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Polska konwergencja…

Streszczenie
Podstawowym celem tego krótkiego opracowania jest pokazanie, jak zmienia"o si# w$ostatnich 
200 latach opó%nienie w$rozwoju gospodarczym Polski w$stosunku do najbardziej rozwini#tych 
krajów !wiata (USA i$Niemiec). Porównania tego dokonano na podstawie zmian PKB oraz 
zmian w$strukturze zatrudnienia. Kolejne pytanie, na które starano si# odpowiedzie&, dotyczy"o 
tego, kiedy Polska dogoni oba te kraje w$rozwoju gospodarczym.

Obraz przysz"ego rozwoju gospodarki polskiej, jaki si# rysuje na podstawie tych rozwa'a(, 
nie jest w$pe"ni optymistyczny. Wiele wskazuje, 'e gdyby!my poprowadzili dosy& restrykcyjnie 
polityk# zainicjowan) zmianami proponowanymi przez Mieczys"awa Wilczka w$1988 roku 
i$Leszka Balcerowicza w$1989 roku, to$dogonienia rozwini#tych gospodarczo krajów !wiata 
zachodniego mogliby!my oczekiwa& ok. 2030 roku. Tymczasem obserwowana w$ostatnich 
15–20 latach post#puj)ca etatyzacja polskiego 'ycia gospodarczego przesuwa t# mo'liwo!& 
o$co najmniej jedno pokolenie, to$jest na lata 2050–2060.
S!owa kluczowe: rozwój gospodarczy, luka rozwojowa, wolno!& gospodarcza, etatyzm

Wst!p

Kiedy dowiedzia"em si# o$zamiarze zorganizowania przez Towarzystwo 
Ekonomistów Polskich (TEP) konferencji po!wi#conej pami#ci Profesora Jana 
Winieckiego, od razu pomy!la"em, 'e powinienem w$niej uczestniczy& i$'e 
musz# napisa& artyku" na t# konferencj#. Potem zada"em sobie pytanie: czego 
oczekiwa"by Profesor, bym zaprezentowa" na konferencji? Dlaczego zada"em 
sobie takie pytanie? Odpowied% jest dosy& prosta. Jan Winiecki zwykle mia" 

w: 'Gospodarka bez ekonoma' (2020)
Elżbieta Adamowicz, Henryk Ćwikliński (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
https://kiw.ug.edu.pl/pl/ekonomia/1521-gospodarka-bez-ekonoma.html 
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swoj" jasn" wizj#, czy to$organizowanej przez niego konferencji, czy powsta-
j"cej pod jego redakcj" ksi"%ki. Cz#sto w$takich sytuacjach dzwoni& do mnie 
i$mówi& co! w$stylu: „Witek, organizuj# takie a$takie wydarzenie i$chcia&bym 
by! napisa& co! na taki i$taki temat. Napiszesz?”. Profesorowi nie wypada&o 
odmawia' i$zwykle odpowiada&em: „Janku, naturalnie. A$na kiedy to$ma by' 
napisane?”. Tak by&o np.$17 lat temu, kiedy pod jego redakcj" przygotowywana 
by&a ksi"%ka pt. Gospodarka bez ekonoma. Któr!dy do dobrobytu (Winiecki 
2006), kiedy poprosi& mnie o$napisanie eseju pt. Zapomniany podatnik. 
Dwa lata pó(niej poprosi& mnie o$napisanie dwóch rozdzia&ów do ksi"%ki 
pt.$Ekonomia po polsku (Winiecki 2007) i$te% wymy!li& ich tytu&y: Co"decyduje 
o"miejscu #rmy na rynku? i$Jakie skutki niesie za sob$ prywatna w%asno&'?. 
Podobnie by&o w$2015 roku, kiedy organizowana by&a konferencja z$okazji 
dwudziestolecia powstania TEP pt. „Kapitalizm: fakty i$iluzje” (konferencja 
odby&a si# w$Warszawie 18$listopada 2015 roku). Te% zada& mi temat referatu 
(Kapitalizm"– jedyny system ekonomiczny w"historii, który wyci$gn$% ludzko&' 
z"biedy), który potem przekszta&ci& si# w$rozdzia& ksi"%ki pod takim samym 
tytu&em jak konferencja (Kondratowicz 2016).

Teraz te% wyobrazi&em sobie, %e Jan Winiecki wymy!li& dla mnie temat 
i$dzwoni"c do mnie, pyta si# czy nie napisa&bym referatu pt. Polska konwe-
rgencja. Jak gonili&my, i"czy dogonimy, najbardziej rozwini!te gospodarczo 
kraje &wiata? Odpowiedzia&em mu, %e dzi#kuj# za t# propozycj# i$naturalnie 
podejmuj# si# tego.

1. Ostatnie trzydzie!ci lat i"jak to"by#o dawniej

Zwykle, by pokaza' proces doganiania w$rozwoju gospodarczym jakie-
go! kraju, porównuje si# zmiany poziomu dobrobytu tego kraju z$krajami 
najbardziej rozwini#tymi gospodarczo. Najcz#!ciej przyjmowan" miar" 
dobrobytu jest PKB na osob#. Tak te% uczyni# w$tej sekcji. W$nast#pnej 
zaproponuj# inn" miar# dystansu polskiej gospodarki od krajów najbardziej 
zaawansowanych gospodarczo, mianowicie zwi"zan" ze$zmianami struktury 
zatrudnienia.

Z$ grona krajów najbardziej rozwini#tych gospodarczo wybra&em 
Niemcy i$Stany Zjednoczone Ameryki Pó&nocnej (USA). Dane statystyczne 
dotycz"ce realnego PKB (wyra%onego w$dolarach USA) z$2011$roku na 
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osob# zaczerpn)"em ze$zbiorów Groningen Growth and$Development 
Centre*.

