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Coraz więcej publikacji wskazuje na słabnącą 
żywotność procesów konkurencji w gospo-
darkach rozwiniętych, w tym USA i UE. Wiele 
dowodów prowadzi do hipotezy, że analogiczny 
proces występuje w Polsce. Niniejszy raport 
próbuje odpowiedzieć na pytanie o poziom 
konkurencji w polskiej gospodarce, która jest 
niewystarczająco analizowanym zjawiskiem, 
zarówno przez instytucje publiczne, jak i aka-
demię. Stanowi on próbę uporządkowanego 
spojrzenia na dostępne w tym zakresie dane 
oraz wskazuje przyczyny leżące po stronie pań-
stwa, które mogą ograniczać intensywność 
procesu konkurencji1. Takich barier przybywa, 
gdyż obecnie w Polsce odbywa się stopnio-
wa zmiana ustroju gospodarczego w kierun-
ku modelu zdominowanego przez uznaniową  

1 Problem ograniczonej konkurencji w głównej mierze spowodowany jest działalnością państwa, 
 a więc kształtem instytucji, polityk publicznych i regulacji, w porównaniu z tzw. zawodnością rynku 
 w postaci np. naturalnego monopolu. Można wyróżnić szereg instrumentów, które zaburzając 
 warunki konkurencji, stanowią przejaw tzw. zawodności państwa: regulacje rynków produktów i usług, 
 regulacje zasad prowadzenia działalności gospodarczej, regulacje rynków pracy, kapitałowego,
 kredytowego czy nieruchomości, własność państwową w sektorze firm lub sprawowanie 
 faktycznej kontroli nad firmami przez państwo, pomoc publiczną i daniny publiczne, regulacje 
 w obszarze handlu zagranicznego i inwestycji, regulacje sektorowe.

i zarazem wszechobecną aktywność państwa, 
a także rosnący wpływ idei i związanych z nimi 
grup interesów, które kwestionują znaczenie 
i korzyści tworzone przez proces konkuren-
cji rynkowej.

Polska mogłaby zwiększyć produktywność 
gospodarki nawet o 10–14 proc. w ciągu 10 lat 
pod warunkiem przeprowadzenia głębokich 
reform zwiększających intensywność rynko-
wej konkurencji. W krajach o bardziej libe-
ralnych warunkach dla działalności gospo-
darczej podejmowane inwestycje prywatne 
o tej samej wartości mogą mieć nawet o 3/4 
większy wpływ na PKB niż w gospodarkach 
silnie skrępowanych regulacjami.

Synteza
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• Polityka gospodarcza w Polsce nie jest 
przyjazna konkurencji. Bariery dla konku-
rencji w Polsce spowodowane ingerencją 
państwa są istotnie wyższe niż w większości  
z 38 krajów OECD – nasz kraj zajął 25. miejsce 
w najnowszym dostępnym rankingu za 2018 r. 
Największym problemem jest negatywny 
wpływ własności państwowej – 35. miejsce 
Polski na 38 krajów, a także antykonkuren-
cyjne regulacje w sektorach sieciowych –  
28. miejsce w rankingu.

• Silna konkurencja panuje tylko w dwóch 
polskich sektorach sieciowych, co nega-
tywnie wpływa na pozostałe branże go-
spodarki. Jedynie rynek dostaw internetu 
i usług telefonicznych charakteryzuje się 
bardziej intensywną konkurencją niż w kra-
jach OECD. W przypadku energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, transportu lotniczego oraz 
wodnego – w Polsce jest znacznie mniej 
konkurencji niż w krajach OECD.

• Polska ogranicza konkurencję na co naj-
mniej 10 sposobów! Najważniejsze ingeren-
cje państwa ograniczające lub zniekształ-
cające konkurencję w ostatnich latach to 
m.in.: powrót do nacjonalizacji firm (de fac-
to); wzrost kontroli państwa nad sektorem 
bankowym; marginalizacja publicznego 
rynku kapitałowego, ekspansja działalności 
państwowych podmiotów dostarczających 
finansowanie; zakazy: handlu ziemią rolną, 
handlu w niedzielę; regulacje sektorowe 
typu „apteka dla aptekarza”, „ustawa odle-
głościowa” ograniczająca inwestycje w OZE; 
wspieranie państwowych monopoli; wysokie 
subsydia dla wybranych sektorów; podatki 
sektorowe (bankowy, handlowy, cukrowy  
i in.) czy też preferencje podatkowe dla wy-
branych sektorów lub rodzajów działalności 
(np. ulgi i preferencyjne stawki podatkowe 
dla programistów).

• Pandemiczna pomoc państwa zaburzyła 
konkurencję. W okresie pandemii 2020–
2021 liczba zlikwidowanych firm w Polsce 
była o niemal 40 proc. niższa niż średnia 
dla lat 2008–2019. Pomoc finansowa pań-
stwa w tamtym czasie na pewno pomogła 
wielu firmom uniknąć widma upadłości, 
ale podtrzymała równocześnie przy ży-
ciu wiele nieefektywnych firm, zaburzając 
konkurencję.

• Nowe firmy "żyją" dłużej, ale rzadziej 
generują zyski.  Firmy dostrzegają coraz 
mniejszą presję konkurencyjną na rynkach, 
na których działają. 10 lat temu zaledwie  
10 proc. małych i średnich przedsiębiorstw 
wskazywało, że odczuwa słabą lub umiar-
kowaną konkurencję. Obecnie ten odsetek 
sięga 20 proc. Rosną wskaźniki przeżycia dla 
nowych firm, przy jednocześnie spadającym 
odsetku nowych firm osiągających zysk, co 
również było widoczne w okresie pandemii. 
Jednocześnie nowe firmy w Polsce tworzyły 
średnio o 30 proc. więcej miejsc pracy niż 
podmioty, które opuszczały rynek w latach 
2015–2018.

Zwiększenie żywotności „twórczej destrukcji”, 
w tym wyrównanie warunków konkurencji 
między sektorem prywatnym a faworyzowa-
nymi firmami państwowymi, a docelowo sze-
roka prywatyzacja wraz z obniżeniem barier 
wejścia do sektorów sieciowych jest kluczem 
do przyspieszenia rozwoju Polski, zwłaszcza  
w obliczu bardzo wymagającego otoczenia ge-
opolitycznego, wysokiej inflacji i transformacji 
energetyczno-klimatycznej. W przeciwnym 
przypadku, trudno będzie osiągnąć potrzeb-
ną wielkość i produktywność inwestycji, przy 
akceptowalnym poziomie ryzyka dla sektora 
prywatnego.
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Pojęcie twórczej destrukcji2 bądź twórczej 
restrukturyzacji, wywodzi się z prac Josepha 
Schumpetera i odnosi się do mechanizmu 
konkurencji rynkowej. Tworzenie należy ro-
zumieć po prostu jako wprowadzane na rynek 
innowacyjne produkty i usługi, ale także wszel-
kie usprawnienia procesowe i technologiczne 
w firmach, które pozwalają budować przewagę 
konkurencyjną, gdyż lepiej odpowiadają na 
potrzeby klientów. Destrukcja z kolei oznacza, 
że z rynku wypierane są produkty i usługi, któ-
re gorzej służą nabywcom. W rezultacie, ich 
producenci zmuszeni są dokonać ulepszeń 
(innowacji) lub zmienić swój profil działalności 
(szukać innych nisz rynkowych). Jeżeli obie 
formy restrukturyzacji nie są możliwe lub nie 

2 Z ang. creative destruction jest często tłumaczone w polskich publikacjach jako „kreatywna destrukcja”.

przyniosły sukcesu, w warunkach konkurencji 
rynkowej firma będzie zmuszona zakończyć 
swoją działalność.

Walorem koncepcji twórczej destrukcji jest 
dynamiczny opis konkurencji rynkowej jako 
głównego mechanizmu poprawy produk-
tywności w gospodarce, a przez to – poprawy 
jakości życia. W szczególności, fakt wypierania 
z rynku mniej efektywnych dóbr i usług – a przez 
to ich producentów – pozwala uwolnić zasoby 
pracy, wiedzy czy kapitału do bardziej przy-
datnych zastosowań. Choć pojęcie destrukcji,  
a zwłaszcza likwidacji firm i miejsc pracy budzi 
wyraźne negatywne skojarzenia – jest to nie-
zbędny mechanizm rozwojowy. Choć wzrost 

Wstęp

Historia jest zapisem „efektów”, których zdecydowanej większości
 nikt nie zamierzał wytworzyć. 

 
Joseph Schumpeter
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konkurencji może przejściowo, w krótkim okre-
sie prowadzić do redukcji liczby miejsc pra-
cy (ze względu na wzrost produktywności), to  
w średnim i długim okresie konkurencja pozwala 
stworzyć więcej miejsc pracy (Dauda, 2020),  
a konsumenci dodatkowo zyskują na niższych 
cenach (Przybyla & Roma, 2005).

