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– Fundacja Pomyśl o Przyszłości opublikowa-

ła kolejne, trzecie już wydanie raportu „Dlacze-

go w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w boga-

tych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się 

do nich zbliżać.” Dla kogo jest ten raport?

– Dla każdego, kto chce więcej zarabiać. 

– W takim razie, co trzeba zrobić, żeby więcej 

zarabiać?

– Każdy wie, że aby dobrze zarabiać, trze-
ba coś umieć, ciężko pracować i mieć trochę 
szczęścia. Większość z nas spełnia te warunki, 
ale nadal mało zarabiamy. Tymczasem nasze 
zarobki zależą w dużym stopniu od otocze-
nia w jakim funkcjonujemy, a tym otocze-
niem jest gospodarka. 

– To nie od przedsiębiorców? Przecież to oni pła-

cą wynagrodzenia swoim pracownikom…

– W powszechnej opinii przedsiębiorca 
to osoba, która posiada nieograniczone moż-
liwości decydowania o tym, ile inni będą za-
rabiać. Niestety tak nie jest. Przedsiębiorca 
sam spotyka się z szeregiem barier i ogra-
niczeń. Głównym ograniczeniem są warun-
ki rynkowe. Polskie przedsiębiorstwa muszą 
konkurować z posiadającymi efekt skali za-
granicznymi producentami, zarówno na ryn-
ku krajowym, jak i zagranicznym. 

– Sugeruje Pani, że przedsiębiorca nie ma wpły-

wu na wysokość wynagrodzeń?!

– Wynagrodzenia ujęte są w cenie produk-
tu, jaki firma oferuje. Jeśli wynagrodzenia 
wzrosną, wzrośnie także cena produktu. Jeśli 
nasze krajowe produkty będą droższe niż ofer-
ta konkurencji, wówczas spadnie ich sprze-
daż. W takiej sytuacji firma będzie zmuszo-
na zmniejszyć produkcję, co zwykle prowadzi 
do zwolnień. A co potem? Osoby, które straciły 
zatrudnienie zasilą rzesze bezrobotnych i za-
robki w regionie automatycznie zmniejszą się.

– Ale przecież jeśli pracownicy będą więcej zara-

biać, będą kupować droższe produkty…

– Przedsiębiorcy nie boją się podwyżek. 
Chodzi tylko o to, żeby te podwyżki były po-
parte lepszą efektywnością. Czyli, zdobyli-
śmy nowe rynki, więcej i taniej produkujemy, 
a wypracowane oszczędności przeznaczamy 
na podwyżki. Jeśli podniesiemy wynagrodze-
nia bez poprawy efektywności, to ceny pro-
duktów będą wyższe, więc kupimy ich tyle 
samo co przed podwyżką, realnie więc jakość 
naszego życia nie poprawi się. Powstanie też 
obawa, że nasze produkty o wyższej cenie nie 
będą konkurencyjne z ich zagranicznymi od-
powiednikami, o czym już mówiłam wcześniej. 
Nie jest sztuką wypłacić dziś pracownikowi dwa 
razy większą pensję. Sztuką jest dać mu zatrud-
nienie jutro, za miesiąc, czy za dwa lata. Przed-
siębiorcy muszą myśleć o firmie i pracownikach 
w długiej perspektywie. Żeby tworzyć i utrzy-
mać miejsca pracy potrzebny jest kapitał m.in. 
na: pozyskanie nowych klientów, terminy płat-
ności, surowce, licencje, inwestycje w rozwój 
firmy tj. lepsze technologieaby zapewnić klien-
tom lepszą jakość produktów i usług. 

– Czy to oznacza, że Polacy nie są efektywni?

– Polacy ciężko pracują, są dobrze wykształ-
ceni, ale jako polska wspólnota ekonomiczna 
jesteśmy mało efektywni, co widać po warto-
ści PKB. Weźmy za przykład sytuację, w której 
trzeba wykopać rów o długości 10 km. Jeden 
pracownik ma do dyspozycji łopatę, a dru-
gi koparkę. Który będzie bardziej efektywny? 
Być może ten pierwszy jest dobrze wykształ-
cony, będzie ciężko i długo pracował, bardziej 
się zmęczy, a i tak będzie mniej skuteczny, niż 
ten z koparką. Tak samo jest z gospodarką, czy-
li otoczeniem, w jakim pracujemy. 

– Co możemy zrobić, żeby gospodarka zaczęła się 

rozwijać?

