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PAWEŁ WIECZOREK

Polska należy do nielicznych krajów UE, 
które nieprzerwanie przez ponad dwie 
dekady utrzymują się na ścieżce wzrostu 

gospodarczego, w przeszłości rozwija-
jąc się okresowo nawet w tempie 5-7% 
rocznie. Przeszła także względnie łagod-
nie przez globalny kryzys finansowy z lat 
2008–2011, chociaż zostało to okupione 
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Szansa na przyspieszenie wzrostu a ryzyko dryfu rozwojowego

Dalszy rozwój Polski i  uniknięcie ryzyka dryfu rozwojowego uwarun-
kowane jest odejściem od ukształtowanego po 1989 r. modelu ekono-
micznego na rzecz gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Wymaga  
to zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej, a  także sprawnych 
mechanizmów zapewniających implementację nowatorskich rozwiązań 
technicznych i  technologicznych w  praktyce biznesowej. Niezbędne są 
też reformy systemowe służące rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce,  
wzrostowi aktywności ekonomicznej i zwiększeniu skłonności przedsię-
biorców do inwestowania. Stworzone więc zostaną podwaliny rozwoju go-
spodarki opartej na wiedzy i innowacjach, jako podstawy do skutecznego  
konkurowania polskich firm na rynkach światowych oraz rynku krajowym.
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znacznym spowolnieniem dynamiki PKB 
do poziomu 2,0% w 2012 r. i zaledwie 1,6% 
w 2013 r., a także pogorszeniem stanu fi-
nansów publicznych, w konsekwencji czego 
w 2009 r. Polska została objęta unijną pro-
cedurą nadmiernego deficytu. Jednak już 
od II kwartału 2014 r. polska gospodar-
ka, głównie za sprawą silnego popytu we-
wnętrznego, coraz bardziej zdecydowa-
nie zaczęła wchodzić w fazę ożywienia, 
czego namacalnym wyrazem było uzy-
skanie w 2014 r. wzrostu PKB wynoszą-
cego 3,4%. 

Chociaż stopa PKB w 2014 r. przeszło 
dwukrotnie przekroczyła poziom z roku po-
przedniego, niemniej nadal pozostała niż-
sza od przeciętnej z lat 2004–2008, bezpo-
średnio poprzedzających światowy kryzys 
finansowy (5,4%). Symptomatyczne jest, 
że przynajmniej do końca 2017 r. dynamika 
PKB nie przyspieszy istotnie i zgodnie z pro-
gnozami NBP (lata 2015–2017), Komisji 
Europejskiej – KE (lata 2015–2016) oraz 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 
– IBnGR (lata 2015–2016) będzie się mie-
ścić w paśmie 3,3-3,8% (tabela 1).

Dane rynkowe jednoznacznie wskazują, 
że proces odbudowy krajowej koniunk-
tury przebiega pomyślnie w większości 
działów przemysłu. Nie gwarantuje to jed-
nak, że Polska w kolejnych latach będzie 
mogła rozwijać się w jeszcze szybszym 
tempie niż obecnie, porównywalnym  
z okresami najbardziej dynamicznego 
wzrostu sprzed 2008 r. Fakt utrzymy-
wania się stopy PKB na poziomie nie-
przekraczającym 3,8% może świadczyć 
o słabnięciu sił napędzających dotych-
czasowy rozwój. W tym kontekście coraz 
powszechniej stawiana jest teza, że pol-
ska gospodarka stoi wobec ryzyka dryfu 
rozwojowego, rozumianego jako zuży-
wanie dostępnych zasobów materialnych 
i niematerialnych w sposób ekstensyw-
ny, niestwarzający warunków do ich po-
mnożenia1. W tej sytuacji, bez redefini-
cji źródeł wzrostu, a zwłaszcza szerszego  
wykorzystywania wiedzy i  innowa-
cji jako koła zamachowego gospodarki, 
Polska prawdopodobnie nie będzie w sta-
nie wyjść poza stosunkowo niski pułap 
rozwoju. Urzeczywistnienie się takiego 

Tabela 1. Wybrane prognozy wzrostu PKB w Polsce w latach 2015–2017 (w%)

Źródło prognoz 2015 2016 2017

NBP 3,6 3,4 3,6

Komisja Europejska 3,3 3,4 –

IBnGR 3,7 3,8 –

Źródło: Raport o inflacji. Lipiec 2015 r., NBP, Warszawa, s. 84; Statistical Annex of European Economy. 
Spring 2015, European Commission, April 2015, s. 29; „Stan i prognoza koniunktury” nr 87 z 3.08.2015 r., 
IBnGR, s. 5.

1 M. Boni (red.): Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009,  
s. 2-3; T. Goedecki, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski: Kurs na innowacje. Jak wypro-
wadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013, s. 6 i n.
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scenariusza będzie oznaczało, że nasz kraj 
znalazł się w tak zwanej pułapce średnie-
go dochodu (ang. middle income trap)2 
i w konsekwencji stracił szanse na zni-
welowanie we względnie krótkim cza-
sie zapóźnienia w stosunku do najbogat-
szych państw Unii Europejskiej3.

Celem niniejszego artykułu jest ocena 
przewidywanej w 2015 r. oraz prognozo-
wanej na lata 2016–2017 sytuacji makro-
ekonomicznej Polski, a także próba wska-
zania najważniejszych czynników, które 
będą warunkowały perspektywy długo-
okresowego wzrostu polskiej gospodarki, 
w szczególności zaś możliwości przyspie-
szenia dynamiki rozwoju w stopniu po-
zwalającym na przezwyciężenie pułapki 

średniego dochodu. Tak zakreślone ramy 
artykułu obejmują następujące główne ob-
szary problemowe:
• najważniejsze czynniki, które umożli-

wiły widoczną od II kwartału 2014 r. 
odbudowę koniunktury w polskiej go-
spodarce oraz skala tej poprawy w ho-
ryzoncie 2017 r.;

• cechy gospodarki, które zwiększają ryzy-
ko znalezienia się Polski w stanie dryfu 
rozwojowego;

• pożądane kierunki zmian struktural-
nych, stwarzające sprzyjający klimat do 
przyspieszenia dynamiki wzrostu go-
spodarczego w stopniu urealniającym 
szanse Polski na awans do grupy najwy-
żej rozwiniętych państw UE.

2 J. Hausner (red.): Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Fundacja Go-
spodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013, s. 16 i n.; M. Bukowiecki (red): 2050.pl podróż do nisko-
emisyjnej przyszłości, Instytut Badań Strukturalnych oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014, 
s. 30-35.

3 W 2014 r. nominalny PKB per capita, mierzony według parytetu siły nabywczej (PPP), stanowił 68% śred-
niej dla całej UE wobec 49% w 2004 r. (baza danych Eurostat, tabela tec00114). Postęp Polski w proce-
sie konwergencji ułatwił jednak fakt, że w sytuacji światowego kryzysu finansowego i kilkuletniej recesji 
w strefie euro, w wielu państwach unijnej „piętnastki” procesy rozwojowe uległy spowolnieniu, a w nie-
których – w tym zwłaszcza w Grecji – nastąpił bezwzględny spadek poziomu PKB. Wpłynęło to hamująco  
na dynamikę wskaźnika PKB dla całej Unii, który w latach 2008–2014 powiększył się w sumie zaledwie 
o 0,8%, podczas gdy produkt Polski wzrósł w tym czasie o 21,9%.

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANEJ W 2015 ROKU SYTUACJI 
MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI WRAZ Z PROJEKCJĄ NA LATA 2016–2017

Wzrost PKB i jego źródła
W 2015 r. polska gospodarka powinna 
urosnąć w granicach od 3,3% (prognoza 
Komisji Europejskiej) do 3,6-3,7% (pro-
gnozy NBP oraz IBnGR) i utrzymać zbli-
żoną dynamikę PKB w kolejnych dwóch 
latach. Ożywienie koniunktury znajduje 

swoje odbicie w wysokiej stopie sprze-
daży wyrobów i usług (w tym sprzeda-
ży eksportowej), a także poprawie sy-
tuacji na rynku pracy. Otwartym pyta-
niem jest kwestia negatywnego wpływu 
na koniunkturę w Polsce ograniczeń w eks-
porcie do Rosji w następstwie konfliktu 
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rosyjsko-ukraińskiego (sankcje UE i em-
bargo ze strony Moskwy), jak również 
spadku popytu na polskie wyroby w efek-
cie kryzysu gospodarczego w Rosji i na 
Ukrainie4.

Głównym czynnikiem wzrostu jest 
obecnie – i pozostanie w horyzoncie 2017 r. 
– popyt krajowy, szczególnie konsumpcja 
prywatna, a także odbudowujące się inwe-
stycje prywatne, przy przeważnie ujem-
nym wkładzie eksportu. Oznacza to istotną 
zmianę w porównaniu z sytuacją w 2013 r. 
i na początku 2014 r., kiedy rolę koła za-
machowego polskiej gospodarki odgry-
wał przede wszystkim eksport, natomiast 
popyt wewnętrzny miał w tym kontek-
ście mniejsze znaczenie. 

Realny wzrost spożycia prywatnego 
jest możliwy dzięki zwiększeniu docho-
dów pozostających do dyspozycji gospo-
darstw domowych, na co z kolei wpływ 
mają zwłaszcza takie czynniki, jak:
• wzrost przeciętnego wynagrodze-

nia w gospodarce narodowej (o 3,4% 
w 2014 r. i, jak przewiduje NBP, o 3,5% 
w 2015 r.); 

• niska, a w okresie lipiec 2014 r. – ma-
rzec 2015 r. ujemna dynamika cen dóbr 
i usług konsumpcyjnych, w tym wyraź-
ny spadek cen energii; 

• wzrost liczby pracujących (głównie 
w usługach, ale również w przemyśle) 
wskutek ożywienia aktywności bizne-
sowej i idący w ślad za tym wzrost do-
chodów z pracy najemnej;

• wzrost dochodów z pracy na własny ra-
chunek, związany z poprawą koniunk-
tury i zwiększeniem aktywności bizne-
sowej; 

• większa dostępność taniego kredytu 
konsumpcyjnego (w rezultacie niskich 
stóp procentowych);

• poprawa nastrojów konsumentów, sta-
nowiąca sumaryczny efekt oddziaływa-
nia wymienionych wyżej czynników.
Istotnym składnikiem rosnącego po-

pytu wewnętrznego jest odbudowa in-
westycji po dość silnym spadku stopy 
inwestycji w relacji do PKB w latach  
2009–2013 (tabela 2, s. 127). 

Zwiększona skłonność przedsiębiorców 
do inwestowania stanowi funkcję:
• poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej 

w sektorze przedsiębiorstw, dzięki czemu 
poszerzyły się możliwości firm w zakre-
sie finansowania inwestycji ze środków 
własnych, co jest najchętniej praktykowa-
nym (zwłaszcza przez firmy małe i śred-
nie) rozwiązaniem w tym zakresie;

• wysokiego stopnia wykorzystania posia-
danych aktualnie mocy wytwórczych, 
ograniczającego możliwość wzrostu pro-
dukcji bez poszerzenia lub unowocze-
śnienia bazy wytwórczej;

• obniżenia kosztu kredytu inwestycyj-
nego w efekcie utrzymywania się stóp 
procentowych na historycznie niskim 
poziomie;

• poprawy nastrojów przedsiębiorców, znaj-
dującej odzwierciedlenie w mierzących  

4 Według niektórych ocen, gdyby nie ograniczenia w handlu Polski z Rosją i Ukrainą, stopa PKB w Polsce 
mogłaby w 2015 r. przekroczyć 4,5%. Taką ocenę – przytoczoną przez PAP – przedstawił wicepremier i mi-
nister gospodarki Janusz Piechociński podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015, zorganizowane-
go w lutym 2015 r.
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to zjawisko wskaźnikach (np. PMI), na 
bazie dobrych prognoz w zakresie zamó-
wień, kształtujących się w 2015 r. po-
wyżej średniej wieloletniej.
Widoczna od 2014 r. zwiększona skłon-

ność do inwestowania jest o tyle ważna, 
że dotychczas wzrostowi gospodarczemu, 
jaki miał miejsce w Polsce po 1989 r., to-
warzyszyła relatywnie niska jak na potrze-
by szybko modernizującej się gospodarki 
stopa inwestycji5. W dodatku, w związku 
ze spowolnieniem dynamiki PKB w Polsce, 
udział nakładów inwestycyjnych w PKB 
uległ jeszcze obniżeniu z 22,3% w 2008 r. 
do 18,4% w 2013 r. Według niektórych 
ocen, w 2015 r. stopa inwestycji wynie-
sie około 21,0% PKB6, a więc nadal będzie 
się kształtować poniżej poziomu z 2008 r.