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej 
publikacji, które wskazują na słabnącą żywot-
ność procesów konkurencji w gospodarkach 
rozwiniętych, w tym USA i UE. Jako oznaki są 
przywoływane m.in. wskaźniki nowo powstałych 
i likwidowanych firm, powstających i likwidowa-
nych miejsc pracy, jednak brakuje dostatecz-
nych dowodów dotyczących przyczyn i różnic 
między krajami (Calvino et al., 2020). Z tego 
względu zasadne jest postawienie hipotezy, że 
do podobnego procesu dochodzi w ostatnich 
latach także w Polsce – tzn. że procesy kon-
kurencji rynkowej napotykają coraz większe 
bariery. Przyczyny tego zjawiska mogą mieć 
różnorodny charakter:
• stopniowa zmiana modelu gospodarczego 

w Polsce w kierunku modelu zdominowa-
nego przez uznaniową i zarazem wszech-
obecną aktywność państwa w roli regula-
tora, właściciela (Kozarzewski & Bałtowski, 
2017), inwestora i „gwaranta dobrobytu” 
dla gospodarstw domowych – kosztem 
roli sektora prywatnych przedsiębiorstw  
i rynków działających w ramach tworzonych 
przez stabilne instytucje, uzupełnianych 
przez subsydiarną (pomocniczą) aktyw-
ność państwa3;

3 Ilustracją tego trendu jest fakt lub wysokie ryzyko upolitycznienia praktycznie każdego rynku 
 czy sektora – od produkcji i dystrybucji węgla, przez handel detaliczny po produkcję samochodów 
 (elektrycznych).
4 Fraza „whatever it takes” odnosi się do słynnego przemówienia b. prezesa Europejskiego Banku 
 Centralnego Mario Draghiego, którzy zapowiedział, że zrobi wszystko, co będzie potrzebne, by 
 uratować strefę euro (lipiec 2012 r.). O ile można zrozumieć takie podejście w owej sytuacji 
 ogromnego systemowego ryzyka, o tyle w kolejnych latach „whatever it takes” coraz bardziej 
 stawało się filozofią prowadzonych polityk w celu zwiększenia popytu (na czele z ujemnymi 
 stopami procentowymi i skupem aktywów przez banki centralne), bez dostatecznej oceny 
 negatywnych konsekwencji i ryzyk z tym związanych. M. Draghi jednocześnie bardzo często 
 wskazywał na potrzebę przeprowadzenia reform strukturalnych wzmacniających wzrost 
 gospodarczy, choć prowadzona przez niego ultra ekspansywna polityka monetarna de facto 
 ograniczała bodźce do wdrażania takich reform przez rządy, jak również zniekształcała rynkową 
 konkurencję (zjawisko tzw. firm-zombie).

• coraz większy interwencjonizm u partne-
rów gospodarczych Polski, na czele z UE  
i USA, który jest punktem odniesienia dla 
polskich decydentów, jak i bezpośrednio 
oddziałuje na polską gospodarkę. Doty-
czy to zarówno polityki makroekonomicznej  
(z kulminacją ultra-luźnej polityki fiskalnej  
i monetarnej w czasie pandemii w latach 
2020–2021 r.) oraz różnych polityk struk-
turalnych (np. polityka energetyczno-kli-
matyczna na czele z pakietem Fit for 55 
przewidująca zakazy sprzedaży dla różnych 
technologii czy dóbr, przy jednoczesnym 
silnym dotowaniu i wsparciu regulacyjnym 
dla innych), czego skutkiem jest ogranicza-
nie swobód gospodarczych i zaburzanie 
warunków dla równej konkurencji;

• stopniowa marginalizacja podejścia opar-
tego na dowodach (evidence-based)  
w prowadzeniu polityk publicznych – po-
lityka gospodarcza staje się zakładnikiem 
maksymalizacji krótkoterminowych, party-
kularnych interesów politycznych zgodnie  
z nihilistyczną maksymą „whatever it takes”4, 
zwłaszcza jeśli negatywne skutki można 
opóźnić w czasie, rozproszyć na dostatecz-
nie dużą grupę wyborców, a sam mecha-
nizm wpływu jest obiektywnie trudny do 
zrozumienia dla elektoratów;

• rosnący wpływ idei i związanych z nimi 
grup interesów na decydentów, które 
kwestionują znaczenie i korzyści tworzone 
przez proces konkurencji rynkowej (m.in. 
koncepcja tzw. „przedsiębiorczego pań-
stwa” M. Mazzucato (2011) oraz koncepcja 
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tzw. „kapitalizmu interesariuszy”5, popierane 
zwłaszcza przez środowiska utrzymujące 
się z wydatków budżetowych i publicznych 
grantów, jak również część środowiska biz-
nesowego6).

Proces ograniczania żywotności konkurencji 
ma zatem różnorodne przyczyny, odnoszące się 

5 Tę koncepcję również – w wariancie radykalnym – promuje M. Mazzucato. Więcej w: Olko D. (2022a).
6 W tym przypadku trzeba rozróżnić, czy te idee popierają menedżerowie, pracownicy, czy też 
 właściciele i inwestorzy. Generalnie nie jest zaskoczeniem, że przedstawiciele części firm 
 popierają działania, które ograniczyłyby konkurencję (zwłaszcza kosztem firm, które są słabsze 
 lub jeszcze nie powstały).

do konkretnych polityk publicznych, sposobów 
ich realizacji, siły poszczególnych grup interesu,  
a także sfery idei bądź koncepcji. Znaczenie 
mogą mieć również strukturalne zmiany doko-
nujące się na wybranych rynkach (np. rosnącą 
różnorodność firm i dóbr) czy rosnące znacze-
nie unikalnych aktywów (np. niematerialnych) 
oraz kapitału ludzkiego (Calvino i in., 2020). 
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Istnieje potrzeba stworzenia nowej polityki przemysłowej, która bazuje na 
wcześniejszych doświadczeniach, w których państwo miało wiodącą, 

przedsiębiorczą rolę w osiąganiu wzrostu gospodarczego 
napędzanego innowacjami.

 
 

M. Mazzucato*

Warto zestawić dwie ww. koncepcje, których 
równoczesna realizacja prowadziłaby do silnego 
zniekształcenia warunków dla rynkowej konku-
rencji m.in. poprzez nakładanie się (dublowanie) 
kluczowych ról i funkcji sektora przedsiębiorstw 
oraz państwa:

• koncepcja „przedsiębiorczego państwa”, 
która postuluje silną aktywność państwa  
w roli inwestora, a wręcz inicjatora i właści-
ciela procesów rozwojowych,

• koncepcja „kapitalizmu interesariuszy”, 
która postuluje, by firmy przestały skupiać 
się na potrzebach klientów (choć jest to 
optymalne dla właścicieli, ryzykujących swój 
kapitał), a zamiast tego realizowały potrzeby 
wielu różnych interesariuszy (co w praktyce 
często oznacza realizację celów politycz-
nych i pozarynkowe konkurowanie o zasoby 
[tzw. rent-seeking], które są związane z tymi 
celami politycznymi bądź regulacjami)7.

7 Nietrudno zauważyć, że interesariusze jakiejkolwiek firmy nigdy nie są i nie będą równi 
 (pod wieloma względami), a państwo jest najsilniejszym z nich. W efekcie, równość konkurencji
 w koncepcji kapitalizmu interesariuszy można porównać do gry w pokera znaczonymi kartami. 
 Państwo zarówno rozdaje te karty (ustala zasady gry), jak i nimi gra. Istotą tak zdegenerowanej
 konkurencji staje się odgadywanie tych zniekształconych kart, co wymaga odpowiednich 
 zabiegów politycznych. Więcej: Olko, D. (2022b).
8 Owe negatywne „niespodzianki” to efekt zarówno nieuniknionej, wewnętrznej słabości 
 anty-konkurencyjnych koncepcji (których często nie rozumieją decydenci, jak również ich 
 doradcy) oraz sprofilowanego, selektywnego popytu ze strony ww. grup interesu, wspartego 
 często publicznymi grantami.

