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Wzmocnienie potencjału reprodukcyjnegopolskiej gospodarkiwymaga 

uwzględnia w tym procesie czterech czynników: kapitału naturalnego, kapitału 

materialnego,kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego. Do tego zbioru dołącza 

się coraz częściej czynnik technologii, którego rola nieustannie wzrasta. Ich rola 

zależna jest od poprawyich efektywności alokacyjnej. Taka tendencja ujawniła się w 

miarę pogłębiania procesów integracyjnych po wstąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej. Baza reprodukcji społecznej polskiej gospodarki jest funkcją jej 

alokacji oraz efektywności wykorzystania wskazanych czynników jego kształtowania 

[5, s. 100-103; 6, s. 99-100; 7, s. 44-57; 8, s. 100-103; 9. s. 100-104] 

Polska będąc krajem średniej wielkości, liczącym 312 tys.km2 leżącym w środku 

Europy na Nizinie Polskiej ograniczonej na północy wodami Morza Bałtyckiego a na 

południu pasmami górskimi Karpat i Sudetów znajduje sięz jednej strony z zachodu 

Europy w obszarze oddziaływania klimatu umiarkowanego przejściowego 

(morskiego znad dużego akwenu Oceanu Atlantyckiego), z drugiej strony zaś ze 

wschodu kontynentalnego, znad obszarów lądowych wschodniej Europy i północnej 

Azji. Położenie geopolityczne lokuje Polskę między dwoma dużymi sąsiadami Rosją 

i Niemcami. Sąsiaduje ona bezpośrednio z siedmioma: Rosją, Litwą, Białorusią, 

Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami.  

Takie położenie Polski wpływa w sposób znaczący na kształtowanie procesów 

reprodukcyjnych. Ich efektem są wskaźniki dobrobytu materialnego.Analiza ich 

kształtowania – zwłaszcza zaś PKB - dowodzi w praktyce stałego ich wzrostu, 

chociaż w różnym tempie, poczynając od początku lat 90. XX wieku. Ulegały ono 

zdynamizowaniu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W drugiej dekadzie 

XXI wieku tempo przyrostu ich przyrostu było również dodatnie, chociaż na 

niższymich poziomu[7, s. 44-57; 8, s. 695]. Obecnie jego prognozy – formułowane 

przez Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank 

Odbudowy iRozwoju, Narodowy Bank Polski, a także Instytut Prognoz i Analiz 

Gospodarczych – zakładają utrzymanie tendencji wzrostowej [1, s. 9-11]. 

Wpływ na pozytywne zmiany bazy potencjału reprodukcyjnego ma kapitał 

naturalny. Zależą one nie tylko od wielkości konkretnego zasobu naturalnego, ale też 

od jego użyteczności gospodarczej, możliwości pozyskania oraz wykorzystania. 

Polska obdarzona została przez naturę zróżnicowanymi co do wielkości i rangi 

zasobami naturalnymi. Dysponuje zasobami użytków rolnych o dominacji gleb 
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średnich i gorszych oraz zasobami leśnymi obejmującymi prawie ¼ obszaru kraju. 

Na terenie kraju wydobywa się ponad 70 różnych surowców mineralnych, spośród 

których 40 surowców jest bardzo ważnych dla gospodarki narodowej.  

Również znaczący jest wpływ kapitału materialnego na zmiany potencjału 

reprodukcyjnego polskiej gospodarki. Znalazło to odzwierciedlenie w wielkości i 

tendencjach wzrostowych produkcji przemysłowej, w budownictwie i rolnictwie. 

Mimo różnych mankamentów poprawia się wyraźnie infrastruktura ekonomiczna 

kraju, co znajduje odzwierciedlenie w przyroście długości sieci rurociągowych  oraz 

długości dróg publicznych. Analizy zmian materialnej bazy reprodukcyjnej ujawniły 

tendencje do zmiany ról nie tylko poszczególnych czynników wytwórczych, ale 

również działów i gałęzi gospodarki narodowej.  