– Zacznijmy od tego, kto może to zmie-
nić. Jak Pan sądzi?

– Najczęściej słyszymy, że o gospodarkę dba-

ją politycy…

– No właśnie. Naszym celem jest zwró-
cenie uwagi na to, że każdy z nas ma wpływ 
na gospodarkę. Bo czy dziennikarz ma 
wpływ na gospodarkę. No ma. Czy urzęd-
nik ma wpływ, nauczyciel, przedsiębior-
ca, pracownik? Każdy z nas pełni konkretną 
rolę społeczną i ma duży wpływ na gospo-
darkę, a tym samym na poziom swoich 
wynagrodzeń. 

– Konkretny przykład?

– Każdy z nas na co dzień jest konsumen-
tem. Podejmując swoje decyzje zakupowe, 
klienci w Polsce najczęściej zwracają uwa-
gę na cenę i jakość. Niewielu klientów, oko-
ło 14%, zwraca uwagę na to, skąd pochodzi 
dany produkt. Czy wybiera produkty rodzi-
mych producentów, czy ich zagranicznych 
konkurentów. To my konsumenci, kupując 
określone towary, decydujemy o tym, któ-
ry z krajów stanie się zamożniejszy i będzie 
się rozwijać. 

– Wróćmy może do tych powodów, przez któ-

re polska gospodarka słabo się rozwija, a my 

mało zarabiamy. Powody te opisujecie Państwo 

w raporcie.

– Przyczyn tych ograniczeń jest wiele. 
To między innymi mała liczba osób zatrud-
nionych w sektorze produkcji i usług, czyli 
wytwarzających PKB, przepisy prawno–ad-
ministracyjne niesprzyjające rozwojowi go-
spodarczemu, mała liczba firm rodzimych 
o zasięgu globalnym, niekorzystny, stereoty-
powy wizerunek polskich produktów, mała 
innowacyjność polskiej gospodarki czy też 
opóźnienia we wprowadzaniu niepopularnych 
społecznie reform prorozwojowych. W opra-
cowaniu, które powstało na podstawie staty-
styk, uwzględniono doświadczenia polskich 
firm związane z konkurowaniem na rynku 
globalnym. Raport, o którym mówimy uka-
zał się w wersji drukowanej. Fundacja pu-
blikuje go także na stronie www.pomyslo-
przyszlosci.org.

– Podsumowując. Wynika stąd, że poziom na-

szych wynagrodzeń zależy od efektywności pol-

skiej gospodarki. 

– Nasze opracowanie tym wyróżnia się 
na tle innych, dostępnych na rynku, że po-
kazujemy zależność pomiędzy PKB/os. 
a średnim wynagrodzeniem w danym kra-
ju. Oznacza to tyle, że PKB rośnie, gdy wię-
cej wytwarzamy, a jeśli więcej wytwarzamy, 
to przybywa miejsc pracy i możemy wię-
cej zarabiać. Rzadko taką wiedzę spotykamy 
w mediach czy w szkole.

– Skoro już Pani wspomniała o mediach. Infor-

macje o raporcie Fundacji coraz częściej poja-

wiają się w mediach. Bywa, że zawarte w nim 

informacje wywołują bardzo gorące dyskusje, 

szczególnie na forach internetowych.

– Tego typu tematy zawsze wywołują sze-
rokie dyskusje, bo przecież każdy z nas chce 
więcej zarabiać. To dobrze, że chcemy podno-
sić jakość naszego życia, ale aby odnieść suk-
ces na tym polu, musimy wiedzieć, od czego 
zależy wysokość naszych zarobków. W dys-
kusji na ten temat Fundacja Pomyśl o Przy-
szłości wprowadza więc nową jakość. Nasz cel 
to między innymi zainteresowanie Polaków 
gospodarką, o której na ogół wiemy niewiele. 

