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• Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowi 
aktualizację Średniookresowej strategii rozwoju kraju 

• Będzie instrumentem zarządzania głównymi procesami 
rozwojowymi kraju



• Będzie podstawą dla aktualizacji istniejących 
dokumentów strategicznych (strategii, polityk, 
programów) oraz weryfikacji programów wdrożeniowych



Diagnoza

• - 5 pułapek rozwojowych

• - PKB a PNB, różnica jest różnicą wpływów albo odpływów środków z polskiej 
gospodarki

• - Polska inwestuje mniej niż przyjmuje inwestycji, rosną koszty zobowiązań 
zagranicznych i dług publiczny

• - W 2016 roku rozpocznie się spadek liczby pracujących Polaków

• - Wzrost PKB nie przekłada się na zamożność Polaków

• - Mit średniej krajowej – występują rozpiętości w zarobkach

• - Wzrost skoncentrowany w nielicznych ośrodkach miejskich – następuje pogłębianie 
różnic

• - Brak krajowego kapitału w gospodarce

• - Dominują małe przedsiębiorstwa - niewiele dużych. Kuleją innowacje. Przedsiębiorcy 
konkurują niskimi kosztami pracy a nie wyższą jakością i innowacyjnością.

• - utrudnienia ze strony Państwa



5 pułapek rozwojowych

• średniego dochodu

• braku równowagi

• przeciętnego produktu

• demograficznej 

• słabości instytucjonalnej 



Cel główny SOR

• Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście 
spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i 
terytorialnym. 

Człowiek w centrum. Przedsiębiorstwa mają decydującą rolę we 
wzroście gospodarczym, a sektor finansowy zabezpiecza i realizuje 
cel główny Strategii, Państwo reguluje warunki podziału dochodu. 
Cel główny zwiększa rynek konsumencki i popyt na innowacje 
przedsiębiorstw.
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Inne cele wynikające z SOR

• Rozwój polskich firm podstawą zamożności (uczciwe 
płace, oszczędności)

• Włączenie mniejszych miast i obszarów wiejskich 
w procesy rozwojowe

• Państwo powinno pobudzać firmy do rozwoju

• Odejście od Polski resortowej - współpraca z partnerami 
społecznymi, pracodawcami i związkami zawodowymi



Plan działania na rzecz rozwoju

1. Reindustrializacja

2. Rozwój innowacyjnych firm

3. Małe i średnie przedsiębiorstwa

4. Kapitał dla rozwoju

5. Ekspansja zagraniczna

6. Rozwój społeczny i regionalny



PODSTAWĄ do realizacji planu 
Sprawne państwo

• e-administracja i cyfryzacja (plus dodatkowo cyfryzacja w: zdrowie, otwarte rejestry i informacje, sądy, 
podatki, świadczenia, kultura) Paperless Poland, Cashless Poland (uniezależnienie od zagranicznych 
systemów płatniczych)

• inteligentne zamówienia publiczne – tzw.  nowa polityka zakupowa (odejście od kryterium najniższej ceny, 
uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla MŚP, punkty za innowacyjność, klauzule społeczne i 
stałe miejsca pracy) Państwo wymagającym klientem tworzącym popytowy bodziec innowacyjny poprzez 
zamawianie dóbr wysokiej jakości

• Przełamanie tzw. „Polski resortowej”

• solidne finanse Państwa - Krajowa Administracja Skarbowa – lepsza obsługa podatnika, walka z 
nadużyciami, egzekucja należności

• energia – działania w zakresie bezpieczeństwa, dostępności ceny (inwestycje, dywersyfikacja źródeł, 
niskoemisyjność, geotermia, tzw. energetyka obywatelska (przydomowe elektrownie)

• transport – planowany jest przegląd inwestycji na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanie na 
potrzeby i łatanie dziur/luk. Nadrobienie zaległości na kolei



Dziękuję za uwagę