W procesach wzmacniania potencjału reprodukcyjnego gospodarki narodowej 

docenić należy również kapitał ludzki, którego podstawą kształtowania są zasoby 

demograficzne kraju liczące obecnie 38 mln mieszkańców. Pozytywną tendencją tego 

procesu jest odwrócenie spadkowej tendencji przyrostu naturalnego,negatywną zaś 

stroną jest spadek liczby pracujących przy zwiększającej się liczbie ludności w wieku 

poprodukcyjnym.Zmianom uległa także struktura zatrudnionych w gospodarce 

narodowej. Niepokojącym zjawiskiem z punktu widzenia potencjału reprodukcyjnego 

gospodarki narodowej jest wyraźny przyrost liczny emerytów i rencistów oraz 

zjawiska emigracji długookresowej.  

Istotny wpływ na wzmacnianie potencjału reprodukcyjnego ma kapitał społeczny 

rozumiany jako indywidualne i instytucjonalne stosunki międzyludzkie 

odtwarzającekontakty gospodarcze, które nawiązywane są w toku procesu 

gospodarczego przez podmioty gospodarcze  za pośrednictwem dóbr materialnych  

oraz za pośrednictwem usług. Jako taka dokonuje się ona w wymiarze wewnętrznym 

(danego kraju i jej gospodarki), jak i w wymiarze zewnętrznym (zagranicznym). 

Odzwierciedleniem tego rodzaju reprodukcji społecznej w gospodarce narodowej w 

wymiarze wewnętrznym są jej tendencje wzrostowe, a w kontaktach z światem 

notowanie- poczynając od 2015r. - dodatnie saldo obrotów.  

Współcześnie, a podejście takie zostało zdynamizowane po wstąpieniu Polski do 

struktur Unii Europejskiej, rosnąca rangę w realizacji procesów reprodukcji 

społecznej zaczął zyskiwać kapitał technologiczny Pozwala to na generowanie 

nowych jakościowo rozwiązań dotyczących wytwarzania nowych produktów, 

procesów i rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zarządczych, które to 

mogą mieć charakter materialny lub niematerialny.  

W praktyce życia społeczno-gospodarczego w latach przynależności Polski do 

Unii Europejskiej potencjał reprodukcyjny polskiej gospodarki uległ wyraźnemu 

wzmocnieniu. Sprzyjała temu polityka ekonomiczna, jak również strategia jej 

realizacji, starająca się  wykrzesać więcej mocy z istniejącego kapitału naturalnego, 

materialnego, ludzkiego, społecznego i technologicznego. Uwidaczniały się jednak 

braki kapitału instytucjonalnego.  

Wyniki analizy SWOT przeprowadzone w celu dokonania oceny sytuacji i zmian 

społeczno-ekonomicznych w Polsce w okresie funkcjonowania naszego kraju w 

strukturach Unii Europejskiejdowodzą przewagi mocnych stron procesu reprodukcji 

społecznej nad jego słabymi stronami oraz dominacji szans nad zagrożeniami. 
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Utrzymanie tej pozytywnej tendencji wymaga nieustannego podejmowania wielu 

przedsięwzięć z obszaru polityki gospodarczej, jak i strategii jej realizacji. 

Uzasadnionym i możliwym, odwołując się do siatki macierzy SWOT,staje się 

wzięcie pod uwagę orientacji na strategię agresywną powiązana z konkurencyjną. 
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Теоретическое осмысление текущих тенденций в мировом хозяйстве не 

имеет однозначных трактовок, но имеет принципиальное значение для точки 

отсчета:«что мы есть», «какие наши количественные и качественные достиже-

ния», «куда развиваться и какой класс или социальная группа является домини-

рующей с точки зрения влияния на общественное благосостояние», с кем «дру-

жить и против кого» и в каких формах, кому и какая будет от этого выгода и пр. 

Это, впрочем, неудивительно. Вызывает тревогу то, что для нынешнего этапа 

постглобализма вектор этих оценок слишком противоречив и имеет малую схо-

димость в дискуссиях при кажущемся рациональном мышлении философов, 

экономистов и других специалистов, занимающихся глобальными изменениями 

и оценками. Смещение аналитического акцента с отношений (!) производства и 

воспроизводства (политэкономический подход) на стадию обмена и потребле-

ния, принятие аксиом о субъективистско-индивидуалистических предпосылках 

с узкой утилитарно-экономической рациональностью в лучшем случае обеспе-

чили идеологическое сопровождение и оправдание капитала как явления со 

всеми вытекающими последствиями. Но, как оказалось, все-таки целое не есть 