Najwa niejsze  informacje zawarte w opracowaniu 

Powód 1 Ma a liczba osób wytwarzaj cych PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli 

Powód 2  Polskie prawo nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszego kraju

Powód 3  Polskie przedsi biorstwa nie posiadaj  tzw. efektu skali 

Powód 4 S abo rozwini ta infrastruktura 

Powód 5 Brak dobrego klimatu do tworzenia bogactwa

Powód 6 W Polsce tworzy si  ta sze i mniej stabilne miejsca zatrudnienia w 

porównaniu z krajami Europy Zachodniej  

Powód 7 Polska posiada znikom  ilo  firm rodzimych o znaczeniu globalnym, czyli firm 

z grupy biznesu podstawowego (prorozwojowego) 

Powód 8 Konsumowanie produktów z importu lub produkowanych w Polsce przez 

zagraniczne koncerny „pomniejsza” polski PKB, czyli rednie, krajowe 

wynagrodzenie 

Powód 9 Nasza polska wspólnota gospodarcza ma o eksportuje

Powód 10 Nasza wspólnota jest ma o innowacyjna  

Powód 11 Nasza polska wspólnota gospodarcza p aci wysokie odsetki od zaci gni tego 

przez pa stwo d ugu  

Powód 12 Nasz rynek jest otwarty dla zagranicznych produktów, natomiast polskim 

firmom ró nymi metodami blokuje si  dost p do zachodnich rynków zbytu 

Powód 13 Polskie produkty maj  gorszy wizerunek dlatego wiat p aci za nie mniej ni

na przyk ad za produkty niemieckie  

Powód 14 Wysoki udzia  szarej strefy w polskiej gospodarce

Powód 15 Zasady, jakie stworzono w UE bardziej s u  takim krajom jak Niemcy, Francja 

czy Dania ani eli takim jak Polska, Grecja czy Portugalia  

Powód 16 Polscy przedsi biorcy maj  kilkakrotnie mniejszy kapita  ni  ich zachodni 

konkurenci 

Powód 17  Negatywny wp yw korupcji na wielko!! PKB, a tym samym wysoko  naszych 

zarobków 

Powód 18 Niski poziom zaufania spo ecznego 

Powód 19 Niska s a nabywcza polskiego spo ecze!stwa 

Powód 20 Opó nienia w procesach prywatyzacji i we wprowadzaniu trudnych reform  

Powód 21 Marnotrawstwo pieni dzy naszej pa stwowej wspólnoty (zapraszamy do 

ws redagowania punktu i przesy  w snych uwag, które opublikujemy na stronie 

www.pomysloprzyszlosci.org) 

Dyskusja jest najlepszym 
narzędziem edukacji

ROZMOWA  z KATARZYNĄ TOMOŃ – współautorem raportu
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Raport Fundacji Pomyśl o Przyszłości ma zainicjować dys-
kusję na temat gospodarki. Punktem wyjścia do rozważań 
na ten temat jest sam tytuł opracowania „Dlaczego w Pol-
sce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Eu-
ropy Zachodniej….?

Opracowanie w założeniu ma charakter edukacyjny, 
stąd pojawiają się w nim podstawowe pojęcia związane 
z ekonomią.

PKB JAKO MIARA BOGACTWA
Najbardziej popularną miarą efektywności państwa, defi-

niowanego jako wspólnota gospodarcza, jest PKB/os. 
Z danych statystycznych wynika (wykres 1), że istnieje pro-

sta zależność pomiędzy wielkością PKB/os. a średnim wyna-
grodzeniem w danej wspólnocie. Gdy gospodarka dobrze się 
rozwija, PKB wzrasta i społeczeństwo się bogaci (średnie wy-
nagrodzenie rośnie). Gdy PKB maleje, społeczeństwo ubożeje.

 
Wykres 1

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Wykres 2

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Oznacza to, że jeśli rośnie PKB, więcej wytwarzamy, a je-
śli więcej wytwarzamy, to przybywa miejsc pracy i możemy 
więcej zarabiać. 

Jeśli na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na pracow-
ników, wartość pracy automatycznie rośnie. Wówczas średnie 
wynagrodzenia podnosi „niewidzialna ręka” wolnego rynku 
pracy. Jest to zjawisko niezależne od pracodawcy. 

Wykres 2 ilustruje, jak kształtowała się wysokość PKB/os. 
oraz średnie wynagrodzenia w Polsce na przestrzeni ostat-
nich 15 lat. Od 2008 roku, nie mieliśmy w Polsce wyraźnego 
wzrostu PKB/os. (dane w euro), a tym samym nie rosło tak-
że średnie wynagrodzenie. 

Dane statystyczne dowodzą, że nie tylko przestaliśmy się 
zbliżać do bogatych krajów europejskich, ale od tych najbo-
gatszych zaczęliśmy się nawet oddalać.

Dlaczego tak jest próbujemy wyjaśnić w naszej publikacji.

Tabela 1
PKB/os. w euro w wybranych krajach europejskich

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Wysokość naszych wynagrodzeń zależy zarówno od nas sa-
mych, jak i od sprawności ekonomicznej wspólnoty, do któ-
rej należymy. 

