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SYNTEZA 
 
Generalna ocena stanu polskiej gospodarki w roku 2008 nie może być jednoznaczna. W I półroczu 
gospodarka rozwijała się w dość szybkim tempie, mimo iż kontynuowana była zaobserwowana w roku 
2007 spadkowa tendencja dynamiki PKB z kwartału na kwartał. W II półroczu, a szczególnie w IV 
kwartale nastąpiło jednak znaczące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Ta niekorzystna 
tendencja występuje także w I półroczu 2009 roku. 
 
O sytuacji ekonomicznej kraju w roku 2008 zdecydowała kondycja gospodarki w II półroczu. W skali 
roku odnotowano obniżenie tempa wzrostu PKB, produkcji przemysłowej oraz usług rynkowych i 
nierynkowych. Zmniejszyła się dynamika obrotów z zagranicą, zarówno po stronie eksportu, jak i 
importu. Sytuacja na rynku pracy kształtowała się natomiast względnie korzystnie. Odnotowano wzrost 
zatrudnienia i szybki wzrost wynagrodzeń. Obniżyła się stopa bezrobocia rejestrowanego. Wzrost 
zatrudnienia i wynagrodzeń przełożył się na przyspieszenie dynamiki spożycia, które nie 
zrekompensowało ponad dwukrotnego spadku tempa wzrostu inwestycji. W efekcie dynamika popytu 
krajowego obniżyła się. Zmniejszonej dynamice produkcji towarzyszyło przyspieszenie tempa wzrostu 
wynagrodzeń, co skutkowało szybkim wzrostem inflacji. Nastąpiła istotna deprecjacja złotego w 
stosunku do podstawowych walut. Nie przełożyło się to jednak na widoczny wzrost eksportu ze względu 
na spadek popytu u naszych partnerów, a także wzrost jednostkowych kosztów pracy w Polsce. 
Pogorszyły się wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zmniejszona produkcja spowodowała spadek 
zaplanowanych dochodów budżetowych. Wzrósł deficyt sektora finansów publicznych ponad 
maksymalną wysokość zakładaną w Kryteriach z Maastricht.  
 
Przyczyną spowolnienia gospodarczego w Polsce był globalny kryzys finansowy, który następnie 
przekształcił się w światowy kryzys ekonomiczny. Negatywne skutki kryzysu dotarły do Polski w II 
półroczu 2008 roku, kilka miesięcy po jego ujawnieniu się w przodujących gospodarkach światowych. 
Należy jednak podkreślić, że o ile w tych gospodarkach odnotowano recesję, o tyle w Polsce nastąpiło 
znaczące spowolnienie. Przyczyną relatywnie lepszej sytuacji naszego kraju jest stosunkowo wysoki 
popyt wewnętrzny oraz paradoksalnie, niezbyt wysoki udział handlu zagranicznego w PKB Polski.  
 
Kryzys finansowy oddziałuje na polską gospodarkę jako zaburzenie zewnętrzne. Jest on zatem 
odczuwany pośrednio, głównie poprzez kanał kredytowy oraz handlowy. Pomimo, że polski system 
bankowy nie jest źródłem problemów, to przeszacowanie ryzyk i zaostrzenia kryteriów kredytowych, 
spowodowały zmniejszenie dostępności kredytu oraz wzrost kosztów pozyskania pieniądza na rynku 
kapitałowym dla gospodarstw domowych i firm. Pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów 
ograniczyło popyt zewnętrzny. Jako moderator wpływu kryzysu finansowego na polską gospodarkę 
oddziaływał też kurs walutowy. Osłabienie kursu spowodowało poprawę konkurencyjności polskiego 
eksportu, znacząco ograniczając import. Eksport netto stał się głównym czynnikiem wzrostu w pierwszej 
połowie 2009 roku.  
 
Skutkiem lepszej sytuacji gospodarczej Polski niż krajów unijnych było zmniejszenie różnicy w poziomie 
rozwoju ekonomicznego. Wielkość PKB na mieszkańca Polski wzrosła do 57,5% średniej unijnej. 
Jednak w dalszym ciągu występuje istotna różnica w poziomie rozwoju Polski i przodujących krajów 
unijnych. W celu jej zlikwidowania niezbędne jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla rozwoju 
przedsiębiorczości oraz zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi przez 
sprawne instytucje publiczne. Realizacja tego celu spowoduje wzrost konkurencyjności oraz zapewni 
wysoki i zrównoważony wzrost gospodarczy. 
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE. Po kilku latach wysokiego tempa wzrostu nadszedł okres 
spowolnienia gospodarczego. Poczynając od II półrocza 2007 roku gospodarka Stanów Zjednoczonych, 
będąca lokomotywą światowego wzrostu gospodarczego, borykała się z kryzysem na rynku 
nieruchomości i zawirowaniami na rynku finansowym. Początkowe problemy dotyczyły kredytów 
subprime, a konkretnie nadmiernej liberalizacji w udzielaniu kredytów osobom o niskich dochodach. W 
rezultacie nastąpił spadek cen domów, który przełożył się na trudności w sektorze bankowym: bank 
hipoteczny Lehman Brothers zbankrutował, a Fed wyraził zgodę na przejęcie banku Fannie Mea i 
Freddie Mac. Z upływem czasu kryzys na rynku finansowym przekształcił się w kryzys gospodarczy, 
recesję w gospodarce amerykańskiej. Znaczącemu obniżeniu uległo zapotrzebowanie USA na import 
towarów i usług. W celu zapobieżenia pogarszającej się sytuacji gospodarczej USA wdrożone zostały 
pakiety stymulujące, których wartość sięgnęła 1 bln USD. 
 
Drastyczne ograniczenie importu amerykańskiego (największy importer na rynku światowym) nie mogło 
pozostać bez wpływu na gospodarkę globalną. Kraje będące eksporterami na rynek amerykański 
zmuszone zostały w 2008 roku do ograniczenia swej produkcji, a także importu. Popyt globalny, a wraz 
z nim produkcja w większości liczących się gospodarek zaczęły spadać. Obroty handlu światowego 
zmniejszyły się o 2,6%. Nastąpiło spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego z poziomu 5,2% w 
roku 2007 do 3,2% w roku 2008. Światowe giełdy odnotowały znaczne spadki kursów akcji i głównych 
indeksów giełdowych. Istotnej zmiany sytuacji nie odnotowano także w I półroczu 2009 roku. 
 
Ogólnoświatowe trendy nie omijają Wspólnoty Niepodległych Państw. Na rozwijających się azjatyckich 
rynkach sytuacja jest w dalszym ciągu dobra, choć gorsza niż przed kryzysem. Tempo wzrostu PKB 
Chin zmniejszyło się z 13% w 2007 r. do 9% w 2008 r. Spadek globalnego popytu dotknął oparte w 
dużej mierze na eksporcie azjatyckie gospodarki. Jednak wciąż utrzymujący się względnie wysoki popyt 
w Chinach i Indiach, skierował przedsiębiorców azjatyckich na rynek wewnętrzny.  
 
Globalny kryzys wpłynął destabilizująco na gospodarkę Unii Europejskiej. Prawie wszystkie państwa 
członkowskie odnotowały ujemny wzrost w II półroczu 2008 r. i na początku 2009 r. Popyt wewnętrzny, 
ze względu na trudną sytuację na rynku finansowym, obniżył się z 2,4% w 2007 r. do 0,6% w roku 2008. 
Efektem zmniejszenia się globalnego popytu oraz spadku cen towarów był spadek inflacji w strefie euro 
do zerowego poziomu w maju 2009 r. 
 
Unia Europejska próbuje stymulować gospodarkę pakietami antykryzysowymi. Państwa członkowskie 
podjęły wspólne działania w IV kwartale 2008 r. Ich podstawą jest plan ratunkowy dla gospodarki UE 
EERP (European Economic Recovery Plan), który przewiduje wykorzystanie 200 mld EUR 
na zwiększenie popytu i stworzenie korzystnych warunków powrotu gospodarki europejskiej na ścieżkę 
szybkiego wzrostu.  
 
Ze względu na silne powiązania gospodarki polskiej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 
szczególnie duże znaczenie dla gospodarki krajowej ma koniunktura gospodarcza w tych krajach. 
Dekoniunktura występująca w 2008 roku skutkowała obniżeniem tempa wzrostu polskiego eksportu na 
rynek unijny. W IV kwartale 2008 roku odnotowano nawet spadek eksportu na ten rynek, który pogłębił 
się do 23% po pięciu miesiącach 2009 roku. W 2008 roku udział Unii Europejskiej w polskim eksporcie 
stanowił 77,8%. 
 
Kraje Unii Europejskiej są nie tylko głównymi partnerami handlowymi Polski, lecz także kluczowymi 
inwestorami zagranicznymi w naszym kraju. Pogarszająca się koniunktura gospodarcza spowodowała 
spadek ogólnej kwoty BIZ w 2008 roku do poziomu 11,3 mld zł (o 32%). 
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KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Konkurencyjność gospodarki odzwierciedla 
sytuację i znaczenie kraju na arenie międzynarodowej. Jest pojęciem bardzo złożonym, opisywanym 
przez wiele wskaźników cząstkowych dotyczących marko- i mikroekonomicznych aspektów 
prowadzenia działalności gospodarczej. W rankingach konkurencyjności Polska wypada niekorzystnie, 
zajmując odległe pozycje. W każdym zestawieniu Polskę wyprzedza większość państw należących 
do UE-27.  
 
Do słabych stron gospodarki Polski zalicza się niekorzystne warunki rozpoczynania działalności 
gospodarczej, trudność płacenia podatków i długi czas dochodzenia należności z umów. Ponadto zła 
pozycja naszego kraju wynika z funkcjonowania nieefektywnych instytucji publicznych, słabo rozwiniętej 
infrastruktury oraz braku innowacji. Negatywnie ocenia się niską elastyczność rynku pracy, niską stopę 
zatrudnienia i wysokie obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców.  
 
Pozytywny wpływ na ocenę konkurencyjności polskiej gospodarki ma łatwość uzyskania kredytu, niski 
poziom inflacji, dobrej jakości szkolnictwo wyższe i szkolenia, duży rynek i stabilność 
makroekonomiczna. W raportach wysoko oceniono także polską politykę fiskalną, monetarną i 
handlową.  
 
Należy zwrócić uwagę, iż rankingi konkurencyjności opierają się na danych statystycznych sprzed około 
dwóch lat. Dlatego też nie wszystkie wyżej podane informacje zgodne są z obecną sytuacją. 
 
WZROST GOSPODARCZY. Od 2003 roku Polska znajdowała się w okresie silnego wzrostu, 
obejmującego wszystkie główne sektory gospodarki. W 2007 roku tempo wzrostu PKB wyniosło 6,8%. 
Dobra koniunktura utrzymywała się również w I półroczu 2008 r., kiedy to PKB wzrósł o ok. 6%. Dopiero 
w II połowie 2008 roku tendencja wzrostowa spowolniła. W III kwartale tempo wzrostu obniżyło się do 
5,0%, a w IV kwartale do 2,8%. W rezultacie roczny wzrost PKB wyniósł 4,9% i był niższy niż w 
poprzednich dwóch latach. Mimo to, tempo wzrostu w naszym kraju jest jednym z najwyższych w Unii 
Europejskiej. 
 
Głównym motorem wzrostu w ostatnich latach był popyt krajowy, napędzany przyrostem zatrudnienia i 
wynagrodzeń realnych. W roku 2008 zatrudnienie zwiększyło się o 3,7%, a wynagrodzenia realne o 
6,0%. Spożycie ogółem wzrosło o 5,9% (w 2007 roku o 4,6%), na co w dużej mierze wpływ miał wzrost 
konsumpcji indywidualnej. W 2008 r. dynamika popytu krajowego jednak spowolniła do 5,4% (z 8,7%), 
głównie na skutek ograniczenia działalności inwestycyjnej. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 
8,2% wobec 17,6% w roku 2007. W I półroczu nakłady zwiększyły się o ok. 15%, a w II półroczu 
zaledwie o ok. 4%. Tempo wzrostu wynagrodzeń realnych wyprzedzało tempo wzrostu PKB, skutkując 
wzrostem jednostkowych kosztów pracy, które zwiększyły się o 3,5%, wobec 0,5% w Unii Europejskiej. 
W wyniku spowolnienia dynamiki światowej gospodarki spadło tempo wzrostu importu i eksportu. W 
drugim półroczu silna deprecjacja złotego przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności polskich towarów 
(w kierunku przeciwnym oddziaływał wzrost jednostkowych kosztów pracy) i w konsekwencji do rozwoju 
eksportu, ograniczając negatywne skutki spowolnienia wzrostu u głównych partnerów handlowych 
naszego kraju. 
 
Największy wkład we wzrost PKB w 2008 roku miało spożycie (4,6 pkt. proc.), a następnie akumulacja 
brutto (1,0 pkt. proc.), w tym nakłady brutto na środki trwałe (1,8 pkt. proc.). Wkład eksportu netto, 
podobnie jak przed rokiem był negatywny. 
 
Wartość dodana brutto zwiększyła się o 4,9% (6,7% przed rokiem). W usługach rynkowych wartość 
dodana wzrosła o 5,9% (przed rokiem o 6,5%), a w przemyśle o 3,9% (przed rokiem o 10,1%). O 
wzroście wartości dodanej brutto ogółem w 2008 roku zdecydował sektor usług rynkowych. 
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INWESTYCJE. Inwestycje odzwierciedlają stan gospodarki oraz jej perspektywy rozwojowe. Wzrost 
wydatków inwestycyjnych firm, w połączeniu z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
wskazuje na dobry stan gospodarki i korzystne perspektywy jej rozwoju, umożliwiające 
przedsiębiorstwom osiąganie zysków. Z kolei zły stan gospodarki i nie rokujące poprawy prognozy jej 
dalszego rozwoju powodują zahamowanie procesów inwestycyjnych oraz odpływ inwestycji do bardziej 
perspektywicznych regionów świata. Poziom inwestycji warunkuje właściwy rozwój gospodarki i jest 
niezbędny do wzrostu jej konkurencyjności i konkurencyjności poszczególnych jej gałęzi. Wzrost 
inwestycji w park maszynowy i urządzenia produkcyjne przyczynia się w zasadniczy sposób do 
unowocześnienia m.in. sektora przemysłu, zwiększając efektywność procesów produkcyjnych oraz 
poprawiając jakość produktów.  
 
Od 2003 roku następował systematyczny wzrost wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Istotne 
zwiększenie nastąpiło w 2006 roku (o 16,8%). W kolejnym roku tempo ich wzrostu jeszcze 
przyspieszyło do 20,4%). W roku 2008, w związku z dekoniunkturą globalną, tempo inwestowania 
obniżyło się do 8,7%, głównie na skutek ograniczenia działalności inwestycyjnej w II półroczu. Nakłady 
inwestycyjne w skali roku zamknęły się kwotą 213 mld zł. 
 
Najbardziej wzrosły nakłady na maszyny i urządzenia (o 10,5%) oraz środki transportu (o 9,9%). 
Głównym źródłem finansowania inwestycji, podobnie jak w latach poprzednich, były środki własne 
przedsiębiorców. 
 
Osłabienie globalnej koniunktury, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w naszym kraju oraz 
wzrost jednostkowych kosztów pracy spowodowały zmniejszony napływ BIZ. O ile w roku 2007 
inwestorzy zagraniczni zainwestowali 16,6 mld EUR, to w roku 2008 tylko 11,3 mld EUR. W okresie I 
półrocza 2009 roku sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu.  
 
PRZEMYSŁ. W 2007 roku tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu wyniosło 11,2%. Dość 
wysokie, aczkolwiek malejące tempo wzrostu notowano także w I półroczu 2008 roku (8,5%). W II 
półroczu 2008 roku globalny kryzys ekonomiczny zaczął negatywnie oddziaływać na naszą gospodarkę. 
W III kwartale produkcja wzrosła o 3,3%, a w IV kwartale spadła o 5,2%. W skali roku nastąpił wzrost o 
3,3%. Tendencja spadkowa kontynuowana jest także w I półroczu 2009 roku (spadek produkcji o 8,3%). 
 
Zmiany produkcji w 2008 roku w sekcjach przemysłu były różnokierunkowe. W największej sekcji, 
przetwórstwie przemysłowym, determinującej zmiany produkcji w całym przemyśle, tempo wzrostu 
produkcji obniżyło się z 12,4% do 3,7%. Górnictwo było jedyną sekcją, w której nastąpiło przyspieszenie 
tempa wzrostu (z 1,3% do 2,7%). W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę 
odnotowano natomiast spadek produkcji o 0,9% wobec wzrostu o 2,1% w roku 2007. 
 
W działach przemysłu przetwórczego obserwowano istotne różnice w dynamice produkcji. Na 23 działy, 
w trzynastu odnotowano wzrost produkcji, a w dziesięciu spadek. Największy wzrost miał miejsce w 
produkcji sprzętu i urządzeń RTV (o 26,1%), maszyn biurowych i komputerów (o 24,2%) oraz maszyn i 
urządzeń (o 16,2%). Dwa pierwsze z wymienionych działów zaliczane są do działów wysokiej techniki. 
Najgłębsze spadki produkcji wystąpiły w produkcji wyrobów tytoniowych (ok. 35%), trzech działach 
przemysłu lekkiego (ok. 10%) oraz produkcji metali (5,1%) oraz produkcji wyrobów chemicznych (4,0%). 
 
Na roczną dynamikę produkcji w 2008 roku w działach przemysłu przetwórczego decydujący wpływ 
miała sytuacja w II półroczu, a w szczególności w IV kwartale.  
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Departament Analiz i Prognoz wyselekcjonował dwanaście największych (spośród 23 działów), których 
udział w produkcji przemysłu przetwórczego przekracza 85%. Wśród tych dwunastu działów aż w 
dziewięciu odnotowano w IV kwartale dynamikę produkcji poniżej 100% (spadek produkcji). Największe 
spadki nastąpiły w produkcji metali (o 34,5%) oraz w produkcji pojazdów samochodowych (o 14,4%). 
 
W działach i grupach przemysłowych wytwarzających produkty uznawane za nośniki postępu 
technicznego wzrost produkcji w 2008 roku wyniósł 12,4% wobec 14,0% w roku 2007. Istotny wpływ na 
dynamikę produkcji w tej grupie miała sprzedaż sprzętu i urządzeń RTV. Udział nośników postępu 
technicznego w ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących zwiększył się z 
16,2% w roku 2007 do 16,5%. 
 
Produktywność pracy mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego w przemyśle była 
identyczna jak w roku 2007, podczas gdy przeciętne wynagrodzenia realne wzrosły o 4,9%. 
 
BUDOWNICTWO. Spowolnienie gospodarcze obecne jest we wszystkich segmentach gospodarki. Nie 
omija również budownictwa. Wartość dodana brutto w budownictwie w roku 2008 wzrosła o 11,0%. Po 
relatywnie szybkim wzroście w I półroczu (o ok. 17%), wzrost wyhamował do 10,9% w III kwartale oraz 
5,0% w IV kwartale. Spadkowa tendencja dynamiki kontynuowana jest także w roku 2009, wzrost 
wartości dodanej brutto w I kwartale wyniósł 3,1%. 
 
 W 2008 roku oddano do użytku 165 tys. mieszkań, o ponad 23% więcej niż w 2007 roku. Wzrost liczby 
mieszkań oddanych do eksploatacji dotyczył prawie wszystkich form budownictwa z wyjątkiem 
budownictwa społecznego czynszowego. W porównaniu z rokiem 2007 największe przyrosty (w 
liczbach bezwzględnych) dotyczyły mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem i 
realizowanych w formie budownictwa indywidualnego. 
 
HANDEL ZAGRANICZNY. Pierwsze trzy kwartały 2008 r. nie zapowiadały zmiany sytuacji w handlu 
zagranicznym. Eksport Polski rósł w tym okresie dynamicznie (wzrost o 19,8%). Załamanie nastąpiło 
dopiero w IV kwartale 2008 r., gdy eksport zmniejszył się o 1,2%. Roczny eksport zamknął się kwotą 
116,2 mld EUR wyższą o 14,1% niż przed rokiem. W stosunku do roku 2007 tempo wzrostu eksportu 
było niższe o 1,7 pkt. proc.  
 
Podobna sytuacja jak po stronie eksportu występowała także po stronie importu. W pierwszych trzech 
kwartałach 2008 r. tempo wzrostu importu wyniosło 23,8%. W IV kwartale tempo wzrostu obniżyło się 
do 3,7%. W skali roku import (142,4 mld EUR) wzrósł o 18,3% o 4,2 pkt.proc. szybciej od eksportu.  
 
Saldo wymiany towarowej było ujemne i wyniosło 26,2 mld EUR (w 2007 roku 18,5 mld EUR). W ciągu 
roku ujemne saldo zwiększyło się o 7,7 mld EUR. 
 
Spadkowa tendencja obrotów towarowych utrzymuje się także w roku 2009. W okresie pięciu miesięcy 
eksport zmniejszył się o 23,7% (do 37,2 mld EUR), a import o 30,9% (do 40,5 mld EUR). Odwróceniu 
uległa występująca w latach 2006-2008 tendencja szybszej dynamiki importu niż eksportu, skutkująca 
narastaniem ujemnego salda bilansu wymiany towarowej. W rezultacie nastąpiło zmniejszenie 
ujemnego salda do 3,3 mld EUR. Na redukcję deficytu obrotów towarowych wpływ miało osłabienie się 
złotówki o ponad 14% w IV kwartale 2008 r. i o 15,8% w I kwartale roku 2009. Gwałtowna deprecjacja 
złotego wywołała szok kosztowy po stronie importu.  
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Dominującym obszarem eksportu polskich towarów pozostają rynki krajów rozwiniętych. Ich udział w 
eksporcie Polski w roku 2008 wyniósł 83,0% i nieznacznie zmniejszył się od 2000 r. Do Unii 
Europejskiej trafiło 77,8% eksportowanych przez Polskę towarów, a do krajów WNP 10,5%. Główną 
pozycję w polskim imporcie zajmuje Unia Europejska z udziałem w wysokości 61,9%. Znaczący udział 
dotyczy też Rosji  i Chin. Najwyższy deficyt w dalszym ciągu generowany jest w wymianie z Chinami i 
Rosją, odpowiednio 10,6 mld EUR oraz 7,8 mld EUR. W wymianie z krajami Unii Europejskiej w roku 
2008 odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2,3 mld EUR, niższe o 0,7 mld EUR niż w 2007 roku. 
 
Największa wartość w obrotach towarowych Polski przypada zarówno po stronie eksportu, jak i importu 
na wyroby przemysłu elektromaszynowego (odpowiednio 43% i 38%). Import tej grupy wyrobów rósł 
szybciej niż eksport, co wpłynęło na zwiększenie ujemnego salda o 1,7 mld EUR, do 4,8 mld EUR. 
Kolejną grupą w eksporcie są wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu chemicznego, a w imporcie 
wyroby przemysłu chemicznego i produkty mineralne. Na istotne pogorszenie salda bilansu handlowego 
w roku 2008 decydujący wpływ miała wymiana w zakresie produktów mineralnych, wyrobów 
elektromaszynowych oraz wyrobów przemysłu elektromaszynowego.  
 
RYNEK PRACY. Do najistotniejszych czynników koniunkturalnych kształtujących sytuację na rynku 
pracy należy zaliczyć tempo wzrostu gospodarczego oraz dynamikę inwestycji. Sytuacja na polskim 
rynku pracy w 2008 roku poprawiła się. W 2008 roku nastąpił wzrost zatrudnienia o 3,7%, a stopa 
bezrobocia, według danych BAEL, wyniosła 7,1% wobec 9,6% w 2007 r.  
 
W 2008 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata osiągnął 59,2% (wzrost o 2,2 pkt. proc. w 
stosunku do roku poprzedniego). Według Strategii Lizbońskiej średni wskaźnik zatrudnienia w Unii 
Europejskiej powinien osiągnąć 70% do końca 2010 r. Niestety Polska jest daleka od spełnienia tego 
założenia. Przyczyną jest duży odsetek niepracujących osób starszych i niska aktywizacja zawodowa 
kobiet. Najniższą aktywnością zawodową charakteryzują się grupy osób w wieku 45-64 lata (co wynika 
ze słabo rozwiniętego systemu kształcenia dorosłych) i 15-24 lata. 
 
Najwyższy wskaźnik zatrudnienia i zarazem najniższy poziom bezrobocia występuje wśród osób 
z wykształceniem wyższym, a także zawodowym, najgorsze wyniki dotyczą grupy osób 
z wykształceniem podstawowym. Brakuje wykwalifikowanych rzemieślników, inżynierów i specjalistów. 
Przyczyną strukturalnego niedopasowania na rynku pracy są powolne zmiany w systemie edukacji. 
Wyższe uczelnie techniczne nie reagują dostatecznie szybko na wzmożony popyt przedsiębiorców na 
inżynierów. Zamiast tego otwierają kierunki humanistyczne, takie jak zarządzanie i administracja. 
Ponadto w Polsce występuje duże zróżnicowanie geograficzne stopy bezrobocia. Przyczyną jest niska 
mobilność ludności w skali kraju.  
 
Od 2004 r., czyli od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wiele osób wyemigrowało 
w poszukiwaniu pracy. W ostatnim roku można było zauważyć spowolnienie tej tendencji. W związku 
kryzysem coraz mniej Polaków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, wielu również wraca. W 
2008 r. nastąpiła dywersyfikacja kierunków migracji. Na znaczeniu zyskały Niderlandy, Luksemburg, 
Francja, Belgia, Dania i Norwegia.  
 
W 2008 roku wzrósł udział pracujących w sektorze przemysłu i budownictwa, natomiast nieznacznie 
zmniejszył się udział osób zatrudnionych w rolnictwie i usługach. 
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CENY. Utrzymanie inflacji na niskim poziomie jest jednym z celów naszej polityki gospodarczej. Jest to 
także jeden z warunków wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej. 
 
W końcu roku 2007 odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
Było to związane z szybszym wzrostem wynagrodzeń niż wydajności pracy w kraju oraz wzrostem cen 
żywności i paliw na rynku globalnym. Średnioroczna inflacja w roku 2007 wyniosła 2,5%. W roku 2008 
wzrost cen okazał się jeszcze szybszy i osiągnął poziom 4,2%, wyższy od przyjętego w ustawie 
budżetowej (2,3%). Przyczyny wzrostu cen w 2008 roku są takie same jak w roku poprzednim. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że różnica między wzrostem wynagrodzeń a wzrostem wydajności pracy jeszcze 
się pogłębiła. 
 
Średnioroczne ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w 2008 roku w szybszym tempie niż 
w 2007 r. (2,2% wobec 2,0%)1. Wolniej wzrosły ceny w przetwórstwie przemysłowym (0,8% wobec 
1,5% w 2007 r.). Natomiast wyższe tempo wzrostu wystąpiło w górnictwie (10,8% wobec 3,3% w 2007 
r.). W 2008 r. ceny w przetwórstwie przemysłowym w największym stopniu zwiększyły się w dziale 
produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (18,8%), a także produkcji chemikaliów i wyrobów 
chemicznych (6,9%). Średnioroczne ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w 2008 roku o 
4,8% (w 2007 r. o 7,4%). 
 
POLITYKA PIENIĘŻNA. Założenia polityki pieniężnej na rok 2008 podkreślały ryzyko wpływu 
światowego osłabienia gospodarczego na Polskę poprzez zmniejszenie popytu zewnętrznego. 
Za główny cel przyjęto utrzymanie inflacji w pobliżu średniookresowego celu inflacyjnego (2,5%). W 
związku ze wzrostem inflacji następowało zacieśnianie polityki monetarnej. Rada Polityki Pieniężnej 
kilkukrotnie podwyższała stopy procentowe w 2008 r. W listopadzie RPP obniżyła stopy procentowe w 
związku z obniżającą się inflacją (z 4,8% w lipcu i sierpniu do 3,7% w listopadzie, w ujęciu rocznym) i 
zmniejszającą się aktywnością gospodarczą. Na koniec 2008 roku stopa referencyjna wynosiła 5,0%. W 
pierwszych miesiącach 2009 roku RPP dokonała kilkukrotnej obniżki stóp procentowych. Stopa 
referencyjna na koniec lipca 2009 roku wynosi 3,5%. 
 
FINANSE PUBLICZNE. Dobra kondycja finansów publicznych jest jednym z priorytetów polskiej polityki 
gospodarczej. O stanie finansów świadczy wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz udział długu sektora finansów publicznych w PKB. W 2007 r. oba wskaźniki 
wykazywały tendencję spadkową. W okresie szybkiego wzrostu gospodarczego dynamicznie rosły 
wpływy podatkowe. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych obniżył się z 3,8% PKB w 
roku 2006 do 2,0% w roku 2007,a dług sektora finansów publicznych z 47,7% PKB do 45,2%. Od 
momentu wstąpienia do Unii Europejskiej, Polska była objęta procedurą nadmiernego deficytu (udział 
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB przekraczał 3%). W lipcu 2008 r. Rada 
Ministrów Finansów Unii Europejskiej podjęła decyzję o zakończeniu w stosunku do naszego kraju 
procedury nadmiernego deficytu ze względu na obniżenie udziału deficytu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych w PKB poniżej 3%. 
 
Kryzys globalny, który dotarł do Polski w II półroczu 2008 wywarł niezwykle negatywny wpływ na 
sytuację sektora finansów publicznych. Deficyt sektora wzrósł do 3,9% PKB, a dług sektora do 47,0%. 
W związku z przekroczeniem referencyjnego poziomu deficytu finansów publicznych, w czerwcu 2009 r. 
Komisja Europejska ponownie otworzyła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu.  
 

                                                 
1 Wskaźniki cen produkcji podano zgodnie z klasyfikacją PKD 2007. 

 13



MINISTERSTWO GOSPODARKI  
 

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w 2008 roku skutkowało znacznie mniejszymi, od 
przyjętych w ustawie budżetowej, wpływami do budżetu. Dochody budżetu wyniosły 253,5 mld zł, co 
stanowiło 89,9% dochodów planowanych. Wydatki budżetowe wyniosły 277,9 mld zł stanowiąc także 
89,9% wielkości planowanej. Duży udział w ogólnych wydatkach budżetowych wydatków sztywnych 
(zdeterminowanych - wynikających z przepisów ustawowych lub wcześniej podjętych zobowiązań 
ujętych w ramy prawne stanowiących 72,7% wydatków w roku 2008) uniemożliwia dokonanie istotnych 
zmian po stronie rozchodowej budżetu. Deficyt budżetowy osiągnął wielkość 24,3 mld zł (89,9% 
planowanego). 
 
Wg stanu na koniec czerwca 2009 r. dochody budżetu wynosiły 134,3 mld zł, stanowiąc 44,3% 
dochodów planowanych2 . Wydatki budżetu (151,0 mld zł) stanowiły 47,0% wydatków planowanych. 
Deficyt budżetowy po sześciu miesiącach wynosił 16,7 mld zł (91,6% wielkości planowanej). 
 
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA GOSPODARKI. Okres transformacji ustrojowej to początek przemian 
w strukturze własnościowej przedsiębiorstw. Od początku transformacji postępował intensywny proces 
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W połowie lat 90 sektor prywatny uzyskał pozycję 
dominującą, a jego przewaga nad sektorem państwowym nadal się powiększa. W roku 2007 udział 
sektora prywatnego w wartości dodanej brutto wyniósł 77%. W latach 1990-2008 zakończono procesy 
przekształceń własnościowych wobec 3.566 przedsiębiorstw.  
 
W kwietniu 2008 roku rząd przyjął Plan prywatyzacji na lata 2008-2011 przewidujący sprywatyzowanie 
w ciągu czterech lat 740 podmiotów. W lutym 2009 roku listę spółek do prywatyzacji rozszerzono do 
802. W dniu 11 sierpnia 2009 roku rząd podjął decyzję o przyspieszeniu procesów prywatyzacyjnych. 
Przygotowana została lista kluczowych firm do prywatyzacji w latach 2009-2010. Lista obejmuje 54 
spółki (z tego 15 do sprywatyzowania do końca 2009 roku i 39, które zostaną sprywatyzowane w roku 
2010). Rada Ministrów zdecydowała, że Skarb Państwa zachowa pełną kontrolę i władztwo 
korporacyjne w kluczowych podmiotach: KGHM, Tauron, Lotos i PGE. Prywatyzacja powinna pomóc 
wielu spółkom Skarbu Państwa znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej i uczynić 
przedsiębiorstwa bardziej efektywnymi, a także wspierać naszą gospodarkę oraz zwiększyć wpływy do 
budżetu w latach 2009-2010. 
 
Od 1991 r. do 2008 roku przychody z prywatyzacji osiągnęły ponad 96 mld zł. Wg stanu na 11 sierpnia 
2009 roku przychody osiągnęły 3,2 mld zł , co stanowi ok. 27% planowanych. Na lata 2009-2010 
zakłada się przychody z prywatyzacji w wysokości 36,7 mld zł (11,7 mld zł w II półroczu 2009 roku i 25,0 
mld zł w roku 2010). 
 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Przedsiębiorczość umożliwia uzyskanie efektywności pozwalającej na 
bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i stwarza podstawy jego rozwoju. Jest zdeterminowana przez 
różnorodne warunki otoczenia biznesu, takie jak przepisy prawne, system podatkowy, koszty pracy, 
infrastrukturę drogową i telekomunikacyjną, system finansowy oraz sądowniczy.  
 
W Polsce istnieje wiele barier, które hamują rozwój przedsiębiorczości. Prowadzenie działalności 
biznesowej w dużej mierze utrudniają między innymi zbyt skomplikowane prawo i biurokracja. Aby 
ograniczyć negatywny wpływ tych czynników przygotowanych zostało kilka propozycji i planów reform. 
Pierwszy trójetapowy program Lepsze prawo ma na celu uproszczenie obowiązującej regulacji, 
zapewnienie wyższej jakości tworzonego prawa i redukcję obciążeń administracyjnych.  
 

                                                 
2 Dane za I półrocze 2009 roku porównano z ustawą budżetową uchwaloną przez Sejm 23 stycznia 2009 roku. 17 lipca 2009 
roku Sejm dokonał nowelizacji ustawy budżetowej. 
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Z kolei  Pakiet na rzecz przedsiębiorczości dąży do ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zawiera on ponad 20 nowelizacji ustaw, dotyczących między innymi swobody 
działalności gospodarczej, rachunkowości, specjalnych stref ekonomicznych, ordynacji podatkowej, 
kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego i partnerstwa publiczno-prywatnego.  
 
Aby lepiej identyfikować bariery w rozwoju, a następnie je przezwyciężać, dokonuje się okresowej 
oceny sytuacji gospodarczej w oparciu o ankietowanie przedsiębiorców. Podobnie jak w poprzednich 
badaniach, również w 2008 r. przedsiębiorcy wymienili wysokość podatków i opłat oraz skomplikowanie 
przepisów prawnych jako najważniejsze bariery rozwoju. Czynnikami, które w poprzednich latach były 
mniej istotne, okazały się niższe obroty oraz konkurencja ze strony małych i dużych przedsiębiorstw. 
Do takich odpowiedzi skłoniły przedsiębiorców skutki ogólnoświatowego kryzysu. Mniej dotkliwe 
w sytuacji spowolnienia gospodarczego są dla firm koszty siły roboczej oraz problemy odpowiednich 
kwalifikacji pracowników. 
 
Coraz większe znaczenie w gospodarce odgrywają mikroprzedsiębiorstwa. Ich liczba rośnie z roku 
na rok. W 2007 r. funkcjonowało 1,7 miliona przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 9 osób (wzrost o 
około 4%). Rosną przychody mikroprzedsiębiorstw i liczba zatrudnionych w nich osób. Poprawia się 
wskaźnik ich przeżywalności, czyli odsetek przedsiębiorstw, które nie zakończyły działalności 
w pierwszym roku. 
 
INNOWACYJNOŚĆ. Jednym ze wskaźników świadczących o poziomie rozwoju i konkurencyjności 
gospodarki jest poziom innowacji danego kraju. Polska zajmuje pod tym względem dalekie miejsce w 
rankingach międzynarodowych. Według opracowania European Innovation Scoreboard 2008 (EIS) 
Polska należy do krajów doganiających, ponieważ poziom Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności 
jest niższy od średniej dla wszystkich państw Unii Europejskiej, ale tempo wzrostu wskaźnika jest 
wyższe od średniej. Ranking uplasował Polskę na 23 miejscu wśród 27 państw.  
 
Główną barierą dla dalszego rozwoju innowacyjności jest niewystarczające finansowanie. Nakłady 
na działalność B+R wyniosły w 2007 roku 6,7 mld zł (wzrost o 0,8 mld zł w porównaniu do roku 
poprzedniego). Relacja nakładów na działalność B+R do PKB od kilku lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie 0,57%. Nakłady na działalność B+R są w dużej mierze finansowane ze środków budżetowych, 
co upodabnia Polskę do krajów słabo rozwiniętych.  
 
Udział wyrobów wysokiej techniki w obrotach handlu zagranicznego Polski w 2007 r. wyniósł 4,2% 
dla eksportu (wzrost o 1,1 pkt. proc.) i 10,8% dla importu (wzrost o 1,6 pkt. proc.). Analogiczne wartości 
dla UE wyniosły 16,7% i 23,0%. W 2007 r. zgłoszono do ochrony patentowej 2392 patenty (więcej w 
porównaniu z rokiem 2006). Liczba patentów zgłaszanych na 1000 mieszkańców w UE jest jednak 
kilkukrotnie wyższa niż w Polsce.  
 
WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW. W I półroczu 2008 roku był kontynuowany pozytywny 
trend z roku poprzedniego. Odnotowano wzrost przychodów (o 13,9%) oraz wyniku na działalności 
gospodarczej (o 0,9%). Druga połowa roku charakteryzowała się znacznym pogorszeniem sytuacji 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy dotarł do Polski, co 
skutkowało pogorszeniem wskaźników makroekonomicznych i zahamowaniem tempa wzrostu 
przychodów do 9,0% w drugiej połowie roku. Roczne przychody z całokształtu działalności wzrosły o 
11,3% i wyniosły 2,3 bln zł. Koszty uzyskania przychodów zwiększyły się o 13,5% w stosunku do 2007 
roku. Wynik na działalności gospodarczej ukształtował się w wysokości 99,0 mld zł i był niższy od 
uzyskanego w roku 2007 o 28,6 mld zł (o 22,4%). 
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Główną przyczyną tak drastycznego pogorszenia wyniku na działalności gospodarczej były wysokie 
straty poniesione na działalności finansowej. W skali roku wyniosły one 21,9 mld zł (wobec 4,0 mld zł 
zysku w 2007 roku). O ile w I półroczu na działalności tej osiągnięto zysk (1,2 mld zł), to w II półroczu 
wystąpiła strata (23,1 mld zł). Roczny ubytek wyniku na działalności finansowej (25,9 mld zł) stanowił w 
2008 roku 90,6% łącznego zmniejszenia wyniku na działalności gospodarczej. Największe straty na 
działalności finansowej poniosło przetwórstwo przemysłowe (12,1 mld zł), handel i naprawy (4,6 mld zł), 
oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność (2,8 mld zł). 
 
Wynik finansowy brutto zamknął się kwotą 99,2 mld zł (spadek o 22,3%, a wynik netto 78,6 mld zł 
(spadek o 25,7%). Nastąpiła także obniżka wszystkich wskaźników rentowności. 
 
Podstawowym źródłem finansowania inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców są ich środki 
własne. Dlatego też pogorszenie sytuacji finansowej (obok innych przyczyn) miało bezpośrednie 
przełożenie na dynamikę ponoszonych nakładów inwestycyjnych. W I półroczu nakłady wzrosły o 
13,9%, a w II ukształtowały się w wysokości takiej, jak w II półroczu 2007 roku.  
 
WYZWANIA. Rok 2009 to zarówno 20-lecie przemian ustrojowych oraz gospodarczo-społecznych w 
Europie Środkowo-Wschodniej, jak i 5-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obie daty skłaniają 
do podsumowań i bilansów, ale paradoksalnie to nie one są obecnie przewodnim tematem wszystkich 
analiz i raportów ekonomicznych. Wyraźne pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie w 2008 r., a 
następnie intensyfikacja negatywnych zmian, sprawiły, że dziś większość publikacji dotyczy kryzysu 
gospodarczego i jego wpływu na poszczególne dziedziny życia.   
 
Warto jednak zauważyć, że na obecnej kondycji polskiej gospodarki w znaczący sposób odbiły się 
właśnie wspomniane reformy związane z procesem transformacji oraz wstąpieniem Polski do UE. 
Sprzężenie efektu transformacji i wejścia do UE dało podstawy stabilności. 
 
Rozpoczęty na początku lat 90. proces transformacji ustrojowej wprowadził obok przełomowej zmiany 
systemu politycznego również zasadnicze zmiany zasad funkcjonowania polskiej gospodarki. Aby 
przejść z gospodarki centralnie kierowanej do gospodarki wolnorynkowej konieczne były przede 
wszystkim: zmiana struktury własnościowej podmiotów gospodarczych poprzez przeprowadzenie 
procesu prywatyzacji, zniesienie kontroli państwa nad handlem zagranicznym, liberalizacja przepływów 
finansowych z zagranicą, wprowadzenie przepisów prawnych stymulujących rozwój przedsiębiorczości i 
rozwój konkurencji na rynku wewnętrznym, liberalizacja cen oraz wprowadzenie wewnętrznej 
wymienialności złotego i jednolitego kursu walutowego.  
 
Z kolei faza przygotowań do akcesji oraz już samo uczestnictwo w UE to okres bardzo istotnych reform 
rynkowych, związanych z włączeniem gospodarki naszego kraju do Jednolitego Rynku UE, tj. reform 
dotyczących swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób oraz reguł konkurencji, wymogów 
socjalnych i ekologicznych. Członkostwo w UE wzmocniło instytucjonalnie procesy zmian, pokazało 
nowe możliwości rozwoju, wsparte funduszami europejskimi. 
 
Obecnie główne wyzwania dla Polski i polskiej gospodarki w długiej perspektywie związane są z 
istniejącymi trendami światowymi i wypływającymi z nich zagrożeniami. Czynniki w szczególności brane 
pod uwagę to: procesy globalizacyjne, wzmagające presję konkurencyjną na gospodarki, 
przedsiębiorców i obywateli, czynniki demograficzne, w tym głównie starzenie się społeczeństw i 
związana z tym konieczność zmiany modelu aktywności zawodowej oraz migracje, a także wyzwania w 
zakresie niwelowania negatywnych skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Ważna część 
działań podejmowanych przez Polskę, a mających skutki długofalowe, jest wynikiem integracji i 
zobowiązań wobec Unii Europejskiej.  
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Wszyscy członkowie UE są zobligowani do realizacji Strategii Lizbońskiej – wieloletniego programu 
reform i zmian strukturalnych, którego celem jest uczynienie ze Wspólnoty najbardziej konkurencyjnej 
gospodarki na świecie. Aby zrealizować te zamierzenia, niezbędne jest osiągnięcie dynamicznego 
wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia. Plan wdrożenia przewidzianych reform 
przedstawiony jest w Krajowym Programie Reform (KPR) na lata 2008-2011. Projektowane reformy 
strukturalne wpływają na potencjalne tempo rozwoju gospodarczego oraz na zwiększenie odporności 
gospodarek na szoki; służą również poprawie konkurencyjności i zatrudnienia w gospodarce oraz mają 
wymiar długookresowy. 
 
Do obszarów priorytetowych Krajowego Programu Reform, które mają zapewnić odpowiednie warunki 
dla rozwoju społeczeństwa i obywateli, należą następujące dziedziny: ‘aktywne społeczeństwo’, 
‘innowacyjna gospodarka’ oraz ‘sprawne instytucje’. Długofalowy wzrost gospodarki może nastąpić 
dzięki rozwojowi gałęzi o wysokiej innowacyjności, a efektywne wykorzystanie środków publicznych 
umożliwi sprawną realizację polityki prorozwojowej.  
 
