków zewnêtrznych. Zadanie to mo¿na
okreœliæ jako gospodarczy wymiar polityki zagranicznej lub pro-biznesowe jej
ukierunkowanie”.
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.
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Polsk¹

prezydencjê w Radzie Unii Europejskiej mo¿na traktowaæ jako symboliczne
zamkniêcie zapocz¹tkowanego transformacj¹ 1989 r. etapu w polityce zagranicznej RP
i okazjê do zastanowienia siê nad redefinicj¹ zadañ przysz³ego okresu. Cele strategiczne
minionego dwudziestolecia skupia³y siê na dwóch g³ównych p³aszczyznach – politycznej
i bezpieczeñstwa oraz integracji w ramach struktur europejskich. W ci¹gu 20 lat Polska
zdo³a³a je zrealizowaæ. Zbudowaliœmy licz¹c¹ siê pozycjê w obszarze euro-atlantyckim.
Staliœmy siê wa¿nym graczem w Unii Europejskiej. Podjête zosta³y nowe sfery dzia³alnoœci,
w tym wspó³praca rozwojowa. Wzros³a iloœæ komórek zajmuj¹cych siê dyplomacj¹
i polityk¹ ekonomiczn¹. Poprzez w³¹czenie UKIE Ministerstwo Spraw Zagranicznych
staje siê równie¿ resortem spraw europejskich. Podjêty zosta³ program przebudowy
i modernizacji MSZ oraz s³u¿by zagranicznej na placówkach, finansowany dziêki
pomyœlnemu rozwojowi gospodarczemu. Proces ten w sferze modernizacji technicznej
przebiega szczególnie dynamicznie w ostatnich latach. Stworzone zosta³y materialne
podstawy umo¿liwiaj¹ce sprostanie nowym wyzwaniom zewnêtrznym i wewnêtrznym
oraz pe³niejsze anga¿owanie instrumentów polityki zagranicznej na rzecz rozwoju
i modernizacji kraju, zwiêkszania PKB. Optymalne wykorzystanie tych mo¿liwoœci
wymaga jednak nowych uregulowañ w skali pañstwa, zmiany praktyki dzia³ania oraz
ukszta³towania œwiadomoœci potrzeby pragmatycznego pro-biznesowego zaanga¿owania
osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu i obs³udze sfery stosunków zewnêtrznych,
przekraczaj¹cego partykularne interesy resortowe i bariery departamentalne. Z wielu
wzglêdów szczególn¹ rolê w tym zakresie mo¿e odegraæ MSZ.
Apel o „trzeci filar”
Ka¿da debata na temat redefinicji zadañ polityki zagranicznej musi uwzglêdniaæ, ¿e sfera ta
w Polsce pozostaje nadal zdominowana przez pierwotne priorytety – bezpieczeñstwa
i integracji. Znaczenie tego pierwszego pog³êbi³ udzia³ Polski w wojnie z terroryzmem.
W tym te¿ kierunku bêd¹ zapewne oddzia³ywaæ przemiany spo³eczno-polityczne
zachodz¹ce obecnie w Afryce P³n. i na Bliskim Wschodzie. Wagê problematyki
integracyjnej uwypukli³y przygotowania do prezydencji, zamykaj¹ce pierwszy etap
cz³onkostwa Polski w UE. Obs³uga prezydencji anga¿uje w MSZ i na placówkach kilkuset
specjalistów, których zadania w du¿ym stopniu zostan¹ wyczerpane z koñcem 2011 r.
Dominacja spraw bezpieczeñstwa i integracji silnie oddzia³uje na ca³okszta³t aktywnoœci
zagranicznej RP i wiele dziedzin polityki wewnêtrznej. Okreœla równie¿ strukturê
organizacyjn¹, kadrow¹ i kszta³t bud¿etu MSZ. Wyznacza sposób myœlenia i punkt
odniesienia dla decydentów, urzêdników i funkcjonariuszy w ca³ym pañstwie. Kszta³tuje
tak¿e opiniê publiczn¹. Rola obu tych filarów, wyznaczana przez nasze uwarunkowania
historyczne, logikê przekszta³ceñ ustrojowych i realne interesy, sposób rozumienia
zobowi¹zañ sojuszniczych i misji polityki zagranicznej, jest niepodwa¿alna. Otwart¹ do
dyskusji spraw¹ powinno byæ natomiast wskazanie dodatkowych priorytetów,
odpowiadaj¹cych wyzwaniom obecnego etapu rozwoju kraju i wymogom rywalizacji
miêdzynarodowej.