Wzrost nakładów inwestycyjnych – po 
dwóch latach ich wyraźnego ograniczania 
– widoczny jest także w sektorze insty-
tucji rządowych i samorządowych. Skala 
realizowanych inwestycji zależy jednak 
w znacznym stopniu od wielkości napływa-
jących do Polski funduszy strukturalnych 

UE. Z tego względu w 2015 r. należy się 
spodziewać przejściowego ograniczenia 
aktywności inwestycyjnej sektora pu-
blicznego, bowiem zakończony zostanie 
proces absorpcji środków z perspektywy 
2007–2013, zaś uruchamianie finansowa-
nia w ramach perspektywy 2014–2020 na 
większą skalę zacznie się dopiero w 2016 r.

Ceny towarów i usług
Od lipca 2014 r. do marca 2015 r. wskaź-
nik cen towarów i usług (CPI) kształto-
wał się nieznacznie poniżej zera, natomiast 
od kwietnia 2015 r. ceny wykazują bardzo 
lekką tendencję do wzrostu, ale na tyle 
niewielką, że zgodnie z przewidywaniami 
NBP, w skali całego 2015 r. możliwa jest 
deflacja na poziomie 0,8%, licząc rok do 
roku. W kolejnych dwóch latach dynamika 
cen przyspieszy do 1,5-1,6% w skali roku, 
co jednak oznacza, że w dalszym ciągu in-
flacja w Polsce pozostanie niska.

Występowanie deflacji stanowi kon-
sekwencję spadku cen paliw (zwłaszcza 
ropy naftowej) oraz żywności na rynkach 

Tabela 2. Udział nakładów inwestycyjnych w PKB w Polsce w latach 2005–2014 (w %)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Relacja inwestycji do PKB 18,2 19,7 21,6 22,3 21,2 19,9 20,2 19,2 18,4 19,6

Źródło: Cyt. za: „Obserwatorfinansowy.pl” z 27.04.2015 r.

5 Wynikało to głównie z bardzo ograniczonych możliwości kapitałowych przedsiębiorców krajowych. W ta-
kiej sytuacji istotną rolę odgrywał sukcesywny napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych. Generalnym czynnikiem hamującym skłonność polskich przedsiębiorców do inwestowania jest pra-
cochłonność dominującej części produkcji, co ogranicza potrzebę większego umaszynowienia firm, tym 
bardziej że koszt pracy pozostaje w Polsce wciąż relatywnie niski. Ponadto inwestycje przedsiębiorstw 
utrudnia niesprzyjające przedsiębiorczości otoczenie prawno-instytucjonalne.

6 W. Gadomski: Utrzymanie dodatniego wyniku na rachunku bieżącym nie jest pewne, „Obserwatorfinanso-
wy.pl” z 27.04.2015 r.
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światowych. W IV kwartale 2014 r. i na 
początku 2015 r. ceny ropy obniżyły się 
o ponad 30% (po wcześniejszym spadku 
o 12% w III kw. 2014 r.) i osiągnęły najniż-
szy poziom od marca 2009 r.7. Z kolei spa-
dek cen żywności był efektem wysokiej 
podaży produktów rolnych na rynku kra-
jowym w 2014 r., spowodowanej bardzo 
dobrymi zbiorami oraz wprowadzonym 
przez Rosję embargiem na import żywności 
z krajów UE, w tym z Polski. W drugiej po-
łowie 2015 r. należy się spodziewać wzro-
stu cen żywności w Polsce w następstwie 
dotkliwej suszy, jaka w miesiącach letnich 
wystąpiła na znacznych obszarach kraju. 
W wyniku tego plony w Polsce w 2015 r. 
mogą się zmniejszyć nawet o 1/3.

Przewidywany przez NBP umiarkowany 
wzrost wskaźnika CPI w latach 2016–2017 
będzie głównie spowodowany:
• stopniowym wygasaniem wpływu gwał-

townego spadku cen surowców energe-
tycznych; 

• wzmocnieniem presji popytowej w go-
spodarce, wynikającej z utrzymywania 
się silnego wzrostu popytu krajowego; 

• prognozowanym stopniowym przyspie-
szeniem inflacji w otoczeniu Polski. 

Rynek pracy
W efekcie odbudowującej się od II kwarta-
łu 2014 r. koniunktury poprawiła się sytu-
acja na krajowym rynku pracy. Przeciętne 

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
w 2014 r. było o 0,6% wyższe niż przed 
rokiem (wobec spadku o 1,0% w 2013 r.), 
w tym w sektorze przedsiębiorstw przemy-
słowych wzrost wyniósł 2,1%. Tendencja 
do wzrostu zatrudnienia wzmocniła się 
w okresie styczeń-czerwiec 2015 r., kiedy 
stopa przeciętnego zatrudnienia ogółem 
wyniosła 1,1%, zaś w sektorze przedsię-
biorstw przemysłowych 2,7%8.

Wzrost popytu na pracę znalazł odzwier-
ciedlenie w spadku bezrobocia rejestro-
wanego, którego stopa w czerwcu 2015 r. 
wyniosła 10,3% i była niższa o 1,7 punk-
tu procentowego w porównaniu z czerw-
cem 2014 r. oraz o 3,6 punktu procento-
wego niższa w porównaniu ze styczniem 
2014 r. Towarzyszyła temu umiarkowa-
na presja płacowa – przeciętne wynagro-
dzenie miesięczne w gospodarce narodo-
wej wzrosło w 2014 r. o 3,4% (czyli o tyle 
samo jak w 2013 r.). Siłę nabywczą śred-
niej płacy dodatkowo zwiększała stabili-
zacja cen towarów i usług na niskim pozio-
mie oraz okresowy ich spadek (deflacja).  
Przyczyniło się to do wzrostu konsumpcji 
gospodarstw domowych, czemu sprzyjał 
także tani kredyt. 

Prognozy na 2016 r. zakładają dalsze ob-
niżanie się stopy bezrobocia rejestrowa-
nego, przy czym, zdaniem Ministerstwa 
Finansów, wspomniany wskaźnik zmniejszy 
się w końcu tego roku do 9,8%, natomiast  

7 Z jednej strony było to następstwem wzrostu produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Iraku oraz 
utrzymywania się wysokiego wydobycia w Arabii Saudyjskiej, z drugiej zaś – spadku światowego zapo-
trzebowania na ten surowiec w rezultacie spowolnienia wzrostu gospodarczego w wielu krajach, w tym 
zwłaszcza w Chinach, a także wolnej poprawy koniunktury w strefie euro.

8 Wyjątek stanowiły budownictwo i górnictwo, gdzie omawiany wskaźnik w 2014 r. spadł o 6,4-6,5%. 
W okresie styczeń-czerwiec 2015 r., w porównaniu do sześciu miesięcy 2014 r., zniżkowa tendencja zo-
stała utrzymana w skali zbliżonej do 2014 r.
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w opinii ekspertów IBnGR, możliwy jest 
jeszcze głębszy spadek, do 9%9. Z kolei 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
w gospodarce narodowej ma wzrosnąć 
w 2016 r. o 3,6%, co oznacza, że w dal-
szym ciągu nie przewiduje się wystąpie-
nia silnej presji płacowej. 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
w sektorze przedsiębiorstw
W I kwartale 2015 r. podstawowe wskaźni-
ki ekonomiczno-finansowe w grupie przed-
siębiorstw niefinansowych jako całości oka-
zały się lepsze niż przed rokiem. Stanowiło 
to kontynuację poprawy zapoczątkowa-
nej w 2014 r. W ciągu pierwszych trzech 
miesięcy 2015 r. przychody z całokształ-
tu działalności wzrosły o 4,6%, wynik na 
sprzedaży produktów, towarów i mate-
riałów o 4,2%, zaś wynik finansowy netto 
o 9,7%. Zysk netto wykazało 68,7% przed-
siębiorstw, to jest o 1,1 punktu procento-
wego więcej niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. Nieznacznie poprawił się 
wskaźnik rentowności obrotu netto (3,9% 
wobec 3,8% przed rokiem), a także wskaź-
niki płynności I i II stopnia. Lepsze wy-
niki ekonomiczno-finansowe przyczyniły  
się do wzrostu optymizmu przedsiębior-
ców i wpłynęły pozytywnie na skłon-
ność firm do inwestowania. Obraz kon-
dycji sektora przedsiębiorstw nadal jest 

jednak niejednoznaczny, bowiem obok 
dziedzin, w których poprawa wskaźni-
ków jest ewidentna, występują obszary, 
gdzie zmiany in plus są niewielkie albo 
wręcz żadne. Dopiero w następnych kwar-
tałach 2015 r., o ile tendencja do wzmac-
niania kondycji firm nie zostanie zaha-
mowana, poprawa sytuacji ekonomicz-
no-finansowej przedsiębiorców nabierze  
bardziej zdecydowanego wymiaru.

Stan finansów publicznych
Dobrym wynikom polskiej gospodarki to-
warzyszy poprawa kondycji finansów pu-
blicznych, której wyrazem jest obniże-
nie w 2014 r. deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w relacji do 
PKB do poziomu 3,2%, co umożliwiło za-
mknięcie wobec Polski unijnej procedury 
nadmiernego deficytu10. Zgodnie z pro-
gnozami Komisji Europejskiej, w 2015 r. 
deficyt nie powinien przekroczyć 2,8%, 
zaś w 2016 r. jeszcze się obniży do 2,6%.

Zejście deficytu do poziomu około 3% 
PKB było możliwe dzięki prowadzeniu 
przez minione trzy lata bardzo restryk-
cyjnej polityki fiskalnej pod hasłem kon-
solidacji finansów publicznych. Ramy po-
lityki wydatkowej ogranicza obowiązu-
jąca od 2013 r. reguła wydatkowa, która 
określa, ile sektor instytucji rządowych 
i samorządowych może wydać w danym 

9 Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2015, s. 11; „Stan 
i prognoza koniunktury”, op. cit., s. 5.

10 Formalnie procedura została zamknięta w czerwcu 2015 r. Polska została objęta procedurą nadmiernego 
deficytu w 2009 r., w konsekwencji wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w re-
lacji do poziomu PKB 7,6%, ponaddwukrotnie przekraczającego pułap dozwolony przez prawo wspólnoto-
we (3% w ramach tzw. kryteriów z Maastricht). Spadek deficytu umożliwił obniżenie wskaźnika długu pu-
blicznego w relacji do PKB z 55,7% w 2013 r. do 50,1% w 2014 r. W latach 2016–2017 Komisja Europej-
ska prognozuje niewielki wzrost wskaźnika długu, który ma osiągnąć równowartość 50,8-50,9% PKB.
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roku, w zależności od tempa wzrostu go-
spodarczego i stanu finansów publicznych. 
Zakończenie procedury nadmiernego defi-
cytu potwierdziło jedynie, że Polska speł-
nia minimalne wymagania, określone przez 
prawo wspólnotowe w tym zakresie, co 
oznacza, iż polityka fiskalna musi być 
nadal zorientowana na ograniczanie nie-
równowagi finansów publicznych. Będą 
temu służyć między innymi poprawa efek-
tywności wydatków publicznych11 oraz 
zwiększenie stopnia ściągalności podat-
ków. Postęp w tym zakresie stworzy prze-
strzeń do zmniejszenia stopnia fiskalizmu 
państwa12, który w Polsce uważany jest za 
jeden z czynników wpływających nega-
tywnie na przedsiębiorczość oraz aktyw-
ność gospodarczą, a także przyczyniają-
cych się do istnienia szarej strefy. 