Do najważniejszych obszarów, w których powinny być podejmowane reformy i działania, należą:  

− Finanse publiczne: reformy systemowe powinny gwarantować spełnienie kryteriów 
konwergencji pozwalających na przystąpienie Polski do Europejskiej Unii Monetarnej. 
Podejmowane działania powinny również prowadzić do zmniejszenia udziału wydatków 
zdeterminowanych w wydatkach budżetowych. 16 lipca 2009 roku Sejm uchwalił ustawę o 
finansach publicznych. Została ona przekazana do Senatu. 

− Konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw: aby poprawić konkurencyjność 
i innowacyjność Polski względem UE niezbędna jest redukcja obciążeń administracyjnych oraz 
zwiększenie wydatków na B+R. Podjęte działania powinny sprawić, że Polska będzie odbierana 
w Europie jako gospodarka oparta na wiedzy z dobrej jakości kapitałem intelektualnym. 
Ponadto duże znaczenie ma zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego 
dla przedsiębiorczości, innowacyjności i inwestycji. 

− Rynek pracy: Krajowy Program Reform 2008-2011 przewiduje zwiększenie wskaźnika 
zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej kobiet i osób starszych, m.in. poprzez szkolenia 
i rozwój kultury ‘uczenia się przez całe życie’. Ponadto zakłada się rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie 
umiejętności informatycznych. 

− Infrastruktura i sektory sieciowe: uzyskanie odpowiedniego potencjału infrastruktury jest jednym 
z niezbędnych warunków prawidłowego rozwoju gospodarczego. Ponadto celem reform jest 
bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne. Niezbędne jest zwiększenie udziału alternatywnych 
źródeł energii w energii finalnej do 15% oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie ochrony środowiska. 

− Modernizacja systemu zabezpieczenia społecznego: konieczna jest realizacja założeń reformy 
ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie działań zmierzających do późniejszej 
dezaktywizacji pracowników. 

− System ochrony zdrowia: reformy zakładają poprawienie efektywności systemu ochrony 
zdrowia.  

− Stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu promocji Polski i polskiej gospodarki. 
− Spójność regionalna: na terenie Polski występuje silne zróżnicowanie geograficzne w rozwoju 

gospodarczym. Istotne jest, aby m.in.: poprzez tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, 
właściwie adresowanej pomocy państwa wyrównywać poziom rozwoju wszystkich regionów. 
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Prowadzenie polityki gospodarczej sprzyjającej podnoszeniu produktywności pracy i kapitału, a także 
wyższej mobilności i adaptacyjności czynnika pracy i firm, wymaga koncentracji na czterech głównych 
filarach: infrastrukturze, edukacji i nauce oraz regulacjach gospodarczych i rozwiązaniach 
instytucjonalnych oraz organizacyjnych, zwłaszcza z obszaru rynku pracy. 
 
W krótkiej perspektywie na pierwszy plan wysuwane są projekty mające na celu zapobieżenie 
mającemu miejsce w naszym kraju spowolnieniu ekonomicznemu i wprowadzenie gospodarki na 
ścieżkę wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W tym przypadku niezbędne są 
działania doraźne nakierowane na walkę z bezpośrednimi przejawami i skutkami kryzysu, budowa 
nowych ram regulacyjnych oraz synergia z koniecznymi reformami strukturalnymi.  
 
Działania antykryzysowe podejmowane są na wielu poziomach, zarówno w ramach przedsięwzięć 
koordynowanych na szczeblu UE, jak i na poziomie krajowym. 28 listopada 2008 r. Komisja Europejska 
przedstawiła Pakiet ratunkowy dla gospodarki UE, na realizację którego przewidziano zaangażowanie 
200 mld EUR, tj. 1,5% PKB UE. W reakcji na Pakiet ratunkowy Komisji Europejskiej, rząd RP przyjął 
Plan stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego. 
Głównymi celami Planu są: (1) zapewnienie stabilności finansów publicznych; (2) działania na rzecz 
stabilności systemu finansowego oraz (3) działania na rzecz wzrostu gospodarczego. Wśród Działań 
MG na rzecz stabilności i rozwoju główne obszary interwencji to: zwiększanie popytu konsumpcyjnego i 
inwestycyjnego, wzmocnienie systemu finansowania przedsiębiorstw, poprawa otoczenia regulacyjnego 
przedsiębiorstw, przyspieszenie inwestycji ze środków UE, rozwój innowacyjności oraz uelastycznienie 
rynku pracy. 
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Tabela 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji gospodarczej w latach 1995, 2000-2008  (układ dynamiczny, rok poprzedni = 100) 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

miary 1995          2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) mld zł           337,2 744,4 779,6 808,6 843,2 924,5 983,3 1.060,0 1.176,7 1.271,7
2. Produkt krajowy brutto (ceny stałe) %           

           

           

           
           

           

           

           

           

           
           
           

          
           
           
           
           

           

           
     

           

           

107,0 104,3 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,8 104,9
3. Popyt krajowy (ceny stałe) % 107,0 103,1 98,7 101,0 102,8 106,2 102,5 107,3 108,7 105,4
3.1 Spożycie  indywidualne z dochodów 

osobistych (ceny stałe) % 103,2 103,1 102,3 103,4 102,1 104,7 102,1 105,0 104,9 105,4

3.2 Nakłady  brutto na środki trwałe (ceny stałe) % 116,5 102,7 90,3 93,7 99,9 106,4 106,5 114,9 117,6 108,2
mld zł 244,4 488,8 511,3 525,3 564,6 678,5 698,7 784,7 885,0 942,14. Produkcja sprzedana przemysłu % 109,7 106,7 100,6 101,1 108,3 112,6 103,7 111,2 111,2 103,3

5. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu 
(średnioroczne) % 125,4 107,8 101,6 101,0 102,6 107,0 100,7 102,3 102,3 102,6

6. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
(średnioroczne) % 127,8 110,1 105,5 101,9 100,8 103,5 102,1 101,0 102,5 104,2

6.1 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych  
(dynamika XII/XII) % 121,6 108,5 103,6 100,8 101,7 104,4 100,7 101,4 104,0 103,3

Produkcja budowlano-montażowa  mld zł 30,1 91,9 90,3 91,3 91,3 87,4 91,3 107,3 135,7 152,77. 
(ceny stałe) % 105,6 101,0 93,6 99,7 100,9 93,0 101,5 113,7 117,4 109,5

8. Mieszkania oddane do użytku tys. 67,1 87,8 106,0 97,6 162,7 108,1 114,1 115,4 133,7 165,2
9. Nakłady inwestycyjne ogółem (ceny stałe) % 117,1 101,4 90,5 90,0 100,6 106,5 107,7 116,8 120,4 108,7
10. Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 4,2 1,9 0,7 0,8 2,8 6,0 4,9 5,8 6,1 4,2
10.1 - w tym przemysłu % 4,9 1,4 0,6 1,2 3,8 7,4 6,0 6,7 7,0 4,4
11. Wskaźnik rentowności obrotu netto % 2,0 0,7 -0,3 -0,2 1,7 4,8 3,9 4,7 5,0 3,3
11.1 - w tym przemysłu % 2,3 0,3 -0,3 0,2 2,5 6,0 4,8 5,4 5,9 3,5
12. Eksport towarów  (wg SAD i od  V.2004 r. 

 wg SAD i INTRASTAT) mln EUR 22.894,9 34.322,3 40.316,1 43.229,9 47.398,7 59.583,8 71.380,8 87.925,9 101.838,7 116.243,8 

12.1 Dynamika (rok poprzedni = 100) % 132,8 133,6 117,4 107,5 109,5 125,6 119,6 123,1 115,8 114,1
13. Import towarów (wg SAD i od V.2004 r.  

wg SAD i INTRASTAT) mln EUR 29.049,7 53.034,0 56.128,8 58.211,8 60.182,8 71.330,9 81.156,0 100.784,1 120.389.5 142.447,9 

13.1 Dynamika (rok poprzedni = 100) % 134,7 123,1 105,8 103,7 103,4 118,2 113,8 124,2 119,5 118,3
14. Saldo obrotów towarowych mln EUR -6.154,8 -18.711,6 -15.812,8 -14.881,9 -12.784,1 -11.747,2 -9.775,1 -12.858,2 -18.550,8 -26.204,1 
15. Saldo rachunku bieżącego 

bilansu płatniczego mln EUR 659 -11.181 -5.924 -5.924 -4.878 -8.166 -3.016 -7.445 -14.586 -19.531

15.1 - w proc. PKB % 0,6 -5,8 -2,8 -2,5 -2,1 -4,1 -1,2 -2,7 -3,7 -5,4
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Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
miary 1995          2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

16. Pracujący w gospodarce narodowej  
(przeciętne w roku) tys. osób 14.735 15.018 14.924 14.590 

12.729 12.663      12.615 12.728 12.880 13.334 13.713

16.1 Dynamika (rok poprzedni = 100) %           101,8 97,7 99,4 97,8 99,5 99,6 100,9 101,2 102,4 102,8
17. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce tys.       

osób 9.360,0   9.354,1 9.050,2 8.759,5 
8.736,5 8.661,7      8.640,2 8.786,7 8.965,9 9.387,7 9.762,0

17.1 Dynamika (rok poprzedni = 100) tys. osób 102,8 97,1 96,7 96,8 99,1 99,7 101,7 102,0 104,7 104,0 
18. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych             

(na koniec okresu) tys. osób 2.628,8 2.702,6 3.115,1 3.217,0 3.175,7 2.999,6 2.773,0 2.309,4 1.746,6 1.473,8 

18.1 Dynamika (rok poprzedni = 100) %           92,6 115,0 115,3 103,3 98,7 94,5 92,4 83,3 75,6 84,4
19. Stopa bezrobocia  rejestrowanego                     

(na koniec roku) %    14,9 15,1 17,5 18,0 
20,0 20,0      

      

      

           

           

           

           
           

19,0 17,6 14,8 11,4 9,5

20. Przeciętne nominalne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w gospodarce 
narodowej 

zł 690,9 1.893,7 2.045,1 2.097,8 2.185,0 2.273,4 2.360,6 2.475,9 2691,0 2.943,9

20.1 - w sektorze przedsiębiorstw zł 754,2 2.056,8 2.203,1 2.277,4 2.341,5 2.438,6 2.515,8 2.643,9 2.888,2 3186,0
21. Przeciętne realne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w gospodarce narodowej % 102,8 101,0 102,5 100,7 103,4 100,7 101,8 104,0 106,3 109,4

21.1 - w sektorze przedsiębiorstw % 103,2 101,3 101,6 101,5 102,0 100,8 101,2 104,2 106,7 110,1
22. Dynamika wydajności pracy (jako wartość 

dodana brutto na 1 pracownika   
(rok poprzedni = 100) 

% 105,1 106,4 101,9 103,6 104,1 105,6 102,4 104,7 104,2 102,0

23. Saldo budżetu państwa mln zł -10.100 -15.391 -32.358 -39.403 -37.043 -41.417 -28.361 -25.063 -15.956 -24.591
23.1 - w proc. PKB % -3,0 -2,1 -4,2 -4,9 -4,4 -4,5 -2,9 -2,4 -1,4 -1,9
Wskaźnik wolumenu produkcji oraz cen produkcji sprzedanej przemysłu od 2000 r. włącznie obliczono na podstawie cen bazowych. W roku 1995 - na podstawie cen producenta 
Wskaźniki rentowności obrotu w gospodarce ogółem i przemyśle dotyczą podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 50 osób w górnictwie i kopalnictwie oraz przetwórstwie 
przemysłowym oraz powyżej 20 osób w pozostałych sekcjach (w roku 1995 roku); dane za lata 2000 – 2007 dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 49 osób we wszystkich sekcjach 
gospodarki. 
Dane w 2002 r. w dwóch ujęciach, tj. z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996 (licznik) 
oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 (mianownik) 
Dane dotyczące wartości i dynamiki handlu zagranicznego w 1995 roku podane w mln USD. 
Źródło: GUS i NBP oraz obliczenia DAP MG. 
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CZĘŚĆ I  
POLSKA I ŚWIAT 

1 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 

1.1 Ogólny obraz sytuacji w gospodarce światowej w 2008 r. 
 
Sytuacja w gospodarce globalnej w roku 2008 kształtowała się w znacznej mierze pod narastającym 
wpływem światowego kryzysu finansowego.  
 
Kryzys finansowy wiąże się z załamaniem na rynku kredytów subprime3 w Stanach Zjednoczonych. 
Nadmierna liberalizacja przepisów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych osobom o niskich 
dochodach przy jednoczesnym sukcesywnym obniżaniu podstawowych stóp procentowych 
doprowadziła do gwałtownego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne. Skutkiem tego był postępujący 
wzrost cen na rynku nieruchomości, nakręcający spiralę spekulacji na tym rynku.  
 
Po okresie liberalnej polityki pieniężnej, która doprowadziła do wystąpienia symptomów przegrzania 
koniunktury, Fed podniósł stopy procentowe do poziomu 5%, tym samym zwiększając obciążenia 
odsetkowe kredytobiorców i zmniejszając atrakcyjność inwestowania w nieruchomości. Od II kwartału 
2005 r. do III kw. 2008 r. ilość sprzedanych domów spadła na rynku pierwotnym o 2/3, a na rynku 
wtórnym o 1/3. Fundusze inwestycyjne zaczęły przenosić swoje inwestycje na rynki surowcowe, 
doprowadzając ceny ropy naftowej, metali, a następnie niektórych produktów żywnościowych, do 
poziomu oderwanego od relacji podaż-popyt. 
 
Wobec mniejszej atrakcyjności inwestycji w nieruchomości, już w 2006 r. tempo wzrostu ich cen spadło 
z 16% na początku do 0% pod koniec roku, a do sierpnia 2008 r. ceny nieruchomości w USA spadły 
o ponad 25%. Spadek cen nieruchomości spowodował zmniejszenie wartości zabezpieczeń kredytów. 
Obligacje typu CMO4, zabezpieczone kredytami hipotecznymi stawały się papierami wartościowymi 
bez pokrycia.  
 
W okresie boomu na rynku nieruchomości, CMO stały się najważniejszą formą asset bank securities 
(ABS), czyli papierów wartościowych pokrytych wierzytelnościami, sprzedawanych za pośrednictwem 
instytucji finansowych, podmiotom instytucjonalnym i prywatnym. Wraz z emisją CMO banki 
zredukowały swoje ryzyko z tytułu terminowej spłaty kredytów hipotecznych, a zatem nadmiernie 
złagodziły kontrolę zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt, a także kontrolę 
nad pośrednikami kredytowymi. Prowizyjny system wynagrodzenia maklerów sprzyjał udzielaniu 
                                                 
3 Kredyt subprime – kredyt udzielany kredytobiorcy który posiada złą ‘historię kredytu’ (np. niespłacanie na czas kredytów). 
4 CMO (Collateralized Mortgage Obligations) – procedura emisji obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi. Banki 
nie muszą już trzymać w swoich portfelach kredytów do czasu ich pełnej spłaty, mogą je sprzedać, wraz z tkwiącym w nich 
ryzykiem innym instytucjom działającym na rynku finansowym. 
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jak największej ilości kredytów, bez zwracania nadmiernej uwagi na zasady bezpiecznej polityki 
kredytowej.  
 
Liberalizm kredytowy w USA spowodował poważne zadłużenie ok. 32 mln gospodarstw domowych, na 
kwotę ponad 13 bln USD (niemal równowartość PKB USA). Ocenia się, że ok. 10% są to kredyty typu 
subprime. Tak duża skala potencjalnych strat zaskoczyła wszystkie instytucje finansowe. 
 
Pierwszymi dotkniętymi skutkami kryzysu stały się dwa fundusze hedgingowe należące do banku Bear 
Stearns. 15 września 2008 r. zbankrutował czwarty co do wielkości, amerykański bank hipoteczny 
Lehman Brothers, a tydzień wcześniej Fed zgodził się przejąć (chroniąc przed upadłością) Fannie Mea i 
Freddie Mac z długami przekraczającymi bilion dolarów oraz dokapitalizował największą firmę 
ubezpieczeniową na świecie – AIG. Globalizacja rynku finansowego spowodowała, że kryzys szybko 
rozprzestrzenił się na cały świat, powodując utratę zaufania między podmiotami prowadzącymi operacje 
finansowe. 
 
Po upadku Lehman Brothers – największego banku inwestycyjnego – kryzys finansowy gwałtownie 
przełożył się na spadek aktywności w sferze realnej. Koniunktura gospodarcza na świecie szybko 
pogorszyła się wraz ze zmniejszaniem się zaufania konsumentów oraz przedsiębiorców i zaostrzaniem 
warunków kredytowania. Pod koniec 2008 roku największe gospodarki rozwinięte jednocześnie znalazły 
się w fazie recesji (po raz pierwszy od końca II wojny światowej). Ponadto osłabienie zaczęły coraz 
dotkliwiej odczuwać rynki wschodzące, które wcześniej tylko w niewielkim stopniu odczuły skutki 
zawirowań na rynkach finansowych krajów rozwiniętych. W IV kwartale pogłębiły się więc spadki popytu 
w krajach rozwiniętych i jednocześnie silnie obniżyła się jego dynamika w krajach rozwijających się. 
W konsekwencji wolumen handlu światowego obniżył się o 2,6%. Na początku 2009 r. pogłębiła się 
spadkowa tendencja handlu międzynarodowego. W I kwartale wolumen światowych obrotów obniżył się 
o ponad 15%. Skala spadku popytu w krajach rozwiniętych i w krajach rozwijających się była bardzo 
zbliżona. Jedną z przyczyn spadku popytu był kryzys w sektorze finansowym, który wpłynął na silne 
ograniczenie akcji kredytowej w gospodarce realnej. Czynniki te znalazły swój wyraz w kolejnych – 
coraz bardziej pesymistycznych scenariuszach rozwoju sytuacji we wszystkich obszarach gospodarki 
globalnej – prezentowanych przez światowe ośrodki analityczno-prognostyczne. 
 
Osłabienie popytu wewnętrznego na skutek kryzysu miało bezpośredni wpływ na spowolnienie 
globalnego wzrostu gospodarczego z poziomu 5,2% w roku 2007 do 3,2% w roku 2008.  
 
Tabela 2 Tempo wzrostu PKB w odniesieniu do roku poprzedniego w cenach stałych 
  2007 2008 2009 
Świat 5,2 3,2 -1,3 
Stany Zjednoczone** 2,0 1,1 -2,8 
Europa* 3,9 1,8 -4,2 
UE-27 3,1 1,1 -4,0 
WNP 8,6 5,5 -5,1 
Afryka 6,2 5,2 2,0 
Rozwijające się kraje Azji 10,6 7,7 4,8 
Chiny 13,0 9,0 6,5 
Japonia** 2,3 -0,7 -6,8 
Indie 9,3 7,3 4,5 
Nowo uprzemysłowione gospodarki azjatyckie*** 5,7 1,5 -5,6 
* IMF z maja 2009; ** OECD z czerwca 2009 
***Hong Kong, Republika Korei, Singapur, Tajwan 
Źródło: DAP MG na podstawie danych IMF z kwietnia 2009. 
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Wzrost gospodarczy w Europie uległ spowolnieniu – z 3,9% w roku 2007 do 1,8% w 2008 roku. 
W rozwiniętych państwach Europy wzrost gospodarczy zmniejszył się o 2 pkt. proc. do 0,9% w 2008 
roku, a we wschodzących zmniejszył się o 2,5 pkt. proc., do 4,3% w 2008 roku. 
 
Tempo wzrostu gospodarczego w krajach WNP wyhamowało z 8,6% w 2007 roku do 5,5% w roku 
2008, w tym w Rosji, jako największym rynku tego ugrupowania, uległo spowolnieniu z 8,1% do 5,6%. 
 
Symptomy spowolnienia odnotowano również w rozwijających się krajach azjatyckich. Wzrost PKB 
w 2008 roku wyniósł tu 7,7% i był o blisko 3 pkt. proc. niższy niż przed rokiem. W dwóch największych 
gospodarkach tego regionu, Chinach i Indiach, tempo wzrostu gospodarczego było w ubiegłym roku 
stosunkowo wysokie i wyniosło odpowiednio 9,0% i 7,3%, ale było ono znacząco niższe niż rok 
wcześniej. 
 
Światowy kryzys finansowy bardzo niekorzystnie wpłynął również na globalny napływ BIZ. Według 
wstępnych danych UNCTAD w 2008 roku zmniejszył się on o 15%, do ok. 1,6 bln USD. Największy 
spadek BIZ nastąpił w grupie państw rozwiniętych (o ponad 25%), w tym w Europie o 39,3%, w Japonii 
o 15%. Z kolei dynamicznie zwiększył się napływ BIZ do państw będących w transformacji oraz 
do państw rozwijających się - według wstępnych danych UNCTAD odpowiednio o: 23,8% i 7,2%.  

1.2 Sytuacja gospodarcza na ważniejszych rynkach światowych 
1.2.1 Stany Zjednoczone 
 
W 2008 roku gospodarka amerykańska pozostawała pod negatywnym wpływem kryzysu na rynku 
nieruchomości, ujawnianych kolejno wielkich strat banków, bessy na rynku kapitałowym oraz rosnącej 
obawy przed bezrobociem i recesją. Bardzo napięta sytuacja na rynku finansowym, wywołana 
gwałtownym ograniczeniem akcji kredytowej banków komercyjnych, a dekoniunktura na rynku 
wewnętrznym niekorzystnie wpłynęła na kształtowanie się podstawowych wskaźników 
makroekonomicznych.  
 
Wzrost gospodarczy w USA wynoszący 2,0% w roku 2007 obniżył się w roku 2008 do 1,1%, przy czym 
w czwartym kwartale 2008 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, miał miejsce 
spadek PKB (o 0,8%). Spowolnienie nastąpiło głównie w konsekwencji światowego kryzysu 
finansowego oraz idącego za tym znaczącego spadku nakładów inwestycyjnych, tj. o 3,5%. Udział 
inwestycji rezydentów w PKB spadł w 2008 roku do najniższego poziomu od ponad 50 lat. Z kolei popyt 
wewnętrzny spadł o 0,3% (wobec wzrostu o 1,4% rok wcześniej), w tym w czwartym kwartale 2008 roku 
o 1,9%. Konsumpcja prywatna nieznacznie wzrosła, ale znacznie wolniej niż rok wcześniej (o 0,2% 
wobec wzrostu o 2,8% w roku 2007). 
 
Radykalne spowolnienie amerykańskiej gospodarki postępowało już od początku 2008 roku. Najbardziej 
dotknęło ono sektor mieszkaniowy głównie za sprawą ograniczenia dostępności do kredytów. 
W 2008 roku realne ceny mieszkań spadły o 6,1% (wobec spadku o 0,6% rok wcześniej. W kolejnych 
miesiącach spowolnienie przenosiło się na inne dziedziny gospodarki, rynek pracy i konsumpcję. 
 
Wskaźnik bezrobocia zwiększył się z 4,6% w latach 2006 i 2007 do poziomu najwyższego od 26 lat, tj. 
5,8% w 2008 roku. 
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Coraz gorsze dane napływające z amerykańskiej gospodarki zmusiły władze federalne do podjęcia 
natychmiastowych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu. Efektem 
tego była seria pakietów działań stymulujących gospodarkę, których wartość sięgnęła 1 bln USD. 
Pomoc ta trafiła głównie do banków oraz innych instytucji sektora finansowego, które w zamian 
miały zapewnić odpowiedni poziom akcji kredytowej. Ponadto podjęto działania skierowane 
na wypracowanie szeregu regulacji prawnych w kwestii wzmocnienia nadzoru finansowego.  
 
Tabela 3 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarki amerykańskiej (w relacji do roku poprzedniego) w % 
 2007 2008 2009 pw  2010 pw 
PKB 2,0 1,1 -2,8 0,9 
Popyt wewnętrzny 1,4 -0,3 -3,5 0,8 
Konsumpcja prywatna 2,8 0,2 -1,0 2,6 
Konsumpcja zbiorowa 1,9 2,8 2,0 2,6 
Nakłady brutto na środki trwałe -2,0 -3,5 -16,0 -0,6 
Ceny konsumpcyjne 2,9 3,8 -0,6 1,0 
Stopa bezrobocia 4,6 5,8 9,3 10,1 
Eksport (towary i usługi) 8,4 6,2 -13,8 1,6 
Import (towaru i usługi) 2,2 -3,5 -15,7 1,2 
Bilans na ROB (% PKB) -5,3 -4,7 -2,3 -2,4 
Źródło: DAP MG na podstawie danych OECD z czerwca 2009. 
 
Na stosunkowo dobrym poziomie, w porównaniu z innymi światowymi potęgami handlowymi, 
pozostawał eksport USA, który w 2008 roku wzrósł o 6,2%. Z kolei import w tym okresie spadł o 3,5%. 
W konsekwencji deficyt rachunku obrotów bieżących zmniejszył się z 5,3% PKB w 2007 roku do 4,7% 
PKB w roku 2008.  
 

1.2.2 Japonia  
 
W IV kwartale 2008 roku PKB Japonii spadł o 4,4%, a w całym 2008 roku o 0,7%, podczas gdy 
w 2007 roku zanotowano wzrost o 2,3%. Ocenia się, że obecne załamanie japońskiej gospodarki, 
w konsekwencji oddziaływania światowego kryzysu, jest najpoważniejsze w powojennej historii 
państwa. Według czerwcowej projekcji OECD japoński PKB zmniejszy się w 2009 roku o 6,8%. 
 
Konsumpcja prywatna wzrosła w 2008 roku o 0,6% (w roku 2007 o 0,7%), w tym w IV kwartale 
zmniejszyła się o 3,1%. Spadek konsumpcji prywatnej był jeszcze większy w I kwartale 2009 roku i 
wyniósł 4,2%. Według szacunków w całym 2009 roku zmniejszy się ona o 1,7%. Natomiast konsumpcja 
publiczna zwiększyła się w 2008 roku o 0,8% (wobec 1,9% w 2007 roku), zaś w IV kwartale o 6,5%. Jej 
wzrost w 2009 roku szacowany jest na 2,6%. Stopa bezrobocia w 2008 roku wzrosła zaledwie o 0,1 pkt. 
proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do poziomu 4,0%. Jej zwiększenie do 5,2% jest 
prognozowane na 2009 rok. 
 
Negatywne skutki kryzysu światowego są silnie odczuwalne w Japonii także ze względu na stosunkowo 
duże uzależnienie gospodarki od handlu zagranicznego. W 2008 roku wzrost japońskiego eksportu 
wyniósł zaledwie 1,8% (w 2007 roku 8,4%). W IV kwartale 2008 roku eksport (w ujęciu kwartalnym) 
zmniejszył się o ok. 47%, a w I kwartale 2009 roku o 70%. Prognozuje się, że w 2009 roku eksport 
Japonii obniży się o ponad 32%. Import w 2008 roku wzrósł o 0,9% wobec wzrostu 1,5% w roku 2007. 
Dodatkowo negatywny wpływ na załamanie obrotów ma aprecjacja jena względem dolara 
amerykańskiego, o ponad 12% w stosunku do 2007 roku. 
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Tabela 4 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarki japońskiej (w relacji do roku poprzedniego) w %  
 2007 2008 2009 pw 2010 pw 

PKB 2,3 -0,7 -6,8 0,7 
Popyt wewnętrzny 1,2 -0,9 -3,4 0,6 
Konsumpcja prywatna 0,7 0,6 -1,7 0,1 
Konsumpcja zbiorowa 1,9 0,8 2,6 3,0 
Nakłady brutto na środki trwałe 0,8 -5,0 -12,3 0,0 
Ceny konsumpcyjne 0,1 1,4 -1,4 -1,4 
Stopa bezrobocia 3,9 4,0 5,2 5,7 
Eksport (towary i usługi) 8,4 1,8 -32,3 3,5 
Import (towary i usługi) 1,5 0,9 -12,6 2,3 
Bilans na ROB (% PKB) 4,9 3,2 1,4 1,9 
Źródło: DAP MG na podstawie danych OECD z czerwca 2009. 

1.2.3 Europa Zachodnia i strefa euro 
 
W 2008 roku PKB strefy euro wzrósł o 0,5%, czyli ponad 5-krotnie wolniej niż w roku 2007, przy czym 
w IV kwartale 2008 roku odnotowano spadek o 1,7%. Wśród państw tej grupy najszybszy wzrost PKB 
nastąpił w Grecji (o 2,9%), Niderlandach (o 2,1%) i Austrii (o 1,7%); natomiast spadki PKB odnotowano 
w Irlandii (o 2,3%), Włoszech (o 1%) oraz Luksemburgu (o 0,9%). Wzrost gospodarczy naszego 
głównego partnera handlowego – Niemiec – był o 1,6 pkt. proc. wolniejszy niż w roku 2007 i wyniósł 
1%.  
 
W 2008 roku, a szczególnie w jego IV kwartale, strefa euro znalazła się w recesji. Popyt wewnętrzny, ze 
względu na trudną sytuację na rynku finansowym, obniżył się z 2,4% w 2007 roku do 0,6% w roku 2008. 
Konsumpcja prywatna wzrosła zaledwie o 0,3% wobec 1,5% wzrostu rok wcześniej. Na zbliżonym 
poziomie jak w roku 2007 utrzymała się natomiast stopa bezrobocia, która wyniosła 7,5%. 
 
Dane za początkowy okres 2009 roku wskazują na pogarszającą się kondycję gospodarczą strefy euro. 
Całkowity popyt wewnętrzny zmniejszył się w I kwartale 2009 roku o 6,7% wobec IV kwartału 2008 roku. 
Najbardziej ucierpiał sektor produkcji przemysłowej, którego produkcja obniżyła się o 1/5 w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Sprzedaż detaliczna również uległa obniżeniu, aczkolwiek spadek ten nie miał tak 
znacznych rozmiarów.  
 
Niepewność co do płynności finansowej europejskich i amerykańskich banków spowodowała 
dramatyczny spadek wartości obrotu na rynku pieniężnym, czego wynikiem było zaostrzenie polityki 
kredytowej banków komercyjnych oraz podwyższenie kosztów kredytu. Sytuacja ta wpłynęła 
negatywnie na kondycję podmiotów gospodarczych w strefie euro, które są silniej uzależnione 
od finansowania zewnętrznego niż w USA.  
 
Efektem globalnego spadku cen surowców oraz kurczenia się globalnego popytu było stopniowe 
zmniejszanie się inflacji w strefie euro (HCPI), która w maju 2009 roku osiągnęła wartość zero. EBC w 
celu przeciwdziałania wystąpienia deflacji obniżył stopy procentowe do poziomu 1%, mimo to warunki 
niezbędne do uzyskania kredytu w bankach komercyjnych nadal nie pozwalają zwiększyć 
wewnętrznego popytu strefy euro. 
 
Wraz z pojawieniem się problemów gospodarczych kraje strefy euro wprowadziły dyskrecjonalną 
politykę fiskalną mającą na celu powstrzymanie rosnącego bezrobocia i niezadowolenia społecznego. 
Nie pozostaje to jednak bez wpływu na pogarszającą się sytuację finansów publicznych. Zagregowany 
rządowy deficyt budżetowy krajów strefy euro w 2008 roku wyniósł 1,9% PKB. Przewiduje się, że deficyt 
wyniesie 5,5% w 2009 roku i 7,0% w 2010 roku. Tak duże wydatki mogą w przyszłości doprowadzić do 
problemów związanych ze spłatą długu narodowego. 
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Tabela 5 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarki strefy euro (w relacji do roku poprzedniego) w %  

 2007 2008 2009 pw  2010 pw 
PKB 2,6 0,5 -4,8 0,0 
Popyt wewnętrzny 2,4 0,6 -3,1 0,0 
Konsumpcja prywatna 1,5 0,3 -1,3 -0,2 
Konsumpcja zbiorowa 2,3 1,8 1,3 1,4 
Nakłady brutto na środki trwałe 4,6 -0,3 -11,1 -1,3 
Ceny konsumpcyjne 2,1 3,3 0,5 0,7 
Stopa bezrobocia 7,4 7,5 10,0 12,0 
Bilans na ROB (% PKB) 0,5 -0,4 -1,1 -1,0 
Źródło: DAP MG na podstawie danych OECD z czerwca 2009. 
 
Według prognoz OECD, osłabienie koniunktury poszczególnych państw strefy euro oraz utrzymująca 
się niepewność w gospodarce światowej wpłyną na spadek PKB w strefie euro w 2009 roku o 4,8%. 
Będzie to bezpośrednim skutkiem spowolnienia inwestycji i konsumpcji prywatnej. Według OECD 
gospodarka krajów strefy euro będzie w recesji do końca 2009 roku. Sytuacja ekonomiczna ma się 
zacząć poprawiać od połowy 2009 roku za sprawą zapoczątkowanych na przełomie 2008 i 2009 roku 
działań symulujących wzrost gospodarczy. 
 

1.2.4 Rozwijające się rynki azjatyckie 
 
Wpływ spowolnienia światowej gospodarki w roku 2008, a także w pierwszej połowie 2009 roku na kraje 
azjatyckie był nadzwyczaj duży. Najbardziej dotknięte kryzysem gospodarczym są Singapur, Tajwan, 
Hong Kong, Republika Korei, Malezja oraz Tajlandia, w których przewiduje się spadki PKB w 2009 roku. 
Chiny będące główną siłą napędową rozwijających się państw Azji odnotowały wyhamowanie tempa 
wzrostu PKB do 9,0% w 2008 roku wobec 13,0% w roku 2007. 
 
Istotnym czynnikiem obecnego spowolnienia w regionie jest spadek globalnego popytu, głównie 
na produkty przemysłu elektronicznego oraz samochodowego. Sytuacja ta doprowadziła 
do dramatycznego spadku światowej produkcji przemysłowej, w której znaczącą część mają kraje 
wschodniej Azji. Natomiast wciąż utrzymujący się wysoki popyt w takich krajach jak Chiny i Indie, 
skierował przedsiębiorców azjatyckich na rynek wewnętrzny. 
 
Kolejnym skutkiem obecnego kryzysu jest wzrost niepewności na globalnym rynku międzybankowym, 
czego skutkiem jest deprecjacja walut regionu wobec EUR i USD oraz trudna sytuacja na rynku 
nieruchomości (Singapur, Chiny). Dodatkowo spadek cen wielu towarów powoduje tłumienie presji 
inflacyjnej, co w konsekwencji dalszych obniżek cen może doprowadzić w niektórych krajach regionu 
do deflacji.  
 
Banki centralne krajów wschodniej Azji w celu przeciwdziałania trudnej sytuacji zdecydowały się 
na obniżenie głównych stóp procentowych w celu zwiększenia akcji kredytowej, a silna deprecjacja 
niektórych walut regionu zmusiła banki centralne do interwencji na międzynarodowym rynku 
kapitałowym. 
 
Gospodarka Chin pomimo spowolnienia, nadal jest jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek 
regionu. Stosunkowo mały udział eksportu oraz działania rządu w zakresie wprowadzenia 
ekspansywnej polityki fiskalnej i monetarnej spowodowały, iż PKB wzrósł w 2008 roku o 9,0%, 
a przewidywany wzrost PKB w 2009 roku wyniesie 6,5%. 
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Kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) zostały silnie 
dotknięte przez skutki niższego popytu globalnego oraz trudnej sytuacji na globalnym rynku 
finansowym. Tempo wzrostu PKB dla całej grupy krajów wyniosło 4,9% w roku 2008, czyli było 
o 1,4 pkt. proc. wolniejsze niż rok wcześniej. 
 
Spadek globalnego popytu miał stosunkowo niewielki wpływ na tempo wzrostu PKB Indii (także Chin) 
ze względu na relatywnie niewielki udział eksportu w PKB. Mimo to kryzys na rynku finansowym wpłynął 
negatywnie na sektor przedsiębiorstw oraz banków, głównie za sprawą trudności obsługi zagranicznego 
finansowania. Tempo wzrostu gospodarczego w Indiach wyniosło 7,3% w 2008 roku wobec 9,3% 
wzrostu w roku 2007. W 2009 roku przewiduje się jego dalsze spowolnienie do poziomu 4,5%. 
 
Tabela 6. Tempo wzrostu PKB oraz cen konsumpcyjnych w % (w relacji do roku poprzedniego) 
 PKB Ceny konsumpcyjne 
 2007 2008 2009 pw 2010 pw 2007 2008 2009 pw 2010 pw 
Chiny 13,0 9,0 6,5 7,5 4,8 5,9 0,1 0,7 
Indie 9,3 7,3 4,5 5,6 6,4 8,3 6,3 4,0 
Pakistan 6,0 6,0 2,5 3,5 7,8 12,0 20,0 6,0 
Indonezja 6,3 6,1 2,5 3,5 6,0 9,8 6,1 5,9 
Tajlandia 4,9 2,6 -3,0 1,0 2,2 5,5 0,5 3,4 
Filipiny 7,2 4,6 0,0 1,0 2,8 9,3 3,4 4,5 
Malezja 6,3 4,6 -3,5 1,3 2,0 5,4 0,9 2,5 
Wietnam 8,5 6,2 3,3 4,0 8,3 23,1 6,0 5,0 
Republika Korei 5,1 2,2 -4,0 1,5 2,5 4,7 1,7 3,0 
Tajwan 5,7 0,1 -7,5 0,0 1,8 3,5 -2,0 1,0 
Hong Kong 6,4 2,5 -4,5 0,5 2,0 4,3 1,0 1,0 
Singapur 7,8 1,1 -10,0 -0,1 2,1 6,5 0,0 1,1 
Źródło: DAP MG na podstawie danych MFW z kwietnia 2009. 
 
W prognozowaniu rozwoju sytuacji w regionie akcentuje się metody zwalczania kryzysu przez rządy 
poszczególnych państw. Istnieje obawa, iż zbyt duża ekspansja fiskalna, przy jednoczesnym obniżaniu 
podatków, spowoduje wzrost stóp procentowych wrażliwych dla sektora prywatnego, a w przyszłości 
problemy związane ze spłatą zadłużenia sektora finansów publicznych. Jednocześnie długa recesja 
krajów rozwiniętych może spowodować, iż w dłuższej perspektywie kraje wschodniej Azji będą w coraz 
mniejszym stopniu opierać swoją gospodarkę na eksporcie do krajów Europy Zachodniej i Ameryki 
Północnej.  
 

1.2.5 Wspólnota Niepodległych Państw 
 
Wzrost PKB w krajach WNP w 2008 roku wyniósł 5,5%, czyli spowolnił w porównaniu z rokiem 2007, 
kiedy rynki te rozwijały się w tempie 8,6%.  
 
Zaburzenia, które wystąpiły na światowym rynku w drugiej połowie 2008 roku negatywnie oddziaływały 
na państwa tego regionu, szczególnie ze względu na zmniejszony dostęp do źródeł finansowania 
zewnętrznego. Spowolnienie gospodarcze w krajach WNP jest powiązane także z załamaniem popytu 
na rynkach państw rozwiniętych. Spadek cen surowców energetycznych, w tym przede wszystkim ropy 
naftowej oraz innych towarów, stanowił kolejny negatywny czynnik wpływający na spowolnienie wzrostu 
gospodarczego na rynkach krajów WNP. 
 
Załamanie koniunktury na globalnym rynku wpłynęło na obniżenie tempa wzrostu w 2008 roku 
w większości gospodarek WNP. Wyższe tempo wzrostu PKB odnotowano jedynie w odniesieniu 
do Białorusi (10,0% w porównaniu z 8,6% w 2007 roku) oraz Mołdawii (7,2% w porównaniu z 4,0% 
w 2007 roku). Zdecydowane spowolnienie wzrostu odnotowano w dotychczas szybko się rozwijających 
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gospodarkach Azerbejdżanu (o 11,8 pkt. proc., do 11,6% w 2008 roku) oraz Armenii (o 7,0 pkt. proc., 
do 6,8%) .  
 
Na rynkach najważniejszych partnerów handlowych Polski spośród krajów WNP – Rosji i Ukrainie – 
obniżenie tempa wzrostu wyniosło odpowiednio 2,5 pkt. proc., do 5,6% oraz 5,8 pkt. proc, do 2,0%. 
Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł poważne załamanie w gospodarkach tych państw, które utrzymało 
się również w I kwartale 2009 roku, kiedy to spadek PKB w Rosji według wstępnych danych wyniósł 
9,5%. Ogólne załamanie w gospodarce rosyjskiej wynika z kilku czynników, do których należy zaliczyć 
spadek cen surowców, spadek płac i dochodów realnych, a przez to i spadek popytu wewnętrznego, 
dewaluację rubla, stosowany przez państwo protekcjonizm w ochronie rynku wewnętrznego, spadek 
inwestycji i brak dostępu do kredytów na działalność gospodarczą. 
 
Tabela 7 Tempo wzrostu PKB oraz cen konsumpcyjnych (w relacji do roku poprzedniego) w % 

 PKB Ceny konsumpcyjne 
 2007 2008 2009 pw 2010 pw 2007 2008 2009 pw 2010 pw 

WNP 8,6 5,5 -5,1 1,2 9,7 15,6 12,6 9,5 
Rosja 8,1 5,6 -6,0 0,5 9,0 14,1 12,9 9,9 
Ukraina 7,9 2,1 -8,0 1,0 12,8 25,2 16,8 10,0 
Kazachstan 8,9 3,2 -2,0 1,5 10,8 17,2 9,5 8,7 
Białoruś 8,6 10,0 -4,3 1,6 8,4 14,8 12,6 6,0 
Turkmenistan 11,6 9,8 6,9 7,0 6,3 15,0 10,0 8,0 
Armenia 13,8 6,8 -5,0 0,0 4,4 9,0 3,6 7,2 
Azerbejdżan 23,4 11,6 2,5 12,3 16,6 20,8 4,0 7,0 
 Źródło: DAP MG na podstawie danych MFW z kwietnia 2009. 
 
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych negatywnie oddziałujące na gospodarki krajów 
regionu, odbiły się również na prognozach ich wzrostu w 2009 roku. Przewiduje się, że w krajach WNP 
nastąpi spadek PKB o 5,1%. Największy spadek PKB w tym regionie prognozowany jest dla Ukrainy 
(o 8,0%). W Rosji oczekuje się spadku PKB o 6,0%. 
 
W części państw tego regionu – tych, które dotąd rozwijały się stosunkowo dynamicznie – oczekuje się 
pewnego wyhamowania tempa wzrostu PKB, jednak nadal pozostanie on dodatni. Przewiduje się, 
że w 2009 roku PKB zwiększy się w Azerbejdżanie o 2,5%, w Uzbekistanie o 7,0%, w Turkmenistanie 
o 6,9%.  

1.3 Realny wzrost globalnego handlu towarowego w 2008 roku 
 
Realny wzrost światowego handlu towarami w 2008 roku, wstępnie szacowany przez WTO na 2,3% 
po stronie eksportu i 1,7% po stronie importu okazał się znacznie niższy niż w poprzednich latach, 
a jednocześnie odpowiednio o 0,9 pkt. proc. i 1,5 pkt. proc. niższy od tempa wzrostu produktu 
globalnego osiągniętego w roku 2008. 
 
