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º 
Raport „Polska gospodarka 
plus/minus” oparto przede 
wszystkim na opiniach 
menedżerów różnych branż 
polskiego przemysłu. Racje 
biznesowych praktyków 
wzbogacono o spojrzenie 
ekonomistów. 

º 
Raport nie ma ambicji 
naukowych – jest 
opracowanym redakcyjnie 
plonem pracy kilkunastu 
dziennikarzy gospodarczych 
pracujących na co dzień dla 
portalu WNP.PL i innych 
portali Grupy PTWP oraz 
magazynu gospodarczego 
Nowy Przemysł.

º 
Raport powstał jako 
wydawnictwo towarzyszące 
Forum Zmieniamy Polski 
Przemysł – dorocznej, 
prestiżowej debacie 
o przyszłości polskiej 
gospodarki organizowanej 
w roku 2019 już po raz XIX.

O  przyszłości polskiej gospodarki można, a  na-
wet trzeba rozmawiać na różne sposoby. Ob-
szar tak wewnętrznie zróżnicowany, zależny od 
tak wielu czynników, wymaga jednak narzędzia 
porządkującego.

Analiza SWOT jako jedna z  podstawowych 
metod strategicznej oceny przedsiębiorstwa 
może budzić obawy o  uproszczenia. Pamiętając 
o tym zastrzeżeniu i rezygnując z ambicji nauko-

wych, można zapytać o mocne i słabe strony za-
równo firmy, jak i całej gospodarki (Weaknesses, 
Strengths). Można też pokusić się o  wskazanie 
w  jej otoczeniu Opportunities (szanse) i Threats 
(zagrożenia). Trzeba zapytać o  rekomendowane 
działania mające wzmocnić atuty, wykorzystać 
szanse, zniwelować ryzyka. Konkluzji i rekomen-
dacji prosimy szukać na ostatnich stronach opra-
cowania (s. 20).

Plus/minus gospodarka
Jakie są nasze atuty, a w czym jesteśmy słabi? Jakie szanse i zagrożenia 

przesądzą o losach naszej gospodarki w najbliższej dekadzie? Co zrobić, 

by zwiększyć szanse na przyspieszenie, skutecznie gonić czołówkę? 

Proste i ważne pytania – aż proszą się o raport lub debatę. A spektrum 

odpowiedzi szerokie, zależne od rodzaju działalności, pozycji 

w gospodarce, rozległości perspektywy.

Zmieniamy Polski 
Przemysł
WARSZAWA 2019



Zamysł towarzyszący niniejszemu publicy-
stycznemu raportowi oparto na otwartych, dzien-
nikarskich rozmowach, a  więc przyjęto formułę 
zdecydowanie wykraczającą metodą poza kla-
syczne badanie opinii czy ankietę. 

W  kręgu zainteresowania publicystów i  ich 
rozmówców znalazły się takie obszary jak: inwe-
stycje (w tym infrastrukturalne), otoczenie regula-
cyjne gospodarki i jej kontekst globalny, ambicje 
związane z ekspansją zagraniczną polskich firm, 
bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe, ceny 
energii, rynek pracy, cyfryzacja, rozwój nowocze-
snych technologii i innowacje. 

Na wyrażanych opiniach w naturalny sposób 
zaważyła specyfika biznesowej działalności, suma 
doświadczeń, relacji i ambicji. Zespół uczestników 
projektu dobrany został pod kątem opiniotwór-
czości i różnorodności.

Priorytety czy monokultura?

Polski biznes postrzega polską gospodarkę w ka-
tegoriach „realnych”, w kontekście przedsięwzięć 
i  działań mających przynieść konkretne efekty 
w dającej się przewidywać (to coraz trudniejsze) 
perspektywie. 

W  gronie naszych rozmówców przeważały 
osoby, które preferują kontynuację ponad ekspe-
rymenty w nowych obszarach. „Inwestujmy tam, 
gdzie mamy możliwość osiągnięcia wysokiego 

poziomu niższym kosztem, szybciej, niż robią lub 
zrobili to konkurenci” – to powtarzający się w roz-
mowach postulat.

W  innej wersji rekomendacja dla polskiej 
gospodarki brzmi: trzeba szukać obszarów, 
które mogą zapewnić skokowy wzrost, ale 
z drugiej strony dbać o to, żeby to wszystko, co 
już teraz idzie dobrze, szło lepiej. Nie możemy 
zaniedbywać tych rzeczy, które już z sukcesem 
rozwijamy.

Atutem w wersji makro pozostaje ścisła sieć 
powiązań kooperacyjnych z  silnymi, nowocze-
snymi i odpornymi na zawirowania koniunktury 
gospodarkami europejskimi – przede wszystkim 
z gospodarką niemiecką. Ale i tu zwraca się uwa-
gę na potencjalne korzyści z „dywersyfikacji” mię-
dzynarodowych relacji gospodarczych – przede 
wszystkim budowanie pozycji polskich firm na 
rynkach odległych.

Biznes wciąż identyfikuje jako realne zagroże-
nie tzw. pułapkę średniego dochodu, czyli model 
gospodarki polegający na dostarczaniu prostych, 
nieinnowacyjnych rozwiązań dla krajów wysoko-
rozwiniętych. 

– W dłuższej perspektywie nie daje on szans 
na dalszy dynamiczny wzrost gospodarczy – 
ostrzega Frédéric Faroche, prezes Veolia Polska.

Polska gospodarka relatywnie szybko osią-
gnęła pułap, którego nie potrafi przebić, by 
oprzeć dalszy rozwój na własnej myśli technicz-
nej, innowacji, kreatywności. 

Grzegorz Dzik, prezes firmy Impel

– Konieczne jest zminimalizowanie strachu 
i obaw przedsiębiorców. Obecny system 
legislacji idzie w kierunku fiskalizacji państwa. 
Przepisy wprowadzane w sposób zdecydowany 
zabezpieczają ściągalność należności 
publicznych. Ale dla bezpieczeństwa państwa 
konieczna jest również czytelność i stabilność 
przepisów. Niepewność prawa jest bardzo 
kosztowna dla biznesu i państwa.

Roman Szwed, prezes Atende

– Lepiej budować wzrost na czymś, do czego 
predestynują nas naturalne warunki, niż 
zaczynać wszystko od podstaw, bo to jest 
znacznie droższe. A do naturalnych warunków 
w Polsce należą już z pewnością dobrze 
wykształceni i uzdolnieni informatycy.  
Ich wysokie kompetencje zostały już wielokrotnie 
potwierdzone, ale jednocześnie wciąż w zbyt 
małym stopniu wykorzystujemy ich potencjał.

Jeden koń nie uciągnie całej gospodarki. 

Trzeba dbać o jej zrównoważony, 

zróżnicowany rozwój i doskonalenie wielu 

dziedzin gospodarki naraz.

Polska gospodarka górkę ma 

zdecydowanie za sobą. Planowanie oparte 

na przekonaniu, że „zawsze będzie tak 

dobrze”, może prowadzić na manowce.



– Imitacja jest dobra do pewnego poziomu, ale 
dalej już nie wystarczy – twierdzą przedsiębiorcy. 
Powszechność tego przekonania dobrze rokuje.

Wśród makroekonomicznych zagrożeń ra-
portowi rozmówcy podkreślali dwie główne oba-
wy. Pierwsza dotyczy tego, jak polska gospodarka 
zniesie nieuchronne spowolnienie (co do tego, że 
tempa wzrostu nie da się utrzymać, panuje dość 
powszechna zgodność) i  jak zareaguje na ewen-
tualną presję inflacyjną. 

Druga obawa – jak na sytuację finansów pu-
blicznych, a  pośrednio na gospodarkę, wpłynie 
relatywnie wysoki poziom trwałych obciążeń bu-
dżetu związany z transferami socjalnymi, nieupo-
rządkowanie systemu emerytalnego.

Wpływ decyzji politycznych na perspektywy 
rozwojowe gospodarki zdecydowanie wykracza 
w  opiniach naszych rozmówców poza horyzont 
roku wyborczego: – Wobec starzenia się ludności 
wybór między transferami socjalnymi a inwesty-
cjami w innowacyjność, infrastrukturę czy lepszy 
sektor publiczny (np. ochronę zdrowia) będzie 
coraz trudniejszy – brzmi jedna z diagnoz.

Czas rewolucji

Wśród kół zamachowych mających nadawać 
dynamikę polskiej gospodarce niemal wszyscy 
uczestnicy projektu wymieniali zaangażowanie 

w  obszarach związanych z  cyfrową rewolucją 
i sektorem IT. W czasach, gdy nowe technologie 
odgrywają coraz większą rolę na całym świecie, 
nie możemy zmarnować kapitału związanego 
z  technologiami informatycznymi, cyfryzacją czy 
szerzej – gospodarką opartą na wiedzy.

Katarzyna Byczkowska, dyrektor generalna 
BASF w Polsce, wskazuje zdecydowanie na cyfry-
zację, jako globalny megatrend, który tworzy – 
także dla polskiej gospodarki – szereg szans roz-
wojowych. 

– Wiele firm, szczególnie z sektora bankowo-
ści i telekomunikacji, jedzie już w tym pędzącym 
pociągu – zauważa Byczkowska. – Branży che-
micznej, jako bardziej konserwatywnej, rozpo-
znanie terenu zabrało więcej czasu.

Szefowa BASF Polska zwraca uwagę na sze-
rokie spektrum korzyści wynikających ze stoso-
wania cyfrowych technologii w  całym łańcuchu 
wartości. Cyfryzacja znacznie skraca drogę od 
projektowania do produkcji, usprawnia logistykę 
(dostawy, transport, dystrybucja), pozwala ofero-
wać klientom produkty w ramach nowych modeli 
biznesowych.

Warto zwrócić uwagę na obecnych w Polsce 
światowych potentatów, którzy pełnią rolę lide-
rów cyfryzacji, transferując do polskiej gospodar-
ki know-how, przygotowując kompetentne kadry, 
testując technologie, pokazując korzyści, wyzna-
czając drogę mniejszym firmom. 

Czas na wykorzystywanie przewag dzięki 
cyfrowym technologiom jest zdaniem biznesu 
optymalny. Paradoksalnie pewne zapóźnienie 
polskiej gospodarki może się w dłuższej perspek-
tywie opłacić. 

