
Wstęp

W 1989 roku w Polsce rozpoczął się proces ogromnych przemian gospodar-
czych i toczących się równolegle przemian politycznych. Od tego momentu polska 
gospodarka i poziom życia wkroczyły na ścieżkę wzrostu, którego tempo, choć 
zmienne, było i jest wyraźnie dodatnie. W rezultacie nasz kraj szybko zbliżył się 
do poziomu zaawansowanych gospodarek Europy. Przez ostatnie trzydzieści lat 
rozwój gospodarczy Polski bazował przede wszystkim na dynamicznym eksporcie, 
silnym popycie wewnętrznym, wzroście wydajności pracy, napływie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych i od 2004 roku na funduszach pozyskiwanych z Unii Eu-
ropejskiej. Tempo wzrostu PKB w 2018 roku osiągnęło poziom 5%. W 2019 roku 
przewidywany jest jego wzrost powyżej 4%, a w 2020 roku ma przekroczyć 3,5%. 
Czy ten niewątpliwy sukces polskiej gospodarki będzie kontynuowany? Eksperci 
OECD przewidują, iż wzrost gospodarczy nadal pozostanie silny. Sądzą oni, że 
podstawą tego wzrostu będą rosnące transfery społeczne i dynamicznie rozwijający 
się rynek pracy, co będzie powodowało szybki wzrost konsumpcji. Stopa bezrobo-
cia pozostanie na niskim poziomie, niedobory siły roboczej będą rosły. Skutkować 
to będzie przyspieszeniem wzrostu płac, co niechybnie doprowadzi do wzrostu 
inflacji. Eksperci OECD przewidują ponadto wzrost inwestycji przede wszystkim 
dzięki szybszym wypłatom z funduszy strukturalnych UE, wyraźnie rysującym się 
ograniczeniom zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw i niskim realnym stopom 
procentowym kredytów1.

Wielu komentatorów gospodarczych nie podziela jednak takiego optymizmu 
co do perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. Uważają oni bowiem, że nasz kraj 

1 OECD Economic Surveys: Poland, Organisation for Economic Co-operation and Development, 
March 2018 [online], <https://www.oecd.org/eco/surveys/Poland-2018-OECD-economic-survey-

-overview.pdf> [dostęp: 1.07.2019]. 
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boryka się ciągle z wieloma wyzwaniami systemowymi, które mogą być w nieda-
lekiej przyszłości zasadniczymi barierami rozwojowymi. Najczęściej wymienia się: 

 – niedorozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, 
 – uciążliwość systemu podatkowego (jego niestabilność i wysoką złożoność), 
 – zbyt dużą sztywność przepisów prawa pracy, 
 – niską sprawność systemu sądownictwa gospodarczego, 
 – biurokrację rządową i samorządową krępującą przedsiębiorczość. 

Eksperci zgodnie dostrzegają pilną potrzebę:
 – dywersyfikacji systemu energetycznego (zarówno jeśli chodzi o źródła dostaw 
surowców energetycznych, jak i technologii produkcji energii),

 – działań na rzecz inwestycji w innowacje, badania i rozwój, 
 – rozwoju sektorów o wysokim potencjale, koncentrując się na usługach bizne-
sowych, zaawansowanym przemyśle wytwórczym i przetwórstwie żywności,

 – działań mających na celu ograniczenie odpływu wykształconych młodych 
Polaków do innych państw członkowskich UE, szczególnie w świetle nieko-
rzystnych procesów demograficznych, 

 – prowadzenia skutecznej polityki prorodzinnej ze względu na niski współ-
czynnik dzietności i starzenie się polskiego społeczeństwa2.

W tym kontekście nie dziwi fakt, iż procesy rozwojowe gospodarki polskiej są 
przedmiotem intensywnych analiz prowadzonych przez zespoły ekspertów gospo-
darczych oraz poszczególnych badaczy działających przede wszystkim w ośrod-
kach naukowych. Jednym z takich zespołów eksperckich są uczestnicy projektu 
badawczego realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Poznaniu 
pod nazwą „Obserwatorium Ekonomiczne PTE”. Kierownikiem projektu jest prof. 
Janusz J. Tomidajewicz reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski, a członkami 
zespołu są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zespół 