Ameryka Południowa i Centralna zwiększyła w 2008 roku swój import towarowy (w stałych cenach) 
o 15,5%, czyli w tempie identycznym jak w 2006 roku, a zarazem o 2,2 pkt. proc. wolniejszym niż 
w roku 2007. Natomiast eksport tego regionu wzrósł w 2008 roku zaledwie o 1,3%, czyli o 1,9 pkt. proc. 
wolniej niż rok wcześniej. Jednocześnie tempo wzrostu importu było ponad 9-krotnie szybsze od tempa 
wzrostu światowego importu, a eksportu prawie dwukrotnie wolniejsze od tempa wzrostu światowego 
eksportu.  
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Tabela 8 Zmiany światowego wolumenu wymiany handlowej w latach 2006-2008 (w relacji do roku 
poprzedniego) 

 Zmiana eksportu Zmiana importu 
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Świat 8,4 6,2 2,3 7,9 6,0 1,7 
Ameryka Północna 8,3 5,0 1,5 6,0 2,1 -2,7 
Stany Zjednoczone 10,7 6,9 5,5 5,5 1,1 -3,9 
Ameryka Południowa i Środkowa 3,8 3,2 1,3 15,5 17,7 15,5 
Europa 7,3 3,8 0,4 7,4 4,0 -0,9 
UE-27 7,4 3,6 0,2 7,2 3,6 -1,2 
WNP 6,2 7,4 6,2 20,5 19,9 15,2 
Azja 13,3 11,5 4,7 8,5 8,2 4,2 
Chiny 22,0 19,7 8,5 16,4 13,7 3,8 
Japonia 9,8 9,5 2,4 2,2 1,3 -0,8 
Źródło: DAP MG na podstawie danych WTO. 
 
Import WNP wzrósł o 15,2% w 2008 roku wobec 19,9% wzrostu w roku 2007. Eksport WNP wzrósł 
o 6,2%, o 1,2 pkt. proc. wolniej niż rok wcześniej, a jednocześnie o 3,9 pkt. proc. szybciej niż światowy 
eksport w roku 2008.  
 
Wolumen eksportu krajów Azji wzrósł o 4,7%, czyli szybciej niż wolumen ich importu (wzrost o 4,2%). 
Odnotowano zatem znaczące zmniejszenie się występujących w poprzednich latach różnic między 
tempem wzrostu importu Azji a jej eksportu. O ile w roku 2006 wyniosła ona 4,8 pkt. proc, w roku 2007 
3,3 pkt. proc., to w roku 2008 0,5 pkt. proc.  
 
Widoczne spowolnienie obrotów towarowych nastąpiło w Chinach. Eksport zwiększył się o 8,5% 
(o 11,2 pkt. proc. wolniej niż w roku 2007), a import o 3,8% (o 9,9 pkt. proc. wolniej). Dynamika obrotów 
Japonii utrzymała się na poziomie niższym od średniej dla całego regionu. Eksport wzrósł o 2,4% 
(wobec 9,5% rok wcześniej), a import spadł o 0,8%. W wymianie nowo uprzemysłowionych krajów tego 
regionu: Hongkongu, Singapuru, Tajwanu i Korei Płd. odnotowano znaczne zróżnicowanie wzrostu 
wolumenu obrotów towarowych. Niższe od średniej dla regionu Azji tempo wzrostu eksportu 
odnotowano w przypadku dwóch pierwszych państw. W Korei natomiast wzrost po stronie eksportu, 
jak i importu okazał się szybszy od średniej, a na Tajwanie odnotowano spadki obrotów handlowych 
(3,0% w eksporcie i 4,3% w imporcie).  
 
W 2008 roku realny eksport towarowy Ameryki Płn. wzrósł w tempie wolniejszym od eksportu 
światowego. Natomiast w imporcie odnotowano spadek o 2,7%. W dynamice obrotów towarowych 
państw tego regionu – podobnie jak w Azji – zaobserwowano znaczną rozbieżność. W Stanach 
Zjednoczonych wolumen eksportu wzrósł o 5,5%, a importu spadł o 3,9%, podczas gdy w Kanadzie 
wolumen eksportu spadł o 6,0%, a importu wzrósł o 0,2%.  
 
Realny wzrost eksportu w Europie okazał się jednym z niższych w porównaniu z innymi regionami 
i wyniósł 0,4%, w imporcie natomiast odnotowano spadek o 0,9%. Jeszcze głębsze pogorszenie 
obrotów handlowych nastąpiło w UE, gdzie eksport wzrósł zaledwie o 0,2%, a import spadł o 1,2%. 
Tempo wzrostu eksportu wewnątrzunijnego (2,4%) było zbliżone do wzrostu światowego eksportu, 
a spadek importu wewnątrzunijnego (o 0,8%) zbliżony do spadku importu europejskiego. 
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1.4 Uwarunkowania cenowo - kursowe globalnych obrotów 
towarowych w 2008 roku 

 

1.4.1 Zmiany cen światowych 

Ceny światowe w trakcie 2008 roku zmieniały się fazowo. Globalny kryzys finansowy w II połowie 
roku i jego rozprzestrzenianie się na realną sferę gospodarki doprowadziły do gwałtownych zmian 
cen na wielu rynkach, w szczególności na rynkach surowców, gdzie następstwa kryzysu 
finansowego ujawniły się najszybciej i z największą skalą.  

W pierwszym półroczu 2008 r. ceny surowców cechował nadal silny wzrost, utrzymując tendencję z 
poprzednich lat. Wzrost cen dotyczył zwłaszcza surowców energetycznych, stali i surowców 
dla hutnictwa żelaza (rudy żelaza, złomu, węgla koksowego) oraz zbóż i roślin oleistych. 
W rezultacie w lipcu 2008 r., gdy boom surowcowy osiągnął apogeum, ceny surowców 
energetycznych były ponad 4,5-krotnie wyższe niż średnio w 2000 r., a ceny surowców 
nieenergetycznych wyższe o ponad trzy razy. 
 
W następnych miesiącach w rozwoju sytuacji na światowych rynkach surowców można wyróżnić 
trzy fazy: 
 

− Faza pierwsza (sierpień i wrzesień 2008 r.) to oznaki słabnięcia cen surowców, jakie pojawiły 
się jeszcze przed wybuchem kryzysu finansowego (przed bankructwem Lehman Brothers). 
Przyczyną spadku notowań cenowych były stopniowo pogarszające się oceny stanu gospodarki 
światowej i jej perspektyw. Tempo spadku cen było w tym okresie dość umiarkowane (ok. 
12-13% miesięcznie dla surowców energetycznych i 5-7% dla surowców nieenergetycznych). 

 
− W fazie drugiej (październik-grudzień 2008 r.) nastąpił gwałtowny spadek cen surowców 

pod wpływem rozprzestrzeniania się kryzysu finansowego i jego coraz silniejszego 
oddziaływania na realną sferę gospodarki (pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne oraz 
narastający pesymizm prognoz). Doprowadziło to do osłabienia tempa wzrostu światowego 
popytu na surowce. W rezultacie dotychczasowe niedobory podaży przekształciły się w 
narastające nadwyżki. Obniżce cen surowców sprzyjał ponadto odpływ kapitału spekulacyjnego 
(kryzys finansowy radykalnie zmniejszył podaż wolnego kapitału, a lokowanie go w 
transakcjach surowcowych obarczone było bardzo wysokim ryzykiem), jak również przejście od 
deprecjacji do aprecjacji USD – podstawowej waluty w międzynarodowym obrocie surowcami. 
Szczególnie silny był spadek cen surowców w październiku (w stosunku do września o 25% w 
przypadku surowców energetycznych i o 18% w przypadku surowców nieenergetycznych). W 
listopadzie i grudniu tempo spadku cen było mniejsze niż w październiku, jednak nadal wysokie 
(w odniesieniu do surowców energetycznych przekraczało nadal 20% miesięcznie). 

 
− Faza trzecia (styczeń-luty 2009 r.) to wyhamowanie spadkowej tendencji cen – niewielki 

ich wzrost w styczniu i nieznaczny spadek w lutym. Mogło się do tego przyczynić sezonowe 
wzmocnienie popytu, zwłaszcza na surowce energetyczne, a także znaczące redukcje 
wydobycia, wprowadzone przez producentów wielu surowców. Wątpliwe jednak, 
aby stabilizacja cen okazała się trwała. 
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Wzrost cen surowców eksportowanych i importowanych przez Polskę (odpowiednio o 33,7 i 37,4%) był 
wyższy od wzrostu cen światowych (o 33,0%). Natomiast w 2009 roku, według szacunków IBRKK 
opartych o przewidywania Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktur AIECE, spadek cen 
surowców eksportowanych (o 43,1%) oraz importowanych (o 43,8%) ma być mniejszy niż spadek cen 
światowych (który ma wynieść ok. 50%). Według wstępnej prognozy Instytutu na 2010 rok 
przewidywany jest dalszy spadek cen surowców w obrotach handlu zagranicznego Polski, zarówno 
w eksporcie jak i w imporcie (odpowiednio o 8,5% i o 5,2%), przy stabilizacji przeciętnych cen 
światowych. Przyczyną odchyleń dynamiki cen w polskich obrotach handlowych od dynamiki cen 
na rynku światowym jest fakt, że o zmianach przeciętnego poziomu cen surowców w polskich obrotach 
decydują zmiany cen tylko kilku towarów. W eksporcie są to stal, miedź i węgiel, na które w 2007 
przypadało ponad 70% ogólnej wartości polskiego eksportu surowcowego, a w imporcie – ropa naftowa, 
stal, gaz ziemny i aluminium (80% ogólnej wartości importu surowców). 
 
Wolniejszy wzrost cen surowców eksportowanych niż importowanych przez Polskę w 2008 roku 
przełożył się niekorzystnie na surowcowe terms of trade. Wskaźnik wyniósł 97,2 wobec 100 w roku 
poprzednim. W 2009 roku w wyniku przewidywanego wolniejszego spadku cen surowców w eksporcie 
niż w imporcie wspomniany wskaźnik ulegnie poprawie osiągając wartość 101,3. Natomiast 
w 2010 roku w wyniku przyspieszenia spadku cen w eksporcie w porównaniu z cenami w imporcie 
spowoduje powrót do niekorzystnego wskaźnika ToT, na poziomie 96,5. 
 
Przewidywane zmiany ogólnego wskaźnika terms of trade stanowią wypadkową relacji cen 
w poszczególnych grupach towarowych: 

− W grupie surowców energetycznych, w przeciwieństwie do pozostałych grup towarowych, 
bardzo korzystny wskaźnik terms of trade (w 2008 roku ponad 130), w 2009 pozostanie nadal 
korzystny, a następnie spadnie poniżej 100 w 2010 na skutek pogorszenia relacji cen węgla w 
stosunku do cen ropy. 

− Niekorzystne terms of trade dla metali w latach 2008 i 2009 przekształcą się korzystnie w roku 
2010, o czym zadecyduje szybszy wzrost cen eksportowanej miedzi niż innych metali będących 
przedmiotem importu.  

− Niekorzystne terms of trade w grupie surowców rolnych oraz artykułów żywnościowych 
w 2008 roku radykalnie się poprawią w latach 2009 i 2010. 

 
Wzrost cen surowców na rynkach światowych w okresie poprzedzającym kryzys działał w kierunku 
pogorszenia bilansu handlowego Polski. W roku 2007 przy wzroście światowych cen surowców o 13% 
negatywny efekt bilansowy wyniósł 1,5 mld USD, a w 2008 ponad 6,3 mld USD tj. 1,2% PKB. Natomiast 
prognozowany na 2009 rok spadek światowych cen surowców przeciętnie o ok. 50% może wpłynąć 
według przewidywań na poprawę salda bilansu handlowego o blisko 10 mld USD (tj. ok. 1,9% PKB), 
co będzie w decydującym stopniu efektem spadku cen ropy.  
 

1.4.2 Zmiany kursowe 
 
Znaczący wpływ na dużą zmienność cen dolarowych w handlu międzynarodowym w 2008 roku miały 
wahania kursowe wynikające z pogarszającej się sytuacji na światowych rynkach finansowych 
i związanej z tym rosnącej awersji do ryzyka ograniczającej podaż USD. Średnioroczny kurs dolara 
amerykańskiego podlegał w tym okresie – głównie w drugiej połowie roku – aprecjacji zarówno 
w stosunku do głównych walut europejskich, jak i walut stosowanych przez głównych eksporterów 
produktów przemysłu wydobywczego. 
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W Azji sytuacja pod tym względem była zróżnicowana. O ile w zdecydowanej większości lokalne waluty 
traciły nominalną wartość w stosunku do USD, to japoński jen oraz chiński juan jako jedyne w regionie 
w 2008 roku wzmocniły się w stosunku do amerykańskiej waluty odpowiednio o 15% i 5%.  
 

1.4.3 Zmiany obrotów towarowych w głównych regionach5 
 
Wartość światowego eksportu towarowego w wymiarze dolarowym wzrosła w 2008 roku o nieco ponad 
15% do poziomu 16,1 bln USD. 
 
Podobnie jak rok wcześniej regionem o najwyższej dynamice obrotów towarowych była WNP, gdzie 
wzrost po stronie eksportu wyniósł 35,4%, a importu 30,8% i był odpowiednio 2,3-krotnie oraz 2-krotnie 
szybszy od wzrostu światowych obrotów. Z kolei w porównaniu z rokiem 2007 eksport WNP w 2008 
roku wzrósł o 15 pkt. proc. szybciej, a import o nieco ponad 4 pkt. proc. wolniej. W rezultacie udział 
WNP w światowym eksporcie zwiększył się z 3,7% w 2007 roku do 4,3% w roku 2008, a w światowym 
imporcie z 2,6% do 3,0% w roku 2008. 
 
Stosunkowo duży wzrost wartości obrotów towarowych nastąpił w Ameryce Południowej i Środkowej. 
Eksport w tym regionie wzrósł o 21%, a import o 30%, czyli znacznie szybciej niż w roku poprzednim, 
a jednocześnie odpowiednio 1,4-krotnie i 2-krotnie szybciej niż wzrosły światowe obroty towarowe. 
Tempo wzrostu obrotów towarowych Brazylii, na którą przypadło ponad 30% obrotów tego regionu, 
sięgnęło ponad 23% po stronie eksportu i 44% po stronie importu.  
 
W Europie wartość dolarowa obrotów towarowych wzrosła wolniej niż w roku poprzednim oraz wolniej 
od wzrostu światowych obrotów towarowych. O ile w 2007 roku odnotowano wzrost zarówno eksportu, 
jak i importu po ok. 16,2%, to w roku 2008 wzrosły odpowiednio o 11,5% i 12,3%. Jeszcze większe 
spowolnienie odnotowano w UE, gdzie eksport wzrósł o 10,8%, a import o 11,9% wobec wzrostów 
odpowiednio o 16,2% i 15,9% w roku 2007. Przełożyło się to na zwiększenie deficytu obrotów 
towarowych o 92 mld USD, do 356 mld USD .  
 
W Ameryce Północnej tempo wzrostu eksportu w 2008 roku utrzymało się na zbliżonym poziomie 
jak rok wcześniej i wyniosło ok. 10,5%, z kolei import wzrósł (o 7,5%) nieco szybciej niż w roku 2007. 
Taką samą tendencję do szybszego niż w roku poprzednim wzrostu importu i wolniejszego wzrostu 
eksportu odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, podobnie jak rok wcześniej, tempo 
wzrostu po stronie eksportu było szybsze niż po stronie importu, przy czym różnica ta zmniejszyła się 
z 6,8 pkt. proc. w roku 2007 do 4,7 pkt. proc. Deficyt obrotów towarowych zwiększył się o 7,5 mld USD, 
do 865,4 mld USD w 2008 roku. 
 
Eksport towarowy Azji wzrósł w 2008 roku o 13,9%, czyli wolniej zarówno od jego wzrostu rok 
wcześniej, jak również od wzrostu eksportu światowego w roku 2008. Natomiast tempo wzrostu importu 
(19,3%) było o ponad 4 pkt. proc. szybsze od jego tempa wzrostu w roku 2007 oraz od światowego 
tempa wzrostu importu w roku 2008. Przełożyło się to na prawie 2-krotne zmniejszenie nadwyżki 
handlowej, do ok. 166 mld USD w 2008 roku. Sytuacja w handlu poszczególnych krajów była znacznie 
zróżnicowana. Indie osiągnęły najszybsze tempo wzrostu obrotów towarowych wśród państw tego 
regionu, blisko 22% po stronie eksportu i 34,5% po stronie importu. Wzrost eksportu powyżej 
światowego tempa wzrostu odnotowano również w Chinach (o 17,2%). Natomiast poniżej światowego 
tempa wzrostu kształtował się eksport Japonii (9,5%) oraz nowo uprzemysłowionych państw: Korei 
                                                 
5 Występują pewne różnice między tempem wzrostu eksportu i importu prezentowanym w pkt. 1.2 i w pkt 1.4. 3. Wynikają 
one z różnych źródeł pochodzenia danych statystycznych. W pkt 1.2 korzystano z danych OECD, a w pkt. 1.4. 3 z danych 
WTO. 
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(o 13,6%), Singapuru (o 13,0%), Hong Kongu (o 6,0%) i Tajwanu (o 3,6%). W przypadku wymienionych 
państw szybsze tempo wzrostu odnotowano po stronie importu, w tym powyżej światowego tempa 
wzrostu zwiększył się import Chin (o 18,5%), Korei (o blisko 22%) i Singapuru (o 21,5%).  
 
Udział Chin w ogólnych światowych obrotach nieznacznie wzrósł – o 0,2 pkt. proc., do 7,9% w roku 
2008. Z kolei ich obroty towarowe, już drugi raz z rzędu, przewyższyły łączne obroty Japonii i Korei Płd. 
tj. drugiego i trzeciego w kolejności partnerów handlowych w Azji. 
 
Tabela 9 Obroty towarowe w handlu światowym w 2008 r. 

Eksport Import 
Lp. Kraj Wartość 

(mld USD) 
Udział 
(w %) 

Lp. Kraj Wartość 
(mld USD) 

Udział 
(w %) 

1. Niemcy 1.465 9,09 1. Stany Zjednoczone 2.166 13,20 
2. Chiny 1.428 8,86 2. Niemcy 1.206 7,35 
3. Stany Zjednoczone 1.301 8,06 3. Chiny 1.133 6,90 
4. Japonia 782 4,85 4. Japonia 762 4,64 
5. Niderlandy 634 3,93 5. Francja 708 4,31 
6. Francja 609 3,77 6. Wlk. Brytania 632 3,85 
7. Włochy 540 3,35 7. Niderlandy 574 3,50 
8. Belgia 477 2,96 8. Włochy 556 3,39 
9. Rosja 472 2,93 9. Belgia 470 2,86 
10. Wlk. Brytania 458 2,84 10. Republika Korei 435 2,65 
11. Kanada 456 2,83 11. Kanada 418 2,55 
12. Republika Korei 422 2,62 12. Hiszpania 402 2,45 
13. Hong Kong 370 2,30 13. Hong Kong 393 2,39 
14. Singapur 338 2,10 14. Meksyk 323 1,97 
15. Arabia Saudyjska 329 2,04 15. Singapur 320 1,95 
16. Meksyk 292 1,81 16. Rosja 292 1,78 
17. Hiszpania 268 1,66 17. Indie 292 1,78 
18. Taipei 256 1,59 18. Taipei 240 1,46 

19. Zjedn. Emiraty 
Arabskie 232 1,44 19. Polska 204 1,24 

20. Szwajcaria 200 1,24  Świat 16.415 100,00 
29. Polska 168 1,04     
  Świat 16.127 100,00         
Źródło: DAP MG na podstawie danych WTO z marca 2009. 

1.5 Perspektywy rozwoju handlu światowego w 2009 roku 
 
Pogorszenie sytuacji ekonomicznej w II połowie 2008 roku sprawiło, iż perspektywy wzrostu światowych 
obrotów handlowych w 2009 roku stały się wyjątkowo niepewne.  
 
Skutki globalnej recesji były już wyraźnie widoczne w obrotach handlu światowego w listopadzie 
i grudniu 2008 roku (spadek odpowiednio o 5,3% i 7,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca). 
Największe załamanie po stronie importu odnotowano w krajach wschodzących (o 11,9%), a po stronie 
eksportu w Japonii (o 9,9%). W porównaniu do lat 1991-2008, gdzie największe spadki wolumenu 
handlu nie przekraczały 2% (miesiąc do miesiąca), obecny spadek okazał się bezprecedensowy. 
Ostatecznie w IV kwartale 2008 roku obroty handlu światowego zmniejszyły się o 22% w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 6% w stosunku do poprzedniego kwartału6.  
                                                 
6 Informacje liczbowe podane w niniejszym akapicie pochodzą z opracowania IBRKK przygotowanego na podstawie danych 
Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktur AIECE. 
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W pierwszych miesiącach 2009 r. następował dalszy spadek wolumenu handlu światowego. 
W kolejnych miesiącach 2009 r. oczekuje się zahamowania tendencji spadkowej, a pod koniec roku 
nawet niewielkiego wzrostu. Przyczyną poprawy sytuacji w handlu ma być relatywnie szybki wzrost 
popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego w rozwijających się krajach azjatyckich.  
 
Z przewidywań OECD z czerwca 2009 roku wynika, że światowy wolumen handlu zmniejszy się 
w 2009 roku o 16%, a w roku 2010 wzrośnie o 2,1%.  
 
Tabela 10 Prognoza dot. tempa wzrostu obrotów handlowych w latach 2008-2010 

 2008 2009* 2010*

 Eksport Import Eksport Import Eksport Import 
Niemcy 2,2 3,9 -18,9 -10,8 0,9 0,9 
Francja -0,5 0,6 -14,4 -11,4 -2,4 -1,8 
Włochy -3,7 -4,5 -20,9 -17,0 -0,7 -0,2 
Wlk. Brytania 0,1 -0,6 -12,1 -13,5 1,0 -1,0 
Niderlandy 2,6 4,1 -13,9 -13,5 -0,5 -0,6 
Polska 7,2 8,3 -10,2 -12,8 2,5 1,5 
Stany Zjednoczone 6,2 -3,5 -13,8 -15,7 1,6 1,2 
Japonia 1,8 0,9 -32,3 -12,6 3,5 2,3 
Rosja 0,5 15,0 -5,6 -20,0 3,7 10,0 
Chiny 8,7 5,2 -13,0 -7,8 7,4 10,0 
*-prognoza 
Źródło: DAP MG na podstawie danych OECD z czerwca 2009. 

1.6 Przeciwdziałanie globalnemu kryzysowi gospodarczemu 
 
Globalny kryzys, którego źródłem było załamanie na rynku kredytów hipotecznych (subprime) 
w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku, z racji wielopoziomowego schematu zależności 
międzynarodowych stosunków gospodarczych, w bardzo krótkim czasie objął swoim negatywnym 
działaniem niemalże całą światową gospodarkę. Jego rozmiary widoczne były już w drugiej połowie 
2008 roku, a w szczególności w ostatnim kwartale, kiedy to gospodarki państw rozwiniętych zanotowały 
znaczące spadki PKB.  
 
Większość krajów, chcąc w jak największym stopniu ograniczyć skutki kryzysu finansowego, już 
pod koniec 2008 roku przygotowała oraz implementowała szereg antykryzysowych działań. Składały się 
one zarówno z działań rządów w sferze ekspansji fiskalnej, jak i działań banków centralnych w zakresie 
liberalizowania polityki pieniężnej. 
 

1.6.1 Stany Zjednoczone 
 
Pierwsze działania mające na celu ograniczenie skutków kryzysu w Stanach Zjednoczonych podjęto już 
w grudniu 2007 roku. Wtedy to, z myślą o utrzymaniu pożądanego poziomu płynności w sektorze 
bankowym, Rezerwa Federalna zastosowała standardowe rozwiązanie w postaci krótkoterminowych 
pożyczek skierowanych do banków komercyjnych. Do końca listopada 2008 roku koszt tej operacji 
wyniósł 150 mld USD.  
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W miarę rozpoznawania skali problemu władze federalne Stanów Zjednoczonych podjęły kolejne kroki 
ku zahamowaniu zaburzeń na rynku finansowym. Wynikiem tego było opracowanie i wprowadzenie 
w życie planu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki o wartości 700 mld USD. Celem jego było 
wykupienie od banków części tzw. ‘toksycznych długów’, które w znaczącym stopniu ograniczały 
zasoby kapitałowe tych instytucji. Ponadto w celu niedopuszczenia do gwałtownego załamania się 
krajowego systemu finansowego władze zmuszone zostały do dokapitalizowania lokalnych banków, 
którym groziło bankructwo. Szacuje się, że koszty tej operacji przekroczyły wartość 250 mld USD, 
tj. ok. 37% wartości pierwszego planu stymulacyjnego. 
 
Rezerwa Federalna, dążąc do utrzymania odpowiedniego dla gospodarki amerykańskiej poziomu 
kapitału oraz wypłacalności amerykańskich instytucji sektora finansowego, chcąc obniżyć koszty 
pozyskania pieniądza, zwiększyła jego podaż ustalając pod koniec 2008 roku podstawowe stopy 
procentowe na poziomie 0,25% (spadek w okresie wrzesień-grudzień o 1,75 pkt. proc.) oraz skupując 
papiery wartościowe w drodze operacji otwartego rynku. 
 
Ponadto amerykańskie władze zobowiązały się do aktywnej polityki na rzecz ochrony oraz tworzenia 
miejsc pracy. Miało to na celu zahamowanie wzrostu bezrobocia i stymulowanie popytu wewnętrznego. 
Szacuje się, że w roku 2009 koszty fiskalnych działań antykryzysowych w Stanach Zjednoczonych 
skierowane m.in. na inwestycje w infrastrukturę, wyłączając obciążenia wynikające ze wsparcia systemu 
finansowego, sięgną poziomu 283 mld USD tj. 2% PKB.  
 

1.6.2 Japonia 
 
Globalny kryzys, charakteryzujący się spowolnieniem wzrostu, a często nawet spadkiem popytu 
wewnętrznego, w dużym stopniu ograniczył możliwości rozwojowe gospodarek nastawionych 
na eksport.  
 
W czwartym kwartale 2008 roku odczuła to m.in. Japonia, która dodatkowo zmagając się z aprecjacją 
lokalnej waluty zanotowała blisko 50% spadek eksportu. Przełożyło się to automatycznie na spadek 
produkcji, która w grudniu zmniejszyła się o 9,8% i jednocześnie była drugim z kolei rekordowym 
miesięcznym spadkiem wynikającym ze zmniejszonego popytu na samochody oraz sprzęt najnowszej 
generacji. 
 
Rząd w Tokio łagodzenie skutków kryzysu rozpoczął już w sierpniu 2008 roku, kiedy to ogłoszono 
wprowadzenie w życie pierwszego planu stymulującego gospodarkę o wartości 12 mld USD. Po stronie 
monetarnej Bank Japonii rozpoczął cykl obniżek podstawowych stóp procentowych ustalając 
ich wartość na poziomie 0,1% w grudniu 2008 roku (spadek w okresie wrzesień-grudzień 
o 0,4 pkt. proc.). 
 
Z racji wciąż pogarszającego się stanu japońskiej gospodarki (w drugim tygodniu października kryzys 
kredytowy spowodował straty na tokijskiej giełdzie papierów wartościowych w wysokości 670 mld USD 
wartości rynkowej) w październiku 2008 roku rząd ogłosił projekt kolejnego pakietu antykryzysowego 
o wartości 20 mld USD. Podstawowym jego celem było wsparcie funduszu dla bezrobotnych, 
pracodawców w rejonach najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu oraz pracodawców oferujących stałe 
zatrudnienie, w przeciwieństwie do coraz bardziej popularnego zatrudnienia part-time. W ramach 
pakietu przewidziano również tzw. nowe subwencje lokalne, z których finansowane miały być roboty 
publiczne w zakresie ochrony środowiska i w rolnictwie. W grudniu 2008 roku premier Japonii 
przedstawił kolejny, już trzeci plan działań ukierunkowanych na stymulowanie gospodarki o wartości 
20 mld USD. Przede wszystkim miał on na celu wsparcie krajowych instytucji sektora finansowego.  
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Szacuje się, że w 2009 roku środki przeznaczone na walkę z kryzysem w Japonii osiągną wartość 
76,8 mld USD tj. 1,4% PKB. 
 

1.6.3 Europa Zachodnia i strefa euro 
 
Pogarszająca się sytuacja na rynku finansowym w Stanach Zjednoczonych, z racji wyjątkowo silnych 
powiązań inwestycyjnych, bardzo negatywnie wpłynęła na europejskie giełdy. Odpływ kapitału 
oraz wzrost awersji do ryzyka znacznie ograniczyły płynność w sektorze finansowym w strefie euro. 
 
Odpowiedzią Europejskiego Banku Centralnego była seria obniżek podstawowych stóp procentowych, 
które od października do grudnia 2008 roku zredukowane zostały o 1,25 pkt. proc. do poziomu 2,5%. 
 
Po stronie wsparcia fiskalnego w strefie euro oraz w całej Unii Europejskiej państwa członkowskie 
samodzielnie opracowały pakiety stymulujące, których założenia opierały się na ‘European Economic 
Recovery Plan’ opracowanym przez Komisję Europejską w listopadzie 2008 roku. Celem działań 
państw członkowskich, zgodnie z owym dokumentem, było przede wszystkim pobudzenie popytu oraz 
zaufania konsumentów, zmniejszenie kosztów spowolnienia gospodarczego, pomoc w przygotowaniu 
do sytuacji ponownego ożywienia gospodarczego oraz przyspieszenie przejścia w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej. 
 
Plan ten oparty był na Pakcie Stabilności i Wzrostu oraz Strategii Lizbońskiej. Obejmował on m.in.: 
natychmiastowy impuls budżetowy w wysokości 200 mld EUR (1,5% unijnego PKB), w tym ze strony 
państw członkowskich w wysokości 170 mld EUR (około 1,2% unijnego PKB) oraz wsparcie 
natychmiastowych działań ze środków unijnych w wysokości 30 mld EUR (około 0,3% unijnego PKB). 
 
Konkretne działania rządów państw członkowskich UE, a co za tym idzie i samej strefy euro, 
w zdecydowanej większości dotyczyły środków zaradczych w postaci gwarancji rządowych czy też 
wsparcia konkretnych rynków towarowych.  
 
Wśród państw strefy euro zdecydowanie najwyższym wartościowo pakietem wsparcia gospodarki był 
ten zastosowany w Niemczech (480 mld EUR). Obejmował on zarówno wsparcie płynności sektora 
finansowego (70 mld EUR), gwarancje rządowe mające przywrócić pożądany poziom akcji kredytowej, 
dopłaty do nowych samochodów oraz inwestycje strukturalne. Z kolei w Wielkiej Brytanii wielkość 
środków pomocowych wyniosła 400 mld GBP, w Irlandii 480 mld EUR, we Francji 360 mld EUR, 
a w Niderlandach 200 mld EUR.  
 

1.6.4 Rozwijające się kraje azjatyckie 
 
Skutki globalnego kryzysu w Azji, z racji silnych powiązań rynków finansowych oraz towarowych tego 
regionu z kapitałem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, w dużym stopniu 
objęły swoim negatywnym działaniem wschodzące lokalne gospodarki. W IV kwartale 2008 roku, 
wyłączając Chiny oraz Indie, PKB regionu spadł o blisko 15%. 
 
Antykryzysowe działania podjęte w celu stymulacji azjatyckich rynków opierały się na dwóch 
elementach: utrzymaniu stabilności systemu bankowego oraz zmniejszeniu negatywnego wpływu 
spadku eksportu na produkcję oraz popyt wewnętrzny.  
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W drugiej połowie 2008 roku największe gospodarki regionu spośród krajów rozwijających się (chińska 
oraz indyjska) skupiły swoją aktywność w sferze łagodzenia skutków kryzysu głównie na zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu kapitału w sektorze finansowym. Całkowita wartość wsparcia w postaci 
rekapitalizacji chińskich banków wyniosła w tym okresie 141 mld USD. Szacunkowa wartość planu 
przywrócenia płynności na finansowym rynku w Indiach to koszt rzędu 2,4 bln USD (włączając 
w to działania planowane na rok 2009). 
 
Ponadto po stronie stymulacji monetarnej Bank Chin w okresie sierpień-grudzień 2008 roku obniżył 
podstawowe stopy procentowe o 2,16 pkt. proc. do poziomu 5,31%, a Centralny Bank Indii w tym 
samym przedziale czasowym o 1,0 pkt. proc. do poziomu 5,0%. 
 

1.6.5 Wspólnota Niepodległych Państw 
 
W państwach WNP globalny kryzys gospodarczy charakteryzował się głównie załamaniem na rynkach 
finansowych, co automatycznie przeniosło się na spadek akcji kredytowej oraz ograniczenie popytu 
inwestycyjnego i konsumpcyjnego pod koniec roku 2008. Odpływ kapitału zagranicznego wynikający 
z gwałtownie rosnącej awersji do ryzyka negatywnie wpłynął na kondycje lokalnych banków, które 
w wielu przypadkach borykały się nie tylko z problemem niewystarczającej płynności, ale również i 
niewypłacalności. 
 
W IV kwartale 2008 roku kraje WNP nie podporządkowały się ogólnoświatowemu trendowi obniżania 
podstawowych stóp procentowych, co miało na celu ograniczenie odpływu kapitału. Szczególnie 
widoczne było to w Rosji, która nie tylko nie liberalizowała polityki monetarnej, ale ją zacieśniała 
podnosząc stopy procentowe na przełomie listopada i grudnia o 2,0 pkt. proc. do poziomu 13,0%. 
Działanie to miało służyć utrzymaniu stabilnego kursu rosyjskiej waluty. 
 
W roku 2008 aktywność po stronie fiskalnego wsparcia gospodarek w państwach WNP była niewielka. 
Wynikało to z braku środków na stymulację popytu inwestycyjnego oraz konsumpcyjnego w drodze 
zwiększenia wydatków budżetowych. Ponadto wysokie stopy procentowe ograniczały podaż pieniądza 
na i tak już bardzo płytkich rynkach finansowych. Białoruś oraz Ukraina w ostatnim kwartale 2008 roku 
rozpoczęły starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych (m.in. od MFW oraz Banku Światowego) 
w celu ustabilizowania sytuacji ekonomicznej. 
 
Szacuje się, że w 2009 roku wielkość środków przeznaczonych na pobudzania koniunktury największej 
gospodarki WNP – Rosji – ukierunkowanych na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, rynku 
budowlanego, strategicznych gałęzi przemysłu oraz na cięcia podatkowe osiągnie ok. 24 mld USD.
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2 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 

2.1 Ogólna ocena uczestnictwa Polski w UE 
 
1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej (UE) przystąpiło 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska. 
W bieżącym roku minęło 5 lat, co jest impulsem do dokonania oceny efektów wstąpienia do UE i zmian 
zachodzących w tym okresie w gospodarce. Trudno jednoznacznie oceniać wpływ akcesji na sytuację 
gospodarczą, gdyż integracja odbywa się równolegle z procesami globalizacji, cyklu koniunkturalnego 
oraz realizacją, podjętej w latach wcześniejszych, polityki gospodarczej, zmierzającej do wstąpienia 
do UE.  
 
Niewątpliwie jednak jako bezpośrednie efekty unijne należy wymienić takie czynniki jak: transfery 
otrzymywane z budżetu UE, głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności, 
obniżenie ryzyka inwestycyjnego związanego z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, otwarcie 
rynku towarów i usług oraz rynku pracy.  
 

2.1.1 Polska gospodarka w okresie 2004-2008 
 
Gospodarka polska w latach 2004-2008 znajdowała się w okresie silnego wzrostu, obejmującego 
wszystkie główne sektory (tj. usługi, przemysł i budownictwo). Podstaw dobrej koniunktury można 
upatrywać w akcesji Polski do Unii Europejskiej, skutkującej przyspieszeniem eksportu. Zwiększający 
się eksport był stymulatorem wzrostu produkcji i zatrudnienia, a w konsekwencji, wzrostu krajowego 
popytu konsumpcyjnego.  
 
Biorąc pod uwagę kilkuletni horyzont czasowy - zmienne tempo wzrostu poszczególnych składników 
popytu zagregowanego przyczyniało się do zmian w strukturze rozdysponowania PKB, czego łącznym 
rezultatem był zróżnicowany wkład poszczególnych czynników we wzrost gospodarczy. 
Na podkreślenie zasługuje wyraźnie wyższy wzrost inwestycji niż PKB, wynikiem czego było 
zwiększenie zasobu kapitału w gospodarce. Skutkiem tego wzrosło techniczne uzbrojenie pracy, główny 
czynnik przyczyniający się do postępującego procesu konwergencji realnej.  
 
Wysoki wzrost inwestycji wynikał z korzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz optymistycznej 
oceny przyszłości, a także z konieczności zwiększenia zdolności produkcyjnych. Rosnące 
wykorzystanie środków unijnych stymulowało wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Procesy 
te sprzyjają rozbudowie możliwości produkcyjnych, podnosząc potencjał polskiej gospodarki.  
 
Szybszy od wzrostu PKB wzrost obrotów w handlu towarami i usługami powoduje, że udział eksportu 
oraz importu w produkcie rośnie. Udział ujemnego salda obrotów w handlu towarami i usługami 
pozostaje na bezpiecznym poziomie i jest pokrywany przez napływ kapitału w postaci zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich.  
 
Rosnąca konkurencyjność polskich towarów wynikająca ze spadku realnych jednostkowych kosztów 
pracy, stymulowała polski eksport. Pogłębiająca się integracja europejska oraz procesy globalizacyjne 
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w handlu pozwoliły na ekspansję polskich eksporterów na rynkach zewnętrznych. Oprócz realnych 
jednostkowych kosztów pracy o konkurencyjności zewnętrznej decydują również ceny oraz kurs 
walutowy. Na tle krajów europejskich czynnik ten wpływał korzystnie na sytuację polskiego eksportu.  
 
Analizując czynniki popytowe wzrostu gospodarczego należy zwrócić uwagę na zrównoważony wzrost 
poszczególnych składników PKB, stabilny wzrost konsumpcji gospodarstw domowych, wysoką 
dynamikę inwestycji oraz rosnący stabilnie eksport towarów i usług, który neutralizuje wzrost importu.  
 
Sektor usług rynkowych jest najbardziej stabilnym sektorem polskiej gospodarki. Zarówno w okresach 
spowolnienia, jak i wzrostu, ma największy dodatni wpływ na wzrost gospodarczy. Pozostałe sektory 
podlegają większym wahaniom. Szczególnie ważny pozostaje przemysł, którego wahania w głównej 
mierze odzwierciedlają zmiany koniunktury w gospodarce. Także sektor budowlany, w dużej mierze 
zależny od sytuacji na rynku inwestycji, podlega silnym wahaniom. Niewielki rolę we wzroście 
gospodarczym odgrywa rolnictwo, mimo że to ten sektor notuje silnie pozytywny wpływ przystąpienia do 
UE. Wsparcie finansowe z budżetu UE w ramach wspólnej polityki rolnej wpłynęło istotnie na wzrost 
dochodów rolniczych oraz restrukturyzację i modernizację rolnictwa i całego sektora żywnościowego. 
Wysoki wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych do innych państw UE świadczy o sprostaniu silnej 
konkurencji na rynku europejskim i światowym.  
 
Przystąpienie do UE skutkowało zdynamizowaniem procesu ‘doganiania’ gospodarek państw wysoko 
rozwiniętych. Roczny wzrost PKB wyniósł w Polsce średnio 5,3% w latach 2004-2008 wobec 3,1% 
w latach 1999-2003. W ramach dokonującej się konwergencji realnej, zmniejszeniu uległa różnica  PKB 
per capita. Wskaźnik ten wzrósł w Polsce z poziomu 49,0% w 2003 r. do obecnie 57,5% względem 
państw członkowskich. 
 
Korzystne wyniki gospodarcze w okresie 5 lat członkostwa Polski w UE zostały zahamowane 
w bieżącym roku na skutek oddziaływania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Skala 
kryzysu na światowych rynkach finansowych, wywołanego w II półroczu 2008 r. i jego implikacje 
na gospodarkę realną powoduje obecnie silne spowolnienie rozwoju gospodarczego (w I kw. br. wzrost 
PKB wyniósł 0,8% wobec spadku o 2,6% w UE-27). Niepewne prognozy dotyczące globalnego wzrostu 
gospodarczego sugerują utrzymanie stanu spowolnienia polskiej gospodarki w bieżącym roku, 
a działania podejmowane na szczeblu UE i krajowym powinny złagodzić skutki kryzysu w sferze 
gospodarczej i społecznej. 
 

2.1.2 Realizacja wspólnych programów unijnych 
 
Polskie członkostwo w UE to również udział we wspólnych unijnych inicjatywach. Podejmowane 
w ramach UE wspólne dla wszystkich krajów działania programowe sprzyjają budowie stabilnych 
podstaw finansowych, monetarnych i strukturalnych gospodarki. Zakres tematycznych wspólnych polityk 
i przedsięwzięć systematycznie się poszerza. Obecnie trudno byłoby wręcz wymienić obszar, w którym 
nie odczuwa się skutków wstąpienia Polski do UE.  
 
Z dzisiejszej perspektywy (w ujęciu makro) najważniejsze wyzwanie to stworzenie warunków 
do szybkiego wzrostu gospodarczego przy ograniczeniu wpływu na gospodarkę negatywnych skutków 
kryzysu i przygotowanie polskiej gospodarki do wstąpienia do strefy euro. Niezmiernie ważnymi 
obszarami współpracy w ramach UE są: inicjatywa poprawy konkurencyjności poszczególnych 
gospodarek UE, a tym samym całej Wspólnoty poprzez implementację reform strukturalnych, proces 
doskonalenia regulacji prawnych, wsparcie podmiotów gospodarczych oraz pakiet klimatyczno-
energetyczny.  
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2.1.2.1 Pakiet działań antykryzysowych 
 
Na szczeblu UE podjęto działania antykryzysowe w IV kwartale 2008 r. – 7 października Rada ECOFIN 
zobowiązała się do podjęcia wszelkich środków potrzebnych do poprawy kondycji i stabilności systemu 
finansowego, aby przywrócić zaufanie do sektora finansowego i jego właściwe funkcjonowanie. 
Uzgodniono także, że chociaż decyzje o interwencji publicznej muszą być podejmowane na szczeblu 
krajowym, musi się to odbywać w skoordynowanych ramach i w oparciu o szereg wspólnych zasad UE.  
 
28 listopada 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła Pakiet ratunkowy dla gospodarki UE (European 
Economic Recovery Plan - EERP). Na jego realizację przewidziano zaangażowanie 200 mld EUR, 
tj. 1,5% PKB UE. Na tę kwotę miałoby składać się: 170 mld EUR z budżetów państw członkowskich 
(ok. 1,2% PKB UE) oraz 30 mld EUR pochodzących z funduszy UE (ok. 0,3% PKB UE). 
Do strategicznych celów Planu należą w szczególności: 

− Szybkie stymulowanie strony popytowej oraz zaufania na rynku; 
− Obniżenie kosztów społecznych kryzysu gospodarczego; 
− Stworzenie korzystnych warunków dla gospodarki europejskiej w trakcie jej powrotu na ścieżkę 

szybkiego i konkurencyjnego, w skali globalnej, wzrostu; 
− Przyspieszenie przekształceń gospodarki unijnej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 

 
W reakcji na pakiet ratunkowy Komisji Europejskiej, rząd RP przyjął Plan stabilności i rozwoju – 
wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, którego celem jest 
zapewnienie stabilności finansów publicznych, działania na rzecz stabilności systemu finansowego oraz 
na rzecz wzrostu gospodarczego. 
 
Rządowy plan antykryzysowy został uzupełniony przyjętym i realizowanym pakietem działań Ministra 
Gospodarki, nakierowanym bezpośrednio na zmniejszanie negatywnych skutków gospodarczych 
kryzysu. Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju kierowane są przede 
wszystkim na zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego oraz wspierania 
przedsiębiorczości, co będzie stabilizować gospodarkę w okresie kryzysu i umożliwi jej powrót 
na ścieżkę szybkiego wzrostu.  
 