Jeśli więc chcemy trwałego wzrostu wynagrodzeń, poprzez swo-
ją pracę i postępowanie, musimy dążyć do ciągłego wzrostu PKB 
w naszej wspólnocie gospodarczej, którą jest Polska.

CZYM JEST PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)?
Punktem wyjścia do rozważań na temat ograniczeń dla 

rozwoju polskiej gospodarki, a tym samym dla rozwoju po-
ziomu zamożności w kraju, jest w opracowaniu definicja Pro-
duktu Krajowego Brutto.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) możemy definiować na dwa 
sposoby:

1. Od strony produkcyjnej 
PKB jako suma wartości dóbr wytworzonych w Polsce, 

w określonym roku liczony jako: 
PKB = suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi 

produkcji narodowej

Definicja ta posługuje się pojęciem wartości dodanej, która 
oznacza przyrost wartości dóbr w wyniku określonego proce-
su projektowania produktu, produkcji i dystrybucji. Do pol-
skiego PKB dolicza się tylko tę część wartości dodanej, o któ-
rą wzrosła wartość towaru w Polsce. 

2. Od strony konsumpcyjnej
PKB jako suma konsumpcji w Polsce, powiększona o eks-

port i inwestycje, a pomniejszona o import. Oznacza to, że je-
żeli więcej eksportujemy, to PKB rośnie, jeżeli więcej impor-
tujemy, PKB maleje.

PKB = konsumpcja w Polsce + (eksport – import) + inwestycje

CO ZATEM ZROBIĆ, ABY POLSKI PKB/OS. BYŁ WYŻSZY, 
A TYM SAMYM, BY WYŻSZE BYŁY ZAROBKI W POLSCE?

Szukając odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby nasze wy-
nagrodzenia w Polsce były wyższe, powinniśmy zastanowić 
się, dlaczego jako polska wspólnota gospodarcza, jesteśmy 
mniej efektywni niż bogate kraje Europy Zachodniej. Przy-
czyn jest wiele. Najważniejsze z nich opisano w raporcie za 
pomocą danych statystycznych. 

Po lekturze opracowania, czytelnik zauważy że wie-
le zależy od nas samych. Każdy z nas, pełniąc określo-
ne role społeczne: rodzica, pracownika, wyborcy, kon-
sumenta, ma wpływ na efektywność polskiej wspólnoty 
gospodarczej, a tym samym na wielkość naszych zarob-
ków. Dlatego też w opracowaniu nie znajdziemy goto-
wych, szczegółowych rozwiązań. Wskazane są jedynie 
czynniki ograniczające efektywność krajowej gospodarki. 
Zdaniem autorów opracowania, w Polsce konieczna jest 
przede wszystkim radykalna zmiana podejścia całego pol-
skiego społeczeństwa do narodowej gospodarki i do pol-
skiej przedsiębiorczości. 

Za najistotniejsze kwestie należy uznać:
1.  Rozwój polskich rodzimych firm globalnych. 
2.  Zmianę regulacji unijnych, szczególnie w zakresie 

konkurowania silnych koncernów globalnych ze słab-
szymi podmiotami z nowych krajów Unii.

3.  Zmianę polskiego prawa na takie, które będzie pobu-
dzało rozwój gospodarki i umożliwi jej konkurowanie 
na rynku globalnym.

4.  Wspólne działania na rzecz zmiany nawyków zakupo-
wych polskich konsumentów. 

Autorzy opracowania dowodzą, że to nie ilość firm 
w Polsce, lecz ich rodzaj ma wpływ na wysokość wyna-
grodzeń. Dlaczego? Kiedyś, o sile danego kraju decydo-
wały jego zasoby militarne, dziś pozycję i niezależność 
w świecie buduje się siłą gospodarki. Tę zaś tworzą przede 
wszystkim rodzime firmy, które mogą konkurować na ryn-
ku międzynarodowym. 

TE PAŃSTWA, KTÓRE MAJĄ DUŻO MIĘDZYNARODOWYCH 
FIRM W PRZELICZENIU NA LICZBĘ MIESZKAŃCÓW, 
SĄ ZAMOŻNE I SILNE.

Wykres 3

W krajach, które takich firm nie mają, a o ich rozwoju de-
cydują tylko inwestorzy zagraniczni, poziom życia mieszkań-
ców jest znacznie niższy, a kraje te stają się gospodarczo za-
leżne (kolonialne). 

