
16 lutego  wicepremier Ma-

teusz Morawiecki przedsta-

wił na posiedzeniu rządu pro-

gram gospodarczy dla Polski.

W swoim wystąpieniu zwrócił 

uwagę na kilka kierunków roz-

woju polskiej gospodarki. Więk-

szość wymienionych aspektów 

jest tożsama z zagadnienia-

mi zgłębionymi przez zespół 

Fundacji Pomyśl o Przyszło-

ści. Nowa koncepcja zakłada 

rozwój silnej, rodzimej gospo-

darki oraz współpracę całego 

społeczeństwa.

Z wielką przyjemnością wy-

słuchaliśmy wystąpienia Pana 

Premiera Mateusza Morawiec-

kiego, podczas którego zapre-

zentował plan rozwoju gospo-

darczego dla Polski.

Niezwykle cieszy nas fakt, że 

prezentowane propozycje są 

tak zbieżne z treścią zawartą 

w raporcie Fundacji Pomyśl o 

Przyszłości pt. „Wspólnie bu-

dujmy naszą zamożność” oraz 

że obecny rząd sięga po rezer-

wy gospodarcze wymienione 

w tym raporcie. Z dumą obser-

wujemy jak nasze propozycje 

zmian gospodarczych przyjmu-

ją obecnie realny wymiar. 

Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że Premier Morawiecki po 

raz pierwszy przytoczył prze-

milczane do tej pory aspek-

ty naszego dotychczasowego 

rozwoju gospodarczego. Jak 

to określił Pan Premier „koń-

czy się nam paliwo, na którym 

dotąd jechaliśmy” czyli olbrzy-

mie kredyty, dotacje unijne, 

proste rezerwy wzrostu, mon-

townie zagranicznych koncer-

nów czy demografia. Pan Pre-

mier wskazał również nowe 

kierunki dla wzrostu gospodar-

czego. Jednym z głównych jest 

wzrost polskiej wartości doda-

nej w produkcie „myśli polskiej 

zaszytej w produkcie”. 

Polska jest dużym krajem 

i w wielu gałęziach gospodar-

ki na naszym polskim rynku 

można już osiągnąć optymal-

ne korzyści skali, co jest nie-

zbędne do osiągania niższych 

cen w Polsce oraz ekspan-

sji zagranicznej i przywożenia 

bogactwa do kraju rodzimego. 

Kolejnym kierunkiem jest ko-

nieczność posiadania silnych 

polskich marek budowanych 

na rodzimym kapitale, które 

będą mogły konkurować na za-

granicznych rynkach i osiągać 

korzyści skali. Korzyści ska-

li Pan Premier wielokrotnie ak-

centował w swojej wypowiedzi.

Zamierzenia Rządu są ambit-

ne, lecz aby były one możliwe 

do zrealizowania, potrzebne 

są nie tylko innowacje, kapitał 

finansowy, ale również kapi-

tał społeczny, a więc zdolność 

społeczeństwa do wzajemnej 

współpracy i korzystanie z sy-

nergii tej współpracy. Poprzez 

zrozumienie mechanizmów 

gospodarki globalnej oraz ko-

rzyści z efektu skali możliwa 

będzie efektywna współpraca 

wszystkich grup społecznych 

czyli konsumentów, polityków, 

urzędników i przedsiębiorców 

w kierunku budowania dobro-

bytu w Polsce.

Przedsiębiorcy, podejmą ry-

zyko inwestowania środków 

finansowych na rozwój pro-

dukcji czy usług dopiero wów-

czas, jeżeli będą mieli zaplecze 

w postaci kapitału społeczne-

go czyli świadomych konsu-

mentów, którzy wybiorą ich 

produkty oraz świadomego 

aparatu państwowego, który 

będzie wspierał ich w rozwoju. 