Analizuj¹c polskie realia ostatniego okresu oraz doœwiadczenie reprezentatywnych pañstw
europejskich nale¿y stwierdziæ, ¿e takim strategicznym zadaniem powinno byæ przede
wszystkim pro-rozwojowe i pro-modernizacyjne ukierunkowanie polityki kraju w sferze
stosunków zewnêtrznych. Zadanie to mo¿na okreœliæ jako gospodarczy wymiar polityki
zagranicznej lub pro-biznesowe jej ukierunkowanie. Niezale¿nie od terminologii chodzi
o celowe i systemowe wykorzystanie wszystkich, nawet pozornie drobnych, instrumentów
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tej polityki dla rozwoju i modernizacji, zwiêkszania PKB, umacniania pozycji gospodarczej
i technologicznej kraju. Podobnie jak w przypadku bezpieczeñstwa i integracji, ten „trzeci
filar” powinien byæ traktowany jako zadanie ogólnonarodowe, odnosz¹ce siê do ca³ej sfery
dzia³añ pañstwa.
Jak to robi¹ inni
Jednym z istotnych czynników przemawiaj¹cych za przyjêciem powy¿szej triady
priorytetów jest polityka i praktyka dzia³ania innych pañstw reprezentatywnych z punktu
widzenia naszych aspiracji oraz miejsca w stosunkach europejskich i globalnych. W krajach
Europy Zachodniej ewolucja funkcji polityki zagranicznej przebiega³a inaczej ni¿ w Polsce.
Problematyka gospodarcza, bêd¹ca od dziesiêcioleci przedmiotem najwy¿szej troski,
uzyska³a szczególn¹ rangê i dynamikê wraz z zakoñczeniem zimnej wojny i zwi¹zanymi
z tym zmianami w stosunkach globalnych. Œwiatowy kryzys finansowy i gospodarczy
umocni³ ten trend. W takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania czy
ostatnio W³ochy konsekwentnie doskonalono rozwi¹zania systemowe i organizacyjne,
w tym funkcje resortów spraw zagranicznych. Pro-biznesowa orientacja sta³a siê
nieod³¹cznym punktem odniesienia w innych sferach dzia³alnoœci – wspó³pracy
rozwojowej, obs³udze konsularnej, dzia³alnoœci s³u¿b specjalnych, promocji kultury
i nauki, regulacjach prawnych. Anga¿owa³a osoby zajmuj¹ce czo³owe stanowiska
pañstwowe. Szybko i pragmatycznie reagowano na nowe wyzwania. Przyk³adem mo¿e byæ
przygotowanie we Francji w 2008 r. w ci¹gu kilku miesiêcy przepisów umo¿liwiaj¹cych
uruchomienie wielomiliardowego rynku bankowoœci islamskiej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
ekonomiczny wymiar polityki zagranicznej uzyska³ w rozwiniêtych krajach zachodnich
oraz w nowo powstaj¹cych œwiatowych potêgach gospodarczych status jednego
z g³ównych instrumentów decyduj¹cych o rozwoju, modernizacji i miejscu pañstwa na
arenie miêdzynarodowej. Dzia³ano przy tym agresywnie, pragmatycznie, a czêsto wrêcz
cynicznie.
Dlaczego nam siê dot¹d nie udawa³o?
Mo¿na postawiæ pytanie dlaczego powy¿szy proces tylko w niewielkim stopniu obj¹³
Polskê. Wœród przyczyn nale¿a³oby wymieniæ uwarunkowania historyczne oraz szereg
obiektywnych czynników, kszta³towanych przez d³ugoletni okres pomyœlnego rozwoju
gospodarczego kraju, który zawdziêczamy reformom, prywatyzacji, nap³ywowi inwestycji
i œrodków unijnych, a tak¿e dobrej koniunkturze zewnêtrznej. Nale¿y te¿ odnotowaæ
zaabsorbowanie elit priorytetami transformacji, pewne lekcewa¿enie roli pañstwa
w sprawach gospodarczych i odejœcie od ponadpartyjnego konsensusu w kwestiach
zagranicznych. Pies le¿y jednak pogrzebany w czynnikach subiektywnych, blokuj¹cych
próby zreformowania sfery promocji gospodarczej i skutecznej „ekonomizacji” s³u¿by
zagranicznej. To, przyk³adowo, partykularyzm resortowy i spory na tle ambicjonalnym
uniemo¿liwi³y w 2006 r. finalizacjê projektu ustawy o agencji handlu i inwestycji.
Generalnie brakowa³o pragmatycznego i perspektywicznego myœlenia o problemach
gospodarczych. System promocji pozostawa³ niespójny i rozproszony, a tym samym
wysoce nieefektywny. Przepisy utrudnia³y zintegrowane dzia³anie zadaniowe, utrwalaj¹c
partykularyzm resortowy. Nie wykszta³ci³a siê praktyka analizowania skutków dzia³añ
w innych dziedzinach stosunków zewnêtrznych dla interesu gospodarczego kraju. Mimo
pewnych pozytywnych zmian w ostatnim okresie, taki stan rzeczy utrzymuje siê do dziœ.