Doświadczenia historyczne pokazują, że nie-
mal zawsze skutki realizacji tego typu koncep-
cji są znacznie gorsze, niż wynika z przewidy-
wań teoretycznych, niezależnie czy opartych 
na analizie jakościowej, czy wysublimowanych 
modelach ilościowych8. Przykładów takich po-
rażek dostarcza realizowana w wielu krajach  
w XX wieku tzw. polityka przemysłowa (Bukow-
ski & Śniegocki, 2017). Była ona wdrażana m.in.  
w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, jednak mimo 
wysokiej stopy inwestycji nie osiągnęły one po-
zytywnych rezultatów pod względem wzrostu 
PKB, głównie z powodu braku poprawy jakości 
instytucji oraz warunków dla działalności go-
spodarczej (Bakker i in., 2020). Na drugim bie-
gunie są doświadczenia z efektów prorynkowej 
integracji gospodarczej, w tym w Europie, gdzie 
wciąż istnieje możliwość zwiększenia produk-
tywności – według analizy Gorodnichenko i in. 
(2018) nawet o 40 proc. w przypadku kompletnej 
integracji rynków krajów UE.

* Oryginalny cytat: (…) the need to develop a new industrial policy which learns from 
the past experiences in which the state has played a leading, entrepreneurial, role in 
achieving innovation-led growth. Zob. M. Mazzucato. Więcej w: Olko D. (2022a).
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1. Bariery dla konkurencji w Polsce

Bariery dla konkurencji – zawodności 
rynku i zawodności państwa 

Rynki, podobnie jak wszystkie inne instytucje i 
procesy społeczne – nie są doskonałe. Problem 
tzw. zawodności rynków (market failures) jest 
przedmiotem ogromnej liczby artykułów eko-
nomicznych, a istniejący jeszcze do niedawna 

„mainstreamowy” konsensus zakładał, że rolą 
instytucji państwowych powinno być korygo-
wanie tych zawodności lub kompensowanie 
ich skutków społecznych9.
 
Jednym z przykładów zawodności rynków 
jest ograniczona konkurencja bądź monopo-
lizacja, która może być efektem obiektywnych, 
strukturalnych czynników, które sprawiają, że 
niewielka liczba podmiotów może prowadzić 
działalność w sposób rentowny (tzw. monopole 
naturalne, występujące najczęściej w sekto-
rach sieciowych, bądź rynki określane mianem 

9 Obecnie ten pogląd jest coraz częściej kwestionowany ze względu na rosnące wpływy koncepcji
 wskazanych we wstępie – „przedsiębiorczego państwa” i „kapitalizmu interesariuszy”.

„zwycięzca bierze wszystko”). W przypadku ryn-
ków o ograniczonej konkurencji państwo może 
wprowadzić regulacje ograniczające wielkość 
tzw. marż monopolistycznych lub prowadzić 
politykę ochrony konkurencji poprzez zwalcza-
nie zjawisk nadużywania pozycji dominującej  
i zapobieganie tworzeniu się podmiotów o po-
zycji dominującej.

Postęp techniczny, nowe modele biznesowe 
oraz integracja gospodarcza mogą zmieniać 
ww. strukturalne warunki, sprawiając, że 
zmienia się intensywność konkurencji. Pro-
cesy w ostatnich dekadach, w których rozwija-
ła się globalizacja, regionalna integracja eko-
nomiczna i kiedy nastąpił upadek większości 
gospodarek socjalistycznych, sprawiły, że per 
saldo rynki stawały się bardziej konkurencyj-
ne. Przykładowo, dzięki większej konkurencji 
ze strony importu w latach 1988–2000 ceny  
w europejskim przemyśle były niższe o 2,3 proc., 
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produktywność wzrosła o 11 proc., a marże spadły 
o 1,6 proc. (Chen i in., 2004).

Ograniczona konkurencja znacznie częściej 
jest spowodowana działalnością państwa,  
a więc kształtem instytucji, polityk publicz-
nych i regulacji, w porównaniu z zawodnością 
rynku w postaci tzw. naturalnego monopolu. 
Te czynniki, których skutkiem jest ograniczenie 
procesu twórczej destrukcji i w rezultacie spa-
dek dobrobytu społecznego to tzw. zawodności 
państwa (government failures bądź state fa-
ilures). Są to najczęściej nieoptymalne, znie-
kształcające warunki konkurencji interwencje, 
które prowadzą do zniekształcenia alokacji 
dóbr, usług oraz czynników produkcji (jak praca  
i kapitał). Na podstawie opracowań Restuccia 
& Rogerson (2017) oraz Vitale i in. (2020) można 
tu wyróżnić m.in.:
• regulacje rynków produktów i usług (wy-

soka restrykcyjność regulacji może nega-
tywnie wpływać na konkurencję między 
producentami, jak i podnosić bariery wej-
ścia, czyli utrudniać nowym podmiotom 
rozpoczęcie produkcji),

• regulacje zasad prowadzenia działalno-
ści gospodarczej (zarówno przepisy dla 
jednoosobowych działalności gospodar-
czych, jak i spółek poprzez wysokie koszty 
przestrzegania i monitorowania przepisów 
mogą zaburzać warunki równej konkurencji),

• regulacje rynków pracy, kapitałowego, 
kredytowego czy nieruchomości10 (np. 
wysokie koszty odpraw pracowniczych lub 
koszty związane z obecnością na publicz-
nym rynku kapitałowym mogą ograniczać 
przepływy pracowników i kapitału, w efekcie 
utrudniać ich pozyskiwanie bardziej efek-
tywnym lub innowacyjnym podmiotom),

• własność państwową w sektorze firm lub 
sprawowanie faktycznej kontroli nad fir-
mami przez państwo (własność państwowa 
zniekształca warunki konkurencji poprzez 
słabsze bodźce do optymalizacji wyników 

10 Można uogólnić tę grupę na regulacje rynków czynników produkcji.
11 W praktyce takie „nadmiarowe” regulacje względem istniejących potrzeb wywiedzionych z analizy 
 ekonomicznej są instrumentem do realizacji interesów politycznych.

ekonomicznych w połączeniu z tzw. „luźnym 
ograniczeniem budżetowym” ze względu na 
częstą praktykę dotowania takich podmio-
tów przez państwo lub tworzenia sprzyjają-
cych dla nich przepisów),

• pomoc publiczną i daniny publiczne (doty-
czy to pomocy oraz danin, które silnie znie-
kształcają warunki równej konkurencji np. 
specjalne daniny sektorowe; daniny, które 
obowiązują wybrane podmioty spełniające 
określone kryterium np. skala działalności 
itp., ale także nierówne opodatkowanie po-
szczególnych dóbr – np. VAT i akcyza),

• regulacje w obszarze handlu zagranicz-
nego i inwestycji (im bardziej restrykcyjne 
regulacje, tym mniejsza konkurencja na 
rynkach dóbr i usług),

• regulacje sektorowe (w tym zwłaszcza sek-
torów sieciowych bądź sektorów określa-
nych jako „strategiczne”, dotyczy to regulacji 
o szerszym zakresie lub większej restryk-
cyjności niż można uzasadnić na gruncie 
ekonomicznym [np. monopole naturalne])11. 

Podsumowując, źródłami barier dla kon-
kurencji są:

• w sektorach sieciowych – zawodności ryn-
ku (monopole naturalne) oraz zawodno-
ści państwa,

• w pozostałych sektorach – przede wszystkim 
zawodności państwa.

Gospodarka i jej poszczególne sekto-
ry odczuwają skutki barier dla konkurencji  
w sposób bezpośredni i pośredni (ze wzglę-
du na powiązania między sektorami). W tym 
drugim przypadku, ograniczenia dla procesu 
twórczej restrukturyzacji w jednym z etapów 
łańcucha wartości (np. przetwórstwie prze-
mysłowym) będą wpływać na sytuację ekono-
miczną dostawców (np. producentów maszyn 
dla przemysłu), jak i odbiorców (np. handel 
hurtowy, a także w dalszej kolejności – han-
del detaliczny i wreszcie klientów końcowych). 
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W przypadku istnienia silnych barier dla kon-
kurencji w wielu sektorach i na wielu rynkach, 
ich negatywne skutki będą się kumulować12. 
Takie konkluzje zawiera badanie dla 32 krajów 
OECD w latach 1985–2013, gdzie stwierdzono, że 
silne bariery regulacyjne na rynkach produktów 
wzmacniają negatywny 
wpływ sztywnych regulacji 
rynku pracy na inwestycje 
(Égert, 2017). Co ważne, ten 
negatywny efekt może być 
jednak kompensowany wysoką jakością instytucji  
i praworządnością, co pozytywnie wpływa na 
ochronę własności (Égert, 2017). Analogicznie, 
większa konkurencja na rynkach produktów, 
większa mobilność przestrzenna dzięki odpo-
wiedniej polityce mieszkaniowej oraz wyższa 
wydajność sektora publicznego pozytywnie 
wpływają na efektywność aktywnej polityki rynku 
pracy (ALMP) (Andrews & Saia, 2017).

