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Polska konwergencja. Jak goniliśmy, i czy dogonimy,
najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata?
Polska konwergencja…

Streszczenie
Podstawowym celem tego krótkiego opracowania jest pokazanie, jak zmieniało się w ostatnich
200 latach opóźnienie w rozwoju gospodarczym Polski w stosunku do najbardziej rozwiniętych
krajów świata (USA i Niemiec). Porównania tego dokonano na podstawie zmian PKB oraz
zmian w strukturze zatrudnienia. Kolejne pytanie, na które starano się odpowiedzieć, dotyczyło
tego, kiedy Polska dogoni oba te kraje w rozwoju gospodarczym.
Obraz przyszłego rozwoju gospodarki polskiej, jaki się rysuje na podstawie tych rozważań,
nie jest w pełni optymistyczny. Wiele wskazuje, że gdybyśmy poprowadzili dosyć restrykcyjnie
politykę zainicjowaną zmianami proponowanymi przez Mieczysława Wilczka w 1988 roku
i Leszka Balcerowicza w 1989 roku, to dogonienia rozwiniętych gospodarczo krajów świata
zachodniego moglibyśmy oczekiwać ok. 2030 roku. Tymczasem obserwowana w ostatnich
15–20 latach postępująca etatyzacja polskiego życia gospodarczego przesuwa tę możliwość
o co najmniej jedno pokolenie, to jest na lata 2050–2060.
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, luka rozwojowa, wolność gospodarcza, etatyzm

Wstęp
Kiedy dowiedziałem się o zamiarze zorganizowania przez Towarzystwo
Ekonomistów Polskich (TEP) konferencji poświęconej pamięci Profesora Jana
Winieckiego, od razu pomyślałem, że powinienem w niej uczestniczyć i że
muszę napisać artykuł na tę konferencję. Potem zadałem sobie pytanie: czego
oczekiwałby Profesor, bym zaprezentował na konferencji? Dlaczego zadałem
sobie takie pytanie? Odpowiedź jest dosyć prosta. Jan Winiecki zwykle miał
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swoją jasną wizję, czy to organizowanej przez niego konferencji, czy powstającej pod jego redakcją książki. Często w takich sytuacjach dzwonił do mnie
i mówił coś w stylu: „Witek, organizuję takie a takie wydarzenie i chciałbym
byś napisał coś na taki i taki temat. Napiszesz?”. Profesorowi nie wypadało
odmawiać i zwykle odpowiadałem: „Janku, naturalnie. A na kiedy to ma być
napisane?”. Tak było np. 17 lat temu, kiedy pod jego redakcją przygotowywana
była książka pt. Gospodarka bez ekonoma. Którędy do dobrobytu (Winiecki
2006), kiedy poprosił mnie o napisanie eseju pt. Zapomniany podatnik.
Dwa lata później poprosił mnie o napisanie dwóch rozdziałów do książki
pt. Ekonomia po polsku (Winiecki 2007) i też wymyślił ich tytuły: Co decyduje
o miejscu firmy na rynku? i Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?.
Podobnie było w 2015 roku, kiedy organizowana była konferencja z okazji
dwudziestolecia powstania TEP pt. „Kapitalizm: fakty i iluzje” (konferencja
odbyła się w Warszawie 18 listopada 2015 roku). Też zadał mi temat referatu
(Kapitalizm – jedyny system ekonomiczny w historii, który wyciągnął ludzkość
z biedy), który potem przekształcił się w rozdział książki pod takim samym
tytułem jak konferencja (Kondratowicz 2016).
Teraz też wyobraziłem sobie, że Jan Winiecki wymyślił dla mnie temat
i dzwoniąc do mnie, pyta się czy nie napisałbym referatu pt. Polska konwergencja. Jak goniliśmy, i czy dogonimy, najbardziej rozwinięte gospodarczo
kraje świata? Odpowiedziałem mu, że dziękuję za tę propozycję i naturalnie
podejmuję się tego.