Duże rodzime przedsiębiorstwa nie tylko tworzą miej-
sca pracy we własnych firmach, ale i u swoich kooperan-
tów. Zlecając usługi mniejszym podmiotom, bezpośrednio 
gwarantują ich rozwój. W wielu przypadkach, za pośred-
nictwem dużych firm, produkty lub usługi mniejszych 
podmiotów mogą trafić na światowe rynki. Duże firmy 
są w stanie walczyć na rynku globalnym o dobrobyt dla 
obywateli swoich krajów. Im dane państwo ma ich wię-
cej, tym większe są wynagrodzenia. Średnie wynagrodze-
nie jest wyższe w tych krajach, gdzie istnieją dobrze płat-
ne miejsca pracy, wymagające wysokich kwalifikacji, przy 
czym tego rodzaju stanowiska pracy, np. w dziale badań 
i rozwoju, marketingu, logistyki, finansów itp. pozostają 
w kraju pochodzenia firmy.

W Polsce nie tylko mamy mało rodzimych firm o zna-
czeniu globalnym, ale także mają one ograniczone szanse 
na skuteczne konkurowanie na arenie międzynarodowej. 
Konkurencja globalna przypomina gospodarcze mistrzo-
stwa świata. Kraje, które w nich wygrywają, mają nie tyl-
ko satysfakcję, ale również osiągają wyższy poziom życia. 
Polska przystąpiła do tej nieograniczonej gospodarczej ry-
walizacji dopiero po 1989 roku, zmuszona do konkuro-
wania z dużo silniejszymi od siebie gospodarczo krajami.

Zmiany ustrojowe i wejście do Unii Europejskiej były 
konieczne. Unia Europejska jest jednak wspólnotą admi-
nistracyjno–prawną, natomiast w rywalizacji gospodar-
czej każde z państw rozwija się samodzielnie.

Polskie firmy, konkurując na rynku międzynarodowym, 
spotykają się z wieloma barierami.

Najbardziej dotkliwe z nich to brak efektu skali oraz nie-
sprzyjające prawodawstwo unijne w zakresie nadużywa-
nia pozycji dominującej. 

Efekt skali polega na tym, że im się więcej produkuje 
i sprzedaje, tym koszty produkcji i sprzedaży są niższe. Pol-
skie firmy są przeważnie kilkaset razy mniejsze niż ich za-
chodni konkurenci, stąd też posiadają dużo większe kosz-
ty produkcji i sprzedaży niż ich bezpośredni, zagraniczni 
rywale. W konsekwencji nasze rodzime firmy nie są w sta-
nie, na zasadzie wzajemności, konkurować na zachodnio-
europejskich rynkach. 

Międzynarodowy rozwój naszych rodzimych firm utrud-
niają także przepisy unijne, które sprzyjają dużym zagra-
nicznym koncernom. Przy tworzeniu regulacji unijnych nie 
uwzględniono przewagi wynikającej z efektu skali. Jeżeli 
zachodnie koncerny, które na swoich rynkach już zyska-
ły dużą przewagę w postaci efektu skali, kapitału czy siły 
marki, zaczną nadużywać pozycji dominującej, są w sta-
nie zablokować rozwój konkurencji z nowych krajów Unii 
Europejskiej.

Najważniejsze informacje 
zawarte w opracowaniu
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PKB/os. oraz rednie wynagrodzenie w Polsce  
 na przestrzeni 15 lat  

PKB/os. w € 

Państwa 2008 2012
Zmiana w % między 
2008, a 2012 rokiem

Polska 9 500 9 900 4,21%

Niemcy 30 100 32 600 8,31%

Szwecja 36 100 43 000 19,11%

Szwajcaria 46 400 61 900 33,41%
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To, jakie są dysproporcje rozwojowe między krajami UE 
ilustrują dane zamieszczone w tabeli 2. 

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dla 100 mln obywate-
li z najbiedniejszych krajów UE, PKB/os. wzrosło średnio o 2% , 
natomiast dla około 100 mln obywateli z najbogatszych krajów 
PKB/os. wzrosło o około 12%, co potwierdza, że reguły Unii Eu-
ropejskiej nie służą rozwojowi biednych krajów. 