Dowody na istnienie barier dla 
konkurencji w Polsce 

Globalizacja, a w szczególności liberalizacja 
handlu międzynarodowego pozytywnie wpły-
wały na intensywność konkurencji w Polsce.  
W latach 2002–2016 przeciętna13 marża obniży-
ła się o 13,1 proc., z kolei mediana marży o 18,6 
proc., a sam proces wystąpił wśród 70 proc. firm 
(Gradzewicz & Mućk, 2019). Według cytowanego 
badania, głównymi źródłami spadku marży był 
wzrost znaczenia komponentów z importu na 
potrzeby produkcji, a także wzrost sprzedaży na 
eksport ze strony krajowych firm.

Mimo silnej restrukturyzacji rynkowej, jaką 
przechodziła polska gospodarka po 1989 r.14, 
utrzymują się istotne różnice w produktyw-

12 Mechanizm rozprzestrzeniania się negatywnych skutków barier dla konkurencji jest analogiczny 
 do mechanizmu tzw. mnożnika keynesowskiego, przy czym gospodarka odczuwa negatywne skutki 
 przede wszystkim po stronie podażowej (produkcyjnej). Spada wielkość produkcji i rosną ceny 
 w porównaniu ze scenariuszem braku tych barier.
13 Ściślej: średnia ważona.
14 Jak szacują A. Łaszek i R. Trzeciakowski (2017), ponad 2/3 wzrostu PKB w Polsce w latach 1995-2015 
 to efekt przekształceń w sektorze firm, gdzie nieefektywne firmy państwowe były zastępowane 
 prywatnymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.
15 OECD publikuje wskaźniki Product Market Regulation co 5 lat, najnowsze dostępne za 2018 r. Ze 
 względu na zmianę metodyki, wyniki dla poprzednich edycji (1998, 2003, 2008, 2013) nie są 
 porównywalne z edycją z 2018 r. Zob. OECD 2018 PMR database.

ności pomiędzy poszczególnymi sektorami 
oraz firmami, co wskazuje na niedostatecz-
ną siłę twórczej destrukcji. 25 proc. Polaków  
w wieku produkcyjnym (czyli 5,6 mln osób) odpo-
wiadało w 2015 r. za aż 50 proc. PKB, podczas gdy 
w Niemczech analogiczny rezultat ekonomiczny 

wypracowało po-
nad 40 proc. osób  
w wieku 20–64 lat 
(Łaszek & Trzecia-
kowski, 2018). Wy-

jaśnieniem dla tych utrzymujących się różnic 
w Polsce spowodowanych nieoptymalną alo-
kacją zasobów może być sięgające czasów PRL 
niedostateczne wyposażenie w kapitał czę-
ści firm, sektorów oraz regionów (Hagemejer  
& Tyrowicz, 2022). Istotne bariery dla przepływów 
zasobów między sektorami sprawiają, że znie-
kształcenia w strukturze gospodarki spowodo-
wane socjalizmem wciąż negatywnie wpływają 
na długoterminowy wzrost gospodarczy Polski 
(Hagemejer & Tyrowicz, 2022).

Bariery dla konkurencji w Polsce spowodowa-
ne ingerencją państwa są istotnie wyższe niż  
w większości z 38 krajów OECD – nasz kraj 
zajął 25. miejsce w najnowszym dostępnym 
rankingu za 2018 r.15 Największym problemem 
jest negatywny wpływ własności państwowej –  
35. miejsce Polski na 38 krajów, a także regu-
lacje w sektorach sieciowych – 28. miejsce  
w rankingu. Zaskakująco dobrą ocenę przyzna-
no Polsce w obszarze upraszczania i ewaluacji 
regulacji (2. miejsce w OECD). Polska została oce-
niona nieco lepiej niż mediana (wartość środko-
wa) dla krajów OECD pod względem barier dla 
handlu i inwestycji, co wynika niemal wyłącznie  
z członkostwa w UE i związanego z tym otwarcia 
gospodarki na wymianę zagraniczną.

Globalizacja i liberalizacja handlu 
międzynarodowego pozytywnie 

wpływała na intensywność 
konkurencji w Polsce.
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Wykres 1. Wyniki indeksu OECD Product Market Regulation 2018 według wskaźników średniego poziomu 

(medium-level indicators)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD. Uwaga: im większa wartość, tym większy negatywny 

wpływ ingerencji państwa na intensywność konkurencji. 

Charakterystyka najważniejszych barier dla 
konkurencji w Polsce nie zmieniła się istotnie 
na przestrzeni ostatniej dekady. Ekonomiści 
OECD w 2014 r. pisali o potrzebie: przyspiesze-
nia prywatyzacji, zwiększenia transparentności  
w zamówieniach publicznych, ograniczenia ba-
rier wejścia na rynki wynikających z regulacji, 
deregulacji dostępu do zawodów, wzmocnienia 
niezależności instytucji – regulatorów sektoro-
wych, jak również ograniczeniu przywilejów dla 
rolnictwa (Égert & Goujard, 2014). Od tego czasu 
nastąpiło wiele niekorzystnych zmian, biorąc 
pod uwagę ich wpływ na rynkową konkurencję, 
zarówno w całej gospodarce, jak i w poszcze-
gólnych sektorach. Najważniejsze z nich to:

• powrót do nacjonalizacji (de facto), najczę-
ściej poprzez przejmowanie kontroli nad pry-
watnymi firmami przez firmy kontrolowane 
przez Skarb Państwa,

• wzrost kontroli państwa nad sektorem 
bankowym i marginalizacja publicznego 
rynku kapitałowego (Błaszczyk i in., 2017) 
przy jednoczesnej ekspansji działalności 
podmiotów typu Polski Fundusz Rozwoju  
i Bank Gospodarstwa Krajowego,

• zakaz handlu ziemią rolną dla większości 
prywatnych podmiotów (wraz z prawem 
pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa) i restrykcje dotyczące obrotu 
gruntami leśnymi (prawo pierwokupu dla 
PGL Lasy Państwowe),

• zakaz handlu w niedzielę (silnie zniekształ-
cająca konkurencję ustawa ze względu na 
różne wyjątki i „dziury”),

• regulacje sektorowe ograniczające konku-
rencję i wzrost firm, np. „apteka dla apteka-
rza”, „ustawa odległościowa” ograniczająca 
inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie,

• wspieranie państwowych monopoli (np. 
na rynku międzymiastowych przewozów 
kolejowych czy rynku usług pocztowych),

• wysokie subsydia dla wybranych sektorów 
(zwłaszcza górnictwo, rolnictwo),

• podatki sektorowe (np. podatek bankowy, 
handlowy, cukrowy, podatek „od małpek”),

• wprowadzenie podatku CIT od spółek ko-
mandytowych,

• preferencje podatkowe dla wybranych sekto-
rów lub rodzajów działalności (np. ulgi i prefe-
rencyjne stawki podatkowe dla programistów),
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• spadek transparentności wydatków publicz-
nych (np. tzw. Polski Ład dla samorządów, 
specjalne fundusze celowe),

• niekorzystne zmiany w sądownictwie i upo-
litycznienie wielu instytucji regulujących 
rynki, skutkujące słabszą ochroną interesów 
sektora prywatnego i warunków dla konku-
rencji rynkowej.

Spośród sektorów sieciowych, Polska ma sil-
ną konkurencję na tle krajów OECD jedynie  
w przypadku dostaw internetu oraz usług 
telefonicznych16. W przypadku energii elek-
trycznej, gazu ziemnego, transportu lotniczego 
oraz wodnego – w Polsce jest znacznie mniej 
konkurencji niż w krajach OECD. Najsłabszą 
konkurencją charakteryzuje się transport ko-
lejowy, co zresztą jest problemem wielu krajów 
rozwiniętych i o średnim dochodzie. 

16 OECD Product Market Regulation 2018.
17 OECD, Network Sector PMR Indicators, https://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-
 product-market-regulation.

Słaba konkurencja w sektorach sieciowych 
w Polsce, szczególnie w energetyce i trans-
porcie negatywnie wpływa na rozwój innych 
części gospodarki (wykres 3). Największe koszty 
niedostatecznej konkurencji w tych sektorach 
ponoszą zatem te, w których zużywa się rela-
tywnie dużo energii elektrycznej (np. produkcja 
metali oraz produkcja wyrobów mineralnych 
innych niż metalowe) oraz usług transpor-
towych na potrzeby produkcji (OECD, 2021b).  
W przypadku transportu i energetyki występuje 
również negatywne sprzężenie zwrotne – gdyż 
energetyka jest relatywnie „transportochłon-
na”, a transport kolejowy jest „energochłonny”. 
Silniejszy niż w większości krajów OECD jest też 
negatywny wpływ na sektor usług dla rynku 
nieruchomości oraz większość przetwórstwa 
przemysłowego w Polsce17. 

