Perspektywa 2020:
Innowacyjna gospodarka

Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale.
Józef Piłsudski

Polska wpadła w 5 pułapek rozwojowych
•

•

•

PKB per capita Polski to
tylko 45% PKB per capita
USA
Połowa Polaków zarabia
mniej, niż 2,5 tys. zł „na
rękę”
Pensje są ok. 3-krotnie
mniejsze niż w krajach
wysokorozwiniętych

•

Luka wpływów z podatku
VAT to 35-55 mld zł

•

Luka wpływów z podatku
CIT to 10-40 mld zł

•

44 nowelizacje Ustawy
o VAT od 2004 roku

•

Brak koordynacji polityk
publicznych

1. Pułapka
średniego
dochodu

2. Pułapka
braku
równowagi

mate
5. Pułapka
słabości
instytucji

3. Pułapka
przeciętnego
produktu
4. Pułapka
demograficzna

•

95 mld zł rocznie trafia do
zagranicznych inwestorów

•

2 bln zł zagranicznych
pasywów Polski

•

2/3 polskiego eksportu
tworzą firmy z kapitałem
zagranicznym

•

50% produkcji przemysłu
w firmach zagranicznych

•

Wydatki na B+R to
mniej niż 1% PKB

•

Tylko 6 polskich firm to
światowe „championy”

•

Tylko 13% MŚP
wprowadza
innowacje (31% w UE)

•

Tylko 5% eksportu ma
charakter innowacyjny

•

Jeżeli obecny trend nie zostanie powstrzymany, rok 2016 będzie
początkiem ciągłego spadku liczby Polaków w wieku
produkcyjnym

•

Dziś żyje 7 mln osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat),
za 20 lat będzie to 5,6 mln
2

5 filarów rozwoju gospodarczego Polski
Silna polska gospodarka
1
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Reindustrializacja
• Partnerstwo dla
strategicznych
działów
gospodarki
• Krajowe
Inteligentne
Specjalizacje
• Klastry i doliny
przemysłowe
• Inwestycje
zagraniczne
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Rozwój
innowacyjnych firm

4
Kapitał dla
rozwoju

5
Ekspansja
zagraniczna

• Nowa
„Konstytucja
Biznesu”

• Budowanie
oszczędności
Polaków

• Pion Wspierania
Eksportu w PFR

• Przyjazne
otoczenie
prawne

• Środki
europejskie

• Silna marka
Polska

• Reforma
instytutów
naukowobadawczych
• Start in Poland

• Polski Fundusz
Rozwoju
• Plan Juncker’a,
EBOR, EBI, AIIB

• Oferta finansowa

• Reforma
dyplomacji
ekonomicznej

Rozwój społeczny
i regionalny
• Kompleksowy
program
demograficzny
• Pakt dla
obszarów
wiejskich
• Skuteczna
polityka
regionalna
• Edukacja

Sprawne państwo
•e-Administracja
•Inteligentne zamówienia publiczne

•Przełamanie „Polski resortowej”
•Energia – bezpieczeństwo, dostępność, cena
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Koncentracja zasobów na branżach, w których
Polska może uzyskać przewagi konkurencyjne
Działy Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji

Gdańsk

Olsztyn
Szczecin

Bydgoszcz

Białystok

Toruń

Gorzów
Wielkopolski
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Łódź

Lublin

Wrocław
Kielce
Opole Katowice

Kraków
Regionalne Inteligentne
Specjalizacje

Zdrowe społeczeństwo

•

Biogospodarka rolno-spożywcza, leśnodrzewna i środowiskowa

•

Zrównoważona energetyka

•

Surowce naturalne i gospodarka odpadami

•

Innowacyjne technologie i procesy
przemysłowe

Specjalizacje przemysłowe

Warszawa

Poznań
Zielona
Góra

•

Rzeszów

Przykładowe gałęzie przemysłu, w których istnieje
szansa na uzyskanie wiodącej pozycji na rynku
globalnym:
•

Przemysł lotniczy

•

Przemysł zbrojeniowy

•

Przemysł samochodowy (części)

•

Przemysł stoczniowy

•

IT

•

Przemysł chemiczny

•

Przemysł meblarski

•

Przetwórstwo spożywcze
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Jak to zrobić?

Rozwój polskich firm pociągnie za sobą rozwój całej
gospodarki
Wsparcie dużych inwestycji
Mniej uciążliwe regulacje

„POLSKIE CHAMPIONY”
PRZEDSIĘBIORSTWA WIĘKSZE
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Państwo powinno wspierać
wzrost
• Państwo zamiast kontrolować MŚP
powinno dać im swobodę rozwoju
i skupić się na kompleksowym
wsparciu firm
• Większe firmy mają lepsze warunki
do: wdrażania innowacji, tworzenia
wysokojakościowych miejsc pracy,
tworzenia łańcuchów kooperacji
i ekspansji zagranicznej
• Championy mają dostęp do tańszego
kapitału, większe możliwości fuzji
i przejęć oraz prowadzenia badań
i rozwoju

Rewolucja przemysłowa
Wsparcie
eksportu

mate

Cyfryzacja
Komputer

Polski Fundusz
Rozwoju
Fundusze UE

Prąd
elektryczny
Silnik
parowy

Zamówienia
publiczne
Przyjazne
otoczenie
biznesowe

XVIII wiek XIX wiek
ETAP 1.0 ETAP 2.0

1970
ETAP 3.0

dziś
ETAP 4.0
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Cele programu:
• Ekosystem
• Narzędzia
• Technologie
• Ekspansja międzynarodowa
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Rozpoczęcie wyboru zarządzających funduszami i start
koinwestycji: listopad 2016 r.
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