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Rozwój gospodarczy Polski w drugiej dekadzie XXI wieku  
na tle zmian globalnych 

Streszczenie

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy przyśpieszył tempo przemian strukturalnych w gospo-
darce światowej, związanych z internacjonalizacją gospodarki, rewolucją w zakresie technik informa-
cyjnych i komunikacyjnych i wzrostem dynamiki rozwojowej krajów o gospodarkach wschodzących. 
W 2013 roku ta grupa krajów osiągnęła przewagę pod względem wielkości wytwarzanego produktu 
krajowego brutto nad krajami wysoko rozwiniętymi i powiększyła ją w latach następnych. W 2014 
roku Chiny stały się największym w świecie producentem towarów i usług, wyprzedzając Stany 
Zjednoczone i dorównując pod względem wielkości wytworzonego PKB krajom Unii Europejskiej. 
Różnice poziomów rozwoju gospodarczego i społecznego między grupami krajów pozostają jednak 
bardzo duże, a dysproporcje dochodów w obrębie wielu gospodarek się powiększają. 

Rośnie ryzyko rozwojowe, zwłaszcza w krajach o gospodarkach wschodzących. Przemianom 
i turbulencjom w gospodarce światowej towarzyszą konflikty i napięcia wewnętrzne i międzynarodo-
we, o naturze ekonomicznej, politycznej, społecznej i militarnej, które niweczą osiągnięcia ostatnich 
dziesięcioleci i całych pokoleń. 

W niestabilnych warunkach zewnętrznych rozwój gospodarczy Polski w latach 1995-2015, w tym 
w latach obecnej dekady, cechował się względnie wysoką, chociaż malejącą dynamiką, zbliżoną do 
średniej w gospodarce światowej i wyższą od osiąganej w wysoko rozwiniętych krajach Unii Euro-
pejskiej i OECD, ale ten postęp także może być zagrożony. 

Dla zachowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski należy szukać wspólnych rozwiązań i zabez-
pieczeń politycznych i gospodarczych, we współpracy z krajami Unii Europejskiej, ale i z innymi sąsia-
dami i mocarstwami XXI wieku, w trosce o rozwój kraju w najbliższej i dalszej, niepewnej przyszłości.

Słowa kluczowe: nierównomierny rozwój, ryzyko rozwoju, gospodarka światowa, globalizacja.

Kody JEL: F15, F34, F43, F36, G32, O47

Głęboka transformacja gospodarki światowej w XXI wieku

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy lat 2007/2009 zwiększył prędkość zmian 
strukturalnych w gospodarce światowej, związanych z postępującą od początku lat 90. XX 
wieku internacjonalizacją gospodarki, falą innowacji w zakresie technik informacyjnych 
i komunikacyjnych oraz przyspieszeniem rozwoju krajów o gospodarkach wschodzących, 
będącym zarówno skutkiem liberalizacji handlu i umiędzynarodowienia gospodarki świato-
wej, jak i endogenicznych czynników i warunków wzrostu w tych krajach, które przekroczy-
ły krytyczny próg rozwojowy, zwłaszcza w Chinach i Indiach. W latach 2013-2015 grupa 
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8 ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU...

krajów rozwijających się i o gospodarkach wschodzących osiągnęła wyraźną przewagę pod 
względem wielkości wytwarzanego produktu krajowego brutto, liczonego na podstawie pa-
rytetów siły nabywczej walut, nad grupą krajów wysoko rozwiniętych (por. tabela 1). 

Tabela 1
Udziały największych państw w produkcjia, eksporcieb i ludności świata  
w 2014 roku (w %)  

Kraje i grupy krajów PKB Eksport Ludność

Kraje zaawansowane gospodarczo 42,9 62,2 14,7
Stany Zjednoczone 15,9 10,0 4,5
Obszar euro 12,2 25,7 4,7

 - Niemcy 3,4 7,5 1,1
 - Francja 2,4 3,7 0,9
 - Włochy 2,0 2,7 0,8

Wielka Brytania 2,4 3,6 0,9
Kraje rozwijające się i o gospodarkach wschodzących 57,1 37,1 85,3
Chiny 16,6 10,5 19,2
Indie 6,8 2,0 17,9
Japonia 4,4 3,7 1,8
Rosja 3,3 2,4 2,0
Brazylia 3,0 1,1 2,9
Indonezja 2,4 0,9 3,5
Meksyk 2,0 1,8 1,7

a PKB wg parytetu siły nabywczej walut.
b Towary i usługi.
Źródło: opracowano według: IMF (2015).