Wykres 2. Wyniki indeksu OECD Product Market Regulation 2018 według wskaźników sektorowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD. Uwaga: im większa wartość, tym większy negatywny 

wpływ ingerencji państwa na intensywność konkurencji. 
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Wykres 3. Wpływ ograniczeń konkurencji w sektorach sieciowych na najważniejsze sektory w polskiej gospo-

darce w porównaniu do OECD w 2018 r. (im większa wartość, tym większy negatywny wpływ)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD (2021b) oraz OECD, Network Sector PMR Indicators. Uwaga: im 

większa wartość, tym większy negatywny wpływ ingerencji państwa na intensywność konkurencji. 

Legenda: 1 – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo; 2 – górnictwo i wydobycie surowców energetycznych;  

3 – górnictwo i wydobycie pozostałych surowców; 4 – usługi wspierające górnictwo i wydobycie; 5 – produkcja 

żywności i napojów; 6 – produkcja tekstyliów, ubrań oraz wyrobów skórzanych; 7 – produkcja drewna oraz wy-

robów z drewna i korka; 8 – produkcja wyrobów z papieru; 9 – produkcja koksu i paliw; 10 – produkcja wyrobów 

chemicznych i farmaceutyków; 11 – produkcja wyrobów z gumy i plastiku; 12 – produkcja wyrobów mineralnych 

innych niż metalowe; 13 – produkcja metali; 14 – produkcja wyrobów metalowych; 15 – produkcja komputerów  

i elektroniki; 16 – produkcja sprzętu elektrycznego; 17 – produkcja pozostałych maszyn; 18 – produkcja pojazdów 

silnikowych, przyczep i naczep; 19 – produkcja innych urządzeń transportowych; 20 – pozostałe przetwórstwo 

przemysłowe; 21 – produkcja energii, gazu oraz gospodarka wodna; 22 – budownictwo; 23 – handel hurtowy, 

detaliczny oraz naprawa pojazdów; 24 – transport i gospodarka magazynowa; 25 – zakwaterowanie i gastro-

nomia; 26 – usługi IT i pozostałe informacyjne; 27 – usługi wydawnicze i media; 28 – usługi telekomunikacyjne; 

29 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe; 30 – usługi rynku nieruchomości; 31 – pozostałe usługi biznesowe;  

32 – administracja publiczna, obrona narodowa i ubezpieczenia społeczne; 33 – edukacja; 34 – usługi zdro-

wotne i społeczne; 35 – usługi związane z kulturą i rekreacją.

Portugalia jest przykładem kraju, który prze-
prowadził szereg reform zwiększających kon-
kurencję w sektorach sieciowych, co pozytyw-
nie wpłynęło na produktywność gospodarki.  
W 2008 r. Portugalia zajmowała dopiero 26. 
miejsce na 34 kraje pod względem restrykcyj-
ności regulacji (OECD Product Market Regula-
tion). Pakiet reform m.in. liberalizujących rynek 
energii elektrycznej, gazu, obniżających koszty  
w portach morskich czy koszty w telekomunikacji 
pozwolił awansować na 12. miejsce pod wzglę-
dem restrykcyjności regulacji w krajach OECD 

(Monteiro i in., 2017). Gospodarka odniosła korzyści 
już w krótkim okresie, a reformy miały szczególnie 
pozytywny wpływ na firmy o niższej produktyw-
ności i słabszej pozycji rynkowej. To dlatego, że 
wyrównywały się warunki konkurencji, gdyż do 
tej pory największe i najbardziej produktywne 
firmy miały wystarczającą pozycję rynkową, by  
w niekorzystnym otoczeniu regulacyjnym nego-
cjować korzystniejsze dla siebie warunki z firmami 
z sektorów sieciowych (Monteiro i in., 2017).
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2. Konkurencja w Polsce – wybrane trendy 
i konsekwencje

Żywotność konkurencji – 
wybrane trendy

Intensywność konkurencji rynkowej może być 
mierzona przy pomocy wielu wskaźników. Ekono-
miści OECD (2021a) wyróżnili następujące grupy 
i najczęściej stosowane metryki18:

• wskaźniki strukturalne (m.in. koncentracja 
rynku, wielkość efektów skali, bariery regu-
lacyjne, wskaźnik wejść i wyjść firm z sektora, 
wskaźnik przetrwania firm),

• wskaźniki wynikowe (m.in. wielkość marż, 
rentowność),

• wskaźniki z badań sektora przedsiębiorstw 
lub konsumenckich (m.in. substytucyjność 
wybranych dóbr, łatwość zmiany dostawcy, 
postrzeganie intensywności konkurencji),

• pozostałe (m.in. wielkość i dynamika cen, 
dynamika produktywności, innowacyjność).

18 Niestety duża część tych wskaźników jest dostępna z istotnym opóźnieniem w publicznych bazach 
 danych bądź wymaga samodzielnych oszacowań.
19 Średnia roczna liczba zlikwidowanych firm w latach 2020-2021 to 180 tys., z kolei średnia roczna dla 
 okresu 2008–2019 to 290 tys. Zob. dane GUS „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 
 narodowej w rejestrze REGON” (lata 2009–2022).

Dobór wskaźników na potrzeby tego raportu był 
podyktowany przede wszystkim ich dostępnością 
w publicznych źródłach, a także rozumieniem 
konkurencji jako dynamicznego procesu, czyli 
twórczej destrukcji.

W okresie pandemii 2020-2021 liczba zlikwi-
dowanych firm w Polsce była o niemal 40 
proc. niższa niż średnia dla lat 2008–2019 
(wykres 4)19. Może wydawać się to zaskakujące 
ze względu na pandemię, lockdowny i wyni-
kającą z tego recesję, ale był to jednocześnie 
okres bezprecedensowej pomocy publicznej –  
z samego Polskiego Funduszu Rozwoju do firm 
trafiło ponad 73,2 mld zł (Polski Fundusz Roz-
woju, 2022). W tym kontekście mały odsetek 
zlikwidowanych firm oznacza, że utrzymywanie 
działalności stało się wręcz warunkiem koniecz-
nym otrzymania środków finansowych „z tarczy”.  
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O skali dostarczonej płynności finansowej świad-
czy m.in. przyrost depozytów sektora firm, który 
w połączeniu z niewielkim popytem na kredyt 
ze strony firm stał się wyzwaniem dla sektora 
bankowego. We wrześniu 2020 r. nadwyżka de-
pozytów sektora firm nad ich kredytami urosła do 
36,5 mld zł (NBP, 2020) a do sierpnia 2021 r. się-
gnęła 78,5 mld zł (Polski Fundusz Rozwoju, 2022).

Pomoc finansowa państwa w czasie pande-
mii  na pewno pomogła wielu firmom uniknąć 
widma upadłości, ale podtrzymała równocze-
śnie przy życiu wiele firm, które powinny opu-
ścić rynek ze względu na niższą efektywność. 
Według analizy Banku Światowego dla 23 krajów 
Europy i Azji, pomoc państwowa w czasie pande-

20 Według M. Bukowskiego z WiseEuropa, „Państwo dało trochę za dużo, niepotrzebnie skupiając się
 na pomocy bezzwrotnej. Ludzie obudzili się z niesamowitymi pieniędzmi, których nie spodziewali się
 dostać. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi teraz częściową weryfikację, ale ona nie może być 
 doskonała, a poza tym same kryteria udzielania pomocy nie pozwalają, by była ona zwrotna dla
 większości beneficjentów. PFR sprawdza jedynie, czy była ona należna, czy nienależna. Gdyby 
 pomoc zaprojektowano inaczej, jako co do zasady zwrotną, rodzaj krótkoterminowego kredytu
 płynnościowego, umarzalnego w pewnych sytuacjach, mielibyśmy dziś mniejszą presję inflacyjną,
 bo wlanie 8–10 proc. PKB w gospodarkę to było za dużo”. Zob. biznes.gazetaprawna.pl (2021).

mii częściej trafiała do mniej produktywnych oraz 
większych firm, co zaburzało warunki konkurencji 
(Bruhn i in., 2021). Autorzy dowodzą także, że firmy 
państwowe miały więcej problemów z dosto-
sowaniem się do pracy zdalnej oraz sprzedaży 
online niż firmy prywatne, a w krajach o bardziej 
konkurencyjnych rynkach istniała silniejsza zależ-
ność między produktywnością pracy w firmach 
a tym, jak radziły sobie one w czasie kryzysu. 
W rezultacie, w przypadku Polski nadmiarowa 
i nieoptymalnie kierowana pomoc publiczna20 
wraz z niewielką intensywnością konkurencji na 
wielu rynkach i wszechobecnymi firmami pań-
stwowymi – doprowadziły łącznie do silnego 
zniekształcenia warunków równej konkurencji, 
jak również presji inflacyjnej.

