
PKB Polski. Globalne i regionalne przyczyny fluktuacji tempa wzrostu 

oraz możliwe rozwiązania zapewniające stabilny i długotrwały rozwój 

gospodarczy. 

 

     Celem tego artykułu będzie sprawdzenie możliwych przyczyn obniżenia prognoz tempa 

rozwoju polskiej gospodarki mierzonego dynamiką przyrostu produktu krajowego brutto. 

W tym celu skrótowo zostanie opisany mechanizm liczenia PKB. Dodatkowo przedstawione 

zostaną historycznie zmieniające się prognozy dynamiki przyrostu PKB oraz dokonana 

zostanie analiza, mająca na celu wykazanie fluktuacje których składników tego wskaźnika 

najbardziej wpłynęły na rewizję tempa rozwoju krajowej gospodarki. Zaprezentowane 

zostaną także możliwe rozwiązania prorozwojowe.  

     PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe 

oraz zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu 

(najczęściej 1 roku). Od strony popytowej PKB (Y) jest zatem sumą następujących 

składowych: konsumpcji (C), inwestycji (I), wydatków rządowych z wyłączeniem transferów 

(G) oraz eksportu netto (NX). Wzór na obliczanie PKB wygląda więc jak poniżej: 

Y = C + I + G + NX 

Można zatem założyć, że zmiana wartości PKB jest funkcją zmiany któregoś z jej składowych. 

W dalszej części artykułu rozpatrzone zostaną zmiany w składowych tego wskaźnika oraz 

zmieniające się prognozy co do tempa jego przyrostu. 

     Minister Mateusz Morawiecki w swoich wypowiedziach na temat wzrostu PKB był bardzo 

optymistyczny od samego początku. W styczniu 2016 r. szacował wzrost gospodarki 

w bieżącym roku na 3,7 - 3,8% r/r. Za taki wzrost odpowiedzialne miało być1:  

 zwiększanie udziału inwestycji w PKB, docelowo o 
 

 
 z 20% do 25%, 

 zwiększanie wydatków na sektor B+R z 0,8% do docelowo  1,7 - 2% PKB, 

 zwiększanie dostępności kapitału oraz promocja eksportu i ekspansja na 

zagranicznych rynkach, 

 ułatwienia proceduralne wypracowane z polskim biznesem. 

W marcu 2016 r. minister Morawiecki potwierdził, że " jest szansa na wzrost PKB w 2016 

roku powyżej 3,5%"2, a w sierpniu tego roku, że "w całym 2016 r. możliwy wzrost PKB o 3,3-
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3,4%"3. We wtorek 15 listopada, GUS podał do publicznej informacji, że w III kw. 2016 r., 

krajowa gospodarka urosła zaledwie o 2,5%, przy rządowych prognozach wskazujących na 

przyrost o ok. 2,9%. Struktura wzrostu PKB w III kw. ma być opublikowana 30 XI. 

Perspektywa tempa rozwoju gospodarki, o jakiej na początku roku mówił wicepremier 

Morawiecki, staje się więc coraz mniej realistyczna. Przyczyn takiej sytuacji może być kilka.  

     Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że największym akceleratorem polskiej 

gospodarki jest konsumpcja. Bezrobocie rejestrowane wg GUS-u spadło do rekordowo 

niskiego poziomu 8,3% we wrześniu 2016r., natomiast w październiku wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,6% r/r, do 4259 zł. Wyhamowała niestety 

dynamika wzrostu płac po zwyżce o 3,9% miesiąc wcześniej, za co odpowiedzialny może być 

m.in. napływ pracowników zza wschodniej granicy, który równoważył mniejszą podaż siły 

roboczej na rynku z uwagi na rezygnowanie z pracy/ograniczenie aktywności zawodowej w 

alternatywie dochodu z programu "500+". Mimo dobrej sytuacji na rynku pracy wzrost 

konsumpcji indywidualnej nie był w stanie zrekompensować załamania w inwestycjach.  

Wydatki z tytułu programu "500+" mogły jeszcze nie w pełni ujawnić się w tym kwartale. 

Przeszacowaniu mogła ulec skłonność Polaków do konsumpcji. III kw. obejmuje miesiące 

wakacyjne, a więc te, w których udział wydatków może wzrastać z uwagi na urlopy, które 

zresztą Polacy zdecydowali się w większości spędzić w kraju (większe ryzyko zamachów 

terrorystycznych). Nie oznacza to jednocześnie, że konsumpcja z programu "500+" uległa 

załamaniu. Oczekiwania co impulsu generowanego przez ten program mogły być po prostu 

zbyt duże, zwłaszcza w krótkim okresie. 