Nadwyżka tempa wzrostu krajów mniej rozwiniętych i o gospodarkach wschodzących 
nad rozwiniętymi stała się charakterystyczną cechą rozwoju światowej gospodarki w pierw-
szym dwudziestoleciu XXI wieku. Różnice poziomów rozwoju gospodarczego i społeczne-
go między głównymi grupami krajów pozostają jednak bardzo duże, a w obrębie wielu kra-
jów szybko rosną. Przełomowym zmianom w strukturze gospodarki światowej towarzyszą 
napięcia wewnętrzne i międzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej i społecznej, 
a także konflikty zbrojne. 

Od zagrożeń rozwojowych nie są wolne gospodarki krajów wschodzących i rozwijają-
cych się, których dynamika od początku wieku była motorem wzrostu gospodarki świato-
wej, chociaż w połowie drugiej dekady XXI wieku doznała wyraźnego osłabienia, na co 
wskazują statystyki i raporty organizacji międzynarodowych, w tym MFW, i trajektorie roz-
wojowe głównych grup krajów (por. wykres 1). 
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JULIUSZ KOTYŃSKI 9

Globalny kryzys finansowy i utrzymująca się niestabilność systemu finansów światowych 
oraz przewlekłe osłabienie wzrostu produkcji i zatrudnienia przyczyniają się do zwiększenia 
ryzyka i trudności rozwojowych wielu krajów. 

Średnio- i długoterminowe prognozy wzrostu gospodarczego dla krajów rozwinię-
tych gospodarczo, zwłaszcza dla strefy euro i Japonii nie są korzystne, a spowolnienie 
wzrostu i przeszkody dla trwałego rozwoju mają charakter strukturalny i długookresowy. 
Względnie wysoką dynamiką rozwojową charakteryzuje się natomiast gospodarka Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 

Perturbacje wzrostu i trudności ekonomiczne w krajach rozwiniętych są powiązane 
m.in. ze skutkami wysokiego zadłużenia sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw 
i gospodarstw domowych, ze wzmożoną konkurencją producentów krajów o gospodarkach 
wschodzących, o obfitych i tanich zasobach pracy, a także z coraz bardziej ograniczonym 
i kosztownym dostępem do zasobów. Wpływają one również negatywnie na możliwości 
rozwoju produkcji i eksportu krajów mniej zaawansowanych gospodarczo, w tym krajów 
zaliczanych do grupy BRICS i G20, które po skokowym rozwoju na początku stulecia, trwa-
jącym do czasu globalnego kryzysu finansowego, napotykają coraz więcej wewnętrznych 
i zewnętrznych barier dla szybkiego i równomiernego wzrostu. 

Dotyczy to również producentów ropy naftowej i gazu, których ceny obniżyły się na sku-
tek dostępu do nowych źródeł tych surowców i miejsc ich pozyskiwania oraz ze względu na 

Wykres 1
Dynamika produktu krajowego brutto wg grup krajów (2001-2017)
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Źródło: opracowanie własne wg danych MFW.
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spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach wysoko rozwiniętych. W 2015 roku stopa 
wzrostu PKB Chin zmniejszyła się poniżej 7%, zaś gospodarki Rosji i Brazylii znalazły się 
w recesji (por. tabela 2). 

Tabela 2
Zmiany PKB w świecie i wybranych krajach w latach 2013-2016a  
(ceny stałe, w %)

Wyszczególnienie
2013 2014 2015b 2016b

Zmiany roczne (w %)

Wzrost gospodarczy świata 3,3 3,4 3,1 3,6
Kraje rozwinięte gospodarczo 1,1 1,8 2,0 2,2
USA 1,5 2,4 2,6 2,8
Japonia 1,6 -0,1 0,6 1,0
Obszar euro -0,3 0,9 1,5 1,6
Wielka Brytania 1,7 3,0 2,5 2,2
Kraje rozwijające się 5,0 4,6 4,0 4,5
Chiny 7,7 7,3  6,8 6,3
Indie 6,9 7,3 7,3 7,5
Rosja 1,3 0,6 -3,8 -0,6
Brazylia 2,7 0,1 -3,0 -1,0
Polska 1,7 3,4 3,5 3,5

a PKB według parytetu siły nabywczej.
b Prognozy MFW.
Źródło: jak w tabeli 1. 

