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Czynniki rozwoju gospodarczego Polski
1. Wst p
Polska gospodarka znajduje si obecnie w bardzo trudnym momencie. Tempo
wzrostu gospodarczego s abnie od 1997 roku (z 6,8% w 1997 roku do 1,2% w 2001
roku). Prognozy wskazuj , e w 2002 roku tempo wzrostu PKB ukszta tuje si na
poziomie 1%, a o ywienie gospodarcze nast pi, najprawdopodobniej, w 2003 roku.
Niepokoj cy dla gospodarki jest fakt, e popyt wewn trzny, zarówno konsumpcyjny,
jak i inwestycyjny, znajduj si w stagnacji. Poza tym z roku na rok wzrasta bezrobocie1. Czynnikiem, który dodatkowo wp ywa na destabilizacj polskiej gospodarki jest
sytuacja mi dzynarodowa. Wydarzenia zewn trzne, tj. ataki terrorystyczne na USA,
wojna w Afganistanie i silne os abienie wzrostu gospodarczego gospodarki wiatowej
w ostatnim kwartale 2001 roku, a tak e zmiany wewn trzne dotycz ce np. finansów
publicznych mia y wp yw na zwi kszenie niepewno ci konsumentów, co przek ada si
na os abienie koniunktury gospodarczej. W analizach makroekonomicznych dominuje
opinia, e w czwartym kwartale 2001 roku polska gospodarka osi gn a dno cyklu
koniunkturalnego. Zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego okaza o si znacznie
g bsze ni prognozowano. Os abienie koniunktury w Europie Zachodniej, w tym
stagnacja gospodarki niemieckiej, maj wp yw na zmniejszenie roli eksportu we wzrocie globalnego popytu. Wej cie gospodarki na cie k szybkiego rozwoju uzale nione
jest od konsumentów, a dok adniej od ich wydatków. Czy w 2002 roku w Polsce
b dziemy mie stagnacj ? Jakie s prognozy dotycz ce wzrostu i rozwoju gospodarczego?

2. Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy
W rozwa aniach na temat przysz ych tendencji w polskiej gospodarce nale y raczej pos ugiwa si kategori rozwoju gospodarczego, a nie miernikami wzrostu gospodarczego.
Wzrost gospodarczy to najcz ciej poprawa relacji ilo ciowych w zakresie
wzrostu produkcji i us ug, konsumpcji i potencja u produkcyjnego, prowadz ca do
zwi kszenia ich ilo ci przypadaj cych przeci tnie na jednego mieszka ca danego
kraju. Najwa niejszymi elementami wzrostu gospodarczego s czynniki zapewniaj ce
zwi kszenie strumieni produktów i us ug, suma produktów i us ug przypadaj cych na
1

T. Bardzo, I. Doma ska, L. Sadowski, G. Szulc, 1 procent od recesji, Prawo i Gospodarka,
24 stycznia 2002.
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jednego mieszka ca, stopa wzrostu gospodarczego2. Wzrost gospodarczy odnosi si
tylko do zmian ilo ciowych, przy za o eniu, e podstawowe wielko ci makroekonomiczne charakteryzuj si d ugofalowym trendem.
Rozwój gospodarczy jest terminem szerszym, poniewa oprócz zmian ilo ciowych (np. zmiany poziomu produkcji, konsumpcji, zatrudnienia) obejmuje równie
zmiany jako ciowe (zmiany organizacji spo ecze stw). Rozwój gospodarczy oznacza
zmiany struktury potencja u wytwórczego gospodarki, struktury produkcji i konsumpcji, stosunków spo eczno-ekonomicznych oraz systemu funkcjonowania gospodarki.
Obejmuje ca sfer dzia a gospodarczych cz owieka, nie tylko dzia alno wytwórcz , lecz tak e podzia wytworzonych dóbr, nie tylko poprzez wzrost ilo ciowy, ale
przede wszystkim zmiany strukturalno-jako ciowe w szeroko rozumianym procesie
gospodarowania.
Najszerszym zakresowo poj ciem jest rozwój spo eczno-gospodarczy, który
poza wzrostem i rozwojem, obejmuje zmiany spo eczne i instytucjonalne3.
Rysunek 1. Rozwój gospodarczy
rozwój spo eczno-gospodarczy
rozwój gospodarczy
wzrost gospodarczy