2.1.2.2 Program Konwergencji 
 
Każde państwo członkowskie, które nie należy do strefy euro ma obowiązek przedstawiać Komisji 
Europejskiej (i regularnie aktualizować) program konwergencji prezentujący realizację wymogów Paktu 
Stabilności i Wzrostu. Programy konwergencji uwzględniają tzw. Ogólne ramy gospodarcze, które 
określają kierunek polityki makroekonomicznej UE. Zasadniczym elementem Ogólnych ram 
gospodarczych jest średniookresowy cel przyjmowany przez kraj członkowski w ramach Paktu 
Stabilności i Wzrostu, a realizacja tego celu jest obowiązkiem każdego kraju. Średniookresowy cel 
dotyczy tzw. deficytu strukturalnego sektora finansów publicznych, tj. deficytu po wyłączeniu efektów 
koniunktury gospodarczej i przejściowych szoków gospodarczych. Dla Polski dozwolony deficyt 
strukturalny wynosi 1,0% PKB i cel ten mamy osiągnąć do 2011 r. Ostatni Program konwergencji-
Aktualizacja 2008 został przyjęty 30 grudnia 2008 r. W Aktualizacji utrzymane zostały główne cele 
i kierunki polityki gospodarczej rządu przedstawione w Aktualizacji 2007, a priorytetem 
średniookresowej strategii rządu jest spełnienie warunków niezbędnych do przyjęcia euro. 
Najważniejszym wyzwaniem dla polityki fiskalnej jest pogodzenie celu, jakim jest utrzymanie wyniku 
fiskalnego na poziomie umożliwiającym trwałe wypełnianie przez Polskę fiskalnego kryterium 
konwergencji z koniecznością podejmowania działań ograniczających skutki kryzysu. 
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W październiku 2008 r. zaprezentowana została również Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. 
Dokument zakładał włączenie złotego do mechanizmu kursowego (ERM II) w połowie obecnego roku. 
Ostateczna zamiana waluty i wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego miało nastąpić z początkiem 
2012 roku. Jednak w związku ze znacznie gorszymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, 
niż te, jakie były zakładane przy formułowaniu dokumentu, niezbędne wydaje się przesunięcie 
terminów. Obecne warunki gospodarcze oraz niekorzystny wpływ światowego kryzysu determinują 
również korektę Programu Konwergencji.  
 

2.1.3 Wspólne regulacje gospodarcze 
 
2.1.3.1 Proces poprawy prawa 
 
Rozpoczęty, w okresie transformacji proces przebudowy polskiego prawa gospodarczego został 
rozszerzony implementacją prawa europejskiego już w okresie przedakcesyjnym. Przeregulowane 
prawo europejskie i nieutrwalone polskie prawo gospodarcze spowodowało trudne warunki działalności 
przedsiębiorstw. 
 
Zbyt rozbudowane i skomplikowane prawo o niskiej jakości w sposób istotny utrudnia procesy 
rozwojowe w gospodarce. Istniejące bariery, zwłaszcza biurokracja, ograniczają przedsiębiorczość 
polskich obywateli, utrudniają prowadzenie działalności biznesowej i zniechęcają zagranicznych 
inwestorów. Przedsiębiorcy coraz częściej postulują wyeliminowanie konkretnych barier prawnych 
prowadzenia działalności gospodarczej.  
Prace zmierzające do uproszczenia istniejącego prawa zostały podjęte tak na szczeblu unijnym jak 
i krajowym. 
 
W IV kwartale 2007 r., odpowiadając na zobowiązania podjęte na szczycie Rady Europejskiej w marcu 
2007 r., rozpoczęto przygotowania mające na celu wyznaczenie wskaźnika redukcji obciążeń 
administracyjnych. Zaproponowano, aby cel redukcji został przyjęty przez rząd dla obszarów, 
dla których dokonano już identyfikacji i pomiaru obciążeń. Ostatecznie rząd określił cel redukcji na 25%, 
a termin jego osiągnięcia wyznaczył na koniec 2010 r. Zgodnie z decyzją rządu redukcja obejmie 
następujące dziedziny prawa: środowisko, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 
zabezpieczenie społeczne, prawo działalności gospodarczej, prawo probiercze, usługi turystyczne oraz 
prawo pracy.  
 
Rozpoczęte w 2008 r. i kontynuowane obecnie prace w Ministerstwie Gospodarki nad Pakietem 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości dotyczą zmian kilkunastu ustaw i mają na celu uproszczenie 
istniejącego prawa i zdecydowaną poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
2.1.3.2 Pomoc publiczna – element polityki konkurencji 
 
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców jest instrumentem aktywnego oddziaływania państwa 
na gospodarkę. Dzięki zastosowaniu instrumentów pomocowych w gospodarce rynkowej, państwo 
może stymulować pozytywne procesy. Pomoc publiczna musi być udzielana według reguł 
dopuszczalności określonych przepisami prawa. W przeciwnym razie, pomoc może stać się tylko 
źródłem poważnego zakłócenia konkurencji między podmiotami gospodarczymi.  
 
Od 1 maja 2004 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w regulacjach prawnych z zakresu pomocy publicznej. 
Od dnia akcesji Polska zobowiązana jest stosować bezpośrednio przepisy wspólnotowe dotyczące 
pomocy publicznej, w szczególności określające warunki dopuszczalności pomocy oraz tryb 
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postępowania przed Komisją Europejską. 31 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, która reguluje tryb postępowania 
w sprawach związanych z pomocą publiczną. 
 
W 2005 r. KE zapowiedziała przeprowadzenie przeglądu wspólnotowych reguł i zasad udzielania 
pomocy publicznej, który prowadzony jest etapowo, a jego zakończenie zaplanowano na 2009 r. 
Reforma pomocy publicznej powinna przyczynić się do ukierunkowania pomocy publicznej na działania 
o charakterze horyzontalnym, w tym przede wszystkim służące wspieraniu innowacyjności, badań 
i rozwoju, stymulowaniu przedsiębiorczości, inwestowaniu w kapitał ludzki i ochronę środowiska. 
 
Wg raportów opracowywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogólna wartość 
pomocy publicznej w Polsce w 2007 roku wyniosła 6,5 mld zł, wobec 28,6 mld zł w 2003 r. oraz 
16,4 mld zł w 2004 r. To oznacza, że udział wartości pomocy w PKB wyniósł w 2007 r. 0,6% wobec 
3,5% w 2003 r. i 1,9% w 2004 r.  
 
Pomoc publiczna podlega stopniowemu ograniczaniu i ściślejszej kontroli. Zmienia się także struktura 
udzielanej pomocy w kierunku wzrostu udziału pomocy horyzontalnej i ograniczaniu pomocy sektorowej, 
co powoduje ograniczenie jej wpływu na zaburzenia konkurencji. 
 
W reakcji na obecną sytuację gospodarczą podjęto złagodzone przepisy udzielania pomocy państwa – 
Komunikat Komisji Europejskiej – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa 
ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 
z 07.04.2009, str.1). W oparciu o ten dokument wdrażane są działania wspierające zagrożone 
przedsiębiorstwa, w tym również w zakresie restrukturyzacji. 
 
2.1.3.3 Pakiet ekologiczny - tzw. zielona rewolucja 
 
Podejmowane w ostatnich latach inicjatywy dotyczące ochrony środowiska są systematycznie 
rozszerzane i w najbliższych latach będą jednym z głównych czynników wpływających na rozwój 
gospodarki. 
 
Wymagania ekologiczne, wynikające z prawa wspólnotowego wymagają ponoszenia dodatkowych 
nakładów w gospodarce, które w przyszłości zapewnią jej zrównoważony rozwój. 
 
 Realizowane obecnie działania dotyczą głównie obszarów: 

− pakietu klimatyczno-energetycznego prowadzącego do ograniczenia emisji CO2 
i zdecydowanego zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

− bezpieczeństwa produkcji i obrotu wyrobami chemicznymi program ‘REACH’, który ograniczy 
negatywny wpływ chemikaliów na zdrowie i środowisko, 

− zapewnienia ochrony wód, powietrza i wprowadzenia polityki rolno-środowiskowej. 
Wdrażane stopniowo regulacje z pakietu środowiskowego odczuje znaczna część sektora gospodarki, 
zmuszona do poniesienia nakładów, ale równocześnie regulacje te stanowić mogą impuls rozwoju 
nowych technologii i techniki. 
 
Przedstawiając powyższe aspekty wpływu akcesji na polską gospodarkę należy podkreślić jej 
różnokierunkowe oddziaływanie i jej pozytywny wpływ na średniookresowe wyniki makroekonomiczne. 
Pozytywnie również należy ocenić koordynację na poziomie europejskim działań, podejmowanych dla 
łagodzenia skutków kryzysu. 
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2.2 Strategia Lizbońska 
 
Strategia Lizbońska jest długofalowym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, 
obejmującym szereg reform i zmian strukturalnych. Jej celem strategicznym, przyjętym na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w marcu 2000 r., było uczynienie z UE wiodącej gospodarki świata w perspektywie 
do 2010 r. W wyniku wdrożenia Strategii Lizbońskiej, UE miała stać się najbardziej konkurencyjną, 
dynamicznie rozwijającą się, opartą na wiedzy gospodarką, zdolną do trwałego zrównoważonego 
rozwoju, tworzącą nowe miejsca pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością społeczną.  
 
Po 5 latach realizacji Strategii Lizbońskiej dokonano przeglądu śródokresowego z jej wdrażania. 
Stwierdzono, że działania podejmowane zarówno przez państwa członkowskie, jak i na poziomie 
europejskim są niewystarczające. W związku z tym, w marcu 2005 r. Rada Europejska zaleciła 
koncentrację Strategii Lizbońskiej na dwóch zasadniczych celach, tj. wzroście gospodarczym 
i zatrudnieniu. 
 
Dla zdynamizowania realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, państwa członkowskie zobowiązały się 
do przygotowania trzyletnich krajowych programów reform (KPR), akcentując w ten sposób swoją 
współodpowiedzialność za powodzenie jej realizacji na poziomie krajowym. Natomiast działania 
na rzecz odnowionej Strategii Lizbońskiej na poziomie UE realizowane są w ramach Wspólnotowego 
Programu Lizbońskiego. 
 
Podczas szczytu 19-20 marca 2009 r. Rada Europejska podkreśliła, że w warunkach kryzysu 
gospodarczego odnowiona Strategia Lizbońska, wraz ze zintegrowanymi wytycznymi, stanowią nadal 
skuteczne ramy sprzyjające trwałemu wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu.  
 
W 2008 r. zakończył się okres realizacji Krajowego Programu Reform 2005-20087.  
18 listopada 2008 r. Rada Ministrów przyjęła kolejny Krajowy Program Reform na lata 2008-2011. KPR 
2008-2011 zakłada, że jakość życia obywateli oraz wzrost poziomu ich aktywności ulegać będzie 
poprawie, jeśli zagwarantowane zostaną warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Będzie 
to możliwe dzięki stworzeniu przyjaznego otoczenia dla rozwoju przedsiębiorczości oraz zapewnieniu 
efektywnego gospodarowania środkami publicznymi przez sprawne instytucje publiczne. 
 
W związku z tym reformy w ramach KPR 2008-2011 koncentrują się na trzech obszarach 
priorytetowych: 

1. aktywne społeczeństwo – reformy zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków 
dla rozwoju społeczeństwa i obywateli, m.in. poprzez:  

− rozwój systemu edukacji,  
− aktywne polityki rynku pracy, 
− modernizację systemu zabezpieczenia społecznego (kontynuacja reformy emerytalnej), 
− zmiany w systemie ochrony zdrowia,  
− stworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej. 

2. innowacyjna gospodarka – działania mające na celu stworzenie właściwego środowiska 
dla rozwoju gospodarki przygotowanej do wdrażania innowacji. Działania obejmą m.in.  

− zapewnienie przyjaznego dla przedsiębiorczości, innowacyjności i inwestycji otoczenia 
prawnego i instytucjonalnego, 

− zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury 
transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej, 

                                                 
7 KPR został przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 roku. 
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− poprawę jakości szkolnictwa wyższego, 
− wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania  

i rozwój (B+R). 
3. sprawne instytucje – reformy obejmują głownie rozwój nowoczesnej administracji oraz zmiany 

na rzecz większej efektywności wydatków budżetowych. 
 
Komisja Europejska monitoruje przebieg realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej i dokonuje rocznej 
oceny postępów we wdrażaniu reform. Na podstawie wniosków z rocznego raportu Komisji 
Europejskiej, Rada Europejska przyjmuje szczegółowe rekomendacje dla poszczególnych państw 
członkowskich. 
 
W zaleceniach przyjętych przez Radę Europejską na szczycie 19-20 marca 2009 r. wskazano, 
że w Polsce podjęto wiele działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności w sektorach 
sieciowych, wzmocnienia aktywnej polityki rynku pracy, ulepszenia środowiska prawnego 
dla przedsiębiorstw oraz lepszego powiązania kształcenia i szkoleń z potrzebami rynku pracy. W świetle 
dokonanej przez Komisję Europejską oceny osiągniętych przez Polskę postępów, Rada Europejska 
zaleciła kontynuację wdrażania reform strukturalnych, w szczególności: 

− utrzymanie dyscypliny budżetowej w perspektywie średnioterminowej oraz wprowadzenie 
kolejnych mechanizmów umożliwiających zwiększenie kontroli nad wydatkami, 
przede wszystkim poprzez zreformowanie systemu ubezpieczeń społecznych rolników, 

− kontynuowanie reform publicznego sektora badań w celu wzmocnienia badań i rozwoju 
oraz innowacji, a także zachęcenia sektora prywatnego do działań w obrębie badań i innowacji, 

− przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę energetyczną i transportową poprzez dobre 
wykorzystanie funduszy strukturalnych, 

− opracowanie zintegrowanego modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego 
(flexicurity) poprzez wdrażanie strategii na rzecz aktywności w starszym wieku, dalsze działania 
w celu poprawy aktywnej polityki rynku pracy, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej 
sytuacji, dokonanie przeglądu systemu świadczeń społecznych w celu zwiększenia zachęt 
do podejmowania pracy oraz uruchomienia strategii uczenia się przez całe życie. 

 
Podczas gdy Strategia Lizbońska koncentruje się na realizacji działań mających na celu zwiększenie 
konkurencyjności, przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz mobilizowanie do tworzenia nowych 
miejsc pracy, Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE w większym stopniu ukierunkowana jest 
na osiąganie celów długookresowych, m.in. w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego, spójności 
społecznej (w tym jakości życia), a także realizacji zobowiązań UE w skali międzynarodowej. 
 
W obu wymienionych strategiach uznaje się, że cele gospodarcze, społeczne i ochrony środowiska 
mogą mieć wzajemnie stymulujący wpływ i dlatego należy je realizować łącznie, wykorzystując efekt 
synergii. Aby sprostać powyższym wyzwaniom polityka gospodarcza powinna koncentrować się 
na promowaniu globalnych standardów w obszarach ochrony środowiska, warunków pracy, otwartości 
na wymianę handlową, edukacji oraz podejścia do innowacji. 
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2.3 Rynek wewnętrzny 
2.3.1 Swobodny przepływ towarów, usług 
 
Utworzenie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest jednym z najważniejszych, wymiernych osiągnięć 
integracji europejskiej. W roku 2008 oraz w I połowie 2009 roku zarówno na szczeblu wspólnotowym, 
jak i krajowym, podejmowane były działania na rzecz pełnej implementacji przepisów rynku 
wewnętrznego, w tym także dotyczących swobodnego przepływu towarów oraz usług. 
 
Ramka 1 Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym 

Głównym celem dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym jest likwidacja barier prawnych 
w podejmowaniu i wykonywaniu działalności usługowej.  
 
Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy transponującej przepisy dyrektywy o usługach zwiększą pewność 
prawną i przyczynią się do poprawy środowiska instytucjonalno–prawnego, w którym funkcjonują usługodawcy 
i usługobiorcy np. poprzez uproszczenia procedur wydawania zezwoleń czy też ograniczenia obowiązku 
przedkładania oryginalnych dokumentów jedynie w przypadkach uzasadnionych nadrzędnym interesem 
publicznym. Nowe przepisy ułatwią podejmowanie i wykonywanie działalności usługowej w Polsce przez 
przedsiębiorców z państw członkowskich UE oraz państw EOG, jak również przedsiębiorców polskich. 
 
Dyrektywa o usługach na rynku wewnętrznym nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek 
utworzenia i utrzymania Pojedynczych Punktów Kontaktowych dla usługodawców i usługobiorców. Główną rolą 
Pojedynczego Punktu Kontaktowego jest stworzenie dla usługodawców możliwości dopełnienia wszelkich 
formalności i procedur związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności usługowej drogą elektroniczną. 
Nie mniejsze znaczenie dla obywateli ma konieczność udostępnienia za pośrednictwem Pojedynczego Punktu 
Kontaktowego szerokiego spektrum informacji dotyczących wymogów związanych z prowadzeniem działalności 
usługowej. Polska rozpoczęła już działania przygotowawcze mające na celu identyfikację i konwersję procedur, 
związanych z działalnością usługową do środowiska elektronicznego. 
 
 
13 sierpnia 2008 r. został opublikowany tzw. pakiet towarowy – nowe regulacje horyzontalne, których 
celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji zasady swobodnego przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym. Wzmacniają one zawartą w Traktacie WE zasadę swobodnego przepływu towarów 
na rynku wewnętrznym. 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych 
do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz 
uchylające decyzję nr 3052/95/WE – odnosi się do produktów, które nie są objęte 
zharmonizowanym prawem wspólnotowym. W oparciu o nie państwo członkowskie nie może 
zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały wprowadzone legalnie 
do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeśli te produkty zostały wytworzone zgodnie 
z przepisami technicznymi innymi niż przepisy ustanowione dla produktów krajowych. 
Rozporządzenie obliguje również do utworzenia Punktów Kontaktowych ds. Produktów8.  

 

                                                 
8 W Polsce Punkt Kontaktowy ds. Produktów został utworzony w Ministerstwie Gospodarki w Departamencie Regulacji 
Gospodarczych. 
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2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 zostało 
wydane w celu :  

− zapewnienia jednakowego poziomu kompetencji jednostek oceniających zgodność 
wyrobów z wymaganiami prawa wspólnotowego (laboratoriów, jednostek 
certyfikujących), 

− zapewnienia jednakowego nadzoru rynku (kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu) 
w całej UE, 

− wzmocnienia roli oznakowania CE. 
 

3. Z kolei Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. 
w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję 
Rady 93/465/EWG ustanawia tzw. Nowe Ramy Legislacyjne, tj. zestaw zasad i przepisów 
(definicje pojęć, obowiązki podmiotów gospodarczych, procedury oceny zgodności, wymagania 
dla jednostek notyfikowanych), które będą stosowane w poszczególnych dyrektywach, 
odpowiednio do specyfiki określonego rodzaju wyrobów. Nowe ramy legislacyjne ułatwią 
swobodny przepływ towarów poprzez eliminację luk i niespójności z prawem wspólnotowym. 
Powinny też przez to zwiększyć zaufanie do produktów znajdujących się na rynku 
wewnętrznym. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad dostosowywaniem poszczególnych 
dyrektyw nowego podejścia do przepisów decyzji. Prace potrwają 3-4 lata. 

 
Ramka 2 Punkt Kontaktowy ds. Produktów  
Celem działania Punktu Kontaktowego ds. Produktów jest nieodpłatne udzielanie informacji – na wniosek 
podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego w zakresie: 
− polskich przepisów technicznych mających zastosowanie do konkretnego rodzaju produktu; 
− wymogu uzyskania odpowiedniego zezwolenia na wprowadzenie na rynek polski określonego produktu; 
− danych kontaktowych punktów kontaktowych ds. produktów utworzonych w innych państwach 

członkowskich; 
− danych kontaktowych właściwych organów na terytorium RP, odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia 

danych przepisów technicznych; 
− polskich przepisów prawnych regulujących procedury odwoławcze w przypadku wystąpienia sporu między 

właściwymi organami a podmiotem gospodarczym. 
 
 
Pewną oceną funkcjonowania dostępu do rynku może być monitoring sieci SOLVIT, będącej 
instrumentem pozasądowego rozwiązywania problemów obywateli lub przedsiębiorców z państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), 
wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej 
innych państw członkowskich. W okresie 1.01.2008-15.06.2009 Centrum SOLVIT Polska zamknęło 
4 sprawy dotyczące dostępu do rynku usług. 3 sprawy zostały zgłoszone przez przedsiębiorstwa 
polskie i dotyczyły sporu z administracją państwową w Belgii (2) i we Francji (1). Natomiast, przeciwko 
administracji polskiej prowadzona była 1 sprawa, zgłoszona przez przedsiębiorcę z Portugalii. 
W skargach wskazano na następujące bariery w swobodzie świadczenia usług: 

− władze państwa członkowskiego odmówiły prawa świadczenia usług na jego terytorium, 
− władze państwa członkowskiego nałożyły dodatkowe wymogi, zanim usługi mogły być 

świadczone w tym państwie członkowskim, 
− władze państwa członkowskiego zwlekały z wydaniem pozwolenia na świadczenie usług w tym 

państwie. 
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Centrum SOLVIT Polska zamknęło też 7 spraw dotyczących dostępu produktów do rynku. Wpłynęły 
2 skargi przedsiębiorców polskich na administracje innych państw (Słowenii oraz Niemiec), natomiast 
5 wniosków dotyczyło skarg na administrację polską i wpłynęło od przedsiębiorców z Czech (4) oraz 
z Finlandii (1). Przedsiębiorcy napotkali na następujące bariery w swobodzie przepływu towarów: 

− władze państwa członkowskiego odmówiły wprowadzenia do obrotu lub do użytku produktu, 
dla którego wymagania nie zostały określone w prawie wspólnotowym, i który pochodzi 
z innego państwa członkowskiego, 

− organy władzy publicznej odmówiły wprowadzenia do obrotu lub do użytku produktu, który 
posiada oznakowanie CE i co do którego istnieje, w związku z tym, domniemanie jego 
zgodności z odpowiednią tzw. dyrektywą nowego podejścia.  

 
Z kolei opublikowany przez KE 16 grudnia 2008 r. Przegląd Rynku Wewnętrznego w rok po przyjęciu 
stanowi swego rodzaju podsumowanie działań w zakresie wspólnego rynku. W dokumencie zawarto 
również zestawienie inicjatyw, które realizowane będą w roku 2009, a których głównym celem będzie 
rozwój i pełne urzeczywistnienie zasad rynku wewnętrznego. Konsekwentna realizacja tych ambitnych 
zamierzeń będzie mieć, zdaniem KE, zasadniczy wpływ na pokonanie trudności, jakie niesie ze sobą 
aktualny kryzys finansowy. Stąd też niezwykle istotne jest rozpatrywanie przedmiotowego dokumentu 
równolegle do popartego 12 grudnia 2008 r. przez Radę Europejską Planu Działań na rzecz ożywienia 
i reform. 
 
W pierwszej części dokumentu zaprezentowano działania i inicjatywy, które wpisują się w realizację 
Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, takie jak: 

1. w zakresie polityki ochrony konsumenta (wzmocnienie praw konsumenta wynikających 
z warunków umowy - w 2009 r. wydany zostanie komunikat dotyczący ochrony konsumenta 
w przypadku zawierania umów transgranicznych; ułatwienia w dochodzeniu odszkodowania – 
w roku 2009 KE opublikuje Białą Księgę na temat rekompensat za szkody spowodowane przez 
złamanie zasad uczciwej konkurencji; ułatwienia w dostępie do tanich leków - 10 grudnia 2008 
r. KE zaprezentowała pakiet działań w tym zakresie; działania na rzecz ograniczania 
geograficznej segmentacji rynków - na jesieni 2009 KE zaprezentuje raport dot. monitoringu 
rynku sprzedaży detalicznej, zawierający konkretne propozycje rozwiązań); 

2. w zakresie informowania obywateli o ich prawach na rynku wewnętrznym (na początku 2010 r. 
sfinalizowany zostanie projekt Single Market Assistance Service, którego celem jest 
uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu wszystkich istniejących na szczeblu 
wspólnotowym, działających za pośrednictwem Internetu narzędzi informacyjnych i doradczych 
dla obywateli, takich jak SOLVIT, Eures, ECC czy Europe Direct); 

3. w zakresie detalicznych usług finansowych (ułatwienia w zakresie zmiany rachunku bankowego 
- porozumienie sektora bankowego UE z 5.11.2008; ułatwienia w dokonywaniu płatności 
transgranicznych – komunikat KE z 13.10.2008; inicjatywy z zakresu wsparcia i ochrony 
obywateli inwestujących w detaliczne produkty inwestycyjne – w 2009 r. planowane wydanie 
Białej Księgi); 

4. w zakresie usług (implementacja przez państwa członkowskie dyrektywy o usługach do końca 
grudnia 2009 r., w tym między innymi powołanie do życia Pojedynczych Punktów 
Kontaktowych); 

5. w obszarze wspierania i rozwoju technologii informatycznych i komunikacyjnych (w ciągu 
2 najbliższych lat państwa członkowskie, we współpracy z KE, mają wdrożyć przepisy 
o podpisie elektronicznym i e-identyfikacji oraz doprowadzić do ich pełnej interoperacyjności 
w ramach UE); 

6. w zakresie swobodnego przepływu wiedzy (w 2009 r. KE opublikuje raport o postępach 
w działaniu na rzecz uczynienia 6 sektorów bardziej otwartymi na innowacje; kontynuacja 
starań o powołanie do życia patentu wspólnotowego; walka z piractwem elektronicznym); 
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7. w obszarze stosunków handlowych z państwami trzecimi (wzmacnianie inicjatywy dostępu 
do rynków zewnętrznych dla europejskich MSP; porozumienia o wolnym handlu z kluczowymi 
partnerami). 

 
Wychodząc z założenia, że zasadniczym celem polityki rynku wewnętrznego jest tworzenie 
sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz obniżanie kosztów 
jej prowadzenia, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), realizowane 
są następujące działania, które mają pomagać firmom w okresie recesji: 

− Statut Europejskiej Spółki Prywatnej (COM(2008)396); 
− Small Business Act (SBA, COM(2008)394); 
− Działania na rzecz obniżenia kosztów administracyjnych dla MSP; 
− w roku 2009 r. KE zaproponuje rozwiązania umożliwiające znaczne odciążenie  

mikroprzedsiębiorstw od obowiązków księgowania wielu operacji, co obniży koszty 
administracyjne aż o 5 mld EUR; 

− w roku 2009 KE wystąpi z inicjatywą legislacyjną, której celem będzie pomoc MSP 
w terminowym uzyskiwaniu płatności; 

− działania na rzecz popularyzacji e-fakturowania mają przynieść oszczędności rzędu 
18 mld EUR; 

− KE zainicjuje projekt pilotażowy, zapewniający by przepisy prawa związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej wchodziły w życie w kilku z góry ustalonych terminach w roku. 
Ponadto ustanowiona w 2008 r. sieć Enterprise Europe Network ma za zadanie informować 
MSP o ważnych zmianach w prawie UE; 

− działania na rzecz łatwiejszego dostępu MSP do zamówień publicznych (zawarte m. in. w SBA). 
 
KE zaprezentowała także szereg realizowanych już działań powiązanych z Odnowioną Agendą 
Społeczną na rzecz możliwości, dostępności i solidarności (COM(2008)412). Działania te wpisują się 
w realizację celów Przeglądu Rynku Wewnętrznego, gdyż zgodnie z treścią tego ostatniego, polityka 
społeczna pozostaje istotnym aspektem polityki rynku wewnętrznego. 
 
W części drugiej dokumentu omówiono działania, które dotyczą zarządzania rynkiem wewnętrznym, 
w zakresie monitorowania rynku wewnętrznego (w 2009 KE opublikuje raporty na temat wyników 
przeprowadzonego monitoringu rynku sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży online, energii 
elektrycznej i środków farmaceutycznych; pogłębione badania wybranych rynków krajowych, monitoring 
na szczeblu wspólnotowym rynków usług budowlanych, przemysłu motoryzacyjnego oraz technologii 
przyjaznych środowisku) oraz w obszarze współpracy administracyjnej (ustanowienie funkcji krajowych 
koordynatorów rynku wewnętrznego; wdrażanie projektu Internal Market Information System). 
 

2.3.2 Swobodny przepływ osób 
 
Zgodnie z postanowieniami traktatu akcesyjnego Polski z Unią Europejską, państwa EU-15 zobowiązały 
się do stopniowej liberalizacji dostępu do ich rynków pracy. 1 maja 2004 r. dla Polaków zostały otwarte 
trzy rynki pracy: Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Szwecji. Kolejne rynki pracy otworzyły od 1 maja 2006 r.: 
Hiszpania, Portugalia, Finlandia oraz Grecja, a od 31 lipca 2006 r. – Włochy. Od 1 maja 2007 r. 
zniesiono restrykcje w dostępie do rynku holenderskiego, a od 1 listopada 2007 r. – 
do luksemburskiego. 1 lipca 2008 r. zliberalizowano dostęp do francuskiego rynku pracy. 1 maja 2009 r. 
swoje rynki pracy otworzyły Belgia, Dania i Norwegia. 
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Obecnie jedynie w Austrii i Niemczech obowiązują tak zwane okresy przejściowe, czyli ograniczenia 
w dostępie do rynku pracy, które zostaną ostatecznie zniesione 30 kwietnia 2011 r. Kraje 
te wprowadziły jednak szereg ułatwień w dostępie do rynku pracy dla pewnych grup pracowników. 
W Niemczech inżynierzy o specjalności elektrotechnika, budowa maszyn lub budowa pojazdów oraz 
absolwenci niemieckich uczelni mogą być od 16 października 2007 r. zatrudniani bez konieczności 
udowadniania przez pracodawcę braku na dane stanowisko kandydata z miejscowego rynku pracy. 
W Austrii od 1 stycznia 2008 r. ułatwiono dostęp do rynku pracy dla fachowców 50 zawodów, od 1 lipca 
2008 r. katalog ten rozszerzono o kolejne 15 zawodów.9
 
Najważniejszym warunkiem umożliwiającym swobodny przepływ pracowników i podejmowanie pracy 
za granicą jest uznawanie dyplomów i kwalifikacji przy przekraczaniu granic. Podstawową zasadą 
systemu uznawania kwalifikacji jest traktowanie pracownika posiadającego pełne kwalifikacje 
do wykonywania danego zawodu w jednym państwie członkowskim za wykwalifikowanego 
do wykonywania tego samego zawodu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 
 
Jeżeli zawód nie jest regulowany, kwalifikacje uprawniające do jego wykonywania są automatycznie 
uznawane w innym kraju Unii Europejskiej. Podjęcie pracy w zawodzie regulowanym za granicą jest 
natomiast uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków ustanowionych przepisami 
prawa krajowego w danym państwie członkowskim. Liczba i rodzaj zawodów regulowanych różni się 
w zależności od państwa.  
 
W takich zawodach regulowanych jak: architekt, położna, pielęgniarka, farmaceuta, lekarz, lekarz 
dentysta, lekarz weterynarii określone są wymagania dotyczące kształcenia w danym zawodzie, których 
spełnienie skutkuje automatycznym uznaniem kwalifikacji.  
 
Dla pozostałych zawodów regulowanych, uznanie kwalifikacji następuje zgodnie z ogólnym systemem 
uznawania kwalifikacji zawodowych. Kryterium – zależnie od zawodu – jest odpowiedni czas kształcenia 
lub odpowiednie doświadczenie zawodowe10. 
 

2.3.3 Horyzontalna polityka przemysłowa 
 
Horyzontalna polityka przemysłowa znajduje się na liście politycznych priorytetów Unii Europejskiej. 
W wyniku narastającej globalizacji oraz konkurencji międzynarodowej Komisja Europejska 
zapoczątkowała nowe podejście do polityki przemysłowej, która miała sprostać potrzebom przemysłu 
europejskiego. Kierunki nowej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wyznaczyły dwa komunikaty 
KE: z 2005 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej11 oraz z 2007 r. w sprawie 
śródokresowego przeglądu nowej polityki przemysłowej12. Zintegrowane podejście do polityki 
przemysłowej ma stanowić odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, w zakresie: zmian 

                                                 
9 Lista zawodów jest zamieszczona na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu (http://www.wien.polemb.net) 
10 W każdym państwie postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przeprowadzają upoważnione organy. W Polsce 
organami właściwymi w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych są ministrowie kierujący poszczególnymi działami 
administracji rządowej lub upoważnione przez nich podległe jednostki organizacyjne, organy samorządów zawodowych, 
organizacje gospodarcze lub organy rejestrowe. Bliższych informacji na temat uznawania kwalifikacji w poszczególnych 
państwach UE udzielają ośrodki informacji. W Polsce funkcję ośrodka informacji pełni Biuro Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl). Wiele informacji można znaleźć także na stronach internetowych 
Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm). 
11 Komunikat KE: Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE – 
w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (COM(2005) 474). 
12 Komunikat KE: Średniookresowy przegląd polityki przemysłowej. Wkład w europejską strategię wzrostu i zatrudnienia 
(COM(2007) 374). 
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klimatycznych, postępu technologicznego, niskoenergetycznej i niskoemisyjnej gospodarki oraz 
zasobów surowcowych.  
 
Po raz pierwszy zintegrowane podejście – zwracając uwagę nie tylko na specyfikę poszczególnych 
sektorów, ale także na kwestie horyzontalne – zaprezentowano w Komunikacie Komisji Europejskiej 
z 5 października 2005 r. Zwrócono uwagę, iż polityka przemysłowa ma na celu tworzenie odpowiednich 
warunków ramowych dla rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw celem uczynienia z Unii Europejskiej 
atrakcyjnego miejsca do inwestowania i tworzenia miejsc pracy w przemyśle. Analiza kluczowych 
problemów horyzontalnych podjęta została w ramach siedmiu międzysektorowych inicjatyw 
dotyczących: 

1) praw własności intelektualnej i fałszerstw, 
2) konkurencyjności, energii i ochrony środowiska, 
3) zewnętrznych aspektów konkurencyjności i dostępu do rynku, 
4) upraszczania prawodawstwa, 
5) poprawy kwalifikacji siły roboczej, 
6) zarządzania zmianami strukturalnymi, 
7) badań i innowacji. 

 
Niezależnie od inicjatyw horyzontalnych, polityka przemysłowa Unii Europejskiej uwzględnia również 
uwarunkowania poszczególnych sektorów przemysłowych, czego wyrazem są analizy konkurencyjności 
27 sektorów przemysłowych oraz inicjatywy sektorowe dla przemysłów: motoryzacyjnego (CARS21), 
elektronicznego (ELECTRA), biotechnologicznego, kosmicznego (GMES), maszynowego 
(EnginEurope) oraz związanych z modą i wzornictwem. 
 
Komunikat Komisji Europejskiej z 2007 r. podtrzymał cel polityki przemysłowej wyznaczony w 2005 r., 
podkreślając szczególną rolę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji przemysłowych 
oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Wskazał on również, iż skuteczna polityka przemysłowa w Unii 
Europejskiej musi się opierać na spójnych i skoordynowanych wysiłkach na poziomie krajowym 
i europejskim, co określa art. 157 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, gdyż wiele 
elementów, mających istotny wpływ na konkurencyjność przemysłu europejskiego, jest ustalanych 
na poziomie krajowym (na poziomie europejskim podejmowane są działania, które nie mogą być 
podjęte albo są podejmowane w niewystarczający sposób na poziomie krajowym, np. tworzenie 
otwartego i konkurencyjnego jednolitego rynku lub działania polityki przemysłowej w zakresie energii 
i zmian klimatycznych). 
 
Spośród inicjatyw horyzontalnych szczególnie istotne są: inicjatywa rynków wiodących (lead markets) 
oraz Plan działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki 
przemysłowej. Pierwsza zakłada promowanie nowoczesnych rynków, które mają olbrzymi potencjał 
rozwojowy i mogą zapewnić dynamiczny rozwój wielu sektorów przemysłowych. Komisja Europejska 
wskazała sześć rynków, które w przyszłości mogą stać się oparciem dla bardzo dynamicznie 
rozwijających się obszarów gospodarki europejskiej. Należą do nich: e-zdrowie, zrównoważone 
budownictwo, włókiennicze wyroby ochronne, recykling, bio-produkty i odnawialne źródła energii. Druga 
ze wskazanych inicjatyw wiąże się ze zrównoważonym oddziaływaniem przemysłu na środowisko, 
w tym wykorzystywaniem szans rynkowych wynikających z polityki zrównoważonego rozwoju. 
Przedstawione działania są komplementarne względem już istniejących polityk na rzecz poprawy 
charakterystyki środowiskowej, w szczególności efektywności energetycznej produktów. Odpowiadają 
one także na istniejącą potrzebę nadania dodatkowego impulsu procesom produkcyjnym, objętym m.in. 
ustaleniami prawnymi dotyczącymi emisji zanieczyszczeń przez przemysł (dyrektywa IPPC) oraz 
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w celu zmniejszenia zależności 
od surowców i zachęcenia do optymalnego wykorzystania zasobów i recyklingu.  
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Związek pomiędzy konkurencyjnością przedsiębiorstw a społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), 
stanowiącą odpowiedź sektora prywatnego na wyzwania zrównoważonego rozwoju, został dostrzeżony 
przez Komisję Europejską w opublikowanym w 2008 r. Komunikacie dotyczącym sprawozdania 
na temat europejskiej konkurencyjności13. Prócz kwestii CSR, Komisja podkreśla znaczenie 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, wskazując 
na potrzebę przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby 
środowiska. Komisja Europejska wskazuje m.in., że rozwój CSR może przyczyniać się do wzrostu 
konkurencyjności na poziomie regionalnym i krajowym, np. poprzez wzrost zaufania do przedsiębiorstw, 
rezultatem czego może być ułatwianie osiągnięcia politycznego porozumienia prowadzącego 
do redukcji nadmiernych obciążeń administracyjnych dla biznesu (w ramach tzw. dobrowolnych 
porozumień). Raport podkreśla również pozytywny związek pomiędzy CSR a konkurencyjnością 
przedsiębiorstw, przede wszystkim w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi oraz w odniesieniu 
do kształtowania wizerunku firmy.  
 
Zabezpieczenie dostępu do surowców staje się coraz ważniejszym czynnikiem konkurencyjności UE. W 
sytuacji ograniczonego dostępu do surowców oraz dużej zależności od dostaw, zaproponowana przez 
Komisję Europejską Inicjatywa na rzecz surowców14 wskazuje na potrzebę podejmowania działań 
zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów, ich recyklingu i ponownego 
wykorzystania, jako istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego. W Komunikacie 
podkreśla się także potrzebę kontynuacji działań na rzecz racjonalnego wykorzystania surowców 
poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, w szczególności technologii wydobywczych 
uwzględniających wyższe standardy ochrony środowiska, a także społecznej odpowiedzialności, w 
szczególności w zakresie poprawy praw pracowników oraz zwalczania pracy dzieci.  
 
Problematyka oraz potencjał technologii ICT w realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej i efektywnie 
wykorzystującej zasoby środowiska został dostrzeżony przez Komisję w Komunikacie w sprawie 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną 
i niskoemisyjną gospodarkę15 oraz Komunikacie: Poprawa efektywności energetycznej przez 
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych16. Komisja Europejska uznaje technologie ICT 
za jeden z kluczowych instrumentów umożliwiających osiągnięcie ambitnych celów Wspólnoty 
w obszarze efektywności energetycznej oraz zapowiada opublikowanie szczegółowych zaleceń w tym 
zakresie.  
 
Rośnie także rola zielonych zamówień publicznych, które mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstw wprowadzających rozwiązania eko-innowacyjne.  
 

2.3.4 Pakiet energetyczno - klimatyczny 
 
W grudniu 2008 r. w wyniku porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą UE – przyjęty 
został tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Dokument ten ma na celu realizację przyjętych przez Radę 
Europejską w 2007 r. założeń dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym, stanowiących, 
że do 2020 r. Unia Europejska:  

                                                 
13 Komunikat Komisji Europejskiej COM(2008)774 z 8 grudnia 2008 r. 
14 Komunikat Komisji Europejskiej COM(2008)397 z 16 lipca 2008 r. 
15 Komunikat Komisji Europejskiej COM(2009)111 z 12 marca 2009 r. 
16 Komunikat Komisji Europejskiej COM(2008) 241 z 13 maja 2008 r. 
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− o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych (z opcją 30% redukcji, o ile w tym zakresie 
zostaną zawarte stosowne porozumienia międzynarodowe) w stosunku do poziomu emisji 
z 1990 r.; 

− o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii; 
− o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020, 
− zwiększy udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 10%.  

 
Zgodnie z postanowieniami dokumentu, polskie przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną 
(działające na rynku wg stanu na 31 grudnia  2008 r.), w latach 2013-2019 zakupią na aukcjach jedynie 
część uprawnień. Od 2013 r. będzie to 30% w stosunku do ich średnich rocznych emisji w latach 
2005-2007. Natomiast od 2014 r. ilość darmowych uprawnień będzie się stopniowo zmniejszać.  
 
Darmowe uprawnienia otrzymają także nowo powstałe projekty inwestycyjne w energetyce, których 
realizacja została fizycznie rozpoczęta przed 31 grudnia  2008 r. Wszystkie elektrownie otrzymujące 
darmowe uprawnienia w okresie 2013-2020 będą zobowiązane do wykorzystania darmowych 
uprawnień do produkcji energii elektrycznej - nie będą one miały możliwości ich sprzedaży 
bez produkcji. Zminimalizuje to wzrost cen energii elektrycznej wynikający z uczestnictwa elektrowni 
w systemie handlu emisjami UE. Docelowo przedsiębiorstwa energetyczne będą zobowiązane 
do nabycia na aukcjach 100% uprawnień w 2020 r. Jednak w 2018 r. Polska ma prawo złożyć wniosek 
do Komisji Europejskiej, na podstawie którego może nastąpić przedłużenie okresu przejściowego 
dla naszego kraju.  
 
Polska w okresie przejściowym będzie miała możliwość zastosowania systemu wskaźników emisyjności 
w zależności od paliwa (węgiel kamienny, brunatny, ropa, olej) używanego do produkcji energii 
elektrycznej. Na ich podstawie określona zostanie ilość darmowych uprawnień dostępnych dla naszych 
przedsiębiorstw. Wskaźniki te będą odzwierciedleniem najbardziej efektywnych i czystych instalacji na 
terenie UE. 
 
Ponadto w latach 2013-2016 Polska będzie mogła wykorzystać przychody ze sprzedaży uprawnień na 
budowę wysoce efektywnych elektrowni. Możliwe będzie także dofinansowanie do 15% kosztów 
inwestycji dla nowych przedsiębiorstw przystosowanych do wychwytu i składowania CO2, których 
poziom efektywności przekracza poziomy zawarte w załączniku I decyzji KE z dnia 21 grudnia br. 
(2007/74/WE). 
 
Na poziomie krajowym podjęte zostały już działania dotyczące ścisłej współpracy z Komisją Europejską 
w celu wskazania sektorów narażonych na carbon leakage. Ministerstwo Gospodarki we współpracy 
z Ministerstwem Środowiska, KASHUE, stowarzyszeniami branżowymi oraz urzędami statystycznymi 
zbiera dane nt. emisji przemysłowych, zużycia energii podczas produkcji oraz poziomie handlu 
wyrobami przemysłowymi, które posłużą Komisji Europejskiej do zidentyfikowania listy sektorów 
narażonych na wyciek emisji. Lista sektorów narażonych na carbon leakage zostanie przyjęta do końca 
2009 r. 
 
Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny wymusi postęp technologiczny. Szczególnie istotna dla Polski 
jest możliwość rozwoju czystych technologii węglowych. W Polsce realizowane będą dwa pilotażowe 
projekty instalacji CCS (Carbon Capture and Storage – wychwytywanie i składowanie CO2) – 
w Bełchatowie (zakończenie budowy instalacji do wychwytywania, transportu i magazynowania 
dwutlenku węgla planowane jest na 2015 r.) i w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie powstanie elektrownia 
poligeneracyjna, umożliwiająca jednoczesną produkcję czystej energii elektrycznej, ciepła i gazu 
syntezowego oraz sekwestrację powstałego w procesie wytwórczym dwutlenku węgla. 
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2.3.5 Dostosowanie w zakresie energetyki 
 
10 kwietnia 1997 r. została uchwalona ustawa – Prawo energetyczne, która uporządkowała zasady 
funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce. Ustawa określa zasady kształtowania polityki 
energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz 
działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki 
paliwami i energią.  
 