Polacy muszą zrozumieć, dla-

czego lepszy jest dla nich pol-

ski kapitał od kapitału zagra-

nicznego oraz muszą umieć 

wyliczyć te korzyści. Mało kto 

w Polsce zdaje sobie spra-

wę, że korzystając z kapita-

łu zagranicznego Polska pła-

ci bardzo wysoką daninę na 

rzecz innych wspólnot. Docho-

dzi ona do 30% ceny, za któ-

rą kupujemy, nawet jeśli to co 

kupujemy, zostaje wyproduko-

wane w Polsce przez zachod-

ni koncern. 

Bez wysokiego poziomu ka-

pitału społecznego w Polsce, 

bez uwzględnienia przewagi 

z tytułu korzyści skali, bez dzia-

łań na szczeblu Unii Europej-

skiej, doprowadzających do 

zrównania szans konkurowa-

nia dla polskich podmiotów 

z zagranicznymi koncernami 

w Unii Europejskiej, trudno nam 

będzie zrealizować cele, które 

wymienił Pan Premier w swo-

im gospodarczym programie. 

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (32)

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie „Dobrego dodatku 
wiedzy o gospodarce”, w którym omawiamy najważniejsze ak-
tualne wydarzenia życia gospodarczego. W tym numerze przed-
stawimy Państwu opinię Fundacji na temat „Planu na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju” zaprezentowanego przez Pana 
Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwo Rozwoju.
Pokażemy również w jaki sposób działania na rzecz rozwoju 
demograficznego, czyli Program Rodzina 500 + może przy-
czynić się do rozwoju gospodarczego oraz wzrostu zamożno-
ści w Polsce. Już teraz w naszym wydaniu dobrego dodatku 
gospodarczego, publikujemy pierwszy powód, dla którego 

w Polsce wciąż zarabiamy 4 razy mniej niż w krajach Eu-
ropy Zachodniej. Poruszamy kwestie trudnej dla wielu ro-
dzin emigracji oraz małej ilości osób zatrudnionych w sfe-
rze gospodarki. 
Zachęcamy również do refleksji na temat danych dotyczących za-
mówień publicznych i dostępu polskich wykonawców do tych ofert. 
Zapraszamy również do udziału w konkursie „Znam to mam”. War-
to interesować się gospodarką, bo z taką wiedzą możemy skutecz-
nie budować dobrobyt w naszym kraju, ale przede wszystkim swój 
własny i wygrywać atrakcyjne nagrody!
 Zapraszamy do lektury!

Brawo Premierze Morawiecki!
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W dniu 01.02.2016 roku na łamach tygodnika Wprost ukazał się artykuł pt.: ,,Wielkie kuszenie Zachodu”, w którym 

poruszono bardzo ciekawe zjawisko dotyczące przetargów publicznych w Polsce. ,Podatkowe wakacje, dotacje li-

czone w milionach złotych, specjalne preferencje w publicznych przetargach. Na takie prezenty od polskiego rządu 

mogą liczyć zagraniczni inwestorzy, natomiast polskie firmy mogą tylko o nich pomarzyć. Tak komentuje Szymon Kra-

wiec, redaktor Wprost,  obecną sytuację dotyczącą przetargów publicznych. 

W  artykule został przedstawiony temat przetargów państwowych, który jest szczególnie istotny  dla rodzimych firm, 

polskiego społeczeństwa oraz całej naszej gospodarki, a mianowicie przetargów państwowych. Cieszy nas fakt, że 

tematyka została przedstawiona profesjonalnie, szczegółowo i wielowątkowo, ukazując problem, który od lat funk-

cjonuje w naszym kraju. Polskie firmy, które aspirują do tego, by konkurować na zagranicznych rynkach i pozyskiwać 

międzynarodowe kontrakty muszą mieć kapitał i doświadczenie oraz osiągać korzyści z tytułu efektu skali. Tymcza-

sem, rodzi się pytanie, w jaki sposób  polskie firmy mogą to wszystko uzyskać skoro w państwowych przetargach 

od lat nobilitowane są zachodnie koncerny?  Jak słusznie zostało zauważone, temat ten jest dużo bardziej złożony 

i wymaga szerszego spojrzenia. Niemniej jednak dzisiaj całe społeczeństwo, a przede wszystkim decydenci powinni 

wiedzieć, że kluczem do silnej gospodarki i własnej waluty jest zdrowy, rodzimy kapitał .