ród o: opracowanie w asne

Wzrost gospodarczy oznacza zmiany, które s odwzorowywane przez zale no ci
mi dzy liczbami4, a rozwój gospodarczy dodaje do tego zmiany jako ciowe. Te, cz sto
w praktyce zamiennie stosowane poj cia, znacznie si od siebie ró ni . Zagadnienie,
które nale y analizowa w perspektywie d ugookresowej to rozwój gospodarczy (ekonomiczny) oraz czynniki, które go determinuj , wp ywaj c na wzrost mi dzynarodowej zdolno ci konkurencyjnej danego kraju. Osi gni cie wzrostu gospodarczego jest
jednym z podstawowych celów polityki ekonomicznej prowadzonej przez rz dy wi kszo ci krajów5. Rozwój ekonomiczny jest wspó cze nie czym naturalnym, wpisanym
w porz dek gospodarczy ka dego kraju.
2
3
4
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S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, O rodek Nauk Spo ecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997, s. 50.
Ibidem.
Najcz ciej u ywan miar wzrostu i rozwoju gospodarczego jest PKB.
A. Budnikowski, Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001, s. 118-133.
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3. Determinanty rozwoju gospodarczego
Najcz ciej przyjmuje si , e czynniki produkcji s determinantami wzrostu i
rozwoju gospodarczego. Nale do nich:
Ziemia i surowce: Ziemi tworzy area uprawny oraz wszystkie zasoby naturalne. Rola ziemi ma szczególne znaczenie w gospodarce o charakterze rolniczym.
Wzrost nak adów surowców mo e prowadzi do wzrostu rozmiarów produkcji.
Praca: Rozmiary zatrudnienia zale od liczby zatrudnionych w ogólnej liczbie
ludno ci. Wspó cze nie coraz wi kszego znaczenia nabiera poj cie kapita u ludzkiego,
które oznacza uciele nion w ludziach wiedz i umiej tno ci. Przy danym zasobie
kapita u rzeczowego wzrost poziomu wykszta cenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników oraz coraz wi ksze ich do wiadczenie pozwalaj w istotny
sposób zwi kszy produkcj . Rozwój gospodarczy nie mia by w ogóle sensu, gdyby
mia si opiera na utrzymaniu wzgl dnej tanio ci pracy. Celem rozwoju gospodarczego Polski powinno by szybkie podnoszenie warto ci wyników pracy. Nale y d y do
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej polskich przedsi biorstw. Cel ten jest niemo liwy do osi gni cia bez inwestowania w nowoczesna wiedz , która stanowi podstawowy
warunek uczestnictwa w post pie technicznym i procesach innowacyjnych6.
Technologia i my l naukowo-techniczna: Jest to wiedza w formie informacji pisanej lub niepisanej lub w formie dóbr rzeczowych. Wiedza techniczno-produkcyjna
obejmuje np.: obroty licencyjne, porozumienia kooperacyjne, towary o wysokim
stopniu intensywno ci technologicznej.
We wspó czesnej gospodarce wiatowej decyduj ce znaczenie dla d ugookresowych perspektyw rozwoju gospodarczego ma ostatni z wymienionych determinant.
Wiedza techniczno-produkcyjna decyduje o innowacyjno ci danej gospodarki, a tym
samym o jej nowoczesno ci i dynamice, a w rezultacie o konkurencyjno ci na arenie
mi dzynarodowej.
Post p techniczny to proces doskonalenia rodków produkcji, metod wytwórczo ci, przedmiotowych warunków pracy i produktów7, który przyczynia si do wzrostu i rozwoju gospodarczego danego kraju8. Przez innowacj nale y rozumie zarówno
akt jako ciowej zmiany w gospodarce, gdy rozpoczyna si produkcja nowego produktu
(stosowanie nowego procesu), jak i sam ten produkt czy proces9. Zmiany w intensywno ci innowacyjnej s g ównym powodem zró nicowania wyst puj cego pomi dzy
krajami oraz w czasie. Dotyczy to poziomu ycia i tempa rozwoju gospodarczego10.
6
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Z. Sadowski, Konkurencyjno przedsi biorstw a struktura gospodarki w: Konkurencyjno polskiej
gospodarki, materia y Ogólnopolskiej Konferencji Przedkongresowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin, 2000, s. 9-10.
K. Marczewski, Efektywna protekcja celna w latach 1997-1998 w: Zagraniczna polityka gospodarcza
Polski w latach 1997-1998, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 10.
Historycy twierdz , e rozwój gospodarczy nie zawsze by wpisany w porz dek gospodarczy ka dego
kraju. Od schy ku Imperium Rzymskiego a do XVII w. produkcja nie ros a. Rozwój gospodarczy jest
dzieckiem kapitalizmu. Ekonomia klasyczna, od Smitha i Ricardo g osi a, e kapitalizm, poza pewnymi wadami, jest najlepszy ze wszystkiego, co ludzie mog mie i przyczynia si do rozwoju gospodarczego.
S. Gomu ka, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1990, s. 17.
Ibidem, s. 7.
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 panaceum na problemy rozwoju gospodarczego Polski