Nowelizacje powyższej ustawy służyły m.in. wdrożeniu do polskiego systemu prawnego rozwiązań 
przyjętych w Unii Europejskiej. Dotyczyło to m.in.: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Stworzono system wsparcia 
dla energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz w kogeneracji. Z kolei 
12 maja 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy, która transponuje do prawa polskiego 
dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącą działań 
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych.  
Nowelizacja ta obejmuje m.in.: 

− umożliwienie operatorom systemów elektroenergetycznych podejmowania skutecznych 
i efektywnych działań w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy energii elektrycznej w systemie;  

− wprowadzenie podziału kompetencji i nałożenie odpowiedzialności za zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na wszystkich istotnych użytkowników systemu 
elektroenergetycznego oraz organy administracji publicznej, w tym zobowiązanie Prezesa URE 
do przygotowania (co 4 lata) raportu o warunkach wykonywania działalności przez 
przedsiębiorstwa energetyczne; 

− zagwarantowanie wyznaczenia operatora systemu dla wszystkich sieci i instalacji 
elektroenergetycznych oraz zapewnienie im niezależności. Zmiany te mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju konkurencji oraz bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych i energii 
elektrycznej. Stanowią one także wypełnienie zobowiązań nałożonych na Polskę przez Unię 
Europejską (dyrektywa 2003/55/WE).  

 

2.3.6 Rynek wewnętrzny a stosunki z krajami trzecimi 
 
W okresie transformacji ustrojowej w Polsce, po roku 1989 działania Polski w sferze handlu 
zagranicznego były nakierowane na włączenie się w system handlu światowego poprzez przyjęcie 
zasad i reguł Światowej Organizacji Handlu (WTO) w połowie lat 90, a następnie były zdeterminowane 
dążeniem naszego kraju do uzyskania członkowstwa w UE (poprzez podpisanie układu 
stowarzyszeniowego z UE, aż do pełnego członkowstwa w UE w maju 2004 r.).  
 
Akcesja Polski do UE w maju 2004 r. przyniosła istotną zmianę w zakresie kształtowania polityki 
handlowej naszego kraju. Wspólna Polityka Handlowa UE, zgodnie z art.133 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (TWE) jest oparta na jednolitych zasadach i znajduje się w kompetencjach 
Wspólnoty. Oznacza to, że instrumenty unijnej polityki handlowej, tj. regulujące handel pomiędzy UE 
a krajami trzecimi, są ustanawiane przez Radę UE lub Komisję Europejską w drodze decyzji 
i rozporządzeń stosowanych bezpośrednio.  
 
Przystąpienie Polski do UE skutkowało także włączeniem naszego kraju do Wspólnego Rynku 
Wewnętrznego UE. Oznacza to zniesienie ceł w wymianie wewnątrzunijnej i wszelkich innych środków 
polityki handlowej ograniczających wzajemną wymianę handlową pomiędzy Polską a pozostałymi 
państwami członkowskimi UE. 
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Instrumenty handlu zagranicznego UE zawierające szerokie spektrum działań, wspierają 
konkurencyjność przedsiębiorstw unijnych, w tym polskich na rynku UE i na rynkach krajów trzecich. 
Istotną rolą tych instrumentów jest polepszenie dostępu do rynku krajów trzecich dla unijnych w tym 
polskich towarów i usług, zapewnienie niższych kosztów dostaw komponentów, niedostępnych na rynku 
UE lub dostępnych w ograniczonych ilościach, a służących do produkcji wyrobów gotowych przez 
przemysł unijny, zapewnienie dostaw surowców z krajów trzecich, przeciwdziałanie importowi do UE 
towarów realizowanemu na nieuczciwych zasadach np. dumpingowych.  
 
W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na istotne znaczenie toczących się obecnie 
wielostronnych negocjacji handlowych - Doha Development Agenda (DDA) w ramach WTO, mających 
na celu liberalizację handlu światowego (obniżenie ceł i przeszkód we wzajemnym handlu w obrocie 
towarami i usługami oraz wypracowanie nowych rozwiązań sprzyjających ułatwieniu wymiany handlowej 
i prowadzeniu postępowań ochronnych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony 
importerów). Obecnie główne obszary negocjacyjne DDA WTO to: rolnictwo (dostęp do rynku, dopłaty 
do eksportu, wsparcie wewnętrzne sektora rolnego), dostęp do rynku dla towarów nierolnych (NAMA), 
handel usługami (GATS), zasady WTO, ochrona praw własności intelektualnej (TRIPS), rozstrzyganie 
sporów, handel a środowisko, implementacja (realizacja porozumień WTO) oraz ułatwienia w handlu.  
 
Ważnym elementem działań z zakresu wspólnej polityki handlowej UE, pogłębiającym dostęp 
do rynków krajów trzecich dla unijnych, w tym dla polskich towarów i usług, jest także zawieranie przez 
UE z krajami pozaunijnymi umów o wolnym handlu (FTA). Zarówno w ramach toczących się negocjacji 
WTO, jak i negocjacji związanych z zawarciem umów FTA, istotne znaczenie ma również zapewnienie 
korzystnych uzgodnień dotyczących dostępu do surowców z państw pozaunijnych. Dla UE w chwili 
obecnej najważniejszymi partnerami w negocjacjach FTA jest: Korea Płd., Indie, ASEAN, Mercosur i 
Ukraina. Najbardziej zaawansowanym partnerem w niniejszych negocjacjach jest Korea Płd. Według 
KE partnerem o znacznym potencjale jest Rosja i kraje Zatoki Perskiej (GCC). Coraz częściej zgłaszana 
jest także kwestia rozpoczęcia negocjacji FTA z Kanadą i Japonią. 
 
Państwa członkowskie mogą wpływać na wspólną politykę handlową również poprzez modyfikację 
unijnej ochrony celnej służącą zarówno przeciwdziałaniu przypadkom nieuczciwych praktyk handlowych 
ze strony dostawców z krajów pozaunijnych, jak i zmierzającą do liberalizacji tej ochrony w przypadku 
konieczności zapewnienia niższych kosztów dostaw komponentów, niedostępnych na rynku UE 
lub dostępnych w ograniczonych ilościach, wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych przez 
przemysł unijny, w tym polski.  
 
Polska, łącznie z okresem przedakcesyjnym, złożyła ponad 170 wniosków o modyfikację unijnej 
ochrony celnej. Ponad 75% wniosków złożonych przez polski przemysł zostało uwzględnionych 
w regulacjach unijnych. Wnioski te dotyczyły przede wszystkim produktów stanowiących: surowce 
i substancje wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, komponenty dla przemysłu 
elektronicznego oraz motoryzacyjnego, surowce dla przemysłu stalowego, chemicznego, hutniczego 
czy też tekstylnego. Przez ostatnie 3 lata Polska złożyła 52 wnioski, 37 z nich zostało uwzględnionych. 
 
Ponadto przedstawiciele Polski zgłosili sprzeciwy do propozycji zgłaszanych przez inne kraje 
członkowskie UE. Przez ostatnie 3 lata Polska złożyła 61 sprzeciwów, większość z nich została 
uwzględniona. Przykładem dużego sukcesu ze strony naszego kraju jest kwestia obniżenia unijnych 
obciążeń celnych na import do UE aluminium nieobrobionego. Polska poprzez swoje działania na forum 
UE zadbała o zapewnienie polskiemu przemysłowi aluminiowemu dostępu do surowców i półproduktów 
wykorzystywanych przez ten przemysł do dalszego przerobu. 
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Z drugiej strony podejmowane były także działania przeciwdziałające nieuczciwym praktykom ze strony 
dostawców z krajów trzecich. Obecnie w UE obowiązuje ok. 130 ostatecznych środków 
antydumpingowych (cło antydumpingowe i zobowiązania cenowe) i antysubsydyjnych (cło 
wyrównawcze i zobowiązania cenowe), mające na celu zachowanie równej pozycji konkurencyjnej 
wyrobów przemysłu UE i wyrobów importowanych.  
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3 KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI 

3.1 Międzynarodowe rankingi konkurencyjności 
 
W świetle międzynarodowych porównań i rankingów polska gospodarka nie jest konkurencyjna, a część 
rankingów sugeruje wręcz słabnącą z roku na rok pozycję Polski na tle innych krajów. Pewnym 
ograniczeniem dla użyteczności prezentowanych rankingów jest to, że w większości przypadków ocena 
dokonywana jest w oparciu o dane sprzed 1-2 lat w stosunku do daty publikacji.  
 
Poniżej przedstawiono oceny pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, na tle innych państw, 
w świetle ważniejszych publikacji na ten temat. 
 
Raport Banku Światowego i IFC17 ‘Doing business 2009’18  
Raport Banku Światowego jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych opracowań tego 
typu. Eksperci BŚ oceniają jedynie aspekty mikroekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. 
Są one związane zasadniczo z regulacjami w 10 obszarach, uznanych za kluczowe w prowadzeniu 
biznesu.  
 
Zgodnie z wynikami najnowszej edycji raportu - Doing business 2009 – Polska zajmuje 76. miejsce, 
w gronie 181 państw, w syntetycznym rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej 
(ease of doing business).  
 
Jeśli chodzi o rankingi cząstkowe, najwyższą pozycję zanotowaliśmy pod względem łatwości 
uzyskiwania kredytu (28. – spadek o 3 miejsca) oraz ładu korporacyjnego19 (38. – spadek o 5 miejsc). 
Relatywnie dobrze oceniono procedury związane z handlem międzynarodowym (40. miejsce – poprawa 
o 1 pozycję). 
 
Podobnie jak rok wcześniej, najniżej oceniono Polskę pod względem formalności związanych 
z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych. Wg autorów raportu są one bardzo czasochłonne (308 dni), 
sformalizowane (doliczono się 30 formalności) i kosztowne (137% dochodu per capita). W konsekwencji 
zajmujemy pod tym względem bardzo odległe, 158 miejsce (spadek o 2 pozycje). Spośród państw UE 
najlepsze noty uzyskała w tej kategorii Dania (7. miejsce), a wśród UE-1220 prym wiedzie Estonia 
(19. pozycja). 
 
Bardzo niską pozycję zajęliśmy również w kategorii ‘rozpoczynanie działalności gospodarczej’ (145.). 
Pomimo względnej poprawy wskaźników cząstkowych (obniżenie kosztu rozpoczęcia działalności 
z 21,2% do 18,8% PKB per capita oraz poziomu wymaganego kapitału z 196,8% do 168,8% PKB per 

                                                 
17 International Finance Corporation (Międzynarodowa Korporacja Finansowa). 
18 Ocena dotyczy stanu na dzień 1 czerwca 2008, za wyjątkiem części podatkowej, bazującej na danych z okresu styczeń-
grudzień 2007.  
19 Kategoria ‘protecting investors’. 
20 Kraje, które stały się członkami UE od 2004 r.  
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capita) zanotowaliśmy spadek o 11 pozycji. Świadczy to o tym, że w innych krajach postęp w zakresie 
ułatwień dotyczących zakładania działalności gospodarczej był znacznie szybszy niż w Polsce21. 
 
Równie słabo oceniono nasz kraj pod względem łatwości płacenia podatków. W rankingu cząstkowym 
Polska zajęła 142. miejsce, co oznacza spadek o 9 pozycji. Zgodnie z szacunkami autorów raportu 
przedsiębiorca, który chciałby spełnić wymagania polskich przepisów podatkowych, musiałby dokonać 
40 płatności składających się w sumie na 40,2% zysku brutto i poświęcić na to 418 godzin w roku. 
Najwyższą pozycję w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej zajęła Estonia (34. miejsce). 
Pomimo przeprowadzonych w przeszłości przez Słowację reform systemu podatkowego, uwagę zwraca 
niska pozycja tego kraju (126.), co jest m.in. konsekwencją wysokiego, wg autorów raportu, całkowitego 
podatku do zapłaty (47,4% zysku brutto). 
 
Pod względem egzekwowania zobowiązań umownych utrzymaliśmy zeszłoroczna pozycję (68.). 
Największą bolączką jest wciąż bardzo długi czas dochodzenia należności z umów (830 dni), chociaż 
jest on wyraźnie krótszy niż jeszcze kilka lat temu (ok. 1000 dni22). Spośród państw UE-12 najlepszą 
pod tym względem sytuację notuje Łotwa (4 miejsce). 
 
Pod względem łatwości rejestracji nieruchomości Polska została sklasyfikowana na 84. miejscu, 
co oznacza spadek o 3 miejsca. Główną przyczyną niskiej oceny jest bardzo czasochłonny proces 
rejestracji (197 dni). Na Litwie, która zajęła w tej kategorii najwyższą (4.) pozycję spośród państw UE-
27, wypełnienie wszystkich procedur z tym związanych trwa 3 dni. 
 
W kategorii ‘zatrudnianie pracowników’ oraz ‘zakończenie działalności’ Polska zajęła 82. miejsce. 
Należy dodać, że obszar closing business był, poza handlem międzynarodowym, jedyną kategorią, 
w której zanotowaliśmy poprawę, i to aż o 9 miejsc.  
  
Tabela 11 Ranking swobody prowadzenia działalności gospodarczej  

 W. Brytania Niemcy Francja Hiszpania Litwa Czechy Włochy Słowacja Polska 
Ranking 2008* 6 20 32 46 28 65 59 37 72 
Ranking 2009 6 25 31 49 28 75 65 36 76 
* dane zaktualizowane w celu zapewnienia porównywalności z rankingiem z 2009 r. 
Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie Doing Business 2008, 2009.  
 
Ranking globalnej konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego 
Ranking globalnej konkurencyjności jest kluczowym elementem corocznego raportu Światowego Forum 
Ekonomicznego pt. The Global Competitiveness Report. Powstaje on na podstawie oceny tzw. indeksu 
globalnej konkurencyjności (The Global Competitiveness Index - GCI), który mierzy ogólną 
konkurencyjność gospodarki. Indeks został wyliczony na podstawie ponad 100 wskaźników 
cząstkowych ujętych w trzech głównych kategoriach: konkurencyjność mikroekonomiczna, infrastruktura 
społeczna i instytucje państwa, polityka makroekonomiczna. Większość wskaźników cząstkowych, 
w oparciu o które dokonano oceny, ustalono na podstawie wyników badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród przedsiębiorców/menedżerów w okresie pomiędzy styczniem i majem 2008 
r.23 Częściowo oparto się na danych statystycznych, przede wszystkim z lat 2006-2007. 
 

                                                 
21 W związku z tym, że raport BŚ przedstawia stan na dzień 1.06. 2008 r., nie uwzględniono w nim kluczowych zmian 
legislacyjnych w ramach Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, m.in. 10-krotne obniżenie wymaganego kapitału 
zakładowego w spółce z o.o. czy wprowadzenie tzw. ‘jednego okienka’. 
22 Zob. raporty Doing business za lata 2004-2007. 
23 W Polsce badanie przeprowadzono na próbie 85 przedstawicieli top managementu, z czego 59 osób reprezentowało firmy 
zatrudniające do 100 osób. 
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Ocena Polski przedstawiona w ostatnim rankingu WEF w zasadzie się nie zmieniła. Polska zanotowała 
spadek o 2 pozycje (z 51. na 53. miejsce wśród 134 krajów), a pomijając trzy nowe kraje poddane 
ocenie, zanotowaliśmy spadek o jedną pozycję. Jednocześnie wyprzedzamy w rankingu 5 krajów UE: 
Łotwę (54.), Węgry (62.), Grecję (67.), Rumunię (68.) i Bułgarię (76.). Czynnikami, które najbardziej 
ciążą na dość niskiej ocenie naszego kraju są: instytucje publiczne (96. miejsce w rankingu 
cząstkowym), infrastruktura (96.), stopień rozwoju rynków finansowych (68.), efektywność rynku 
produktów (65.), innowacje (64.). Z kolei najlepiej oceniono takie kategorie jak: wielkość rynku (20.), 
szkolnictwo wyższe i szkolenia (34.), zdrowie i szkolnictwo podstawowe (37.), stabilność 
makroekonomiczna (50.). 
 
Na niską pozycję Polski w podkategorii ‘instytucje publiczne’ złożyły się m.in.: wysoki poziom obciążeń 
administracyjnych (127. miejsce), niska transparentność polityki rządu (128.), marnotrawstwo środków 
publicznych (115.), ograniczone zaufanie publiczne do polityków (113.), niska wydajność ram prawnych 
(109.).  
 
Infrastruktura okazała się jedynym obszarem w raporcie WEF, którego ocena dla Polski znacznie 
odbiega od średniej dla grupy państw określonych jako ‘gospodarki na etapie przejściowym pomiędzy 
efektywnością a innowacyjnością’24. Obok infrastruktury drogowej (127. miejsce w rankingu 
cząstkowym), najgorzej oceniono w Polsce jakość infrastruktury portowej (119.), przewozów lotniczych 
(103.) oraz jakość szeroko pojętej infrastruktury (110.). Najlepsze oceny uzyskały za to takie obszary 
jak: liczba linii telefonicznych (41.), oferowana liczba miejsc na km w przewozach lotniczych (49.), 
jakość infrastruktury energetycznej (54.). 
 
Jeśli chodzi o stabilność makroekonomiczną, Polska zajęła 50. miejsce, a wysoko oceniono jedynie 
spread stóp procentowych25 (20. miejsce w rankingu cząstkowym) i poziom inflacji (38.). Niską, 
bo 88. pozycję zajęła Polska pod względem nadwyżki/deficytu budżetowego. Również niską pozycję 
(80.) zajęliśmy pod względem poziomu długu publicznego26.  
 
Tabela 12 Ranking wg indeksu globalnej konkurencyjności (GCI) 

 W. Brytania Niemcy Francja Hiszpania Litwa Czechy Włochy Słowacja Polska 
Ranking 2007-
2008 

9 5 18 29 38 33 46 41 51 

Ranking 2008-
2009 

12 7 16 29 44 33 49 46 53 

Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie The Global Competitiveness Report 2007-2008, 2008-2009. 
 
Indeks wolności gospodarczej 2009 – Heritage Foundation i Wall Street Journal 
Autorzy raportu oceniają m.in. swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, politykę handlową, 
obciążenia podatkowe, politykę budżetową, politykę rynku pracy czy poziom korupcji. W aktualnej edycji 
rankingu wolności gospodarczej, w którym ocenie poddano 179 krajów, Polska zajęła 82. miejsce, 
notując poprawę o 1 pozycję. Jest to jednocześnie najniższa pozycja wśród państw UE-27. Podobnie, 
jak w latach poprzednich, za główne czynniki ograniczające wolność gospodarczą w Polsce uznano 
wysoki poziom korupcji, nadmierny udział państwa w gospodarce, ograniczoną swobodę działalności 
gospodarczej oraz niewydolność sądownictwa gospodarczego. Wysoko oceniono za to politykę 
handlową, monetarną oraz fiskalną.  
                                                 
24 Do gospodarek tych WEF zalicza m.in. Polskę, Rosję, Chiny, państwa bałtyckie, Węgry, Słowację, Chorwację, Turcję. 
25 W raporcie definiowany jako różnica pomiędzy oprocentowaniem pożyczek a oprocentowaniem depozytów. 
26 Należy jednak podkreślić, że 2% poziom deficytu budżetowego w Polsce w 2007 r. oznaczał jego redukcję względem roku 
poprzedniego aż o 1,8 pkt. proc., a więc był czynnikiem zdecydowanie sprzyjającym stabilności makroekonomicznej. W 
badanym okresie również dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB został wyraźnie zmniejszony 
- z 47,6% PKB w roku 2006 do 44,9% PKB. 
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Tabela 13 Ranking wolności gospodarczej 

 W. Brytania Niemcy Francja Hiszpania Litwa Czechy Włochy Słowacja Polska 
Ranking 2008 10 23 48 31 26 37 64 35 83 
Ranking 2009 10 25 64 29 30 37 76 36 82 
Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie Index of Economic Freedom 2008, 2009. 
 
Światowy Rocznik Konkurencyjności 2008 - International Institute for Management Development 
(IMD)  
Raport IMD pt. ‘World Competitiveness Yearbook’ ocenia konkurencyjność 55 państw, w oparciu 
o ponad 300 kryteriów szczegółowych. Czynnikami branymi pod uwagę w tej ocenie są m.in. wyniki 
gospodarcze (wzrost gospodarczy, wyniki w HZ, zatrudnienie, poziom cen, itd.), finanse publiczne, 
polityka fiskalna, jakość ustawodawstwa biznesowego, efektywność przedsiębiorstw 
(m.in. produktywność, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie, innowacyjność), infrastruktura 
(m.in. infrastruktura techniczna, technologiczna, naukowa, zdrowotna, edukacyjna). W aktualnym 
zestawieniu najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata Polska awansowała z 52. na 44. miejsce. 
W gronie państw UE-2727 nasz kraj wyprzedził tylko Rumunię (45.) i Włochy (46.). 
 
Tabela 14 Ranking IMD  

 W. Brytania Niemcy Francja Hiszpania Litwa Czechy Włochy Słowacja Polska 
Ranking 2007 20 16 28 30 31 32 42 34 52 
Ranking 2008 21 16 25 33 36 28 46 30 44 
Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie The World Competitiveness Scoreboard 2008. 
 
Raport dotyczący realizacji Strategii Lizbońskiej ‘The Lisbon Scorecard IX’ – Centre for 
European Reform (CER) 
Londyński instytut - Centrum ds. Reform Europejskich – od kilku lat opracowuje raporty ukazujące 
postęp w realizacji Strategii Lizbońskiej. W aktualnym rankingu (za 2008 rok) Polska zanotowała 
poprawę o 2 miejsca i zajmuje obecnie 24. miejsce, wyprzedzając Bułgarię, Rumunię i Maltę. 
Do głównych słabości zaliczono m.in.: niską stopę zatrudnienia, niską elastyczność rynku pracy, 
wysokie obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców, niski poziom liberalizacji rynku 
usług telekomunikacyjnych, czy wadliwą w pewnych obszarach politykę konkurencji.  

3.2 Polska na tle krajów UE 
 
Ważnym instrumentem oceny postępów krajów UE we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej – a więc 
i konkurencyjności gospodarek – są wskaźniki strukturalne. Przyjęta przez Komisję Europejską 
w 2005 r. lista obejmuje 14 podstawowych wskaźników strukturalnych pogrupowanych w 5 głównych 
kategoriach problemowych. Poniżej przedstawiono wartości wskaźników strukturalnych dla Polski na tle 
poszerzonej Unii Europejskiej (UE-27, UE-25), jak również ‘starej piętnastki’ (UE-15).  
 
Dobra sytuacja gospodarcza w ostatnich kilku latach znalazła odzwierciedlenie w poprawie wskaźników 
makroekonomicznych, a przede wszystkim w obszarze rynku pracy. Nadal jednak wiele wskaźników 
obrazujących zmiany strukturalne znacząco różni się in minus od średnich w UE. 
 

                                                 
27 W rankingu nie uwzględniono Łotwy, Malty i Cypru.  
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Ramka 3 Wskaźniki strukturalne 
1. Wielkość PKB per capita to wielkość PKB w przeliczeniu na mieszkańca odniesiona do parytetu siły 

nabywczej (PSN), co ułatwia porównania międzynarodowe. Wskaźnik ten jest podstawową miarą 
poziomu życia.  

2. Wydajność pracy mierzona jest jako PKB (wg PSN) przypadające na jednego zatrudnionego. 
Wskaźnik odzwierciedla wydajność pracy w stosunku do średniej UE-25, przyjętej za 100. Wydajność 
pracy jest podstawową miarą konkurencyjności. 

3. Stopa zatrudnienia to relacja liczby pracujących w wieku 15-64 lata do ogólnej wielkości populacji w tej 
grupie wiekowej. 

4. Stopa zatrudnienia osób starszych obliczana jest jako stosunek liczby pracujących w wieku 55-64 lata 
do ogólnej wielkości populacji w tej grupie wiekowej. 

5. Wskaźnik osiągnięć edukacyjnych ludzi młodych to udział osób młodych w wieku 20-24 lata, które 
ukończyły co najmniej szkołę średnią (formalny poziom wykształcenia co najmniej ISCED 3-4) w ogólnej 
populacji osób z tej grupy wiekowej. 

6. Wskaźnik wydatków na badania i rozwój odzwierciedla udział krajowych wydatków brutto na badania 
i rozwój w PKB. Uwzględnia on wydatki ponoszone przez podmioty gospodarcze, instytucje szkolnictwa 
wyższego, budżet państwa oraz prywatny sektor non-profit. 

7. Komparatywne poziomy cen oznaczają relatywne poziomy cen (UE-25 = 100) dóbr konsumpcyjnych 
nabywanych przez gospodarstwa domowe (włączając w to podatki pośrednie). Wskaźnik ten jest 
obliczany jako stosunek parytetu siły nabywczej do rynkowego kursu waluty w danym kraju. 

8. Inwestycje biznesowe to udział nakładów inwestycyjnych brutto na środki trwałe poniesionych przez 
sektor prywatny w PKB. 

9. Stopa ryzyka ubóstwa definiowana jest jako udział w całej populacji osób o dochodach do dyspozycji 
poniżej granicy ubóstwa. Granicę tę ustalono jako 60% mediany rozkładu dochodów w poszczególnych 
krajach (dochody po transferach socjalnych). 

10. Stopa długotrwałego bezrobocia to udział osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w zasobie siły 
roboczej w kraju (w wieku 15-64 lata). 

11. Stopa regionalnego zróżnicowania zatrudnienia odzwierciedla rozpiętość zróżnicowania stóp 
zatrudnienia między regionami (NUTS 2). Im większa wartość wskaźnika, tym większe zróżnicowanie 
pomiędzy regionami (w przypadku braku różnic pomiędzy regionami, wskaźnik przyjąłby wartość 
zerową).  

12. Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych jest to wielkość emisji 6 głównych gazów cieplarnianych 
w stosunku do roku bazowego (1990=100). Protokół z Kyoto zobowiązuje UE-15 do ograniczenia emisji 
gazów powodujących efekt cieplarniany, w ten sposób by w 2010 r. emisja ta była niższa o 8% 
w stosunku do poziomu z 1990 r. Dla Polski rokiem bazowym jest 1988 r., a wymagany wskaźnik obniżki 
do 2010 r. wynosi 6%. 

13. Wskaźnik energochłonności PKB określany jest jako relacja pomiędzy krajową konsumpcją energii 
brutto a PKB w danym roku. Krajowa konsumpcja energii brutto jest wyliczona jako suma wartości 
zużycia pięciu rodzajów energii: węgla, elektryczności, ropy naftowej, gazów naturalnych i odnawialnych 
źródeł energii. Wartości PKB są ustalone wg cen stałych, rokiem bazowym jest 1995 r. Wskaźnik jest 
wyrażony w kilogramach ekwiwalentu ropy przypadających na 1000 EUR. 

14. Współczynnik transportochłonności tworzenia PKB oblicza się jako relację pomiędzy wielkością 
transportu towarowego, mierzonego tono-kilometrami (przemieszczenie się tony towaru na odległość 
kilometra) a wielkością PKB (mierzonego w cenach stałych z 1995 r.). Obejmuje on transport drogowy, 
kolejowy i śródlądowy. Transport drogowy jest oparty na całym ruchu pojazdów zarejestrowanych 
w danym państwie, natomiast transport kolejowy i śródlądowy dotyczy przemieszczania się po 
terytorium kraju, bez względu na kraj pochodzenia pojazdu czy statku. 
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Tabela 15 Wskaźniki strukturalne Unii Europejskiej – Polska na tle Unii Europejskiej 
Wartość wskaźnika* Lp. Nazwa wskaźnika Rok Polska UE-27 UE-25 UE-15 

Ogólna sytuacja gospodarcza 
2008 57 (s) 100.0 (f) 103.7 (f) 110.3 (f)1. Wielkość PKB per capita wg PSN 2007 53.7 100.0 103.7 111.7 
2008 61.5 (f) 100.0 (f) 103.7 (f) 109.3 (f)2. Wydajność pracy na 1 zatrudnionego 2007 60.9  100.0 103.7 110.2 

Zatrudnienie 
2008 59.2 65.9 66.3 67.3 3. Stopa zatrudnienia  2007 57.0 65.4 65.8 67.0 
2008 31.6 45.6 45.7 47.4  

4. Stopa zatrudnienia osób starszych  2007 29.7 44.7 44.9 46.5 
Innowacje i badania 

2008 91.3 78.5 78.4 75.8 5. Wskaźnik osiągnięć edukacyjnych ludzi 
młodych 2007 91.6 78.1 78.0 75.2 

2007 bd. 1.83 (s) bd. 1.91 (s)
6. Udział wydatków na badania i rozwój w PKB 2006 0.56 1.84 (s) bd. 1.91 (s)

Reformy ekonomiczne 
2007 63.7 100.0 101.1 104.7 7. Komparatywne poziomy cen 2006 62.1 100.0 101.1 104.9 
2007 17.6 18.7 18.7 18.6  

8. Inwestycje biznesowe 2006 15.8 18.2 18.2 18.2 
Spójność społeczna 

2007 17 16 (ps) 16 17 9. Stopa ryzyka ubóstwa 2006 19 16 (s) 16 16 
2008 2.4 2.6 2.6 2.6 10. Stopa długotrwałego bezrobocia 2007 4.9 3.0 3.0 2.8 
2007 4.5 11.1 bd. 10.5 11. Stopa regionalnego zróżnicowania 

zatrudnienia 2006 5.1 11.4 bd. 10.5 
Środowisko 

Cel 94.0 bd. bd. 92.0 
2006 71.1 92.3 94.3 97.3 12. Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych 
2005 68.6 92.5 94.7 98.1 
2006 573.97 202.45 196.71 179.54 13. Wskaźnik energochłonności PKB 2005 583.53 208.56 202.86 185.53 
2007 121.7 (s) 106.8 (s) 104.9 (s) 100.9 (s)

14. Współczynnik transportochłonności 
tworzenia PKB 2006 115.2 106.3 (s) 104.4 (s) 101.6 (s)

* Symbole przy niektórych wartościach wskaźników oznaczają: (f) - prognoza, (p) - dane wstępne, (s) - dane szacunkowe. 
Źródło: Eurostat. 
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CZĘŚĆ II  
ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI W 2008 R.  

4 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 

4.1 Dynamika PKB i czynniki wzrostu 
 
Okres silnego wzrostu gospodarczego, obejmującego wszystkie główne sektory (tj. usługi, przemysł 
i budownictwo), zapoczątkowany w 2004 r. kontynuowany był do połowy 2008 r. Impuls wzrostowy 
związany był z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a związane z tym zarówno korzyści, jak 
i paradoksalnie obawy przełożyły się na relatywnie wysokie wzrosty kwartalnego PKB na początku tego 
okresu. Wzmożona aktywność gospodarcza była kontynuowana w kolejnych latach, osiągając apogeum 
w roku 2007, kiedy to wzrost PKB w skali roku wyniósł 6,8%. Utrzymująca się w poprzednich latach 
tendencja wzrostowa, w roku 2008 nieco spowolniła. 
 
Wykres 1 Wzrost PKB w latach 2000-2008 

4,3
3,9

5,3

3,6

4,9

3,0

4,0

5,0

6,0

1,2 1,4

6,2
6,8

0,0

1,0

2,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

Źródło: GUS. 
 
Wzrost PKB w 2008 roku wyniósł 4,9% i był niższy od wyników z poprzednich dwóch lat. Po trzech 
kwartałach 2008 r. wzrost gospodarczy wyniósł 5,7%, natomiast do znacznego spowolnienia doszło 
w ostatnim kwartale, kiedy to tempo wzrostu PKB obniżyło się do 2,9%. Analizując bieżące 
uwarunkowania oraz cykliczny rozwój gospodarki, oczekuje się, dalszego obniżenia dynamiki 
w kolejnych kwartałach 2009 r. (w I kwartale 2009 r. wzrost wyniósł 0,8%). 
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Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki ekonomiczne jakie panowały na świecie (kryzys finansowy 
zapoczątkowany w połowie 2007 r. w USA), osiągnięty wynik należy oceniać pozytywnie. Nie można 
pominąć faktu, że był to jeden z najlepszych wyników w krajach UE (eskalacja kryzysu nastąpiła 
w ostatnim kwartale 2008 r.).  
 
W 2008 r. podstawowym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. W całym roku obserwowano wysoką 
dynamikę spożycia indywidualnego, co wynikało przede wszystkim z korzystnych zmian na rynku pracy 
(wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń). Przyspieszenie dynamiki realnych dochodów do dyspozycji 
sprzyjało dalszemu rozwojowi rynku kredytów konsumpcyjnych, przy jednoczesnym wysokim przyroście 
depozytów gospodarstw domowych. Z drugiej natomiast strony na popyt konsumpcyjny oddziaływała 
rosnąca inflacja.  
 
Tabela 16 Tempo wzrostu PKB i popytu krajowego w latach 2000-2008 (ceny stałe) 

Konsumpcja Akumulacja Obroty 
z zagranicą 

z tego: 

 
Lata 

 K Ki Kz A w tym 
Ni 

Popyt 
krajowy 

PK E I 
PKB 

2004 4,3 4,7 3,1 14,7 6,4 6,2 14,0 15,8 5,3 
2005 2,7 2,1 5,2 1,4 6,5 2,5 8,0 4,7 3,6 
2006 5,2 5,0 6,1 16,1 14,9 7,3 14,6 17,3 6,2 
2007 4,6 4,9 3,7 24,3 17,6 8,7 9,1 13,7 6,8 
2008 5,9 5,4 7,6 3,8 8,2 5,4 7,2 8,2 4,9 

K – konsumpcja ogółem   PK – popyt krajowy 
Ki – konsumpcja indywidualna   E – eksport towarów i usług 
Kz – konsumpcja zbiorowa   I – import towarów i usług 
A – akumulacja brutto   PKB – produkt krajowy brutto 
Ni – nakłady brutto na środki trwałe 
Źródło: GUS.  
 
Wśród czynników wpływających na wzrost wydatków inwestycyjnych należy wymienić wysoki, choć 
spadający, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych i rosnące wykorzystanie funduszy unijnych, 
a także wciąż wysoką rentowność przedsiębiorstw. 
 
Wykres 2 Dekompozycja popytowa PKB w poszczególnych kwartałach lat 2007-2009 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych GUS. 
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W ostatnim kwartale 2008 roku odnotowano znaczące dostosowanie stanu zapasów do niższej 
aktywności gospodarczej, co spowodowało że ich ujemny wkład we wzrost gospodarczy był zbliżony 
do 3 pkt.proc. W pierwszym kwartale 2009 roku proces ten był kontynuowany, a ujemny wkład 
we wzrost gospodarczy był zbliżony do 5 pkt.proc.. Szybkie dostosowanie stanu zapasów do niższej 
aktywności gospodarczej świadczy o tym, że przedsiębiorstwa adaptują się do zmieniających się 
warunków i ograniczają koszty działania, związane z magazynowaniem towarów i półproduktów.W 2008 
r. nastąpił spadek tempa wzrostu zarówno eksportu, jak i importu. Spadek wymiany handlowej w wyniku 
recesji na rynkach eksportowych Polski, zwłaszcza u naszych głównych partnerów handlowych 
dodatkowo ograniczał możliwość zbytu towarów. W wyniku tego narastała nierównowaga zewnętrzna 
polskiej gospodarki, a eksport netto wpływał ujemnie na wzrost PKB.  
 
Biorąc pod uwagę kilkuletni horyzont czasowy - zmienne tempo wzrostu poszczególnych składników 
popytu zagregowanego przyczyniało się do zmian w strukturze rozdysponowania PKB, czego łącznym 
rezultatem był zróżnicowany wkład poszczególnych czynników we wzrost gospodarczy. W fazach 
ożywienia o tempie wzrostu gospodarczego decyduje wysoka dynamika popytu krajowego. Tak było też 
w Polsce w latach 2004-2008. Jedynie w 2005 roku - w rok po akcesji, eksport netto wpływał dodatnio 
na wzrost gospodarczy.  
 
Tabela 17 Dekompozycja popytowa PKB w latach 2004-2008 (w pkt. proc.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Spożycie ogółem, w tym 3,6 2,2 4,2 3,8 4,6 
Spożycie indywidualne 3,1 1,3 3,1 3,0 3,2 
Spożycie zbiorowe 0,5 0,9 1,1 0,8 1,4 
Akumulacja, w tym 2,7 0,3 3,1 5,1 1,0 
Nakłady brutto na środki trwałe 1,1 1,2 2,7 3,4 1,8 
Zapasy 1,6 -0,9 0,4 0,8 -0,8 
Eksport netto, w tym: -1,0 1,1 -1,1 -2,1 -0,7 
Eksport 4,7 3,0 5,4 3,7 2,9 
Import 5,7 1,9 6,5 5,8 3,6 
PKB 5,3 3,6 6,2 6,8 4,9 
Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych GUS. 
 
Analiza czynników wzrostu gospodarczego w oparciu o neoklasyczną funkcję produkcji, pozwala 
zidentyfikować podstawowe czynniki wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. Dekompozycja 
czynnika pracy pozwala na uchwycenie zarówno zjawisk demograficznych, aktywności zawodowej osób 
w wieku produkcyjnym, jak i zmian w ilości przepracowanych w tygodniu godzin. Analiza wskazuje, 
iż nadal głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostaje wzrost produktywności czynników 
produkcji. Jednocześnie analiza ta nie uwzględnia zmian jakości siły roboczej, w wyniku postępującego 
procesu wzrostu poziomu edukacji. Czynnik demograficzny związany ze wzrostem udziału osób 
w wieku produkcyjnym w całej populacji, który miał znaczenie w początkach dekady, obecnie 
ma znacznie mniejszy wpływ na dynamikę PKB per capita. W roku 2008 przełamany został negatywny 
trend spadku aktywności zawodowej. Rosnąca aktywność wpłynęła na ograniczenie innego 
pozytywnego trendu związanego ze spadkiem stopy bezrobocia. W dalszym zaś ciągu spadała 
przeciętna liczba godzin przepracowanych w tygodniu. Stosunkowo niska, na tle pozostałych krajów, 
stopa zatrudnienia wskazuje na rezerwy dla dalszej poprawy podstawowego wskaźnika zamożności 
społecznej jakim jest wartość PKB per capita. W latach 2006-2008 odnotowaliśmy wysokie tempo 
wzrostu nakładów inwestycyjnych, co przyczynia się do zwiększenia zasobu kapitału w gospodarce.  
 
Wysokie tempo nakładów na środki trwałe jest szczególnie istotne w związku z wysoką krańcową 
produktywnością kapitału, głównego czynnika stymulującego wzrost gospodarczy w krajach będących 
na etapie wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego. 

 65



MINISTERSTWO GOSPODARKI  
 

Tabela 18 Stopa zatrudnienia w Polsce dla osób w wieku 15-65 lat na tle UE (w %) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

UE-27 62,9 63,5 64,5 65,4 65,9 
UE-15 64,8 65,4 66,2 66,9 67,3 
Polska 51,7 52,8 54,5 57,0 59,2 
Źródło: Eurostat. 
 
Tabela 19 Przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu na zatrudnionego w Polsce na tle krajów UE 

 2004 2005 2006 2007 2008 
UE 15 41,7 41,8 41,8 41,8 41,7 
UE 27 41,8 41,9 41,9 41,8 41,8 
Polska 43,4 43,2 43,0 42,9 42,7 

Źródło: Eurostat. 
 
Tabela 20 Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2001-2008 (wkład w pkt. proc.) 

  Realny PKB 
per capita 

Łączna 
produktywność 

czynników 
produkcji (2) 

Kapitał(1) 
Udział ludności 

w wieku 
produkcyjnym  

Stopa 
aktywności  

Stopa 
zatrudnienia 

 
Liczba 
godzin 

2004 5,4 4,6 0,6 0,2 -0,3 0,2 0,0 
2005 3,7 2,5 0,8 0,4 0,6 1,1 -1,7 
2006 6,3 3,3 0,8 0,3 -1,1 3,1 0,0 
2007 6,7 2,9 1,0 0,1 -0,4 3,2 -0,1 
2008 5,0 1,7 1,1 0,0 0,6 1,8 -0,2 

1) Z uwagi na opóźnione w czasie oddziaływanie przyrostu majątku trwałego na przyrost produkcji wskaźniki dynamiki 
przesunięto o 1 rok w tył. 
2) Rachunek wg neoklasycznej funkcji produkcji typu: ∆lnY/pop = u ∆lnL/pop + (1-u) ∆ lnK/pop + ∆lnA, gdzie:  
Y – produkt krajowy brutto  
L - zasób pracy (przeciętny w roku stan pracujących w gospodarce)  
L= populacja * stopa aktywności *wskaźnik zatrudnienia* liczba godzin 
 K - zasób kapitału (wartość brutto środków trwałych w gospodarce) 
 u i (1-u)=wagi obydwu czynników produkcji: czynnika pracy u=2/3 i czynnika kapitału (1-u= 1/3) 
 A – tzw. reszta Solowa, czyli całkowita produktywność czynników wytwórczych (TFP – total factory productivity). 
Źródło: GUS, BAEL, Eurostat oraz obliczenia DAP MG. 

4.2 Popyt wewnętrzny 
 
Popyt krajowy był głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w ostatnich pięciu latach. Szczególnie 
wysoki wkład zanotowano w 2007 roku. W kolejnych kwartałach 2008 roku wkład popytu wewnętrznego 
słabł. Spadek ten był wyraźny zwłaszcza w ostatnim kwartale 2008 roku, a w pierwszym kwartale 2009 
roku, w wyniku dostosowania poziomu zapasów, odnotowano ujemny wkład popytu wewnętrznego. 
Czynnikiem stabilizującym tempo wzrostu popytu krajowego pozostało spożycie indywidualne, w drugiej 
połowie 2008 roku rosło także spożycie zbiorowe.  
 
W 2008 roku spożycie ogółem wzrosło o 5,9%, w wyniku znacznego wzrostu konsumpcji indywidualnej 
(5,4%). Tempo wzrostu konsumpcji było najwyższe od 10 lat, a wśród czynników determinujących skalę 
wzrostu należy wskazać wzrost zatrudnienia o 3,7% i wzrost wynagrodzeń realnych o 6%. Fundusz 
świadczeń społecznych wzrósł o 9,2%. Dochody gospodarstw domowych wspierały także transfery 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 
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Wykres 3 Wkład popytu krajowego oraz popytu zagranicy w latach 2004-2008 
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Źródło: GUS. 

kład składników popytu krajowego we wzrost PKB w latach 2007-2009 
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Poprawa sytuacji dochodowej, zwiększała zarówno skłonność, jak i możliwość zadłużania 
ię gospodarstw domowych. Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych w ujęciu nominalnym 

 denominowanych 
 walutach obcych wzrosła ponad dwukrotnie (z 65 mld zł do 135 mld zł), w znacznej mierze na skutek 

a rynkach 
nansowych w postaci wzrostu marż kredytowych, pozaodsetkowych opłat oraz wymaganego wkładu 

s
wzrosła z 139% w roku 2007 do 145% w roku 2008. Wysoki udział kredytów denominowanych 
w walutach zagranicznych oraz duże zmiany kursu złotego w 2008 roku utrudniają analizę tempa 
przyrostu kredytów dla gospodarstw domowych. Wartość kredytów hipotecznych
w
deprecjacji złotego. NBP ocenia, iż realne tempo przyrostu kredytów dla gospodarstw domowych 
w 2008 roku przekraczało 30%. W drugiej połowie roku odczuwalne były skutki kryzysu n
fi
własnego. Jednak najważniejszym ograniczeniem akcji kredytowej było zmniejszenie dostępności 
kredytów denominowanych we franku szwajcarskim, co znalazło swoje odbicie w strukturze nowo 
udzielonych kredytów.  
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Nominalna wartość zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych 
i mieszkaniowych wzrosła w 2008 roku o 115 mld zł (w 2007 roku o 71 mld zł), do łącznej kwoty 
69 mld zł. Głównie na skutek zmian kursowych znacznie zmieniła się struktura zadłużenia 

olniej niż przed rokiem rosły nakłady brutto na środki trwałe (8,2% wobec 17,6% w roku 2007), 

Dynamikę popytu krajowego kształtuje w znacznym stopniu cykliczny rozwój gospodarki. Zmiany 
ą znaczące wahania tego agregatu. W 2008 roku spadek dynamiki 

westycyjnych był związany także z konsekwencjami kryzysu finansowego dla rynku 

kwartale. W całym roku tempo wyniosło 5,4%. Spożycie 
indywidualne pozostawało względnie stabilne. W pierwszej połowie roku rosło w tempie 5,6%, 
b nakładach na środki trwałe, które 
w  roku o 4,2%. W czwartym kwartale 
a ło się na spadku popytu krajowego. 