„Obserwatorium Ekonomicznego PTE” już od 2016 roku przygotowuje cykliczne, 
kwartalne raporty o stanie gospodarki polskiej, które ukazują się w formie online 
na internetowej stronie PTE w Poznaniu. Raporty Obserwatorium wywołują 
żywe zainteresowanie osób zajmujących się przebiegiem procesów społecznych 
i gospodarczych w Polsce. Zaowocowało to zorganizowaniem w marcu 2019 roku 
konferencji naukowej zatytułowanej „Sytuacja ekonomiczno-społeczna Polski. Stan 
obecny i perspektywy rozwoju”, która odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Podczas tej konferencji wyniki swoich badań dotyczących 
polskiej gospodarki przedstawili zarówno członkowie zespołu Obserwatorium, 
jak i badacze z UAM w Poznaniu. Jako że zaprezentowane badania okazały się 
bardzo ciekawe, frapujące i tym samym inspirujące dla uczestników konferencji, 

2 Por. R. Kamiński, „Obserwatorium Ekonomiczne” – innowacyjna formuła raportowania sytuacji 
społeczno-ekonomicznej Polski, „Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Raporty o sytuacji społeczno-

-ekonomicznej Polski” 2018, nr 1, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 2018, s. 7. 
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zrodziła się idea ich kontynuacji poprzez realizację wieloaspektowego projektu 
badawczego i wydawniczego „Rozwój gospodarki Polski na tle przemian w Europie 
i na świecie”. Założeniem projektu było umożliwienie jego uczestnikom swobodnej 
wypowiedzi naukowej na tematy będące w kręgu ich zainteresowania, niemniej 
skoncentrowane wokół zagadnień związanych z rozwojem gospodarczym Polski. 
Innym założeniem projektu było to, aby problemy rozwojowe polskiej gospodarki 
były ukazane wieloaspektowo (w sferze realnej, finansowej i regulacyjnej) oraz 
w jak najszerszym kontekście (ekonomicznym i społecznym, a także lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym). To sprawiło, że w zespole projektowym znaleźli 
się uczestnicy wspomnianej konferencji oraz osoby zajmujące się odpowiednią 
tematyką badawczą. Reprezentują oni różne ośrodki naukowe, takie jak: Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Zielonogórski, Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wyższą 
Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jeden z uczestników projek-
tu jest przedstawicielem praktyki gospodarczej. Projekt uzyskał dofinansowanie 
z środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Był realizowany w okresie od kwietnia do listopada 2019 roku. 

Wyniki badań zespołu zostały opublikowane w niniejszej monografii. Składa się 
ona z dwudziestu rozdziałów przygotowanych przez taką samą liczbę autorów. Za-
warte w monografii rozdziały dotyczą różnych zagadnień szczegółowych, niemniej 
ujętych, zgodnie z założeniami projektu badawczego, w czterech wyodrębnionych 
częściach stanowiących osobne grupy tematyczne. 

Na część I monografii zatytułowaną Uwarunkowania i główne tendencje roz-
woju składa się sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy autorstwa Bartosza Sobotki jest 
niejako teoretycznym wprowadzeniem do problematyki rozwoju gospodarczego 
w ujęciu makro. Znajdziemy w nim przegląd najważniejszych teorii omawianych 
pod szeroko rozumianym hasłem ekonomii rozwoju (nie tylko w aspekcie zwalcza-
nia ubóstwa, ale również poszukiwania efektywnych ścieżek dojścia do poziomu 
gospodarek najwyżej rozwiniętych). Autor przedstawia poglądy twórców tego nurtu 
rozważań ekonomicznych takich jak Paul N. Rosenstein-Rodan, Ragnar Nurkse czy 
Walt W. Rostow, ale i wypowiedzi współcześnie działających uczonych, chociażby 
Josepha E. Stiglitza i Grzegorza Kołodki. Bartosz Sobotka dużo miejsca poświęca 
tzw. nowemu podejściu do ekonomii rozwoju, konkludując, że cechą wspólną poglą-
dów ekonomistów reprezentujących to podejście jest pragmatyzm, dzięki któremu 
efektywne działania zmierzające do rozwoju muszą być przede wszystkim oparte 
na skutecznych mechanizmach implementacyjnych. 

Kolejny rozdział napisał Mieczysław Sprengel. Ukazuje on przesłanki rozwoju 
polskiej gospodarki, koncentrując się na determinantach natury społecznej. Cha-
rakterystyczne dla tego tekstu jest nachylenie socjologiczne rozważań prowadzo-
nych przez jego autora, co tworzy dobry grunt do prezentacji dalszych zagadnień 
rozpatrywanych z pozycji stricte ekonomicznych. 
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Takim zagadnieniom poświęcony jest następny rozdział autorstwa Joanny Ma-
zurkiewicz oraz Piotra Lisa, w którym zastanawiają się, czy polska gospodarka 
znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu? Przed odpowiedzią na to pytanie 
autorzy przeprowadzili analizę czynników rozwoju gospodarczego, w tym głównie 
zasobów naturalnych, ale również w ograniczonym stopniu czynników ludzkich. 