Technologie, np. w  dziedzinie inteligentnych 
sieci (smart grid), rozwijają się szybko, ich do-
stępność rośnie, a cena spada. Pojawią się więc 

szanse, byśmy dokonali – przynajmniej w niektó-
rych dziedzinach i rodzajach technologii – skoku 
mniejszym kosztem niż kraje, które wprowadzają 
te rozwiązania (np. inteligentną dystrybucję ener-
gii) od dłuższego czasu.

W  technologicznym skoku pomóc powinien 
potencjał rodzimej branży IT. 

– Smart grid opiera się przede wszystkim na 
wdrażaniu odpowiedniego oprogramowania 
i komunikowaniu ze sobą urządzeń. To wszystko 
zaś mogą robić polskie firmy i polscy informatycy 
– przekonuje Roman Szwed, prezes Atende.

Według Szweda, w Polsce mamy mocne pod-
stawy do rozwijania rozwiązań z  takich dziedzin 
jak sztuczna inteligencja, telekomunikacja (mobil-
na komunikacja o bardzo dużej przepustowości 
– budowa sieci 5G) i media – przede wszystkim ze 
względu na wysoki poziom technologii informa-
tycznych i dojrzałą branżę IT. 

– Wysokie kompetencje naszych informaty-
ków zostały już wielokrotnie potwierdzone, ale 
wciąż w zbyt małym stopniu wykorzystujemy ich 
potencjał – zauważa Szwed.

Krzysztof Krystowski, prezes Związku Klastrów 
Polskich, wiceprezydent Pracodawców RP

–  Jeżeli państwo jest nowoczesne, kreatywne, 
w znacznym stopniu nastawione na ryzyko, to 
jego rola jest pozytywna. Jeżeli organa państwa 
nie podejmują ryzyka, zamykają 
przedsiębiorcom wszelkie możliwości 
elastycznego działania, jeżeli są wobec nich 
opresyjne, to zaangażowanie takiego państwa 
działa na minus.

Jacek Socha, ekonomista, w latach 2004-2005 
minister skarbu 

– Fundamenty naszej gospodarki są zdrowe 
i mamy fantastycznych przedsiębiorców, którzy 
– jeśli zapewnić im odpowiednie warunki – są 
skłonni pracować więcej i ciężej niż gdzie indziej. 
Potencjał zatem mamy ogromny, problemem 
natomiast jest fakt, że od 8-9 lat nasz rynek 
kapitałowy jest w odwrocie. Kluczową sprawą 
jest jego odbudowa, do czego niezbędna jest 
zmiana dotychczasowego podejścia, w którym 
giełda traktowana jest jak własność państwa. 

Model polegający na dostarczaniu 

prostych rozwiązań czy 

półproduktów dla krajów 

wysokorozwiniętych w dłuższej 

perspektywie nie daje szans na 

dynamiczny wzrost gospodarczy.

Ważna jest współpraca z liderami 

cyfrowych przemian ze względu 

na transfer technologii.  

Nie można jednak rezygnować 

z poszukiwania specjalizacji, 

w których mamy szansę osiągnąć 

więcej, niż z podążania  

za trendem.



Rozbudowa sieci szybkiego internetu to oczko 
w głowie architektów nowego budżetu UE, a Komi-
sja Europejska zauważa, że mimo postępów w tej 
dziedzinie wciąż odstajemy od unijnej czołówki. To 
okoliczność obiecująca w kontekście negocjacji no-
wej perspektywy finansowej UE, ale też wyzwanie 
organizacyjno-realizacyjne w przypadku pozyska-
nia środków na tego typu inwestycje.

Krzysztof Krystowski, prezes Związku Kla-
strów Polskich, doświadczony menedżer branży 
lotniczej i  obronnej traktuje zmiany, które przy-
nosi czwarta rewolucja przemysłowa, jako szan-
sę, ale i niełatwe wyzwanie.

– Informatyzacja produkcji, zarządzanie infor-
macją, robotyzacja – jeżeli te obszary będziemy 
potrafili opanować, możemy mocno wzmocnić 
pozycję konkurencyjną polskiej gospodarki. Na 
razie jednak z wyzwaniami, które niesie przemysł 
4.0, mamy duży problem. W stosunku do naszych 
najbliższych sąsiadów mamy poważne zapóźnie-
nia w tej dziedzinie – zauważa Krystowski, poda-
jąc liczby. W Niemczech liczba robotów na 10 tys. 
pracowników przekracza 300, w Czechach i Sło-
wacji oscyluje wokół 100, a w Polsce jest to zale-
dwie 30.

Aktywny gospodarz

Zdecydowanej erozji uległo w  ostatnich latach 
– także w  środowisku przedsiębiorców – ultrali-
beralne przekonanie, że najlepszą polityką go-
spodarczą jest jej brak. Przedsiębiorcy zwracają 
większą uwagę na jakość niż na zakres zaangażo-
wania państwa w gospodarkę. Skoro państwo ma 
być bardziej w niej aktywne, to kluczową kwestią 
są kierunki tej aktywności i konsekwencja w reali-
zacji deklarowanych działań. 

Adam Piotrowski, prezes Vigo System

– Bardzo potrzebna jest szczegółowa analiza 
łańcuchów dostaw, wartości w nowoczesnej 
gospodarce. Polskie firmy bardzo często 
koncentrują się na działalności niskomarżowej, 
z niewielką wartością dodaną. A wzorem 
rozwiniętych krajów powinna u nas rosnąć 
rola wysokomarżowych średnich i małych 
przedsiębiorstw realizujących współpracę 
w ramach sieci kooperacyjnych.

Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister 
gospodarki

– Wśród zagrożeń dla polskiej gospodarki 
wskazałbym na stan infrastruktury 
transportowej (drogi i kolej). To nadal nasza 
pięta achillesowa. Musimy postawić na 
usprawnienie systemu transportu i komunikacji, 
jeśli chcemy przyciągać inwestycje i kooperować.

Co robić?  
Rekomendacje biznesu

Jak uniknąć zagrożeń i wykorzystać szanse? 
W pracy nad raportem “Polska gospodarka 
+/–“dziennikarze pytali swoich rozmówców 
także o konkretne postulaty, propozycje, 
zalecenia. 

Wśród zagrożeń w opiniach 

przedsiębiorców wybijają się 

obawy przed fiskalizmem 

i wpływem polityki na rynek. 

Biznesowi przeszkadza (od lat) 

biurokracja i niestabilność prawa.

1. Po pierwsze, stabilność

Spójne, stabilne i przejrzyste otoczenie prawne jest niezwykle ważne dla działalności 
gospodarczej, w szczególności w sektorach kapitałochłonnych o długiej stopie zwrotu.

– Do takich sektorów należą z pewnością energetyka, infrastruktura wodno-kana-
lizacyjna i zarządzanie odpadami. Ponadto te sektory w Polsce są w fazie głębokiej 
transformacji. Należy zatem przyjąć krajowe średniookresowe strategie rozwoju 
tych sektorów wraz z przepisami prawnymi i instrumentami wsparcia dla inwestycji 
kreujących największą wartość dodaną w obszarach, w których istnieje okazja na 
skokowy rozwój – radzi Frédéric Faroche, prezes Veolia Polska.



Biznes stojący twardo na rynkowym funda-
mencie szybko wyczuwa „papierowy” charakter 
posunięć władzy i  administracji, reagując nieuf-
nością na to, co nazywa niekiedy „politycznym 
piarem”.

Postulat, by państwo było „nowoczesne i kre-
atywne”, uściślany bywa niekiedy jako „akcep-
tujące ryzyko”. Przedsiębiorca przy każdej decy-
zji szacuje i  wyważa skutki ewentualnej porażki 
i  spodziewane korzyści planowanego przedsię-
wzięcia, biorąc całą odpowiedzialność za konse-
kwencje swoich posunięć. 

Urzędnik działający według procedur zwal-
niających od odpowiedzialności nie jest dla niego 
partnerem – szczególnie w  obszarze innowacji, 
inwestycji, nowych technologii, czyli tam, gdzie ry-
zyko jest z natury rzeczy wyższe. Biznes potrzebu-
jący elastyczności, by skutecznie działać i urzęd-
nik sztywno trzymający się procedur pod presją 
przełożonych wciąż mówią innymi językami.

– Jeżeli organy państwa nie podejmują ryzy-
ka, zamykają przedsiębiorcom wszelkie możliwo-
ści elastycznego działania, jeżeli są wobec nich 

opresyjne, to zaangażowanie takiego państwa 
działa na minus – uważa Krzysztof Krystowski, 

Ostrożnie, regulacje

Potencjalne zagrożenie dla naszej gospodar-
ki część przedsiębiorców widzi w  jej przeregu-
lowaniu. W  jednej z  zanotowanych konstatacji 
pobrzmiewa ton ostrzeżenia – „Musimy mieć 
świadomość, że popychanie gospodarki na siłę 
niejednokrotnie daje wręcz przeciwne skutki”. 

W zdecydowanych słowach ocenia polityków, 
zarówno w  wymiarze krajowym, jak i  europej-
skim, Roman Karkosik, jeden z bardziej znanych 
polskich inwestorów i jeden z najbogatszych ludzi 
w Polsce.

– Ostatnie 30 lat gospodarki wolnorynkowej 
niczego ich nie nauczyło – twierdzi Karkosik. – 
Zamiast maksymalnie upraszczać, maksymalnie 
komplikują poprzez często absurdalne regulacje 
wszystko, co dotyczy działalności gospodarczej 
i przedsiębiorczości. 

Jak w niemal każdym badaniu opinii polskiego 
biznesu nie mogło zabraknąć kwestii fiskalizmu, 

Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa

– Innowacji nie należy lekceważyć, nie 
należy jednak także przeceniać. Przesunięcie 
się znacząco w górę łańcuchów wartości 
europejskiego przemysłu to zadanie nie na pięć 
czy siedem lat, a na kilka dekad. Innowacyjność 
nie jest czymś, co jakikolwiek rząd mógłby 
zadekretować. Zmiana na tym polu to złożony 
proces, który narzędziami polityki gospodarczej 
można jedynie wspomagać i uprawdopodobniać. 
Wzmacniając dziś poszczególne elementy 
polskiego systemu innowacji, wpływamy na 
nasze szanse rozwojowe w latach 30. i 40.

Dominika Bettman, prezeska Siemensa 
w Polsce

– Potencjałem polskiej gospodarki są młodzi 
ludzie – wykształceni i przystosowani do życia 
w zmiennej rzeczywistości 4.0. Jak każda 
z poprzednich tzw. rewolucji przemysłowych, tak 
i obecna budzi, poniekąd zrozumiały, niepokój 
na rynku pracy. Jestem przekonana, że przede 
wszystkim jednak niesie ze sobą nowe szanse. 
Pokolenie obecnie wchodzące na rynek ma tę 
cenną zdolność adaptacji do szybkich zmian.