Dzisiaj wielu producentów i dystrybutorów z Polski każdego dnia walczy o przetrwanie, notując straty na rodzimym 

rynku.  Dlatego też potrzebują motywacji do działania, przede wszystkim ze strony polskiego rządu. Dzisiaj potrzeba 

wszystkim budowania ducha wspólnoty i kapitału społecznego, a nie jego niszczenia. Wierzymy, że tylko świadome, 

polskie społeczeństwo może wydobyć rezerwy wzrostu gospodarczego jakie drzemią w naszej, polskiej wspólnocie 

ekonomicznej. W tym zadaniu bardzo ważna rolę odgrywają dziennikarze.

Szczególnie cieszy nas fakt, że uznani dziennikarze poruszają w swoich artykułach również temat ,,zaściankowej 

mentalności”, z którym i my na co dzień się spotykamy. Fundacja buduje kapitał społeczny wśród wszystkich środo-

wisk społecznych oraz walczy ze stereotypowym postrzeganiem polskiej przedsiębiorczości. Tym bardziej jest nam 

miło, że problem został dostrzeżony i opisany  w sposób wyrazisty i interesujący. Życzymy, sobie i Państwu, dalszych 

inspirujących artykułów, które z uwagą będziemy śledzić.

 Poniżej prezentujemy interesujące dane, które przedstawiają problem opisany w artykule pt.: ,,Wielkie kuszenie Zachodu”, 

z którym szczegółowo można zapoznać się na stronie tygodnika.

 

RAZEM

309,5 mln euro
RAZEM

13,5 mld zł

ZAMÓWIENIA UDZIELONE POLSKIM WYKONAWCOM 
w wybranych rynkach państw UE w 2014r.

SŁOWACJA
8 kontraktów  – 195,5 mln euro NIEMCY

118 kontraktów  –  4212 mln zł
WĘGRY
9 kontraktów  – 25,7 mln euro HISZPANIA

50 kontraktów  – 4186 mln zł
NIEMCY
17 kontraktów  – 11,7 mln euro WŁOCHY

32 kontrakty  – 2114 mln zł
ŁOTWA
2 kontrakty  – 11,3 mln euro WLK. BRYTANIA

170 kontraktów  – 1371 mln zł
CZECHY
20 kontraktów  – 8,4 mln euro CZECHY

48 kontraktów  – 472 mln zł
RUMUNIA
5 kontraktów  – 5,7 mln euro CHINY

3 kontrakty  – 168 mln zł
LUKSEMBURG
3 kontrakty  – 3,7 mln euro KOREA PŁD.

1 kontrakt  – 144 mln zł

ZAMÓWIENIA UDZIELONE PRZEZ POLSKICH ZAMAWIAJĄCYCH
wybranym wykonawcom zagranicznym w 2014r.

ŹRÓDŁO: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wielkie kuszenie Zachodu
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Mało nas, mało nas do pieczenia chleba
Mała liczba osób wytwarzających PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli

W Polskiej gospodarce mamy jeszcze wiele rezerw, które możemy uruchomić na rzecz roz-

woju zamożności w naszym kraju. Jedną z najpoważniejszych rezerw wzrostu gospodarcze-

go jest z pewnością demografia.

Z tym problemem demograficznym postanowił  zmierzyć się Rząd, realizując progra-

mem 500 +. Oznacza to, że na drugie, trzecie i kolejne dzieci będzie przysługiwać kwo-

ta 500 zł miesięcznie.  Z pewnością projekt ten mocno wspiera polskie rodziny i miejmy 

nadzieję, przyczyni się do zwiększenia liczby osób, które w przyszłości będą pracować, 

a przez to rozwijać nasz kraj.  Mamy nadzieję, że takie rozwiązania nakłonią Polaków do po-

wrotu do kraju, aby tutaj zakładali rodziny, pracowali i inwestowali.

Fundacja podkreśla barierę dla rozwoju gospodarczego, jaką jest ,,mała liczba osób wy-

twarzających PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli.” Co prawda mówimy tu głów-

nie o strukturze pracy w Polsce, ale również zauważamy i podkreślamy aspekt emigracji 

jak również małą liczbę narodzin.