Bardziej dokładnie potencjał gospodarczy zasobów ludzkich przeanalizował Maciej 
Stępiński. W napisanym przez niego rozdziale podjęta jest kwestia zależności istniejącej 
pomiędzy zatrudnieniem a wzrostem gospodarczym. Z wywodów tego autora wynika, 
że realnym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego Polski w przyszłości może być 
niedostatek siły roboczej. W ostatnich kilku latach remedium na tę sytuację jest zatrud-
nienie pracowników z Ukrainy. Szacuje się, że aktualnie ich liczba przekracza 1,2 mln3. 

Według autora kolejnego rozdziału, Bartosza Sobotki, zatrudnianie pracowni-
ków zza wschodniej granicy to tylko jeden z punktów polityki rozwojowej w Polsce 
opartej na współpracy z krajami położonymi na wschód od Bugu. Uważa on, iż 
istnienie kompleksowego, efektywnego partnerstwa wschodniego dałoby Polsce 
duże korzyści wewnętrzne, ale i pozwoliłoby zintensyfikować działalność polskich 
firm na potencjalnie ogromnych rynkach zbytu przede wszystkim na Ukrainie 
i Białorusi, co wydaje się naturalne nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, 
ale i na uwarunkowania kulturowe i świadomościowe. 

Kolejny rozdział pióra Janusza J. Tomidajewicza ukazuje tendencje zmian w sy-
tuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie ostatnich kilku lat. Można go zatem 
traktować jako swego rodzaju podsumowanie I części monografii. Autor tego roz-
działu dzieli się z czytelnikami wnioskami, jakie wyciągnął na postawie wyników 
badań przeprowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium Ekonomiczne PTE”. 
Wśród największych zagrożeń dla rozwoju gospodarki polskiej wymienia niski po-
ziom inwestycji, w szczególności nastawionych na postęp techniczny, potencjalne 
pogłębienie się bariery zatrudnienia, spodziewane spowolnienie w gospodarce świa-
towej, utrzymywanie się ciągle wysokiego poziomu zróżnicowania społecznego oraz 
zbyt wolną poprawę w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Nie-
które z tych kwestii stały się przedmiotem dociekań autorów następnych rozdziałów.

Część II monografii – System finansowy w procesie wzrostu gospodarczego – 
została poświęcona omówieniu problemów związanych z szeroko postrzeganym ob-
szarem finansów. Znajdują się tu cztery rozdziały, z których pierwszy, autorstwa 
Macieja Cieślukowskiego, podejmuje fundamentalne dziś dla Polski zagadnienie 
finansów publicznych. Autor przeprowadził analizę tych finansów od 2010 roku, tj. 
po kryzysie finansowym z lat 2008–2009, ale dotyczącą okresu, w którym w sekto-
rze general government oraz budżecie państwa w Polsce nastąpiły znaczące zmiany, 
takie jak wzrost podatków i ograniczenie tempa wzrostu wydatków publicznych, co 

3 Ilu Ukraińców przebywa w Polsce? Obliczono to na podstawie danych z telefonów komórkowych, 
Forsal.pl [online], <https://forsal.pl/artykuly/1401851,ilu-ukraincow-przebywa-w-polsce-obliczono-

-to-na-podstawie-danych-z-telefonow-komorkowych.html> [dostęp: 12.07.2019]. 
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spowodowało nie tylko zmniejszenie deficytu, ale także decentralizację finansów 
publicznych i zmniejszenie całego sektora publicznego w gospodarce mierzonego 
udziałem wydatków w PKB. Generalna ocena tych zmian dokonana przez autora 
jest pozytywna, jednak widzi on również potencjalne zagrożenia, takie jak struktura 
deficytu sektora finansów publicznych czy niewydolność podsektora systemu ubez-
pieczeń społecznych. 

Kontynuacja rozważań dotyczących finansów publicznych nastąpiła w rozdziale 
przygotowanym przez Sławomirę Kańdułę. Autorka zajęła się bowiem finansami 
jednostek samorządu terytorialnego. Jej celem jest próba odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego wydatki lokalne w Polsce nieustannie rosną. Należy zgodzić się z autorką, 
że problematyka ta jest ważna i aktualna, ponieważ nie słabnie zainteresowanie 
czynnikami oddziałującymi na wysokość wydatków publicznych w ogóle, a poza 
tym często słyszy się o centralizacji administracji publicznej w Polsce. 