1. Ostatnie trzydzieści lat i jak to było dawniej
Zwykle, by pokazać proces doganiania w rozwoju gospodarczym jakiegoś kraju, porównuje się zmiany poziomu dobrobytu tego kraju z krajami
najbardziej rozwiniętymi gospodarczo. Najczęściej przyjmowaną miarą
dobrobytu jest PKB na osobę. Tak też uczynię w tej sekcji. W następnej
zaproponuję inną miarę dystansu polskiej gospodarki od krajów najbardziej
zaawansowanych gospodarczo, mianowicie związaną ze zmianami struktury
zatrudnienia.
Z grona krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczo wybrałem
Niemcy i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA). Dane statystyczne
dotyczące realnego PKB (wyrażonego w dolarach USA) z 2011 roku na
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osobę zaczerpnąłem ze zbiorów Groningen Growth and Development
Centre1.
Na rysunku 1 pokazano relację pomiędzy PKB na osobę m.in. w Niemczech, USA i Polsce w długim okresie od XV wieku do współczesności. Wiek
XVI to tzw. złoty wiek w rozwoju gospodarczym Polski. Pod koniec XVI wieku
standard życia w Polsce był bardzo zbliżony do niemieckiego (PKB na osobę
w Polsce był równy ok. 80% PKB na osobę w Niemczech). W następnych
wiekach było jednak coraz gorzej, dystans Polski do Niemiec i innych krajów
Europy Zachodniej stale rósł. Względnie szybki rozwój gospodarczy na
ziemiach polskich rozpoczął się dopiero po wojnach napoleońskich i kongresie wiedeńskim w 1815 roku. W XX wieku, w okresie międzywojennym,
po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, rozpoczął się proces odbudowy
polskiej gospodarki, ale rezultaty nie były spektakularne (o czym w dalszej części). Po zapaści społecznej i gospodarczej spowodowanej II wojną
światową, po zdobyciu władzy przez komunistów, pod kuratelą sowiecką,
rozpoczął się proces industrializacji kraju i budowy „nowego społeczeństwa”.
Wyniki gospodarcze w latach 60. i na początku lat 70. XX wieku były dosyć
dobre i polska gospodarka zaczęła nadrabiać dystans do krajów zachodnich.
Proces ten zakończył się w 1976 roku. Koniec lat 70. oraz lata 80. to regres
gospodarczy. Stosunkowo szybkie nadrabianie opóźnienia gospodarczego
zaczęło się w latach 90. XX wieku, po zainicjowaniu reform przez komunistyczne rządy Zbigniewa Messnera (reforma systemu bankowego w kwietniu
1988 roku zaproponowana przez ówczesnego prezesa NBP Władysława
Bakę) i Mieczysława Rakowskiego (ustawa o działalności gospodarczej, tzw.
ustawa Wilczka z 23 grudnia 1988 roku, od nazwiska ówczesnego ministra
przemysłu Mieczysława Wilczka) i, naturalnie, po wprowadzeniu 1 stycznia
1990 roku tzw. planu Balcerowicza (pakietu dziesięciu ustaw z 27 i 28 grudnia
1989 roku).
Na rysunku 1 umieszczono też dane dotyczące rozwoju gospodarczego
Japonii, Korei Południowej i Chin. Kraje te wydają się być dobrymi przykładami możliwości szybkiego nadrabiania opóźnienia gospodarczego
1 Baza danych jest dostępna pod: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018 [dostęp: 22.03.2020]. Uniwersytet w Groningen
kontynuuje prace Angusa Maddisona (1926–2010), który przez dziesięciolecia prowadził
badania nad oszacowywaniem wielkości PKB w wielu krajach w odległej przeszłości.
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po zainicjowaniu prorynkowych reform (w Japonii po Rewolucji Meji
w 1868 roku, w Korei Południowej po 1953 roku i w Chinach po reformach
Deng Xiaopinga w 1978 roku).