Przypomnijmy, że średnia wynagrodzeń w określonym państwie to w przybliżeniu war-

tość PKB podzielona na wszystkich obywateli danego kraju.

W Polsce na 38 mln mieszkańców tylko 13 mln jest zatrudnionych w gospodarce. Wy-

nika stąd, że jeden zatrudniony w gospodarce musi „zarobić” na trzy osoby. A więc oprócz 

małej wartości PKB/os. powoduje to wysokie obciążenia kosztów pracy, przez co nasza 

gospodarka jest niekonkurencyjna. 

Dla porównania w Niemczech w gospodarce zatrudnionych jest 40 mln na 80 mln 

wszystkich obywateli, tym samym wypracowana przez nich wartość dzielona jest na 

dwóch obywateli.

W Polsce zbyt wiele osób pracuje w organizacjach, instytucjach, które nie dość, że nie 

wytwarzają PKB, to ich nadmierne działanie utrudnia innym rozwijanie gospodarki. 

Liczba urzędników w ostatnich latach (2008-2012) w Polsce zwiększyła się aż o 10%. 

Tym samym, Polska zajmuje już czwarte miejsce pod kątem rozrostu administracji w Unii 

Europejskiej .

Jedną z przyczyn, dla której w Polsce mało osób pracuje w gospodarce, jest po prostu 

brak miejsc pracy, zwłaszcza w firmach z biznesu podstawowego. Polacy w wieku pro-

dukcyjnym nie znajdując w naszym kraju możliwości zatrudnienia dostrzegają swoją szan-

sę w innych wspólnotach ekonomicznych. 

W ostatnich pięciu latach z Polski wyjechało ponad 1,7 mln ludzi zazwyczaj młodych 

i energicznych, zwiększając tym samym liczbę pracujących zagranicą Polaków do 2,3 mln. 

. Według prognoz, polscy emigranci tylko w latach 2014-2020 wytworzą 172 mld euro  do-

chodu dla krajów, do których wyjechali . Gdyby osoby te znalazły zatrudnienie w kraju, pol-

ski PKB wzrósłby o około 6%, a tym samym nasze wynagrodzenia wzrosłyby o co naj-

mniej 6%. Tymczasem, przebywający na emigracji Polacy w wieku produkcyjnym, dzięki 

swojej pracy przyczyniają się niestety do wzrostu zamożności innych wspólnot ekono-

micznych. My natomiast jako państwo w ramach ,,zapłaty” za emigrantów dostaliśmy kro-

plówkę finansową w postaci dotacji unijnych, która obciążyła nasz system administracyjny 

i gospodarczy. Państwo uzyskawszy miliardy unijnych pieniędzy jeszcze bardziej pogłębi-

ło biurokratyczne patologie.

Emigracja zarobkowa wpływa również negatywnie na budżet naszego państwa. Na po-

niższym wykresie pokazano konsekwencje tej emigracji. Porównaliśmy w nim:

– wartość dotacji, jakie w latach 2014-2020 nasz kraj otrzyma z Unii Europejskiej 

–  oraz świadczenia i podatki, jakie 1,7 mln pracujących Polaków mogłoby wpłacić do pol-

skiego budżetu w ciągu 40 lat swojej produktywności.

Jak widać, utracone wpływy do naszego budżetu kilkukrotnie przewyższają uzyskane 

dotacje. Należałoby sobie zadać pytanie, ile czasu i uwagi poświęcamy dzieleniu pieniędzy 

otrzymanych z Unii Europejskiej, a ile czasu poświęcamy tworzeniu bogactwa i trwałych 

miejsc pracy dla Polaków w naszym kraju?

Oprócz zmniejszonych wpływów do budżetu państwa wynikających z emigracji mło-

dych Polaków, problem stanowią również zmienione proporcje w wydawaniu pieniędzy 

z budżetu państwa na świadczenia emerytalne, służbę zdrowia czy też edukację.