Współczesny obraz gospodarki światowej różni się diametralnie od sytuacji z końca 
ubiegłego wieku. Jak pokazano w tabeli 1, w 2014 roku największym światowym pro-
ducentem stały się Chiny, wyprzedzając Stany Zjednoczone i dorównując pod względem 
wielkości PKB (mierzonego wg parytetu siły nabywczej walut) krajom Unii Europejskiej. 
Każde z tych trzech największych państw czy ugrupowań (UE, USA i Chiny) wytwa-
rzało w latach 2014 i 2015 produkt brutto o wartości zbliżonej do 18 bilionów dolarów 
USA, według cen rynkowych USA z 2014 roku, przy czym wartość produktu brutto 
Stanów Zjednoczonych w 2015 roku przewyższyła prawdopodobnie wartość PKB Unii 
Europejskiej. Z porównań międzynarodowych wynika, że mimo tendencji do względnej 
konwergencji dochodów między krajami rozwijającymi się i zaawansowanymi gospodar-
czo, absolutne różnice dochodów na mieszkańca są nadal bardzo duże, na co wpływają 
różnice poziomów wyjściowych, jak i wysoki przyrost naturalny w krajach rozwijających 
się. 
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Sytuacja gospodarcza i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski

W trudnych warunkach zewnętrznych rozwój gospodarczy Polski charakteryzował się 
dość wysoką, ale malejącą dynamiką PKB, zbliżoną do średniej w skali światowej, jednak 
wyższą od przeciętnej w Unii Europejskiej i większości krajów OECD. 

Tabela 3
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski w latach 2011-2015 (w %)

Wyszcze-
gólnienie

Stopa 
wzrostu PKB  
(ceny stałe)

Stopa 
bezrobociaa

Stopa  
inflacji b

Finanse sektora instytucji 
rządowych  

i samorządowych Saldo obrotów 
bieżących/PKB

Wynik 
finansów/PKB Dług/PKB

2011 4,8 12,5 4,3 -4,9 54,4 -5,0
2012 1,8 13,4 3,7 -3,7 54,0 -3,5
2013 1,7 13,4 0,9 -4,0 55,9 -1,3
2014 3,4 11,5 0,0 -3,3 50,4 -1,3
2015c 3,4 10,5 -0,2 -2,8  50,7 -0,6

a Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności czynnej zawodowo. Stan na koniec roku.
b Średnioroczna stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
c Prognoza.
Źródło: dane GUS i Ministerstwa Finansów.

Tabela 4
Dynamika głównych składników PKB oraz eksportu i importu  
w latach 2011-2015a (w cenach roku poprzedniego, rok poprzedni=100)  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015b

Tworzenie PKB ogółem  
w tym wartość dodana brutto:

104,8 101,8 101,7 103,4 103,4

- przemysł 108,2 102,0 101,3 104,1 104
- budownictwo 111,8 96,8 100,3 104,7 105

Wykorzystanie PKB w kraju, w tym: 103,6 99,6 100,4 104,9 103,7
- spożycie gospodarstw domowych 102,6 101,0 101,2 103,0 103,4
- nakłady brutto na środki trwałe 108,5 98,5 101,1 109,2 108,6

Eksport towarów i usług 107,7 104,3 104,8 105,7 106,8
Import towarów i usług 105,5 99,4 101,8 109,1 107,5

a Przewidywane wykonanie.
Źródło: jak w tabeli 3.
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W żadnym roku okresu 1995-2015 Polska nie doznała spadku PKB, a w latach 2005-
2015 jej produkt powiększył się o ponad 50% (średnio o 3,8% w skali rocznej), na co wpły-
nęło m.in. wykorzystanie znacznych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
(Kotyński 2012, 2013). 

Syntetyczne informacje o rozwoju makroekonomicznym Polski w kończącym się pięcio-
leciu 2011-2015 zawierają wskaźniki zamieszczone w tabelach 3 i 4. 