Handel zagraniczny
NBP przewiduje, że w 2015 r. tempo wzro-
stu eksportu przyspieszy drugi rok z rzędu 
i osiągnie 7,6% (wobec 5,2% w 2014 r. i 4,8% 
w 2013 r.), głównie za sprawą – w sumie 
dość słabej – poprawy koniunktury w po-
zostałych państwach UE, na które przypa-
da blisko 80% całej sprzedaży zagranicz-
nej. Dzięki rosnącym dostawom na rynek 
unijny oraz rynki pozaeuropejskie udało 
się skompensować z nadwyżką spadek 

wywozu na rynki wschodnie (w szcze-
gólności do Rosji i na Ukrainę). Spadek 
ten nastąpił wskutek – po pierwsze – kon-
fliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz związa-
nych z tym sankcji UE wobec Rosji i od-
powiedzi Moskwy w postaci embarga na 
import z UE (w tym z Polski) artykułów 
żywnościowych, po drugie – pogłębiają-
cej się recesji w Rosji, a także kryzysu go-
spodarczego na Ukrainie. 

Mimo niezbyt sprzyjających uwarunko-
wań zewnętrznych (wolne tempo popra-
wy w strefie euro, ograniczenia w handlu 
z Rosją i Ukrainą), polski eksport powięk-
szył się w 2014 r. o 5,2% – do 163,1 mld 
euro, natomiast od początku stycznia 
do końca maja 2015 r. przyrost ekspor-
tu wyniósł w stosunku do analogicznego 
okresu 2014 r. 6,2%, co w liczbach bez-
względnych oznaczało wywóz o wartości 
72 mld euro. W pierwszych pięciu mie-
siącach 2015 r. saldo wymiany osiągnęło 
2,9 mld euro – w porównaniu z deficy-
tem w wymiarze 0,7 mld euro w takim 
samym okresie roku poprzedniego, zaś rok 
2014 zamknął się deficytem rzędu 2,5 mld 
euro, nieco większym niż w 2013 r. (2 mld 
euro). Oznaczało to zdecydowaną popra-
wę w perspektywie minionego dwudzie-
stolecia, w tym uzyskanie w 2015 r. po 
raz pierwszy nadwyżki w całej wymianie 

11 W tym kontekście Komisja Europejska, opiniując krajowy program reform Polski na 2015 r., zaleciła m.in. 
ustanowienie niezależnej rady budżetowej, ograniczenie stosowania obniżonych stawek podatku VAT, 
rozpoczęcie procesu dostosowywania systemów emerytalnych dla rolników i górników do zasad po-
wszechnego systemu emerytalnego oraz stworzenie systemu szacowania i rejestracji dochodów rolników. 
Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na 
temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2015 r., COM(2015) 270 final, Bruksela,  
13.05.2015 r., s. 5.

12 Krokiem w tym kierunku byłoby np. obniżenie podstawowej stawki VAT o jeden punkt procentowy do  
poziomu sprzed 2011 r. (22%).
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z zagranicą13. Mimo rosnącego wywozu, 
z uwagi na wysoką dynamikę importu, 
wkład eksportu netto we wzrost gospo-
darczy będzie przez cały okres 2015–2017 
ujemny, co oznacza, że eksport pozosta-
nie czynnikiem obniżającym w tym cza-
sie stopę PKB.

W latach 2016–2017 tempo wzrostu pol-
skiego eksportu nieco zwolni, chociaż po-
winno przekraczać 6%. Po pierwsze, będzie 
to wynikało z wyraźnego przyhamowania 
procesów rozwojowych w tak zwanych go-
spodarkach wschodzących (m.in. Chinach, 
Brazylii i Rosji), które stanowią ważne źró-
dło popytu na rynkach międzynarodowych 
w ramach globalnych łańcuchów wartości 
dodanej. Po drugie, wyczerpią się możli-
wości wzrostu importu przez kraje strefy 
euro z uwagi na ustabilizowanie się przynaj-
mniej w latach 2015–2016 dynamiki PKB 
na względnie niskim poziomie. Po trzecie, 
nastąpi dalszy spadek wywozu do państw 
WNP, zwłaszcza do Rosji. Jednocześnie 
można oczekiwać istotnego wzrostu tych 

komponentów popytu w polskiej gospodar-
ce, które cechują się dużą importochłon-
nością, co będzie skutkowało wyższą dy-
namiką importu niż eksportu i w konse-
kwencji spowoduje pewne pogorszenie 
salda wymiany Polski z zagranicą.

Obecna sytuacja gospodarcza w Rosji i na 
Ukrainie oraz następstwa napięć w stosun-
kach między tymi państwami mocno ude-
rzyły w polski eksport na rynki wschod-
nie14. Utrudnienia w działalności na rynku 
rosyjskim dotyczą głównie eksporterów 
artykułów rolno-spożywczych, lecz pogar-
szająca się sytuacja gospodarcza Rosji i głę-
boki kryzys na Ukrainie wpływają nega-
tywnie również na handel innymi towara-
mi. Problemy w relacjach gospodarczych 
z Rosją powinny być dla polskich firm do-
datkowym bodźcem do dywersyfikacji kie-
runków eksportu. Z analiz prowadzonych 
przez ekspertów Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych wynika, że możliwo-
ści w tym zakresie są dość duże15, cho-
ciaż wejście na nowe rynki wymaga czasu 

13 W wymianie z państwami UE Polska od wielu już lat notuje nadwyżkę w obrotach, która w latach 
2013–2014 wyniosła odpowiednio 24,5 i 28,8 mld euro oraz 15,7 mld euro po pięciu miesiącach 2015 r.

14 W 2014 r. polski eksport do Rosji zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 14%, zaś na Ukra-
inę o 27%. W okresie styczeń–maj 2015 r. spadek ten pogłębił się – eksport do Rosji w stosunku do analo-
gicznego okresu roku poprzedniego zmniejszył się o 31,6%, a na Ukrainę o 13,3%. W konsekwencji udział 
tych państw w strukturze polskiego eksportu obniżył się w przypadku Rosji z 5,26% w 2013 r. do 4,29% 
w 2014 r., a w przypadku Ukrainy odpowiednio z 2,78% do 1,93%. Po pięciu miesiącach 2015 r. wskaźni-
ki te zmniejszyły się do 2,74% (Rosja) i 1,47% (Ukraina).

15 Alternatywnymi kierunkami polskiego eksportu powinny być przede wszystkim rynki pozaeuropej skie. Dla 
producentów artykułów rolno-spożywczych szczególnie perspek tywicznymi kierunkami eksportu takich 
produktów, jak jabłka, inne owoce świeże lub suszone czy sery i twarogi, są kraje Azji Wschodniej oraz 
Bliskiego Wschodu. Dla dostaw ców maszyn i urządzeń oraz artykułów przemysłowych, w tym np. ekspor-
towanych do Rosji części i akcesoriów do po jazdów mechanicznych i systemów teleko munikacyjnych czy 
maszyn i urządzeń do zakładów przemysłowych, atrakcyjne moż liwości biznesowe stwarzają m.in. rynki 
bliskowschodnie i amerykańskie, jak rów nież szybko się rozwijające i inwestujące znaczne środki w roz-
budowę infrastruk tury niektóre kraje Afryki oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W przypadku  
produktów przemysłu chemicznego, m.in. leków, kosmetyków czy farb, największe perspektywy rozwoju 
eksportu istnieją w Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie. 
A. Gradziuk i D. Wnukowski (red.): Rosja nie do zastąpienia? Alternatywne rynki dla polskiego eksportu, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015, s. 26-81.
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i nakładów finansowych (na promocję pol-
skich towarów i rozpoznanie lokalnych 
rynków).

Podsumowanie oceny sytuacji 
makroekonomicznej Polski
Polska gospodarka wróciła na drogę szyb-
szego wzrostu gospodarczego i w perspek-
tywie 2017 r. będzie należała do przodu-
jących pod tym względem państw UE. 
W Polsce, podobnie jak w niektórych in-
nych krajach Unii16, obecnie nie występuje 
ryzyko powstania nierównowagi makro-
ekonomicznej, mogącej doprowadzić do 
poważnych perturbacji gospodarczych, 
z recesją włącznie17. 

Na brak tego ryzyka wskazują zwłasz-
cza następujące przesłanki:
• silny wzrost popytu wewnętrznego, 

będący efektem ożywienia konsump-
cji oraz inwestycji, które rosną dzięki po-
prawie sytuacji na rynku pracy i zwięk-
szonej sile nabywczej gospodarstw do-
mowych, a także rozszerzającej się skali 
aktywności gospodarczej i poprawiają-
cej się kondycji ekonomiczno-finanso-
wej firm;

• wzrost sprzedaży wyrobów i usług, 
w tym sprzedaży eksportowej, potwier-
dzający konkurencyjność wytwarzanych 
w kraju wyrobów oraz wskazujący na 
znaczący potencjał eksportowy tkwią-
cy w polskiej gospodarce;

• brak presji inflacyjnej;

• relatywnie małe zadłużenie sektora pry-
watnego i publicznego, należące do naj-
niższych w UE;

• niewielki deficyt handlowy w latach 
2013–2014 oraz nadwyżka w obrotach 
po pięciu miesiącach 2015 r., co umożli-
wiło ograniczenie do względnie niskiego 
pułapu ujemnego salda obrotów bieżą-
cych w relacji do PKB (1,4% w 2014 r.);

• sukcesywny spadek bezrobocia, przy ro-
snącym poziomie zatrudnienia i stopnio-
wej poprawie produktywności, a także 
braku presji płacowej, co hamuje wzrost 
jednostkowych kosztów pracy;

• brak oznak nierównowagi na rynku nie-
ruchomości. 

Jedynym wskaźnikiem, w przypadku któ-
rego Polska przekroczyła próg ostrzegaw-
czy ustalony przez Komisję Europejską 
jest międzynarodowa pozycja inwestycyj-
na netto (MPI)18. Z danych NBP wyni-
ka, że w Polsce od 2004 r. wskaźnik MPI 
systematycznie wzrasta i w 2014 r. miał 
równowartość minus 67,4% PKB, niemal 
dwukrotnie przekraczając dopuszczalny 
poziom (minus 35% PKB). Jest to o tyle 
ważne, że warunkiem przyspieszenia dłu-
gookresowej dynamiki PKB do 4-5% jest 
– w sytuacji wyczerpania się prostych 
rezerw rozwojowych – znaczące zwięk-
szenie inwestycji. Do ich sfinansowania, 
wobec niskiego poziomu oszczędności kra-
jowych, niezbędny jest napływ kapitału 
zagranicznego, w tym zwłaszcza w formie 

16 Chodzi o Austrię, Czechy, Danię, Luksemburg, Maltę, Słowację i republiki bałtyckie.
17 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Europej-

skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2015 r.), 
Komisja Europejska, COM(2014) 904 final, Bruksela, 28.11.2014 r., s. 4.