2. Zapraszamy do pracy

By wykorzystać potencjał wzrostu polskiej gospodarki, potrzebna jest spójna 
polityka migracyjna. Konieczne są nowe regulacje i procedury dotyczące za-
trudniania obcokrajowców. 

Sytuacja na rynku pracy jest dramatyczna, a reakcja władz, zdaniem praco-
dawców, nieadekwatna. Dalsza zwłoka może spowodować, że nie będzie już 
czasu na wprowadzanie zmian. Wtedy sprawdzi się czarny scenariusz – pra-
cowników na polskim rynku pracy zabraknie i nie będziemy mogli uzupełnić 
braków. Może dojść do zahamowania wzrostu gospodarczego.

– Demografia stanie się naprawdę poważnym obciążeniem dla naszej gospo-
darki w latach 30. i 40., chyba, że uciekniemy się do jedynego realnego rozwią-
zania, jakim jest imigracja – wskazuje Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa. 

Przeciwdziałać skutkom kurczenia się zasobów siły roboczej można i nale-
ży poprzez radykalną poprawę produktywności oraz ułatwienie dostępu do 
rynku pracy kobietom, młodzieży, osobom 50+, imigrantom (także z innych 
kierunków niż ukraiński). Konieczne jest uelastycznianie rynku (czasu) pracy 
i poszerzanie możliwości pracy zdalnej. 



stabilności porządku prawnego, jakości stano-
wionego prawa mającego związek z działalnością 
gospodarczą.

Nadmierne skomplikowanie systemu po-
datkowego, wielość interpretacji prawa, brak 
uwzględniania postulatów środowiska przedsię-
biorczości przy jego zmianach czy tworzeniu to 
motywy powracające w  rozmowach z  polskim 
biznesem niezależnie od ekipy sprawującej wła-
dzę, narastające jednak w  chwilach przełomów, 
wobec szczególnej aktywności legislacyjnej.

Tym razem biznes zwraca uwagę na potrze-
bę jasnego komunikowania zamierzeń władz 
– przewidywalność ruchów administracji. Lęki 
i  obawy polskich przedsiębiorców to kwestia 
z pogranicza ekonomii i… socjopsychologii. Po-
czucie niepewności wskazywane jest nie od dziś 
jako powód tego, że firmy niezbyt dużo inwe-
stują. Jeśli nie sposób przewidzieć czynników, 
które mogą mieć decydujący wpływ na zwrot 
z zainwestowanego kapitału, to biznes nie zde-
cyduje o  zaangażowaniu się w  dane przedsię-
wzięcie.

– Przepisy wprowadzane w sposób zdecydo-
wany zabezpieczają ściągalność należności pu-
blicznych – zauważa Grzegorz Dzik, prezes firmy 
Impel. – Ale dla bezpieczeństwa państwa koniecz-
na jest również czytelność i stabilność przepisów 
dla płatników tych podatków. Niepewność prawa 
jest bardzo kosztowna dla biznesu i państwa.

Na podobne kwestie zwraca się uwagę w ba-
daniu wykonanym na zlecenie Konfederacji Le-
wiatan – niepewność sytuacji gospodarczej za-
uważa 90 proc. badanych przedsiębiorców, a 97 
proc. przedstawicieli przedsiębiorstw niepokoją 
niejasne i  niespójne przepisy dotyczące działal-
ności gospodarczej. 

Sektor usług i branża budowlana coraz częściej 
wskazują na ograniczenia, które wprowadza usta-
wa o  zamówieniach publicznych. W  trakcie trwa-
nia wieloletniego kontraktu pracodawca nie może 
zmienić kosztów pracy oraz kosztów wytwórczych. 
To spory kłopot. Prawo zamówień publicznych wy-
maga wprowadzenia obowiązku realnej waloryzacji 
kontraktów trwających dłużej niż 12 miesięcy przez 
wszystkich zamawiających.

Przedstawiciele firm związanych z infrastruk-
turą transportową zwracają uwagę na „niewy-
starczającą sprawność w wykorzystaniu środków 
finansowych, w  tym unijnych, przejawiającą się 
w  braku jednoznaczności procedur, sposobie 
i tempie reagowania na pojawiające się problemy 
czy – co bardzo istotne – braku sprecyzowanych 
celów, które mamy osiągnąć”.

Ale po stronie państwa, ustawodawcy, regula-
torów są też narzędzia stosowane (z różną skutecz-
nością) jako wsparcie rozwoju gospodarczego.

– Największy potencjał wzrostu polskiej 
gospodarki widzę w  rozwoju partnerstwa 

Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca, 
BASF w Polsce

– Jedną z szans rozwojowych stojących przed 
polską gospodarką widzę w cyfryzacji. To już 
się dzieje, cyfryzacja to rozpędzony pociąg, 
którego nic nie zatrzyma. Można tylko do 
niego wskoczyć. Wiele firm, w tym z sektora 
bankowości czy telekomunikacji, już nim 
jedzie. Branży chemicznej, jako bardziej 
konserwatywnej, rozpoznanie terenu zabrało 
więcej czasu. Teraz jednak już dobrze widać, ile 
możliwości stwarza cyfryzacja w całym łańcuchu 
wartości – od tworzenia produktu, poprzez 
logistykę, po oferowanie klientom nowych 
modeli biznesowych. 

Geert Verbeeck, dyrektor generalny, 
wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland

– Największy potencjał tkwi w innowacjach i to 
na tym obszarze powinniśmy się koncentrować. 
Dysponujemy doskonałą kadrą akademicką. 
Jeżeli zacieśnimy współpracę pomiędzy sektorem 
edukacji i przemysłem, to zagwarantujemy 
sobie rozwój na najwyższym poziomie, 
a innowacyjność stanie się polskim towarem 
eksportowym. 

3. Budujmy sprawiedliwie

Polska szansa rozwojowa to dokończenie inwestycji w infrastrukturze 
drogowej i kolejowej. Z jednej strony to potencjalny motor koniunktury, 
z drugiej – szansa na szersze otwarcie kraju na inwestycje i kooperację 
międzynarodową.

Budownictwo apeluje o waloryzację kontraktów podpisanych w latach 
2016-2017, a także odpowiednie mechanizmy w nowych umowach. Ta-
kie, które działałyby w obie strony, czyli również inwestor odzyskiwałby 
pieniądze przy spadających kosztach w branży budowlanej.

 – W ten sposób rynek budowlany zyskałby większą stabilizację i bar-
dziej długoterminową perspektywę, a państwo zyskałoby gwarancje 
pełnego wykorzystania funduszy UE i gwarancję podtrzymania wzrostu 
PKB – argumentuje Dariusz Blocher, prezes zarządu firmy Budimex. 

Dopóty relacje w zamówieniach publicznych nie będą partnerskie, do-
póki ryzyko nie będzie rozsądnie dzielone i nie będziemy w pełni stoso-
wać sprawdzonych standardów (FIDIC), to wciąż będzie dochodziło do 
negatywnych zjawisk w budownictwie.

Łączenie przez państwo funkcji 

regulacyjnych i właścicielskich budzi 

obawy części przedsiębiorców, a także 

odbiorców i klientów. Odpowiedzią bywają 

zapewnienia, że ceny nie wzrosną – dzięki 

trosce regulatora.



publiczno-prywatnego. Możemy brać przykład z in-
nych europejskich państw, w których zapewnienie 
finansowania, efektywnego zarządzania przy reali-
zacji celów publicznych leży po stronie partnerów 
prywatnych – uważa Grzegorz Dzik, , dla którego do-
datkową korzyścią rozwoju PPP byłoby kreowanie 
międzynarodowych czempionów, mających korze-
nie biznesowe w naszym kraju.

Inwestycje, czyli motor

Kondycja gospodarcza Polski jest szansą samą 
w  sobie. Wzrost PKB przekroczył w  2018 roku 
próg 5 proc., jednak zgodnie z prognozami, w ko-
lejnych latach nie będzie on już tak wysoki. W ska-
li historycznej to moment, którego nie można nie 
wykorzystać.

Przedsiębiorcy mówią przede wszystkim o po-
trzebie inwestycji, których relacja w stosunku do 
PKB jest aktualnie najniższa od ponad 20 lat. 

– Nawet NBP sygnalizował, że w  2017 roku 
wartość napływu zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich spadła do poziomów odnotowywanych 
ostatnio w czasie kryzysu finansowego 2008-2009 

czy kryzysu zadłużeniowego w  Europie w  2013 
roku – zauważa i podkreśla jeden z największych 
inwestorów prywatnych w polskim przemyśle. – 
Widać inwestorzy zagraniczni podzielają ocenę 
polskich przedsiębiorców w zakresie ryzyka inwe-
stycyjnego. Im większa nieprzewidywalność, tym 
większa jest awersja do inwestycji.

Janusz Steinhoff, były minister gospodar-
ki, uważa za niewykorzystany potencjał postęp 
w  absorpcji inwestycji zagranicznych, większe 
otwarcie na inwestorów z  wykorzystaniem po-
wiązań kooperacyjnych. Obecność Polski w  UE 
wraz z wynikającymi z niej powiązaniami gospo-
darczymi jest dla Steinhoffa kwestią kluczową. 
Były wicepremier podaje tu przykład możliwo-
ści, które otwierają się przed polskim sekto-
rem produkcji środków transportu (autobusy) 
w  związku z  europejskim programem rozwoju 
elektromobilności. 

Deficytowi ilościowemu inwestycji towarzyszy 
postulat jakościowy. Chodzi nam wszak o projekty 
prorozwojowe – które mogą przestawiać gospo-
darkę na nowe tory, otwierać nowe możliwości, 

Roman Karkosik, inwestor

– Jako przedsiębiorca interesuję się zyskownymi 
przedsięwzięciami przy możliwie rozsądnych 
kosztach i dobrze skalkulowanym ryzyku. Ale 
jak przedsiębiorca ma podejmować długofalowe 
decyzje inwestycyjne i oceniać ryzyko przy tak 
wielu niewiadomych?

Konia z rzędem temu, który przewidzi, jakie będą 
ceny prądu w Polsce w ciągu najbliższych pięciu 
lat. Już dzisiaj płacimy więcej niż przedsiębiorca 
niemiecki, z którym jesteśmy powiązani rynkowo 
i kooperacyjnie. 