Ponad pó wieku temu austriacki ekonomista Josef Schumpeter sformu owa tez , e innowacyjno c przedsi biorstw stanowi o rozwoju gospodarczym w wi kszym
stopniu ni kapita 11. Innowacyjno rozumiana jako rezultat, tzn. wszelkiego rodzaju
dobra, us ugi, pomys y postrzegane przez odbiorców jako nowe (np.: wynalazki, znaki
towarowe)12 oraz jako proces, tzn. dzia ania obejmuj ce powstanie pomys u, prace
badawczo-rozwojowe i projektowe, produkcj , marketing i upowszechnianie, ma
decyduj cy wp yw na rozwój gospodarczy. To truistyczne stwierdzenie nabiera problemowego znaczenia w aspekcie polskiej gospodarki. W Polsce wci nie docenia si
znaczenia bada i finansowania dziedzin nauki i techniki. Dla przyk adu Stany Zjednoczone wydaj na badania 2,8% PKB, podczas gdy w Polsce jest to tylko 0,8% PKB.
Liczba rejestrowanych patentów pokazuje, e do najbardziej innowacyjnych krajów
nale : Stany Zjednoczone i Japonia. Liczba wniosków patentowych na milion mieszka ców wynosi a, w 1999 roku, w Polsce 59, podczas gdy w Japonii 2850, a w USA
57313.
Dla restrukturyzacji polskiej gospodarki, pod wzgl dem relacji mi dzy potencja em naukowo-technicznym a modernizacj i potrzebami w zakresie innowacyjno ci
przedsi biorstw szczególnie istotne s dwa rodzaje instrumentów: instrumenty promuj ce interakcj mi dzy instytutami badawczymi a przemys em oraz instrumenty promuj ce zak adanie firm bazuj cych na nowej technologii przy wykorzystaniu zasobów
technologicznych i potencja u naukowo-technicznego.
Innowacyjno polskiej gospodarki jest nadal niska. wiadczy to o s abo ci
krajowego systemu innowacyjnego, którego niezmienne od lat cechy to:14
brak cis ych powi za pomi dzy polityk naukow a polityk gospodarcz ;
s abe zainteresowanie podmiotów gospodarczych wynikami prac krajowego systemu B+R;
brak silnych powi za kapita owych oraz organizacyjnych jednostek sfery nauki i
techniki z gospodark ;
niedostosowanie oferty krajowego systemu B+R do potrzeb reformuj cej si gospodarki, b d ce wynikiem z ych rozwi za organizacyjnych i ekonomicznofinansowych;
s abo mechanizmu transferu technologii, zarówno transferu wewn trzkrajowego,
jak i transferu obcej technologii;
s abo rozwini te regionalne systemy innowacyjne;
brak silnych stymulatorów tworzenia ma ych przedsi biorstw innowacyjnych.
W Polsce istniej dwa licz ce si o rodki, które przygotowuj dokumenty dotycz ce rz dowej polityki wzrostu innowacyjno ci  KBN oraz MG (Departament
11
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R. Pisera, Kandydaci na Edisonów, Newsweek, 2 czerwca 2002.
S. Pangsy-Kania, Innowacyjno kart przetargow w walce konkurencyjnej, w: red. T. Nowosielski,
materia y konferencyjne przygotowane przez Klub M odego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie
Ekonomicznym w Gda sku, Gda sk 2001, s. 19-35.
Industrial Property Statistics 1999.
Polityka strukturalna Polski w perspektywie integracji z Uni Europejsk , Raport ko cowy, Zespó
Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa, lipiec 1997, s. 52-54.
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Strategii Gospodarczej). Poziom innowacyjno ci okre lany jest przez pryzmat efektywno ci Narodowego Systemu Innowacyjnego i funkcjonuj cych w jego ramach
Regionalnych Systemów Innowacyjnych. Na podstawie ogólnie przyj tych wska ników poziomu innowacyjno ci15 okre la si Polsk jako gospodark o relatywnie niskim poziomie innowacyjno ci16, np. niskie nak ady na badania i rozwój ponoszone s
g ównie przez bud et pa stwa17. Maj c w perspektywie przyst pienie Polski do Unii
Europejskiej nale y uwzgl dni rekomendacje opracowane przez ekspertów dotycz ce
m. in. innowacji i konkurencyjno ci, np.: zwi kszy do poziomu 1,5% nak ady na
dzia alno B+R; wspiera dzia alno innowacyjna ma ych i rednich przedsi biorstw; doprowadzi do stabilno ci i przejrzysto ci system podatkowy, poprawi
egzekwowanie prawa w zakresie ochrony w asno ci intelektualnej, monitorowania i
upowszechniania informacji patentowej i naukowo-technicznej18.
Innowacyjno przyczynia si do rozwoju gospodarczego. Jest ona równie skutecznym sposobem na pokonywanie problemów zwi zanych z rosn cym deficytem
bilansu obrotów bie cych. Istniej dwa sposoby likwidacji deficytu obrotów bie cych bilansu p atniczego w polskiej gospodarce. Pierwszy z nich polega na wspieraniu
eksportu i administracyjnym ograniczaniu importu (stosuj c wysokie c a na sprowadzane towary i dop acaj c z pieni dzy podatników do eksportu; korzystnie kszta tuj c
kurs walutowy  niski kurs z otego czyni import mniej op acalnym, a towary eksportowane bardziej konkurencyjne na zagranicznych rynkach  dewaluacja powoduje, e
eksport staje si bardziej op acalny i ulega zwi kszeniu w wyniku czego nast puje
poprawa bilansu p atniczego). Drugi sposób to stwarzanie warunków gospodarczych
do rozwoju eksportu nie zwi zanych z ingerencj walutow , np.: obni enie podatków i
sk adek ZUS  niskie podatki zmniejszaj koszty firm i pozwalaj na przeniesienie
rodków na inwestycje i rozwój; brak barier biurokratycznych  atwe i szybkie procedury przyspieszaj transakcje; przyci ganie na wi ksz skal inwestycji zagranicznych;
inwestycje w edukacj ; inwestowanie w nowoczesne technologie; podnoszenie innowacyjno ci gospodarki  wspieranie innowacyjno ci przedsi biorstw. Pierwszy sposób
mo e przyczyni si do za amania gospodarczego Polski, natomiast drugi poprzez
przewag eksportu nad importem, doprowadzi do zniwelowania deficytu obrotów
bie cych.