18 Wskaźnik ten pokazuje bilans należności zagranicznych danego kraju oraz jego zobowiązań wobec zagra-
nicy w relacji do PKB.
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bezpośrednich inwestycji. Stopień zadłu-
żenia Polski z tego tytułu wobec zagrani-
cy pokazuje właśnie ujemna wartość MPI. 
Fakt, że w przypadku Polski wskaźnik MPI 

znacznie przekroczył wartość progową, 
nie świadczy jednak, iż Polska stoi wobec 
ryzyka naruszenia równowagi makroeko-
nomicznej19.

19 Raport o inflacji…, op. cit., s. 38-39. Decydujące znaczenie ma tutaj bezpieczna w przypadku Polski struktura 
pasywów zagranicznych. Po pierwsze, ponad połowę MPI netto Polski stanowią bezpośrednie inwestycje za-
graniczne. Po drugie, znaczącą część zobowiązań zagranicznych netto stanowią instrumenty niedłużne (ka-
pitały własne i reinwestycje zysków), które są bardzo stabilną formą finansowania zagranicznego. Po trze-
cie, dodatkowym buforem ograniczającym ryzyko związane z wysoką (ujemną) wartością wskaźnika MPI jest 
znaczący zasób aktywów rezerwowych, jakie posiada Polska (w grudniu 2014 r. wynosiły one 82,7 mld euro).

20 Z prowadzonych od wielu lat badań, w tym pod auspicjami Banku Światowego, wynika, że istnieją dwa 
charakterystyczne progi na ścieżce rozwoju przeciętnego państwa – wyznaczone przez poziom PKB per 
capita, wynoszące odpowiednio około 11 tys. oraz 17 tys. dolarów – po przekroczeniu których wzrost go-
spodarczy może znacząco stracić na dynamice. W praktyce skokowy spadek PKB ma miejsce stosunko-
wo rzadko i najczęściej jest poprzedzony przejściowymi tąpnięciami tego wskaźnika, przy coraz krótszych 
i płytszych fazach poprawy koniunktury, aż w pewnym momencie krzywa długookresowego wzrostu go-
spodarczego ulega spłaszczeniu na poziomie wyraźnie niższym w porównaniu do okresu wcześniejszego, 
zanim przekroczony został pierwszy lub drugi ze wspomnianych progów PKB per capita.

21 T. Goedecki, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski: Kurs na innowacje…, op. cit.,s. 6, 30-35.

WYZWANIA, PRZED KTÓRYMI STOI POLSKA W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI 
PRZYSPIESZENIA WZROSTU GOSPODARCZEGO

Ryzyko pułapki  
średniego dochodu
Przez pojęcie pułapki średniego docho-
du rozumie się sytuację, w której szybko  
rosnąca gospodarka po osiągnięciu pew-
nego pułapu rozwoju zaczyna wyraźnie 
tracić dynamikę i wchodzi w okres spo-
wolnionego wzrostu PKB20. Głównym 
powodem tego stanu rzeczy są trudno-
ści z przestawieniem gospodarki ze wzro-
stu opartego na imporcie nowoczesnych 
technologii na tory rozwoju opartego na 
wewnętrznym potencjale naukowo-ba-
dawczym i innowacyjnym w momencie, 
gdy zanika przewaga konkurencyjna w po-
staci relatywnie niskich kosztów pracy. 
W tej sytuacji gospodarka zaczyna tracić 

impet rozwojowy, bowiem napływające 
do danego kraju technologie nie stają się 
– z uwagi na brak niezbędnych do tego wa-
runków i mechanizmów – zaczynem dal-
szego rozwoju technologicznego, dokonu-
jącego się na bazie rosnącego w siłę kra-
jowego potencjału naukowo-badawczego  
i innowacyjnego. W państwach, które 
uniknęły pułapki średniego dochodu taki 
potencjał, po osiągnięciu odpowiedniego 
poziomu rozwoju, zaczynał kreować wła-
sne rozwiązania technologiczne w coraz 
to nowych obszarach gospodarki, na bazie 
których powstawały impulsy do dalsze-
go postępu w dziedzinie technologii i in-
nowacji w rosnącej liczbie gałęzi przemy-
słu i usług21. 
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Pułapką średniego dochodu szczególnie 
są zagrożone państwa, które22:
1. Wyspecjalizowały się w produkcji o ni-
skim i średnim stopniu zaawansowania 
technologicznego i nie są w stanie wy-
twarzać oraz eksportować różnorodnych 
wyrobów opartych na wiedzy i innowa-
cjach, mieszczących się wysoko w łańcu-
chu tworzenia wartości dodanej. Jak wy-
nika z tabeli 3, w Polsce udział wyrobów 

zaliczanych do tak zwanej wysokiej tech-
niki w strukturze produkcji sprzedanej 
przetwórstwa przemysłowego w 2013 r. 
wynosił zaledwie 5%. Wskaźnik ten 
przez cały analizowany przedział czasu 
pozostawał na bardzo niskim poziomie 
i w dodatku – po okresie wzrostu do 6,8% 
w pierwszych latach członkostwa Polski 
w UE (efekt otworzenia się rynku polskie-
go na import nowoczesnych technologii 

Tabela 3. Struktura produkcji sprzedanej wyrobów przetwórstwa przemysłowego 
w Polsce w latach 2005–2013 według poziomu techniki (w %)

Poziom techniki 2005 2010 2012 2013

Wysoka technika
Produkcja wyrobów farmaceutycznych, komputerów,  
wyrobów elektronicznych i optycznych, statków powietrz-
nych i kosmicznych

4,5 6,8 5,4 5,0

Średniowysoka technika
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń 
elektrycznych, maszyn i urządzeń, pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep, pozostałego sprzętu trans-
portowego, a także urządzeń, instrumentów oraz wyro-
bów medycznych

26,1 27,2 26,5 26,7

Średnioniska technika
Reprodukcja zapisanych nośników informacji, produkcja 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineral-
nych surowców niemetalicznych, metali i wyrobów z me-
tali, statków i łodzi, a także naprawa, konserwacja i insta-
lowanie maszyn i urządzeń

32,1 32,8 35,1 34,3

Niska technika
Produkcja artykułów spożywczych, napojów, wyrobów  
tytoniowych, wyrobów tekstylnych, odzieży, skór i wyro-
bów skórzanych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikli-
ny, papieru i wyrobów z papieru, mebli oraz pozostałych 
wyrobów nie wymienionych wyżej, drukowanie i działal-
ność związana z poligrafią

37,3 33,2 33,0 34,0

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, kolejne wydania.

22 D. Ciesielska, M. J. Radło: Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu. Perspektywa Polski, 
„Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie” nr 2/2014, s. 6-7.
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z państw zachodnioeuropejskich) – w ko-
lejnych latach uległ nawet obniżeniu o nie-
mal 2 punkty procentowe. W sumie więc 
cechą charakterystyczną polskiej gospo-
darki jest ukierunkowanie na wytwarza-
nie wyrobów zaliczanych do kategorii ni-
skiej i średniej techniki, których udział 
w całokształcie działalności przemysłu 
przez cały czas dominuje i stanowi około 
2/3 wolumenu produkcji.
2. W relatywnie niewielkim stopniu wyko-
rzystują wiedzę oraz innowacje jako czyn-
nik pobudzający wzrost gospodarczy i nie 
są w stanie wdrożyć modelu gospodarcze-
go ukierunkowanego na samoistny roz-
wój wysokich technologii. Faktem jest, 
że do pewnego poziomu zaawansowania 
technologicznego postęp w tym zakresie 
może bazować – jak to miało miejsce przez 
długi czas po 1989 r. w polskim przemyśle 
przetwórczym i sektorze usług – na wyko-
rzystaniu prostych rezerw rozwojowych, 
takich jak: akumulacja kapitału, poprawa 
jakości kapitału społecznego (poszerze-
nie zasięgu edukacji na poziomie średnim 
i wyższym), import technologii z zagrani-
cy, zwiększenie dzięki bodźcom rynko-
wym efektywności wykorzystania czyn-
ników produkcji oraz uzyskanie względnie  
stabilnej pozycji na rynku międzynarodo-
wym, opierającej się na niskich kosztach 
pracy i specjalizacji w produkcji wyrobów 
o niewielkiej wartości dodanej. Dzięki wy-
korzystaniu takich właśnie rezerw pol-
ska gospodarka zdołała uchronić się przed 
wpadnięciem w pułapkę średniego do-
chodu w okresie 1998–2001, kiedy PKB  

per capita osiągnął pierwszy próg szcze-
gólnego zagrożenia tą pułapką.

Dalszy rozwój technologiczny i unik-
nięcie pułapki średniego dochodu w mo-
mencie zbliżania się wskaźnika PKB per 
capita do drugiego progu wymaga zasad-
niczej reorientacji modelu gospodarczego 
i zastąpienia modelu czysto imitacyjnego 
(powielającego produkcję krajów bardziej 
zaawansowanych technologicznie) mode-
lem kreatywnym, z wyeksponowaną rolą 
wiedzy i innowacji oraz sprawnie działa-
jącymi mechanizmami kreującymi stały 
postęp technologiczny przemysłu i sektora 
usług, opierający się na tych czynnikach.
3. Nie potrafią stworzyć otoczenia prawno--
-instytucjonalnego działalności gospodar-
czej, które wspierałoby i zachęcało przed-
siębiorców do angażowania się w projekty  
obarczone ponadprzeciętnym ryzykiem 
ekonomicznym, w tym zwłaszcza do-
tyczące wysokich technologii i innowa-
cji. W opinii Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców, polskie firmy działają 
w znacznie trudniejszych warunkach, niż 
ich europejscy konkurenci23, co między 
innymi wynika z występujących w Polsce 
uciążliwości administracyjno-biurokra-
tycznych, utrudniających realizację in-
westycji, wysokich pozapłacowych kosz-
tów pracy, niestabilnego i mało czytelnego 
prawa podatkowego czy problemów z szyb-
kim egzekwowaniem umów biznesowych. 
Dodatkowo przedsiębiorcy zaangażowani 
w projekty dotyczące wysokich technolo-
gii oraz innowacji mają poważne trudno-
ści z zabezpieczeniem źródeł finansowania 

23 Warunki prowadzenia firm w Polsce. Raport, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa, luty 2015 r., s. 1.
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tego rodzaju przedsięwzięć (skutek niechę-
ci banków do kredytowania działalności 
badawczo-rozwojowej oraz efekt niedo-
rozwoju funduszy venture capital/private 
equity), a także ze znalezieniem krajowej  
oferty w obszarze badań i rozwoju, która 
byłaby dostosowana do faktycznych po-
trzeb polskiego przemysłu oraz rozsąd-
nie wyceniona. 

W najnowszym raporcie Doing Business 
(edycja z 2015 r.), przygotowywanym pod 
auspicjami Banku Światowego i analizu-
jącym warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej w poszczególnych krajach, 
Polska została sklasyfikowana na 32 miej-
scu, dwa miejsca niżej niż w 2014 r. (tabe-
la 4). Oczywiście, biorąc pod uwagę dużą 
liczbę państw objętych badaniem (189), 
można by sądzić, że przyznane Polsce miej-
sce w rankingu nie jest wcale takie złe, 

jednak gdy pod uwagę weźmie się oceny 
cząstkowe, wówczas wyraźnie widać, że 
pod pewnymi względami (np. w wypadku 
procedury uzyskiwania pozwolenia na bu-
dowę czy regulacji podatkowych), Polska 
zajmuje bardzo odległą pozycję (80-135).
Niektóre z zasygnalizowanych wyżej kwe-
stii zostały bardziej szczegółowo omówio-
ne w dalszej części artykułu.
4. Stoją wobec poważnych wyzwań demo-
graficznych związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa i pogorszaniem się relacji 
między liczbą osób w wieku produkcyjnym 
i nieprodukcyjnym. W Polsce w 2014 r., 
jak wynika z prognozy demograficznej 
EUROPOP 2013, na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym (15-64 lata) przypada-
ło 588 osób w wieku nieprodukcyjnym  
(0-14, 65 lat i więcej), natomiast w 2020 r. 
byłoby to już 680 osób – o  ile wiek 

Tabela 4. Łatwość prowadzenia biznesu w Polsce

Kryterium oceny
Pozycja w rankingu

2014 r. 2015 r.