Ernest Jelito, prezes Górażdże Cement, 
przewodniczący Stowarzyszenia Producentów 
Cementu w Polsce

– Trudności związane z niedoborem 
pracowników przyspieszą procesy związane 
z postępem technologicznym. Postrzegam 
to jako szansę, nie zagrożenie. W przypadku 
w budownictwa będzie to robotyzacja 
oraz automatyzacja procesów oraz coraz 
powszechniejsze wykorzystanie prefabrykacji.  
To także szansa na rozwój nowych, 
innowacyjnych i efektywnych materiałów.

4. Przygotowani na chude lata?

Wskaźniki wzrostu PKB mogą uśpić czujność. Warto być przygotowa-
nym na nieuniknione, cykliczne wahania koniunktury. Musimy liczyć się 
z tym, że nasza gospodarka prędzej czy później wyhamuje, przynosząc 
z jednej strony wzrost inflacji, a z drugiej istotnie ograniczając plany 
inwestycyjne firm.

– Największym zagrożeniem jest bierność i brak odpowiedniego przygo-
towania do zmian – ostrzega Mariusz Golec, prezes zarządu Wieltonu.

Bieżący rok jest specyficzny, ponieważ według ocen większości eksper-
tów jest to prawdopodobnie ostatni rok hossy gospodarczej i dobrej 
koniunktury, a w Polsce także bardzo ważny politycznie ze względu na 
wybory europejskie i parlamentarne. Temu, kto będzie rządził przez 
najbliższe cztery lata, przypadnie prawdopodobnie bardzo trudne 
zadanie poradzenia sobie z osłabieniem gospodarczym, a może nawet 
kryzysem.



zapewnić przyzwoitą dynamikę PKB w  dłuższej 
perspektywie. Tyle kierunkowe deklaracje. A fakty?

Cel – domknąć lukę

Lata 2019-2023 będą dla rynku inwestycji infra-
strukturalnych czasem wykonania zaplanowa-
nych inwestycji ze wsparciem UE w  ramach II 
perspektywy oraz ostatnią szansą nadrobienia 
zaległości. Od 2021 roku rozpocznie się kolejna, 
trzecia perspektywa unijna.

Jan Mikołuszko, przewodniczący rady nad-
zorczej Unibepu, prezes Polskiego Klastra Eks-
porterów Budownictwa przypomina, że w  przy-
szłości pieniędzy unijnych będzie mniej.

– Samorządy będą zadłużone po uszy, a boom 
w  mieszkaniówce nie będzie trwał wiecznie. To 
wszystko odbije się na sektorze budowlanym – 
ostrzega Mikołuszko, zwracając jednak uwagę na 
bogate doświadczenie sektora i jego „zahartowa-
nie” w pokonywaniu trudności.

Kwestie finansowe są kluczowe, ale dla inwe-
stycji w  infrastrukturze drogowej i  kolejowej to 
ważny moment z wielu powodów. Jej stan, mimo 

widocznych i znacznych dokonań ostatnich lat, na-
dal postrzegany jest jako polska słabość. Luki w sie-
ci dróg krajowych i  autostrad oraz przeciągające 
się inwestycje modernizacyjne na kolei skutkują 
niesprawnością całego systemu transportowego. 

Zdaniem Janusza Steinhoffa, niedostateczna 
sprawność systemu transportowego to nasza 
pięta achillesowa i bariera przy przyciąganiu za-
granicznych inwestorów i kooperacji z  rozwinię-
tymi gospodarkami Europy. 

– Cieszy zapowiedź generalnych zmian 
w ustawie o zamówieniach publicznych – zauwa-
ża Steinhoff. – Zmiany te zakładają dzielenie się 
ryzykiem między zamawiającym a wykonawcami. 
To jedna z głównych przyczyn perturbacji i opóź-
nień na rynku inwestycji infrastrukturalnych.

„Domknięcie luki infrastrukturalnej” może, 
również zdaniem Macieja Bukowskiego, preze-
sa WiseEuropa, przynieść dobre efekty dla całej 
gospodarki. 

– I jest realna szansa, że właśnie w ciągu deka-
dy może się to udać, jeśli chodzi o drogownictwo, 
bowiem w tym czasie może już powstać sieć dróg 

Frédéric Faroche, prezes Veolia Polska

– Duże rezerwy dla wzrostu gospodarczego wciąż 
istnieją w obszarze innowacyjności. Chociaż 
polskie firmy wdrażają innowacje, to chyba 
wciąż zbyt mało z nich powstaje w kraju. A jest 
to warunek zdobycia przewagi konkurencyjnej 
na coraz bardziej zglobalizowanym rynku.

Adam Góral, prezes zarządu Asseco

– Jako przedsiębiorca nieustannie będę mówił 
o dwóch sprawach – upraszczaniu systemu 
podatkowego oraz aktywizacji polskiej 
dyplomacji gospodarczej. W pierwszym 
przypadku nie chodzi o obniżanie wysokości 
podatku, ale o proste i jasne przepisy 
podatkowe. W tak szybko zmieniającej się 
rzeczywistości biznesowej, przy tak ogromnej 
konkurencji, wysiłek przedsiębiorcy musi być 
skoncentrowany na rynku.

Instytucje państwa powinny tworzyć takie 
warunki, żeby czas poświęcany im ze strony 
firm był znikomy. Oczywiście ważne jest, 
by skutecznie eliminować przypadki firm 
oszukujących system podatkowy, bo jako 
przedsiębiorcy czujemy się odpowiedzialni za 
nasze państwo i znakomita większość z nas jest 
uczciwa. Właściciele firm, z którymi rozmawiam, 
chcieliby, aby ich wysiłek był skierowany na 
myślenie o przyszłości ich biznesu.

 

5. Na drogi prąd – rynek

Rosnące koszty działalności gospodarczej, szczególnie te związane z nie-
uchronnym („mimo zaklinania rzeczywistości”) wzrostem cen energii, 
skłaniają biznes do rekomendowania zmiany polityki energetycznej.

– Chodzi o stworzenie rzeczywistego, a nie pozorowanego rynku ener-
gii wynikającego z państwowego oligopolu energetycznego – postuluje 
Roman Karkosik, inwestor, jeden z najbardziej znanych polskich biz-
nesmenów. – Przydałoby się również dopuszczenie w większym stopniu 
kapitału prywatnego do sektora producentów energii i górnictwa 

węgla kamiennego, co powinno wreszcie wymusić powstanie rynkowej 
konkurencji.

Niepokoją braki postępu w dywersyfikacji miksu energii. Próby utrzy-
mania za wszelką cenę dominacji paliw stałych świadczą o „nieodczyty-
waniu znaków czasu”, ingerencje na rynku energii to „zamiatanie pod 
dywan” – oba zjawiska mogą mieć fatalne konsekwencje.



szybkiego ruchu zbliżona do docelowej – progno-
zuje Bukowski. – Jeśli chodzi o kolejnictwo, to za-
późnienia są zbyt duże, ale trzeba działać. Jeżeli 
myślimy o  pierwszych liniach szybkich kolei za 
dekadę i ich sieci za dwie, to trzeba zacząć je bu-
dować już dzisiaj. 

Impulsem rozwojowym może być także, we-
dług Bukowskiego, Budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, przy założeniu, że ten projekt 
nie sprowadzi się do samego lotniska, ale zosta-
nie uzupełniony o sieć szybkiej kolei i rozwiązania 
doprowadzające ruch z wielkich miast.

W  dokończeniu kluczowych inwestycji dro-
gowych i  kolejowych swoją szansę widzi biznes 
związany z  usługami budowlanymi, produkcją 
materiałów czy urządzeń i  środków transportu. 
Nie tylko na doraźne pobudzenie koniunktury, 
ale rozwój firm i wyrobów – także tych niezwiąza-
nych bezpośrednio z  procesami inwestycyjnymi 
w krajowej infrastrukturze. 

Inwestycyjny boom nie przekłada się jednak 
na kondycję firm branży budowlanej. Zauważa to 
zjawisko Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

– Możemy cieszyć się z obecnej sytuacji w pol-
skiej gospodarce, bo pracy nam nie brakuje. Jed-
nocześnie od kilkunastu lat sytuacja jest taka, że 
generalni wykonawcy notują lepsze wyniki finan-
sowe, gdy panuje słabsza koniunktura, a w czasie 
boomu tracą – podkreśla Blocher. – Mamy peł-
ne ręce roboty, przychody i portfel zleceń rosną, 
ale jednocześnie rentowność spada przez wzrost 
kosztów.

Według szefa Budimeksu, ta sytuacja spra-
wia, że firmy widzą głównie krótką perspektywę, 
w której nie ma miejsca na inwestycje, podnosze-
nie kwalifikacji, innowacje czy ekspansję. Ta wy-
muszona sytuacją krótkowzroczność może być 
przyczyną kłopotów.

Przed wahaniami dynamiki wzrostu PKB, 
a także przegrzaniem koniunktury w pewnych 
sektorach rynku, powodującym przyhamowa-
nie inwestycji ostrzega Ernest Jelito, prezes 
Górażdże Cement, przewodniczący Stowarzy-
szenia Producentów Cementu w  Polsce To 
potencjalne zagrożenia dla sektora budowla-
nego.

– Przy realizacji dużych programów inwe-
stycyjnych obserwujemy zagrożenie w  postaci 
spiętrzenia projektów, zwłaszcza współfinanso-
wanych ze środków unijnych – dodaje Jelito. – To-
warzyszą im często trudności logistyczne, a także 
związane z  niedoborem pracowników. Bardziej 
równomierne rozłożenie w czasie programów in-
westycyjnych może rozładować wiele napięć i po-
zwolić na większą stabilność, również pod wzglę-
dem cen usług, materiałów czy robocizny.

Szef Górażdże Cemnet widzi duży poten-
cjał w  inwestycjach w  infrastrukturę, zwłasz-
cza w  miastach i  na innych szczeblach samo-

Mariusz Golec, prezes zarządu firmy Wielton

– Nasza gospodarka prędzej czy później 
wyhamuje, co przyniesie z jednej strony 
wzrost inflacji, a z drugiej istotnie ograniczy 
plany inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. 
Największym zagrożeniem jest tu bierność 
i brak przygotowania do zmian. Działaniem 
zwiększającym odporność organizacji 
na niekorzystne czynniki i pozwalającym 
maksymalnie wykorzystać potencjał jest 
dywersyfikacja portfela produktowego oraz 
kierunków zbytu.

Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB 
Electronics 

– Większość, żeby nie powiedzieć wszystkie 
przedsiębiorstwa, z którymi konkurujemy 
na rynkach międzynarodowych (i to nie 
tylko w sektorze wojskowym), swoją pozycję 
zbudowały dzięki zamówieniom publicznym. 
Każde państwo na świecie, które myśli 
perspektywicznie o własnym dobrobycie 
i rozwoju gospodarczym, inwestuje w pierwszej 
kolejności w budowę własnego potencjału 
przemysłowo-technologicznego.

6. Wiedza, nauka, biznes

Potencjalny wzrost gospodarczy to nie tylko liczba pracowników, ale 
także ich produktywność. To zależy od jakości kształcenia (również nie-
formalnego), ale także od poziomu wydatków na badania i rozwój. Ich 
zwiększenie do poziomu liderów (Korea, Izrael) pozwoliłoby na podnie-
sienie polskiego PKB do roku 2060 r. o ponad 10 proc. 

Zmiany w systemie edukacji powinny uwzględniać kształcenie technicz-
ne, praktykę i kojarzenie edukacji z potrzebami biznesu. Przedstawiciele 
przemysłu postulują zdecydowaną rozbudowę sektora szkolnictwa 

zawodowego kształcącego pracowników wykonawczych w standardach, 
jakich wymagają nowoczesne technologie Przemysłu 4.0.

Niezbędna jest kontynuacja działań administracji (zachęty, kryteria oce-
ny, nowe modele finansowania) mających na celu zbudowanie sprawne-
go systemu współpracy nauki i przemysłu. Słabość komercjalizacji efek-
tów badań i prac naukowych wskazywana jest przez biznes jako główna 
przyczyna zbyt niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Za mało inwestycji? Prawda. Ale 

chodzi przede wszystkim o projekty 

prorozwojowe – które przestawią 

gospodarkę na nowe tory, otworzą nowe 

możliwości, zapewnią przyzwoitą dynamikę 

PKB w dłuższej perspektywie.



rządu, ale na tym, jego zdaniem, szanse się 
nie kończą.

– Wyzwaniem będzie też umiejętność odpo-
wiedzenia na popyt na rynku mieszkaniowym, 
a  mianowicie budowy mieszkań w  cenie przy-
stępnej dla nabywców – akcentuje Jelito. – Tu 
wciąż duże nadzieje należy pokładać w programie 
Mieszkanie Plus, a także większym wykorzystaniu 
prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym.

W  inwestycyjnym boomie chodzi również 
o stworzenie potencjału eksportowego oraz spro-
stanie wyzwaniom związanym z ewentualną prze-
budową struktury polskiego rynku transportowego 
w kierunku nakreślonym w UE (tj. bardziej zrówno-
ważonym i zharmonizowanym wewnątrz Unii).

Przykład? Zmodernizowana polska kolej to, 
oprócz inwestycji w  infrastrukturę do 2030 r. 
w ramach pakietów unijnych, także znaczące po-
trzeby, jeśli chodzi o tabor.

Ewentualne przejęcie z dróg 150 mln ton ła-
dunków (to tylko 8 proc. obecnych przewozów) to 
w  perspektywie roku 2030 potrzeby szacowane 
przez przedstawicieli branży na ok. 1700 nowych 

lokomotyw i 60 tys. sztuk wagonów o łącznej war-
tości prawie 40 mld zł. To już wyraźnie zarysowa-
ny potencjał, jeśli chodzi o budowę krajowej spe-
cjalizacji w produkcji taboru kolejowego.

Co ważne, finansowanie kolejowych inwesty-
cji w  Polsce wydaje się niezagrożone. Jak infor-
mował w styczniu Witold Naturski, wicedyrektor 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 
kolej pozostanie głównym priorytetem transpor-
towo-inwestycyjnym Unii Europejskiej. Mniejsza 
pula środków (ze względu na brexit) nie powinna 
więc wpłynąć na poziom nakładów.

Praca – problem nr 1

Rynek pracy to obszar, w  którym przedsiębior-
cy identyfikują bardzo poważne zagrożenia, 

Julia Patorska, Deloitte

– Gdy  popatrzymy na trzy kanoniczne czynniki 
produkcji w Polsce, czyli innowacje, zasób 
pracy i zasób kapitału, to ze wszystkimi jest 
słabo. O innowacjach dużo się mówi, ale 
wskaźniki nakładów na badania i rozwój wciąż 
są niższe niż w krajach, do których się chcemy 
porównywać. 

To też wynika z tego, że przez lata nie było 
parcia w kierunku innowacji, bo można było 
zarabiać w znacznie prostszy sposób. Udawało 
się osiągnąć wysoki wzrost gospodarczy bez 
innowacji i to nam wystarczało.

Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej 
Giełdy Energii

– W dłuższej perspektywie czekają nas radykalne 
zmiany na rynku energii z uwagi na rosnący 
udział energetyki rozproszonej, czy to związany 
z rozwojem OZE, czy małej kogeneracji gazowej. 
Nieuniknione będzie stopniowe przenoszenie 
ciężaru i odpowiedzialności za bilansowanie 
podaży i popytu na energię z poziomu sieci 
przesyłowej na obszar sieci dystrybucyjnych.

7. W cyfrowym nurcie

Szanse na to, że polska gospodarka zbuduje swoją nową siłę na bazie 
cyfrowych technologii i wpisze się w główny nurt przemian IV rewolucji 
przemysłowej, inaczej (optymistycznie) oceniają przedstawiciele firm 
technologicznych, start-upów. Bardziej sceptyczni są przedstawiciele tra-
dycyjnych branż przemysłu. 

Opinie nie poddają się uśrednieniu, ale bliskie aktualnym realiom wydaje 
się zalecenie, by nowe kompetencje w firmach budować, stawiając na 
rozwiązania obiecujące jeśli chodzi o szybkie efekty, a więc stwarzające 
możliwości reinwestowania środków.

Ważna jest i będzie też współpraca z liderami cyfrowych przemian ze 
względu na transfer technologii. Nie można jednak rezygnować z poszu-
kiwania specjalizacji czy nisz, w których mamy szansę osiągnąć więcej 
niż, wynika z podążania za trendem i pionierami przemian.

Zmiany w gospodarce spowodowane transformacją cyfrową są tak inten-
sywne i szybkie, że wymagają od pracowników (ale i pracodawców!) usta-
wicznego kształcenia, dostosowywania do nowych wyzwań. Konieczna jest 
współpraca świata nauki i biznesu, bo to biznes wie, jakich pracowników po-
trzebuje i czego będzie od nich oczekiwał rynek w obliczu cyfrowej rewolucji.

Po roku 2020 prawdopodobnie skurczą 

się fundusze unijne i silnie odczujemy 

negatywne skutki zmian demograficznych.



a  jednocześnie widzą potencjał. Deficyty kadro-
we są coraz większe, co stanowi już teraz barierę 
rozwoju firm, a w przyszłości może odbić się na 
kondycji i tempie wzrostu całej gospodarki. 

Z problemem dostępu do wykwalifikowanych 
pracowników wiąże się wzrost oczekiwań finan-
sowych, a  presja płacowa na każdym poziomie 
wynagrodzenia, połączona z fluktuacją kadr, „wy-
przedza” rozwój technologiczny przedsiębiorstw 
czy wskaźniki produktywności.

Problemy z  rynkiem pracy nie znikną, a  do-
raźnie nakładają się na nie kwestie regulacyjne. 
Wciąż niejasna jest sytuacja, jeśli chodzi o  opo-
datkowanie wynagrodzeń. Nierówne oskładko-
wanie umowy o pracę i umowy zlecenia sprawia, 
że promowana jest ta druga forma zatrudnienia. 
Nałożenie tych samych obciążeń na każdy rodzaj 
umowy zdaniem przedsiębiorców z sektora usług 
unormowałoby sytuację na rynku pracy.

Przepisy, zdaniem wielu pracodawców, nie 
mogą sztucznie ograniczać wzrostów kosztów 
pracy, ponieważ doprowadza to do powiększania 
się szarej strefy, a  w  dłuższej perspektywie jest 

zagrożeniem dla funkcjonowania branży usługo-
wej czy budowlanej.

Sektor usług wskazuje też na działanie usta-
wy o  zamówieniach publicznych, która nie po-
zwala na podniesienie wynagrodzeń w  ramach 
zawartych wcześniej kontraktów. Korzystają na 
tym firmy z innych segmentów gospodarki, które 
składają korzystniejsze finansowo oferty, co do-
datkowo zwiększa oczekiwania płacowe pracowni-
ków w usługach.

Wzrostu kosztów osobowych obawiają się  jak 
wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie 
Konfederacji Lewiatan – wszystkie duże firmy (100 
proc. ankietowanych). Odsetek wskazujących 
na te bariery jest najwyższy od 2016 r. Rosnące 
koszty zatrudnienia (kontynuacji tego trendu spo-
dziewa się 81 proc. dużych firm, 71 proc. średnich 
i 72 proc. małych) odbijają się już teraz na możli-
wościach rozwojowych podmiotów, których głów-
nym atutem jest relatywnie tania siła robocza, co 
zresztą jest wciąż cechą całej polskiej gospodarki.

Przekonanie, że największym problemem pol-
skiej gospodarki będzie rynek pracy, potwierdzają 

także badania OECD. W latach 2030-2060 poziom 
zatrudnienia będzie spadał co roku o 0,2 proc. Na 
zjawisko starzenia się społeczeństwa nałożą się 
skutki decyzji politycznych. Szacunki MFW z 2017 
r. pokazują, że populacja osób w wieku produk-
cyjnym zmniejszy się o 10 pkt proc. (do 2050 r.) 
w  związku z  wprowadzeniem niższego wieku 
emerytalnego.

Po pierwsze, ludzie

Są jednak firmy, które w  trudnościach już te-
raz występujących na rynku pracy widzą szan-
sę, wskazując na niewykorzystane dotychczas 
zasoby. 

8. Inwestujmy w technologie

Należy właściwie wykorzystać moment, w jakim obecnie się znajdujemy 
– przede wszystkim skupić się na inwestycjach, których relacja w sto-
sunku do PKB jest aktualnie najniższa od ponad 20 lat. Chcąc zwiększać 
konkurencyjność naszej gospodarki, powinniśmy więc myśleć przede 
wszystkim o budowaniu naszego kapitału z wykorzystaniem o wiedzy, 
innowacyjności i nowych technologii – w myśl idei Przemysłu 4.0. 