W II części monografii znalazł się również rozdział autorstwa Alicji Mikołajewicz-
-Woźniak poświęcony wykorzystaniu nowej metody płatności, jaką jest technologia 
blockchain. Autorka podjęła próbę wskazania tych obszarów polskiej gospodarki, 
na które blockchain wywiera w chwili obecnej największy wpływ oraz ustalenia, czy 
potencjał tej technologii jest w naszym kraju wystarczająco wykorzystywany. 

Następny rozdział, napisany przez Adama Baszyńskiego, poświęcony jest uchwy-
ceniu zależności pomiędzy rozwojem sektorów bankowych a wzrostem gospo-
darczym. Analiza ta wykracza poza obszar naszego kraju. Autor przykład Polski 
przedstawia bowiem na tle innych, wybranych krajów, które znajdują się na ścieżce 
transformacji gospodarki po roku 1990. 

Uwaga autorów rozdziałów ujętych w części III monografii pt. Otoczenie mię-
dzynarodowe jako determinanta rozwoju została skupiona na otoczeniu międzyna-
rodowym Polski i jego wpływie na procesy rozwojowe naszej gospodarki. Znalazły 
się tutaj przede wszystkim teksty ukazujące efekty gospodarcze członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Pierwszy rozdział z tej grupy, autorstwa Szymona Piotrowskie-
go, prezentuje wykorzystanie programów europejskich jako źródła finansowania 
przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Autor dokonał tego, ukazując historyczne 
uwarunkowania polityki badawczo-rozwojowej w Polsce oraz jej współczesne cele. 
Następnie przedstawił udział i zakres programów europejskich (przede wszystkim 
Polityki Spójności) w realizacji tych celów. 

Kolejny rozdział, który napisała Elżbieta Jantoń-Drozdowska, dotyczy między-
narodowej integracji gospodarczej. Jego celem jest ukazanie istniejących zależno-
ści pomiędzy międzynarodową integracją gospodarczą a strukturą geograficzną 
wymiany handlowej kraju członkowskiego ugrupowania integracyjnego. Autorka 
przedstawiła w nim teoretyczne podstawy tej relacji oraz ewolucję struktury handlu 
Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Integracja gospodarcza w Europie, ale już tylko w obszarze finansowym, jest 
przedmiotem rozważań w kolejnym rozdziale, przygotowanym przez Krzysztofa 
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Waliszewskiego. Zamierzeniem rozdziału – jak pisze jego autor – jest przybliże-
nie unii rynków kapitałowych w kontekście założeń, celów i instrumentów oraz 
z uwzględnieniem szans i zagrożeń dla sektora bankowego w Polsce. Autor podjął 
próbę weryfikacji tezy, że implementacja unii rynków kapitałowych jest szansą 
rozwoju tego sektora. 

Rozważania nad polityką finansową w Unii Europejskiej kontynuuje Paweł 
Błaszczyk, który swoją uwagę skupił na uwarunkowaniach polityki pieniężnej pro-
wadzonej przez tę organizację w kontekście zjawiska deflacji, które może przecież 
powodować niestabilność finansową i gospodarczą, a w konsekwencji zakłócać 
proces rozwoju gospodarczego. 

Ostatnim rozdziałem w tej części monografii jest obszerne opracowanie Zdzi-
sława Puśleckiego, które odnosi się do sytuacji ekspansji gospodarki chińskiej w kie-
runku Europy, w tym Polski. Autor zadał sobie pytanie o implikacje tego procesu 
w skali świata, regionów (w tym kontynentu europejskiego) i poszczególnych go-
spodarek narodowych. 

Przedmiotem tekstów ujętych w część IV monografii, zatytułowaną Przedsię-
biorstwo z perspektywy zarządczej i regulacyjnej, jest przedsiębiorstwo traktowane 
jako podstawowe ogniwo w procesie rozwoju gospodarczego kraju. Zawiera ona 
wypowiedzi będące niejako komentarzem do aktualnych przemian w różnych 
obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Pierwszy rozdział zamieszczony w tej 
części, którego autorami są ponownie Piotr Lis oraz Joanna Mazurkiewicz, ukazuje 
koncepcję tworzenia wartości wspólnej Michaela E. Portera i Marka R. Kramera. 
Autorzy akcentują, że uwzględnienie dostarczania dobra wspólnego i realizacji celów 
społecznych ma za zadanie podniesienie konkurencyjności i zyskowności przedsię-
biorstwa oraz tworzenie dodatkowej wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy or-
ganizacji, a nie jedynie kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Idąc dalej śladem 
tej myśli, wykorzystali teorię zrównoważonego przejścia do wykazania ograniczeń 
i możliwości koncepcji tworzenia wspólnej wartości w strategii rozwoju sektorów. 