15

16
17

18

Mierniki konkurencyjno ci technologicznej i innowacyjnej: ca kowite wydatki na B+R jako procent
PKB; struktura wydatków na B+R w podziale na: rz dowe, wy szych uczelni, sektora przedsi biorstw; bilans p atniczy technologii; zg oszenia patentowe zewn trzne i wewn trzne; udzia kraju w
patentach zg oszonych przez USA; liczba pracowników naukowo-badawczych na 10 tys. zatrudnionych; liczba publikacji naukowych; intensywno prac badawczo-rozwojowych w przemy le (wydatki
na B+R jako procent warto ci dodanej); import technologii; wydatki na innowacje jako procent ca kowitego obrotu.
E. Oko -Horody ska, Mo liwo ci wykorzystania polityki innowacyjnej pa stwa do wzmocnienia
konkurencyjno ci regionów w Polsce, Ekonomia nr 4/2001.
W krajach, w których relacja nak adów na badania i rozwój do PKB jest wysoka, udzia bud etu
pa stwa w finansowaniu B+R jest ni szy np. w USA w 1999 nak ady na B+R/PKB wynosi y 2,84%
przy 27,6% udziale bud etu pa stwa, podczas gdy w Polsce, w tym samym czasie, liczby te wynosi y
odpowiednio 0,75% i 58,5%. Dla porównania w Szwecji wska niki te wynosi y 3,70% i 25,2% (dane
GUS).
Narodowa Strategia Integracji, Gospodarka Narodowa nr 3/1997.
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Bior c pod uwag perspektywy rozwoju gospodarczego Polski nadrz dnym celem powinno by stworzenie warunków (prawnych, organizacyjnych) oraz mechanizmów, które umo liwi i zapewni przedsi biorstwom dynamiczny, innowacyjny,
efektywny i zrównowa ony rozwój w warunkach umi dzynarodowienia ycia gospodarczego19. Efektywne zmiany polityki innowacyjnej s równoznaczne z czynnikami
rozwoju gospodarczego.
Do najwa niejszych zada w dziedzinie polityki innowacyjnej w Polsce nale y
zaliczy : wprowadzenie rynku na innowacje; wykszta cenie wysokiej zdolno ci absorpcyjnej gospodarki; inwestowanie w cz owieka i budowanie takich systemów
infrastrukturalnych, które b d pobudza y rozwój intelektualny oraz praktyczne zastosowanie innowacji, s u c budowaniu trwa ych przewag konkurencyjnych; zwi kszenie nak adów na nauk i badania; zwi kszenie nak adów na szkolnictwo wy sze do
oko o 2-2,5% PKB; zwi kszenie udzia u przedsi biorstw w finansowaniu bada stosowanych; kontynuowanie zasadniczych zmian systemowych w polskiej gospodarce,
zapocz tkowanych w 1989 roku: prywatyzacj i restrukturyzacj gospodarki, liberalizacj gospodarki i wprowadzanie zasad konkurencyjno ci, otwieranie gospodarki na
rynki wiatowe, co b dzie stwarza bod ce do podnoszenie efektywno ci gospodarowania w drodze innowacyjno ci i przedsi biorczo ci.
Rozwój gospodarczy Polski determinowa powinny czynniki zwi zane bezporednio z podnoszeniem innowacyjno ci naszej gospodarki. Innowacyjno gospodarki
tworzona jest na poziomie przedsi biorstwa. Podsumowaniem tych rozwa a mo e
by cytat: Przedsi biorstwo, które nie potrafi tworzy innowacji, ginie20.