Rewolucja przemysłowa to nie tylko szansa dla przedsiębiorstw, ale tak-
że dla lokalnego rynku pracy, a w konsekwencji całej gospodarki.  

 
 
Wykorzystanie maszyn i robotów pracujących na liniach produkcyjnych, 
do przejęcia powtarzalnych, prostych czynności, pozwoli uwolnić zaso-
by ludzkie, zwiększając jednocześnie zapotrzebowanie na specjalistów, 
którzy będą mogli dzięki temu rozwijać swoje kompetencje przy bar-
dziej złożonych procesach.

Presja płacowa na każdym poziomie 

wynagrodzenia, połączona z fluktuacją 

kadr, „wyprzedza” rozwój technologiczny 

przedsiębiorstw czy wskaźniki 

produktywności.



– Pracodawcy przyszłości muszą wykazywać się 
otwartością i elastycznością. Jestem zwolenniczką 
postrzegania takich potencjalnych trudności jako 
szans – mamy okazję wziąć sprawy w swoje ręce, 
zaangażować się w  kreowanie pracowników, ja-
kich nam potrzeba – uważa Dominika Bettman, 
prezeska Siemensa w Polsce. – Czas otworzyć się 
na potencjał dotąd często niedoceniany, jak na 
przykład millenialsi, osoby napływowe, kobiety.

Wymagać to będzie jednak przewartościowa-
nia wewnątrz przedsiębiorstw, zmiany modeli biz-
nesowych i  nastawienia kadr menedżerskich na 
postawę włączającą, zwinną (w rozumieniu agile). 

– Utrzymywanie przez firmy status-quo jest 
bardzo krótkowzroczne i to właśnie działania za-
chowawcze są hamulcem rozwoju – ostrzega me-
nedżerka Siemensa.

Rynek pracy już teraz jest strategicznym ob-
szarem działania firm. Na rynku pracownika to 
pracodawca musi zadbać o własną atrakcyjność 
– adekwatnie do swoich aktualnych i przyszłych 
potrzeb kadrowych.

– Przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać, mu-
szą budować swoją pozycję już nie tylko przez 
pryzmat danej branży, ale także w  kontekście 
konkurencyjności na rynku pracy – zauważa Ma-
riusz Golec, prezes zarządu Wieltonu. 

Benefity, wiązanie pracowników ze spółką, 
nowoczesne narzędzia motywacji to już standar-
dy wewnętrznego HR. Duże, odpowiedzialnie za-
rządzane i znaczące na danym terenie firmy mają 
dodatkowe obowiązki.

Jako jeden z największych pracodawców w re-
gionie Wielton od lat angażuje się w  działania  

9. Więcej zaufania

Miękkie umiejętności mają znaczenie. Współpraca, 
networking, dzielenie się doświadczeniem, kultura 
rozmowy, relacje i wzajemne wsparcie, prezentowa-
nie pozytywnych wzorców. Polska gospodarka przy-
szłości potrzebuje tego już dziś.

– W branży wysokich technologii znanymi centrami 
sukcesu są Dolina Krzemowa i Izrael. W tych miej-
scach mocno uderza to, jak silna jest społeczność i jak 
dobrze wszyscy się znają – zauważa Wiktor Schmidt, 

założyciel Netguru. – Biznes nie polega na samym spo-
tykaniu się, ale networking jest nieodłącznym elemen-
tem, wręcz fundamentem rozwoju społeczności.

– Po to, by innowacje się rozwijały, konieczny jest 
kapitał społeczny – to, w jaki sposób rozmawiamy, 
współpracujemy, współdziałamy – uzupełnia Julia 
Patorska z Deloitte. – Te tzw. miękkie kompetencje 
są trochę niedoceniane. To jest coś czego powinno 
się uczyć od najmłodszych klas.

Przedsiębiorcy, którzy chcą się 

rozwijać, muszą budować swoją 

pozycję już nie tylko przez 

pryzmat danej branży, ale także 

w kontekście konkurencyjności na 

rynku pracy. 



na rzecz edukacji – współpracuje ze szkołami 
średnimi (klasy patronackie, autorskie programy 
kształcenia w  Wieluniu) i  uczelniami wyższymi. 
W  Politechnice Łódzkiej i  Śląskiej firma z  Wielu-
nia bierze udział w procesie kształcenia kadry in-
żynieryjnej.

Jakość zasobów pracy obok niedoboru ilo-
ściowego jest, zdaniem Julii Patorskiej z Deloit-
te, poważnym powodem do niepokoju.

– Dotychczas byliśmy wprawdzie chwaleni za 
jakość siły roboczej, ale właśnie: siła robocza, czy 
siła intelektualna? – pyta Patorska. – Pytanie czy 
ta siła robocza jest wystarczająco intelektualnie 
przygotowana do wyzwań, które niesie nam glo-
balna gospodarka. Można mieć wątpliwości, czy 
jesteśmy w stanie za nimi podążać. 

Optymistą jest Krzysztof Krystowski, prezes 
Klastrów Polskich, który widzi w  polskiej gospo-
darce „ogromny potencjał inżynierski”. – Udział 
przemysłu wytwórczego w  polskim PKB plasuje 
nas w  ścisłej czołówce europejskiej. Mamy do-
bre uczelnie techniczne, które kształcą naprawdę 
świetnych inżynierów, mamy kulturę techniczną 

ugruntowaną przez dziesięciolecia, mamy bliskie 
relacje z bardzo silnym przemysłem niemieckim, 
do tego dochodzi informatyka, która jest dzisiaj 
wielką szansą – wylicza Krystowski.

Jego zdaniem, produkcja maszyn i  urządzeń 
powinna pozostać naszą silną stroną w przyszłości.

Na potencjał wiedzy i umiejętności technicz-
nych, elektrotechnicznych i  inżynierskich oraz 
kreatywność zwraca uwagę Adam Piotrowski, 
prezes Vigo System. Jego refleksja o  szansach 
polskiej gospodarki także dotyczy edukacji.

– Mamy obiektywnie wysoki poziom kształ-
cenia na wielu kierunkach uczelni technicznych, 
z bliskimi nam biznesowo i naukowo dziedzina-
mi szeroko pojętej fotoniki, czy szerzej, elektro-
techniki na czele – zauważa Piotrowski. – W obli-
czu postępującej rewolucji Industry 4.0, rozwoju 
Internetu rzeczy szczególnie zasadne wydają się 
zarówno inwestycje w  kształcenie techniczne, 
jak i położenie szczególnego nacisku w procesie 
kształcenia na praktyczne zastosowanie wiedzy, 
premiowanie przenoszenia dokonań naukowych 
do gospodarki.

Z wykorzystaniem potencjału ludzkiego wiąże 
nadzieje Wiktor Schmidt, założyciel i prezes Net-
guru, jedna z  bardziej rozpoznawalnych postaci 
polskiej sceny start-upowej.

– Mamy w  kraju bardzo wielu utalentowa-
nych, ambitnych i pełnych energii ludzi – wska-
zuje Schmidt. – W branży technologicznej o  te 
najlepsze talenty konkurujemy na poziomie 
globalnym. Dla lokalnych firm to oczywiście 
wyzwanie, ale ja nie oceniam konkurencji ne-

10. Współpraca dla ekspansji

Działaniem zwiększającym odporność na wa-
hania koniunktury i pozwalającym maksymal-
nie wykorzystać potencjał jest dywersyfikacja 
portfela produktowego oraz kierunków zbytu. 
Firmy z Polski, które produkują na rzecz prze-
mysłu wydobywczego, cieszą się dobrą renomą 
na rynkach zagranicznych. Podobny potencjał 
ma przemysł obronny i lotniczy. 

– Ważne, byśmy przygotowali się do realizacji 
kompleksowych projektów na rynkach zagra-
nicznych. Musimy łączyć kompetencje i działać 
wspólnie. Pożądana jest wobec tego konsolida-
cja w Polsce oraz przejęcia podmiotów zagra-
nicznych w celu pozyskania marek o ugrun-
towanej pozycji – to rekomendacja biznesu 
o konkretnych dokonaniach na zagranicznych 
rynkach.

Wyzwaniem dla rządu jest nadal wsparcie firm 
w ekspansji zagranicznej. Pozytywne przykłady 
(działania Polskiego Funduszu Rozwoju wraz 
z podległymi mu BGK oraz KUKE) to dopiero 
początek drogi.

Na rynku pracy pożądane 

będą: elastyczność poznawcza, 

otwartość na zmianę, umiejętność 

rozwiązywania problemów, 

współpraca w wewnętrznie 

zróżnicowanych zespołach 

z wykorzystaniem innowacyjnych 

narzędzi.



gatywnie. Konkurencja daje bodźce do rozwoju 
i nauki.

Pokolenie obecnie wchodzące na rynek ma 
tę cenną zdolność adaptacji do szybkich zmian. 
Oprócz solidnego kierunkowego wykształcenia atu-
tem dla nich i dla pracodawców będą tzw. kompe-
tencje przyszłości, jakie definiuje w  perspektywie 
kilku lat naprzód Światowe Forum Ekonomiczne. 

W najbliższym pięcioleciu pożądane będą ce-
chy takie jak elastyczność poznawcza, otwartość 
na zmianę, umiejętność rozwiązywania kom-
pleksowych problemów, współpraca z zespołami 

różnorodnymi i rozproszonymi przy wykorzysta-
niu innowacyjnych narzędzi pracy.

Zaklinanie innowacji

Innowacyjność, rozmaicie rozumiana, stała się 
dyżurnym hasłem dyskusji o polskiej gospodarce, 
a niektórzy usiłują nadal z pomocą tego terminu 
zaklinać rzeczywistość. Tej jednak, o czym dobrze 
wiedzą, nie zmieniają zaklęcia, lecz fakty, racjo-
nalne działania, pieniądze i… cierpliwość.

Polskie firmy wdrażają innowacje, ale wciąż 
zbyt mało z  nich powstaje w  kraju – uważa 
Frédéric Faroche, prezes Veolia Polska. – A jest 
to warunek zdobycia przewagi konkurencyjnej na 
coraz bardziej zglobalizowanym rynku.

Jego zdaniem model gospodarczy polegający 
na dostarczaniu prostych, nieinnowacyjnych roz-
wiązań dla krajów wysokorozwiniętych nie daje 
w  dłuższej perspektywie szans na dalszy dyna-
miczny wzrost gospodarczy.