Rysunek 1. PKB na osobę w Niemczech, USA, Polsce, Japonii, Korei Południowej
i Chin – lata 1400–2016 (skala logarytmiczna)
Źródło: (Roser 2013).

Rysunek 2 pokazuje natomiast, jak w XX i w XXI wieku zmieniał się
dobrobyt w Polsce w stosunku do dobrobytu Niemiec i USA. To, że po
II wojnie światowej PKB na osobę w Polsce osiągnęło poziom ok. 60% PKB na
osobę w Niemczech wynika z ogromnych zniszczeń gospodarczych Niemiec
w ostatnich latach wojny. W tym samym czasie, po II wojnie światowej, PKB
na osobę w Polsce to ok. 30% PKB na osobę w USA. Na rysunku 2 widać,
jak szybko spadał dobrobyt w Polsce względem Niemiec w latach 50., po
prorynkowej reformie Ludwiga Erharda w 1948 roku. W 1960 roku PKB
Polski na osobę to ok. 40% PKB na osobę w Niemczech. Lekki wzrost tego
wskaźnika widać w pierwszej połowie dekady Gierka (lata 1971–1976), ale
to dokonało się dzięki ogromnym kredytom zaciągniętym w tym czasie przez
Polskę. Złote lata epoki Gierka szybko się skończyły i od 1977 roku wskaźnik
ten spada z 45% w 1976 do 27% w 1991 roku.
Efekty wprowadzenia mechanizmów rynkowych w polskiej gospodarce
widoczne są od 1992 roku, relatywny dobrobyt w Polsce w stosunku do
Niemiec stale rośnie od 28% w 1992 do 55% w 2016 roku. Podobne tendencje
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w relatywnym dobrobycie Polski występują w stosunku do USA, choć wartości są niższe, ze względu na większy dobrobyt w Stanach Zjednoczonych:
wskaźnik ten rośnie z 25% w 1992 do 47% w 2016 roku.

Rysunek 2. PKB na osobę w Polsce w stosunku do PKB na osobę w Niemczech
i USA (lata 1900–2016)
Źródło: Obliczenia własne.