Wykres 4. Liczba nowo powstałych i zlikwidowanych firm według rejestru REGON

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z publikacji GUS „Zmiany strukturalne grup podmiotów 

gospodarki narodowej w rejestrze REGON” (lata 2009–2022).
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O słabnącej żywotności konkurencji w Polsce 
w ostatnich latach mogą świadczyć też rosną-
ce wskaźniki przeżycia dla nowych firm, przy 
jednocześnie spadającym odsetku nowych 
firm osiągających zysk (wykres 5). W warun-
kach silnej konkurencji typowym zjawiskiem 
jest to, że im więcej firm nie osiąga zysku, tym 
więcej z nich musi opuścić rynek, a więc spada 

ich przeżywalność. Według danych GUS, z firm 
założonych w 2011 r. 83,9 proc. nadal prowadziło 
działalność w 2016 r., z czego 87,7 proc. genero-
wało zysk. W przypadku firm założonych w 2016 r., 
pomimo pandemii do 2021 r. przetrwało 89,2 
proc., przy czym 84,9 proc. tych pięcioletnich 
firm miało dodatni wynik finansowy.

Wykres 5. Wskaźnik przeżycia dla pięcioletnich firm oraz odsetek firm osiągających zysk w piątym roku 

działalności, według lat ich powstania (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 

2011–2015 oraz kolejnych edycji. 
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Wykres 6. Ocena siły konkurencji przez firmy w badaniach PARP (% ankietowanych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji PARP „Raport o stanie sektora małych i średnich przed-

siębiorstw”. Uwaga: w źródłowych danych brakuje wartości dla 2020 r.

Coraz mniejszą intensywność konkurencji do-
strzegają również firmy. Jeszcze 10 lat temu 
zaledwie 10 proc. małych i średnich przed-
siębiorstw wskazywało, że na swoich rynkach 
odczuwa słabą lub umiarkowaną konkurencję. 
Obecnie ten odsetek sięga 20 proc. (wykres 6). 
O analogiczną wartość obniżył się odsetek firm, 
które twierdzą, że zmagają się z bardzo silną pre-
sją konkurencyjną. Również dane GUS dla nowo-
powstałych przedsiębiorstw wskazują, że mniej-
szy odsetek firm powstałych w 2016 r. doświadcza 
silnej konkurencji w porównaniu z powstałymi 
5 lat wcześniej (wykres 7). Dla ogółu pięciolet-
nich firm ta różnica wynosi 72,6 proc. (powstałe  
w 2011 r.) wobec  63,3 proc. (powstałe w 2016 r.). 
Spośród najważniejszych sektorów, większej 
konkurencji doświadczały firmy wchodzące 
na rynek w 2016 r. w budownictwie, informacji  
i komunikacji oraz edukacji.
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Wykres 7. Odsetek firm istniejących 5 lat, które wskazały zbyt silną konkurencję jako barierę popytową  

(%, według roku powstania firmy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS „przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 

2011–2015” oraz kolejnych edycji. 

Płynność finansowa oraz rentowność netto  
w kluczowych sektorach charakteryzuje się 
niewielką tendencją wzrostową w ostatnich kil-
kunastu latach. W okresie pandemii 2020–2021 
płynność finansowa21 była na wyższym poziomie 
niż średnio w latach 2005–2019 dla każdego  
z analizowanych sektorów – przetwórstwa prze-
mysłowego, budownictwa, 
handlu i napraw pojazdów 
oraz transportu i gospodar-
ki magazynowej (wykres 8). 
W przypadku rentowności 
netto, w 2021 r. było ona wyższa dla każdego  
z ww. sektorów względem średniej 2005–2019,  
z kolei w 2020 r. relatywnie wysoką rentowność 
(w porównaniu z wieloletnią średnią) odnotowa-
ło budownictwo oraz handel i naprawy pojazdów. 

21 Płynność finansowa mierzona wskaźnikiem płynności bieżącej (wskaźnik płynności III stopnia 
 według nazewnictwa GUS) to relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

Należy jednak podkreślić, że rosnąca rentow-
ność przedsiębiorstw oraz płynność finansowa 
nie musi świadczyć o rosnącej sile rynkowej  
z powodu ograniczeń konkurencji. Istnieją jed-
nak dowody, że w niektórych branżach działal-
ność państwa tworząca bariery dla konkurencji 
może powodować wzrost średnich marż (Thum-

-Thysen & Canton, 
2017; Cette i in., 
2018) oraz ogra-
niczać aktywność 
inwestycyjną firm 

(Alesina i in., 2005). Rosnąca płynność finansowa 
może być także odpowiedzią firm na wysoką 
niepewność w otoczeniu (Baum i in., 2005), na 
co również mają wpływ ingerencje instytucji 
publicznych.

Rosnąca rentowność przedsiębiorstw 
oraz płynność finansowa nie musi 

świadczyć o rosnącej sile rynkowej.
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Wykres 8. Wskaźniki rentowności i płynności finansowej w latach 2005–2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dobra koniunktura w ostatnich latach sprzyja-
ła dynamicznemu wzrostowi produktywności  
w Polsce, „przykrywając” negatywne efekty ba-
rier dla konkurencji. Sektor handlu i napraw po-
jazdów odnotował szczególnie wysokie tempo 
poprawy produktywności mierzonej wartością 
dodaną w tys. EUR na jednego pracującego (wy-
kres 9), co prawdopodobnie jest efektem polityki 
gospodarczej ukierunkowanej na zwiększanie 
konsumpcji oraz rosnącej koncentracji dzia-
łalności handlowej (rosnące znaczenie dużych 
graczy). W rezultacie, w krótkim terminie rosną-
ca produktywność może zarówno wskazywać 
na rosnącą efektywność i żywotną konkurencję, 

jak i rosnącą siłę rynkową w sektorze (OECD, 
2021a), która pozwala zwiększać przychody po-
przez korzystne kształtowanie cen sprzedaży  
i zakupów (na potrzeby produkcji lub towarów 
do odsprzedaży). Literatura wskazuje także, że 
silne bariery dla konkurencji na rynku produktów 
lub usług negatywnie wpływają na dynamikę 
wzrostu produktywności (Competition & Markets 
Authority, 2015). Biorąc pod uwagę dowody na 
istnienie silnych barier i zniekształceń rynków 
w Polsce spowodowane ingerencjami państwa, 
wzrost produktywności mógł być większy niż 
zaobserwowany w ostatnich latach.
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Wykres 9. Produktywność (wartość dodana w tys. EUR na jednego pracującego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Nowe firmy w Polsce tworzyły średnio o 30 proc. 
więcej miejsc pracy niż podmioty, które opusz-
czały rynek w latach 2015–2018. Jednocześnie 
pogarsza się efektywność alokacji zasobów 
pracy i kapitału w kluczowych sektorach na 
czele z przemysłem przetwórczym. Szczególnie 
silny przyrost liczby miejsc pracy dzięki nowym 
przedsiębiorstwom miał miejsce w budownic-
twie, transporcie i gospodarce magazynowej 
oraz w sektorach usługowych. W przemyśle 
przepływy miejsc pracy z tytułu nowych i likwi-
dowanych firm były umiarkowane (wykres 10), 
co jest spójne z wnioskiem w raporcie Banku 

Światowego (2021) dotyczącym pogarszającej 
się jakości alokacji zasobów w polskim przemy-
śle, co przyczyniło się do ograniczenia wzrostu 
produktywności w tym sektorze. W ww. publikacji 
wprost wskazuje się na bariery dla konkurencji 
jako przyczynę oraz na potrzebę reform, które 
wyrównają warunki konkurencji między MSP  
a dużymi firmami, nie tylko w sektorze przemy-
słowym. W przypadku sektora handlu i napraw 
malejący wskaźnik powstających i likwidowa-
nych firm wraz z bardzo małymi przepływami 
miejsc pracy może być symptomem istotnych 
barier dla konkurencji (wykres 10).
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Wykres 10. Wybrane wskaźniki dotyczące powstających i likwidowanych firm

Legenda: Wskaźnik powstawania firm to relacja liczby przedsiębiorstw nowo powstałych do liczby przedsię-

biorstw aktywnych; wskaźnik likwidacji firm to relacja liczby przedsiębiorstw zlikwidowanych do liczby przed-

siębiorstw aktywnych; wskaźnik zmiany liczby pracujących obliczony jest według formuły [(liczba pracujących  

w przedsiębiorstwach nowo powstałych/liczba pracujących w przedsiębiorstwach zlikwidowanych) – 1] * 100% 

i obrazuje kierunek zmiany pomiędzy liczbą osób pracujących w przedsiębiorstwach nowo powstałych a liczbą 

osób pracujących w przedsiębiorstwach zlikwidowanych. Wartość wskaźnika większa od zera oznacza wyni-

kowy wzrost liczby pracujących; wartość ujemna – spadek. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