3
gospodarstw domowych – hipoteczne kredyty walutowe stanowiły prawie 70% kredytów 
mieszkaniowych wobec 55% przed rokiem. 
 
Aktywa finansowe gospodarstw domowych pozostały na poziomie zbliżonym do notowanego przed 
rokiem, przy czym zmieniła się ich struktura. Wzrósł udział depozytów oraz gotówki, a zmniejszył się 
znacznie udział akcji notowanych na GPW oraz aktywów funduszy inwestycyjnych.  
  
W
co wraz z dostosowaniem zapasów wpłynęło na znacznie niższe tempo wzrostu akumulacji.  
 

nakładów inwestycyjnych powoduj
akładów inn

kredytowego oraz perspektywami zbytu towarów w przyszłości wobec skali światowego spowolnienia. 
Stabilizująco na tempo inwestycji powinny oddziaływać wydatki związane z funduszami strukturalnymi 
oraz organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, ograniczając koniunkturalne 
spowolnienie inwestycyjne.  
 
W 2008 roku tempo wzrostu popytu krajowego sukcesywnie się obniżało w kolejnych kwartałach 
od 7,3% w I kwartale do 3,5% w IV 

y w drugiej spaść do 5,2%. Głębszy spadek odnotowano w 
 pierwszej połowie roku rosły w tempie 15,1%, w drugiej połowie
pasy spadły, co wraz z osłabieniem konsumpcji indywidualnej odbiz

Niższa presja ze strony popytu krajowego obniżyła też dynamikę importu.  
 
Wykres 5 Zmiany rocznej konsumpcji prywatnej (dane wyrównane sezonowo) oraz indeks cen 
onsumpcyjnych 2007-2009  k
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Źródło: GUS. 
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Analizując czynniki popytowe wzrostu gospodarczego należy zwrócić uwagę, iż wzrost gospodarczy 
w pierwszej połowie 2008 roku był zrównoważony, oparty zarówno na konsumpcji prywatnej, nakładach 
inwestycyjnych, jak i eksporcie (i to pomimo niekorzystnej sytuacji umacniania się kursu złotego). 
W drugiej połowie roku dwa ostatnie czynniki słabły, a popyt konsumpcyjny pozostał głównym motorem 
wzrostu gospodarki. Słabnący popyt inwestycyjny oraz osłabienie złotego przyczyniły się jednak 
do ograniczenia tempa wzrostu importu. 

4.3 Wpływ inwestycji na dynamikę PKB 
 
Przyspieszenie inwestycji obserwowane od 2006 roku było kontynuowane w pierwszej połowie 
2008 roku. Jednak dynamika nakładów inwestycyjnych słabła od pierwszego kwartału 2007 roku 
i w pierwszych dwóch kwartałach 2008 r. wyniosła 15,2%. W całym roku nakłady wzrosły o 8,2%.  
 
Tabela 21 Stopy akumulacji i inwestycji na tle realnego wzrostu PKB i inwestycji w środki trwałe w latach 
2004-2008 (%) 

2004 2005 2006 2007 2008  
Tempo wzrostu PKB 5,3 3,6 6,2 6,8 4,9 
Tempo wzrostu nakładów brutto na środki 
trwałe 6,4 6,5 14,9 17,6 8,2 
Stopa akumulacji brutto 20,1 19,3 21,1 24,4 23,9 
Stopa inwestycji brutto w środki trwałe 18,1 18,2 19,7 21,6 22,0 
Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych GUS. 
 
Wzrost inwestycji w 2008 roku był wynikiem kontynuacji procesów in
Obserwując strukturę kredytów dla przedsiębiorstw widać, iż spadł u

westycyjnych z lat poprzednich. 
ł kredytów na zakup ziemi, 

amika zadłużenia inwest g ru n ó środki trwałe nie zmieniła 
ł udział nakładów na budownictwo mieszkaniowe oraz środki transportu. 
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iębiorstw oraz rosną k ta rodków unijnych. Stopa akumulacji 
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Wykres 6 Zmiany nakładów brutto na środki trwałe (lewa oś) i PKB (prawa oś) w latach 2007-2009 
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W 2008 roku wzrosło zadłużenie przedsiębiorstw w sektorze bankowym z 172 mld zł do 223 mld zł. 
ciąż wysoki stan depozytów przedsiębiorstw (149 mld zł na koniec 2008 roku) pozwala 

na kontynuowanie procesów inwestycyjnych w oparciu o środki własne, jednak głównym czynnikiem 
wpływającym na spowolnienie inwestycyjne, obok zaostrzenia warunków kredytowych, jest obecna 
dekoniunktura oraz negatywna ocena perspektyw rozwoju gospodarki.  
 
Tabela 22 Struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2000-2008 (w %) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

W

Produkty rolne 0,1 0,3 0 0,2 0,1 
Maszyny i urządzenia 29,6 30 29,6 29,2 28,8 
Środki transportu 9,8 9,6 10,2 10,3 10,3 
Budownictwo mieszkaniowe 14,4 14,9 14,2 13,7 14,2 
Budownictwo inne 42,4 42,2 42,4 42,9 42,5 
Inne produkty 3,8 3,2 3,6 3,8 4,0 
Źródło: Eurostat. 
 
Badania ankietowe wskazują, iż spada wskaźnik kontynuacji inwestycji, obniża się także 
zainteresowanie przedsiębiorstw rozpoczynaniem nowych projektów inwestycyjnych. W 2009 roku 
spodziewany jest zatem dalszy spadek dynamiki inwestycji w szczególności w sektorze prywatnym.  

4.4 Wpływ eksportu na dynamikę PKB 
 
Eksport towarów i usług w latach 2007-2008 był jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego. 
Stabilny wpływ eksportu na wzrost gospodarczy utrzymywał się do trzeciego kwartału 2008 roku. W 
ostatnim kwartale 2008 roku wkład eksportu we wzrost gospodarczy był nieznacznie ujemny, po raz 
pierwszy od początku fazy ożywienia. Spadek popytu krajowego w I kwartale 2009 r., w tym szczególnie 
importochłonnych inwestycji, spowodował jeszcze głębszy spadek importu. W rezultacie odnotowano 
pozytywny wpływ eksportu netto na PKB (analogicznie do sytuacji obserwowanej w fazie spowolnienia 
w latach 2001-2002). 
 
Wykres 7 Wkład eksportu i importu dóbr i usług we wzrost gospodarczy 2007-2009 
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Ponieważ dynamika eksportu dóbr i usług rośnie szybciej od tempa wzrostu gospodarczego udział 
eksportu w PKB, mierzący stopień otwartości gospodarki rośnie. Pozostaje jednak nadal na relatywnie 
niskim poziomie w porównaniu z innymi mniejszymi gospodarkami naszego regionu.  
 
Od początku dekady konkurencyjność polskich towarów rosła wraz ze spadkiem realnych 
jednostkowych kosztów pracy, stymulując polski eksport. Wśród innych czynników wzmacniających 
eksport można wskazać postępującą integrację europejską oraz wzmożone procesy globalizacyjne. 
W 2008 roku tendencja spadku jednostkowych kosztów pracy uległa odwróceniu. Wg szacunków koszty 
wzrosły o 3,5%. W drugiej połowie 2008 roku gwałtownie spadło tempo światowego wzrostu 
gospodarczego, a wraz z nim wymiany międzynarodowej. Oprócz realnych jednostkowych kosztów 
pracy o konkurencyjności zewnętrznej decydują również ceny oraz kurs walutowy. Złoty umacniał się 
względem euro od początku 2007 roku aż do lata 2008 roku, co wpływało negatywnie 
na międzynarodową konkurencyjność naszych towarów. W drugiej połowie 2008 roku złoty osłabił się 
o około 30%, a proces ten był kontynuowany w pierwszych miesiącach 2009 roku. Osłabiło to wpływ 
spowolnienia w światowej gospodarce na eksport i w znacznym stopniu przyczyniło się też 
do ograniczenia dynamiki importu.  
 
Tabela 23 Zmiana realnych jednostkowych kosztów pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 
2004-2008 
 2004 2005* 2006 2007 2008** 
UE-27 -1,4 -0,6 -1,2 -0,8 0,5 
UE-15 -1,0 -0,4 -0,7 -0,8 0,4 
Polska -6,0 -2,3 -2,5 -2,3 3,5 
* dane dla Polski w 2005 r. podlegały zmianom metodologicznym 
** dla Polski w 2008 r. szacunek  
Źródło: Eurostat STRIND.  
 
Wykres 8 Zmiany eksportu dóbr i usług (lewa oś) oraz wzrost gospodarczy (prawa oś) w latach 2007-2009 
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4.5 Rola sektorów w tworzeniu PKB 
 
Wartość dodana brutto w 2008 roku wzrosła o 4,9% względem 2007 r. a więc w tempie równym 
wzrostowi PKB. Stanowiła ok. 87,8% PKB. Pozostała część to podatki od produktów, pomniejszone 
o dotacje do produktów. Największy wkład we wzrost wartości dodanej miały usługi rynkowe. Szybciej 
niż wartość dodana ogółem rosła także wartość dodana w budownictwie. Zdecydowanie niższy niż 
w 2007 roku był wkład przemysłu.  
 
Stabilny i nie podlegający większym wahaniom koniunkturalnym wzrost sektora usług rynkowych 
pozostaje najbardziej trwałym źródłem wzrostu wartości dodanej. W okresach spowolnienia moderuje 
wzrost wartości dodanej, a w okresie przyspieszonego wzrostu również stymuluje wzrost gospodarczy. 
Pozostałe sektory podlegają większym fluktuacjom. W szczególności przemysł, który w okresie 
szybkiego wzrostu rośnie wyraźnie szybciej niż wartość dodana ogółem. Ostatnie trzy lata to także 
dobra koniunktura w budownictwie, które również podlega wahaniom koniunkturalnym. Wzrost wartości 
dodanej tego sektora oscylował w okolicach 11%. Niewielki wkład mają sektor usług nierynkowych oraz 
rolnictwo. 
 
Tabela 24 Tempo wzrostu PKB i wartości dodanej brutto w latach 2004-2008 (%) 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 
PKB 5,3 3,6 6,2 6,8 4,9 
Wartość dodana  5,2 3,3 6,0 6,7 4,9 
w tym:      

- przemysł 10,5 3,5 10,0 10,1 3,9 
- budownictwo 1,8 7,8 11,6 10,8 11,0 
- usługi rynkowe 4,2 3,6 5,5 6,5 5,9 

Źródło: GUS. 
 
Zmiany strukturalne zachodzące w polskiej gospodarce można zaobserwować analizując strukturę 
tworzenia wartości dodanej. Obserwujemy wzrost wartości dodanej w usługach rynkowych, 
a w ostatnich latach także w budownictwie, głównie jednak na skutek wahań koniunkturalnych. Spada 
zaś udział takich sektorów jak rolnictwo oraz przemysł. Tendencja malejącej partycypacji tych dwóch 
sektorów została zakłócona przez dynamiczny wzrost ich udziału w efekcie ożywienia gospodarczego 
w roku 2004.  
 
Tabela 25 Zmiany w strukturze tworzenia wartości dodanej w okresie 2004-2008 w cenach bieżących 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Rolnictwo 5,1 4,5 4,3 4,3 4,5 
Przemysł 25,2 24,7 24,7 24,5 23,0 
Budownictwo 5,5 6,0 6,4 7,1 7,8 
Usługi rynkowe 49,3 49,8 50,0 49,8 50,8 
Usługi nierynkowe 14,8 14,9 14,6 14,3 13,9 
Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych GUS. 
 
Znajomość struktury sektorowej tworzenia PKB oraz dynamiki wartości dodanej brutto 
w poszczególnych sektorach pozwala dokonać sektorowej dekompozycji źródeł wzrostu 
gospodarczego. W 2008 roku największy wkład we wzrost gospodarczy miał sektor usług rynkowych, 
wśród których najważniejszą część stanowiły handel i naprawy. Było to skutkiem wysokiego wzrostu 
konsumpcji gospodarstw domowych. Wkład przemysłu był prawie trzykrotnie niższy niż przed rokiem. 
Wyższy niż przed rokiem wkład odnotowało budownictwo jako efekt popytu na mieszkania ze strony 
gospodarstw domowych. Pozostałe sektory miały niewielki, ale dodatni wkład we wzrost gospodarczy.  
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Wykres 9 Dekompozycja sektorowa PKB w latach 2004-2008 
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4.6 Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na tempo 
wzrostu gospodarczego w 2008 roku 

 
Polska gospodarka odczuwa skutki kryzysu głównie poprzez kanał handlowy, a także poprzez 
zaostrzenie kryteriów kredytowych, co przenosi się na spadek dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw domowych. Gwałtowne spowolnienie dynamiki światowej gospodarki, przede 
wszystkim zaś głównych partnerów handlowych Polski, spowodowało spadek eksportu towarów 
w ostatnim kwartale 2008 roku i utrzymywanie się tej negatywnej tendencji w pierwszym kwartale 
2009 roku. W pierwszych trzech kwartałach wzrost eksportu towarów przekraczał 10%, pomimo 
iż w strefie euro spowolnienie wzrostu wystąpiło już w trzecim kwartale 2008 roku.  
 

ług w latach 2007-2009 

Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych GUS. 
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Wysokie tempo wzrostu eksportu osiągane było pomimo umacniania się realnego efektywnego kursu 
wzrostowi 

konkurencyjności polskiego eksportu, ograniczając negatywne skutki spowolnienia wzrostu u głównych 
partnerów handlowych naszego kraju.  
 
Spadek dynamiki zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, uwzględniając wpływ osłabienia 
złotego, nastąpił w drugiej połowie 2008 roku, a w pierwszej połowie 2009 roku spadki te były 
kontynuowane. W wyniku nasilenia się kryzysu finansowego zaostrzeniu uległa polityka kredytowa 
banków. Wśród wpływających na nią czynników należy wymienić wzrost marż kredytowych, wyższy 
wkład własny przy finansowaniu zakupu nieruchomości, wzrost wymaganych zabezpieczeń oraz 
skrócenie maksymalnego okresu finansowania.  
 
Wykres 11 Realny efektywny kurs walutowy w latach 2007-2009 

walutowego. Z kolei obserwowana w drugiej połowie roku deprecjacja złotego sprzyjała 
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ykres 12 Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w latach 2007-2009 
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4.7 Produkt krajowy brutto per capita w Polsce na tle wybranych 
krajów  

 
Wartość nominalna PKB w 2008 roku wyniosła 1.271,7 mld zł. Uwzględniając siłę nabywczą pieniądza 
PKB per capita wzrósł z poziomu 50,6% przeciętnej dla krajów UE-27 w 2004 roku, do 57,5% w roku 
2008. Od 2004 roku obserwujemy znaczne przyspieszenie procesu realnej konwergencji.  
 
Wg szacunków Eurostatu PKB per capita wg parytetu siły nabywczej wzrósł realnie w Polsce 
w 2008 roku o 5%. Podczas gdy w strefie euro wzrost wyniósł jedynie 0,7%.  
 
Tabela 26 Produkt krajowy brutto Polski na 1 mieszkańca w latach 2004–2008 na tle krajów UE wg 
parytetu siły nabywczej (UE27=100) 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Strefa Euro 110,6 110,7 110,2 109,7 109,0 
Republika Czeska 75,1 75,8 77,4 80,2 80,4 
Niemcy 116,4 116,9 115,7 114,7 115,8 
Węgry 63,1 63,1 63,5 62,7 62,9 
Polska 50,6 51,3 52,3 53,7 57,5 
Słowacja 57,1 60,2 63,5 67 71,8 
Źródło: Eurostat STRIND. 
 
Tabela 27 Produkt krajowy brutto per capita w tys. EUR wg parytetu siły nabywczej w wybranych krajach 
w latach 2004-2008  
  2004 2005 2006 2007 2008 
UE-27 21,6 22,5 23,6 24,9 25,1 
Strefa Euro 23,9 24,9 26,1 27,3 27,4 
Republika Czeska 16,3 17,1 18,3 20,0 20,2 
Niemcy 25,2 26,3 27,4 28,6 29,1 
Węgry 13,7 14,2 15,0 15,6 15,8 
Polska 11,0 11,5 12,4 13,4 14,4 
Źródło: Eurostat. 
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5 RYNEK PRACY 

5.1 Pracujący 
 
Utrzymujący się w 2008 roku wzrost gospodarczy pozytywnie wpłynął na charakter i kierunek zmian 
dokonujących się na polskim rynku pracy. W 2008 roku, kolejny raz, od 2004 roku, zanotowano wzrost 
liczby pracujących (o 3,7%). 
 
W strukturze pracujących według sektorów utrzymały się główne trendy dokonujących się zmian. 
W 2008 roku wzrósł udział pracujących w sektorze przemysłu i budownictwa. Nieznacznie zmniejszył 
się natomiast udział osób zatrudnionych w rolnictwie. 
 
Tabela 28 Pracujący w wieku powyżej 15 lat według sektorów ekonomicznych w latach 2005-2008 

Ogółem Rolnictwo Przemysł i 
b

Usługi Rolnictwo Przemysł i Usługi 
udownictwo budownictwo Lata 

w tys. w % 
 29,2 53,4 2005 14.116 2.452 4.127 7.531 17,4

2006 14.594 2.304 4 7.911 15.374 
4

,8 30,0 
30

54,2 
2007 15.241 2.247 14,8 

15.800 2.206 5.036 8.549 14,0 31,9 
.681 8.309 ,7 54,5 

2008 54,1 
Źródło: GUS, BAEL.  

kreśla  udział ludności pracu j w wiek 64 lat w lnej 
py wiekowej wyniós % i był w zy o 1,9 p roc. w st u do ro 07. 

m zatrudnienia tradycyjn ystąpił upie wie j (45– lat), c  w 
bserwuje się jego zauw ą popra decydo  niższa wielkość wsk  w 

UE jes ciąż efektem zmian wywołanych poprzez politykę 
izacyjną prowadzoną w latach 90. W 2008 roku różnica we wskaźniku zatrudnienia dla grupy 

35-44 (charak ującej s ajwyższą lkością źnika) wyniosła 
niejszyła się o 0,1 pkt. proc.  

 
Tabela 29 Sytuacja na rynku pracy w latach 2005–2008 w grupie wiekowej 15-59/64 (%) 
W 5 2006 2007 2008 

 
W 2008 r. wskaźnik zatrudnienia, o
liczbie ludności tej gru

jący
ł 50,4

jące
kt. p

u 15-
osunk

 ogó
ku 20yżs

Najniższy pozio ie w w gr kowe 59/64 hociaż
ostatnich latach o ażaln

t w
wę. Z wanie aźnika

zestawieniu z innymi krajami 
dezaktyw
wiekowej 45–59/64 lat i teryz ię n  wie  wska
24,6 pkt. proc. i w stosunku do 2007 roku zm

yszczególnienie  200
Współczynnik aktywności zawodowej28 54,9 54,0 53,7 54,2 
Wskaźnik zatrudnienia  45,2 46,5 48,5 50,4 
Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, obliczenia DAP MG. 
 
Charakterystyczny dla polskiego rynku pracy jest stosunkowo niski (szczególnie na tle krajów Unii 
Europejskiej) wskaźnik zatrudnienia w najmłodszej grupie wiekowej. Stan taki jest wynikiem wydłużenia 
kresu kształcenia młodych ludzi związanym ze wzrostem ich aspiracji edukacyjnych oraz rosnącą 

                                              

o
dostępnością usług edukacyjnych na rynku. W tym zakresie jednak także w ostatnich latach 

   
28 Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział aktywnych zawodowo (osób pracujących oraz 
bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludności danej kategorii (15 lat i więcej), wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział 
pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, natomiast stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych w 
liczbie aktywnych zawodowo.  
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obserwowane są zmiany. Możliwość wyboru różnorodnych, elastycznych form kształcenia wraz 
z rosnącą popularnością odpłatnych form kształcenia powodują, iż coraz częściej osoby uczące się 
łączą proces edukacyjny z podejmowaniem pracy zawodowej. Ma to swoje przełożenie na nieznaczny 

zrost wskaźnika zatrudnienia osób w grupie wiekowej 15-24 lata. W 2008 roku wyniósł on 27,3% i był 

 
gólnych grup wiekowych (poza grupą 60/65 lat i 

więcej) Polska nadal pozostaje krajem z jednym z najniższych poziomów zatrudnienia wśród 27 krajów 
Unii Europejskiej (średni wskaźnik zatrudnienia dla UE-27 wyniósł 65,9%). W kontekście celu Strategii 
L u 2010, realizacja 

kiego społeczeństwa 

w
o 1,5 pkt. proc. wyższy niż w roku ubiegłym. 

Pomimo wzrostu wskaźników zatrudnienia dla poszcze

izbońskiej osiągnięcia wartości wskaźnika na poziomie 70% do rok
rozatrudnieniowej strategii rozwojowej kraju, szczególnie wobec starzenia się polsp

oraz niskiej aktywności zawodowej osób starszych, stanowić będzie jedno z najważniejszych wyzwań 
polskiej polityki gospodarczej. 
 
Zatrudnienie mierzone wielkością przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2008 roku 
wzrosło o 4,8% w stosunku do roku 2007 i wyniosło 5.398 tys. osób. Wzrost zatrudnienia wystąpił 
niemal we wszystkich sektorach gospodarki. Spadek liczby zatrudnionych w 2008 roku (podobnie jak 
w roku poprzednim) odnotowano jedynie w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię 
elektryczna, gaz i wodę, co wynikało ze zmian restrukturyzacyjnych dokonujących się w tej branży. 
Największą dynamikę zatrudnienia odnotowano w sektorach: obsługi nieruchomości, budownictwa, 
andlu i napraw, hoteli i restauracji.  h

 
Tabela 30 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys.) 

 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 
Ogółem 4.918 5.150 5.398 104,7 104,8 
Przemysł 2.480 2.565 2.628 103,5 102,4 
Górnictwo 181 178 179 98,2 100,7 
Przetwórstwo przemysłowe 2.098 2.189 2.251 104,3 102,9 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 200 199 198 99,3 99,4 
Budownictwo 329 359 391 109,1 109,1 
Handel i naprawy 896 956 1032 106,7 108,0 
Hotele i restauracje 85 91 97 107,4 106,3 
Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 494 508 527 102,9 103,7 
Obsługa nieruchomości i firm 466 497 543 106,7 109,2 
Źródło: Biuletyny Statystyczne GUS z lat 2007-2009 

5.2 Bezrobocie i stopa bezrobocia 
 
W 2008 roku bezrobocie w Polsce, według danych BAEL, wyniosło przeciętnie 1.211 tys. osób, 
co stanowiło 7,1% ogółu osób aktywnych zawodowo, przy czym w przypadku kobiet stopa bezrobocia 
wyniosła 8,0%, a w przypadku mężczyzn 6,4%. W stosunku do roku 2007 liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się o 25,0%.  
 
Według statystyk bezrobocia rejestrowanego, na koniec 2008 roku bez pracy pozostawało 1.473,8 tys. 
osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,5% i była o 1,7 pkt. proc. niższa niż w 2007 roku. 
 
Do najistotniejszych czynników koniunkturalnych kształtujących sytuację na rynku pracy należy zaliczyć 
tempo wzrostu gospodarczego oraz dynamikę inwestycji. Tendencje dynamicznego wzrostu 
gospodarczego notowane od 2004 roku utrzymały się również w roku 2008, chociaż w jego ostatnim 
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kwartale nastąpiło spowolnienie gospodarcze. Zakres skutków kryzysu światowego na rynku 
finansowym był jednak ograniczony i nie wpłynął dotychczas w istotnym stopniu na zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach.  
 
Wykres 13 Stopa bezrobocia BAEL i bezrobocia rejestrowanego na koniec kwartału w latach 2005-2009 
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Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne, BAEL, obliczenia DAP MG. 

5.3 Strukturalne niedopasowania na rynku pracy 
 
Strukturalne niedopasowanie na rynku pracy występuje gdy istnieje niezgodność struktury popytu 
na pracę ze strukturą podaży pracy. Stan taki jest charakterystyczny dla gospodarek rozwijających się. 
Dynamiczne procesy modernizacyjne i restrukturyzacyjne przyczyniają się do zmian struktury podaży 
pracy, gdyż nowo tworzone miejsca pracy wymagają zazwyczaj innych kwalifikacji i kompetencji niż 
likwidowane. Zmiany struktury popytu na pracę zachodzą przy tym zazwyczaj szybciej niż zmiany 
struktury podaży pracy, czego skutkiem są pewne niedopasowania strukturalne. Zasadniczym celem 
polityki gospodarczo-społecznej jest zatem przeciwdziałanie długotrwałym niedopasowaniom 
strukturalnym poprzez stworzenie warunków prawno-instytucjonalych, stymulujących szybkie 
dostosowywanie się struktury podaży pracy do zmian popytu na pracę.  
 

omimo istotnej poprawy sytuacji na rynkP u pracy w Polsce od roku 2004, nadal jednym z największych 

skaźnika zatrudnienia (17,9%) i najwyższą stopę bezrobocia (11,9%) 

problemów polskiej gospodarki pozostaje niski wskaźnik zatrudnienia oraz istotne niedopasowanie 
struktury popytu i struktury podaży pracy, szczególnie widoczne w porównaniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej. W Polsce występuje nadwyżka pracowników o niskich kwalifikacjach i niedobór 
pracowników o wyższych kwalifikacjach. Znaczną część długotrwale bezrobotnych stanowią osoby 
niewykwalifikowane, na których pracę - wskutek postępu technologicznego - popyt spada. W 2008 r. 
najniższe wartości w
odnotowywano w Polsce wśród grupy osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym. 
Najwyższy wskaźnik zatrudnienia (77%) i najniższa stopa bezrobocia (3,8%) wystąpiły wśród osób 
z wykształceniem wyższym. Jednocześnie, w ciągu ostatnich lat wzrost zatrudnienia był najwyższy 
w grupach osób z wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym, co świadczy 
o rosnącym popycie na średnio- i nisko wykwalifikowanych specjalistów, prawdopodobnie, w wyniku 
znacznej emigracji osób o takich kwalifikacjach za granicę.  
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Wykres 14 Wskaźnik zatrudnienia według poziomu wykształcenia w latach 2005-2008 
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Stru u
z podaż  wśród pewnych 

eagują na pojawiające się niedopasowania strukturalne. Słabo rozwinięty jest system kształcenia 
orosłych umożliwiający im mobilność zawodową, a system płac, w szczególności w sektorze 

omeracjach miejskich. Wskutek relatywnie niskiej mobilności siły roboczej w kraju, skala 
migracji z obszarów o niskim popycie do obszarów o wysokim popycie na pracę jest stosunkowo 
niewielka. Migracja wewnętrzna ludności w istotnym stopniu utrudniona jest przez słabo rozwiniętą 
in acy) oraz trudną sytuację na rynku 

ę są często atrakcyjniejszą alternatywą 

oziomu aktywności zawodowej na tych terenach oraz występowania zjawiska 

 zatrudnienia osiągnął 37,4%.  
 

ło: BAEL GUS, obliczenia DAP MG. 

kt ralne niedopasowanie na rynku pracy jest także wynikiem niezgodności popytu na pracę 
ą pracy według zawodów. Przejawia się to stosunkowo wysokim bezrobociem

grup zawodowych i brakach pracowników w innych zawodach. Główną przyczyną jest stosunkowo 
niewielka elastyczność polskiego systemu kształcenia i polskiego systemu płac, które dość wolno 
r
d
budżetowym, jest mało wrażliwy na zmieniające się relacje popytu i podaży na rynku pracy.  
 
Przyczyną strukturalnych niedopasowań jest również przestrzenna koncentracja bezrobocia 
spowodowana stosunkowo niską mobilnością siły roboczej. Regiony słabiej rozwinięte, gdzie popyt na 
pracę jest mniejszy, są obszarami najwyższego bezrobocia w skali kraju. Jednocześnie niedobory 
pracowników występują najczęściej w dynamicznie rozwijających się regionach, w szczególności 
w dużych agl

frastrukturę transportową (utrudniającą dojazdy do pr
mieszkaniowym. Dodatkowo, wyjazdy zarobkowe za granic
od zatrudnienia w innym regionie Polski.  
 
W ostatnich latach odnotowano istotny spadek bezrobocia zarówno na wsi, jak i w mieście. W 2008 r. 
bezrobocie na obszarach wiejskich wyniosło 7,0% (wobec 9,2% w 2007 r.). Bezrobocie w miastach 
osiągnęło w 2008 r. poziom 7,2% (wobec 9,8% w 2007 r.). Nieco niższa stopa bezrobocia na wsi może 
być wynikiem niskiego p
bezrobocia ukrytego.  
 
Strukturalne niedopasowanie na rynku pracy jest również skutkiem ograniczonego popytu na pracę 
ludzi młodych, nie dysponujących dużym doświadczeniem zawodowym oraz osób po 45 roku życia. 
W 2008 r. wskaźnik aktywności ekonomicznej dla osób w wieku 15-24 lata wyniósł 33%, tj. utrzymał się 
na tym samym poziomie co w roku poprzednim. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej 
ukształtował się na poziomie 27,3% i był wyższy o 1,5 pkt. proc. niż w roku 2007. Dla osób grupy 
wiekowej po 45 roku życia wskaźnik aktywności ekonomicznej oscyluje na podobnym poziomie, 
w 2008 r. wyniósł 39,6%. Natomiast wskaźnik
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Ramka 4 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw 
Nowelizacją ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. stworzono podstawy prawne dla wdrożenia nowych programów 
i instrumentów polityki rynku pracy. Nowe rozwiązania zawarte w ustawie mają służyć zwiększaniu zatrudnienia 
poprzez ułatwianie zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej osobom bezrobotnym i poszukującym 
pracy.  
 
Znowelizowana ustawa stworzyła rozwiązania prawne umożliwiające: 

− poprawę jakości funkcjonowania urzędów pracy, 
− wyodrębnienie w urzędach pracy centrów aktywizacji zawodowej, 
− wzmocnienie działań aktywizujących świadcz zez publiczn trudnienia, onych pr e służby za
− poszerzenie grona osób uprawnionych do korzystania z usług rynku pracy finansowanych z Funduszu 

Pracy, nakierowanych na podnoszenie kwalifikacji, 
− zmianę konstrukcji i skrócenie okresu wypłaty z dla bezrobotnyasiłku ch, 
− rozszerzenie zakresu pomocy urzędu pracy odawcom w poradnictwa zawodowego  prac ramach 

i informacji zawodowej, 
− obniżenie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w wieku 50+ ponoszonych przez pracodawców, 
− refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
− zwiększenie środków przyznawanych jednorazowo bezrobotnemu na podjęcie działalności 

gospodarczej, 
− zwiększenie materialnych zachęt do podejmowania szkoleń przez osoby bezrobotne. 

Ponadto w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca został zobligowany do podjęcia działań 
polegających na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia usług rynku pracy.  
 
 
Negatywny wpływ na dostosowywanie się podaży do popytu na rynku pracy ma dość niska aktywność 

żone bezrobociem, stopa bezrobocia wśród nich wyniosła 8,0%, 

Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, 
iszpania, które były krajami docelowymi emigracji wielu Polaków uległa znacznemu pogorszeniu 

zawodowa kobiet, która w 2008 roku wyniosła 46,6% wobec 62,7% wśród mężczyzn. Jednocześnie, 
 2008 roku kobiety były bardziej zagrow

wobec stopy 6,4% notowanej wśród mężczyzn. Kobiety również o 0,8 miesiąca dłużej poszukiwały 
pracy niż mężczyźni (12,5 wobec 11,7 miesiąca). W 2008 roku kobiety stanowiły około 45% osób 
zatrudnionych, co oznacza, że luka zatrudnienia między kobietami i mężczyznami wciąż wynosi blisko 
10 pkt. proc. 

5.4 Zagraniczne wyjazdy zarobkowe 
 
Integracja Polski z Unią Europejską w istotny sposób ułatwiła Polakom dostęp do rynków pracy państw 
UE-15 i wpłynęła na wzrost liczby osób, które wyjechały z kraju i podjęły pracę za granicą. W efekcie 
liczba obywateli polskich wyjeżdżających w celach zarobkowych za granicę w ostatnich latach 
systematycznie zwiększała się. Jednak w roku 2008 odnotowano istotne zmiany w zachowaniach 
migracyjnych Polaków. 
 
W 2008 r. sytuacja gospodarcza państw Europy Zachodniej takich jak 
H
w związku ze światowym kryzysem finansowym. Spadek produkcji oraz bankructwa firm przyczyniły się 
do istotnego wzrostu bezrobocia na rynkach lokalnych. W efekcie zapotrzebowanie na pracę migrantów 
zmniejszyło się. W Wielkiej Brytanii i Hiszpanii pogorszenie sytuacji na rynku pracy i obawy związane 
z konkurencją ze strony migrantów, świadczących pracę na gorszych niż obywatele tych państw 
warunkach płacowych i socjalnych wywołały liczne protesty społeczne. W efekcie obywatelom polskim 
coraz trudniej było znaleźć pracę za granicą. 
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Możliwości pracy za granicą pogorszyły się dodatkowo ze względu na fakt, że kryzys gospodarczy 
w szczególnym stopniu dotknął sektory budownictwa i przemysłu przetwórczego, w których dotychczas 

ie Zachodniej pracowała znaczna liczba obywateli polskich. Z kr
ia, Irlandia, Norwegia, N cy zaobserwowano w 2008 roku znaczny odpływ polskich 

ników. 

 Zatrudnienie Polaków w N czech 

w Europ ajów takich jak Wielka Brytania, 
Hiszpan

w
iem

praco
 
Ramka 5 iem
W 2008 r. obywatele polscy otrzymal tępującą liczbę zezwoleń na pracę, względnie zwolnień od obowiązku i nas
otrzymania zezwolenia w przypadku s ntów (w nawiasi ne za 2007 r.): tude e da
 
pracowników sezonowych: 190.582  (224.078) 
pracowników imprez objazdowych: 3.7  06  (4.729) 
pracowników-gości: 154  (316) 
pomocy domowych 2.254  (2.249) 
studentów w okresie wakacji: 3.971  (5.406) 
 
Sukcesywnie zmniejsza się wykorzystanie kontyngentu osobowego na wykonywanie usług w nie 
zliberalizowanym sektorze budowlanym. W okresie rozliczeniowym od października 2007 do września 2008 
strona niemiecka wyznaczyła kontyngent zatrudnienia w wysokości 13.980 osób średnio w każdym miesiącu. 
Kontyngent ten wykorzystano w 42%. Średnio, w każdym miesiącu przebywało na budowach w Niemczech ok. 
5,9 tys. pracowników z Polski, tj. o 28% mniej niż w okresie poprzednim (7,5 tys.). Brak jest konkretnych danych 
o osobach prowadzących w Polsce działalność gospodarczą i jednoosobowo wykonujących prace budowlane 
w Niemczech. Z prowadzonego przez ZUS rejestru wynika, że w związku z delegowaniem do Niemiec 
wystawiono łącznie 112,1 tys. zaświadczeń ubezpieczeniowych, 6% mniej niż w 2007 r. (należy wziąć pod 
uwagę, że jedna osoba mogła być delegowana do Niemiec więcej niż jeden raz w roku). 
 
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008), Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach 
EOG i Szwajcarii; Warszawa, kwiecień 2008 r. 
 
Pomimo kryzysu, w krajach Europy Południowej i Zachodniej nadal istnieje silne zapotrzebowanie 
na pracę obcokrajowców w sektorze rolnictwa. Praca ta ma jednak z zasady charakter sezonowy 
i nie wiąże się ze stałym przeniesieniem miejsca zamieszkania oraz emigracją, a jedynie – z wyjazdami 
zarobkowymi na względnie krótki okres czasu.  
 
Monitoring danych dotyczących wyjazdów zarobkowych Polaków do państw UE i EOG w roku 2008 
wskazuje na zauważalny spadek zainteresowania obywateli polskich wyjazdami zagranicznymi oraz 
dalszą dywersyfikację kierunków migracji w następstwie otwarcia rynków pracy dla obywateli nowych 
państw członkowskich UE przez Niderlandy (1 maja 2007 r.), Luksemburg (1 listopada 2007 r.), Francję 
(1 lipca 2008 r.) oraz Belgię, Danię i Norwegię (1 maja 2009 r.). Liczba wyjazdów zarobkowych 
do większości krajów stabilizuje się lub spada. W porównaniu z rokiem 2007, w roku 2008 skala migracji 
do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czech, Danii, Austrii zmniejszyła się. Natomiast w Niderlandach i Hiszpanii 
czba obywateli polskich, którzy podjęli tam pracę w roku 2008, była wyższa niż w roku poprzednim. 
aństwami, które ze względu na niski poziom płac nie cieszą się dużym zainteresowaniem polskich 

emigrantów pozostały nadal Portugalia, Rumunia, Słowenia i Węgry.  
 
Zmniejszyło się również zainteresowanie polskich przedsiębiorców świadczeniem usług na rynkach 
państw UE. W 2008 roku liczba formularzy E-101, potwierdzających podleganie polskiemu systemowi 
ubezpieczeń, wydanych pracownikom polskich przedsiębiorstw oraz osobom prowadzącym 
indywidualną działalność gospodarczą, wykonującym pracę za granicą w ramach transgranicznego 
świadczenia usług spadła do poziomu 231 tys. (wobec 242 tys. w roku 2007). Jednocześnie należy 
mieć na uwadze, że nie wszyscy decydujący się na pracę za granicą występują o tego typu 
zaświadczenie.  

li
P
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Tabela 31 Główne kierunki migracji zarobkowej Polaków w Europie (w tys. osób) 
Kraj docelowy 2005  2006 2007 2008 

Austria 10 11 22 19 
Belgia 18 17 17 30 

21 
9 

029 brak danych 4 5 
10 11 14 brak danych 
35 48 71 87 
45 65 80 62 

11 
69 

iemcy 322 270 235 274 
52 

zwajcaria 4 8 brak danych31 6 
4 3 3 

Włochy 

Czechy 13 17 24 
2 7 10 Dania 

Finlandia 
Francja 
Hiszpania 
Irlandia 
Islandia    
Niderlandy 26 55 30 
N
Norwegia 24 38 5130

S
Szwecja 3 
Wielka Brytania 127 162 150 102 

40 49 brak danych32 brak danych 
Źródło: M
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli pa
Home Of
 
W 2008 roku od
dotkniętych
pozostał duży. Raport organizacji polonijnej Zjednoczenie Polskie
opuścili Wie  
 
Pogars rynkach pracy państw UE skłoniła także wielu polskich obywateli 
do 
rejestró
BAEL w
Wło  i
pog z
kraju w
przenio
 
O wyraźny  okresie świadczą dane dotyczące osób 
zgłaszających si ami E-301 i E-303, poświadczającymi okresy 
zaliczane p p zasiłku dla bezrobotnych 
w innym pa 1 i 305 formularzy E-303, 
w 2008 roku 1 atomiast w pierwszych 3 miesiącach 
2009 r. 
 

                                              

inisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach 
ństw EOG w Polsce, Warszawa, kwiecień 2008 r.; 

fice, A escc sion Monitoring Report, May 2004-March 2008, London, May 2008. 

notowano także zjawisko przemieszczania się polskich pracowników z krajów UE silniej 
 kryzysem gospodarczym do państw UE, w których popyt na pracę cudzoziemców nadal 

33 wskazuje, że część Polaków, którzy 
lką Brytanię emigrowała do Norwegii i Niderlandów. 

zająca się sytuacja na 
powrotu z emigracji do Polski. Skala migracji powrotnych jest ze względu na brak wiarygodnych 

w trudna do określenia, a dostępne dane wykazują dość duże rozbieżności. Zgodnie z danymi 
 latach 2004-2008 do Polski powróciło 580 tys osób, najwięcej z Niemiec, Wielkiej Brytanii, 

 USA, czyli państw, w których sytuacja gospodarcza uległa w ciągu ostatniego roku znacznemu ch
ors eniu. Brytyjski Institute for Public Policy Research oszacował liczbę osób, które powróciły do 

 latach 2004-2007 na 388 tys. Z kolei Money.pl podało, że 22% migrantów zarobkowych 
sło się z powrotem do Polski.  

m wzroście liczby powrotów w ostatnim
ę do urzędów pracy w Polsce z formularz

rzy rzyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych lub uprawnienie do 
 formularzy E-30ństwie członkowskim. W 2007 roku przyjęto 5.761

 – 0.650 formularzy E-301 i 1.510 formularzy E-303. N
oddano aż 6.093 formularzy E-3034. 

 
   

ych wynika, iż w najbliższym czasie niemożliwym 
ędzie aktualizowanie danych statystycznych na temat migracji obywateli UE na terenie całego kraju ze względu na 

ę rejestracji i dostępność danych tylko w działach ewidencji ludności poszczególnych gmin we Włoszech.  
33 http://www.zpwb.org.uk 
34 Formularze E-301 i E-303 mogą składać w Polsce również obywatele krajów UE, można jednak przyjąć, że ich liczba nie 
wpłynęła znacząco na trend badanego zjawiska.  

29 W 2005 wydano 152 zezwolenia na pracę Polaków. 
30 Liczba ta zawiera zarówno zezwolenia wydane po raz pierwszy jak i przedłużenia ważności zezwoleń wydanych 
wcześniej. 
31 Pomimo oficjalnego wystąpienia Ambasady RP w tej sprawie, Federalny Urząd Migracji nie udostępnił informacji odnośnie 
skali zatrudnienia obywateli polskich w tym kraju w 2007 r. 
32 Z informacji podanych przez włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrzn
b
decentralizacj
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Ramka 6 Zatrudnienie Polaków w Wielkiej Brytanii 
W 2008 r. w Wielkiej Brytanii zarejestrowano łącznie ponad 102 tys. pracowników z Polski, tj. o 32% mniej niż w 
roku 2007. Polscy pracownicy stanowią obecnie 59% wszystkich obcokrajowców z UE-8 zatrudnionych oficjalnie 
w tym kraju. 
Procentowy udział polskich emigrantów zatrudnionych w poszczególnych branżach wyniósł:  

 

Administracja, biznes i zarządzanie 
Gastronomia i hotelarstwo 
Rolnictwo 
Przemysł przetwórczy 
Przetwórstwo żywności, mięsa i ryb 

41%  
18%  
9%  
7%  
5%  

Obywatele polscy stanowili największą grupę narodowościową w każdym z tych sektorów.  
 
Źródło: Home Office (2007), Accession Monitoring Report, May 2004-March 2007, London, May 2007 
 
Ramka 7 Działania na rzecz powracających 

1. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących 
niektóre przychody poza terytorium RP. Celem tej regulacji jest zrównanie obciążenia podatkowego 
osób pracujących poza granicami Polski, wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania 
podwójnego opodatkowania. Ustawa przewiduje: 

− umorzenie zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych – dla 
podatników, którzy nie dokonali rozliczenia, pod warunkiem złożenia przez nich zeznania 
podatkowego, 

− zwrot podatku dochodowego – dla podatników, którzy dokonali takiego rozliczenia i zapłacili 
podatek, 

− umorzenie zaległości i zwrot – dla podatników, którzy dokonali częściowej zapłaty podatku. 
Rozwiązanie to będzie obejmowało lata 2002-2007, co związane jest z upływem okresu przedawnienia 
zobowiązań podatkowych. 