Na podstawie tych statystyk możemy pokusić się o odpowiedź na nurtujące
wielu z nas pytanie: kiedy Polska dogoni najbardziej rozwinięte gospodarczo
kraje zachodnie?
Przyjmując, że średnie stopy wzrostu gospodarczego, jakie obserwowaliśmy
w Niemczech, USA i w Polsce w ostatnich 30 latach, utrzymają się w przyszłości, możemy się spodziewać, że PKB na osobę w Polsce zrówna się z wartością
w Niemczech ok. 2036 i ok. 2046 roku z USA. Obrazuje to rysunek 3.
Możemy oczekiwać, że w kolejnych dziesięcioleciach wzrost gospodarczy
Polski nie będzie wyraźnie większy od szybkości wzrostu gospodarczego
państw wysoko rozwiniętych (jak np. Niemiec czy USA), tak jak to było
w ostatnich 30 latach. Można oczekiwać, że różnica ta będzie stopniowo
zanikała. Sytuację taką możemy opisać, przyjmując, że wskaźniki względnego
dobrobytu będą zmieniały się w przyszłości zgodnie z trendem liniowym,
estymowanym na podstawie danych z lat 1990–2016. W takiej sytuacji osiągnięcia takiej samej wartości PKB na osobę w Polsce, jaka będzie w Niemczech,
spodziewać się możemy ok. 2056 roku, a zrównamy się tym wskaźnikiem
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z USA ok. 2077 roku (co obrazuje wykres na rysunku 4). Porównując obie
prognozy (przedstawione na rysunkach 3 i 4), możemy oszacować, że dobrobyt Polski zrówna się z dobrobytem Niemiec pomiędzy 2036 i 2056, a z USA
pomiędzy 2046 i 2077.

Rysunek 3. Prognoza PKB na osobę: Polska, Niemcy, USA
Źródło: Obliczenia własne.

Rysunek 4. Prognoza PKB na osobę Polski w stosunku do Niemiec i USA
(trend liniowy)
Źródło: Obliczenia własne.
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Jeśli oba wskaźniki PKB na osobę Polski w stosunku do PKB na osobę
Niemiec i USA będą zmieniały się w przyszłości zgodnie z obserwowanymi
w latach 1990–2016 trendami wykładniczymi, to naturalnie prognoza dogonienia 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 oszacować optymistyczne oszacowania momentu osiągnięcia poziomu dobrobytu
Niemiec czy USA na określonym poziomie. Możemy się zatem spodziewać,
że 80% dobrobytu Niemiec osiągnięte zostanie w Polsce po 2028 roku, a 80%
poziomu dobrobytu USA po 2037.

Rysunek 5. Prognoza PKB na osobę Polski w stosunku do Niemiec i USA
(trend wykładniczy)
Źródło: Obliczenia własne.

Warto jednak podkreślić, że do tego typu szacunkowych prognoz należy
podchodzić bardzo ostrożnie. Gdybyśmy dokonali takich samych prognoz na
podstawie danych dotyczących rozwoju gospodarczego Polski, Niemiec i USA
z lat 1970–1976 (tzn. okresu Gierkowskiej prosperity), to przy prognozowaniu
z trendem wykładniczym poziom dobrobytu Polski i Niemiec powinien
zrównać się ok. 2007, natomiast ze Stanami Zjednoczonymi ok. 2003 roku.
Natomiast przy prognozowaniu wskaźników PKB na osobę Polski w stosunku
do Niemiec i USA przy założeniu trendu liniowego poziom dobrobytu Polski
63

Witold Kwaśnicki

i Niemiec zrównać się powinien ok. 2026, a Polski i USA ok. 2022 roku.
Jak wiemy kolaps gospodarczy Polski po 1977 roku całkowicie zmienił te
tendencje.
Czy w nadchodzących latach możemy spodziewać się nieoczekiwanej,
negatywnej zmiany w rozwoju gospodarczym Polski? Myślę, że jakiejś zapaści
gospodarczej raczej nie należy się spodziewać, ale wyraźnego spowolnienia,
a może nawet zahamowania procesu doganiania krajów rozwiniętych gospodarczo możemy się obawiać.
Sugeruje to analiza oparta na danych statystycznych z ostatnich lat. Jeśli
do określenia trendów użylibyśmy danych z lat 2009–2016, to z analizy
trendu wykładniczego można się spodziewać, że PKB na osobę w Polsce
i w Niemczech zrównają się ok. 2055 roku, natomiast zrównanie dobrobytu
w Polsce i w USA nastąpi ok. 2063. Pamiętajmy, że przy estymacji trendu
wykładniczego na podstawie lat 1990–2016 te daty zrównania się polskiego
dobrobytu z Niemcami i USA to odpowiednio 2036 i 2046 (patrz rysunek 3).
Wynika z tego, że względne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce
w ostatnich latach jest wyraźne i skutkuje spowolnieniem doganiania gospodarek Niemiec i USA o około 12–17 lat.
Potwierdzają to analizy oparte na określeniu trendu liniowego wskaźników dobrobytu na podstawie danych z lat 2009–2016. Z tej analizy wynika,
że z Niemcami moglibyśmy się zrównać 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 względem
Niemiec 2056 i USA 2077 – rysunek 4) potwierdza, że względne spowolnienie
wzrostu gospodarczego w Polsce obserwowane w ostatnich latach powoduje
przesunięcie czasu dogonienia Niemiec i USA o ok. 12–17 lat. Konsekwencją tego spowolnienia jest też podobne przesunięcie momentu osiągnięcia
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, że pewne negatywne zjawiska sprzyjające temu spowolnieniu pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu napiszę też w następnej sekcji, analizując
ewolucję struktury zatrudnienia w Polsce i w USA.
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2. Długookresowe zmiany struktury zatrudnienia2
Obserwacja długookresowych tendencji zmiany struktury zatrudnienia
pozwala określić pewne typowe wzorce zmian tej struktury na poziomie
gospodarki narodowej. W ramach tzw. trójsektorowego modelu gospodarki
wyróżnia się trzy podstawowe sektory, mianowicie rolnictwo, przemysł
i usługi. Typową ewolucję tej struktury zatrudnienia przedstawia rysunek 6,
na którym zobrazowano udział w ogólnym zatrudnieniu pracowników
w rolnictwie, przemyśle i usługach w USA w ostatnich 200 latach.

