
"WPŁYW ZMIAN POLITYCZNYCH I 
GOSPODARCZYCH PO 1989 ROKU 
NA STRUKTURĘ ZATRUDNIENIA". 



Troszkę historii.. 

 Gospodarka Polski Ludowej  to system 
gospodarczy  związany ściśle z ustrojem panującym w Polsce w 
latach 1944–1989, wzorowanym na rozwiązaniach radzieckich. 
Główną cechą gospodarki Polski Ludowej było jej 
podporządkowanie celom politycznym. 

 Rozwój gospodarczy opierał się na dokonanych zasadniczych 
reformach społecznych.  

 Zasadniczym narzędziem sprawowania kontroli nad procesami 
gospodarczymi był system planów gospodarczych. Szczególne 
znaczenie miał przy tym plan trzyletni – reforma 
rolna, nacjonalizacja przemysłu i zasiedlanie tzw. Ziem 
Odzyskanych. Następne plany wielokrotnie zmieniano i 
realizowano w części. Konstruowania planów wieloletnich 
zaprzestano po 1989 roku. 

 



Obejrzyjcie film 

 https://www.youtube.com/watch?v=mHWYM
YffL6o 

 

 

 

 Rodzice, a na pewno dziadkowie pamiętają te 
czasy. Może warto zapytać jak to było kiedyś?  

https://www.youtube.com/watch?v=mHWYMYffL6o
https://www.youtube.com/watch?v=mHWYMYffL6o


Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co 
zawdzięczamy transformacji gospodarczej 

 Analizy porównawcze potwierdzają, że transformacja w 
Polsce okazała się ogromnym sukcesem gospodarczym. 

 Polska miała najszybciej rozwijającą się gospodarkę 
spośród wszystkich krajów byłego bloku wschodniego w 
całym okresie po upadku realnego socjalizmu w 1989 r. 

 Polski cud gospodarczy nie byłby możliwy bez reform 
zmieniających gospodarkę z niesprawnego modelu 
centralnego planowania na kapitalizm na wzór zachodni. 

 Przemiany rynkowe w Polsce zapoczątkowała ustawa 
Wilczka, jednak najistotniejsze zmiany wprowadził nieco 
późniejszy i obejmujący szeroki zakres reform plan 
Balcerowicza. 



 Polska odniosła sukces również pod innym 
względem – odrabiania zaległości w 
porównaniu do gospodarek Zachodu.  

 W 1950 r. dochód na mieszkańca w Polsce był 
na podobnym poziomie jak w Hiszpanii, jednak 
przez kolejne dziesięciolecia hiszpańska 
gospodarka rozwijała się o wiele szybciej od 
polskiej. W konsekwencji w 1989 r. polski 
dochód był o połowę mniejszy od 
hiszpańskiego. Od tego momentu sporo się 
jednak zmieniło i w tej chwili Polsce brakuje do 
Hiszpanii pod tym względem tylko dwudziestu 
kilku procent.  



 Warto porównać też Polskę z Ukrainą, w której jeszcze 
na początku transformacji dochód na mieszkańca był 
podobny jak w Polsce. Brak niezbędnych reform na 
Ukrainie sprawił, że dziś różnica pomiędzy dochodem 
u nas i u naszych wschodnich sąsiadów jest ponad 
trzykrotna na korzyść Polski. To jedno z wyjaśnień,  
dlaczego Polska jest atrakcyjnym miejscem dla 
imigrantów z Ukrainy.  

 Polsce udało się też nadrobić dystans względem innych 
rozwiniętych gospodarek – w 1989 r. polski dochód na 
mieszkańca stanowił tylko 34% dochodu niemieckiego 
i 33% dochodu amerykańskiego. W 2016 r. stanowił już 
odpowiednio 57% i 47%. W konsekwencji od 2009 r. 
Polska jest zaliczana przez Bank Światowy do grona 
krajów o wysokim dochodzie.  
 



 Coraz bardziej poziom życia w Polsce 
przypomina ten na Zachodzie – inaczej niż przed 
kilkudziesięciu laty Polacy korzystają teraz z 
takich samych dóbr jak Niemcy, Francuzi czy 
Włosi. Towary, które dla mieszkańców Zachodu 
są czymś oczywistym, przestały być dla Polaków 
synonimem luksusu. Poprawiły się też istotnie 
wskaźniki pozaekonomiczne. 

  Wzrosła też oczekiwana długość życia w 
momencie urodzenia – z 71 lat w 1990 r. do 77,5 
roku w 2016 r. Z pewnością poprawa ta wynika w 
dużej mierze z postępu technologicznego. 

 



 Zasługą udanej transformacji jest jednak to, że 
możemy w pełni w postępie technologicznym 
uczestniczyć – inaczej niż np. mieszkańcy 
Ukrainy, gdzie te wskaźniki poprawiły się w o 
wiele mniejszym stopniu. Udana transformacja 
pozwoliła też Polsce na wejście do świata 
globalnej wymiany handlowej, w tym do struktur 
Unii Europejskiej, dzięki czemu Polacy mogą 
swobodnie jeździć po zachodniej Europie, 
jeszcze łatwiej inwestować i sprzedawać swoje 
towary za granicą czy przyjmować 
zagranicznych inwestorów z ich 
zaawansowanymi technologiami u siebie. 

  Po trzydziestu latach od rozpoczęcia 
transformacji Polska stała się wreszcie częścią 
Zachodu. 



Praca domowa 

 Na podstawie podręcznika ( s.184) wymień 
cechy gospodarki centralnie sterowanej i 
gospodarki rynkowej. 

 Wyjaśnij pojęcia: konurbacja i aglomeracja. 
 

 Tradycyjnie notatce robimy zdjęcie i 
wysyłamy w wiadomości prywatnej   