Łatwość prowadzenia biznesu – wskaźnik sumaryczny 30 32

Zakładanie biznesu 80 85

Pozwolenia budowlane 135 137

Rejestracja nieruchomości 39 39

Dostępność kredytów 14 17

Ochrona inwestorów mniejszościowych 35 35

Regulacje podatkowe 81 87

Handel zagraniczny 46 41

Egzekwowanie umów 54 52

Liczba państw objętych badaniem 189

Źródło: Ranking według Doing Business, Bank Światowy, edycje z 2014 r. i 2015 r.
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emeryt alny nie zostałby podwyższony 
lub 608 osób – przy uwzględnieniu pod-
wyższenia wieku emerytalnego do 67 lat 
jednakowo dla kobiet i mężczyzn24. Zmiana 
wieku emerytalnego w takim wymiarze 
spowoduje jedynie złagodzenie wyzwań 
demograficznych stojących przed Polską. 
Sytuacja ta uwypukla potrzebę szerokie-
go wprowadzania w polskiej gospodarce 
wysoko wydajnych technik wytwarzania 
i zarządzania procesem produkcji, które 
z natury rzeczy bazują na zaawansowa-
nych technologiach i innowacjach.
5. Mają przeregulowane rynki, w tym 
zwłaszcza rynek pracy. W tej sytuacji 
przedsiębiorcy mają problemy ze zwolnie-
niem zbędnych pracowników w celu dosto-
sowania poziomu zatrudnienia do potrzeb 
wynikających z aktualnego stanu koniunk-
tury, natomiast zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę mogą wykorzystywać moż-
liwości wynikające z Kodeksu pracy, aby 
posiadanej pracy łatwo nie stracić, ale jeśli 
już do tego dojdzie, znalezienie nowego 
miejsca zatrudnienia okazuje się bardzo 
trudne. Zbyt sztywne prawo pracy po-
woduje, że nawet w okresie silnego oży-
wienia gospodarki liczba nowych miejsc 
pracy rośnie wolno, a ponadto na rynku 
pracy utrzymują się zjawiska patologicz-
ne (praca na czarno, segmentacja rynku 
pracy, upowszechnienie tzw. śmieciowych 
umów o pracę).
6. Nie potrafią trafnie wyznaczyć kierun-
ków i form polityki gospodarczej, która 

umożliwiłaby efektywne wspomaganie 
perspektywicznych sektorów gospodarki 
charakteryzujących się dużym udziałem 
wysokiej techniki. W rezultacie wsparcie 
publiczne jest często kierowane do branż 
albo zbyt nowoczesnych, za bardzo oddalo-
nych od przewagi konkurencyjnej zapew-
niającej dotychczasowe sukcesy rynkowe, 
albo zbyt już przestarzałych, które z kolei 
tracą swoją przewagę i w konsekwencji nie 
mogą być lokomotywą dalszego rozwoju.

Słabnięcie przewagi konkurencyjnej 
Polski opartej na niskich kosztach pracy

Od momentu akcesji do UE Polsce udało 
się znacząco poprawić wydajność pracy. 
Wskaźnik wydajności w przeliczeniu na 
zatrudnionego wzrósł z 61,8% średniej dla 
28 krajów UE w 2004 r. do 74,3% w 2013 r., 
z kolei wskaźnik wydajności w przelicze-
niu na godzinę pracy wyniósł w 2013 r. 
59,9% średniej dla całej Unii, wobec 49,8% 
w 2004 r.25. Niemniej jednak poziom wy-
dajności pracy w Polsce w przeliczeniu na 
roboczogodzinę wciąż stanowi jedynie nie-
wiele ponad połowę przeciętnego pozio-
mu wydajności w UE, a ponadto niektóre 
inne środkowo- i wschodnioeuropejskie 
kraje Unii (Słowacja, republiki bałtyckie) 
w okresie 2004–2013 odnotowały w tym 
względzie większy postęp niż nasz kraj. 

Dotychczas międzynarodowa konku-
rencyjność polskiej gospodarki opiera-
ła się głównie na korzystnej relacji kosz-
tów pracy do wydajności pracy – koszt 

24 Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016–2020, ZUS, Warszawa, 
listopad 2014 r., s. 15.

25 Baza danych Eurostat, tablica tec00116.
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1 roboczogodziny w gospodarce krajowej 
był w 2014 r. około 3,9 razy niższy niż w go-
spodarce niemieckiej oraz 4,3 razy niższy 
niż w gospodarce francuskiej26, natomiast 
wydajność pracy w przeliczeniu na 1 ro-
boczogodzinę była w tym czasie w Polsce 
niższa niż w Niemczech i Francji tylko 
o około 2,2 razy27. W miarę dalszego po-
stępu w procesie doganiania krajów „pięt-
nastki” pod względem wydajności pracy 
można jednak spodziewać się coraz sil-
niejszej presji na wzrost płacy w Polsce, 
w konsekwencji czego pozytywny wpływ 
relacji kosztów pracy do wydajności pracy 
jako czynnika wspierającego konkuren-
cyjność polskiej gospodarki będzie malał. 
W tej sytuacji w coraz większym stop-
niu warunkiem przyspieszenia dynami-
ki PKB stanie się uruchomienie nowych 
mechanizmów wzrostu opartych na inten-
sywnym wykorzystywaniu wiedzy i inno-
wacji. Tylko w ten sposób Polska będzie 
mogła skutecznie rywalizować na zglobali-
zowanych rynkach światowych, a zwłasz-
cza sprostać silnej presji konkurencyjnej 
ze strony producentów z krajów o niższej 
niż w Polsce cenie pracy.

Nikła rola wiedzy i innowacji 
w pobudzaniu wzrostu gospodarczego
Jak na razie polskiej gospodarce w nie-
znacznym tylko zakresie udało się wejść 
na ścieżkę rozwoju opartego na wiedzy 

i innowacjach. Potwierdzają to odległe 
miejsca Polski w międzynarodowych 
rankingach innowacyjności (tabela 5). 
Oczywiście widoczne są zmiany świad-
czące o poprawie w tym zakresie, ale na-
stępują one stosunkowo wolno. Pozytywną 
informacją jest zwłaszcza wzrost nakła-
dów na badania naukowe i prace rozwo-
jowe, które w 2013 r. wyniosły w Polsce 
14,4 mld zł i były o ponad 1/3 wyższe niż 
w 2009 r. (tabela 6). Pociągnęło to za sobą 
zwiększenie udziału wydatków na badania 
naukowe i prace rozwojowe w PKB z 0,56% 
w 2004 r. do 0,87 w 2013 r., ale wskaźnik 
ten wciąż pozostaje przeszło dwukrotnie 
niższy od średniej unijnej (2,01%)28. 

W strukturze wydatków na badania 
naukowe i prace rozwojowe najwięk-
szy udział ma obecnie sektor przedsię-
biorstw (w 2013 r. 43,6%), podczas gdy 
udział sektora rządowego wynosi 26,8%, 
zaś udział sektora szkolnictwa wyższego 
29,3%. Oznacza to istotną zmianę w po-
równaniu z 2009 r., kiedy udział sektora 
przedsiębiorstw w nakładach na badania 
naukowe i prace rozwojowe wynosił tylko 
28,5% i znacznie ustępował udziałowi sek-
torów rządowego oraz szkolnictwa wyż-
szego. Można powiedzieć, że publiczne 
wydatki na badania naukowe i prace roz-
wojowe w relacji do PKB osiągnęły obec-
nie w Polsce wysokość jakiej w zasadzie 
należałoby się spodziewać, biorąc pod 

26 W polskiej gospodarce koszt 1 roboczogodziny wynosił 8,2 euro, zaś w Niemczech i Francji odpowiednio 
31,8 euro oraz 35,2 euro; „Eurostat Newsrelease” No 56/2015, 30 March 2015, s. 4.

27 W Polsce wydajność pracy w przeliczeniu na 1 roboczogodzinę wynosiła 29,5 dolara, zaś w Niemczech 
i Francji odpowiednio 63,5 oraz 64 dolary; <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV#>.

28 Baza danych Eurostat, tablica t2020_20; Nauka i technika w 2013 r., GUS, Warszawa 2014, s. 127. Zgod-
nie ze Strategią rozwoju kraju 2020, udział wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe do 2020 r. 
powinien osiągnąć poziom 1,7%.
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Tabela 5. Miejsce Polski w wybranych międzynarodowych rankingach innowacyjności

Ranking
innowacyjności

Państwa 
objęte

badaniem

Miejsce 
Polski 

w rankingu

Kryteria (czynniki) brane pod uwagę
przy ustalaniu miejsca państw objętych 

badaniem

Innovation Union 
Scoreboard 2015 28 krajów UE 23

25 wskaźników w ramach 8 obszarów problemo-
wych (zasoby ludzkie, system B+R, finansowanie 
B+R, inwestycje, aktywność firm, aktywność paten-
towa, innowatorzy wśród MSP, efekty ekonomiczne)

Regional 
Innovation
Scoreboard 2014

190 regionów 
z 22 krajów UE 
oraz Szwajcarii

i Norwegii

221)

11 wskaźników (ludność z wyższym wykształceniem, 
B+R w sektorze publicznym, B+R w sektorze prywat-
nym, innowacje poza obszarem B+R, aktywność MSP 
w sferze innowacji, współpraca MSP w sferze innowa-
cji, aplikacje patentowe w EPO, innowatorzy w dzie-
dzinie produktów i procesów, innowatorzy w dziedzi-
nie marketingu i organizacji, zatrudnienie w przemy-
śle średniej i wysokiej technologii, obrót innowacjami)

Global 
Competitiveness 
Index 2014–2015

144 kraje  
świata

63
72

Wskaźniki w filarze „Innovation and sophistication 
factors”, w tym wskaźnik “innovations”

The Bloomberg 
Innovation  
Index 2015

50 najbardziej 
innowacyjnych 
krajów świata

25
6 obszarów problemowych (badania i rozwój, inno-
wacyjna produkcja, firmy wysokiej techniki, edu-
kacja, personel naukowy oraz system patentowy)

The Global 
Innovation  
Index 2014

145 krajów 
świata 45

84 wskaźniki w ramach 7 filarów (instytucje, kapi-
tał ludzki i badania, infrastruktura, poziom rozwoju 
rynku, poziom rozwoju biznesu, tworzenie wiedzy 
i technologii, kreatywna produkcja)

1  W Polsce do grupy regionów klasyfikowanych jako „umiarkowani innowatorzy” zaliczono 5 województw 
(mazowieckie, małopolskie, śląskie, podkarpackie i dolnośląskie), pozostałe województwa zostały zali-
czone do grupy „słabych innowatorów”.

Źródło: Rankingi wymienione w tabeli: W. M. Orłowski: Komercjalizacja badań naukowych w Polsce.  
Bariery i możliwości ich przełamania, PwC, Warszawa, lipiec 2013, s. 6.