GUS (Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2016–2020, publikacja 2022 oraz wcześniejsze edycje). 
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O ograniczeniach dla konkurencji w Polsce 
może świadczyć również fakt, że firmy o silnie 
spadających przychodach inwestują porów-
nywalne kwoty w relacji do swoich aktywów 
co firmy o stabilnych przychodach. W latach 
2009–2020 zdefiniowane w statystykach GUS22 
firmy stabilne, schyłkowe oraz szybkiego spadku 
inwestowały równowartość między 5 a 7 proc. 
wartości brutto posiadanych środków trwałych 
(wykres 11). Zgodnie z teorią można oczekiwać, 
że firmy szybkiego spadku (tj. takie, które po 
3 latach mają przychody nie większe niż 51,2 
proc. wyjściowego poziomu)23 będą bardziej 
ograniczać także inwestycje odtworzeniowe 

22 Klasyfikacja firm dokonana przez GUS jest przedstawiona pod wykresem 11 (na następnej stronie)
23 Firmy szybkiego spadku stanowiły przeciętnie 4,5 proc. wszystkich firm w okresie 2009–2022 pod
 względem liczebności (średnio 1696 podmiotów na średnio 37,5 tys. badanych przez GUS) 
 i odpowiadały za 1,4 proc. przychodów (średnio za 2009–2020).

(pokrywające amortyzację środków trwałych). 
Alternatywna interpretacja – że firmy szybkiego 
spadku prowadzą inwestycje w środki trwałe 
po to, by powrócić do wzrostu – jest bardzo 
mało prawdopodobna z co najmniej dwóch 
powodów. Po pierwsze, nakłady w relacji do 
środków trwałych są na poziomie 5–6 proc., czyli 
pozwalającym pokryć głównie amortyzację – 
co wyklucza dokonywanie istotnych inwestycji  
w nowe środki trwałe. Po drugie, odwrócenie tak 
negatywnego trendu jak utrata ponad 50 proc. 
przychodów w ciągu trzech lat wymagać może 
poniesienia dużych nakładów finansowych przy 
jednocześnie bardzo dużym ryzyku.
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Wykres 11. Nakłady rzeczowe na aktywa trwałe w relacji do wartości brutto środków trwałych (%) według 

grup firm w latach 2009–2020

Legenda:

• przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu to jednostki, w których (zgodnie z metodologią międzynarodową 

wypracowaną w ramach EIP – Entrepreneurship Indicators Programme) łączne tempo wzrostu przy-

chodów w trzyletnim okresie wynosiło 72,8 proc. i więcej (co oznacza średnioroczny wzrost przychodów 

o 20,0 proc. i więcej),

• przedsiębiorstwa wzrostowe to jednostki, których tempo wzrostu przychodów w ciągu trzech analizowa-

nych lat wynosiło 10,0 proc. i więcej, nie przekraczając 72,8 proc.,

• przedsiębiorstwa stabilne to jednostki uzyskujące w analizowanym trzyletnim okresie zbliżone wartości 

przychodów (tj. w ostatnim roku ich wartość przekraczała 90,0 proc., ale nie była wyższa niż 110,0 proc. 

wartości uzyskanej na początku),

• przedsiębiorstwa schyłkowe to jednostki, dla których przychody uzyskane w ostatnim roku analizowane-

go okresu wynosiły powyżej 51,2 proc., ale nie więcej niż 90,0 proc. przychodów uzyskanych na początku,

• przedsiębiorstwa szybkiego spadku to jednostki charakteryzujące się spadkiem przychodów do po-

ziomu 51,2 proc. i mniej przychodów uzyskanych na początku rozpatrywanego trzyletniego okresu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 

2016–2020, publikacja 2022 oraz wcześniejsze edycje.
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Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest fakt, 
że firmy o stabilnych przychodach inwestu-
ją relatywnie mało w relacji do wartości po-
siadanych środków trwałych brutto24. Dzieje 
się tak mimo wyraźnie dodatniej rentowności 
aktywów (między ok. 5 proc. a 10 proc. w la-
tach 2009–2020, zob. wykres 11). To oznacza, że 
bardziej znaczące inwestycje w środki trwałe, 
które prowadzą do wzrostu wartości aktywów 
netto (po odjęciu amortyzacji), dokonywane 
są głównie w firmach wzrostowych i szybkiego 
wzrostu. W analizowanym okresie stanowiły 
one przeciętnie 50 proc. wszystkich badanych 
firm przez GUS pod względem liczebności oraz 
64 proc. pod względem przychodów ogółem25.
Szczególnej uwagi wymagają relatywnie małe 
inwestycje wśród firm o stabilnych przycho-
dach, które generują ponad 22 proc. przychodu 
ogółu firm.

Podsumowując, istnieje wiele dowodów 
na słabnącą żywotność konkurencji w Pol-
sce, szczególnie w ostatnich latach. Realizacja 
idei „przedsiębiorczego państwa” w polskiej 
praktyce prowadzi do rugowania zjawiska 
konkurencji i zniekształcenia tego procesu 
na wielu rynkach, przy jednoczesnych nie-
powodzeniach instytucji państwowych w roli 
kreatora procesów rozwojowych i wdrażaniu 
potrzebnych reform. Nie ma wątpliwości, że 
istnieje potrzeba prowadzenia dalszych analiz 
ww. zjawisk i zagadnień ze względu na niedosta-
tek dostępnych publicznie badań i opracowań.  
W krajach rozwiniętych widać już ożywioną dys-
kusję na temat słabnącej intensywności kon-
kurencji, możliwych przyczyn i rozwiązań tego 
problemu. W Polsce taka dyskusja praktycznie 
nie jest prowadzona.

24 Takich firm było przeciętnie 24,7 proc. wśród wszystkich badanych firm przez GUS w latach 
 2009–2022. Pod względem przychodów, ich średni udział wynosił 22,3 proc. Zob. GUS (Wybrane 
 wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2016–2020, publikacja 2022, oraz wcześniejsze edycje).
25 Średnia liczba badanych firm to 37,5 tys. zob. GUS, Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości 
 w latach 2016–2020, publikacja 2022, oraz wcześniejsze edycje.

Konsekwencje ograniczeń dla 
konkurencji

Jak wskazano wcześniej, zarówno sama kon-
cepcja twórczej destrukcji, jak i rzeczywista swo-
boda konkurowania na rynku są pod presją 
antyrynkowych idei i praktyki, a problem nie 
dotyczy jedynie Polski. To fundamentalny pro-
blem społeczno-ekonomiczny, gdyż zgodnie z 
opracowaniem Banku Światowego (Dauda & 
Drozd, 2020), słabsze procesy rynkowej kon-
kurencji przekładają się na:
1. obniżenie bodźców do innowacji i ulepszeń 

procesów produkcji (niższa efektywność 
produkcyjna/technologiczna),

2. gorszą jakość alokacji zasobów między 
firmami oraz sektorami gospodarki (niższa 
efektywność alokacyjna),

3. ograniczenie wejść na rynek przez bardziej 
produktywne firmy oraz ograniczenie li-
kwidacji działalności przez nieproduktyw-
ne podmioty (słabsza selekcja rynkowa).

Skutkiem silnej ingerencji państwa w pro-
cesy konkurencji w Polsce jest wolniejszy 
wzrost produktywności, a w konsekwencji 
także całkowitego dobrobytu społecznego 
(Międzynarodowy Funduszu Walutowy, 2019).  
Z analiz MFW wynika jednoznacznie, że krajowe 
oraz zagraniczne firmy prywatne działające  
w Polsce charakteryzują się istotnie wyższą pro-
duktywnością i zwrotem z zainwestowanego 
(Böwer, 2017; Richmord i in., 2019). Istniejące 
bariery dla konkurencji rynkowej oraz niepew-
ność związana z działalnością państwa istot-
nie ograniczają aktywność inwestycyjną, nie 
pozwalając zrealizować możliwych korzyści – 
zarówno wśród inwestujących podmiotów, jak 
i ogólnogospodarczych.
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Poziom nowych inwestycji w Polsce pozo-
staje od wielu lat na niskim poziomie, także  
w okresie rekordowo wysokiego wykorzystania 
mocy produkcyjnych w firmach tj. w latach 
2018–2019. Również bariera po stronie popytu 
w okresie przed pandemią była na najniższym 
poziomie od początku pomiarów przez NBP26. 