Na$rysunku 1 pokazano relacj# pomi#dzy PKB na osob# m.in.$w$Niem-
czech, USA i$Polsce w$d"ugim okresie od XV wieku do wspó"czesno!ci. Wiek 
XVI to$tzw. z"oty wiek w$rozwoju gospodarczym Polski. Pod koniec XVI wieku 
standard 'ycia w$Polsce by" bardzo zbli'ony do niemieckiego (PKB na osob# 
w$Polsce by" równy ok. 80% PKB na osob# w$Niemczech). W$nast#pnych 
wiekach by"o jednak coraz gorzej, dystans Polski do Niemiec i$innych krajów 
Europy Zachodniej stale rós". Wzgl#dnie szybki rozwój gospodarczy na 
ziemiach polskich rozpocz)" si# dopiero po wojnach napoleo(skich i$kon-
gresie wiede(skim w$1815 roku. W$XX wieku, w$okresie mi#dzywojennym, 
po odzyskaniu niepodleg"o!ci w$1918 roku, rozpocz)" si# proces odbudowy 
polskiej gospodarki, ale rezultaty nie by"y spektakularne (o$czym w$dal-
szej cz#!ci). Po$zapa!ci spo"ecznej i$gospodarczej spowodowanej II wojn) 
!wiatow), po zdobyciu w"adzy przez komunistów, pod kuratel) sowieck), 
rozpocz)" si# proces industrializacji kraju i$budowy „nowego spo"ecze(stwa”. 
Wyniki gospodarcze w$latach 60. i$na pocz)tku lat 70. XX wieku by"y dosy& 
dobre i$polska gospodarka zacz#"a nadrabia& dystans do krajów zachodnich. 
Proces ten zako(czy" si# w$1976 roku. Koniec lat 70. oraz lata 80. to$regres 
gospodarczy. Stosunkowo szybkie nadrabianie opó%nienia gospodarczego 
zacz#"o si# w$latach 90. XX wieku, po zainicjowaniu reform przez komuni-
styczne rz)dy Zbigniewa Messnera (reforma systemu bankowego w$kwietniu 
1988 roku zaproponowana przez ówczesnego prezesa NBP W"adys"awa 
Bak#) i$Mieczys"awa Rakowskiego (ustawa o$dzia"alno!ci gospodarczej, tzw. 
ustawa Wilczka z$23$grudnia 1988$roku, od nazwiska ówczesnego ministra 
przemys"u Mieczys"awa Wilczka) i,$naturalnie, po wprowadzeniu 1$stycznia 
1990 roku tzw. planu Balcerowicza (pakietu dziesi#ciu ustaw z$27 i$28$grudnia 
1989 roku).

Na$rysunku 1 umieszczono te' dane dotycz)ce rozwoju gospodarczego 
Japonii, Korei Po"udniowej i$Chin. Kraje te wydaj) si# by& dobrymi przy-
k"adami mo'liwo!ci szybkiego nadrabiania opó%nienia gospodarczego 

* Baza danych jest dost#pna pod: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddi-
son/releases/maddison-project-database-2018 [dost#p: 22.03.2020]. Uniwersytet w$Groningen 
kontynuuje prace Angusa Maddisona (1926–2010), który przez dziesi#ciolecia prowadzi" 
badania nad oszacowywaniem wielko!ci PKB w$wielu krajach w$odleg"ej przesz"o!ci.
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po zainicjowaniu prorynkowych reform (w$ Japonii po Rewolucji Meji 
w$1868$roku, w$Korei Po"udniowej po 1953 roku i$w$Chinach po reformach 
Deng Xiaopinga w$1978 roku).

Rysunek 1. PKB na osob# w$Niemczech, USA, Polsce, Japonii, Korei Po"udniowej 
i$Chin$– lata 1400–2016 (skala logarytmiczna)
+ród"o: (Roser 2013).

Rysunek 2 pokazuje natomiast, jak w$XX i$w$XXI wieku zmienia" si# 
dobrobyt w$Polsce w$stosunku do dobrobytu Niemiec i$USA. To, 'e po 
II$wojnie !wiatowej PKB na osob# w$Polsce osi)gn#"o poziom ok. 60% PKB na 
osob# w$Niemczech wynika z$ogromnych zniszcze( gospodarczych Niemiec 
w$ostatnich latach wojny. W$tym samym czasie, po II wojnie !wiatowej, PKB 
na osob# w$Polsce to$ok. 30% PKB na osob# w$USA. Na$rysunku 2 wida&, 
jak szybko spada" dobrobyt w$Polsce wzgl#dem Niemiec w$latach 50., po 
prorynkowej reformie Ludwiga Erharda w$1948 roku. W$1960 roku PKB 
Polski na osob# to$ok. 40% PKB na osob# w$Niemczech. Lekki wzrost tego 
wska%nika wida& w$pierwszej po"owie dekady Gierka (lata 1971–1976), ale 
to$dokona"o si# dzi#ki ogromnym kredytom zaci)gni#tym w$tym czasie przez 
Polsk#. Z"ote lata epoki Gierka szybko si# sko(czy"y i$od 1977 roku wska%nik 
ten spada z$45% w$1976 do 27% w$1991 roku.

Efekty wprowadzenia mechanizmów rynkowych w$polskiej gospodarce 
widoczne s) od 1992 roku, relatywny dobrobyt w$Polsce w$stosunku do 
Niemiec stale ro!nie od 28% w$1992 do 55% w$2016 roku. Podobne tendencje 
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w$relatywnym dobrobycie Polski wyst#puj) w$stosunku do USA, cho& war-
to!ci s) ni'sze, ze$wzgl#du na wi#kszy dobrobyt w$Stanach Zjednoczonych: 
wska%nik ten ro!nie z$25% w$1992 do 47% w$2016 roku.

Rysunek 2. PKB na osob# w$Polsce w$stosunku do PKB na osob# w$Niemczech 
i$USA$(lata 1900–2016)
+ród"o: Obliczenia w"asne.

Na$podstawie tych statystyk mo'emy pokusi& si# o$odpowied% na nurtuj)ce 
wielu z$nas pytanie: kiedy Polska dogoni najbardziej rozwini#te gospodarczo 
kraje zachodnie?

Przyjmuj)c, 'e !rednie stopy wzrostu gospodarczego, jakie obserwowali!my 
w$Niemczech, USA i$w$Polsce w$ostatnich 30 latach, utrzymaj) si# w$przysz"o-
!ci, mo'emy si# spodziewa&, 'e PKB na osob# w$Polsce zrówna si# z$warto!ci) 
w$Niemczech ok. 2036 i$ok. 2046 roku z$USA. Obrazuje to$rysunek 3.