Autorem kolejnego rozdziału jest Tomasz Kayser. Zajął się on przedsiębiorstwa-
mi rodzinnymi. Jego celem jest ukazanie roli, jaką tego rodzaju podmioty odgrywają 
w lokalnym rozwoju gospodarczym polskich miast. Autor stawia tezę, że rodzinny 
charakter przedsiębiorstw skutkuje ich większym wpływem na lokalny rozwój 
społeczno-gospodarczy w porównaniu z innymi firmami, co – jak sądzi – uzasad-
niałoby potrzebę dodatkowego, zwiększonego zaangażowania na rzecz ich wsparcia. 

Następny rozdział przygotował Ryszard Kamiński, który przedstawił praktykę 
raportowania kwestii niefinansowych przez przedsiębiorstwa, jaka została ukształ-
towana przede wszystkim pod wpływem regulacji Unii Europejskiej. W konkluzji 
swoich rozważań doszedł do wniosku, że prawdziwy potencjał raportów niefinan-
sowych tkwi w dostarczaniu kontekstu dla ujawnień finansowych poprzez integrację 
informacji finansowych i niefinansowych, co tworzy całościowy obraz działalności 
przedsiębiorstwa. 
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Autor kolejnego tekstu Piotr Wachowski postawił sobie za cel przedstawienie 
stosowanych w praktyce gospodarczej etapów identyfikacji aspektów ekologicz-
nych, a w następnej kolejności zdefiniowanie kryteriów oraz wag koniecznych do 
ich oceny. Swoje rozważania zilustrował przykładem ukazującym praktykę w tym 
zakresie jednego z polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Wypowiedź o charakterze stricte teoretycznym jest zawarta w rozdziale na-
stępnym, którego autorami są Marcin Flieger i Michał Flieger. Konstatując fakt, 
że współczesne organizacje działają w bardzo zmiennym środowisku, co skut-
kuje powstaniem nowych struktur organizacyjnych, mechanizmów zarządzania 
i koncepcji zarządzania wywołujących potrzebę nowej terminologii i wprowadze-
nia nowego języka zarządzania, autorzy ci postanowili ukazać przykłady nowej 
terminologii związanej z koncepcją spójności oraz ze strukturami procesowymi 
i wirtualnymi. Odnieśli się również do problemu nowej świadomości językowej 
wśród menedżerów.

Zamysłem autorów wszystkich rozdziałów niniejszej monografii było ukazanie 
złożoności problemów gospodarczych Polski – kraju, który w ostatnich trzydziestu 
latach odnotował spektakularny wzrost, ale i stojącego przed kolejnymi trudnymi 
wyzwaniami, których podjęcie może stworzyć realną perspektywę kontynuacji 
pomyślnego scenariusza gospodarczego. Autorzy monografii nie mają ambicji 
wskazywania konkretnych rozwiązań zasygnalizowanych problemów rozwojowych 
gospodarki polskiej; widzą się raczej w roli komentatorów i doradców. Zatem z sa-
tysfakcją przyjęliby sytuację, gdyby ich dociekania i wyciągnięte na tej podstawie 
wnioski były zauważone i rozważone przez osoby kreujące politykę gospodarczą 
kraju i regionów. Liczą również na to, że znajdzie ona zainteresowanie i uznanie 
w szeroko rozumianych kręgach akademickich i stanie się ciekawą lekturą dla kadry 
naukowej, doktorantów i studentów ekonomii, finansów i zarządzania.

Jako redaktor naukowy monografii miałem niewątpliwą satysfakcję współpra-
cować z jej autorami, którzy bardzo rzetelnie podeszli do powierzonego im zadania 
na wszystkich etapach realizacji projektu badawczego i przygotowywania niniej-
szej pracy. Dziękuję Panu Profesorowi Romanowi Budzinowskiemu, dziekanowi 
Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, za dofinansowanie niniejszej 
publikacji oraz Wydawnictwu Naukowemu UAM za jej wydanie, a w szczególno-
ści Pani Redaktor Oldze Bronikowskiej, która nie szczędziła wysiłków, aby strona 
językowa i formalna opracowania była na jak najwyższym poziomie.

Osobne podziękowania kieruję do Pani Profesor Barbary Hadryjańskiej, która 
przygotowała bardzo obszerną i wnikliwą recenzję monografii. Jej cenne rady i spo-
strzeżenia zostały uwzględnione przez autorów poszczególnych rozdziałów, co z pew-
nością wpłynęło na podwyższenie poziomu merytorycznego całości opracowania.

Ryszard Kamiński
Poznań, listopad 2019