Tabela 6. Wysokość i struktura nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe  
w Polsce w latach 2009–2013 (w mld zł w cenach bieżących)

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013
Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe, w tym: 9,07 10,42 11,69 14,35 14,42

Sektor przedsiębiorstw
w mld zł 2,58 2,77 3,52 5,34 6,29
udział w % 28,5 26,6 30,1 37,2 43,6

Sektor rządowy
w mld zł 3,11 3,74 4,04 4,01 3,87
udział w % 34,3 35,9 34,6 27,9 26,8

Sektor szkolnictwa wyższego
w mld zł 3,36 3,87 4,10 4,94 4,22
udział w % 37,1 37,1 35,1 34,4 29,3

Sektor prywatnych instytucji  
niekomercyjnych

w mld zł 0,01 0,03 0,03 0,06 0,04
udział w % 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3

Nakłady na badania naukowe i prace 
rozwojowe per capita w zł 238 270 303 372 375

Relacja nakładów na badania naukowe 
i prace rozwojowe do PKB (w %)

Polska 0,67 0,72 0,75 0,89 0,87
Średnia dla UE 1,94 1,93 1,97 2,01 2,01

Źródło: Nauka i technika…, op.cit., s. 53 i 57; Eurostat, tablice rd_gerd_tot oraz tsc00001.
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uwagę aktualny poziom rozwoju gospo-
darczego29. Nadal natomiast zdecydowanie 
zbyt niskie są wydatki na ten cel w sekto-
rze przedsiębiorstw, które w odniesieniu 
do PKB wyniosły w 2013 r. 0,38%, przy 
średniej unijnej 1,29%30. Pod tym wzglę-
dem Polska – ex aequo ze Słowacją – zaj-
muje 23 miejsce w rankingu państw UE.

Polska ustępuje również państwom 
„piętnastki” pod względem stopnia za-
angażowania przedsiębiorców w działal-
ność innowacyjną; w latach 2010–2012 
odsetek firm innowacyjnych w łącznej 
populacji przedsiębiorców działających 
w Polsce wynosił 23%, podczas gdy prze-
ciętna dla UE była przeszło połowę wyż-
sza (48,9%)31. Warto w tym kontekście za-
uważyć, że statystyki mierzące poziom in-
nowacyjności firm nie obejmują na razie 
mikroprzedsiębiorców, którzy – jak wy-
nika z badań Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – mogą również po-
siadać pewien (i być może wcale nie taki 
mały) potencjał innowacyjny, zwłaszcza 
że blisko 60% małych firm deklaruje ak-
tywność w tej dziedzinie32.

Polscy przedsiębiorcy rzadko zabie-
gają o ochronę prawną swoich wynalaz-
ków, zwłaszcza na poziomie europejskim 
– w 2014 r. firmy z Polski dokonały w sumie 
zaledwie 475 zgłoszeń do Europejskiego 

Biura Patentowego (EPO), co stanowi-
ło 0,31% ogólnej liczby zgłoszeń do EPO 
w tym roku (około 152 tys. ). W równie 
niewielkim zakresie krajowi przedsię-
biorcy korzystają z ochrony patentowej 
w trybie Układu o współpracy patentowej  
(ang. Patent Cooperation Treaty – PCT), 
o czym świadczy 348 zgłoszeń, jakie 
w 2014 r. wpłynęły do PCT z Polski 
(0,16% całkowitej liczby zgłoszeń do 
PCT we wskazanym roku, wynoszącej 
213,8 tys.). Nieco większym zainteresowa-
niem polskich przedsiębiorców cieszą się 
patenty krajowe, których w 2014 r. Urząd 
Patentowy RP udzielił 212833.

O relatywnej słabości krajowego poten-
cjału naukowego i badawczo-rozwojowe-
go świadczy ujemne saldo wymiany zagra-
nicznej Polski w zakresie wyrobów wyso-
kiej techniki, wynoszące według Eurostat 
w 2014 r. minus 3,2 mld euro w wymianie 
z państwami UE oraz minus 6,2 mld euro, 
jeśli pod uwagę weźmie się wszystkie kraje 
świata. Widoczna jest jednak pewna po-
prawa w tym zakresie, bowiem w latach 
2010–2014 wielkość wspomnianego de-
ficytu zmniejszyła się o 26% w całej wy-
mianie oraz o 28,9% w wymianie z pań-
stwami UE34.

Wszystko to razem oczywiście nie zna-
czy, że polscy przedsiębiorcy lekceważą 

29 W. M. Orłowski: Komercjalizacja badań naukowych... op.cit., s. 3 i 15.
30 Baza danych Eurostat, tablica tsc00001.
31 „Eurostat Newsrelease” No 15/2015, 21 January 2015, s. 2.W poprzednim okresie badawczym, obejmującym 

lata 2008–2010, odsetek firm innowacyjnych w Polsce był wyższy i wynosił 28,1% przy średniej unijnej 52,8%. 
32 P. Zadura-Lichota (red.): Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej  

innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 6.
33 Ł. Czernicki, G. Grochowski: Raport o stanie patentowania w Polsce, CRiDO TAXAND, Warszawa, 

28.05.2015 r., s. 9, 12-13.
34 W rachunku uwzględniono: komputery i maszyny biurowe, sprzęt radiowo-telewizyjny i telekomunika-

cyjny, wyroby lotnicze oraz farmaceutyki. Najwyższy deficyt Polska w 2014 r. odnotowała w wymianie 
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rolę wiedzy i innowacji w procesie budo-
wania konkurencyjności oraz pozycji ryn-
kowej, ale też w większości firm krajowych 
brakuje długoterminowego planowania 
działań związanych z badaniami, rozwo-
jem i innowacjami35. Odsetek przedsię-
biorców, którzy decydują się na zainwe-
stowanie w projekty badawczo-rozwojo-
we rośnie, chociaż wolno. Na zachodzące 
zmiany w tym zakresie wskazuje zwięk-
szający się udział przychodów generowa-
nych na wynikach prac badawczo-rozwojo-
wych w całkowitych przychodach sektora  
przedsiębiorstw przemysłowych, który 
w 2014 r. wyniósł 16,62%, wobec 9,72% 
w 2008 r.36. Faktem jest jednak, że krajo-
wi przedsiębiorcy raczej niechętnie sięgają 
po nowatorskie projekty techniczne i tech-
nologiczne, najczęściej szukając szans ryn-
kowych w powielaniu sprawdzonych już 
rozwiązań. Dzieje się tak dlatego, że re-
alizacja przedsięwzięć w dziedzinie badań 
naukowych, prac rozwojowych oraz in-
nowacji jest związana z podwyższonym 
ryzykiem ekonomicznym, co skutecznie 
zniechęca przedsiębiorców do angażowa-
nia się w takie projekty. 

W tym kontekście trzeba wskazać 
zwłaszcza na następujące czynniki:
• Trudności, jakie ma większość działają-

cych w Polsce przedsiębiorców ze sfinan-
sowaniem prac badawczo-rozwojowych 
i wdrożeniowych środkami własnymi 

przy jednoczesnym ograniczonym dostę-
pie – zwłaszcza firm średnich i małych 
– do kredytu na tego rodzaju przedsię-
wzięcia. W krajach „piętnastki” istotną  
rolę w tym zakresie odgrywają fundusze 
venture capital / private equity (VC/PE), 
zorientowane na projekty o podwyższo-
nym ryzyku ekonomicznym. W Polsce 
rynek funduszy VC/PE jest wciąż płyt-
ki i słabo rozwinięty – w 2014 r. inwe-
stycje typu VC/PE wyniosły zaledwie 
około 251 mln euro, co stanowiło rów-
nowartość 0,061% PKB. Polska co praw-
da przoduje pod tym względem wśród 
nowych członków UE z Europy Środ-
kowej i Wschodniej, ale jednocześnie 
znacznie ustępuje krajom „piętnastki”.

• Wysoka cena usług oferowanych przez 
krajowe ośrodki naukowe i badawczo-ro-
zwojowe, z których wiele wciąż nie po-
trafi zracjonalizować kosztów prowadzo-
nej działalności tak, aby były one moc-
niej osadzone w realiach rynkowych.

• Niedostosowanie oferty w obszarze 
badań i rozwoju do faktycznych potrzeb 
przedsiębiorców. Główną tego przyczy-
ną jest brak głębszego rozeznania uczel-
ni oraz ośrodków badawczych (najchęt-
niej podejmujących badania podstawo-
we, znacznie rzadziej decydujących się 
na prace rozwojowe i wdrożeniowe) 
w problemach technicznych i techno-
logicznych, z którymi muszą się zmierzyć 

 w zakresie sprzętu radiowo-telewizyjnego i telekomunikacyjnego (-1,0 mld euro w handlu wewnątrz-
wspólnotowym i 1,8 mld euro w handlu ze wszystkimi krajami świata) oraz środków farmaceutycznych 
(odpowiednio: -1,0 i 1,2 mld euro). Baza danych Eurostat, tablica htec_trd_group4.

35 W 2014 r. 64% polskich firm nie dysponowało strategią w tym zakresie. Badania i rozwój w przedsiębior-
stwach. Raport 2015, Deloitte, 2015, s. 8.

36 B. Tylman (red.): Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, PwC i Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, Warszawa, kwiecień 2015 r., s. 14.
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firmy wdrażające nowe lub zmodyfiko-
wane wyroby. Sytuacja ta wynika także 
po części z braków w zakresie specja-
listycznego wyposażenia badawczego, 
ograniczeń w dostępie do najnowszych 
rozwiązań technicznych i technologicz-
nych stosowanych na świecie, jak rów-
nież spadku jakości kapitału ludzkiego 
w instytucjach naukowych.

• Mało przyjazny dla przedsiębiorców in-
westujących w projekty badawczo-ro-
zwojowe i innowacje system podatko-
wy. Nie przewiduje on żadnych korzy-
ści podatkowych z tytułu wydatków 
na cele badań i rozwoju, a wręcz prze-
ciwnie – powoduje, że firmy ponoszą 
w związku z taką działalnością zwięk-
szone obciążenia. Pokazuje to tak zwany 
indeks-B37, stosowany przez OECD do 
porównywania stopnia przyjazności  
fiskalnej państw w stosunku do przed-
siębiorców, według którego Polska zaj-
muje jedno z ostatnich miejsc w UE.
Ponadprzeciętne w  skali całej po-

pulacji przedsiębiorstw przemysło-
wych w Polsce zainteresowanie pracami 

badawczo-rozwojowymi i innowacjami 
wykazują firmy z udziałem kapitału za-
granicznego38. Przedsiębiorstwa takie ko-
rzystają jednak przede wszystkim z roz-
wiązań opracowanych w ośrodkach ba-
dawczo-rozwojowych działających poza 
Polską, powiązanych z zagranicznymi wła-
ścicielami polskich zakładów.

Strukturalne słabości  
krajowego rynku pracy
Poprawa sytuacji na rynku pracy, widocz-
na od połowy 2014 r. – w szczególności 
spadek stopy bezrobocia rejestrowane-
go, a także pewien wzrost liczby pracują-
cych w sektorze przedsiębiorstw przemy-
słowych39 – nie może przesłonić faktu, że 
rynek ten cechuje kilka poważnych ułom-
ności, w tym zwłaszcza:
• relatywnie niska wartość współczynni-

ka aktywności zawodowej niektórych 
grup społecznych, w tym głównie ko-
biet, osób w wieku 60+ oraz osób mło-
dych do 25 roku życia;

• utrzymująca się segmentacja rynku 
pracy;

37 Indeks-B pokazuje, ile centów z jednego dolara zainwestowanego w badania i rozwój Skarb Państwa 
zwraca przedsiębiorcy w postaci korzyści podatkowej. W sytuacji, gdy indeks-B jest <1 i wynosi np. 0,9, 
wówczas 90% kosztów działalności badawczo-rozwojowej pokrywa firma, zaś 10% tych kosztów zosta-
je przerzuconych na Skarb Państwa w związku z obniżeniem kwoty podlegającej opodatkowaniu. Indeks-
-B>1, wynoszący np. 1,2 oznacza, że przedsiębiorca musi sam ponieść 100% kosztów prac badawczo-ro-
zwojowych i dodatkowo zapłacić 20% wartości tych prac w formie podatków. W przypadku Polski wartość 
indeksu-B wynosiła w 2011 r. 1,01, co oznacza, że przedsiębiorcy realizujący projekty badawczo-rozwo-
jowe nie korzystali z tego tytułu z żadnych preferencji podatkowych, a nawet ponosili dodatkowe koszty 
z tym związane. L. A. Steward, J. Warda, R.D. Atkinson: We’re #27!: The United States lags far behind 
in R&D tax incentive generosity, The Information Technology & Innovation Foundation, 2012, p. 11-12; 
J. Szlęzak-Matusiewicz: Models of tax incentives for R&D activities of enterprises in European Union 
countries, “Copernican Journal of Finance & Accounting”, 2014, vol. 3, s. 153-154.