Fragment tej rzeczywistoœci przedstawi³em w artykule zamieszczonym w numerze 5/2010
„Komentarza Miêdzynarodowym Pu³askiego” z 23.03.2010 r., który poœwiêcony by³
uwarunkowaniom inwestycji petrodolarowych w Polsce.
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Lepsze wykorzystanie gospodarczego wymiaru polityki zagranicznej nabiera szczególnego
znaczenia w œwietle pogarszaj¹cych siê warunków rozwoju i stanu finansów publicznych.
Taka potrzeba nie jest co do zasady kontestowana w œrodowisku osób zajmuj¹cych siê
wspó³prac¹ z zagranic¹. Oczywistym argumentem „za” jest statystyka miêdzynarodowej
rywalizacji, potwierdzaj¹ca nadal ogromny dystans dziel¹cy Polskê od krajów najbardziej
rozwiniêtych i koniecznoœæ poszukiwania nowych Ÿróde³ przewagi konkurencyjnej.
Rozbie¿ne s¹ natomiast oceny co do odpowiedzialnoœci za istniej¹cy stan rzeczy, zakresu
i charakteru koniecznych zmian oraz realnoœci ich dokonania w przewidywalnej
perspektywie, uwzglêdniaj¹c istniej¹cy system prawny, obowi¹zuj¹c¹ praktykê i sprzeczne
interesy resortowe. Doprowadzenie do decyzji nadaj¹cych ekonomicznemu wymiarowi
polityki zagranicznej rangê œcis³ego priorytetu wymaga oczywiœcie szerszej dyskusji.
Debata taka powinna stworzyæ przes³anki do przyjêcia rozwi¹zañ perspektywicznych, ale
tak¿e do uruchomienia niektórych instrumentów daj¹cych szybki efekt.
Niniejszy artyku³ stanowi g³os w dyskusji na temat stanu faktycznego i mo¿liwych dzia³añ
zmierzaj¹cych do zwiêkszenia udzia³u czynnika relacji zewnêtrznych w rozwoju kraju. Oto
kilka spraw, które w tym kontekœcie nale¿a³oby braæ pod uwagê:
? aparat pañstwa, biznes i opinia publiczna powinny otrzymaæ od rz¹du i si³ politycznych
czytelny sygna³ okreœlaj¹cy rangê zewnêtrznych stosunków gospodarczych w polityce
pañstwa i ich znaczenie dla rozwoju i modernizacji kraju. Deklaracja taka powinna byæ
z³o¿ona równie¿ na forum parlamentu;
? sprawy promocji gospodarczej nale¿a³oby uregulowaæ ustawowo w sposób
kompleksowy, nowelizuj¹c przy okazji ustawê o dzia³ach administracji rz¹dowej tak, aby
usun¹æ wystêpuj¹cy partykularyzm resortowy i wymuszaæ harmonijn¹ wspó³pracê
wszystkich zainteresowanych podmiotów;
? spraw¹ piln¹ jest uchwalenie ustawy o agencji promocji handlu i inwestycji. Przynajmniej
w pierwszym okresie powinna byæ ona podporz¹dkowana premierowi;
? nale¿y wypracowaæ model wspó³dzia³ania pomiêdzy agendami rz¹dowymi, biznesem
oraz samorz¹dem gospodarczym i terenowym, z jasno okreœlonymi zadaniami placówek
zagranicznych RP;
? efektywnoœæ wykorzystania œrodków przeznaczanych na promocjê, nie tylko
gospodarcz¹, powinna byæ rozliczana wed³ug jasnych kryteriów, podobnie jak
zaanga¿owanie placówek zagranicznych w generowanie PKB, m.in. poprzez przeliczenie
na miejsca pracy tworzone w Polsce;
? potrzebne jest okreœlenie polityki rz¹du w sprawie inwestycji kapita³owych z pañstw
OPEC, w tym tzw. kapita³u pasywnego, a tak¿e inwestycji z wy³aniaj¹cych siê potêg
gospodarczych. Jest to jedna z niewielu stosunkowo prostych rezerw kapita³owych;
? wskazane jest opracowanie krótkoterminowego programu, wzorowanego na podobnych
dokumentach innych pañstw, okreœlaj¹cego polskie interesy gospodarcze i biznesowe,
³¹cznie z interesami wa¿niejszych przedsiêbiorstw, poza obszarem UE oraz wykazu
przedsiêwziêæ do realizacji w poszczególnych pañstwach;
? w debacie wa¿nym wsparciem by³aby niezale¿na ekspertyza na temat mo¿liwoœci
zastosowania w Polsce rozwi¹zañ systemowych i praktycznych w sferze zagranicznej
polityki gospodarczej dobrze funkcjonuj¹cych w reprezentatywnych pañstwach.
