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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Niepokojąco brzmią artykuły publikowane w ostatnich dniach w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz w eko-

nomicznej części portalu internetowego Wirtualna Polska, według których obecny rok jest najgorszym ro-

kiem dla polskiej gospodarki od czasów upadku PRL. Profesor Leszek Balcerowicz uważa, iż wskutek sta-

rzenia się społeczeństwa i braku dodatkowych reform polskiej gospodarce grozi stałe spowolnienie wzrostu. 

Inni ekonomiści zwracają uwagę na niską stopę oszczędności w polskiej gospodarce oraz niski współczynnik 

aktywności zawodowej. 

W Polsce pracuje 65% osób w wieku 20–64 lata, podczas gdy w Niemczech 78% takich osób. Niektóre 

prognozy rządowe zakładały, że polska gospodarka ożywi się w drugiej połowie roku. Opierały się na nich 

rekomendacje i strategie inwestorów giełdowych. Wraz z początkiem drugiego półrocza wszyscy coraz bar-

dziej nerwowo wypatrują oznak poprawy. Na dzisiaj wiele się nie zmieniło. Skala spowolnienia polskiej go-

spodarki, z którym mamy do czynienia od początku 2012 r., należy do największych w ciągu ostatnich kilku-

nastu lat. Osiągnięte w I kwartale tego roku tempo wzrostu PKP wyniosło 0,5%. Równie niskie było jedynie 

w I kwartale roku 2009, to jest za rządów obecnej koalicji PO-PSL, oraz w IV kwartale roku 2001, a więc za 

rządów koalicji SLD-PSL. Niższe niż sięgające w ubiegłym roku 1,9% tempo wzrostu gospodarczego noto-

wano jedynie w latach 2001–2002, a więc wówczas, gdy Polską rządził rząd SLD-PSL. Jest spore ryzyko, że 

w tym roku będzie ono należało do najniższych od czasów transformacji. 

Prognozowany przez NBP wzrost PKB na poziomie 1,1% w 2013 r. to dla Polski bardzo słaby wynik. 

Ekonomiści obawiają się, że grozi nam trwałe spowolnienie. Najnowsze szacunki Narodowego Banku Pol-

skiego wskazują, że produkt potencjalny Polski (wskaźnik wyliczany przez ekonomistów nazywany też po-

tencjałem wzrostu PKB, czyli maksymalna moc wytwórcza gospodarki) spada i wynosi już mniej niż 3%. W 

dodatku co najmniej do 2015 r. polska gospodarka nie będzie w pełni wykorzystywać swoich możliwości. Co 

więcej, w tym roku PKB naszego kraju ma wzrosnąć o 1,1%, a to oznacza najwolniejszy wzrost od chwili 

rozpoczęcia transformacji ustrojowej. 

Chcę wobec tego zapytać, jakie konkretnie reformy mające na celu zahamowanie niekorzystnych mecha-

nizmów powodujących spowolnienie gospodarcze wdrożył Pan Minister po objęciu resortu gospodarki.  

Czy po objęciu resortu gospodarki przeprowadził Pan jakiekolwiek konsultacje międzyresortowe z mini-

strem pracy i polityki społecznej na temat odbudowy wzrostu współczynnika aktywności zawodowej w Pol-

sce? Jeśli takie konsultacje przeprowadzono, to proszę podać, kiedy i kto ze strony ekspertów w nich uczest-

niczył. 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