     Najprawdopodobniej głównym powodem niższego od oczekiwań wzrostu PKB są 

zmniejszone nakłady inwestycyjne.  Problemem obniżenia stopy inwestycji jest przede 

wszystkim powolna absorpcja środków unijnych (które są głównym źródłem finansowania 

inwestycji publicznych), a także złe zarządzanie już dostępnymi środkami ujawniające się w 

braku przygotowania odpowiedniej ilości projektów inwestycyjnych na poziomie 

samorządowym.  

Dodatkowo dynamika wzrostu nakładów na inwestycje maleje w Polsce nieprzerwanie od 

2014 roku. Dynamika przyrostu nakładów inwestycyjnych przedstawiona jest w tabeli 14.  

Tabela 1. Dynamika przyrostu nakładów inwestycyjnych w Polsce i krajach OECD r/r. 

 2014 2015 2016 (prognoza) 

Polska 10% 5,8% 1,2% 

OECD 2,7% 2,6% 2% 
Źródło: OECD 
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W 2014 r. dynamika wynosiła 10% i była prawie czterokrotnie wyższa niż średnia w krajach 

OECD. W 2015 zmalała do 5,8% (OECD - 2,6%) a w 2016 jest szacowana już tylko na 1,2% 

i jest niższa niż średnia krajów OECD o 0,8 pktu proc. Malejąca dynamika przyrostu nakładów 

inwestycyjnych może wynikać m.in. z niepewności inwestorów co do prawno-politycznego 

otoczenia w Polsce i kluczowym ze strony partii rządzącej jest taką pewność zapewnić, by 

kapitał przyciągnąć i zatrzymać. Warto także zwrócić uwagę na typ kapitału zagranicznego 

napływającego w formie inwestycji, a więc dążyć do napływu kapitału długoterminowego 

zamiast krótkoterminowego, co zapewni stabilny wzrost w dłuższej perspektywie.  

Dodatkowo kluczowym jest zwiększenie udziału inwestycji w PKB. Udział inwestycji w PKB 

w Polsce i innych regionach przedstawia tabela 25.  

Tabela 2. Udział inwestycji w PKB w wybranych regionach. 

 2011 2015 2016 (prognoza) 2021 
(prognoza) 

Polska 22,4% 20,4% 20,6% 21,5% 

Rumunia 27,9% 25,5% 24,5% 25% 

UE 21% 19,3% 19,5% 21% 

Chiny 47,3% 43,3% 41,8% 37% 
Źródło: Economy Watch 

W 2015 było to 20,4%, podczas gdy jeszcze w 2011 - 22,4%. W Rumunii, notującej najwyższe 

tempo wzrostu PKB w Unii, udział inwestycji w PKB wynosi ponad 25%, a w 2011 przekraczał 

27%, co bez wątpienia mogło być jednym z czynników ekstremalnie wysokiego tempa 

wzrostu gospodarczego tego kraju na tle rachitycznego rozwoju w Unii Europejskiej. Wg 

szacunków, w 2021 udział inwestycji ma wzrosnąć zarówno w Polsce, jak i całej Unii, niestety 

nie będzie to duży wzrost. Wydatki na inwestycje na poziomie 21,5% w perspektywie 5 lat 

nie będą w stanie zapewnić Polsce pozycji silnego leadera w regionie i ich udział w PKB 

powinien być co najmniej porównywalny z udziałem tych wydatków w Rumunii. Warto 

zwrócić uwagę, że mimo iż w Chinach udział nakładów w PKB spadnie o 10 punktów 

procentowych, utrzyma się na bardzo wysokim poziomie 37%, co jest poziomem 

nieosiągalnym w Unii. Niemniej, należy pamiętać, że im dywergencja ta będzie mniejsza, tym 

szybszy i stabilniejszy wzrost otrzymamy.   

W ponad ćwierć wieku po transformacji ustrojowej Polska powinna odchodzić od modelu 

rozwoju opierającym się na konkurowaniu niskimi kosztami pracy w wymiarze globalnym. 

Propozycją na wyjście z "pułapki średniego wzrostu" może okazać się wzrost oparty na 

innowacyjności. Dobrym wskaźnikiem obrazującym rozwój nowoczesnej gospodarki jest 
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udział wydatków na sektor B+R (badania i rozwój) w PKB. Udział tych wydatków przedstawia 

tabela 36. 

Tabela 3. Nakłady na B+R jako udział w PKB w Polsce i wybranych regionach. 