Rzeczywisty postêp w kierunku nadania ekonomicznemu wymiarowi polityki zagranicznej
rangi priorytetu wymaga woli politycznej, wyra¿onej równie¿ w tworzonych programach
wyborczych poszczególnych ugrupowañ, a tak¿e determinacji w³adz pañstwa. Jednym
z warunków jest tak¿e jednoœæ dzia³ania MSZ i Ministerstwa Gospodarki, funkcjonuj¹cego
jako resort rozwoju gospodarczego. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e harmonijna wspó³praca obu
resortów jest warunkiem konstruktywnych zmian. Ze strony resortu spraw zagranicznych
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dzia³ania o charakterze doraŸnym, przygotowuj¹ce grunt pod zwiêkszenie roli czynnika
ekonomicznego w polityce zagranicznej, mog³yby obejmowaæ:
? dokonanie analizy modelowych rozwi¹zañ pro-biznesowych funkcji resortów spraw
zagranicznych w takich pañstwach jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania
i W³ochy oraz rozwi¹zañ w zakresie koordynacji i wspó³dzia³ania z innymi podmiotami
uczestnicz¹cymi w obs³udze relacji zewnêtrznych. Przeanalizowanie ich doœwiadczeñ
w zakresie przekszta³cania niektórych konsulatów w placówki o charakterze biznesowopromocyjnym;
? opracowanie wzorowanego na amerykañskim wykazu gospodarczych zadañ
i kompetencji ambasadora RP;
? przeanalizowanie doœwiadczeñ zachodnich pañstw UE w zakresie udzia³u ich firm
i obywateli w projektach finansowanych ze œrodków unijnych, realizowanych poza
obszarem Unii;
? podjêcie prac nad uwzglêdnieniem czynnika wspó³pracy gospodarczej przy
opracowywaniu kryteriów przydzielania czêœci œrodków w ramach polskiej pomocy
rozwojowej;
? w³¹czenie zadañ pro-rozwojowych i pro-modernizacyjnych do regulaminów
organizacyjnych komórek MSZ oraz doprecyzowanie funkcji koordynacyjnych resortu
i placówek w sprawach dwustronnej wspó³pracy gospodarczej;
? uzgodnienie zasad tworzenia ad hoc miêdzyresortowych zespo³ów zadaniowych do
realizacji poszczególnych projektów z obszaru zewnêtrznych stosunków gospodarczych,
handlowych i relacji biznesowych (przyci¹ganie inwestycji, kreowanie polskich marek
œwiatowych, promocja eksportu specjalnego, rozwój turystyki przyjazdowej, reagowanie na
czynniki ograniczaj¹ce rozwój wspó³pracy, itd.).
Niniejszy artyku³ dotyka jedynie wybranych aspektów tematu. Poszczególne sugestie
i opinie mog¹ budziæ polemikê i dobrze, gdyby tak siê sta³o. Istot¹ sprawy jest
odpowiedzenie na pytanie dlaczego inne pañstwa s¹ od nas skuteczniejsze w promocji
interesów gospodarczych, mimo stosowania czêsto formalnie tych samych instrumentów.
Dlaczego u nas, w przypadku zidentyfikowania szansy realizacji powa¿nego projektu
z udzia³em czynnika zagranicznego, nie zawi¹zuje siê ponad departamentalny
i ponadresortowy sojusz, by taka szansa w maksymalnym stopniu zosta³a wykorzystana.
Wreszcie – czy po wykonaniu zadania z budowy nowego miejsca Polski w œwiecie
i niew¹tpliwym zdaniu egzaminu z unijnej prezydencji, jesteœmy gotowi podj¹æ wyzwania
o porównywalnym znaczeniu? W jakim stopniu œrodki zainwestowane w s³u¿bê
zagraniczn¹ mog¹ obecnie procentowaæ, zwiêkszaj¹c PKB. Sprawy te pozostaj¹ w polu
widzenia kierownictwa MSZ. Zwiêksza to szansê, ¿e ekonomiczny wymiar polityki
zagranicznej nabierze konkretnego kszta³tu.
Opinie przedstawione w niniejszym artykule s¹ osobistymi pogl¹dami Autora, prezentowanymi w oparciu
o doœwiadczenia pracy na placówkach w pañstwach Bliskiego Wschodu i Afryki P³n., w Centrali MSZ
oraz w biznesie.
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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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