Rysunek 6. Zmiana struktury zatrudnienia w gospodarce USA w ostatnich
200 latach
Źródło: (A Better Way… 2003).

Stany Zjednoczone od końca XIX wieku, kiedy to wyprzedziły Wielką
Brytanię w rozwoju gospodarczym, stały się tzw. krajem benchmarkowym, do
którego wszyscy inni się porównują. Przyjmijmy i my taką perspektywę.
2 Wstępne wyniki analizy przedstawione w tej sekcji zaprezentowałem w referacie
na konferencji pt. „Kapitalizm kontra socjalizm. Anatomia zmian systemowych w Polsce
w latach 1918–2018”, zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku, 25–26 czerwca 2018 roku. Krótki esej na ten temat opublikowany został na
portalu Obserwator Finansowy 7 grudnia 2018 roku pod tytułem Aby dogonić świat, musimy
biec dwa razy szybciej (https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/
trendy-gospodarcze/aby-dogonic-swiat-musimy-biec-dwa-razy-szybciej/).
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Można przyjąć, że moment, w którym wielkość zatrudnienia w rolnictwie spada poniżej 50%, określa przejście z rozwoju rolniczego (agrarnego) do rozwoju przemysłowego, natomiast moment, kiedy zatrudnienie
w usługach przekracza 50%, określa przejście z gospodarki przemysłowej
do gospodarki postindustrialnej (nazywanej niekiedy gospodarką usług,
gospodarką dualną).
W Stanach Zjednoczonych przejście do społeczeństwa industrialnego
dokonało się ok. 1885 roku, natomiast do społeczeństwa postindustrialnego
ok. 1955 roku. Te dwa lata, 1885 i 1955, można uznać za lata referencyjne,
umożliwiające pokazanie, jaka jest sytuacja w innych krajach, jak duże jest
opóźnienie w rozwoju gospodarczym danego kraju w stosunku do USA.
Przyglądając się statystykom zatrudnienia w Polsce, możemy stwierdzić,
że ok. 1955 roku zatrudnienie w rolnictwie spadło poniżej 50% (w tym
czasie zatrudnienie w sektorze usług było równe ok. 21%), natomiast
ok. 2001 roku zatrudnienie w usługach w Polsce osiągnęło poziom 50%
(w 2001 roku zatrudnienie w rolnictwie było ok. 26%). Zatem biorąc pod
uwagę te dane, możemy oszacować, że w drugiej połowie lat 50. XX wieku
opóźnienie w rozwoju gospodarczym Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych było równe ok. 70 lat, natomiast pod koniec XX wieku opóźnienie
to zostało zmniejszone do ok. 46 lat.
Warto jednak przyjrzeć się dokładniej statystykom zatrudnienia w Polsce
w ostatnich 100 latach. Tuż po uzyskaniu niepodległości, w 1921 roku, w polskim rolnictwie pracowało 64% ogółu zatrudnionych3. Taki poziom zatrudnienia w rolnictwie (64%) osiągnięty został w USA ok. 1845 roku. Zatem
biorąc to pod uwagę, możemy powiedzieć, że na początku lat 20. XX wieku
opóźnienie rozwoju gospodarczego Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych było równe ok. 75 lat. Natomiast w 1921 roku w Polsce w usługach
zatrudnionych było 19% pracujących. W USA wskaźnik 19% zatrudnienia
w usługach osiągnięty był ok. 1850 roku. Na tej podstawie możemy szacować
opóźnienie rozwojowe Polski na ok. 70 lat. Zatem w 1921 roku opóźnienie
rozwojowe Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych możemy szacować
na 70–75 lat.