Mo'emy oczekiwa&, 'e w$kolejnych dziesi#cioleciach wzrost gospodarczy 
Polski nie b#dzie wyra%nie wi#kszy od szybko!ci wzrostu gospodarczego 
pa(stw wysoko rozwini#tych (jak np.$Niemiec czy USA), tak jak to$by"o 
w$ostatnich 30 latach. Mo'na oczekiwa&, 'e ró'nica ta b#dzie stopniowo 
zanika"a. Sytuacj# tak) mo'emy opisa&, przyjmuj)c, 'e wska%niki wzgl#dnego 
dobrobytu b#d) zmienia"y si# w$przysz"o!ci zgodnie z$trendem liniowym, 
estymowanym na podstawie danych z$lat 1990–2016. W$takiej sytuacji osi)g-
ni#cia takiej samej warto!ci PKB na osob# w$Polsce, jaka b#dzie w$Niemczech, 
spodziewa& si# mo'emy ok. 2056 roku, a$zrównamy si# tym wska%nikiem 
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z$USA ok. 2077 roku (co obrazuje wykres na rysunku 4). Porównuj)c obie 
prognozy (przedstawione na rysunkach 3 i$4), mo'emy oszacowa&, 'e dobro-
byt Polski zrówna si# z$dobrobytem Niemiec pomi#dzy 2036 i$2056, a$z$USA 
pomi#dzy 2046 i$2077.

Rysunek 3. Prognoza PKB na osob#: Polska, Niemcy, USA
+ród"o: Obliczenia w"asne.

Rysunek 4. Prognoza PKB na osob# Polski w$stosunku do Niemiec i$USA 
(trend$liniowy)
+ród"o: Obliczenia w"asne.
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Je!li oba wska%niki PKB na osob# Polski w$stosunku do PKB na osob# 
Niemiec i$USA b#d) zmienia"y si# w$przysz"o!ci zgodnie z$obserwowanymi 
w$latach 1990–2016 trendami wyk"adniczymi, to$naturalnie prognoza dogo-
nienia Niemców i$Amerykanów jest taka sama jak na rysunku 3$– dogonimy 
Niemców ok. 2036 roku, a$Amerykanów ok. 2046 roku (obrazuje to$wykres 
na rysunku 5). Przedstawienie tej prognozy w$tej formie pozwala nam osza-
cowa& optymistyczne oszacowania momentu osi)gni#cia poziomu dobrobytu 
Niemiec czy USA na okre!lonym poziomie. Mo'emy si# zatem spodziewa&, 
'e 80% dobrobytu Niemiec osi)gni#te zostanie w$Polsce po 2028 roku, a$80% 
poziomu dobrobytu USA po 2037.

Rysunek 5. Prognoza PKB na osob# Polski w$stosunku do Niemiec i$USA 
(trend$wyk"adniczy)
+ród"o: Obliczenia w"asne.

Warto jednak podkre!li&, 'e do tego typu szacunkowych prognoz nale'y 
podchodzi& bardzo ostro'nie. Gdyby!my dokonali takich samych prognoz na 
podstawie danych dotycz)cych rozwoju gospodarczego Polski, Niemiec i$USA 
z$lat 1970–1976 (tzn. okresu Gierkowskiej prosperity), to$przy prognozowaniu 
z$trendem wyk"adniczym poziom dobrobytu Polski i$Niemiec powinien 
zrówna& si# ok. 2007, natomiast ze$Stanami Zjednoczonymi ok.$2003 roku. 
Natomiast przy prognozowaniu wska%ników PKB na osob# Polski w$stosunku 
do Niemiec i$USA przy za"o'eniu trendu liniowego poziom dobrobytu Polski 
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i$Niemiec zrówna& si# powinien ok. 2026, a$Polski i$USA ok. 2022 roku. 
Jak wiemy kolaps gospodarczy Polski po 1977 roku ca"kowicie zmieni" te 
tendencje.

Czy w$nadchodz)cych latach mo'emy spodziewa& si# nieoczekiwanej, 
negatywnej zmiany w$rozwoju gospodarczym Polski? My!l#, 'e jakiej! zapa!ci 
gospodarczej raczej nie nale'y si# spodziewa&, ale wyra%nego spowolnienia, 
a$mo'e nawet zahamowania procesu doganiania krajów rozwini#tych gospo-
darczo mo'emy si# obawia&.

Sugeruje to$analiza oparta na danych statystycznych z$ostatnich lat. Je!li 
do okre!lenia trendów u'yliby!my danych z$ lat 2009–2016, to$z$analizy 
trendu wyk"adniczego mo'na si# spodziewa&, 'e PKB na osob# w$Polsce 
i$w$Niemczech zrównaj) si# ok. 2055 roku, natomiast zrównanie dobrobytu 
w$Polsce i$w$USA nast)pi ok. 2063. Pami#tajmy, 'e przy estymacji trendu 
wyk"adniczego na podstawie lat 1990–2016 te daty zrównania si# polskiego 
dobrobytu z$Niemcami i$USA to$odpowiednio 2036 i$2046 (patrz rysunek 3). 
Wynika z$tego, 'e wzgl#dne spowolnienie wzrostu gospodarczego w$Polsce 
w$ostatnich latach jest wyra%ne i$skutkuje spowolnieniem doganiania gospo-
darek Niemiec i$USA o$oko"o 12–17 lat.

Potwierdzaj) to$analizy oparte na okre!leniu trendu liniowego wska%ni-
ków dobrobytu na podstawie danych z$lat 2009–2016. Z$tej analizy wynika, 
'e z$Niemcami mogliby!my si# zrówna& ok. 2072 roku, a$z$USA ok. 2091 
roku. Porównanie tych lat z$odpowiednimi latami uzyskanymi na podstawie 
trendu liniowego z$lat 1990–2016 (przypomnijmy odpowiednie wzgl#dem 
Niemiec 2056 i$USA 2077$– rysunek 4) potwierdza, 'e wzgl#dne spowolnienie 
wzrostu gospodarczego w$Polsce obserwowane w$ostatnich latach powoduje 
przesuni#cie czasu dogonienia Niemiec i$USA o$ok. 12–17 lat. Konsekwen-
cj) tego spowolnienia jest te' podobne przesuni#cie momentu osi)gni#cia 
80-procentowego dobrobytu Niemiec i$USA o$12–17 lat$– z$2028 roku do 
2041 roku (Niemcy) i$z$2037 do 2049 (USA)$– patrz rysunek 5.