2. Stworzenie portalu internetowego www.powroty.gov.pl. Na portalu prezentowane są istotne dla 
powracających wiadomości z kraju, informacje o sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych 
regionach, dane kontaktowe do ważnych instytucji. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych 
informacji zadając pytanie ekspertowi, na które odpowiedź nadsyłana jest nie później niż w ciągu 14 dni.  

3. Opracowanie publikacji pt. Powrotnik. Nawigacja dla powracających. Publikacja ta stanowi 
poradnik zawierający szereg praktycznych, w przystępny sposób zredagowanych informacji 
dotyczących: 

− formalności, które powracający musi załatwić, 
− organizacji przeprowadzki, 
− efektywnego poszukiwania pracy w Polsce, 
− założenia własnej działalności gospodarczej, 
− procedur podatkowych związanych z przeprowadzką całych rodzin, 
− przenoszenia świadczeń społecznych do Polski, 
− zasad dostępu do publicznej służby zdrowia w Polsce. 

Powrotnik. Nawigacja dla powracających został wydrukowany i dostarczony do urzędów, gdzie trafiają 
migranci powrotni, wersja elektroniczna dostępna jest na portalu www.powroty.gov.pl.  

Źródło: Opracowanie DAP MG 
 
Wobec wzrastającej fali powrotów podjęto szereg działań mających na celu ułatwienie ponownego 
osiedlenia się w Polsce polskim emigrantom. Można oczekiwać, że powroty Polaków przyczynią się do 
wzrostu podaży siły roboczej na rynku pracy i redukcji niedoborów pracowników w branżach takich jak: 
usługi remontowe i budownictwo, usługi medyczne oraz handel. Będzie to miało pozytywny wpływ na 
rozwój przedsiębiorstw oraz wzrost gospodarczy w Polsce.  
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Można oczekiwać, że skala wyjazdów zarobkowych Polaków w najbliższych latach ulegnie pewnej 
stagnacji, a nawet zmniejszy się w efekcie pogorszenia się sytuacji gospodarczej w krajach będących 
częstym celem wyjazdów zarobkowych Polaków. Dodatkowo, dalszy rozwój dynamiki emigracji jest 
ograniczony poprzez wyczerpywanie się tzw. potencjału emigracyjnego. Wskutek znacznej skali 
emigracji w ostatnich latach, liczba osób obecnie mieszkających w Polsce, które mogłyby być jeszcze 
potencjalnie zainteresowane migracją zmniejszyła się. Duża liczba osób nie bierze w ogóle pod uwagę 
możliwości podjęcia pracy zarobkowej za granicą ze względu na swój wiek, nieznajomość języków 
obcych, zobowiązania rodzinne w kraju lub osiągnięty satysfakcjonujący status społeczny. 
 
W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą krajów, które były najczęstszymi celami wyjazdów 
zarobkowych można jednocześnie spodziewać się w najbliższych latach fali powrotów obywateli 
polskich do kraju. Wielu z nich z założenia wyjeżdżało na określony czas i po zgromadzeniu 
odpowiednich środków finansowych planowało wrócić. Inni powracają, ponieważ trudna sytuacja 
na lokalnym rynku pracy uniemożliwia im stabilizację życiową za granicą.  
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6 HANDEL ZAGRANICZNY 

6.1  Sytuacja w polskim handlu zagranicznym w 2008 roku 
 
Pierwsze symptomy kryzysu finansowego były widoczne na rynku kredytów hipotecznych w USA już w 
połowie 2007 roku, to jednak dopiero po upadku Lehman Brothers - czołowego banku inwestycyjnego 

w postaci 

W porównaniu z zaburzeniami koniunkturalnymi i mniejszymi czy wię zanymi 
w ostatnich dwóch dekadach obecny kryzys niewspółmiernie szyb  
międzynarodowe obroty towarowe. Zaważyło na tym kilka czynników, spośród których za najistotniejsze 
uznaje się następujące: 

manie popytu m iews rnie zy z niż w przeszł pon
spowolnienie gospoda iem światowej nast
nagle i równocześnie
nie notowane wcześ waż bud  w os  la ńcuchy wzajemnych 
powiązań kooperacyjnych, głó  c rze ym dzy producentami i 
uczestnikami wymiany towarowej w różnych regionach gospodarki światowej i krajach, 
rozszerzyło sieć prze  tra czn azie w zan obów ch 
tradycyjne przepływ zy -pro em a m-k ente pog
zależności między pos ólny et o i ryn
głęboki kryzys zaufania w sektorze finansów poważ gran dostę kred

nkowych, niezbędnych do finansowania transakcji handlowych, co szczególnie silnie 
terminuje działalno ych ich iębio  reg rdzie tywn

elastycznych wobec uwarunkowa sow
ę tende rote ycz w nie ch cych gospodarkach 

iatowych, co m a ud zezwy ie u i ć 

e popytu wewnętrznego na głównych rynkach unijnych, jakie nastą w czw  kwa
ło przełożenie na polskie obroty towarowe w ostatnich dwóch miesiącach 2008 roku, a 

ącach 20 u. O zcze resie I w. 2 oku po kspo
ż w 2007, a zem pkt. pro ybcie

07, o tyle w IV kwartale 2008 roku nastąpił jego spadek o 1,2%, 
na co wpłynęło załamanie eksportu odpowiednio w listopadzie i grudniu 2008 roku. Skutkowało to 

na Wall Street (we wrześniu 2008 roku) kryzys przeniósł się na szerszą skalę z sektora finansowego do 
sfery realnej gospodarki amerykańskiej, a stąd rozprzestrzenił się kolejno na gospodarki rozwinięte, a 
następnie także na kraje rozwijające się.  
 
Narastające w czwartym kwartale 2008 roku zaburzenia i niepewność na rynkach finansowych 
spowodowały znaczne spadki aktywów zarówno w krajach zaawansowanych gospodarczo, jak i na 
rynkach wschodzących. Wywołało to rozległe i głębokie załamanie popytu wewnętrznego i produktu 
globalnego, jak i handlu niemal we wszystkich rejonach świata. Powszechny spadek wydatków 
konsumpcyjnych i inwestycyjnych spowodował reakcję rynków w sferze realnej, zwłaszcza 
ostrej redukcji zatrudnienia i załamania obrotów handlowych.  
 

kszymi kryzysami doświadc
ciej i bardziej dotkliwie uderzył w

− zała iało n półmie  więks asięg ości, ieważ 
rcze n al we wszystkich rejonach gospodarki ąpiło 

; 
− niej po nie roz owane tatnich tach ła

wnie o harakte pionow , mię

pływów nsgrani ych w f ytwar ia wyr  finalny (poza 
y międ krajem ducent  kraje onsum m) i łębiło 

zczeg mi, naw dległym kami; 
− nie o iczył p do ytów 

ba
de ść mał i średn  przeds rstw, z uły ba j krea ych i 

ń kryzy ych; 
− nasilenie si ncji p kcjonist nych który wiodą

św
ożywienia.  

oże pow żnie utr niać pr ciężen kryzys opóźnia fazę 

 
Załamani piło artym rtale 
2008 roku znalaz
także w kolejnych miesi 09 rok  ile jes  w ok – III k 008 r lski e rt (w 
EUR) wzrósł o 19,8%, tj. o 4 pkt. proc. szybciej ni
przeciętnego tempa w latach 2001-20

 roku  zara  o 3 c. sz j od 
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znaczącym spowolnieniem średniorocznego tempa wzrostu eksportu za rok 2008 do 14,1%, tj. o 1,7 
pkt. proc. niższego niż w roku 2007. 
 
Dotkliwe obniżenie eksportu uległo dalszemu pogłębieniu w pierwszych dwóch miesiącach 2009 roku, 
kiedy to spadek eksportu sięgnął ponad 22%. Jednak kolejne miesiące 2009 roku przyniosły pewną 
stabilizację, a nawet wyhamowanie spadku eksportu.  
 
W ślad za spadkiem eksportu postępował z każdym kolejnym miesiącem coraz głębszy spadek 

UR sięgnął blisko 23,8% i był o 4 pkt. proc. szybszy niż w eksporcie), w IV kw. odnotowano 
wyhamo  tempo wzrostu importu obniżyło 
się do 1
 
Natomi
zaczęło wy ię, trwającej przez trzy minione lata 

ndencji do wyprzedzającego wzrostu importu, jego spadek w I kwartale 2009 roku (o 26,8%) okazał 
rcja ta uległa dalszemu 

łębieniu w kwietniu i maju 2009 roku. Spowolnienie importowe ma charakter względnie trwały i 
stosunkowo silnie związany z kryzysem, m.in. poprzez spadek światowych cen surowców (zwłaszcza 
energetycznych), zmniejszenie napływu BIZ oraz szok kosztowy w imporcie wywołany głęboką 
deprecjacją złotego, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dostępu do kredytów bankowych. 
 
Tabela 32 Obroty towarowe Polski w okresie 01.2008 – 05.2009 

Dynamika w % 
analogiczny okres ub.r.=100 

importu. Po jego stosunkowo dynamicznym wzroście w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 roku 
(wzrost w E

wanie do 3,7%. W rezultacie, w skali całego 2008 roku średnie
8,3%, czyli do poziomu o ponad 4 pkt. proc. wyższego niż po stronie eksportu. 

ast od początku 2009 roku, zgodnie z pierwotnymi przewidywaniami MG, tempo spadku importu 
przedzać spadek eksportu. W wyniku odwrócenia s

te
się o blisko 7 pkt. proc. głębszy niż po stronie eksportu, przy czym dyspropo
pog

w mln EUR 

 
dane skorygowane 

sezonowo 
Okres  

Eksport Import Saldo Eksport Import Eksport Import 
Styczeń 2008 9.280 10.941 -1.662 119,6 121,2 119,6 121,2 
Luty 9.758 11.472 -1.714 127,1 132,7 121,1 126,4 
Marzec 9.575 11.827 -2.252 108,9 114,3 119,7 125,7 

34.240 -5.627 118,1 122,2 120,0 124,2 
12.589 -1.987 134,0 134,7 121,8 122,4 

9.590 11.749 -2.159 113,8 118,5 125,8 130,9 
125,1 

Czerwiec 10.095 12.594 -2.499 119,1 124,2 113,5 118,3 
36.931 -6.646 122,1 125,6 120,1 123,6 
12.391 -2.365 120,5 121,3 115,2 116,0 

Sierpień 9.268 11.390 -2.123 110,0 120,2 121,0 132,2 
Wrzesień 117,5 
III kwarta
P

77,5 

I kwartał 28.613 
Kwiecień 10.601 
Maj 
5 m-cy 48.804 58.577 -9.774 120,3 123,9 121,5 

II kwartał 30.286 
Lipiec 10.027 

 11.105 13.349 -2.244 126,4 129,2 114,9 
ł 30.399 37.130 -6.731 119,1 123,7 117,2 121,7 

aździernik 11.170 13.543 -2.373 111,1 116,5 111,1 116,5 
Listopad 8.738 10.942 -2.204 90,9 95,4 106,1 111,3 
Grudzień 7.038 9.662 -2.624 92,6 98,2 83,8 88,8 
IV kwartał 26.946 34.147 -7.200 98,8 103,7 100,4 105,3 
Rok 2008 116.244 142.448 -26.204 114,1 118,3 114,1 118,3 
Styczeń 2009 7.159 8.095 -935 77,1 74,0 80,8 
Luty 7.657 8.264 -607 78,5 72,0 82,4 75,6 
Marzec 8.094 8.712 -618 84,5 73,7 76,8 67,0 
I kwartał 22.910 25.071 -2.161 80,1 73,2 80,1 73,2 
Kwiecień 7.298 7.911 -613 68,8 62,8 72,1 65,8 
Maj 7.033 7.515 -481 73,3 64,0 73,3 64,0 
5 m-cy 37.241 40.496 -3.255 76,3 69,1 77,0 69,8 
Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 
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Można zatem oceniać, że obok wielorakich, negatywnych implikacji dla polskiej gospodarki i kondycji 

UR. Oznacza to, że średniomiesięczny poziom deficytu został zredukowany z 
,2 mld EUR w roku 2008 do 0,7 mld EUR za okres 5 miesięcy br., czyli 3,1- krotnie. 

h towarowych Polski można wyróżnić trzy wyróżniające 
ię okresy: 

arty kwartał 2008 roku i pierwsze 2 miesiące br. kiedy nastąpiło spowolnienie, a 
następnie pogłębiające się załamanie; 

 mówić o pewnej 
zacji sytuacji, tzn. załamanie się 

handlu zagranicznego kryzys przyczynił się do wyraźnej redukcji wyjątkowo wysokiego i 
dynamicznie narastającego w ostatnich kilku latach deficytu obrotów towarowych. Deficyt 
obrotów towarowych, który po 3-letnim okresie dynamicznego narastania osiągnął na koniec 2008 roku 
bezprecedensowo głęboki poziom 26,2 mld EUR, został w ciągu 5 miesięcy 2009 roku zredukowany do 
poziomu prawie 3,3 mld E
2
 
Od stycznia 2008 r. do maja 2009 r. w obrotac
s

I. trzy kwartały 2008 roku – kiedy obroty rosły dynamicznie; 
II. czw

III. ostatnie 3 miesiące (III – V/2009) objęte dostępną statystyką, kiedy można
stabili nie pogłębia.  

 
Wykres 15 Miesięczna dynamika eksportu i importu w okresie 01.2008 – 05.2009 
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ródło: DAP MG na podstawie danych GUS. Ź
 
Wykres 16 Miesięczne saldo obrotów towarowych w okresie 01.2008 – 05.2009 

15 000

-5 000

0

5 000

10 000

ml
n E

UR

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

eksport 9 280 9 758 9 575 10 601 9 590 10 095 10 027 9 268 11 105 11 170 8 738 7 038 7 159 7 657 8 094 7 298 7 033

import 10 941 11 472 11 827 12 589 11 749 12 594 12 391 11 390 13 349 13 543 10 942 9 662 8 095 8 264 8 712 7 911 7 515

saldo -1 662 -1 714 -2 252 -1 987 -2 159 -2 499 -2 365 -2 123 -2 244 -2 373 -2 204 -2 624 -935 -607 -618 -613 -481

2008 2009

 
Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 
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6.2  Struktura geograficzna obrotów handlu zagranicznego  
 

ominujD ącym obszarem polskiego eksportu są rynki krajów rozwiniętych. Ich udział w ogólnym 

o 0,3 pkt. proc.) do 

iejszy niż w 2007 roku. Wpłynęło na to 

bliką Czeską  - o prawie 1 mld EUR (o 17,5%), 

 wyroby przemysłu chemicznego  - o 1,7 mld EUR (o 19,4%), 

 rezultacie odnotowano zmniejszenie się nadwyżki w obrotach towarowych z UE o 790 mln EUR, do 

eksporcie Polski wyniósł 83% w 2008 roku – o 1,1 pkt. proc. mniej niż w 2007 roku. Wśród tej grupy 
państw największy udział w polskim eksporcie ogółem ma Unia Europejska z udziałem 77,8%. 
 
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii (w styczniu 2007 roku) UE jeszcze bardziej 
umocniła swoją pozycję dominującego partnera handlowego Polski. Przy czym udział rynku ‘starej Unii’ 
(UE 15) w polskim eksporcie ogółem zmniejszył się z 62,9% w 2007 roku do 61,6% w 2008 roku. 
ednocześnie udział nowych rynków unijnych (UE 9+2) nieznacznie się zwiększył (J

16,3% w roku 2008. W 2008 roku w polskim eksporcie ogółem najbardziej zmniejszył się udział Niemiec 
– o 0,8 pkt. proc., do 25,1% oraz Włoch – o 0,6 pkt. proc., do 6%. Z kolei najbardziej zwiększył się 
udział Słowacji, o 0,3 pkt. proc. do 2,5% w 2008 roku.  
 
Unia Europejska zajmuje również dominującą pozycję w polskim imporcie, jakkolwiek jej udział w 2008 
oku (w wysokości 61,9%) okazał się o 2,3 pkt. proc. mnr

obniżenie się udziału rynków starej Unii (UE 15) w imporcie do Polski z blisko 55% w 2007 roku do 
52,8% w roku 2008. Z kolei udział nowych krajów członkowskich (UE 9+2) utrzymał się na zbliżonym 
poziomie i wyniósł 9,1%. 
 
W 2008 roku Polska wyeksportowała na rynki unijne towary o wartości ponad 90,4 mld EUR. Wartość 
mportu z tych rynków wyniosła 88,2 mld EUR. i
 
Wśród 15 największych rynków polskiego eksportu znajduje się aż 13 krajów UE. W imporcie takich 
krajów jest 10.  
 
Największy przyrost eksportu w wymiarze bezwzględnym na rynki unijne osiągnięto z: 
− Niemcami   - o 2,8 mld EUR (o 10,4%), 
− Francją    - o 1 mld EUR (o 16,2%), 

 Repu−
− Niderlandami   - o 0,8 mld EUR (o 20%), 
− Wielką Brytanią   - o ponad 0,6 mld EUR (o 10,7%). 
 
Wśród wyrobów o najwyższym przyroście eksportu do UE czołowe pozycje zajmują: 
− wyroby przemysłu elektromaszynowego  - o 4,3 mld EUR (o 12,7%), 
−
− produkty rolno-spożywcze  - o 1,3 mld EUR (o 16,5%), 
− wyroby metalurgiczne  - o 1,2 mld EUR (o 11,2%). 
 
Polski eksport na rynki unijne wyrażony w EUR wzrósł w 2008 roku o 12,6%, czyli o 1,5 pkt. proc. 
wolniej od tempa wzrostu eksportu ogółem, a zarazem o 1,6 pkt. proc. wolniej od importu z UE (wzrost 
o 14,2%). Została więc podtrzymana, zapoczątkowana w 2007 roku tendencja do szybszego wzrostu 
polskiego importu z państw UE niż eksportu do nich. 
 
W
2,3 mld EUR. Przy czym w przypadku obrotów z państwami starej Unii deficyt zwiększył się o 1,7 mld 
EUR, do 3,6 mld EUR w 2008 roku, natomiast z obrotach z UE 9+2 nadwyżka wyniosła 5,9 mld EUR i 
była o 0,9 mld EUR wyższa niż rok wcześniej. 
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Na ogólny wynik wymiany z krajami Unii Europejskiej znaczący wpływ miało pogorszenie się na skutek 
kryzysu finansowego koniunktury gospodarczej u naszych najważniejszych partnerów gospodarczych, a 
zwłaszcza w Niemczech. Tempo wzrostu polskiego eksportu na ten rynek utrzymało się na niemalże 
identycznym poziomie jak rok wcześniej, tj. 10,4% (w 2007 roku wyniosło 10,5%), a importu z Niemiec 
spadło z 19,6% w 2007 roku do 13,2% w 2008 roku. Podobnie jak rok wcześniej w wartościach 
ezwzględnych import z Niemiec zwiększył się (o 3,8 mld EUR) znacznie bardziej niż eksport (o 2,8 mld 

ano w wymianie z 10 państwami UE, w tym z 9 państwami UE 15 i 
dnym UE 9+2. Znacząco wzrósł deficyt z Włochami (o ok. 790 mln EUR, do 2,3 mld EUR w 2008 

piła w 
brotach z 16 krajami Wspólnoty, w tym zwłaszcza z Francją (o 437 mln EUR, do 487 mln EUR w 2008 

R, do 7,5 
ld EUR), a także Japonią (wzrost deficytu o 0,6 mld EUR, do 2,7 mld EUR) oraz Stanami 

rotach z tym rynkiem wyrobach 
rzemysłu elektromaszynowego (o ponad 0,5 mld EUR, do 2,4 mld EUR w 2008 roku). W wymianie 

cyt zwiększył się o blisko 2,3 mld EUR, do ponad 5,5 mld 
UR. Zdecydował o tym rekordowy wzrost cen surowców energetycznych importowanych z 

 pogłębiło się o 2,4 mld EUR do 
10,2 mld EUR w 2008 roku
 
W 2008 roku odwróceniu uleg mp zros spo or 8

tu n kr P  ż  la sło Z k
NP z ł s na  p gd e ro ześ ,3% ultacie

ksporcie % d 5% w ro  200 ośró stw WNP największy udział w imporcie 
ls go reg  mia sja, Ukr a i B uś. Sy ja w wy ianie z ka dym z tych krajów 

8 oszło do znacz o pogor enia  wym z Rosją otowany  2007 rok  deficyt 
,8 R ł po  m  w roku rsze uac

osją wy ącego przyspieszenia importu z tego rynku, który wzrósł o 32,2% 
(blisko o 3,4 mld EUR), o ok. 24 pkt. proc. szybciej niż w 2007 roku. Natomiast eksport na ten rynek 
wzrósł jedynie o 3,3 pkt. proc. szybciej niż rok wcześniej (o 28,5%, o ponad 1,3 mld EUR). 

b
EUR). W konsekwencji notowany w 2007 roku deficyt w wysokości 2,6 mld EUR pogłębił się do 3,6 mld 
EUR w roku 2008.  
 
Pogorszenie sytuacji odnotow
je
roku) i Finlandią (o 284 mln EUR, do ponad 1,1 mld EUR). W 2008 roku po raz pierwszy od roku 2004 
wystąpił deficyt (w wysokości 170 mln EUR) w obrotach handlowych z Hiszpanią, z którą jeszcze w 
2007 roku notowano nadwyżkę w wysokości 375 mln EUR. Z kolei poprawa salda wymiany nastą
o
roku), Wielką Brytanią (o 356 mln EUR, do blisko 2,7 mld EUR) i Węgrami (o 280 mln EUR, do 704 mln 
EUR).  
 
W 2008 roku, podobnie jak w 2007 roku, tempo wzrostu importu z krajów rozwiniętych było wyższe od 
tempa wzrostu eksportu. W efekcie występująca w roku 2007 w wymianie z tymi rynkami niewielka 
nadwyżka (32,5 mln EUR) przekształciła się w deficyt na poziomie 2,2 mld EUR. Istotny wpływ na 
pogorszenie salda miały zmiany w obrotach z krajami strefy euro (wzrost deficytu o 2,1 mld EU
m
Zjednoczonymi (wzrost deficytu o ok. 400 mln EUR, do nieco ponad 1,4 mld EUR).  
 
W obrotach z Japonią pogorszenie salda wymiany nastąpiło w większości grup towarowych. 
Szczególne pogłębienie deficytu odnotowano w dominujących w ob
p
handlowej z USA największy wzrost deficytu nastąpił w grupie produktów mineralnych (o 0,2 mld EUR) i 
wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 119 mln EUR). 
 
O ile w roku 2007 w obrotach z krajami WNP odnotowano redukcję deficytu o ok. 1 mld EUR w 
porównaniu z rokiem 2006, to w 2008 roku defi
E
Rosji (ujemne saldo w obrotach produktami mineralnymi z tym rynkiem

).  

ła relacja pomiędzy te em w tu ek rtu i imp tu. W 200  roku 
tempo wzros eksportu a rynki ajów WN  okazało się najni sze od 5 t i wynio 18,9%. olei 
import z W
udział tych rynków w ogólnym imporcie Polski zwi

większy ię o po d 31%, odczas 
ększy

y jeszcz
ł się z 11,2% w 2007 roku do 12,4% w 2008 

k wc niej o 8 . W rez  

roku, a w e  z 10 o 10, ku 8. Sp d pań
do Po ki z te ionu ły Ro ain iałor tuac m ż
była inna. 
 
W 200  roku d

kości 5
ąceg sz salda iany . N  w u

w wyso  mld EU  pogłębi się do nad 7,8 ld EUR  2008 . Pogo nie syt ji w 
handlu z R nikało ze znacz
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W imporcie

ieco 
 z Ros cy in pro ine  u  pod  jak 7 ro
ponad 7  prz ku wyro w metalurgicznych odnotowano spadek udziału w imporcie 

kt. proc., d  w roku olsk por ryne yjsk ujący udział mia
emysłu elektromaszynowego, który w porównaniu z rokiem 2007 zwię szył się o 8,5 pkt. 

do 44,3% dł natomiast udział wyrobów przemysłu iczne  artyk rolno
h odpo io o kt. proc. do 1 i o 1 t. proc. do 8%. W rto zazna zyć, że 
lowy z  w wysokości 7,8 mld EUR stanowi %
go w 2 ku

08 do  w wa nam  wz ce poprz h lata lskie
na Ukrain ile w  roku w ósł on o ponad 50% i w 2007 roku o 27%, to w 2008 roku 

ie o 7,7%. Z k i impo zrósł o ponad 27%, tj. o nieco ponad 9 pkt. proc. szybciej ni
. D wię dw  z kow  2 u cji sz go tem zro

niż importu w wymianie z Ukrain W r ie s ty większaj ę od 2003 roku 
żka w obrotach handlowych z tym rynkiem pozostała w 2008 roku na tym samym poziomie jak 

niej, tj. 2,8 mld EUR. Wśród wszystkich grup towarowych w wymianie z Ukrainą ardz
ło się saldo obrotów w dominujących w imporcie wyrobach metalurgicznych – spadek 

0 m ,  m w ku.

ł ficy ymiany  200 u m jemne s lda obrot w z krajami Azji, 
iek udział ten w ostatnich trzech latach zmniejszał się 4,6% w ku 2006 

to jednak deficyt w wymiarze bezwzględnym wzrós
EUR w 0

ększy udział w tym mia ło w 2008 roku dalszemu pog bieniu o 
UR, do u d E nac og  d nast wnie mi

ą (o 0,7 mld E  do 3, d EUR) az Jap  (o blisko 0,6 mld EUR, do 2,7 mld EUR). 

oku udzia  w p  imporc  ogó więk ię o niecały 1 pkt. proc., do 8%, z kolei 
udział w eksporcie utrzymał się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł ok. 0,7%. Podobnie 

ach poprz h ia dlow tym ie ąpiło znaczące bie
 który w ku do 10,6 mld EUR w 2008 roku. 

 importu przy niewspółmiernie wolniejszym wzroście eksportu. 
Import z Chin wzrósł o 33,3%, tj. o ok. 2,9 mld EUR, do 11,5 mld EUR w 2008 roku, podczas gdy 
eksport w tym czasie wzrósł o 20,1%, tj. zaledwie o ok. 145 mln EUR, do blisko 0,9 mld EUR.  
 
Znaczący wzrost importu z Chin odnotowano w grupie wyrobów elektromaszynowych (o 41,8%, tj. o 1,9 
mld EUR) i produktów przemysłu lekkiego (o 37,1%, tj. o 431 mln EUR). Deficyt wymiany handlowej z 
Chinami uległ pogłębieniu niemal we wszystkich grupach towarowych (poza wyrobami metalurgicznymi, 
w przypadku których zmniejszył się o 43 mln EUR, do 600 mln EUR).  
 
Rok 2008 był również kolejnym, w którym odnotowano pogorszenie sytuacji w handlu z Republiką Korei. 
Tempo wzrostu importu z tego rynku wyniosło 25,3% (w wartościach bezwzględnych wzrost o 0,7 mld 
EUR, do 3,5 mld EUR w 2008 roku). Dynamiczny wzrost importu wpłynął na dalsze pogłębienie deficytu 
wymiany z tym krajem, który razem z deficytem w obrotach z Chinami stanowił 53% łącznego deficytu 
polskiego handlu zagranicznego w 2008 roku. 
 

ji trady
4

jnie dom
y

owały dukty m ralne z działem obnym  w 200 ku, 
czyli n %. W pad bó
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spożywczyc wiedn : 2 p , 8,7% ,7 pk , a c
deficyt hand  R

0
osją ł 30  łącznego deficytu polskiego handlu 

zagraniczne 08 ro . 
 
W roku 20 szło do yhamo nia dy icznie rastają go w ednic ch po go 
eksportu ę. O  2006 zr
zaledw ole rt w ż w roku 
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rok wcześ
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cy udzia

ln EUR do 13,4 ln EUR 2008 ro   

Decydują w de cie w w 8 rok iały u a ó
jakkolw  z 9 ro i 85,2% w roku 2007 
do 78,3% w roku 2008, 

 
ł tu z 15,9 mld EUR do 

20,5 mld roku 20 8. 
 
Najwi ły Chiny (ujemne saldo obrotów uleg

10
łę

ż w w2,7 mld E poziom ,6 ml UR). Z zące p łębianie eficytu ąpiło ró y anie 
z Kore UR, 3 ml or onią
 
W 2008 r ł Chin olskim ie łem z szył s

jak w lat
tu,

ednic w wym nie han ej z  rynk m nast  pogłę nie 
deficy zrósł z poziomu 7,9 mld EUR w 2007 ro
Wynikało to ze znaczącego wzrostu
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Tabela 33 Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych Polski35

Zmiany 2008/2007 2008 2007 
 Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo 

Eksport 
wzrost (+) 
spadek (-) 

Import 
wzrost (-) 
spadek (+) 

Saldo 
Popr. (+) 
pog. (-) 

Polska ogółem 116.243,8 142.447,9 -26.204,1 101.838,7 120.464,7 -18.626,0 14.405,1 22.058,4 -7.653,3 
rok ub. = 100 114,1 118,3 . 115,8 119,5     
Kraje rozw. 
gosp. 

96.485,0 98.721,3 -2.236,2. 85.601,5 85.644,2 -42,7 10.883,6 13.152,3 0,0 

rok ub. = 100 112,7 115,4 . 114,9 119,8     
udział  

w tym: 
83,0 69,3 . 84,1 71,1     

UE 90.457,0 88.171,1 2.285,9 80.316,0 77.315,2 3.000,8 10.141,0 10.931,1 -790,1 
rok ub. = 100 112,6 114,2 . 115,7 120,1     
udział  

w tym: 
77,8 61,9 . 78,9 64,2 .    

Niemcy 29.124,1 32.755,2 -3.631,1 26.370,1 29.023,1 -2.653,0 2.754,0 3.807,4 -1.053,4 
rok ub. = 100 110,4 113,2 . 110,5 119,9     
udział  25,1 23,0 . 25,9 24,1     
Włochy 6.942,6 9.260,5 -2.317,9 6.724,0 8.251,8 -1.527,8 218,6 1.008,7 -790,1 
rok ub. = 100 103,3 112,2 . 116,9 120,5     
udział  6,0 6,5 . 6,6 6,8     

486,9 6.202,7 6.153,0 49,7 1.007,6 570,4 437,2 
. 113,1 111,2     

udział 6,2 4,7 . 6,1 5,1     
Czechy 6.630,7 5.073,6 1.557,1 5.641,9 4.165,4 1.476,5 988,8 908,2 80,6 
ro  
ud  

l n 355,8 

6 

 
 

 
 
 

0 
 

2,6 2,1     
6 

 
 

1 
 
 

osja 6.049,6 13.877,2 -7.827,6 4.706,8 10.499,1 -5.792,3 1.342,8 3.378,1 -2.035,3 
 
 

5 
    

w tym: 
    

-2.721,4 
   

Udzia    

Francja 7.210,4 6.723,4 
rok ub. = 100 116,2 109,3 

k ub. = 100 117,5 121,8 . 115,8 118,4    
ział  5,7 3,6 . 5,5 3,5    
k. Bryta ia 6.700,0 4.040,5 2.659,5 6.050,2 3.746,5 2.303,7 649,7 293,9 W

rok ub. = 100 110,7 107,8 . 118,9 128,1     
udział  5,8 2,8 . 5,9 3,1     
Pozostale kr. 
rozw. 

3.136,6 7.158,5 -4.021,9 5.285,5 8.329,0 -3.043,5 499,0 1.366,6 -867,

r.ub. = 100 118,9 123,6 . 104,1 117,4    
udział  

 w tym: 
2,7 5,0 . 5,2 6,9    

USA 1.688,7 3.135,0 -1.446,3 1.508,1 2.537,0 -1.028,9 180,7 598,1 -417,4
r.ub. = 100 112,0 123,6 . 89,6 114,1    
Udział 1,5 2,2 . 1,5 2,1    
EFTA 2.891,4 3.391,7 -500,3 2.647,9 2.537,1 110,8 243,6 854,6 -611,
r.ub. = 100 109,2 133,7 . 108,6 104,5    

dział 2,5 2,4 . U
Pozostałe kraje 
świata bez 
rozwiniętych 

19.758,7 43.726,6 -23.967,9 16.237,2 34.820,5 -18.583,3 3.521,5 8.906,1 -5.384,

r.ub. = 100 121,7 125,6 . 121,0 118,9    
udział  

w tym: 
17,0 30,7 . 15,9 28,9    

Kraje WNP 12.155,6 17.714,9 -5.559,3 10.227,2 13.492,4 -3.265,2 1.928,4 4.222,4 -2.294,
r.ub. = 100 118,9 131,3 . 123,7 108,3    
udział  

w tym: 
10,5 12,4 . 10,0 11,2    

R
r.ub. = 100 128,5 132,2 . 125,2 107,8    
Udział 5,2 9,7 . 4,6 8,7    
Kraje pozostałe 7.603,1 26.011,7 -18.408,6 6.010,0 21.328,1 -15.318,1 1.593,2 4.683,7 -3.090,
r.ub. = 100 126,5 122,0 . 116,7 126,7 

dział  6,5 18,3 . 5,9 17,7 u

Chiny 866,5 11.465,9 -10.599,4 721,4 8.599,4 -7.878,0 145,1 2.866,5 
r.ub. = 100 120,1 133,3 . 118,9 139,4  

ł 0,7 8,0 . 0,7 7,1  
Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 

                                                 
35 W tabeli dla zapewnienia porównywalności z rokiem 2006 potraktowano Rumunię i Bułgarię jako członków UE. 
W warunkach rzeczywistych udział UE w eksporcie i imporcie Polski stanowił w 2006 r. odpowiednio 77,4% i 63,2%. 
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Wykres 17 Udział poszczególnych grup rynków w eksporcie Polski 

Kraje WNP
10,5%

Kraje pozostałe
6,5%

Unia Europejska
77,8%

Pozostale kr. rozw.
5,2%

 
Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 

6.3 Zmiany struktury przedmiotowej obrotów towarowych 
 
Dominuj
elektro
wyr w
w ob t
defi
mld EUR, do ponad 5,6 mld EUR). W grupie tej wzrost eksportu wyniós
Nat a
imp
adwyż

 
tu. W konsekwencji nastąpiło zwiększenie deficytu w obrotach o 3,4 mld EUR, do 12,4 mld 

ę wolumenu importu ropy naftowej (o blisko 100 tys. t), 
roku o blisko 2 mld EUR. Było to wynikiem znaczącego wzrostu 

 
 

                                                

ącą grupą towarową w polskich obrotach handlu zagranicznego są wyroby 
maszynowe, które w 2008 roku stanowiły 43% eksportu i ponad 38% importu. Eksport tych 

obó  wzrósł o 15,8%, tj. o 2,5 pkt. proc. wolniej niż import. W rezultacie zwiększyło się ujemne saldo 
ro ach tymi towarami o blisko 1,7 mld EUR, do ok. 4,8 mld EUR. Największy wpływ na pogłębienie 

cytu miało jego zwiększenie się w sekcji XVI - urządzenia mechaniczne i elektryczne (o blisko 1,5 
ł 13,1%, a importu 16,2%. 

omi st w sekcji XVII – pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające jakkolwiek tempo wzrostu 
ortu (o 20,6%) wyprzedziło tempo wzrostu eksportu o 1,1 pkt. proc., doszło do zwiększenia 

ki o 454 mln EUR, do 3,6 mld EUR.  n
 
W wymianie produktami mineralnymi wzrost eksportu (o 26,2%) był mniejszy o 8,1 pkt. proc. niż
wzrost impor
EUR. Pomimo nieznacznego zmniejszenia si
wydatki na jej import wzrosły w 2008 
cen ropy naftowej (aż o 95 EUR/t). W 2008 roku wzrosły również wydatki na import gazu (ok. 1,3 mld 
EUR), głównie ze względu na wzrost cen (o 103 EUR/tys. m3, do ok. 316 EUR/tys. m3), ale także ze 
względu na wzrost wolumenu jego importu (o ok. 1 mld m3)36. 
 
W sekcji XV surowce, półfabrykaty i wyroby metalurgiczne – odwrotnie niż w roku poprzednim – 
wzrost eksportu (o 11,5%) okazał się znacznie szybszy od wzrostu importu (o 5,3%), co wpłynęło 
korzystnie na redukcję deficytu (o 739 mln EUR, do blisko 1 mld EUR). 

 
36 Dane Agencja Rynku Energii. 
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Wykres 18 Struktura towarowa polskiego eksportu w 2008 r. na tle lat 2003 i 2007  
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ródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 

 
Wykres 19 Struktura towarowa polskiego importu w 2008 r. na tle lat 2003 i 2007  

Ź
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 
 
W roku 2008 odnotowano znaczące pogłębienie deficytu w obrotach towarowych Polski (o 
prawie 7,7 mld EUR do 26,2 mld EUR), co było skutkiem pogorszenia bilansu wymiany niemal we 
wszystkich grupach towarowych. Wpływ na to miały głównie niekorzystne zmiany salda obrotów w 
następujących grupach: 

− produktów mineralnych (sekcja V), gdzie deficyt pogłębił się aż o 3,4 mld EUR, do poziomu 
niemal 12,4 mld EUR, 

− wyrobów elektromaszynowych (sekcje: XVI, XVII i XVIII), gdzie deficyt pogłębił się o blisko 
1,7 mld EUR do poziomu niemal 4,8 mld EUR, 

− wyrobów przemysłu chemicznego (sekcje VI i VII), gdzie tradycyjnie wysoki deficyt pogłębił się 
o blisko 1,2 mld EUR, do poziomu prawie 8,9 mld EUR, 

− artykułów rolno-spożywczych (sekcje: I, II, III i IV), gdzie zredukowana została nadwyżka 
o 0,6 mld EUR, do poziomu 1,4 mld EUR. 
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Wykres 20 Saldo obrotów handlu zagranicznego Polski w przekroju grup towarowych w 2008 r. na tle lat 
2003 i 2007  
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i 
warowych, których wartość eksportu w 2008 roku przewyższyła 1 mld EUR (w roku 2008 takich 

ozycji było 16, a rok wcześniej 15), pojawiły się maszyny do automatycznego przetwarzania danych, 
których eksport wzrósł 8-krotnie. Zmniejszył się natomiast nieznacznie eksport mebli. 

6.4 Handel zagraniczny w pierwszych miesiącach 2009 roku 
 
W I kwartale 2009 roku pogłębiło się załamanie obrotów towarowych z zagranicą notowane od 
października 2008 roku. Spadek obrotów w kolejnych miesiącach okazał się głębszy po stronie 
importu niż po stronie eksportu. W styczniu eksport zmniejszył się o 22,9%, import zaś o 26%, w lutym 
spadki te wyniosły odpowiednio 21,5% i 28%, a w marcu 15,5% i 26,3%. 
 
Głębszy spadek po stronie importu niż po stronie eksportu korzystnie wpłynął na stopień 
zrównoważenia obrotów towarowych. Deficyt w handlu zagranicznym, po I kwartale 2009 roku wyniósł 
niecałe 2,2 mld EUR i był ponad 2,5-krotnie niższy niż w I kwartale 2008 roku. 
 
W okresie styczeń – maj 2009 roku ogólny spadek polskiego eksportu wyniósł 23,7%, a importu 
30,9%. 
 
Eksport na rynki unijne zmniejszył się w tym okresie o 23%, przy czym do państw strefy euro o 20,7%, a 
do pozostałych państw UE o 28%. Eksport do najważniejszych odbiorców polskich towarów, tj. Niemiec, 
Włoch i Francji, zmniejszył się odpowiednio o: 19,7%, 13,1% i 18,6%. Spadek importu z rynków UE 
wyniósł 34,1%.  
 

Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 
 
Na liście 30 największych pozycji towarowych w polskim eksporcie (agregowanych na poziomie 4–
cyfrowych kodów CN), podobnie jak w roku ubiegłym, dominowały samochody oraz części i 
kcesoria samochodowe, które stanowiły 10,7% całego polskiego eksportu. Wśród pozycja

to
p
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Istotne zmiany odnotowano w przypadku rynku WNP. Podczas gdy w I kwartale 2009 roku spadek 
eksportu do WNP przewyższał o 3,3 pkt. proc. spadek po stronie importu, to po 5 miesiącach nastąpiło 
odwrócenie tendencji: załamanie eksportu (o 39,9%) było o 1,4 pkt. proc. łagodniejsze niż importu 
(spadek o 41,3%). Deficyt z tą grupą rynków zmniejszył się o 1 mld EUR, do 1,3 mld EUR.  
 
Podobna sytuacja wystąpiła w wymianie z rynkiem chińskim, z którym jeszcze w I kwartale za
eksportowe było wyższe niż importowe o 7,3 pkt. proc. Natomiast po 5 miesiącach eksport na ten rynek 
zmniejsz ł  impor  D  i  3,6 mld EUR, tj. 341 mln EUR mniej ni
w analogicznym okresie roku 2008. 
  
Po 5 miesią  roku, podobnie jak w I kwartale najgłębsze spadki obrotów odnotowano w grupie 
produktów mineralnych, które wyniosły:  48  str ek  i n pona % p nie
impo . N iejscu,  w em li ani m znala się by 
metalurgiczne, gdzie spadki zarówno po stronie eksportu, jak i importu si y nieco ponad 42%. Z 
kol do  polskic ta pie ró yr ele asz ch ło
pona 21% spor z 3 im  W ek  o an 5 m c
2008 roku deficyt (1,6 mld EUR) w tej grupie towarów przekształcił się w nadwyżkę wynoszącą 1,1 mld 
EUR. 
 