3 Dane dotyczące struktury zatrudnienia w Polsce na podstawie GUS.
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Stosując podobne szacunki w wybranych latach, możemy stwierdzić, że
na koniec dwudziestolecia międzywojennego, w 1938 roku:
• Zatrudnienie w rolnictwie w Polsce wynosiło 59%; w USA 59% zatrudnienie w rolnictwie było ok. 1853 roku – dlatego opóźnienie rozwojowe
Polski możemy szacować na ok. 85 lat.
• Zatrudnienie w usługach w Polsce wynosiło 18%, w USA 18% zatrudnienia w usługach był ok. 1840 roku – przy takiej mierze opóźnienie
rozwojowe Polski w stosunku do USA szacować można na ok. 95 lat.
Zatem pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, przed wybuchem
II wojny światowej, opóźnienie w rozwoju gospodarczym Polski w stosunku
do USA możemy szacować na 85–95 lat.
Może być to zaskoczeniem, ale wyniki te wskazują wyraźnie, że w okresie międzywojennym, mimo niewątpliwie wielu osiągnięć gospodarczych
II Rzeczpospolitej, względna pozycja gospodarcza Polski uległa wyraźnemu
pogorszeniu. Opóźnienie rozwojowe Polski w stosunku do najbardziej rozwiniętego gospodarczo kraju na świecie zwiększyło się o ok. 20 lat!
Po zakończeniu II wojny światowej, po ostatecznym przejęciu władzy
przez komunistów, w 1950 roku sytuacja była następująca:
• Rolnictwo – zatrudnienie w Polsce 56%; w USA 56% zatrudnienie w rolnictwie było ok. 1863 roku – opóźnienie rozwojowe Polski
to ok. 85 lat.
• Usługi – zatrudnienie 19% w Polsce; w USA 19% zatrudnienie w usługach było ok. 1850 roku – opóźnienie ok. 100 lat.
Zatem w pierwszych latach rozwoju PRL opóźnienie było tylko niewiele
większe niż przed II wojną światową (ok. 93 lata, tj. średnia z 85 i 100).
Przyjrzyjmy się teraz, jaka była sytuacja w momencie upadku PRL i rozpoczęcia polskiej transformacji w 1990 roku:
• Rolnictwo – zatrudnienie 28% w Polsce; w USA 28% zatrudnienie
w rolnictwie było ok. 1925 roku – opóźnienie rozwojowe Polski można
szacować na ok. 63 lata.
• Usługi – zatrudnienie 36% w Polsce; w USA 36% zatrudnienia w usługach było ok. 1922 roku – opóźnienie ok. 66 lat.
Wynika z tego, że przez te 40 lat gospodarki komunistycznej dokonany został jednak wyraźny postęp. Opóźnienie w rozwoju gospodarczym
zostało zredukowane do ok. 65 lat (czyli o ok. 30 lat). Wiele złego działo się
w Polsce Ludowej, to nie podlega dyskusji, jednakże jeśli chodzi o zmiany
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strukturalne w gospodarce (a dodałbym także zmiany w edukacji społeczeństwa), to obiektywnie rzecz ujmując, postęp był wyraźny. Osobną kwestią,
wymagającą dłuższej dyskusji, jest to, jak wielkim kosztem społecznym
(głównie widocznym w bardzo niskim, względnym poziomie życia, niskim
zadowoleniu Polaków z warunków, w których przeszło im żyć, np. związanych
z ograniczeniami dotyczącymi swobody wypowiedzi i otwartości dyskusji)
zostało to dokonane.
Przeanalizujmy teraz okres transformacji w Polsce po 1990 roku.
Po 20 latach tej transformacji, w 2010 roku, struktura zatrudnienia wyglądała
następująco:
• Rolnictwo – zatrudnienie 16% w Polsce; w USA 16% zatrudnienie
w rolnictwie osiągnięto ok. 1952 roku – opóźnienie rozwojowe Polski
to ok. 58 lat.
• Usługi – 57% zatrudnienie w Polsce; w USA 57% zatrudnienie w usługach było ok. 1968 roku – opóźnienie ok. 42 lata.
Zatem w ciągu pierwszych 20 lat polskiej transformacji opóźnienie rozwojowe Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych zredukowane zostało
o ok. 15 lat (z ok. 65 lat do ok. 50 lat, tj. średnia z 58 i 42).
Możemy być z tego zadowoleni. Jest jednak pewne, bardzo niepokojące
zjawisko. Wiele wskazuje na to, że w ostatnich latach nastąpiło zahamowanie
tej tendencji. W 2017 roku zatrudnienie było następujące:
• Rolnictwo – 10% zatrudnienie w Polsce; w USA 10% zatrudnienie
w rolnictwie było ok. 1960 roku – opóźnienie rozwojowe to ok. 57 lat.
• Usługi – 59% zatrudnienia w Polsce, w USA ten 59% wskaźnik był
ok. 1970 roku – opóźnienie ok. 47 lat.
Widać zatem wyraźnie, że mierząc to opóźnienie wskaźnikiem zatrudnienia w rolnictwie, w ostatnich latach nic się nie zmieniło, natomiast mierząc
to opóźnienie wskaźnikiem zatrudnienia w usługach, sytuacja się wyraźnie
pogorszyła (wzrost opóźnienia z 42 do 47 lat).
Uśredniając te wskaźniki, możemy powiedzieć, że opóźnienie rozwojowe
Polski w 2017 roku wynosiło ok. 52 lata, czyli było o dwa lata większe niż
w 2010 roku.
Podobnie w przypadku ostatnich danych, jakimi dysponuję z 2019 roku.
W IV kwartale 2019 roku w usługach zajęcie znajdowało 58,6% pracujących
ogółem, w przemyśle – 32,2%, a w rolnictwie 9,2%. Zatem opóźnienie rozwojowe liczone na podstawie zatrudnienia w rolnictwie szacować można na
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58 lat, a na podstawie zatrudnienia w usługach na 48 lat. Uśrednienie obu
tych opóźnień pozwala na oszacowanie opóźnienia rozwojowego Polski
w 2019 roku w stosunku do USA na 53 lata.
Podsumowanie tych wyników przedstawione zostało na rysunku 7.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego (II Rzeczpospolita) opóźnienie
rozwojowe Polski wzrosło z ok. 72 lat do ok. 90 lat. Druga wojna światowa
przyczyniła się do dalszego wzrostu tego opóźnienia do ok. 95 lat. W okresie
PRL opóźnienie to zostało zredukowane do ok. 65 lat (w 1990). Znaczna
redukcja tego opóźnienia (można nawet nazwać ją spektakularną) dokonała
się w pierwszym dziesięcioleciu polskiej transformacji. W 2000 roku opóźnienie to zmniejszone zostało do ok. 48 lat. Jednakże ostatnie lata to zahamowanie tego trendu. Przestaliśmy nadrabiać zapóźnienie gospodarki, a nawet daje
się zauważyć lekki wzrost tego opóźnienia do ok. 53 lat w 2019 roku.