Kondycja naszej gospodarki zależy w dużej mierze od po-
lityków. To oni powinni tworzyć regulacje prawne służą-
ce rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Jak na razie 
otoczenie administracyjno–prawne nie sprzyja rozwojowi 
przedsiębiorczości . Zmian w prawie można proponować 
bardzo wiele i to powinno stać się przedmiotem szerszej 
debaty. Na stronie internetowej Fundacji www.pomyslo-
przyszlosci.org zaproponowano szczegółowe rozwiąza-
nia, które według autorów mogą spowodować dynamiczny 
i długoterminowy rozwój gospodarczy oraz wzrost do-
brobytu w Polsce. W rezultacie czego moglibyśmy szyb-
ciej zbliżać się gospodarczo do krajów zamożnych. Naj-
wyższy czas, aby prawo w Polsce mogło być postrzegane 
jako wspólne dobro, które doprowadzi nas do dobrobytu.

Żeby polskie, małe firmy mogły się rozwijać i stać się 
globalnymi, najważniejszą kwestią jest rynek. Wbrew po-
zorom, w Polsce problemem nie jest założenie firmy, lecz 
stworzenie warunków pozwalających na jej dalsze funkcjo-
nowanie. Przede wszystkim więc trzeba pozyskać klien-
ta na oferowane produkty i mieć dostęp do kapitału. Tak 
więc to my, konsumenci, kupując konkretne towary, de-
cydujemy o rozwoju określonych firm, a w konsekwencji 
o tym, czy stać je na podwyżki, inwestycje, zatrudnienie 
nowych pracowników i zdobywanie kolejnych rynków. 
Pytanie tylko, czy stawiamy na rozwój rodzimej, czy też 
zagranicznej firmy? 

Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze codzienne 
konsumenckie wybory mają ogromny wpływ na kondycję 
polskiej gospodarki. Decydując się na zakup importowa-
nych produktów, wspieramy zagranicznych producentów. 
W ten sposób wspieramy inne kraje. Pozbawiając nasze lo-
kalne firmy kapitału, zmniejszamy ich możliwości rozwoju, 
zamykamy im drogę do gospodarczego sukcesu, a tym sa-
mym sobie ograniczamy szanse na wyższe wynagrodzenia .

Najwyższy czas, aby Polacy zaczęli interesować się go-
spodarką i zrozumieli, jakie znaczenie dla dobrobytu w kra-
ju mają ich decyzje zakupowe.

Na potrzeby lepszego zrozumienia mechanizmów go-
spodarczych wprowadzono w opracowaniu rozróżnienie 
na biznes podstawowy i wtórny.

Biznes podstawowy (prorozwojowy/ proeksportowy) 
to taki, który powoduje, że wytwarzane przez niego pro-
dukty i usługi można sprzedawać klientom zagranicznym. 

Uzyskany z tego kapitał napływa do danej wspólnoty eko-
nomicznej, stwarzając przestrzeń do rozwoju małych, śred-

nich oraz dużych przedsiębiorstw, które oferują swoje pro-
dukty i usługi tylko rodzimym konsumentom. Biznes ten 
jest podstawą do rozwoju całej gospodarki i funkcjonowa-
nia biznesu wtórnego.

Biznes wtórny powstaje wówczas, jeżeli pieniądze już 
są we wspólnocie. Ten typ biznesu przez pewien czas ob-
raca nimi w jej obrębie (w kraju czy też regionie), a następ-
nie kapitał odpływa do innej ekonomicznej wspólnoty, po-
przez import dóbr konsumpcyjnych. 

Przykład 1: 
Jeżeli firma budowlana realizuje kontrakt zagraniczny, 

jest to przykład biznesu podstawowego (prorozwojowego). 
Jeśli natomiast wykonuje i sprzedaje inwestycję klientowi 
w Polsce, to jest to biznes wtórny. 

W przypadku organicznego rozwoju firm rodzimych 
w Polsce firma najpierw oferuje produkty lub usługi na ryn-
ku lokalnym (biznes wtórny). Z chwilą kiedy już jest na tyle 
konkurencyjna, aby oferować swoje produkty i usługi rów-
nież zagranicznym klientom (posiada efekt skali) zaczyna 
działać w biznesie podstawowym.

W przypadku inwestorów zagranicznych od razu moż-
na zakwalifikować firmę do biznesu podstawowego lub 
wtórnego. 

W każdym bogatym kraju władze najwięcej uwagi i tro-
ski poświęcają pierwszemu typowi biznesu, gdyż jest 
on podstawą dla rozwoju gospodarki z kilku powodów: 

1. Biznes podstawowy (prorozwojowy) jest o wiele trud-
niejszy, ponieważ firma musi konkurować na rynku mię-
dzynarodowym, z innymi podmiotami zagranicznymi.