Według założeń budżetowych Ministerstwa Finansów na 2016 rok i oceny warunków 
rozwoju kraju do roku 2020, przewiduje się, że w roku 2016 wzrost PKB przyspieszy do 
3,8%, a podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy. Do poprawy dyna-
miki polskiej gospodarki ma się przyczynić przyspieszenie wzrostu produktywności czynni-
ków produkcji i zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego (Rada 
Ministrów 2015). 

Dotychczas jednak, podobnie jak w wielu krajach o średnim poziomie rozwoju, stałe 
przyrosty PKB w Polsce nie przyniosły wystarczającej poprawy zatrudnienia, dochodów 
i jakości życia dla zaspokojenia aspiracji gorzej sytuowanych warstw ludności, w tym mło-
dzieży. 

Nieadekwatność mierników rozwoju gospodarczego i społecznego 
i jakości życia ludności

Wykorzystanie koncepcji produktu krajowego brutto i PKB na mieszkańca, jako synte-
tycznych mierników oceny poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego i bogactwa krajów 
i regionów, budzi wiele zastrzeżeń i sprzecznych odczuć społecznych, m.in. ze względu na 
wliczanie do PKB produkcji różnorodnych towarów i usług, w tym zbędnych lub szkodli-
wych, i pomijanie różnic w dystrybucji dochodów w ramach badanych krajów, co zmniej-
sza przydatność tego agregatu do oceny poziomu rozwoju społecznego. Na temat metod 
wszechstronnej ewaluacji rozwoju społeczno-gospodarczego istnieje bogata literatura i prze-
prowadzonych zostało wiele badań empirycznych, posługujących się różnymi miernikami 
syntetycznymi, koncentrującymi się zwłaszcza na pomiarze rozwoju społecznego i jego 
składowych, tworzeniu kapitału ludzkiego czy ocenie poziomu dobrobytu, jakości życia itp. 
Najpopularniejszym z nich jest Indeks Rozwoju Społecznego (Human Development Index) 
i pokrewne mierniki rozwoju społecznego i jakości życia (European Commission 2015), 
prezentowane w studiach i sprawozdaniach rocznych przez agendy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych: UNDP (2013; 2014), Bank Światowy, a także przez OECD (2011), Komisję 
Europejską (European Commission 2007), organizacje pozarządowe oraz indywidualnych 
ekspertów (European Commission 2011). 

Szczególne znaczenie ma Wskaźnik Lepszego Życia (OECD Better Life Index), wprowa-
dzony przez ekspertów OECD i promowany m.in. przez Angusa Deatona, laureata Nagrody 
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im. Alfreda Nobla z ekonomii w 2015 roku. Żaden z mierników syntetycznych nie może 
spełnić wszelkich oczekiwań i postulatów polityków i uczonych. Łącznie składają się one 
na dość wszechstronny obraz rozwoju gospodarczego i społecznego, nie zastępując jednak 
PKB, jako powszechnie stosowanego globalnego miernika strumienia produkcji i docho-
dów, skorelowanego w dużym stopniu z innymi syntetycznymi miernikami wzrostu i roz-
woju krajów oraz grup krajów. 

Dysproporcje dochodowe, czynniki demograficzne, migracje  
i rola kapitalizmu finansowego

Z największą, systemową krytyką współczesnego kapitalizmu i pogłębiających się nie-
równości dochodowych w świecie, także w krajach wysoko rozwiniętych, wystąpił fran-
cuski ekonomista Thomas Piketty (2013). Na podstawie bogatego materiału empirycznego 
dowodzi on, że główną przyczyną tego zjawiska jest długofalowy, szybszy wzrost docho-
dów z kapitału niż z pracy, przewyższający ogólną stopę wzrostu gospodarek. Podobnie jak 
wcześniej Maurice Allais (1997; 1999), francuski noblista (1988), krytyk neoliberalnej kon-
cepcji globalizacji, Piketty opowiada się za redystrybucją dochodów przez państwo, przez 
silniejsze opodatkowanie dochodów z kapitału i wprowadzenie powszechnego progresyw-
nego podatku majątkowego. 