38 Zob. np. A. Świadek: Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych, „Gospodarka 
Narodowa” nr 2/2015, s. 153-155 i 158.

39 Zgodnie z danymi GUS, liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła 
z 2514 tys. osób w styczniu 2014 r. do 2568 tys. osób w czerwcu 2015 r., czyli o 54 tys.
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• niewielka mobilność przestrzenna oraz 
zawodowa pracowników;

• nadmierna sztywność prawa pracy;
• funkcjonowanie preferencyjnych syste-

mów zabezpieczenia społecznego rolni-
ków oraz górników. 
Niezbędna jest poza tym poprawa jako-

ści kapitału ludzkiego, co wiąże się bezpo-
średnio z efektywnością kształcenia ogólne-
go i zawodowego przyszłych pracowników 
oraz podnoszenia / zmiany kwalifikacji osób 
wcześniej już zatrudnionych, które ewi-
dentnie nie jest dostosowane do zmienia-
jących się potrzeb pracodawców. W coraz 
większym stopniu na perspektywach rynku 
pracy ciąży proces starzenia się społeczeń-
stwa, skutkujący pogarszaniem się współ-
czynnika obciążenia demograficznego,  
co z kolei wiąże się z koniecznością pod-
wyższenia wieku uprawniającego do eme-
rytury. Osobny wątek problemowy stanowi 

emigracja zarobkowa Polaków, prowadzą-
ca do uszczuplenia podaży pracy o pokaź-
ną grupę osób aktywnych pod względem 
życiowym i zawodowym. Bez rozwiąza-
nia zasygnalizowanych wyżej problemów 
– z których część wykracza poza ramy ni-
niejszego artykułu (kwestie skutków sta-
rzenia się społeczeństwa, emigracji zarob-
kowej oraz jakości edukacji) – trudno bę-
dzie zbudować w Polsce wysoce konku-
rencyjną gospodarkę opartą na wiedzy i in-
nowacjach.

Jak wynika z danych tabeli 7, wskaź-
nik zatrudnienia ogółem wzrósł w okre-
sie między I kwartałem 2014 i 2015 r. 
o 0,9 pkt proc., do poziomu 51,1%, przy 
czym poprawa wskaźnika dotyczące-
go mężczyzn była większa niż wskaźni-
ka odnoszącego się do kobiet40, w konse-
kwencji czego wskaźnik dla kobiet po-
został wyraźnie niższy od wskaźnika dla 

Tabela 7. Wskaźnik zatrudnienia1) w Polsce w I i IV kw. 2004 r. oraz I kw. 2015 r. (w %)

Wyszczególnienie
2014 2015 Zmiana

(pkt proc.)
I kw. IV kw. I kw.

Ogółem 50,2 51,7 51,1 0,9

Mężczyźni 57,6 59,8 58,8 1,2

Kobiety 43,3 44,3 44,1 0,8

1)  Odsetek osób w wieku 15-64 lata pracujących zawodowo w ogólnej liczbie osób w takim wieku.

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2014 r., GUS, s. 69 i analogiczne opracowanie 
dotyczące I kwartału 2015 r., s. 55 i 65.

40 Wskaźniki zatrudnienia w Polsce nadal są wyraźnie niższe od średnich unijnych. W 2014 r. różnica wskaź-
nika zatrudnienia ogółem wynosiła 2,7 pkt proc. (66,5% w Polsce wobec 69,2% średnio w UE), wskaźnika  
zatrudnienia kobiet 4,0 pkt proc. (odpowiednio 59,4% wobec 63,4%), zaś wskaźnika zatrudnienia męż-
czyzn 1,4 pkt proc. (73,6% wobec 75%). Przytoczone dane zostały obliczone zgodnie z metodą stosowaną 
przez Eurostat, a więc w odniesieniu do osób w wieku 20-64 lata. „Eurostat Newsrelease” No 81/2015, 
7 May 2015, s. 3.
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mężczyzn. Oznacza to, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy – mimo niewątpli-
wie pozytywnych zmian pod tym wzglę-
dem – wciąż napotyka istotne przeszko-
dy, z których najważniejsza związana jest 
z trudnościami w zapewnieniu opieki nad 
dziećmi oraz osobami starszymi. W kon-
sekwencji przeciętny okres aktywności za-
wodowej kobiet (22,6 lat w porównaniu 
z 34,7 lat w przypadku mężczyzn) nadal 
jest zbyt krótki, co niekorzystnie wpły-
wa na wysokość ich emerytur.

Problemy ze znalezieniem pracy mają 
osoby w wieku 60+, przy czym znowu 
w większym stopniu dotyczy to kobiet niż 
mężczyzn. Problem ten ma szczególne zna-
czenie w kontekście podnoszenia ustawo-
wego wieku emerytalnego. Dotychczasowe 
środki aktywizacji zawodowej osób star-
szych przyniosły na razie bardzo ograni-
czone rezultaty. Równie mało skuteczne 
okazują się próby zmniejszenia bezrobo-
cia wśród osób młodych. Co prawda stopa 
bezrobocia dotycząca osób do 25 roku życia 
w 2015 r. uległa pewnemu obniżeniu, ale 
nadal pozostaje ponadprzeciętnie wysoka.

Cechą charakterystyczną polskiego rynku  
pracy jest jego segmentacja wyrażająca się w:
• wysokim, najwyższym wśród państw 

„piętnastki” odsetku osób zatrudnio-
nych na czas określony;

• niskim odsetku (20% w 2014 r.) osób 
przechodzących od zatrudnienia na czas 
określony do zatrudnienia stałego;

• dużej różnicy (najwyższej w UE) między 
średnim wynagrodzeniem osób zatrud-
nionych na czas określony i nieokreślony.
Czynnikiem, który zniechęca przedsię-

biorców do zatrudniania pracowników na 
czas nieokreślony jest sztywność Kodeksu 
pracy (k.p.). Trudności ze zwolnieniem 

zbędnych pracowników, na przykład 
w związku z pogorszeniem się koniunk-
tury, oznaczające długotrwałe procesy 
przed sądem pracy, a także duże obcią-
żenia administracyjne związane z zatrud-
nieniem pracowników na podstawie k.p., 
skłania pracodawców do szukania innych 
formuł zatrudnienia, w przypadku których 
k.p. nie ma zastosowania. Efektem tego są 
bardzo popularne w Polsce „śmieciowe” 
umowy o pracę. Segmentacja rynku pracy 
utrudnia rozwój zawodowy, szczególnie 
osób młodych i w konsekwencji wpływa 
negatywnie na jakość kapitału ludzkiego.

Polscy pracownicy odznaczają się niską 
mobilnością przestrzenną i zawodową, co 
wynika między innymi z problemów ze 
znalezieniem odpowiedniego mieszkania, 
a także trudności w dojazdach do nowego 
miejsca pracy (malejąca liczba połączeń 
komunikacyjnych, wysokie koszty podró-
ży). Skutkuje to daleko idącym – w nie-
których regionach Polski oraz zawodach 
– niedopasowaniem podaży i popytu na 
pracę, jak również niewłaściwą alokacją 
zasobów pracy. W przypadku rolników 
i górników czynnikiem dodatkowo obni-
żającym mobilność stanowi możliwość ko-
rzystania z preferencyjnych systemów za-
bezpieczenia społecznego.

Bariery utrudniające  
rozwój przedsiębiorczości
Szereg badań przekrojowych, prowadzo-
nych przez Bank Światowy (w ramach pro-
jektów Doing Business i Paying Taxes) oraz 
OECD (w związku z publikacjami z serii 
Economic Outlook) wskazuje, że w Polsce 
prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz przedsiębiorczość napotykają poważ-
ne przeszkody. 
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W tym kontekście wymienić należy 
zwłaszcza41:
1. Przewlekłość i wysoki koszt procedur 
administracyjnych związanych z inwesto-
waniem w Polsce lub wejściem na rynek 
nowych przedsiębiorców. Według raportu 
Doing Business 2015, przedsiębiorca, który 
chce założyć firmę w Polsce musi wyko-
nać 4 procedury, co pochłania przeciętnie 
30 dni (średnia dla państw OECD wynosi 
9,2 dnia). Uzyskanie pozwolenia na budo-
wę związane jest z 19 procedurami, z któ-
rych 10 trwa od 14 do 75 dni, a więc znacz-
nie dłużej niż przeciętnie w krajach OECD.
2. Bardzo rozbudowane obowiązki sprawoz-
dawczości w zakresie prowadzonej działal-
ności biznesowej ciążące na firmach, z czym 
z kolei związane są liczne procedury kontro-
lne leżące w kompetencjach poszczególnych 
organów administracji w celu weryfikacji 
sporządzanych przez firmy informacji.
3. Wysoce skomplikowany – i przy tym 
mało stabilny – system podatkowy42, w dal-
szym ciągu w znacznym stopniu opiera-
jący się na dokumentach papierowych. 
Jednocześnie zasady działania aparatu 
skarbowego premiują restrykcyjność po-
dejścia wobec zwykłych podatników, przy 
niskiej skuteczności egzekucji w stosunku 

do podmiotów celowo naruszających prze-
pisy, na przykład w celu zaniżenia VAT.

Według raportu Paying Taxes 2015, przy-
gotowanego przez firmę doradczą PwC we 
współpracy z Bankiem Światowym, Polska 
zajmuje 87 miejsce (na 189 państw ob-
jętych badaniem) pod względem przej-
rzystości i racjonalności systemu podat-
kowego. Zwraca uwagę fakt, że co praw-
da w Polsce całkowita stopa podatkowa 
wynosząca 38,7% jest niższa od przecięt-
nej dla całej UE (41%), to jednak uiszcza-
nie należnych podatków wymaga doko-
nania w ciągu roku 18 płatności, zaś ca-
łość działań z tym związanych pochłania 
w sumie 286 roboczogodzin, przy śred-
niej unijnej wynoszącej 176 roboczogo-
dzin43. Obowiązująca w Polsce (od stycz-
nia 2011 r.) podstawowa stawka VAT wy-
nosi 23% i należy do najwyższych w Unii44. 
Jednocześnie w przypadku artykułów żyw-
nościowych, farmaceutyków oraz niektó-
rych rodzajów usług stosowana jest staw-
ka VAT obniżona do 5-8%. Dosyć liczne 
wyjątki od podstawowej stawki VAT kom-
plikują system podatkowy oraz czynią go 
mniej przejrzystym, a ponadto oznacza-
ją zmniejszone wpływy do budżetu pań-
stwa45. Duży problem w polskim systemie 

41 M. Bukowski, A. Halesiak, R. Petru: Konkurencyjna Polska 2020. Deregulacja i innowacyjność, Warszawski In-
stytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa 2013, s. 10-14;Warunki prowadzenia firm…, op.cit., s. 8-11, 21 i 23.

42 Z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Deloitte wynika, że obowiązujące w Polsce regula-
cje podatkowe należą do najmniej stabilnych w całej Unii. Dobrym przykładem może być tutaj ustawa 
z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), która – jak wynika z informacji dostępnych w syste-
mie LEX – dotychczas była zmieniana przynajmniej 47 razy, w tym 7 razy w latach 2014–2015. European 
tax survey. The benefits as stability, Deloitte, 2013, s. 4.

