W dniu 15 lutego 2017r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się prezentacja raportu The
Heritage Foundation oraz The Wall Street Journal p.t. „Indeks Wolności Gospodarczej 2017”
Raport ten jest dorocznym

rankingiem

najbardziej wolnościowych gospodarek świata.

Indeks Wolności Gospodarczej, przygotowywany corocznie od ponad 20 lat, jest najbardziej
popularnym rankingiem na świecie i zaprezentowany został przez prezesa Tomasza
Wróblewskiego z

Fundacji Warsaw Enterprise

Institute. WEI jest wyłącznym polskim

partnerem światowego raportu. Według najnowszej edycji Polska zajęła 45 pozycję na 180
ocenianych państw i pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”. W porównaniu z
zeszłym rokiem pozycja Polski pogorszyła się o 1 pkt. Niewielki spadek wynikał ze
dynamicznego wprowadzania reform w innych państwach, co pozwoliło im wysunąć się
przed Polskę. W tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje wyższy odczyt
w zakresie rynku pracy (+3,5), poziomu fiskalizmu (+0,6), i wydatków publicznych (+0,4).
Gorzej wypadliśmy w kategorii korupcja (-5.5) i prawo własności (-4.2). Zarzuty korupcji
występują najczęściej przy zamówieniach publicznych. Na wskaźniku „prawo własności”
swoje piętno wywarła ustawa o obrocie ziemią rolną i lasami. W kategorii otwartości rynku
odnotowaliśmy spadek w jednej tylko kategorii - w handlu (-1), co jest efektem planowanego
podatku handlowego. W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne
gospodarczo, niezmiennie znajdują się: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria
oraz Australia, co jednocześnie plasuje je w czołówce najbogatszych państw na świecie.
Wśród krajów europejskich w czołówce utrzymują się: Szwajcaria, Estonia, Irlandia, Wielka
Brytania, Gruzja, Luksemburg oraz Litwa. Prezentacji Raportu w Ministerstwie Rozwoju
towarzyszyła debata z udziałem zaproszonych ekspertów: Minister Jadwigi Emilewicz, posła
Adama Abramowicza, Jacka Niewęgłowskiego - dyrektora do spraw strategii w firmie P4
sieci Play. Fundacja Warsaw Enterprise Institute była reprezentowana przez prezesa Tomasza
Wróblewskiego oraz prof. Roberta Gwiazdowskiego. Jacek Niewęgłowski, z Zarządu firmy
Play powiedział, że raport jak na dłoni pokazuje szerszy problem Europy w konkurencji z
państwami azjatyckimi czy Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że inwestor musi zmierzyć
się z całą gamą barier administracyjnych i ograniczeń regulacyjnych, które utrudniają przede
wszystkim możliwości inwestycyjne, a co za tym idzie hamują rozwój przedsiębiorczości.
Poseł Adam Abramowicz stwierdził, że Polska potrzebuje przełomu, który da impuls do
rozwoju. Takim impulsem według posła może być reforma podatkowa PIT i CIT, która
znacznie obniży obciążenia pracy, a zwiększy obciążenia korporacji, które unikają płacenia
podatku. Robert Gwiazdowski uważa, że jest to kolejny raport, który nie zostawia cienia

wątpliwości co do tego, że poziom dobrobytu i jakość życia obywateli zależą od poziomu
wolności gospodarczej. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że pozycja
Polski w tym rankingu nie jest satysfakcjonująca i powinniśmy uzyskać wyższe miejsce.
Minister powiedziała, że wolność gospodarcza jest kluczową zasadą Konstytucji Biznesu, a
rdzeniem całego pakietu prowolnościowych przepisów ustawa - Prawo przedsiębiorców. Jej
projekt jest już w konsultacjach. Minister dodała, że liczy na czynny udział przedstawicieli
biznesu w pracach nad całościową reformą systemu prawa gospodarczego, dotyczącego także
uproszczeń podatkowych czy prowadzenia działalności innowacyjne i jest przekonana, że nie
tylko przedsiębiorcy docenią jego walory, ale również instytucje oceniające warunki
funkcjonowania firm w Polsce.
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