Współczesna debata międzynarodowa dotyczy także potrzeby i sposobów demokratyzo-
wania kapitalizmu finansowego, oceny skutków kolejnych generacji innowacji finansowych 
oraz funkcjonowania instytucji finansowych i organów ich nadzoru, tak by te innowacje 
i instytucje sprzyjały, a nie szkodziły trwałemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. 
Jednym z krytyków współczesnego kapitalizmu, dążących do jego zreformowania, jest 
Robert J. Shiller, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, 
którą otrzymał w grudniu 2013 roku wspólnie z Larsem Hansenem i Eugene F. Famą za 
empiryczną analizę cen aktywów. Kolejna książka Shillera, Finance and the Good Society, 
wydana w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku i w Polsce w 2015 roku (Kotyński 2015), 
jest podsumowaniem jego poglądów na kształt i cechy współczesnego kapitalizmu, który 
określa mianem kapitalizmu finansowego. Shiller uważa, że przebieg i skutki przewlekłego 
globalnego kryzysu finansowego są wynikiem wad systemowych rozwijającego się kapita-
lizmu finansowego i wad strukturalnych instytucji finansowych. Dysproporcje dochodów 
i bogactwa między krajami są bardziej widoczne i odczuwalne przy porównaniach wg ryn-
kowych kursów walut, a ich zmniejszanie – powolne i nierównomierne, co tłumaczy m.in. 
narastanie niezadowolenia społecznego, szczególnie w okresach recesji, spowolnienia wzro-
stu i utrzymującego się bezrobocia, a także nasilenie masowych migracji ludności. 

Według ONZ, w latach 2000-2015 migracja netto do Europy, Ameryki Północnej 
i Oceanii wynosiła przeciętnie 2,8 miliona osób rocznie. W tym samym okresie kraje o wy-
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sokich dochodach przyjmowały średnio 4,1 miliona imigrantów i uchodźców rocznie z kra-
jów o niskim i średnim poziomie dochodów (United Nations 2015). Ruchy uchodźców i ich 
napływ do Europy zwiększyły się lawinowo w latach 2014-2015, zwłaszcza w wyniku dzia-
łań zbrojnych w Syrii, Iraku, Afganistanie oraz w Afryce. 

Dzięki szybkiemu postępowi technik informatycznych i komunikacyjnych, segmentacji 
produkcji i handlu oraz rozwojowi outsourcingu i offshoringu, prowadzących do relokacji 
produkcji z krajów najbardziej rozwiniętych do krajów o niskich kosztach i rosnących kwa-
lifikacjach pracy, proces globalizacji obejmuje w coraz większym stopniu nie tylko towary, 
ale także pracochłonne usługi, świadczone na odległość. 

Z drugiej strony, rewolucja naukowo-techniczna wiąże się z szybkim postępem kom-
puteryzacji, automatyzacji i robotyzacji wielu pracochłonnych, czasochłonnych i skompli-
kowanych czynności. To wszystko zmniejsza popyt na pracowników w różnych sektorach 
i branżach gospodarki, zarówno w krajach najbardziej, jak i mniej zaawansowanych gospo-
darczo. 

Ze względów demograficznych i politycznych należy się spodziewać, że sytuacja na świa-
towym rynku pracy także w przyszłości nie będzie stabilna. Jak wskazują prognozy ludno-
ściowe, zasoby pracy, o rosnących kwalifikacjach, w krajach o gospodarkach wschodzących, 
zwłaszcza w Afryce, będą bardzo się szybko powiększać, a ich rozmieszczenie w skali global-
nej w końcu XXI wieku będzie się znacznie różnić od obecnego (United Nations 2015). 

Podsumowanie

W obecnej, niestabilnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w świecie, zagra-
żającej także bezpieczeństwu w Europie, konsolidacja oraz rozszerzenie Unii Europejskiej 
i Unii Gospodarczej i Walutowej są trudnym, ale bardzo ważnym zadaniem. Wzmocnienie 
unii monetarnej leży w interesie stabilizacji finansowej i bezpieczeństwa ekonomicznego 
ogółu państw Unii Europejskiej, w tym Polski, i byłoby też korzystne dla innych uczestni-
ków międzynarodowego obrotu gospodarczego. 

Praktycznym wnioskiem, wynikającym z opracowań organizacji międzynarodowych 
i wielu ekspertów, jest postulat wzmocnienia roli współpracy międzynarodowej i zarządza-
nia antykryzysowego, służącego pokojowemu rozładowywaniu konfliktów oraz uodpornie-
niu państw i ugrupowań regionalnych na zagrożenia naturalne, ekonomiczno-społeczne, jak 
i militarne, występujące w okresach szybkich zmian globalnych i niestabilności zewnętrznej 
(World Bank 2013; UNDP 2014; Kleer, Kleiber 2015; Kotyński 2014). 

