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„Polskie wyzwania dla 

instytucji publicznych, biznesu 

i organizacji pozarządowych  
  
  



Teza wyjściowa  

 Polska gospodarka ma 
problemy systemowe, 
których 
przedsiębiorstwa 
same nie rozwiążą  



Polska jest jednym z trzech 
najbiedniejszych krajów UE 

 Jeśli w najbliższych 20 
latach nie zdołamy 
przyspieszyć wzrostu 
PKB  na poziomie 4,5% 
rocznie, zostaniemy 
najbiedniejsi na 
zawsze!  



Niski poziom kapitału społecznego  
- barierą rozwoju gospodarczego, a zatem 

każdej firmy z osobna   

 Jeśli nie podniesiemy 
wskaźników kapitału 
społecznego, nasza 
gospodarka  długo 
pozostanie w dryfie 
rozwojowym  



Pracownicy w Polsce nie czują się zbyt 
dobrze w swoich miejscach pracy 

Badania „Pracujący Polacy” (SGH na zlecenie Lewiatana)  
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Problem demograficzny 
• W ciągu następnych dekad 

liczba mieszkańców Polski 
będzie malała, a jednocześnie 
średnia wieku społeczeństwa 
znacząco wzrośnie => 
zabraknie rąk do pracy 

• Dziś wskaźnik aktywności 
zawodowej w Polsce wynosi 
ok. 60%, w Danii 75%  

• Za 10 lat będziemy mieć o 2 
mln emerytów więcej i o 2 mln 
mniej zatrudnionych   

• Polskie firmy nie będą mogły 
znaleźć pracowników 

 



Polska jest jednym z najmniej 
innowacyjnych krajów w UE 

 Choć jesteśmy siódmą 
największą gospodarką w 
UE, pod względem 
innowacyjności ciągniemy 
się w ogonie Europy. 
Gorzej niż u nas jest tylko 
na Litwie, Łotwie, Bułgarii 
i Rumunii. W 2012 r. w 
porównaniu z poprzednim 
rokiem spadliśmy o 
jedną pozycję 
 
 



Czy to są problemy samych firm?  

• To są problemy nas wszystkich 

• Biznes nie poradzi sobie z nimi bez pomocy 
sektora publicznego i organizacji pozarządowych 

• CSR to strategia, która sprzyja kooperacji   

• Warto razem szukać konkretnych rozwiązań dla 
tych problemów  

• E-centra to dobry przykład współpracy 
międzysektorowej  

 