– Chcąc zwiększać konkurencyjność naszej 
gospodarki, powinniśmy więc myśleć przede 
wszystkim o  budowaniu naszego kapitału 

w oparciu o wiedzę, innowacyjność i nowe tech-
nologie w myśl idei Przemysłu 4.0 – postuluje Ma-
riusz Golec.

Polska w świetle europejskich rankingów po-
zostaje jednak „umiarkowanym innowatorem”, 
co niektórzy interpretują jako eufemizm. W  ze-
stawieniu (indeks innowacyjności) Bloomberga 
sytuujemy się w ostatnich latach na 21.-22. miej-
scu – przed Czechami i  krajami bałtyckimi, ale 
daleko za czołówką, którą tradycyjnie otwierają 
Koreańczycy, Niemcy, Izrael i Skandynawowie.

Postęp w  tej dziedzinie nie ma więc wymia-
ru przełomu, nie odpowiada też aspiracjom pol-
skiej gospodarki. Przedsiębiorcy – niezależnie od 
zachęt podatkowych czy chęci ujawniania swojej 
roli innowatora – dobrze wiedzą, jaką wartość ma 
wszystko (nie tylko technologie), co nowe, nowa-
torskie, pionierskie, kreatywne. 

Jeżeli gospodarka ma być innowacyjna, musi 
być wspierana przez innowacyjną administra-
cję. Zdaniem biznesu konieczne jest też tworze-
nie jednolitych, czytelnych regulacji oraz me-
chanizmów finansowych wspierających rozwój 

11. Odbudujmy kapitał

Polski biznes widzi pilną konieczność odbudowy 
rynku kapitałowego. Wprowadzenie nowych 
rozwiązań musi być kompleksowe. Wraz z wpro-
wadzaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych 
musi zostać podjęta decyzja dotycząca Otwar-
tych Funduszy Emerytalnych. PPK nie powiedzie 
się bez odpowiedzi na pytanie: co z OFE?

Należy przyjrzeć się podatkom giełdowym, 
a także wprowadzić zasadę proporcjonalności 
w implementacji przepisów unijnych do polskie-
go prawa.

Konieczne są zachęty do zwiększenia pozio-
mu oszczędności krajowych i dalsze działania 
przyciągające nowe rodzaje kapitału 

 
 
zagranicznego, np. globalne fundusze infra-
strukturalne i emerytalne. 

Jeśli uda się odbudować zaufanie wobec 
rynku kapitałowego, pojawią się inwestycje, 
a wraz z nimi nowe perspektywy dla polskiej 
gospodarki.

Lepiej budować wzrost na czymś, 

do czego predestynują nas 

naturalne warunki, niż zaczynać 

od zera, bo to jest znacznie 

droższe. „Naturalne warunki” to 

m.in. wykształceni i uzdolnieni 

informatycy.



innowacyjności widzianej jednak przez pryzmat 
komercjalizacji i zysków, a nie w kontekście wizji 
czy oderwanej od rynku wynalazczości.

– Polską innowacyjność widziałbym w ścisłym 
powiązaniu z  kwalifikacjami pracowników i  ko-
niecznymi zmianami w systemie edukacji – akcen-
tuje Janusz Steinhoff, minister gospodarki w  la-
tach 1997-2001 – Mam nadzieję, że uruchamiane 
przez rząd mechanizmy, mające wesprzeć postęp 
w dziedzinie innowacji, okażą się skuteczne.

Innowacyjność jest absolutnie kluczowa – 
powtarzają także szefowie wielkich i mniejszych 
firm. O  ile jednak duzi i  posiadający mocne ka-
pitałowe zaplecze inwestują w badania i rozwój, 
o  tyle gorzej wygląda innowacyjność małych 
i średnich przedsiębiorstw, co nie umyka uwadze 
administracji.

– Niska innowacyjność małych i średnich firm 
może stać się barierą wzrostu, zwłaszcza w  sy-
tuacji, gdy rosną koszty robocizny – ostrzega  
Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału 
ds. Polski Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regio-
nalnego i Miast KE. 

Słabością polskiej innowacyjności jest także 
nikły i nieefektywny transfer nowoczesnych roz-
wiązań między instytutami badawczymi a  prze-
mysłem, na co zwraca uwagę współwłaściciel jed-
nej z największych w kraju grup przemysłowych. 
Spółka grupy współpracuje z „czołowym instytu-
tem badawczym”… Korei.

Ekspansja i ambicja

Sektor obronno-lotniczo-kosmiczny mógłby osią-
gnąć dużo więcej nie tylko w Polsce, ale i za grani-
cą. To obszar gospodarki, w którym ciągle jeste-
śmy liderem w naszej części Europy, ale i mamy 
podstawy myśleć o  sobie, że możemy dołączać 
do średniej wielkości „graczy” w Europie.

To branża, w której ciągle można wiele osią-
gnąć dzięki potencjałowi własnego rynku i zaku-
pów krajowych. Krótko mówiąc: dobrze ulokowa-
ne zakupy w krajowym przemyśle mogą przemysł 
tak na tyle wzmocnić finansowo i  intelektualnie, 
że potem jego oferta może się sprzedawać także 
poza granicami Polski.

Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB 
Electronics, dynamicznego i opartego na nowych 
technologiach podmiotu polskiego sektora obron-
nego, widzi szanse dla polskiej ekspansji w dobrze 
rozumianym „patriotyzmie gospodarczym”.

– Każde państwo na świecie, które myśli per-
spektywicznie o dobrobycie i rozwoju gospodar-
czym, inwestuje w pierwszej kolejności w budowę 
własnego potencjału przemysłowo-technolo-
gicznego. Tak od dekad postępowali Francuzi, 
Niemcy, Włosi, że o  Amerykanach czy Izraelczy-
kach nie wspomnę – przekonuje Wojciechow-
ski, przywołując przykład Turcji, której przemysł 
obronny trzy dekady temu opierał się głównie 
na serwisowaniu sprzętu z USA. Dzisiaj tureckie 
przedsiębiorstwa oferują rozwiązania często bar-
dzo konkurencyjne wobec tego, co oferują duże 
koncerny globalne. 

– Duże firmy budowlane poradzą sobie z obec-
nymi trudnościami na rynku, ale nie zbudują bufora 
finansowego do dalszego rozwoju, w tym ekspansji 
zagranicznej – uważa Jan Mikołuszko, przewodni-
czący rady nadzorczej Unibepu. – Budownictwo jest 
branżą niskomarżową. Oczywiście, mam na myśli 
firmy z dominującym polskim kapitałem. Dlatego, 
mimo starań w Polskim Klastrze Eksporterów Bu-
downictwa, nie mogę być optymistą, jeśli chodzi 
o  ekspansję zagraniczną polskich firm z  branży. 
Wciąż nie nauczyliśmy się jako państwo należycie 
wykorzystywać pieniędzy unijnych i koniunktury do 
tego, aby budować rodzimy potencjał eksportowy.



Nasza droga energia

Biznes w Polsce dobrze zdaje sobie sprawę z wagi 
przeobrażeń (technologicznych i polityczno-regu-
lacyjnych) zachodzących w i wokół sektora energii 
i paliw. 

Koszty energii będą rosły ze względu na 
w znacznym stopniu kolizyjne kursy europejskiej 
polityki ochrony klimatu (dekarbonizacja) i polityki 
energetycznej polskiego państwa. Na cenach ener-
gii, już teraz bardzo wysokich, zaważy przyszłość 
europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS) 
i rosnące koszty zakupu praw do emisji CO2. 

Przedsiębiorcy i  menedżerowie dostrzegają 
długoterminowe ryzyka związane ze zdominowaną 

przez spalanie węgla strukturą polskiej energetyki 
oraz postrzegają jako niepewne otoczenie regula-
cyjne inwestycji w OZE.

Już teraz wiadomo, że Polska nie zrealizuje za-
łożonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 
2020 r. Brakującą energię z OZE będziemy musieli 
kupić w tych państwach, które swoje cele spełnią.

Janusz Steinhoff uważa za słabość „brak od-
czytywania znaków czasu” przez twórców polity-
ki energetycznej państwa. Braki w  dywersyfikacji 
miksu źródeł energii, niedostatki w  rozwoju źró-
deł alternatywnych (odnawialnych) przy próbach 
utrzymania dominującej roli paliw stałych rodzą 

potencjalne zagrożenia nie tylko dla polskiego ryn-
ku energii, ale dla całej gospodarki już teraz bory-
kającej się z relatywnie wysokimi cenami energii. 

Ustawową ingerencję w  rynek energii z  po-
czątku roku Steinhoff nazywa „zamiataniem pod 
dywan” i ostrzega przed konsekwencjami takiego 
„demolowania rynku”.

Wysokie ceny energii jako jedną z  głównych 
barier rozwojowych identyfikuje Roman Karkosik,  
inwestor mający w  portfelu duże i  znaczące dla 
polskiej gospodarki firmy przemysłowe (Im-
pexmetal, Alchemia, Skotan).

– Mimo zaklinania rzeczywistości, będą one 
nadal rosnąć, co przełoży się na wzrost kosztów 

produkcji każdego przedsiębiorcy. Przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy jest błędnie realizowana poli-
tyka energetyczna państwa – tu Karkosik sekun-
duje Steinhoffowi.

Biznes, który sam podejmuje energiczne dzia-
łania mające zmniejszyć jego ekspozycję na ceny 
energii, z  drugiej strony stara się w  ten sposób 
odpowiedzieć na oczekiwaną przez rynek reali-
zację celów zrównoważonego rozwoju. Jednocze-
śnie apeluje o solidarność ze strony administracji 
i regulatorów (na poziomie unijnym i krajowym). 
Tradycyjne, energochłonne branże są tu – mimo 
doraźnych decyzji ustawodawcy dotyczących cen 
energii w 2019 r. – w szczególnie trudnej sytuacji. 



– W zmniejszenie wpływu naszej działalności 
na środowisko naturalne i  zwiększenie efektyw-
ności energetycznej zainwestowaliśmy już 7 mld 
złotych – przypomina Geert Verbeeck, dyrektor 
generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Po-
land. – Nasi konkurenci działają w skali globalnej, 
więc jeżeli nie powstanie legislacja, która umożli-
wi nam konkurowanie na porównywalnych zasa-
dach, nasze dalsze inwestycje w Polsce staną pod 
znakiem zapytania. Kwestią kluczową jest obniże-
nie opłat regulacyjnych. 