Rysunek 7. Opóźnienie rozwojowe gospodarki polskiej w stosunku do Stanów
Zjednoczonych w okresie II Rzeczpospolitej, PRL i III Rzeczpospolitej (w latach)
Źródło: Obliczenia własne.

Linia przerywana na rysunku 7 pokazuje, jak mogłoby przebiegać zmniejszanie tego opóźnienia w ostatnich latach, gdyby kolejne rządy III Rzeczpospolitej prowadziły w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku mniej
etatystyczną, mniej interwencjonistyczną politykę gospodarczą. Jak można
szacować, obecnie to opóźnienie mogłoby być ponaddwukrotnie mniejsze
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i wynosić ok. 18 lat, zamiast ok. 48 lat. Wyniki te korespondują z wynikami
przedstawionymi w poprzedniej sekcji, kiedy analizowane były trendy rozwojowe PKB na osobę. Przypomnijmy, z analiz tych wynikało, że względne
spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich latach skutkuje przesunięciem czasu dogonienia gospodarek Niemiec i USA o ok. 12–17 lat.
Możemy być niewątpliwie zadowoleni z osiągnięć ostatnich 30 lat budowy
„nowego społeczeństwa” (nie ośmielę się jednak napisać społeczeństwa
rynkowego czy społeczeństwa kapitalistycznego, bo byłoby to dalekie od
prawdy). Na pewno standard życia (mierzony np. dochodem na osobę, PKB
na osobę, czy średnią oczekiwaną długością życia w momencie narodzin)
napawa optymizmem. Świat jednak nie stoi w miejscu, i nie tylko my się
rozwijamy4.
4 Powinniśmy może przeczytać ponownie Przygody Alicji w krainie czarów i przypomnieć
sobie tzw. hipotezę Czerwonej Królowej. Zacytujmy ten fragment, kiedy to Alicja wraz
z Królową zaczynają swoją podróż z Drugiego Kwadratu i mają dotrzeć do Ósmego Kwadratu
(Carrol 1975, s. 169–171):
„Na początek znajdujesz się w Drugim Kwadracie: Gdy dotrzesz do Ósmego Kwadratu,
zostaniesz Królową ... – W tej samej chwili, chcąc nie chcąc, zaczęły biec.
... biegły trzymając się za ręce, a Królowa posuwała się tak szybko, że zaledwie mogła
dotrzymać jej kroku, lecz królowa ciągle wołała: – Prędzej! Prędzej! – Alicja czuła, że prędzej
już nie może, lecz brakowało jej tchu, żeby to wypowiedzieć.
Ale najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że drzewa i reszta otoczenia w ogóle nie
zmieniały miejsca: bez względu na to, jak szybko pędziły, nie mijały niczego. „Ciekawa jestem,
czy wszystkie rzeczy poruszają się razem z nami?” pomyślała zaintrygowana Alicja. A Królowa
zdawała się odgadywać jej myśli, gdyż zawołała: – Prędzej! Nie próbuj mówić!
Alicji ani w głowie to nie postało. Wydawało jej się, że już nigdy nie będzie zdolna do
powiedzenia czegokolwiek, tak bardzo brakowało jej tchu, a Królowa ciągle nawoływała: – Prędzej! Prędzej! – ciągnąc ją za sobą. – Czy już dobiegamy do celu? – wysapała wreszcie Alicja.
– Dobiegamy! – Powtórzyła Królowa. – Jak to? Minęłyśmy cel już dziesięć minut temu!
Prędzej! – I dalej biegły przez pewien czas w milczeniu. Wiatr świstał w uszach Alicji i wydawało się, że niemalże zdziera jej włosy z głowy.
– Już! Już! – zawołała Królowa. – Prędzej! Prędzej! – I pomknęły tak szybko, że w końcu
niemal uniosły się w powietrze, zaledwie dotykając ziemi stopami, aż nagle, gdy Alicja była
już bliska zupełnego wyczerpania, zatrzymały się i przysiadła na ziemi, zupełnie bez tchu,
czując zawrót głowy.
Królowa uniosła ją i oparła o drzewo, mówiąc łagodnie: – Możesz odpocząć trochę teraz.
Alicja rozejrzała się z ogromnym zdumieniem. – Jak to, przecież jestem pewna, że przez
cały czas stałyśmy pod tym drzewem! Wszystko jest takie samo, jak było!
– Oczywiście, że jest – powiedziała Królowa. – Czy chciałabyś, żeby było inaczej?
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Niestety, w ostatnich 15–20 latach w Polsce nie tylko nie biegniemy dwa
razy szybciej, ale odnieść można wrażenie, że biegniemy wręcz wolniej niż
to było na początku naszej transformacji. To nie napawa optymizmem. Czy
zatem nie powinniśmy wrócić do stylu myślenia z przełomu lat 80. i 90.
XX wieku i zaproponować nową regulację gospodarki polskiej w duchu
liberalnej „ustawy Wilczka” i oryginalnego planu Balcerowicza?5 Od wielu
lat postuluje to Centrum im. Adama Smitha.
Trochę inne wartości opóźnienia w rozwoju gospodarczym Polski i USA
uzyskujemy, kiedy porównamy wartości PKB na osobę w obu tych krajach. W 1921 roku PKB na osobę w Polsce wynosiło ok. 3350 dolarów
(USD, z 2011 roku). W USA ten poziom PKB na osobę był 59 lat wcześniej
(w 1862 roku). Podobne szacunki opóźnienia w rozwoju gospodarczym Polski
i USA dają następujące 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.
Widać, że tak liczone opóźnienie rozwoju gospodarczego Polski w stosunku do USA jest mniejsze niż te wynikające z szacunków dokonanych
na podstawie zmian struktury zatrudnienia. Jednakże tendencje zmian
w poszczególnych okresach rozwoju Polski w XX i w XXI wieku są w obu
oszacowaniach podobne.
Zakończenie
Przedstawiłem w tym opracowaniu dosyć mechanistyczne, formalne rozważania dotyczące procesu doganiania przez Polskę krajów rozwiniętych
gospodarczo. Obraz przyszłego rozwoju gospodarki polskiej, jaki się rysuje
na podstawie tych rozważań, nie jest w pełni optymistyczny. Wiele wskazuje, że gdybyśmy poprowadzili dosyć restrykcyjnie politykę zainicjowaną
zmianami proponowanymi przez Mieczysława Wilczka w 1988 roku i Leszka
– Cóż, w naszym kraju – powiedziała wciąż jeszcze zdyszana Alicja – zwykle jest się
w innym miejscu ... jeżeli biegło się tak szybko i tak długo, jak my biegłyśmy.
– Musi to być powolny kraj! – powiedziała Królowa. – Bo tu, jak widzisz, trzeba biec tak
szybko, jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chce się znaleźć w innym
miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej!”
5 Wydaje mi się, że zasadna jest opinia, że już po kilku latach reformy Balcerowicza
zaczęto odchodzić od „ducha planu Balcerowicza” i już od ok. 1995 roku obserwować daje
się coraz większą etatyzację gospodarki polskiej i zwiększenie interwencjonizmu państwa
w życie gospodarcze.