Dla zachowania bezpieczeństwa finansowo-gospodarczego Polski i Europy należy szu-
kać wspólnych rozwiązań i zabezpieczeń politycznych i gospodarczych, w powiązaniu 
z krajami Unii Europejskiej, ale i we współpracy z sąsiadami i nowymi mocarstwami XXI 
wieku, w trosce o trwały rozwój kraju w najbliższej i dalszej, niepewnej przyszłości.
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Poland’s Economic Development in the Second Decade of the 21st Century 
Against the Background of Global Changes 

Summary

The global financial and economic crisis has accelerated the pace of structural transformations in 
the global economy related to economy’s internationalisation, revolution in the area of information 
and communication technologies, and the growth of developmental dynamics of the countries with 
emerging economies. In 2013, this group of countries gained an advantage in terms of the volume of 
generated gross domestic product over the advanced countries and it increased it in subsequent years. 
In 2014, China became the world’s biggest producer of goods and services outpacing the United 
States and equalling in this respect the volume of generated GDP of the European Union’s coun-
tries. Notwithstanding, the differences in the levels of economic and social development between the 
groups of countries have remained very high and the disparities in incomes within many economies 
have been increasing. 

There has been growing the developmental risk, particularly in the countries with emerging econ-
omies. The transformations and turbulences in the world’s economy have been accompanied by in-
ternal and international conflicts and tensions of the economic, political, social, and military nature, 
which wreck achievements of the recent decades and whole generations. 

Under unstable external conditions, the economic development of Poland in 1995-2015, including 
the years of the current decade, displayed a relatively high, though decreasing dynamics, approximate 
to the mean in the global economy and higher than the one achieved in highly developed countries of 
the European Union and OECD, albeit this progress may also be endangered. 

To retain Poland’s economic security, we must seek for joint solutions and political and economic 
safeguards, in cooperation with the European Union’s countries, but also with other neighbours and 
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great powers of the 21st century, taking care of the country’s development in the nearest and further, 
uncertain future.

Key words: unequal development, development risk, global economy, globalisation.

JEL codes: F15, F34, F43, F36, G32, O47

Экономическое развитие Польши во второй декаде xxi века на фоне 
глобальных изменений 

Резюме

Глобальный финансовый и экономический кризис ускорил темп структурных преобразова-
ний в мировой экономике, связанных с интернационализацией экономики, революцией в обла-
сти информационных и коммуникационных техник, а также ростом динамики развития стран 
с развивающимися экономиками. В 2013 г. эта группа стран достигла превосходства в области 
объема производимого валового внутреннего продукта над высокоразвитыми странами и по-
высила его в последующие годы. В 2014 году Китай стал самым крупным в мире производи-
телем товаров и услуг, опережая Соединенные Штаты и не уступая по объему произведенного 
ВВП странам Евросоюза. Тем не менее отличия в уровне экономического и социального раз-
вития между группами стран остаются весьма большими, а расхождения в доходах во многих 
экономиках увеличиваются. 

Повышается риск развития, особенно в странах с развивающимися экономиками. Преоб-
разованиям и встряскам в мировой экономике сопутствуют внутренние и международные кон-
фликты и напряжения экономического, политического, общественного и милитарного характе-
ра, которые сводят на нет достижения последних десятилетий и целых поколений. 

В нестабильных внешних условиях экономическое развитие Польши в 1995-2015 гг., в том 
числе в годы нынешней декады, характеризовалось относительно высокой, хотя снижающейся 
динамикой, сближенной к средней в мировой экономике и более высокой, чем достигаемая  
в высокоразвитых странах Европейского Союза и ОЭСР (англ. OECD), но этот прогресс тоже 
может оказаться под угрозой. 

Для сохранения экономической безопасности Польши следует искать совместные решения 
и политические и экономические меры безопасности, в сотрудничестве со странами Европей-
ского Союза, но также с другими соседями и державами XXI века, заботясь о развитии страны 
в ближайшем и более отдаленном, неуверенном будущем.

Ключевые слова: неравномерное развитие, риск развития, мировая экономика, глобализация.

Коды JEL: F15, F34, F43, F36, G32, O47

Artykuł nadesłany do redakcji w styczniu 2016 roku.
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