 2002 2010 2014 

Polska 0,6% 0,7% 0,94% 

OECD 2,1% 2,3% 2,4% 

Chiny 1,1% 1,7% 2% 

Korea Południowa 2,3% 3,5% 4,3% 

Rumunia 0,4% 0,5% 0,4% 
Źródło: OECD 

Tabela 3 prezentuje jak blisko kreowania nowoczesnej gospodarki, znajdują się wymienione 

w niej regiony. Co ciekawe, mimo że Rumunia przoduje w wydatkach na inwestycje w 

odniesieniu do PKB, to jej wydatki na sektor B+R są bardzo nikłe, co może zagrozić 

stabilnemu rozwojowi tego kraju w przyszłości. W zestawieniu wyróżnia się natomiast Korea 

Południowa, która może posłużyć za przykład, w jaki sposób powinny zostać wydatkowane 

środki na badania i rozwój. Jeszcze w 2002 nakłady na ten sektor kształtowały się blisko 

średniej OECD, a teraz są 80% powyżej średniej. W okresie 12 lat, między 2002 a 2014 

wzrosły o 91%, podczas gdy w Polsce o 57%.  

Istotnym z punktu zachowania stabilnego rozwoju gospodarki, jest w Polsce stałe 

zwiększanie nakładów na badania i rozwój. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie 

oczywiście pozyskiwanie tych środków  ze źródeł prywatnych, tak jak ma to miejsce w Korei 

Płd. (75% pochodzenia prywatnego, 23% państwowego).  

Taką sytuację będzie można uzyskać przez modyfikację i uproszczenie środowiska prawnego 

w Polsce, zwłaszcza sektora podatkowego. Obecne niekorzystne rozwiązania podatkowe nie 

zachęcają do ujawniania nakładów na zakończone sukcesem prace rozwojowe - są one 

bowiem zaliczane do wartości niematerialnych i podlegają amortyzacji7. Nie oznacza to 

oczywiście, że działania innowacyjne nie są podejmowane. Dokładny rozmiar działalności 

innowatorów nie jest jednak znany. Szacunki ośrodka badawczego UW - DELab wskazują, że 

nawet ponad 1/3 spółek polskich przenosi działalność B+R do szarej strefy8. Zatem pomimo 

tego, że faktyczne wydatki na B+R są większe, niż podaje się w oficjalnych statystykach, wciąż 

jest to bardzo mało w porównaniu chociażby do średniej OECD. Rozwój nowoczesnej 

gospodarki w połączeniu z kreowaniem przyjaznego otoczenia prawno-podatkowego (np. 

w ramach ułatwień proceduralnych, o których wspomina wicepremier Morawiecki), 

powinien przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej, 

przy jednoczesnym zachowaniu stałego wzrostu płac realnych, lub nawet powiększenia 
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dynamiki wzrostu wynagrodzeń, idącego za wzrostem wydajności pracy. Reformy wdrażające 

nowe technologie mogą przyczynić się do wzrostu PKB o 0,1 - 0,2 pkt. proc. rocznie9. 

W podobny sposób postępuje Chińska Republika Ludowa, zdając sobie sprawę, że nie będzie 

w stanie utrzymać konkurencji płacowej na dłuższą metę w perspektywie zagrożenia ze 

strony Indii czy krajów Afryki Zachodniej.  

     Mniejsze wykorzystanie środków unijnych jest także głównym powodem w redukcji 

wydatków rządowych. Program "500+" jest gigantycznym programem wydatkowym ze 

strony Państwa, natomiast to nieefektywne wykorzystanie transzy środków unijnych może 

być powodem obniżenia dynamiki polskiego PKB. Sytuacja powinna ulec zmianie w I lub II 

kw. 2017 r. Koniecznym będzie opracowanie najefektywniejszych projektów wydatkowania 

tych środków, rozwijających infra- i suprastrukturę, które napędzi polski sektor budowlany 

oraz wszystkie przemysły z nim powiązane. Od strony wpływów do budżetu, sytuacja uległa 

poprawie, ponieważ jak raportuje MF, nominalne wpływy z VAT w ciągu 9 miesięcy wzrosły 

o 7% względem analogicznego okresu, a więc bardziej niż istotne wskaźniki 

makroekonomiczne. Może to doprowadzić do zachowania deficytu budżetowego zgodnego 

z planem, bądź nawet mniejszego od oczekiwań - co w obu przypadkach powinno 

pozytywnie wpłynąć na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej oraz oceny agencji 

ratingowych i rentowność Polskich obligacji.   

     W wyniku zwiększonej aktywności polskiej gospodarki oraz wzrostu jej konkurencyjności, 

po raz pierwszy w XXI w. udało się odnotować nadwyżkę w towarowym handlu 

zagranicznym, co przedstawia Rysunek 110. Oznacza to, że eksport towarów przekroczył ich 

import w 2015 r. 

Rysunek 1. Saldo obrotów towarowych i usług w latach 2011 - 2015 (w mln USD). 

 

Źródło: NBP 

                                                           
9
 Polska Rada Biznesu, "Ukryta innowacyjność polskich przedsiębiorstw", dostępne online pod adresem: http://prb.pl/raport/ [dostęp na 

21.11.2016]. 
10

 NBP, "Bilans płatniczy - dane roczne", dostępne online pod adresem: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_r.html [dostęp na 21.11.2016]. 