Bibliografia
1.
2.

3.
4.
5.
6.

19

20

Bardzo T., Doma ska L., Sadowski L., Szulc G., 1 procent od recesji, Prawo i
Gospodarka, 24 stycznia 2002.
Bossak J., Mi dzynarodowa konkurencyjno
gospodarki polskiej  uj cie
instytucjonalne w: red. Podedworny H., Grabowiecki J., Wnorowski H., Konkurencyjno gospodarki polskiej a rola pa stwa przed akcesja do Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 2000,
Budnikowski A., Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001
Drucker P. F., Zarz dzanie organizacj pozarz dow . Teoria i praktyka, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarz dowych BORDO, Warszawa 1995.
Gomu ka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa
1990, s. 17.
Industrial Property Statistics, 1999.

J. Bossak, Mi dzynarodowa konkurencyjno gospodarki polskiej  uj cie instytucjonalne w: Konkurencyjno gospodarki polskiej a rola pa stwa przed akcesja do Unii Europejskiej pod red. H. Podedwornego, J. Grabowieckiego, H. Wnorowskiego, wyd. Uniwersytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 2000,
s. 19.
P. F. Drucker, Zarz dzanie organizacj pozarz dow . Teoria i praktyka, Centrum Informacji dla
Organizacji Pozarz dowych, BORDO, Warszawa 1995.

Czynniki rozwoju gospodarczego Polski

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

329

Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, O rodek Nauk Spo ecznych
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997, s. 50.
Marczewski K., Efektywna protekcja celna w latach 1997-1998 w: Zagraniczna
polityka gospodarcza Polski w latach 1997-1998, IKiCHZ, Warszawa 1998,
s. 10.
Narodowa Strategia Integracji, Gospodarka Narodowa nr 3/1997.
Oko -Horody ska E., Mo liwo ci wykorzystania polityki innowacyjnej pa stwa
do wzmocnienia konkurencyjno ci regionów w Polsce, Ekonomia nr 4/2001.
Pangsy-Kania S., Innowacyjno kart przetargow w walce konkurencyjnej, w:
red. T. Nowosielski, materia y konferencyjne przygotowane przez Klub M odego ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gda sku, Gda sk
2001
Pisera R., Kandydaci na Edisonów, Newsweek, 2 czerwca 2002.
Polityka strukturalna Polski w perspektywie integracji z Uni Europejsk ,
Raport ko cowy, Zespó Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa, lipiec 1997.
Sadowski Z., Konkurencyjno przedsi biorstw a struktura gospodarki, w:
Konkurencyjno polskiej gospodarki, materia y Ogólnopolskiej Konferencji
Przedkongresowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie,
Szczecin, 2000.