Co ciekawe, Verbeeck, widząc szerszy kontekst, 
kończy swoją refleksję postulatem „redukcji udzia-
łu węgla w miksie energetycznym i wzrostu udziału 
odnawialnych źródeł energii w przyszłości”.

Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towaro-
wej Giełdy Energii, zauważa niepokojące braki 
legislacyjne, które mogą blokować przeobrażenia 
polskiej energetyki i rynku energii.

– W dłuższej perspektywie czekają nas rady-
kalne zmiany na rynku energii z uwagi na rosnący 
udział energetyki rozproszonej, czy to związany 
z rozwojem OZE, czy małej kogeneracji gazowej. 
Nieuniknione będzie stopniowe przenoszenie cię-
żaru i odpowiedzialności za bilansowanie podaży 
i popytu na energię z poziomu sieci przesyłowej 
na obszar sieci dystrybucyjnych – prognozuje 
szef Giełdy, wskazując na brak rozwiązań syste-
mowych wspierających klastry energii czy DSR 
(zarządzanie popytem na moc) na poziomie sieci 
dystrybucyjnych poprzez możliwość bilansowa-
nia źródeł lokalnych (podaż) ze zużyciem energii 
(popyt), a tym samym zachęt do redukcji zużycia 
energii czy sterowania produkcją energii. 

Polski kompleks energetyczno-paliwowy pro-
wokuje różnorodne obawy biznesu. Piotra Kańto-
cha, wiceprezesa Grupy Powen-Wafapomp, intere-
suje ze względu na popyt na wyroby firmy przyszła 

rentowność tradycyjnych branż przemysłowych, 
a  martwi nieuchronna w  dłuższej perspektywie 
tendencja „kurczenia się polskiego górnictwa”.

– Ciężarem będzie również odstawianie sta-
rych bloków energetycznych. Nie buduje się u nas 
bloków gazowych. Barierą dla rozwoju mogą być 
olbrzymie koszty energii – potwierdza wcześniej-
sze opinie Kańtoch.

BASF, ze swej pozycji technologicznego lidera 
branży, widzi w działaniach na rzecz ochrony kli-
matu, środowiska, w trendzie efektywności ener-
getycznej szansę na „ucieczkę do przodu”, zdo-
bycie czy utrzymanie przewag konkurencyjnych. 
Potężny budżet badawczo-rozwojowy i doświad-
czenie w dziedzinie innowacji uprawnia potenta-
ta do takiej interpretacji.

– Nasze badania to odpowiedź na wyzwania 
przyszłości – deklaruje Katarzyna Byczkowska, dy-
rektor generalna BASF w Polsce. – Nowe techno-
logie i innowacje to szansa na zmniejszenie ener-
gochłonności produkcji, zmniejszenie emisji CO2. 
Przypominam, że celem BASF do roku 2030 jest 
osiągnięcie neutralności, jeśli chodzi o emisję CO2. 

Po roku 2021 zdobycie finansowania z UE na 
jakiekolwiek projekty związane z energetycznym 
wykorzystaniem węgla będzie niemożliwe, a  już 
teraz jest bardzo utrudnione. To ważne dla pol-
skich miast, dla ciepłownictwa i  producentów 
urządzeń czy systemów grzewczych, także dla 
biznesu zaangażowanego w  walkę ze smogiem, 
dla polskiego górnictwa. 

Ale i  tu ograniczenie można traktować jako 
impuls rozwojowy. Łatwiejszy dostęp do pienię-
dzy będą mieli przedsiębiorcy działający na rzecz 
„zielonej gospodarki”. Wszelkie projekty związa-
ne z energią odnawialną, efektywnością energe-
tyczną itp. będą mogły liczyć na życzliwość bruk-
selskich decydentów.



Ten niespokojny świat

Mnożące się w światowej polityce (także gospo-
darczej) znaki zapytania, trudne, a nawet niemoż-
liwe przewidywanie zjawisk mogących wpłynąć 
na biznes, niestabilność w polityce największych 
potęg gospodarczych tworzą kontekst, w którym 
polska gospodarka usiłuje się odnaleźć. Nie bez 
znaczenia będą dwa ostatnie lata prezydentury 
Donalda Trumpa w  USA – być może będziemy 
świadkami tworzenia się nowego układu sił na 
świecie. 

Eksperci, coraz częściej stroniąc od prognoz 
rozumianych jako „przewidywanie polityczno-go-
spodarczej przyszłości”, powtarzają jedynie, że 

znajdujemy się w okresie przebudowy dotychcza-
sowych paradygmatów ekonomicznych, ustalania 
się nowego porządku i układu sił w światowej go-
spodarce. Populizm, wojny handlowe, dostęp do 
surowców, rewolucja technologiczna – to główne 
czynniki rodzącego się, wciąż nieokreślonego ładu.

Pytania bez odpowiedzi są już, mniej lub bar-
dziej formalnie, wpisane w strategie firm, w roz-
działach „Ryzyko”.

– Jak będą wyglądały najbliższe wybory do 
Parlamentu Europejskiego? – zastanawia się  
Jacek Socha, były minister skarbu. – Należy spo-
dziewać się nowych koncepcji budżetowych UE, 
nowych podatków, pytanie, na ile silni będą euro-
sceptycy, jak będzie wyglądała Unia po brexicie, 
jeśli do niego ostatecznie dojdzie?

W  to wszystko, zdaniem Sochy, wpisuje się 
perspektywa wyborów parlamentarnych w  Pol-
sce. Wiele niewiadomych może jego zdaniem 
wpływać na postrzeganie Polski wśród inwesto-
rów i na ich skłonność do kupowania lub sprze-
dawania polskich aktywów.

Spirala populizmu w Europie może być zagro-
żeniem także dla rozwoju gospodarczego Polski.

– Partie coraz częściej w ten sposób zaczyna-
ją zabiegać o  wyborców, jedni chcą wzmacniać 
transfery socjalne, inni zapowiadają podwyższa-
nie płac – zauważa Maciej Bukowski, prezes 
WiseEuropa. – Nikt nie chce mówić o  wyższych 
podatkach. Stwarza to ryzyko utrwalenia trendu, 
przejadania przyszłości w imię teraźniejszości. 

Szef WiseEuropa dopuszcza jednak także 
„dobre owoce” populizmu przekonującego ma-
instream polityczny do dowartościowania, in-
westowania, ale i  stawiania wyższych wymagań 
w oświacie, nauce czy służbie zdrowia.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano rozmowy przeprowadzone 
przez dziennikarzy zespołów magazynu gospodarczego Nowy 
Przemysł oraz portalu WNP.PL w grudniu 2018 i styczniu 2019 roku. 

Tekst i redakcja – Oskar Filipowicz/Nowy Przemysł

Koncepcja graficzna i skład – Jakub Tabor/Studio graficzne PTWP 

Polska ma realną historyczną szansę stać 

się w perspektywie dekady zaawansowaną, 

konkurencyjną globalnie gospodarką 

europejską. – Nie krępujcie, nie popychajcie, 

pomóżcie pokonać bariery – apeluje biznes 

do polityków.

Polski rynek jest wymagający – wzrost 

gospodarczy pociąga za sobą wzrost 

obrotów, przy jednocześnie utrzymującym 

się wysokim poziomie ryzyka w wymianie 

handlowej.

(Euler Hermes, styczeń 2019)



Zagrożenia

• Kryzysowe zjawiska w globalnej gospodarce
• Polska energetyka wobec trendów europejskich. Wysokie ceny energii.
• Zawirowania na globalnym rynku – wojny handlowe
• Konsekwencje brexitu. Protekcjonizm. Miejsce Polski w UE.
• Trendy demograficzne i obciążenie systemu zaopatrzenia socjalnego

Atuty

• Tania, wykwalifikowana siła robocza. Cyfrowe kompetencje młodych.
• Inwestycje infrastrukturalne jako motor koniunktury
• Wysoki poziom popytu wewnętrznego
• Wysoki i stabilny udział przemysłu w PKB
• Suwerenność energetyczna. Nowe kierunki zaopatrzenia w gaz.

Słabości

• Niestabilność prawa. Fiskalizm i biurokracja.
• Wysokie ceny energii obniżające konkurencyjność firm
• Kurczące się zasoby rynku pracy (pod kątem jakości i ilości)
• Niedostatek innowacyjności i współpracy nauka-biznes
• Zbyt niski poziom inwestycji oraz kondycja rynku kapitałowego

Szanse

• Polskie specjalności w Europie (usługi dla biznesu, przemysł  
spożywczy, farmacja)

• Ekspansja zagraniczna na rynkach odległych
• Wykorzystanie nowych technologii w przemyśle. Cyfryzacja.
• Rozwój elektromobilności i sektora nowoczesnych środków transportu
• Upowszechnienie zielonej energetyki. Efektywność energetyczna.
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4% Relacje z Rosją
          i Chinami 

19% Fiskalizm i biurokracja

17% Niestabilność 
           prawa

16% Brak rąk do pracy i starzenie
            się społeczeństwa

15% Sytuacja 
            polityczna w kraju

10% Słabe edukacja
         i innowacyjność

7% Wysokie ceny
         energii

6% Wyższe koszty, słabsza
          konkurencyjność
          firm

3% Protekcjonizm 
         i wojny handlowe

3% Brexit i przyszłość
         Unii Europejskiej

4% Relacje z USA

20% Niskie podatki 
                dla przedsiębiorców

15% Eksport 
             i inwestycje
             zagraniczne
             polskich firm

12% Inwestycje 
             w kolej, drogi 
             i lotniska12% Konsumpcja 

             i rosnąca zamożność 
             Polaków

11% Patriotyzm
          gospodarczy

7% Rozwój OZE 
          i elektromobilności

7% Wykwalifikowani,
          elastyczni i tani 
          pracownicy

6% Uniezależnienie 
           od gazu z Rosji

6% Inwestycje 
           zagraniczne

Wybrane czynniki i zjawiska, które pojawiły się w trakcie pracy nad Raportem, poddaliśmy pod głosowanie Czytelników portalu gospodarczego WNP.PL., 
a więc przede wszystkim przedsiębiorców i menedżerów firm różnej wielkości i wielu branż. 

Oto wyniki:

Nadzieje i obawy

Co jest dziś największym zagrożeniem dla Polski? Co jest dziś największą szansą dla Polski?

W sondzie zagłosowały 3 tys. Czytelników portalu WNP.PL