26 NBP „Szybki Monitoring NBP”, https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx.

Do 2015 r. wielkość inwestycji w relacji do PKB  
w Polsce była na podobnym poziomie co średnia 
dla 28 krajów UE, jednak począwszy od 2016 r. 
była o 10–14 proc. niższa. Odpowiada to spad-
kowi udziału inwestycji w PKB o około 2 pkt proc. 
w okresie od 2016 r.

Wykres 12. Wskaźnik nowych inwestycji oraz średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach (%)

Uwaga: dane za 2022 r. obejmują średnią dla 3 kwartałów, w pozostałych przypadkach dane roczne stanowią 

średnią dla 4 kwartałów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP „Szybki Monitoring NBP”, https://

www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx
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Polska mogłaby zwiększyć produktywność 
gospodarki nawet o 10–14 proc. w ciągu  
10 lat pod warunkiem przeprowadzenia głę-
bokich reform zwiększających intensywność 
rynkowej konkurencji (Bouis & Duval, 2011).  
W okresie 5 lat, w zależności od tempa wpro-
wadzania zmian, korzyści mogą wynieść 4–6 
proc.27 Choć do wielkości tych oszacowanych 
efektów reform należy podchodzić ostrożnie (ze 
względu na modelowane silne ograniczenie re-
strykcji dla konkurencji oraz zmiany strukturalne 
w gospodarkach, jakie wystąpiły od daty publi-
kacji), istnieje wiele innych badań dla różnych 
gospodarek, wskazujących na istotne korzyści 
z takich reform28. Konkurencja, której sprzyja 
duży zakres wolności gospodarczej, pozytywnie 
wpływa na efektywność inwestycji prywatnych 

– w krajach o bardziej liberalnych warunkach 
dla działalności gospodarczej podejmowane 
prywatne inwestycje miały o 74 proc. większy 
wpływ na PKB niż w silnie skrępowanych go-

27 Ibidem
28 Przykłady: Barnes i in. (2013); Bourlès i in. (2013); De Loecker i in. (2020); Duval & Furceri (2018) 
 oraz Loyaza i in. (2005). 

spodarkach (Gwartney i in., 2006). To spójne  
z przywołaną we wstępie analizą MFW, według 
której gospodarki A. Łacińskiej mimo wysokiej 
stopy inwestycji rosły wolniej ze względu na 
niekorzystne otoczenie dla firm i niedostatek 
reform instytucjonalnych (Bakker i in., 2020). 
 
Podsumowując,  zwiększenie żywotności 

„twórczej destrukcji”, w tym wyrównanie wa-
runków konkurencji między sektorem pry-
watnym a faworyzowanymi firmami pań-
stwowymi, a docelowo szeroka prywatyzacja 
wraz z obniżeniem barier wejścia do sektorów 
sieciowych jest kluczem do przyspieszenia 
rozwoju Polski, zwłaszcza w obliczu bardzo 
wymagającego otoczenia geopolitycznego  
i transformacji energetyczno-klimatycznej.  
W przeciwnym wypadku, trudno będzie osiągnąć 
potrzebną wielkość i produktywność inwestycji, 
przy akceptowalnym poziomie ryzyka dla sek-
tora prywatnego.
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Wnioski

1. Decydenci w Polsce realizują koncep-
cję „przedsiębiorczego państwa” według 
własnego rozumienia i bieżących potrzeb 
politycznych, korzystając ze światowych 
trendów niesprzyjających konkurencji ryn-
kowej. Jednocześnie nie deklarują ani nie 
realizują żadnych istotnych reform zwięk-
szających żywotność rynkowej „twórczej 
restrukturyzacji”.

2. Bariery dla konkurencji w Polsce spowo-
dowane ingerencją państwa są istotnie 
wyższe niż w większości z 38 krajów OECD 
(25. miejsce w zbiorczym rankingu za 2018 r.). 
Największym problemem jest negatywny 
wpływ własności państwowej, a także re-
gulacje w sektorach sieciowych. W odnie-
sieniu do tej drugiej kwestii Polska ma silną 
konkurencję na tle krajów OECD jedynie  
w przypadku dostaw internetu oraz usług te-
lefonicznych. W przypadku energii elektrycz-
nej, gazu ziemnego, transportu lotniczego 
oraz wodnego – w Polsce jest znacznie mniej 
konkurencji niż w krajach OECD.

3. Najważniejsze ingerencje państwa ograni-
czające lub zniekształcające konkurencję 
w ostatnich latach to m.in.: powrót do na-
cjonalizacji firm (de facto); wzrost kontroli 
państwa nad sektorem bankowym i margi-
nalizacja publicznego rynku kapitałowego 
przy jednoczesnej ekspansji działalności 
publicznych podmiotów dostarczających 
finansowanie; szereg zakazów, danin i prefe-
rencji dla wybranych sektorów, podmiotów 
czy produktów.

4. Pomoc publiczna w trakcie pandemii – choć 
niezbędna – poprzez nadmierną skalę i za-
sady jej przyznawania istotnie zniekształ-
ciła warunki konkurencji. W efekcie w la-
tach 2020–2021 liczba zlikwidowanych firm  
w Polsce była o niemal 40 proc. niższa niż 
średnia dla lat 2008–2019. Wzrosły wskaź-
niki przeżycia dla nowych firm, przy jedno-
cześnie spadającym odsetku nowych firm 
osiągających zysk. Z kolei płynność finan-
sowa w latach pandemii była na wyższym 
poziomie niż średnio w latach 2005–2019, do 
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czego przyczyniła się zarówno nadmierna 
pomoc finansowa, jak i wysoka niepewność 
w otoczeniu.

5. Firmy dostrzegają coraz mniejszą presję 
konkurencyjną na rynkach, na których dzia-
łają. 10 lat temu zaledwie 10 proc. małych 
i średnich przedsiębiorstw wskazywało, że 
odczuwa słabą lub umiarkowaną konku-
rencję. Obecnie ten odsetek sięga 20 proc.

6. Dobra koniunktura w ostatnich latach sprzy-
jała dynamicznemu wzrostowi produktyw-
ności w Polsce, „przykrywając” negatywne 
efekty barier dla konkurencji. Badania wska-
zują, że pogarsza się efektywność alokacji 
zasobów pracy i kapitału w kluczowych sek-
torach na czele z przemysłem przetwórczym. 
Firmy o silnie spadających przychodach 
inwestują porównywalne kwoty w relacji 
do swoich aktywów co firmy o stabilnych 
przychodach. Te ostatnie inwestują niewiele 
i głównie pokrywają amortyzację.

7. Poziom nowych inwestycji pozostaje od wie-
lu lat na niskim poziomie, także w okresie 
rekordowo wysokiego wykorzystania mocy 
produkcyjnych w firmach tj. w latach 2018–
2019. Do 2015 r. wielkość inwestycji w relacji 
do PKB w Polsce była na podobnym pozio-
mie co średnia dla 28 krajów UE. Od 2016 r. 
udział inwestycji w PKB Polski jest o około  

2 pkt proc. niższy niż w UE-28. W niektórych 
branżach działalność państwa tworząca 
bariery dla konkurencji może nie tylko ha-
mować inwestycje, ale także powodować 
wzrost średnich marż.

8. Możliwe jest zwiększenie produktywności 
polskiej gospodarki nawet o 10–14 proc.  
w ciągu 10 lat pod warunkiem przeprowa-
dzenia głębokich reform zwiększających 
intensywność rynkowej konkurencji. W kra-
jach o bardziej liberalnych warunkach dla 
działalności gospodarczej podejmowane 
prywatne inwestycje o tej samej wartości 
mogą nawet o 3/4 silniej wpływać na PKB 
niż w silnie skrępowanych gospodarkach.

9. Polska gospodarka potrzebuje zwiększe-
nia żywotności „twórzejj destrukcji”, w tym 
wyrównania warunków konkurencji mię-
dzy sektorem prywatnym a faworyzowa-
nymi firmami państwowymi, a docelowo 
szerokiej i kompletnej prywatyzacji wraz 
z obniżeniem barier wejścia do sektorów 
sieciowych. Takie działania są niezbędne do 
przyspieszenia rozwoju Polski poprzez pro-
duktywne inwestycje, zwłaszcza w obliczu 
bardzo wymagającego otoczenia geopo-
litycznego, wysokiej inflacji i transformacji 
energetyczno-klimatycznej.

Analiza odzwierciedla wyłącznie osobiste poglądy autora i nie może być wiązana z żadnymi podmiotami 

trzecimi, z którymi autor współpracuje. Treść powyższej analizy nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prze-

pisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących 

rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 

Raport nie może służyć jako podstawa do dokonywania inwestycji w jakiekolwiek aktywa, w tym papiery 

wartościowe, w związku z czym autor nie odpowiada za skutki jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie 

informacji lub opinii zawartych w tym raporcie.
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