O$tym, 'e pewne negatywne zjawiska sprzyjaj)ce temu spowolnieniu poja-
wi"y si# w$ostatnim dziesi#cioleciu napisz# te' w$nast#pnej sekcji, analizuj)c 
ewolucj# struktury zatrudnienia w$Polsce i$w$USA.
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2. D"ugookresowe zmiany struktury zatrudnienia#

Obserwacja d"ugookresowych tendencji zmiany struktury zatrudnienia 
pozwala okre!li& pewne typowe wzorce zmian tej struktury na poziomie 
gospodarki narodowej. W$ramach tzw. trójsektorowego modelu gospodarki 
wyró'nia si# trzy podstawowe sektory, mianowicie rolnictwo, przemys" 
i$us"ugi. Typow) ewolucj# tej struktury zatrudnienia przedstawia rysunek$6, 
na którym zobrazowano udzia" w$ogólnym zatrudnieniu pracowników 
w$rolnictwie, przemy!le i$us"ugach w$USA w$ostatnich 200 latach.

Rysunek 6. Zmiana struktury zatrudnienia w$gospodarce USA w$ostatnich 
200$latach
+ród"o: (A Better Way… 2003).

Stany Zjednoczone od ko(ca XIX wieku, kiedy to$wyprzedzi"y Wielk) 
Brytani# w$rozwoju gospodarczym, sta"y si# tzw. krajem benchmarkowym, do 
którego wszyscy inni si# porównuj). Przyjmijmy i$my tak) perspektyw#.

, Wst#pne wyniki analizy przedstawione w$ tej sekcji zaprezentowa"em w$referacie 
na konferencji pt. „Kapitalizm kontra socjalizm. Anatomia zmian systemowych w$Polsce 
w$latach 1918–2018”, zorganizowanej przez Wydzia" Ekonomii i$Zarz)dzania Uniwersytetu 
w$Bia"ymstoku, 25–26$czerwca 2018$roku. Krótki esej na ten temat opublikowany zosta" na 
portalu Obserwator Finansowy 7$grudnia 2018$roku pod tytu"em Aby dogoni" !wiat, musimy 
biec dwa razy szybciej (https://www.obserwator-nansowy.pl/tematyka/makroekonomia/
trendy-gospodarcze/aby-dogonic-swiat-musimy-biec-dwa-razy-szybciej/).
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Mo'na przyj)&, 'e moment, w$którym wielko!& zatrudnienia w$rolnic-
twie spada poni'ej 50%, okre!la przej!cie z$rozwoju rolniczego (agrar-
nego) do rozwoju przemys"owego, natomiast moment, kiedy zatrudnienie 
w$us"ugach przekracza 50%, okre!la przej!cie z$gospodarki przemys"owej 
do gospodarki postindustrialnej (nazywanej niekiedy gospodark) us"ug, 
gospodark)$dualn)).

W$Stanach Zjednoczonych przej!cie do spo"ecze(stwa industrialnego 
dokona"o si# ok. 1885 roku, natomiast do spo"ecze(stwa postindustrialnego 
ok. 1955 roku. Te$dwa lata, 1885 i$1955, mo'na uzna& za lata referencyjne, 
umo'liwiaj)ce pokazanie, jaka jest sytuacja w$innych krajach, jak du'e jest 
opó%nienie w$rozwoju gospodarczym danego kraju w$stosunku do$USA.

Przygl)daj)c si# statystykom zatrudnienia w$Polsce, mo'emy stwierdzi&, 
'e ok. 1955 roku zatrudnienie w$rolnictwie spad"o poni'ej 50% (w$tym 
czasie$ zatrudnienie w$ sektorze us"ug by"o równe ok. 21%), natomiast 
ok. 2001$roku zatrudnienie w$us"ugach w$Polsce osi)gn#"o poziom 50% 
(w$2001$roku$zatrudnienie w$rolnictwie by"o ok. 26%). Zatem bior)c pod 
uwag# te dane, mo'emy oszacowa&, 'e w$drugiej po"owie lat 50. XX wieku 
opó%nienie w$rozwoju gospodarczym Polski w$stosunku do Stanów Zjedno-
czonych by"o równe ok. 70 lat, natomiast pod koniec XX wieku opó%nienie 
to$zosta"o zmniejszone do ok. 46 lat.

Warto jednak przyjrze& si# dok"adniej statystykom zatrudnienia w$Polsce 
w$ostatnich 100 latach. Tu' po uzyskaniu niepodleg"o!ci, w$1921 roku, w$pol-
skim rolnictwie pracowa"o 64% ogó"u zatrudnionych.. Taki poziom zatrud-
nienia w$rolnictwie (64%) osi)gni#ty zosta" w$USA ok. 1845 roku. Zatem 
bior)c to$pod uwag#, mo'emy powiedzie&, 'e na pocz)tku lat 20. XX$wieku 
opó%nienie rozwoju gospodarczego Polski w$stosunku do Stanów Zjedno-
czonych by"o równe ok. 75 lat. Natomiast w$1921 roku w$Polsce w$us"ugach 
zatrudnionych by"o 19% pracuj)cych. W$USA wska%nik 19% zatrudnienia 
w$us"ugach osi)gni#ty by" ok. 1850$roku. Na$tej podstawie mo'emy szacowa& 
opó%nienie rozwojowe Polski na ok. 70 lat. Zatem w$1921$roku opó%nienie 
rozwojowe Polski w$stosunku do Stanów Zjednoczonych mo'emy szacowa& 
na 70–75 lat.

. Dane dotycz)ce struktury zatrudnienia w$Polsce na podstawie GUS.
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Stosuj!c podobne szacunki w"wybranych latach, mo#emy stwierdzi$, #e 
na koniec dwudziestolecia mi%dzywojennego, w"1938 roku:

• Zatrudnienie w"rolnictwie w"Polsce wynosi&o 59%; w"USA 59% zatrud-
nienie w"rolnictwie by&o ok. 1853 roku"– dlatego opó'nienie rozwojowe 
Polski mo#emy szacowa$ na ok. 85 lat.

• Zatrudnienie w"us&ugach w"Polsce wynosi&o 18%, w"USA 18% zatrud-
nienia w"us&ugach by& ok. 1840"roku"– przy takiej mierze opó'nienie 
rozwojowe Polski w"stosunku do USA szacowa$ mo#na na ok. 95 lat.