2. Firmy z biznesu podstawowego na ogół współpracują 
ze swoimi rodzimymi kooperantami i tym samym przy-
czyniają się do rozwoju małych i średnich firm w kraju 
i eksportują wartość dodaną poza granice.

3. Biznes podstawowy generuje powstawanie miejsc pra-
cy w firmach z grupy biznesu wtórnego. Można przyjąć, 
że jedno miejsce pracy utworzone w firmie z grupy biz-
nesu podstawowego generuje powstanie do pięciu miejsc 
pracy w biznesie wtórnym, w zależności od tego, ile razy 
te pieniądze obrócą się w ramach biznesu wtórnego.

4. W przypadku upadku firmy z biznesu wtórnego, jej miej-
sce zajmie inna lokalna firma. Jeśli upadnie firma z biz-
nesu prorozwojowego, jej miejsce może zająć zagraniczna 
firma i tym samym zmniejszy się wartość dodana, która 
pozostanie w Polsce.

5. Stworzenie miejsca pracy w biznesie podstawowym (pro-
rozwojowym) to koszt od 200 tysięcy do kilku milionów 
złotych. Natomiast stworzenie miejsca pracy w biznesie 
wtórnym to koszt kilkadziesiąt razy mniejszy. Niektó-
re państwa dopłacają do tworzenia nowych miejsc pra-
cy w biznesie podstawowym. Dopłaty te mogą sięgać na-
wet 100 tysięcy euro na jedno miejsce pracy stworzone 
w tym biznesie. 

Biznes podstawowy jest w stanie zagwarantować 
trwały rozwój gospodarczy państwa. Jednak trzeba uru-
chomić mechanizmy do jego rozwoju. W Polsce co praw-
da mamy strefy ekonomiczne dla tego typu biznesu, lecz 
one w 90% służą zagranicznym inwestorom. Natomiast 
polskie rodzime firmy z biznesu prorozwojowego po-
zbawione są zazwyczaj szczególnego traktowania. Cho-
dzi tu na przykład o proinwestycyjny system podatko-
wy, łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych oraz 
do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Tam, gdzie takie regulacje istnieją, 
gospodarka prężnie się rozwija, o czym świadczy po-
niższy rysunek.

Jak widać, do powstania i rozwoju biznesu podstawo-
wego niezbędnym czynnikiem są dobre warunki do inwe-
stowania. Biznes wtórny jest jedynie konsekwencją ist-
nienia biznesu prorozwojowego, a jego powstanie zależy 
od trwałego napływu kapitału do kraju oraz zamożności 
jego mieszkańców. 

PKB A BUDŻET PAŃSTWA 
Wiele osób w Polsce myli PKB z budżetem państwa. Dla-

tego też na wykresie 4 porównaliśmy PKB z budżetem pań-
stwa, gmin oraz dotacjami dla Polski z Unii Europejskiej 
w roku 2012. Dotacje z UE to zaledwie 1/60 korzyści, jakie 
czerpiemy z budżetu Polski i budżetu gmin.

PKB to suma wartości dóbr wytworzonych w Polsce 
w danym roku, a budżet państwa to wielkość podatków 
pobrana przy okazji wytwarzania PKB. 

IM WYŻSZY PKB, TYM WYŻSZE WYNAGRODZENIA
I BUDŻET PAŃSTWA.

To, ile pieniędzy trafi do budżetu państwa zależy w dużej 

mierze od wysokości naszych zarobków. Im więcej wytwo-
rzymy (PKB), tym więcej zarobimy i wydamy. Wtedy więcej 
zapłaconych przez nas podatków trafi do państwowej kasy.

Największy udział w budżecie mają tzw. podatki po-
średnie, związane z konsumpcją, przede wszystkim po-
datek od wartości dodanej czyli VAT, który płacimy doko-
nując niemal każdego zakupu.

Druga grupa podatków, to podatki dochodowe, któ-
re płacimy wtedy, gdy mamy do czynienia z zyskiem czy 
przychodem. Chodzi zarówno o zyski firm (podatek CIT), 
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jak i nasze wynagrodzenia (podatek PIT). 
Państwo osiąga również dochody m.in. 
ze sprzedaży państwowego majątku, ak-
cyzy i ceł. 