71

Witold Kwaśnicki

Balcerowicza w 1989 roku, to dogonienia rozwiniętych gospodarczo krajów
świata zachodniego moglibyśmy oczekiwać ok. 2030 roku. Tymczasem
obserwowana w ostatnich 15–20 latach postępująca etatyzacja polskiego
życia gospodarczego przesuwa tę możliwość o co najmniej jedno pokolenie,
to jest na lata 2050–2060. A i tak wydaje się to być dosyć optymistyczną wizją.
Jeśli proces etatyzacji będzie dalej postępował, to możemy doświadczyć tego,
co już przeżyliśmy w okresie dwudziestolecia międzywojennego – zamiast
doganiać świat zachodni, będziemy tracić do niego dystans.
Z pewnością rozważania te powinny być uzupełnione badaniami, które
pozwoliłyby na wskazanie przyczyn tego, że w okresie międzywojennym,
mimo ogromnych wysiłków społeczeństwa, nie dokonało się zmniejszenie
dystansu w rozwoju gospodarczym Polski i Niemiec (czy USA). Podobnie
warte rozważenia jest to, dlaczego po 1989 roku udało się nam na stosunkowo
długi okres wejść na drogę „rynkowego, kapitalistycznego rozwoju” (w odróżnieniu od „prób urynkowienia gospodarki polskiej”, jakie były podejmowane
po 1956, 1970 i 1980 roku i szybko się kończyły).
W tym kontekście aż się prosi, by wejść w polemikę (niekiedy w ostrą
polemikę) z niektórymi stawianymi tezami np. przez Marcina Piątkowskiego
(Piątkowski 2019), Piotra Korysia (Koryś 2018) czy Andrzeja Ledera (Leder
2014). Nie mając na tę polemikę miejsca w tym artykule, zostawię ją do
podjęcia w przyszłości.
By jednak nie być gołosłownym, zasygnalizuję niektóre kontrowersyjne
poglądy tych autorów.
Marcin Piątkowski uważa, że w 1989 roku po raz pierwszy w historii
mieliśmy bezklasowe, egalitarne, dosyć dobrze wykształcone społeczeństwo, a dokonało się to dzięki radykalnej, wręcz szokowej zmianie struktury
społeczeństwa polskiego w wyniku tego co wydarzyło się w czasie II wojny
światowej i w okresie komunistycznego PRL. Zdaniem Piątkowskiego II wojna
światowa i komunizm były wstrząsem, który sprawił, że Polska pozbyła
się starego, oligarchicznego, opartego na układach systemu, który przez
wieki hamował nasz rozwój. W jego opinii do 1939 roku Polską kierowała
wąska elita, która rządziła tylko w interesie elit i blokowała rozwój reszty
społeczeństwa.
Kilka lat przed publikacją książki Marcina Piątkowskiego podobne
poglądy wyraził bardziej radykalnym językiem Andrzej Leder w Prześnionej rewolucji (2014). Już na początku swojej książki, we wstępie, pisze on:
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„W Polsce w latach 1939–1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna,
brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Niesłychanie głęboko
przeorała ona tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej
ekspansji klasy średniej, czyli po prostu mieszczaństwa. To zaś oznacza, że
utorowała drogę do, najgłębszej być może od wieków, zmiany mentalności
Polaków – odejścia mentalności określonej przez wieś i folwark ku zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia” (Leder 2014). Leder pisze
językiem, który niezbyt mi odpowiada; podam tylko jeden mniej radykalny
przykład: „Co więcej, w latach 70. instytucjonalną władzę nad kulturą uzyskali ludzie, których biografia wiodła często właśnie przez awans związany
z unicestwieniem polskiego żydostwa. Przez polską prześnioną rewolucję”
(Leder 2014).
Piotr Koryś (2018) wyraża łagodniejsze stanowisko odnośnie do powojennej struktury społecznej Polski, pisząc, że została zaburzona, a zmiana
demograficzna związana była ze „zniknięciem” znacznej części klasy wyższej
i średniej. Po wojnie i po powojennych przesiedleniach polskie społeczeństwo
stało się monoetniczne, głównie chłopskie. Stwierdza on, że w wyniku intensywnej industrializacji w pierwszych dziesięcioleciach socjalistycznej Polski
powstało socjalistyczne społeczeństwo przemysłowe z rosnącym odsetkiem
miejskiej klasy robotniczej. Standard życia nowo powstałej klasy robotniczej
i średniej w kolejnych dziesięcioleciach stawał się coraz bardziej niekorzystny
w porównaniu z ich aspiracjami. Dalsze zmiany społeczne i modernizacja
okazały się niemożliwe w totalitarnym, a następnie autorytarnym reżimie
komunistycznym i gospodarce centralnie planowanej.
Zdaniem Korysia transformacja po 1990 roku spowodowała szybkie
dostosowanie struktury społecznej do modelu charakterystycznego dla
współczesnych społeczeństw przemysłowych i postindustrialnych. Trzema
kluczowymi elementami polskiego długofalowego sukcesu gospodarczego
były talent i pracowitość polskich przedsiębiorców, którzy zdołali szybko
dostosować się do wymogów gospodarki rynkowej, elastyczności inteligencji,
która zamieniła się w klasę specjalistów, oraz rosnącej liczbie wykwalifikowanych pracowników.
W zakończeniu swojej książki Koryś uogólnia, pisząc, że „okresy relatywnego spadku rozwoju gospodarczego Polski w stosunku do światowych
liderów można zaobserwować przede wszystkim w okresie wczesnej industrializacji, a następnie między I wojną światową a upadkiem komunizmu”
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(Koryś 2018, s. 360). Konkluduje, że 50 lat po wojnie nowe terytorium Polski
zostało w pełni zintegrowane pod względem gospodarczym i społecznym,
a negatywne skutki zmian terytorialnych i migracji nie były już obserwowane.
W nowym otoczeniu rynkowym komunistyczne inwestycje w infrastrukturę
i edukację zaczęły wreszcie przynosić zysk, a dostosowanie Polaków do zasad
rynkowych było szybkie i względnie płynne. Jego zdaniem były to prawdopodobnie kluczowe czynniki, które położyły podwaliny pod niezwykły sukces
gospodarczy ostatnich dziesięcioleci.
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Polish convergence. How did we pursuit, and will we catch up,
the most economically developed countries in the world?
Summary
The 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. This 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.
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The picture of the future development of the Polish economy that is drawn on the basis
of these considerations is not entirely optimistic. There are many indications that if we had
pursued a somewhat restrictive policy initiated by the changes proposed by Mieczysław 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 shifts this possibility by at least one
generation, that is to the years 2050–2060.
Keywords: economic development, catching up, economic freedom, statism