43 Paying Taxes 2015: the global picture, PwC World Bank Group, 2015, ss. 146, 154, 161i 165.
44 Równie wysoka jak w Polsce stawka VAT obowiązuje w Grecji, Portugalii i Irlandii, natomiast w Finlan-

dii i Rumunii podstawowa stawka VAT wynosi 24%, w Chorwacji, Danii i Szwecji – 25%, a na Węgrzech 
– 27%; <www.vatline.com/vat-rates/european-vat-rates/eu-vat-rates>.

45 Według szacunków Ministerstwa Finansów dotyczących 2012 r., straty z tego tytułu wynoszą równowar-
tość 2,7% PKB; Sprawozdanie krajowe – Polska 2015 r., SWD (2015) 40 final, Bruksela, 26.2.2015, s. 16.
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podatkowym to wyłudzenia VAT, możliwe 
dzięki lukom w prawie podatkowym, które 
są wykorzystywane w obrocie międzyna-
rodowym. Straty budżetu państwa z tytu-
łu zaniżania VAT oceniane były w 2013 r. 
na 46,8 mld zł, czyli 2,9% PKB46.
4. Nieefektywnie działające sądy gospodar-
cze, przez co egzekucja zobowiązań nale-
ży do najwolniejszych i najmniej efektyw-
nych w krajach OECD, a szansa na prze-
prowadzenie szybkiej i efektywnej ekono-
micznie procedury upadłościowej, która 
doprowadziłaby do sanacji firmy znajdu-
jącej się w kłopotach, a nie do jej likwida-
cji, jest w praktyce znikoma. Według ra-
portu Doing Business 2015, rozstrzygnię-
cie w Polsce sporu przez sąd gospodarczy 
wymaga dopełnienia 33 procedur, trwają-
cych przeciętnie 685 dni i kosztuje 19,4% 
wartości roszczenia.
5. Wysokie pozapłacowe koszty pracy. 
Z przygotowanego przez ekspertów 
OECD raportu Taxing Wages 2015 wy-
nika, że Polska z tego rodzaju kosztami 
na poziomie 35,6% całkowitych kosz-
tów pracy zajmuje 21 miejsce w rankin-
gu państw OECD. Rzecz jednak w tym, 
że od 2011 r. tak zwany klin podatkowy47 
wzrósł w przypadku Polski o 1,5 punk-
tu procentowego, do 35,6%, co ozna-
cza odwrócenie pozytywnej tendencji 
z lat 2007–2009, kiedy klin został ob-
niżony o ponad 4 punkty procentowe. 

Na wielkość klina podatkowego wpły-
wają przede wszystkim wysokie skład-
ki na ubezpieczenie społeczne, wyno-
szące 29,63% całkowitych kosztów 
pracy48, przy średniej dla OECD 22,56%. 
Wysoki klin podatkowy wpływa nega-
tywnie na skłonność przedsiębiorców do 
zatrudniania dodatkowych pracowni-
ków, zwłaszcza o niskich kwalifikacjach. 
Stanowi więc jeden z istotnych powo-
dów, dla których wskaźnik zatrudnie-
nia w Polsce kształtuje się poniżej śred-
niej unijnej. Podobny efekt wywołuje 
określana ustawowo płaca minimalna 
(w 2015 r. – 1750 zł brutto), zwłaszcza że 
w ciągu minionych pięciu lat jej poziom 
wzrósł o 14% w porównaniu z przecięt-
nym wynagrodzeniem krajowym w sek-
torze przedsiębiorstw. 

Wszystko to zwiększa ryzyko prowadze-
nia działalności w Polsce i obniża rentow-
ność wielu projektów inwestycyjnych, co 
hamuje przedsiębiorczość oraz zniechęca 
do inwestowania w ogóle, a w przedsięwzię-
cia dotyczące badań naukowych i prac roz-
wojowych oraz innowacji – w szczególno-
ści. Fakt że w Polsce udział mikroprzedsię-
biorstw w całej populacji przedsiębiorców 
jest o 4 punkty procentowe wyższy od śred-
niej dla całej Unii świadczy o utrzymują-
cych się barierach rozwojowych, utrudnia-
jących przechodzenie firm mikro na wyż-
szy poziom rozwoju49. 

46 Warunki prowadzenia firm…, op. cit., s. 11.
47 Różnica między wydatkami pracodawcy na wynagrodzenie danego pracownika uwzględniającymi wszystkie 

obciążenia podatkowe i parapodatkowe a wynagrodzeniem faktycznie otrzymywanym przez pracownika.
48 W Polsce składki na ubezpieczenie społeczne stanowią 83% łącznej kwoty pozapłacowych kosztów pra-

cy, podczas gdy średnia dla państw OECD wynosi 63%. Taxing Wages 2015 – Poland (Countries summa-
ries), <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-poland.pdf>.

49 Warunki prowadzenia firm…, op. cit., s. 3.
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Poprawie otoczenia prawno-instytucjo-
nalnego, w jakim działają polscy przedsię-
biorcy służą tak zwane ustawy deregula-
cyjne, przygotowane przez Ministerstwo 
Gospodarki w latach 2011–2014. W ra-
mach dotychczasowych czterech tego 
rodzaju aktów prawnych wprowadzono 
ponad 300 zmian (różnej wagi, o różnym 
charakterze i zakresie) w 109 ustawach 
zawierających przepisy istotne z punktu 
widzenia przedsiębiorców i przedsiębior-
czości. Zmiany te oznaczają dla firm okre-
ślone korzyści finansowe (na ogół w for-
mie obniżenia kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej), szacowane łącz-
nie w całym sektorze przedsiębiorstw na 
około 9 mld zł w skali roku.

Ustawy deregulacyjne stanowią jedy-
nie przyczynek do działań na rzecz prze-
kształcenia otoczenia prawno-instytu-
cjonalnego, w jakim funkcjonują polskie 
firmy, w środowisko przyjazne dla przed-
siębiorczości. Według indeksu wolności go-
spodarczej, przygotowywanego wspólnie 
przez Heritage Foundation i Wall Street 
Journal, w 2015 r. Polska znalazła się na 
odległym 42 miejscu, chociaż nieco lep-
szym niż w 2014 r. (50)50. Poprawa pozy-
cji w rankingu nie zmienia jednak podsta-
wowego faktu, że odbiurokratyzowanie 
gospodarki, podniesienie jakości działa-
nia instytucji publicznych na styku z biz-
nesem oraz zmniejszenie fiskalizmu pań-
stwa, w tym uproszczenie systemu fiskal-
no-prawnego, wciąż stanowią cel daleki 
jeszcze od realizacji.

Próba podsumowania
Bezsporne jest, że polska gospodarka wró-
ciła na ścieżkę szybszego wzrostu, o umiar-
kowanej na razie dynamice, na której po-
winna pozostać przynajmniej do 2017 r. 
Można się zastanawiać, czy w tym cza-
sie stopa PKB będzie się mieścić w pa-
śmie 3,3-3,4%, jak przewiduje KE, czy 
raczej należy mówić o wzroście w grani-
cach 3,4-3,6% (NBP) lub nawet 3,7-3,8% 
(IBnGR). Ważniejsza jest jednak kwestia, 
czy możliwy jest jeszcze szybszy rozwój 
kraju, aby proces doganiania przez Polskę 
najwyżej rozwiniętych państw UE nabrał 
bardziej realnego wymiaru. W tej spra-
wie zdania ekspertów są podzielone, z tym 
że bardzo zyskuje na popularności teza, 
iż siły napędzające wzrost PKB, bazujące 
na ukształtowanym po 1989 r. modelu 
gospodarczym, wyczerpują się. Jednym 
z istotnych aspektów tego zjawiska jest 
słabnięcie – w miarę postępów w proce-
sie konwergencji – dotychczasowej prze-
wagi konkurencyjnej polskiej gospodarki, 
opartej głównie na niskich kosztach pracy.

W tej sytuacji dalszy rozwój Polski jest 
uwarunkowany intensywnym wykorzysty - 
waniem wiedzy i innowacji następującym 
w ramach niejako samoczynnego mechani-
zmu zapewniającego nieustanne kreowa-
nie impulsów technologicznych, stopnio-
wo rozprzestrzeniających się na całą go-
spodarkę i stymulujących postęp technicz-
ny w coraz to nowych gałęziach produkcji. 
Tylko w ten sposób Polska może uniknąć 
pułapki średniego dochodu, oznaczającej 

50 2015 Economic Freedom Index – Poland, s. 361-362, <www.heritage.org/index/pdf/2015/countries /poland.
pdf>. Badaniem objętych zostało 178 krajów. Awans w stosunku do 2014 r. o osiem miejsc wynika głównie 
z pewnej poprawy w takich dziedzinach, jak: korupcja, fiskalizm, wydatki publiczne oraz polityka monetarna.
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długookresową stagnację i pogrzebanie 
szans na dogonienie światowej czołówki. 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
i innowacjach jest możliwy jedynie w wa-
runkach wysokiej aktywności w zakre-
sie działalności badawczo-rozwojowej 
i innowacyjnej, a także sprawnych me-
chanizmów zapewniających implemen-
tację nowatorskich rozwiązań technicz-
nych i technologicznych w praktyce biz-
nesowej. Ważną rolę w tym kontekście 
musi odgrywać efektywnie funkcjonują-
cy rynek badań naukowych, który obec-
nie w Polsce praktycznie nie działa lub co 
najwyżej występuje w szczątkowej for-
mie51. Wymaga to usunięcia barier ha-
mujących aktywność głównych aktorów 
tego rynku, a więc ośrodków badawczo-ro-
zwojowych dostarczających wiedzę i in-
nowacje, przedsiębiorców wdrażających 
na tej podstawie nowe lub zmodyfiko-
wane wyroby, a także organów państwa 
odpowiedzialnych za rozwiązania regu-
lacyjne sprzyjające twórczemu rozwojo-
wi techniki i technologii. 

Zakres niezbędnych reform musi być 
jednak znacznie szerszy i objąć działania 
ukierunkowane na:
• uelastycznienie rynku pracy;
• podniesienie jakości kapitału ludzkiego;
• obniżenie fiskalizmu państwa, którego 

jednym z przejawów są wysokie poza-
płacowe koszty pracy;

• usprawnienie i uproszczenie procedur 
administracyjnych związanych z zakła-
daniem firm i prowadzeniem działal-
ności gospodarczej;

• przeprowadzenie daleko idącej deregula-
cji gospodarki, w tym zwłaszcza uprosz-
czenia prawa podatkowego.
Postęp w tych obszarach będzie sprzy-

jał generalnemu rozwojowi przedsiębior-
czości, wzrostowi aktywności ekonomicz-
nej Polaków oraz zwiększeniu skłonno-
ści przedsiębiorców do inwestowania, co 
z kolei stworzy korzystniejszy klimat dla 
angażowania się firm w projekty z zakre-
su wysokiej techniki i innowacji. W ten 
sposób stworzone zostaną podwaliny roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy i inno-
wacjach, jako podstawy do skutecznego 
rywalizowania polskich firm na wysoce 
konkurencyjnych rynkach światowych, 
w tym także na nabierającym takich cech 
rynku krajowym. Byłoby to także równo-
znaczne z ograniczeniem w istotny spo-
sób ryzyka wpadnięcia Polski w pułapkę 
średniego dochodu.

dr PAWEŁ WIECZOREK
specjalizuje się w problematyce 
bezpieczeństwa ekonomicznego 
Polski oraz gospodarczych aspektów 
procesu integracji europejskiej

51 W. M. Orłowski: Komercjalizacja badań naukowych…, op. cit., s. 37.
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