Zatem pod koniec dwudziestolecia mi%dzywojennego, przed wybuchem 
II wojny (wiatowej, opó'nienie w"rozwoju gospodarczym Polski w"stosunku 
do USA mo#emy szacowa$ na 85–95 lat.

Mo#e by$ to"zaskoczeniem, ale wyniki te wskazuj! wyra'nie, #e w"okre-
sie mi%dzywojennym, mimo niew!tpliwie wielu osi!gni%$ gospodarczych 
II"Rzeczpospolitej, wzgl%dna pozycja gospodarcza Polski uleg&a wyra'nemu 
pogorszeniu. Opó'nienie rozwojowe Polski w"stosunku do najbardziej roz-
wini%tego gospodarczo kraju na (wiecie zwi%kszy&o si% o"ok. 20 lat!

Po"zako)czeniu II wojny (wiatowej, po ostatecznym przej%ciu w&adzy 
przez komunistów, w"1950 roku sytuacja by&a nast%puj!ca:

• Rolnictwo"– zatrudnienie w"Polsce 56%; w"USA 56% zatrudnie-
nie w"rolnictwie by&o ok. 1863"roku"– opó'nienie rozwojowe Polski 
to"ok."85"lat.

• Us&ugi"– zatrudnienie 19% w"Polsce; w"USA 19% zatrudnienie w"us&u-
gach by&o ok. 1850"roku"– opó'nienie ok. 100 lat.

Zatem w"pierwszych latach rozwoju PRL opó'nienie by&o tylko niewiele 
wi%ksze ni# przed II wojn! (wiatow! (ok. 93 lata, tj. (rednia z"85 i"100).

Przyjrzyjmy si% teraz, jaka by&a sytuacja w"momencie upadku PRL i"roz-
pocz%cia polskiej transformacji w"1990 roku:

• Rolnictwo"– zatrudnienie 28% w"Polsce; w"USA 28% zatrudnienie 
w"rolnictwie by&o ok. 1925 roku"– opó'nienie rozwojowe Polski mo#na 
szacowa$ na ok. 63 lata.

• Us&ugi"– zatrudnienie 36% w"Polsce; w"USA 36% zatrudnienia w"us&u-
gach by&o ok. 1922 roku"– opó'nienie ok. 66 lat.

Wynika z"tego, #e przez te 40 lat gospodarki komunistycznej doko-
nany zosta& jednak wyra'ny post%p. Opó'nienie w"rozwoju gospodarczym 
zosta&o zredukowane do ok. 65 lat (czyli o"ok. 30 lat). Wiele z&ego dzia&o si% 
w"Polsce Ludowej, to"nie podlega dyskusji, jednak#e je(li chodzi o"zmiany 
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strukturalne w"gospodarce (a"doda&bym tak#e zmiany w"edukacji spo&ecze)-
stwa), to"obiektywnie rzecz ujmuj!c, post%p by& wyra'ny. Osobn! kwesti!, 
wymagaj!c! d&u#szej dyskusji, jest to, jak wielkim kosztem spo&ecznym 
(g&ównie widocznym w"bardzo niskim, wzgl%dnym poziomie #ycia, niskim 
zadowoleniu Polaków z"warunków, w"których przesz&o im #y$, np."zwi!zanych 
z"ograniczeniami dotycz!cymi swobody wypowiedzi i"otwarto(ci dyskusji) 
zosta&o to"dokonane.

Przeanalizujmy teraz okres transformacji w" Polsce po 1990 roku. 
Po"20"latach tej transformacji, w"2010 roku, struktura zatrudnienia wygl!da&a 
nast%puj!co:

• Rolnictwo"– zatrudnienie 16% w"Polsce; w"USA 16% zatrudnienie 
w"rolnictwie osi!gni%to ok. 1952 roku"– opó'nienie rozwojowe Polski 
to"ok. 58 lat.

• Us&ugi"– 57% zatrudnienie w"Polsce; w"USA 57% zatrudnienie w"us&u-
gach by&o ok. 1968 roku"– opó'nienie ok. 42 lata.

Zatem w"ci!gu pierwszych 20 lat polskiej transformacji opó'nienie roz-
wojowe Polski w"stosunku do Stanów Zjednoczonych zredukowane zosta&o 
o"ok. 15 lat (z"ok. 65 lat do ok. 50 lat, tj. (rednia z"58 i"42).

Mo#emy by$ z"tego zadowoleni. Jest jednak pewne, bardzo niepokoj!ce 
zjawisko. Wiele wskazuje na to, #e w"ostatnich latach nast!pi&o zahamowanie 
tej tendencji. W"2017 roku zatrudnienie by&o nast%puj!ce:

• Rolnictwo"– 10% zatrudnienie w"Polsce; w"USA 10% zatrudnienie 
w"rolnictwie by&o ok. 1960 roku"– opó'nienie rozwojowe to"ok. 57 lat.

• Us&ugi"– 59% zatrudnienia w"Polsce, w"USA ten 59% wska'nik by& 
ok."1970 roku"– opó'nienie ok. 47 lat.

Wida$ zatem wyra'nie, #e mierz!c to"opó'nienie wska'nikiem zatrudnie-
nia w"rolnictwie, w"ostatnich latach nic si% nie zmieni&o, natomiast mierz!c 
to"opó'nienie wska'nikiem zatrudnienia w"us&ugach, sytuacja si% wyra'nie 
pogorszy&a (wzrost opó'nienia z"42 do 47 lat).

U(redniaj!c te wska'niki, mo#emy powiedzie$, #e opó'nienie rozwojowe 
Polski w"2017 roku wynosi&o ok. 52 lata, czyli by&o o"dwa lata wi%ksze ni# 
w"2010 roku.

Podobnie w"przypadku ostatnich danych, jakimi dysponuj% z"2019 roku. 
W"IV kwartale 2019 roku w"us&ugach zaj%cie znajdowa&o 58,6% pracuj!cych 
ogó&em, w"przemy(le"– 32,2%, a"w"rolnictwie 9,2%. Zatem opó'nienie roz-
wojowe liczone na podstawie zatrudnienia w"rolnictwie szacowa$ mo#na na 
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58"lat, a"na podstawie zatrudnienia w"us&ugach na 48 lat. U(rednienie obu 
tych opó'nie) pozwala na oszacowanie opó'nienia rozwojowego Polski 
w"2019"roku w"stosunku do USA na 53 lata.