-18,559 

-10,495 

-453 

-4,291 

2,464 

7,225 
7,716 

10,145 
12,046 

12,113 

-20,000 

-15,000 

-10,000 

-5,000 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

2011 2012 2013 2014 2015 
Saldo obrotów towartowych 

Saldo usług 



Wg danych NBP za pierwsze dwa kwartały 2016 r., saldo obrotów towarowych, jak i saldo 

usług są dodatnie i wyższe niż w analogicznych okresach 2015r., co przedstawia tabela 411. 

Tabela 4. Saldo obrotów w pierwszych dwóch kwartałach 2015 i 2016 (w mln USD). 

 I kw. 2015 II kw. 2015 Suma pół 
roku 2015 

I kw. 2016 II kw. 
2016 

Suma pół 
roku 
2016 

Saldo 
obrotów 
towarowych 

1 762 
 

356 
 

2 118 
 

1 077 1 620 
2 697 
 

Saldo usług 2 813 3 438 
6 251 
 

3 224 3 998 
7 222 
 

Źródło: NBP 

Jak przedstawia tabela 4., tylko saldo obrotów towarowych w I kw. 2016 było niższe o 39% 

względem analogicznego okresu 2015 r. Saldo tych obrotów za II kw. 2016 jest ponad 4,5 

razy większe niż w analogicznym kwartale rok wcześniej, a sumarycznie saldo obrotów 

towarowych jest większe o 27%  niż w tym samym czasie rok wcześniej. Saldo usług za dwa 

kwartały tego roku jest większe o 16% niż za dwa kwartały roku poprzedniego. Także 

w najnowszym zestawieniu NBP12, które obejmuje już sierpień i wrzesień 2016 roku, dane 

skumulowane za okres X 2015 - IX 2016 wskazują na dodatnie saldo obrotów towarowych 

i usług wynoszące odpowiednio 10 652 mln USD i 52 040 mln USD, względem analogicznego 

okresu rok temu, gdzie wynosiły odpowiednio -376 mln USD (saldo obrotów towarowych) 

i 43 948 mln USD (saldo usług). Dane te jak na razie są dosyć optymistyczne i mogą 

wskazywać na wzrost konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Zagrożenie dla 

stabilnego wzrostu może też jednak płynąć z otoczenia zewnętrznego, na które Polska ma 

zerowy, bądź ograniczony wpływ.  

     W perspektywie najbliższego okresu negatywnie na rozwój Polski może przede wszystkim 

wpływać szum informacyjny wokół Brexitu. Jeżeli reguły wyjścia Wielkiej Brytanii nie zostaną 

ustalone szybko i klarownie, może odbić się to na gospodarkach rynków wschodzących 

takich jak Polska. Kolejne zagrożenie może płynąć ze spowolnienia gospodarczego w 

Chinach, co może przełożyć się na mniejsze obroty w handlu światowym i pośrednio wpłynąć 

na nasz bilans obrotów bieżących i mniejsze bezpośrednie inwestycje zagraniczne na terenie 

naszego kraju. Kolejne zagrożenie może stanowić przyspieszony cykl podwyżek stóp 

procentowych w USA, w obawie o planowane proinflacyjne działania administracji 

prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Komparatywnie wyższe stopy procentowe na terenie 

USA mogą doprowadzić do odpływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej lub Polski, gdzie 

stopy te pozostaną niższe. Dodatkowo wyższy koszt pieniądza w USA może ujawnić szereg 

tzw. nietrafionych inwestycji i doprowadzić do wzrostu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych 
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oraz zmniejszenia produkcji, co nie pozostanie bez wpływu na osłabienie gospodarki 

światowej, a więc i sytuacji w Polsce. Jest to szereg zagrożeń, na które Polska nie ma 

wpływu, a może jedynie starać się w pewien sposób przed nimi zabezpieczyć. 

     Podsumowując, wzrost gospodarczy Polski może w przyszłości napotkać kilka utrudnień, 

które (jeżeli leżą w gestii naszego kraju) powinny być rozwiązywane już dzisiaj. Przede 

wszystkim należy zadbać o stabilne otoczenie polityczno-prawne, które jest podstawą do 

utrzymania stabilnego wzrostu. Dodatkowo chcąc, by rozwój ten był długotrwały, należy 

zmienić model gospodarki krajowej, przestawiając go z konkurowania niskimi płacami na 

rozwój innowacyjności, przez zapewnienie stabilnego dopływu kapitału na badania i rozwój, 

oraz wzrost oszczędności Polaków finansujących inwestycje krajowe. Przy zachowaniu takich 

stabilnych fundamentów, będących podstawą rozwoju zdrowej gospodarki, Polska ma szansę 

na szybki rozwój i stabilne przetrwanie ewentualnych kryzysów.  

Michał Tuszyński 