Polski system emerytalny oparty jest na umowie międzypokoleniowej, co oznacza, że 

młodzi ludzie pracują na emerytury rodziców. Emigracja zarobkowa zaburza ten proces. 

Rośnie bowiem różnica pomiędzy liczbą emerytów – osób pobierających, a liczbą na te 

świadczenia pracujących. Przebywający na emigracji Polacy nie dokładają się do tych świad-

czeń, nie płacą w Polsce składek ZUS ani podatków.

Podobnie jest z edukacją i wychowaniem młodych Polaków. Osoby pracujące i płacące 

podatki w Polsce finansują szkoły, opiekę zdrowotną i inne świadczenia na rzecz przyszłe-

go pokolenia. Polacy pracujący zagranicą płacą podatki w innych krajach i zasilają budżety 

innych wspólnot ekonomicznych. W tym kontekście, szczególnie krzywdząca wydaje się 

ostatnia wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona, który zapowiedział ogra-

niczenie prawa do zapomogi dla imigrantów (przede wszystkim Polaków) na dzieci, które 

pozostały w kraju ojczystym. Oznacza to, że rządy bogatych krajów europejskich chętnie 

korzystają z naszych rąk do pracy przy tworzeniu bogactwa we własnych krajach, nato-

miast nie chcą partycypować w kosztach wykształcenia tych pracowników jak i wychowa-

nia i kształcenia ich dzieci oraz wypłacania emerytur dla ich rodziców w Polsce.

Emigracja pod warunkiem, że jest krótkotrwała, może mieć pozytywny wpływ na go-

spodarkę kraju. Na przykład chwilowo zmniejsza bezrobocie w kraju. Po za tym pozwa-

la z dystansem spojrzeć na siebie i Polskę, poszerza horyzonty, a traktowana  jako jeden 

z etapów edukacji, może stać się bezcennym doświadczeniem. Obserwacja innej kultury 

sprawia, że stajemy się bardziej otwarci i odważni. Praca zagranicą, może stać się nie tylko 

źródłem pieniędzy, ale również dostarczyć mnóstwo inspiracji i pomysłów na własny biz-

nes. Pod warunkiem, że ten będzie rozwijany w Polsce. 

Decyzja o emigracji nie jest łatwa, zwłaszcza dla osób, które zostawiają w Polsce swo-

ją najbliższą rodzinę. Wiele osób chciałoby powrócić do kraju i funkcjonować w polskiej 

wspólnocie ekonomicznej. Możemy liczyć na ten powrót, jeśli w Polsce będą trwałe miej-

sca pracy, a te będą wówczas, jeśli polska biurokracja pozwoli Polakom pracować w ich 

rodzimym kraju. 

W Polsce zbyt wiele osób pracuje w organizacjach, 

instytucjach, które nie dość, że nie wytwarzają PKB, 

to ich nadmierne działanie utrudnia innym rozwijanie 

gospodarki.
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ZNAM TO MAM
Poznaj mechanizmy gospodarki globalnej i wygrywaj!!!!

Odpowiedz poprawnie na 5 pytań i wygraj
Sądecki Bon Zakupowy o wartości 50 zł.

Nagrody ufundowała Agencja Handlowa RAFA.   

Odpowiedzi na te pytania znajdą
Państwo w raporcie Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości pt. „Wspólnie budujemy 
naszą zamożność”. Raport dostępny 
jest na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org 

Pierwsze 5 osób, które prześle
do Biura Fundacji poprawne
odpowiedzi otrzyma Sądecki Bon
Zakupowy o wartości 50 zł.
Odpowiedzi należy przesłać
poprzez formularz
na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org. 

Odpowiedzi na pytania konkursowe 
przyjmowane będą od godz. 0800

w dniu 25.02.2016

1. Co to jest PKB?

2. Jakie są rezerwy dla rozwo-
ju gospodarczego Polski?

3. Co to jest efekt skali?

4. Wymień pięć polskich firm 
globalnych?

5. Co należy zrobić, aby
w Polsce można było zarabiać 

4 x więcej?
(podaj min. 5 propozycji)