Podsumowanie tych wyników przedstawione zosta&o na rysunku 7. 
W"okresie dwudziestolecia mi%dzywojennego (II Rzeczpospolita) opó'nienie 
rozwojowe Polski wzros&o z"ok. 72 lat do ok. 90 lat. Druga wojna (wiatowa 
przyczyni&a si% do dalszego wzrostu tego opó'nienia do ok. 95 lat. W"okresie 
PRL opó'nienie to"zosta&o zredukowane do ok. 65 lat (w"1990). Znaczna 
redukcja tego opó'nienia (mo#na nawet nazwa$ j! spektakularn!) dokona&a 
si% w"pierwszym dziesi%cioleciu polskiej transformacji. W"2000"roku opó'nie-
nie to"zmniejszone zosta&o do ok. 48 lat. Jednak#e ostatnie lata to"zahamowa-
nie tego trendu. Przestali(my nadrabia$ zapó'nienie gospodarki, a"nawet daje 
si% zauwa#y$ lekki wzrost tego opó'nienia do ok. 53 lat w"2019"roku.

Rysunek 7. Opó'nienie rozwojowe gospodarki polskiej w"stosunku do Stanów 
Zjednoczonych w"okresie II Rzeczpospolitej, PRL i"III Rzeczpospolitej (w"latach)
*ród&o: Obliczenia w&asne.

Linia przerywana na rysunku 7 pokazuje, jak mog&oby przebiega$ zmniej-
szanie tego opó'nienia w"ostatnich latach, gdyby kolejne rz!dy III"Rzecz-
pospolitej prowadzi&y w"pierwszej i"drugiej dekadzie XXI wieku mniej 
etatystyczn!, mniej interwencjonistyczn! polityk% gospodarcz!. Jak mo#na 
szacowa$, obecnie to"opó'nienie mog&oby by$ ponaddwukrotnie mniejsze 
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i"wynosi$ ok. 18 lat, zamiast ok. 48 lat. Wyniki te koresponduj! z"wynikami 
przedstawionymi w"poprzedniej sekcji, kiedy analizowane by&y trendy roz-
wojowe PKB na osob%. Przypomnijmy, z"analiz tych wynika&o, #e wzgl%dne 
spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski w"ostatnich latach skutkuje prze-
suni%ciem czasu dogonienia gospodarek Niemiec i"USA o"ok."12–17"lat.

Mo#emy by$ niew!tpliwie zadowoleni z"osi!gni%$ ostatnich 30 lat budowy 
„nowego spo&ecze)stwa” (nie o(miel% si% jednak napisa$ spo&ecze)stwa 
rynkowego czy spo&ecze)stwa kapitalistycznego, bo by&oby to"dalekie od 
prawdy). Na"pewno standard #ycia (mierzony np."dochodem na osob%, PKB 
na osob%, czy (redni! oczekiwan! d&ugo(ci! #ycia w"momencie narodzin) 
napawa optymizmem. +wiat jednak nie stoi w"miejscu, i"nie tylko my si% 
rozwijamy,.

, Powinni(my mo#e przeczyta$ ponownie Przygody Alicji w!krainie czarów i"przypomnie$ 
sobie tzw. hipotez% Czerwonej Królowej. Zacytujmy ten fragment, kiedy to"Alicja wraz 
z"Królow! zaczynaj! swoj! podró# z"Drugiego Kwadratu i"maj! dotrze$ do Ósmego Kwadratu 
(Carrol 1975, s."169–171):

„Na"pocz!tek znajdujesz si% w"Drugim Kwadracie: Gdy dotrzesz do Ósmego Kwadratu, 
zostaniesz Królow! ..."– W"tej samej chwili, chc!c nie chc!c, zacz%&y biec.

... bieg&y trzymaj!c si% za r%ce, a"Królowa posuwa&a si% tak szybko, #e zaledwie mog&a 
dotrzyma$ jej kroku, lecz królowa ci!gle wo&a&a:"– Pr%dzej! Pr%dzej!"– Alicja czu&a, #e pr%dzej 
ju# nie mo#e, lecz brakowa&o jej tchu, #eby to"wypowiedzie$.

Ale najdziwniejsze w"tym wszystkim by&o to, #e drzewa i"reszta otoczenia w"ogóle nie 
zmienia&y miejsca: bez wzgl%du na to, jak szybko p%dzi&y, nie mija&y niczego. „Ciekawa jestem, 
czy wszystkie rzeczy poruszaj! si% razem z"nami?” pomy(la&a zaintrygowana Alicja. A"Królowa 
zdawa&a si% odgadywa$ jej my(li, gdy# zawo&a&a:"– Pr%dzej! Nie próbuj mówi$!

Alicji ani w"g&owie to"nie posta&o. Wydawa&o jej si%, #e ju# nigdy nie b%dzie zdolna do 
powiedzenia czegokolwiek, tak bardzo brakowa&o jej tchu, a"Królowa ci!gle nawo&ywa&a:"– Pr%-
dzej! Pr%dzej!"– ci!gn!c j! za sob!."– Czy ju# dobiegamy do celu?"– wysapa&a wreszcie Alicja.

– Dobiegamy!"– Powtórzy&a Królowa."– Jak to? Min%&y(my cel ju# dziesi%$ minut temu! 
Pr%dzej!"– I"dalej bieg&y przez pewien czas w"milczeniu. Wiatr (wista& w"uszach Alicji i"wyda-
wa&o si%, #e niemal#e zdziera jej w&osy z"g&owy.

– Ju#! Ju#!"– zawo&a&a Królowa."– Pr%dzej! Pr%dzej!"– I"pomkn%&y tak szybko, #e w"ko)cu 
niemal unios&y si% w"powietrze, zaledwie dotykaj!c ziemi stopami, a# nagle, gdy Alicja by&a 
ju# bliska zupe&nego wyczerpania, zatrzyma&y si% i"przysiad&a na ziemi, zupe&nie bez tchu, 
czuj!c zawrót g&owy.