Dzięki wpływom z podatków finansuje-
my usługi i inwestycje, z których wspólnie 
korzystamy. W ten sposób finansowana jest 
m.in. oświata (np. utrzymanie szkół, wypłaty 
dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i stu-
dentów), służba zdrowia, policja, wojsko. 
Pieniądze z podatków inwestowane są rów-
nież w rozwój infrastruktury i utrzymanie 
administracji publicznej. Ogromną pozy-
cję w budżecie stanowią dopłaty do świad-
czeń społecznych, takich jak emerytury, ren-
ty czy zasiłki. 

Z budżetu państwa finansujemy rów-
nież obsługę długu Skarbu Państwa (kolor 
żółty). Zagraniczne banki bardzo chętnie 
pożyczają pieniądze państwom rozwijają-
cym się, bo czerpią z tego ogromne korzy-
ści one same, jak również ich wspólnoty 
ekonomiczne.

Obecnie Polska prawie wszystkie wpły-
wy z podatku PIT (który płacą osoby fi-
zyczne), czyli średnio 18% od naszych za-
robków musi przeznaczyć tylko i wyłącznie 
na spłatę odsetek od zaciągniętych kredy-
tów i zobowiązań. Mimo tego nasz kraj za-
dłuża się jeszcze bardziej. Wg Fundacji FOR 
(prof. Balcerowicz) łączne zadłużenie Pol-
ski (jawne i ukryte) przypadające na 1 osobę 

zatrudnioną w gospodarce wynosi oko-
ło 240 tys. zł. 

Zastanawiające jest, dlaczego polskie 
władze od lat nie wprowadzają reform, któ-
re mogłyby pobudzić polską gospodarkę, 
a tym samym zmniejszyć potrzebę zadłu-
żania. Komu i dlaczego zależy na tak wiel-
kim zadłużeniu Polski? Więcej na www.po-
mysloprzyszlosci.org.

Omówione zagadnienia są jedynie eks-
presowym skrótem zawartości opracowa-
nego przez Fundację Pomyśl o Przyszło-
ści raportu „Dlaczego w Polsce zarabiamy 
4 razy mniej niż w bogatych krajach Euro-
py Zachodniej...” 

W kolejnych odcinkach ABC EKONOMII 
zostanie przedstawiona szczegółowa anali-
za wszystkich zagadnień.

Dokończenie ze str. 11

Najważniejsze informacje zawarte w opracowaniu

Poziomo
1.  Nadwyżka wpływów nad wydatkami.
3.  Wzrost cen towarów przez szybkie zwiększenie się ilości pieniędzy 

w stosunku do wzrostu masy towarowej.
4.  Przedsiębiorstwo prowadzące operacje pieniężne, głównie 

kredytowe
5.  Wydawanie towarów po określonej cenie.
7.  Produkt Krajowy...
8.  Papier wartościowy
11. Wywóz.
13.  Przymusowe, bezzwrotne świadczenia materialne pobierane 

przez państwo.
15.  Znany sądecki producent lodów.
17.  Centra, które firma globalna ma w krajach, gdzie istnieje zapo-

trzebowanie na ich produkty.
18.  Sztuczne ich podniesienie spowoduje utratę miejsc pracy

Pionowo
2.   ...strefa. Praca na „czarno”.
3.  Jej miarą jest ilość zgłoszeń patentowych przypadająca na określo-

ną liczbę mieszkańców
5.  Nieodpłatne i bezzwrotne środki z budżetu państwa przeznaczone 

na realizację zadań własnych gminy
6.  Netto, brutto i...
9.  Podatek dochodowy od osoby prawnej.
10.  Jednostka pieniężna będąca podstawą systemu pieniężnego 

w danym kraju.
12.  Podatek dochodowy od osoby fizycznej.
14.  Wręczanie łapówek.
16.  ...skali.

Aby wygrać nagrodę należy poprawnie rozwiązać krzyżówkę i od-
powiedzieć na pytanie Na której stronie raportu „Dlaczego w Pol-
sce zarabiamy 4 razy mniej...?” znajduje się wyjaśnienie dotyczące 
kosztu utworzenia miejsca pracy?

Pierwsze pięć osób, które prześle nam poprawne hasło wraz z  od-
powiedzią na pytanie otrzyma nagrodę niespodziankę.

Rozwiązania oraz dane do korespondencji prosimy przesyłać na ad-
res Fundacji emailem: biuro@pomysloprzyszlosci.org lub pocztą 
na adres „Pomyśl o przyszłości” ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy 
Sącz dopiskiem „Krzyżówka”. Nagrody dla zwycięzców ufundowa-
ła firma FAKRO.
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