Królowa unios&a j! i"opar&a o"drzewo, mówi!c &agodnie:"– Mo#esz odpocz!$ troch% teraz.
Alicja rozejrza&a si% z"ogromnym zdumieniem."– Jak to, przecie# jestem pewna, #e"przez 

ca&y czas sta&y(my pod tym drzewem! Wszystko jest takie samo, jak by&o!
– Oczywi(cie, #e jest"– powiedzia&a Królowa."– Czy chcia&aby(, #eby by&o inaczej?
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Niestety, w"ostatnich 15–20 latach w"Polsce nie tylko nie biegniemy dwa 
razy szybciej, ale odnie($ mo#na wra#enie, #e biegniemy wr%cz wolniej ni# 
to"by&o na pocz!tku naszej transformacji. To"nie napawa optymizmem. Czy 
zatem nie powinni(my wróci$ do stylu my(lenia z"prze&omu lat 80. i"90. 
XX"wieku i"zaproponowa$ now! regulacj% gospodarki polskiej w"duchu 
liberalnej „ustawy Wilczka” i"oryginalnego planu Balcerowicza?- Od"wielu 
lat postuluje to"Centrum im. Adama Smitha.

Troch% inne warto(ci opó'nienia w"rozwoju gospodarczym Polski i"USA 
uzyskujemy, kiedy porównamy warto(ci PKB na osob% w"obu tych kra-
jach. W"1921 roku PKB na osob% w"Polsce wynosi&o ok. 3350 dolarów 
(USD, z"2011"roku). W"USA ten poziom PKB na osob% by& 59 lat wcze(niej 
(w"1862"roku). Podobne szacunki opó'nienia w"rozwoju gospodarczym Polski 
i"USA daj! nast%puj!ce wyniki: 1938"– 60 lat, 1950"– 71 lat, 1955"– 60 lat, 
1975"– 35"lat, 1989"– 53 lata, 2000"– 50 lat, 2010"– 46 lat, 2016"– 45 lat.

Wida$, #e tak liczone opó'nienie rozwoju gospodarczego Polski w"sto-
sunku do USA jest mniejsze ni# te wynikaj!ce z"szacunków dokonanych 
na podstawie zmian struktury zatrudnienia. Jednak#e tendencje zmian 
w"poszczególnych okresach rozwoju Polski w"XX i"w"XXI wieku s! w"obu 
oszacowaniach podobne.

Zako!czenie

Przedstawi&em w"tym opracowaniu dosy$ mechanistyczne, formalne roz-
wa#ania dotycz!ce procesu doganiania przez Polsk% krajów rozwini%tych 
gospodarczo. Obraz przysz&ego rozwoju gospodarki polskiej, jaki si% rysuje 
na podstawie tych rozwa#a), nie jest w"pe&ni optymistyczny. Wiele wska-
zuje, #e gdyby(my poprowadzili dosy$ restrykcyjnie polityk% zainicjowan! 
zmianami proponowanymi przez Mieczys&awa Wilczka w"1988 roku i"Leszka 

– Có#, w"naszym kraju"– powiedzia&a wci!# jeszcze zdyszana Alicja"– zwykle jest si% 
w"innym miejscu ... je#eli bieg&o si% tak szybko i"tak d&ugo, jak my bieg&y(my.

– Musi to"by$ powolny kraj!"– powiedzia&a Królowa."– Bo"tu, jak widzisz, trzeba biec tak 
szybko, jak si% potra., #eby zosta$ w"tym samym miejscu. Je#eli chce si% znale'$ w"innym 
miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej!”

- Wydaje mi si%, #e zasadna jest opinia, #e ju# po kilku latach reformy Balcerowicza 
zacz%to odchodzi$ od „ducha planu Balcerowicza” i"ju# od ok. 1995 roku obserwowa$ daje 
si% coraz wi%ksz! etatyzacj% gospodarki polskiej i"zwi%kszenie interwencjonizmu pa)stwa 
w"#ycie gospodarcze.
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Balcerowicza w"1989 roku, to"dogonienia rozwini%tych gospodarczo krajów 
(wiata zachodniego mogliby(my oczekiwa$ ok. 2030 roku. Tymczasem 
obserwowana w"ostatnich 15–20 latach post%puj!ca etatyzacja polskiego 
#ycia gospodarczego przesuwa t% mo#liwo($ o"co najmniej jedno pokolenie, 
to"jest na lata 2050–2060. A"i"tak wydaje si% to"by$ dosy$ optymistyczn! wizj!. 
Je(li proces etatyzacji b%dzie dalej post%powa&, to"mo#emy do(wiadczy$ tego, 
co ju# prze#yli(my w"okresie dwudziestolecia mi%dzywojennego"– zamiast 
dogania$ (wiat zachodni, b%dziemy traci$ do niego dystans.

Z"pewno(ci! rozwa#ania te powinny by$ uzupe&nione badaniami, które 
pozwoli&yby na wskazanie przyczyn tego, #e w"okresie mi%dzywojennym, 
mimo ogromnych wysi&ków spo&ecze)stwa, nie dokona&o si% zmniejszenie 
dystansu w"rozwoju gospodarczym Polski i"Niemiec (czy USA). Podobnie 
warte rozwa#enia jest to, dlaczego po 1989 roku uda&o si% nam na stosunkowo 
d&ugi okres wej($ na drog% „rynkowego, kapitalistycznego rozwoju” (w"odró#-
nieniu od „prób urynkowienia gospodarki polskiej”, jakie by&y podejmowane 
po 1956, 1970 i"1980 roku i"szybko si% ko)czy&y).

W"tym kontek(cie a# si% prosi, by wej($ w"polemik% (niekiedy w"ostr! 
polemik%) z"niektórymi stawianymi tezami np."przez Marcina Pi!tkowskiego 
(Pi!tkowski 2019), Piotra Korysia (Kory( 2018) czy Andrzeja Ledera (Leder 
2014). Nie maj!c na t% polemik% miejsca w"tym artykule, zostawi% j! do 
podj%cia w"przysz&o(ci.

By"jednak nie by$ go&os&ownym, zasygnalizuj% niektóre kontrowersyjne 
pogl!dy tych autorów.

Marcin Pi!tkowski uwa#a, #e w"1989 roku po raz pierwszy w"historii 
mieli(my bezklasowe, egalitarne, dosy$ dobrze wykszta&cone spo&ecze)-
stwo, a"dokona&o si% to"dzi%ki radykalnej, wr%cz szokowej zmianie struktury 
spo&ecze)stwa polskiego w"wyniku tego co wydarzy&o si% w"czasie II"wojny 
(wiatowej i"w"okresie komunistycznego PRL. Zdaniem Pi!tkowskiego II"wojna 
(wiatowa i"komunizm by&y wstrz!sem, który sprawi&, #e Polska pozby&a 
si% starego, oligarchicznego, opartego na uk&adach systemu, który przez 
wieki hamowa& nasz rozwój. W"jego opinii do 1939"roku Polsk! kierowa&a 
w!ska elita, która rz!dzi&a tylko w"interesie elit i"blokowa&a rozwój reszty 
spo&ecze)stwa.

Kilka lat przed publikacj! ksi!#ki Marcina Pi!tkowskiego podobne 
pogl!dy wyrazi& bardziej radykalnym j%zykiem Andrzej Leder w"Prze"nio-
nej rewolucji (2014). Ju# na pocz!tku swojej ksi!#ki, we"wst%pie, pisze on: 
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„W"Polsce w"latach 1939–1956 dokona&a si% rewolucja spo&eczna. Okrutna, 
brutalna, narzucona z"zewn!trz, ale jednak rewolucja. Nies&ychanie g&%boko 
przeora&a ona tkank% polskiego spo&ecze)stwa, tworz!c warunki do dzisiejszej 
ekspansji klasy (redniej, czyli po prostu mieszcza)stwa. To"za( oznacza, #e 
utorowa&a drog% do, najg&%bszej by$ mo#e od wieków, zmiany mentalno(ci 
Polaków"– odej(cia mentalno(ci okre(lonej przez wie( i"folwark ku zdeter-
minowanej przez miasto i"miejski sposób #ycia” (Leder 2014). Leder pisze 
j%zykiem, który niezbyt mi odpowiada; podam tylko jeden mniej radykalny 
przyk&ad: „Co"wi%cej, w"latach 70. instytucjonaln! w&adz% nad kultur! uzy-
skali ludzie, których biogra.a wiod&a cz%sto w&a(nie przez awans zwi!zany 
z"unicestwieniem polskiego #ydostwa. Przez polsk! prze(nion! rewolucj%” 
(Leder 2014).

Piotr Kory( (2018) wyra#a &agodniejsze stanowisko odno(nie do powo-
jennej struktury spo&ecznej Polski, pisz!c, #e zosta&a zaburzona, a"zmiana 
demogra.czna zwi!zana by&a ze"„znikni%ciem” znacznej cz%(ci klasy wy#szej 
i"(redniej. Po"wojnie i"po powojennych przesiedleniach polskie spo&ecze)stwo 
sta&o si% monoetniczne, g&ównie ch&opskie. Stwierdza on, #e w"wyniku inten-
sywnej industrializacji w"pierwszych dziesi%cioleciach socjalistycznej Polski 
powsta&o socjalistyczne spo&ecze)stwo przemys&owe z"rosn!cym odsetkiem 
miejskiej klasy robotniczej. Standard #ycia nowo powsta&ej klasy robotniczej 
i"(redniej w"kolejnych dziesi%cioleciach stawa& si% coraz bardziej niekorzystny 
w"porównaniu z"ich aspiracjami. Dalsze zmiany spo&eczne i"modernizacja 
okaza&y si% niemo#liwe w"totalitarnym, a"nast%pnie autorytarnym re#imie 
komunistycznym i"gospodarce centralnie planowanej.

Zdaniem Korysia transformacja po 1990 roku spowodowa&a szybkie 
dostosowanie struktury spo&ecznej do modelu charakterystycznego dla 
wspó&czesnych spo&ecze)stw przemys&owych i"postindustrialnych. Trzema 
kluczowymi elementami polskiego d&ugofalowego sukcesu gospodarczego 
by&y talent i"pracowito($ polskich przedsi%biorców, którzy zdo&ali szybko 
dostosowa$ si% do wymogów gospodarki rynkowej, elastyczno(ci inteligencji, 
która zamieni&a si% w"klas% specjalistów, oraz rosn!cej liczbie wykwali.ko-
wanych pracowników.

W"zako)czeniu swojej ksi!#ki Kory( uogólnia, pisz!c, #e „okresy rela-
tywnego spadku rozwoju gospodarczego Polski w"stosunku do (wiatowych 
liderów mo#na zaobserwowa$ przede wszystkim w"okresie wczesnej indu-
strializacji, a"nast%pnie mi%dzy I"wojn! (wiatow! a"upadkiem komunizmu” 
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(Kory( 2018, s."360). Konkluduje, #e 50 lat po wojnie nowe terytorium Polski 
zosta&o w"pe&ni zintegrowane pod wzgl%dem gospodarczym i"spo&ecznym, 
a"negatywne skutki zmian terytorialnych i"migracji nie by&y ju# obserwowane. 
W"nowym otoczeniu rynkowym komunistyczne inwestycje w"infrastruktur% 
i"edukacj% zacz%&y wreszcie przynosi$ zysk, a"dostosowanie Polaków do zasad 
rynkowych by&o szybkie i"wzgl%dnie p&ynne. Jego zdaniem by&y to"prawdopo-
dobnie kluczowe czynniki, które po&o#y&y podwaliny pod niezwyk&y sukces 
gospodarczy ostatnich dziesi%cioleci.
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Polish convergence. How did we#pursuit, and#will we#catch up, 
the#most economically developed countries in#the#world?

Summary
/e main goal of"this short study is"to"show how the"lag in"Poland’s economic development 
with the"most developed countries in"the"world (USA and"Germany) has evolved in"the"last 
200 years. /is comparison was based on"changes in"GDP and"evolution of"the"structure 
of"employment. Another question that was tried to"answer was when Poland would catch up 
with both countries.



 Polska konwergencja…

/e picture of"the"future development of"the"Polish economy that is"drawn on"the"basis 
of"these considerations is"not entirely optimistic. /ere are many indications that if we"had 
pursued a"somewhat restrictive policy initiated by the"changes proposed by Mieczys&aw Wilczek 
in"1988 and"Leszek Balcerowicz in"1989, we"could expect to"catch up with the"economically 
developed countries of"the"Western world around 2030. Meanwhile, the"progressive statism 
of"Polish economic life observed in"the"last 15–20 years shi0s this possibility by at"least one 
generation, that is"to"the"years 2050–2060.
Keywords: economic development, catching up, economic freedom, statism