W uw jeszc  kw  2 ku i e tu tkn yku no
spo czy esią za ie ortu oto  j  ws ich ch 
towa wych grupie kułów rolno spo łownie ze 
znacz cego spadku eksportu (o 16%) w sekcji I – zwierzę
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Tabela 34 Zmiany struktury przedmiotowej polskiego handlu zagranicznego w mln EUR 
5 miesięcy 2009 5 miesięcy 2008 Zmiany 

Sekcja/grupa towarowa 
Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo 

Eksport 
wzrost + 
spadek - 

Import 
wzrost + 
spadek - 

Saldo 
popr. + 
pogor. - 

 RAZEM  37.240,9 40.496,0 -3.255,1 48.803,7 58.577,4 -9.773,8 -11.562,8 -18.081,4 6.518,6 

I 
Zwierzęta żywe i 
produkty pochodzenia 
zwierzęcego 1.373,5 922,2 451,3 1.635,9 902,2 733,6 -262,4 19,9 -282,3 

II 
Produkty 
pochodzenia 
roślinnego 958,6 1.045,7 -87,1 815,8 1.413,0 -597,2 142,7 -367,3 510,1 

III Tłuszcze i oleje 91,7 164,7 -73,0 100,6 224,6 -124,0 -8,9 -59,9 51,0 
IV Gotowe artykuły 

spożywcze 2.007,1 1.449,5 557,6 1.988,9 1.528,3 460,6 18,2 -78,8 97,0 
(I-IV) Artykuły rolno 

spożywcze 4.430,8 3.582,0 848,8 4.541,2 4.068,1 473,1 -110,4 -486,1 375,7 
V Produkty mineralne 1.089,2 3.440,8 -2.351,6 2.085,7 6.932,2 -4.846,5 -996,5 -3.491,4 2.494,9 
VI Produkty przemysłu 

chemicznego 2.254,4 4.061,3 -1.806,9 2.717,3 5.424,7 -2.707,4 -462,9 -1.363,4 900,5 

273,5 451,6 

chemicznego 4.425,2 6.833,1 -2.407,9 5.709,9 9.469,9 -3.759,9 -1.284,8 -2.636,8 1.352,0 
VIII Skóry i wyroby z nich 121,9 224,3 -102,4 190,0 354,0 -164,1 -68,0 -129,8 61,7 
IX Drewno i wyroby z 

drewna 826,9 344,8 482,1 1.181,8 576,9 604,9 -354,9 -232,1 -122,8 
X Ścier drzewny, papier 

i tektura 1.189,5 1.135,0 54,5 1.364,3 1.465,3 -101,0 -174,8 -330,3 155,5 

(IX-X) 
Wyroby przemysłu 
drzewno 
papierniczego 2.016,4 1.479,7 536,6 2.546,0 2.042,2 503,8 -529,7 -562,4 32,8 

XI Materiały i wyroby 
włókiennicze 1.361,0 2.040,3 -679,3 1.641,0 2.407,3 -766,3 -280,0 -367,0 87,0 

XII Obuwie, nakrycia 
głowy, parasole 146,0 295,3 -149,4 175,3 312,2 -136,9 -29,4 -16,9 -12,5 

(XI-XII) Wyroby przemysłu 
lekkiego 1.507,0 2.335,6 -828,6 1.816,3 2.719,5 -903,2 -309,3 -383,9 74,6 

XIII Wyroby z kamieni, 
gipsu, cementu 669,7 539,6 130,1 1.025,4 823,0 202,4 -355,7 -283,4 -72,4 

XIV Perły, metale 
szlachetne, biżuteria 222,4 109,3 113,1 247,8 145,6 102,2 -25,3 -36,3 10,9 

(XIII-XIV) Wyroby ceramiczne 892,1 648,9 243,2 1.273,2 968,6 304,6 -381,1 -319,7 -61,4 
XV Wyroby metalurgiczne 3.653,4 3.923,9 -270,5 6.306,1 6.817,5 -511,4 -2.652,7 -2.893,7 241,0 

XVI 
Urządzenia 
mechaniczne i 
elektryczne 9.430,4 10.258,1 -827,8 12.196,5 13.923,9 -1.727,5 .766,1 -3.665,8 899,7 

XVII 
Pojazdy, statki 
powietrzne i 
pływające 7.048,5 4.225,1 2.823,5 8.718,7 7.561,1 1.157,6 -1.670,2 -3.336,1 1.665,9 

XVIII Przyrządy i aparaty 
optyczne 345,8 1.225,6 -879,9 426,1 1.469,0 -1.042,9 -80,3 -243,3 163,0 

(XVI-XVIII) Wyroby przem. 
elektro-maszynowego 16.824,6 15.708,8 1.115,8 21.341,3 22.954,0 -1.612,7 -4.516,6 -7.245,2 2.728,6 

XIX Broń i amunicja 4,5 28,2 -23,6 4,9 25,4 -20,5 -0,4 2,8 -3,1 
XX Wyroby różne 2.261,5 810,3 1.451,1 2.965,6 971,7 1.993,9 -704,2 -161,4 -542,8 
XXI Dzieła sztuki 1,7 4,9 -3,2 3,2 3,5 -0,3 -1,5 1,4 -3,0 
XXII Pozostałe 12,6 1.464,5 -1.452,0 20,2 1.113,2 -1.093,0 -7,6 351,4 -359,0 

 CN nieznane lub 
błędne 0,0 10,8 -10,8 0,0 137,5 -137,5 0,0 -126,7 126,7 

 Wyroby różne i 
pozostałe 2.280,3 2.318,8 -38,5 2.993,9 2.251,3 742,6 -713,6 67,5 -781,1 

VII Tworzywa sztuczne i 
wyroby z kauczuku 2.170,7 2.771,7 -601,0 2.992,6 4.045,2 -1.052,6 -821,9 -1.

(VI-VII) Wyroby przemysłu 

-2

Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS.  
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6.5 Uwarunkowania kursowe i ich wpływ na obroty towarowe37 
 
Wśród parametrów wywierających bezpośredni wpływ na opłacalność obrotów z zagranicą, główne 

iejsce zajmują ceny transakcyjne w eksporcie i imporcie. O ich zmianach decydują zmiany cen 
dewizowych (z których część opiera się na cenach światowych) oraz nominalnego kursu złotego w 
relacji do koszyka podstawowych walut (głównie do EUR i USD). Obecnie kryzys spowodował poważne 
zmiany w poziomie cen transakcyjnych, szczególnie po stronie eksportu. Ich poziom zwiększył się 
w I kwartale 2009 roku o 21,4% w porównaniu z III kwartałem 2008 roku, czyli okresem poprzedzającym 
kryzys. Tak znaczny wzrost tych cen pomimo dość poważnego, wywołanego kryzysem, spadku cen 
dewizowych, okazał się możliwy dzięki głębokiej – również ściśle związanej z kryzysem – deprecjacji 
złotego w stosunku do głównych walut. Spadek cen dewizowych w eksporcie w I kwartale 2009 roku o 
12,4% w porównaniu z III kwartałem 2008 roku został z nawiązką skompensowany eksporterom przez 
stosunkowo nagłą i głęboką deprecjację złotego jaka nastąpiła po dotarciu kryzysu do Polski. 
Osłabienie złotego stanowiło zatem bardzo korzystny bufor łagodzący negatywne skutki 
dekoniunktury i spadku cen dewizowych dla kondycji finansowej szerokiego grona eksporterów, 
zwłaszcza MSP. 
 
Wykres 21 Zmiany tempa wzrostu cen transakcyjnych oraz dewizowych w eksporcie na tle zmian 
realnego kursu walutowego (IV kw. 2000 roku = 100%) 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 
 
Równocześnie znaczna i gwałtowna deprecjacja złotego wywołała poważny szok kosztowy w imporcie, 
zwłaszcza przeznaczonym na rynek krajowy, ale także w imporcie zaopatrzeniowym przeznaczonym do 
produkcji eksportowej o relatywnie długim cyklu produkcji, kiedy to koszt finansowania zapasów w 
warunkach ograniczonego i droższego finansowania zewnętrznego, a także ryzyko utraty zbytu w 
warunkach kryzysu stają się nadmiernie wysokie. Pomimo spadku cen dewizowych w imporcie (o ponad 
9% w IV kwartale 2008 roku i o 7,9% w I kwartale 2009 roku), ceny transakcyjne w imporcie wzrosły w 
IV kwartale 2008 roku i I kwartale 2009 roku odpowiednio o 6% i 9,3%. 
 

                                                 
37 Wszystkie wskaźniki procentowe podane w niniejszym podrozdziale dotyczą zmian w stosunku do poprzedniego kwartału. 
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Wykres 22 Zmiany tempa wzrostu cen transakcyjnych oraz dewizowych w imporcie na tle zmian realnego 
kursu walutowego (IV kw. 2000 roku = 100%) 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 
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7 INFLACJA I POLITYKA PIENIĘŻNA 

7.1 
 
Pod ko pa wzrostu cen konsumpcyjnych, związane 
prze  
wzroste flacyjnych 
wpł  globalizacją.  

rednioroczna inflacja w roku 2008 na poziomie 4,2% była wyższa od oczekiwań i od poziomu 
stu oddziaływały wyższe ceny surowców 

ty e zwiększenie popytu krajowego oraz presja 

Ceny 
niec roku 2007 miało miejsce przyspieszenie tem

de wszystkim z ożywieniem zarówno popytu konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego, a także 
m cen żywności i paliw na rynku globalnym. W 2008 roku na przebieg procesów in

ywały w przeważającej mierze czynniki zewnętrzne związane z
 
Ś
założonego w ustawie budżetowej. W kierunku wzro
nerge cznych i żywności na rynkach światowych, a także

płacowa. Do ograniczenia inflacji przyczynił się spadek cen towarów importowanych i towarów pod 
silnym wpływem globalizacji, a także silny złoty w pierwszej połowie roku. Towary te podlegają 
w największym stopniu naciskowi presji globalizacyjnej, głównie poprzez konkurencję ze strony 
producentów w krajach o niskich kosztach wytwarzania. Proces ten oddziałuje już w dłuższym okresie. 
 
Wykres 23 Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2005-2008 
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Źródło: GUS. 
 
Dokonane w 2007 roku podwyżki stóp procentowych były kontynuowane w pierwszej połowie roku 2008 
i w efekcie wpłynęły na zmniejszenie inflacji. Wzrost cen w ujęciu grudzień 2008 roku do grudnia roku 
poprzedniego był niższy niż przed rokiem (3,3%). 
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W 2008 roku inflacja kształtowała się pod wpływem wielu czynników, oddziałujących 
różnokierunkowo38. Wśród tych czynników należy wymienić: 

− wzrost cen żywności, paliw i nośników energii, który był charakterystyczny nie tylko dla Polski, 
ale i pozostałych krajów świata, 

− sytuację na rynkach światowych, którą cechowała niska podaż zbóż spowodowana 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

matycznego), 
ąca się wysoką realną 

warów i usług 
jęciu rocznym – z 4,0% w styczniu 2008 roku, do 4,8% w lipcu i sierpniu. 

− rosnący popyt ze strony rynków wschodzących na żywność i surowce, 
− spadek cen wielu towarów podlegających wymianie zagranicznej, będący wynikiem 

oddziaływania silnej konkurencji (głównie cen odzieży i obuwia, sprzętu gospodarstwa 
domowego, środków transportu, sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i infor

− utrzymująca się dobra sytuacja na krajowym rynku pracy, przejawiaj
dynamiką wynagrodzeń i wzrostem zatrudnienia, 

− realna aprecjacja polskiej waluty (w I półroczu) wpływająca na obniżenie cen towarów 
importowanych i łagodzenie skutków napięć występujących na rynkach światowych, 

− stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej (w I półroczu). 
 

7.1.1 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
 
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 roku wyniósł 4,2% i był wyższy 
zarówno od przyjętego w ustawie budżetowej (2,3%), jak też i osiągniętego w roku poprzednim (2,5%). 

2008 roku obserwowano stopniowe przyspieszanie wzrostu cen toW pierwszej połowie 
onsumpcyjnych w uk

Spowolnienie wzrostu cen wystąpiło w ostatnich czterech miesiącach, przy czym w grudniu wskaźnik 
wyniósł 3,3%. Podłożem tego było większe tempo zmian w cenach żywności i paliw, a w wyniku tego 
także usług transportowych. 
 
Wykres 24 Tempo zmian CPI w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego 
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Źródło: GUS. 
 

                                                 
38 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2008, Ministerstwo Finansów. 
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Wyższy poziom inflacji w 2008 roku był wywołany m.in. dynamicznie wzrastającymi światowymi cenami 
paliw i żywności, co w pewnym sensie ograniczało możliwość redukcji inflacji poprzez podwyższanie 
stóp procentowych. Ponadto ścieżka inflacyjna była podtrzymywana wzmożonym popytem 
wewnętrznym wynikającym ze wzrostu dochodów gospodarstw domowych, a także lepszej kondycji 
przedsiębiorstw. 
 

ajwiększy wpływ w 2008 roku na kształtowanie się średniorocznego wskaźnika cen towarów 

amka 8 Nowe miary inflacji bazowej 

N
i usług konsumpcyjnych miał wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz towarów i usług 
związanych z mieszkaniem, który podwyższył wskaźnik ogółem odpowiednio o 1,55 pkt. proc. i 
1,84 pkt. proc. Spadek cen odzieży i obuwia obniżył wskaźnik ogółem o 0,39 pkt. proc.39

 
R
Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął obliczanie i publikację nowych miar inflacji bazowej: 
- inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (wyłączane są ceny które nie są kształtowane przez 
mechanizmy rynkowe, lecz podlegają różnego rodzaju regulacjom, czyli takie towary i usługi, których ceny finalne 
znajdują się w pełni lub w znacznym stopniu pod wpływem instytucji rządowych, samorządowych i regulatorów), 
- inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (wyłączany jest wpływ cen najbardziej zaburzonych, 
czyli cen tych towarów i usług, które są szczególnie wrażliwe na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe i/lub 
cechują się istotną i zmienną w czasie sezonowością, czyli przeważnie znaczna część produktów żywnościowych 
(przede wszystkim nie- i niskoprzetworzone owoce, warzywa, mięso), produkty energetyczne (paliwa, gaz, opał), 
usługi dostępu do internetu, usługi administracji państwowej i usługi prawne), 
- inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (ceny dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i 
zewnętrzne szoki podażowe, czyli ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz ceny energii), 
- 15% średnia obcięta. 
 
W 2008 r. ceny żywności zwiększyły się średnio o 6,2%, a wzrost dotyczył głównie pieczywa (11,5%) 
i olejów (10,5%), oraz nabiału (9,5%). O cenach nośników energii (wzrost o 9,9%) zadecydował wzrost 
cen opału (o 15,6%) oraz energii elektrycznej i gazu (ponad 10%). W wyniku wzrostu cen paliw (o 4,7%) 
ceny transportu wzrosły o 3,1%. Znacznie przyspieszyła dynamika cen wyrobów tytoniowych (13,4%). 

 ceny odzieży i obuwia (6,9%), a ceny cukru o 9,3%. W dużym stopniu zmniejszyły się ceny 
przętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 13,5%). 

Obniżyły się
s
 
Tabela 35 Wskaźnik CPI oraz inflacji bazowej w 2008 i w kolejnych miesiącach 2009 roku. 
M-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

 2008 2009 
CPI 4,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 4,8 4,8 4,5 4,2 3,7 3,3 2,8 3,3 3,6 4,0 3,6 3,5 
A 4,1 3,9 3,8 3,7 3,8 4,1 4,2 4,3 3,8 3,5 2,8 2,4 1,7 2,3 2,7 3,0 2,9 2,9 

1 2,2 2,2 2,7 2,9 2,9 2,9 2,8 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 
3,7 4,2 4,2 4,1 4,5 4,9 4,8 4,8 4,5 4,1 3,7 3,7 3,4 3,6 3,9 4,1 3,9 3,6 

B 3,0 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,3 4,2 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9 3,8 
C 1,6 1,8 2,0 2,1 2,
D 

A – inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (wg def EBC obejmują te komponenty wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, na których ceny finalne w pełni lub w znacznym stopniu mają wpływ jednostki rządowe (centralne, 
regionalne, lokalne) oraz regulatorzy); 
B – inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (cen tych towarów i usług, które są szczególnie wrażliwe 
na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe i/lub cechują się istotną i zmienną w czasie sezonowością); 
C – inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii; 
D – 15% średnia obcięta (symetryczne obcięcie po 15% z lewej i prawej strony rozkładu wskaźników, cen o najwyższej 
i najniższej dynamice). 

ródło: NBP. Ź
 

                                                 
39 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2008, GUS. 
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W całym roku 2008 inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymywała się poniż
wskaźnika CPI. Wpł

ej 
yw na to miał wysoki wzrost cen żywności i paliw. Nie bez wpływu pozostawały ceny 

administrowane, za co odpowiadał wzrost cen za czynsze mieszkaniowe, a także ceny nośników 

7.1.2 Ceny produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej 40 
 
Średnioroczne ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w 2008 roku o 2,2%, w szybszym 

m (0,8% wobec 1,5% 
y wzrost odnotowano 

energii.  

tempie niż w 2007 r. (2,0%). Wolniej rosły ceny w przetwórstwie przemysłowy
w 2007 r.). W pozostałych sekcjach zanotowano wyższy wzrost cen. Najwyższ
w górnictwie (10,8% wobec 3,3% w 2007 r.).  
 
Wykres 25 Tempo zmian cen produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego miesiąca 
roku poprzedniego 
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ródło: GUS. 

dniu 2007 r.).  

 na sytuację w kraju. Mniejsza 

Ź
 
W 10 spośród 21 działów przemysłu przetwórczego odnotowano wzrost cen. W 2008 roku ceny 
w największym stopniu zwiększyły się w dziale produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 
(18,8%), przy nieznacznym wzroście w roku poprzedzającym. Wzrosły również ceny produkcji 
chemikaliów i wyrobów chemicznych (6,9%). Jedynie produkcja wyrobów z metali utrzymała się 
na poziomie z poprzedniego roku. 
 
W relacji grudzień 2008 r. do grudnia 2007 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 2,7% 
(1,9% w gru
 
Średnioroczne ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w 2008 roku o 4,8% (w 2007 r. 
o 7,4%). W relacji grudzień do grudnia ceny wzrosły o 2,9% (7,6% przed rokiem). Od początku roku 
2008 zaobserwować można było spowolnienie wzrostu cen ze względu na wygaszenie ożywienia 
popytu w tym sektorze, obserwowanego w poprzednim roku. Było to głównie spowodowane 
ałamaniem światowego rynku nieruchomości, co wpłynęło równieżz

dostępność finansowania zewnętrznego wpłynęła na odłożenie decyzji inwestycyjnych i 
mieszkaniowych uczestników rynku. 
 
 

                                                 
40 Wskaźniki cen produkcji podano zgodnie z klasyfikacją PKD 2007. 
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Wykres 26 Tempo zmian cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do analogicznego miesiąca 
roku poprzedniego 
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Źródło: GUS. 

7.2 Polityka pieniężna 
7.2.1 Podstawowe uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej 

 
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w Założeniach polityki pieniężnej na 2008 rok akcentowała ryzyko 
wynikające z większego niż oczekiwany spadku cen nieruchomości na rynku amerykańskim 
i utrzymania się w dłuższym okresie dużej zmienności na międzynarodowym rynku finansowym, 
co mogłoby w efekcie przyczynić się do osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, oddziałując 

arkę poprzez zmniejszenie popytu zewnętrznego. na naszą gospod
 
Ramka 9 Działania NBP przeciwko skutkom kryzysu na rynku finansowym 
Biorąc pod uwagę wzrost napięć na krajowych rynkach finansowych, będących wynikiem oddziaływania sytuacji 
na rynkach światowych, w październiku 2008 r. NBP podjął dodatkowe działania w ramach Pakietu zaufania. 
Koncentrowały się one na osiągnięciu trzech celów: 
⁃ umożliwieniu bankom pozyskiwania środków złotowych na okresy dłuższe niż jeden dzień, 
⁃ umożliwieniu bankom pozyskiwania środków walutowych, 
⁃ zwiększeniu możliwości pozyskiwania płynności złotowej przez banki poprzez rozszerzenie zabezpieczeń 

operacji z NBP. 
NBP rozpoczął zasilanie sektora bankowego w płynność krajową za pomocą operacji repo z terminem 
zapadalności do 3 miesięcy, utrzymując emisję 7-dniowych bonów pieniężnych jako podstawowego instrumentu 
służącego absorpcji nadpłynności. Jednocześnie poszerzano zakres aktywów mogących stanowić 
zabezpieczenie operacji refinansujących NBP oraz umożliwiono bankom pozyskiwanie płynności walutowej w 
ramach transakcji typu swap walutowy. 
 

państwa okazała się lepsza od zakładanej w ustawie budżetowej. Pogorszyła się sytuacja w bilansie 
płatniczym. Relacja deficytu obrotów bieżących do PKB zwiększyła się z 4,7% w 2007 roku do 5,5% 
w 2008 roku. Rok 2008 był kolejnym rokiem z rzędu kiedy to deficyt w polskim handlu zagranicznym się 
zwiększył.  

W 2008 roku odnotowano niższą niż w roku poprzednim dynamikę wzrostu gospodarczego. PKB 
zwiększył się o 4,9% wobec 6,8% w 2007 r. W kolejnych kwartałach notowano coraz niższe tempo 
wzrostu PKB. Do IV kwartału wzrost aktywności odbywał się w warunkach rosnącej inflacji, oczekiwań 
inflacyjnych, presji płacowej oraz stopniowo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Sytuacja budżetu 
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W otoczeniu zewnętrznym Polski przeważały niekorzystne tendencje. Już w ostatnim kwartale 
2007 roku zauważyć można było tendencje spadkowe w krajach UE. W wielu państwach członkowskich 

E, zwłaszcza w strefie euro w 2008 roku notowano już znaczne spowolnienie gospodarcze. W 
tnerem handlowym (25% polskiego eksportu), wzrost PKB 

w 2008 r. wyniósł 1%, co przełożyło się na wyniki naszej gospodarki.  

lityki pieniężnej w roku 2008 

miesiąca roku 

U
Niemczech, będących naszym głównym par

 
W ostatnim kwartale informacje napływające z rynku pracy, wskazujące na spadek zatrudnienia 
i zwiększenie bezrobocia, a także obniżenie dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw 
spowodowały, że Rada Polityki Pieniężnej postanowiła rozluźnić restrykcyjną politykę. W całym 2008 
roku stopy procentowe podwyższano czterokrotnie (łącznie o 100 punktów bazowych) i obniżano 
dwukrotnie (łącznie także o 100 punktów bazowych). W wyniku tego główne stopy procentowe NBP 
ukształtowały się na poziomie sprzed roku: referencyjna 5,00%, lombardowa 6,50% depozytowa 3,50%, 
a redyskontowa weksli 5,25%.  
 

7.2.2 Realizacja celu po
 
Główną podstawę interpretacji celu inflacyjnego stanowi wskaźnik liczony jako zmiana cen towarów 
i usług konsumpcyjnych (CPI) w danym miesiącu w porównaniu do analogicznego 
poprzedniego. Przy analizie i objaśnianiu procesów inflacyjnych RPP w dużym stopniu wykorzystuje 
także miary inflacji bazowej.  
 
Wykres 27 Wskaźnik CPI i inflacji netto w odniesieniu do przyjętego celu inflacyjnego i przedziału 
dopuszczalnych wahań 
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ródło: GUS, NBP. 

 zdecydowała 
się na redukcję stóp procentowych. 
 

Ź
 
W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2008 za główny cel przyjęto utrzymanie inflacji w pobliżu 
średniookresowego celu inflacyjnego (2,5%). Dążąc do osiągnięcia tego celu, już w kwietniu 2007 r. 
Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła serię podwyżek stóp procentowych, a brak wyraźnej poprawy 
sytuacji, skłonił Radę do dalszych podwyżek w 2008 r. Dopiero w listopadzie 2008 r. RPP
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7.2.3 Instrumenty realizacji polityki pieniężnej 

a stopa procentowa była w 2008 roku podstawowym instrumentem NBP 
ykorzystywanym w ramach realizacji strategii BCI41.  

rtego rynku, rezerwy obowiązkowej oraz operacji depozytowo-
kredytowych42. W 2008 roku RPP sześciokrotnie dokonywała zmiany stóp procentowych. W pierwszej 
połowie roku czterokrotnie dokonała podniesienia podstawowych stóp NBP łącznie o 1,0 pkt. proc. 
Natomiast w listopadzie i grudniu dokonano obniżki o 1,0 pkt. proc. 43. Na koniec 2008 roku stopa 
referencyjna wynosiła 5,0%. 
 
Wykres 28 Stopy procentowe i wskaźnik CPI 
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w
 
RPP określa wysokość stóp procentowych NBP, które wyznaczają oprocentowanie instrumentów 
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Źródło: NBP, GUS. 
 
Rada wzięła pod uwagę nasilające się zaburzenia na światowych rynkach finansowych, co istotnie 
wpływało na sytuację na rynku krajowym i na zachowanie banków. W warunkach znacznego wzrostu 
niepewności i braku zaufania na rynku międzybankowym, banki – z powodów ostrożnościowych – 
pozostawiały na własnych rachunkach znaczne nadwyżki środków, co prowadziło do spadku ceny 
pieniądza w terminie overnight. Ponadto wysoki poziom inflacji związany m.in. ze znacznym wzrostem 
dynamiki cen paliw i żywności, a także przewidywania co do utrzymania się presji płacowej i inflacyjnej, 
doprowadziły do zacieśnienia polityki monetarnej. 
 
Operacje otwartego rynku  
Operacje otwartego rynku są podstawowym instrumentem umożliwiającym utrzymywanie 
krótkoterminowych stóp procentowych na poziomie spójnym z realizacją ustalonego przez RPP celu 
inflacyjnego. NBP może stosować operacje podstawowe, dostrajające oraz strukturalne. 
 
                                                 
41 Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego stosowana przez NBP od 1998 roku. 
42 Główną stopą NBP jest stopa referencyjna, która oddziałuje na poziom stawek rynkowych o terminie zapadalności 
porównywalnym z zapadalnością podstawowych operacji otwartego rynku. Stopa depozytowa i lombardowa NBP 
wyznaczają pasmo wahań stóp procentowych O/N (overnight) na rynku międzybankowym. 
43 Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2008, NBP.  
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W 2008 roku w ramach operacji podstawowych, NBP emitował raz w tygodniu bony pieniężne 
z terminem zapadalności wynoszącym 7 dni. W ramach działań związanych z realizacją Pakietu 
zaufania prowadzono również operacje dostrajające, poprzez przeprowadzenie operacji repo, 
zasilających sektor bankowy w płynność. W 2008 r. przeprowadzono 6 operacji repo. W ujęciu 

niósł 2,1 mld zł. Na koniec 2008 r., w ramach operacji 
dokonał również dodatkowych emisji bonów pieniężnych 

cji tych zalicza się depozyt na koniec dnia oraz kredyt lombardowy. Operacje przeprowadzane 
są z inicjatywy banków komercyjnych, stanowiąc źródło krótkoterminowego uzupełniania niedoborów 
pł żek wolnych środków na termin overnight w NBP. 
 
Łą łożonych w NBP wyniosła 520,1 mld zł i była 2,5-krotnie wyższa 

o kredytu lombardowego w skali roku ukształtowała się w wysokości 
,2 mld zł wobec 6,7 mld zł w 2007 roku. Średnie dzienne wykorzystanie kredytu wyniosło 14,3 mln zł 

średniorocznym poziom operacji typu repo wy
epo, 15,3 mld zł zasiliły sektor bankowy. NBP r

na okresy krótsze od terminu zapadalności operacji podstawowych. Dostęp do operacji dostrajających 
miało początkowo 13 banków najbardziej aktywnych na rynku, natomiast od listopada już wszystkie, 
spełniające warunki niezbędne do uczestnictwa w operacjach podstawowych. Nie zaistniała 
konieczność zmiany długoterminowej struktury płynności sektora bankowego i NBP nie przeprowadzał 
strukturalnych operacji otwartego rynku. 
 

ezerwa obowiązkowa R
W 2008 r. stopy rezerwy nie zostały zmienione i wynosiły: 3,5% od wszystkich zobowiązań, z wyjątkiem 
środków pozyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, 
od których stopa rezerwy wynosiła 0%. Poziom rezerwy obowiązkowej na dzień 31 grudnia 2008 r. 
wyniósł 21 mld zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2007 r. wzrósł o 4 mld zł (24,3%). Na wzrost 
wielkości rezerwy obowiązkowej największy wpływ miał przyrost o 23,4% depozytów stanowiących 
podstawę jej naliczania. 
 
Operacje depozytowo-kredytowe  
Operacje depozytowo-kredytowe przyczyniają się do stabilizowania stawek na rynku międzybankowym. 
Do opera

ynności banków lub lokowania nadwy

czna suma dziennych depozytów z
niż w 2007 roku. Średni dzienny poziom depozytu na koniec dnia wynosił 1,4 mld zł, wobec 0,5 mld zł 
przed rokiem. 
 
Łączna kwota wykorzystaneg
5
w stosunku do 18,5 mln zł w 2007 r. 
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8 FINANSE PUBLICZNE 
 

ompleksowe reformy i działania restrukturyzacyjne proK wadzone w latach 90. wymagały znacznych 
ły sektor finansów publicznych. Poprawa, 

iał u w ostatnich latach sp , że sytuacja 
ła być nikiem  stabiln rozwo ego. 

Niestety, w obliczu spowolnienia g rcze wiatowego kryzysu, w 2008 r. stan finansów 
gorszeniu. 

blicznych użej mierze zale  wah niunk ospo j. 
ą wp

orie wyd  publi h w z u z p ą sytuacji ekonomicznej 
stwa. Analogicznie, w przypadku spowolnienia gospodarczego wpływy podatkowe maleją 

lne kategorie tków p znych 008 r erwsze łowie 2009 r. 
obserw  tę prawidłow – n zystne arunk ia 
ę na pogorszenie sytuacji w zakresie finansów publicznych. Potwierdza 

u poprzednim rela ficytu u sekt stytuc ą

 
y, jak i w i budż yły niż d wie  plano j o 10 W 

żetowy wyniósł 24,3 mld zł i iższy o nowan  2,7 m

go tempa wzros spoda o Pols  2008  niższy od planowanych 
yniosły one 253,5 mld zł. W porównaniu z rokiem 

 wzrosły nominalnie o 7,3%, a realnie o 2,9%. Relacja dochodów budżetu 
aństwa do PKB w 2008 r. wyniosła 19,9%.  

ochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 219,5 mld zł i były niższe od kwoty przewidzianej 

tkowych były wpływy 
 podatków pośrednich, które były mniejsze od kwoty ustalonej w budżecie o 11,2 mld zł (6,8%). 

jednostek samorządu 
terytorialnego wyniosły 100% planowanej w ustawie kwoty, tj. 2,2 mld zł. 
 

nakładów finansowych na ich realizację i znacząco obciąży
ka m a miejsce w zakresie długu publiczneg eficytja

finansów publicznych przesta
o i d
 z

rawiła
ju  czyn agrażającym ości gospodarcz

ospoda go i ś
publicznych uległ po
 
Wynik sektora finansów pu
Zasadą jest, że w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego dynamicznie rosn

 w d ży od ań ko t gury 
ływy podatkowe 

darcze

oraz spadają niektóre kateg
społeczeń

atków cznyc wiązk opraw

oraz rosną poszczegó wyda ublic . W 2 . i pi j po
w Polsce można było za
makroekonomiczne przełożyły si

ować ość iekor  uw owan

to gorsza niż w rok cja de  i dług ora in ji rządowych i samorz dowych 
do PKB. 

8.1 Budżet państwa
 
W 2008 r. zarówno dochod ydatk etu b sze o lkości wane ,1%. 
rezultacie rzeczywisty deficyt bud
 

 był n d pla ego o ld zł. 

Dochody budżetu państwa 
 
Rezultatem słabnące tu go rczeg ki w  r. był
poziom wykonanych dochodów budżetu państwa. W
2007 dochody budżetowe
p
 
D
w ustawie budżetowej o 3,8%. Dochody podatkowe stanowiły 86,6% dochodów ogółem. Dochody 
niepodatkowe osiągnęły poziom 19,3 mld zł, co stanowiło 7,6% ogółu dochodów budżetowych.  
 
Główną przyczyną niższego od zakładanego stopnia realizacji dochodów poda
z
 
Przekroczono planowane dochody niepodatkowe o 0,9 mld zł (4,9%). Dochody niepodatkowe zostały 
zrealizowane na poziomie wyższym m.in. z tytułu wyższych dochodów jednostek budżetowych o 12,7%. 
W 2008 r. dochody budżetu państwa z tytułu dywidendy wyniosły 3,3 mld zł, co stanowiło 94,6% kwoty 
przyjętej w ustawie budżetowej i 91,6% kwoty zrealizowanej w 2007 r. Wpłaty 
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Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2008 r. były niższe o 20,6 mld zł, 
tj. o ,  z: opóźnienia w przygotowywaniu 
i na z  wprowadzaniem nowego systemu wdrażania programów 
w r  w zatwierdzeniu programów przez 
Kom ę odowało przesunięcie w czasie harmonogramów wydatków, 
a w konsekwencji realizację dochodów; opóźnień w realizacji projektów; długich terminów realizacji 
przedsię

 58 2%, w porównaniu do ustawy budżetowej, co wynikało m. in.
bor e projektów do realizacji w związku z
amach Perspektywy Finansowej NSRO 2007-2013; opóźnień
isj  Europejską, co spow

wzięć i unieważnień postępowań przetargowych. 
 
Tabela 36 Dochody i wydatki budżetowe w latach 2007-2008* 

2007 2008 
Plan Wykonanie 

 
Plan Wykonanie 

zł % mld zł mld zł % 
6,3 103,2 281,9 253,5 89,9 

mld zł mld 
DOCHODY OGÓŁEM 228,9 23
1. Dochody podatkowe  06, 107,4 228,2 219,5 96,2 

5 105,8 164,9 153,7 93,2 
owy od osób  27,2 27,2 100,0 

 31,6 35,4 111,9 36,2 38,7 106,9 

rytorialnego 
38,3 36,7 95,7 40,7 40,7 100,0 

ego 27,9 27,5 98,4 27,7 25,1 90,6 
Ubezpieczeń 23,9 23,9 100,0 33,2 33,2 100,0 

ś

192,2 2 4 
1.1. Podatki pośrednie  138, 146,5 
1.2. Podatek dochod  22,1 24,5 111,2 
prawnych 
.3. Podatek dochodowy od osób1

fizycznych 
2. Dochody niepodatkowe 22,1 22,4 101,7 18,4 19,3 104,9 
3. Dochody zagraniczne 0,3 0,33 111,3 0,2 0,3 168,8 
4. Wpłaty do budżetu państwa z Unii 
Europejskiej 

14,7 7,5 51,3 35,3 14,7 41,8 

WYDATKI OGÓŁEM 258,9 252,3 97,4 309,0 277,9 89,9 
Wydatki zdeterminowane 193,7 184,4 95,2 - 202,0 100 
1. Subwencja dla jednostek samorządu 
te
2. Obsługa długu publiczn
. Dotacje dla Funduszu 3

Społecznych 
4. Dotacje dla KRUS 14,7 14,7 100,0 15,2 14,9 98,1 
5. Wydatki na obronę narodową 15,6 15,5 99,4 17,1 13,8 81,0 
6. Wpłaty do budżetu Unii Europejskiej 
(Finansowanie projektów z udziałem 
rodków UE) 

21,4 17,6 82,0 43,3 25,2 58,1 

7. Pozostałe wydatki zdeterminowane 51,9 48,5 100,0 - 49,1 - 
Wydatki elastyczne 65,2 67,9 104,1 - 75,9 - 
DEFICYT/NADWYŻKA* -30,0 -15,9 53,2 -27,1 -24,3 89,9 
* Dane procentowe wyliczono na podstawie wielkości w mln zł 
Źródło: Ministerstwo Finansów 
 
Wydatki budżetu państwa 
 

iosły ogółem 277,9 mld zł. W porównaniu do roku 2007 wydatki 

tj. takie, które wynika ętych zobowiązań ujętych w ramy 

budżetowych ogółem, jednak ich wartość nominalna uległa kolejnemu wzrostowi. 

Wydatki budżetu państwa w 2008 r. wyn
były wyższe o 25,6 mld zł, co stanowi wzrost o 10,1% w ujęciu nominalnym i 5,7% w ujęciu realnym. 
Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2008 r. w szacowanym PKB wyniósł 21,9%. Przy 
konstrukcji budżetu państwa na 2008 r. zakładano, że udział ten wyniesie 24,8%. 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, większość wydatków budżetu państwa stanowiły wydatki sztywne, 

ły z przepisów ustawowych lub wcześniej podj
prawne. Ich udział w wydatkach ogółem w 2008 r. wynosił 72,7% i był o 0,4 pkt. proc. niższy niż w 2007 
r. W 2008 r. miał miejsce spadek udziału wydatków prawnie zdeterminowanych w wydatkach 
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Najbardziej znaczące pozycje w wydatkach zdeterminowanych stanowiły wydatki z przeznaczeniem na: 
− subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego (20,1%), 
− obsługę długu publicznego (12,4%), 
− dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (16,4%), 
− obronę narodową (6,8%), 
− dotacje dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (7,4%), 

w e z budżetu UE (12,5%). 

Na wydatki elastyczne przeznaczono 27,3% ogółu wykonanych wydatków budżetu państwa w 2008 r. 
W porównaniu do 2007 r. wydatki te były wyższe nominalnie o 11,8%. 
 
Tabela 37 Struktura wydatków budżetu państwa (%) 
  2005 2006 2007 2008 

− płaty do budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki refundowan
 

Wydatki zdeterminowane 72,5 74,3 73,1 72,7 
Wydatki elastyczne 27,5 25,7 26,9 27,3 
Źródło: Ministerstwo Finansów. 
 
Obecna struktura wydatków budżetowych charakteryzująca się istotną, utrzymującą się od lat 
dominacją wydatków zdeterminowanych, ogranicza możliwości rządu w kształtowaniu wielkości deficytu 
budżetowego. Przepisy ustawowe i podjęte wcześniej zobowiązania prawne stanowią o absolutnej 
konieczności realizacji wydatków zdeterminowanych m.in. takich jak: obsługa długu publicznego, 
subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na wsparcie dla instytucji będących 

 
ństwa w 2008 r. wyniósł ml co wi  kwoty zaplanowanej 

j i 1,9% PKB. F an ajow ficyt żetowego wyniosło 20,8 mld zł, 
idzia us  bud ej. sow  zagraniczne osiągnęło 

ści deficytu przyjętego w ustawie budżetowej na rok 200944. 

wyższy niż 4% PKB, a w 2003 r. przekroczył nawet 6%. 

                                                

dysponentami funduszy celowych. 
 
Deficyt budżetowy 

Deficyt budżetu pa
w ustawie budżetowe

24,3 d zł, stano 89,9%
inansow ie kr e de u bud

co stanowiło 103,5% sumy przew
wielkość 3,5 mld

nej w tawie żetow Finan anie
 zł, tj. 50,6% zakładanej kwoty. 

 
Wg stanu na koniec czerwca 2009 r. dochody budżetu państwa wyniosły 134,3 mld zł, co stanowi 
44,3% rocznych dochodów przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2009. Zaawansowanie wydatków 
jest wyższe i stanowi 47% (151,0 mld zł). Deficyt budżetowy po pierwszych sześciu miesiącach wyniósł 
16,7 mld zł, tj. 91,6% wielko

8.2 Finanse publiczne 
 
Poprawa stanu finansów publicznych stanowi obecnie istotne wyzwanie dla polityki gospodarczej Polski. 
Kluczowym celem jest przede wszystkim ograniczenie wydatków sektora finansów publicznych oraz 
zmniejszenie jego deficytu. Zła kondycja finansów publicznych wywiera negatywny wpływ na stan 
budżetu państwa. Długotrwale utrzymujący się deficyt budżetowy prowadzi do narastania długu 
publicznego i negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą kraju.  
 
Z tego względu zjawiskiem niepokojącym jest trwały, znaczny deficyt sektora finansów publicznych 
w Polsce, który w latach 2001–2005 był 

 
44 Wykonanie I półrocza porównano do ustawy budżetowej uchwalonej przez Sejm RP 23 stycznia 2009. 17 lipca Sejm 
uchwalił nowelizację ustawy budżetowej. 
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Od 2006 r. relacja ta poprawiała się, osiągając początkowo poziom 3,9%. W 2007 r., m.in. z powodu 
wyższego wzrostu gospodarczego oraz niższego deficytu budżetowego, deficyt sektora finansów 
publicznych obniżył się znacząco – do poziomu 2,0% PKB. Według wstępnego szacunku GUS deficyt 
sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA’95 wyniósł w 2008 r. 49.537 mln zł (3,9% PKB) 
i był wyższy w stosunku do 2007 r. o 27,4 mld zł. W porównaniu do 2007 r. deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w relacji do PKB wzrósł o 2 pkt. proc.45

 
Wykres 29 Deficyt budżetowy i deficyt sektora finansów publicznych  
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ródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Ź

 
Tabela 38 Dług Skarbu Państwa i zadłużenie sektora finansów publicznych* (mld zł i % PKB)  

 2005 2006 2007 2008 
mld zł 440,2 478,5 501,5 565,5  

Dług Skarbu Państwa % PKB 44,8 45,1 43,1 44,5 
Dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych % PKB 47,1 47,7 45,2 47,0 

* Dług Skarbu Państwa obejmuje krajowe i zagraniczne zobowiązania Skarbu Państwa (papiery wartościowe wyemitowane 
na rynek krajowy i zagraniczny), zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych. 
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (państwowy dług publiczny, zadłużenie sektora finansów publicznych)) 
obejmuje dług Skarbu Państwa oraz pozostały dług sektora instytucji rządowych (w tym dług sektora ubezpieczeń 
społecznych) oraz dług sektora instytucji samorządowych. 
Źródło: Ministerstwo Finansów. 
 
Ramka 10 Nowelizacja ustawy budżetowej 
23 stycznia 2009 roku Sejm RP uchwalił ustawę budżetową na rok 2009. Budżet na rok 2009 został 
skonstruowany przy założeniu tempa wzrostu PKB na poziomie 3,7%. Realizacja budżetu w I półroczu 2009 r. 
wykazała, że założenia odnośnie do tempa wzrostu PKB były zbyt optymistyczne. W pierwszym półroczu 2009 r. 
skala załamania aktywności w gospodarce światowej i związane z nią pogorszenie sytuacji bieżącej oraz 
perspektyw dla polskiej gospodarki okazały się znacznie silniejsze niż wskazywały wcześniejsze prognozy. 
Znalazło to odzwierciedlenie w pogorszeniu sytuacji budżetu państwa, przede wszystkim po stronie dochodowej. 
Skala powyższych zmian skutkowała koniecznością nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r., którą Sejm RP 
przyjął 17 lipca 2009 r. Spadek tempa wzrostu gospodarczego do 0,2% w 2009 r., według przyjętych założeń 
do nowelizacji ustawy budżetowej, ma skutkować spadkiem dochodów ogółem o 30,1 mld zł (do poziomu 272,9 
mld zł), a wydatków o 21,1 mld zł (do poziomu 300,1 mld zł). Według znowelizowanej ustawy deficyt budżetowy 
wzrósł o 9,0 mld zł, tj. do poziomu 27,2 mld zł. 

                                                 
45 Według komunikatu GUS dotyczącego deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. (tzw. 
notyfikacja fiskalna) z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
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Poziom państwowego długu publicznego (zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych) 
totnie podniósł się w latach 2001–2003 wskutek spowolnienia gospodarczego. Stosunek długu 

a koniec maja 2009 r. zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 602,5 mld zł i w stosunku do stanu 

większość nowych krajów członkowskich, nie przyjęła dotychczas wspólnej waluty 
uro . Warunkiem koniecznym do przystąpienia do strefy euro jest spełnianie kryteriów konwergencji 

ryterium fiskalne dotyczy procentowej wielkości deficytu oraz długu instytucji rządowych 
ał deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB 

ierzony w cenach rynkowych w roku poprzedzającym ocenę, czy kryteria są spełnione, nie powinien 

cząco poniżej wartości referencyjnej. 
żna jednak stwierdzi ło spełnione, ponieważ Polska objęta była 
r E rekomendowała Radzie Ministrów Finansów 

COFIN) zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu, co zosta łnione 8 lipca 2008 r. Jednak 
dowych i samorz h w o P ownie 

,9%. W resie kr m relac gu sekt stytucji 
 w 2008 ozostaw istotnie żej dopuszczalnego 

a poziomie 47,1% 47. 

nych odnotowane w 2008 r. - 24 czerwca 2009 r. KE 
cedurę nadmiernego deficytu. Zaleciła jednocześnie zmniejszenie do 2012 

                                                

is
do PKB wynosił w 2000 r. 36,8%, natomiast w 2003 r. – już 47,1%. W 2004 r. wzrostowa tendencja 
relacji zadłużenia została zahamowana na poziomie 45,7% PKB. Kolejne trzy lata to ponowny wzrost 
relacji. Rok 2008 zamknął się zadłużeniem w wysokości 597,8 mld zł, co stanowi 47% PKB oraz wzrost 
zadłużenia względem roku poprzedniego o 13,3%. 
 
N
z końca 2008 roku wzrosło o 5,7%. 

8.3 Spełnienie kryteriów Traktatu z Maastricht 
 
Polska, podobnie jak 

46e
ustalonych w art. 121.1 traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Kryteria konwergencji stanowią 
wskaźniki makroekonomiczne, których spełnienie pozwala uznać kraj za przygotowany do uczestnictwa 
we wspólnym obszarze walutowym. Kryteria konwergencji można podzielić na fiskalne oraz monetarne 
(kryterium inflacyjne, kursowe, stóp procentowych).  
 
Kryterium fiskalne 
 
K
i samorządowych w PKB. Udzi
m
przekraczać 3%. Udział długu publicznego mierzonego w cenach rynkowych w PKB w roku 
poprzedzającym badanie nie powinien przekraczać 60%.  
 
W 2007 r. wskaźniki dla Polski kształtowały się poniżej progów referencyjnych. Udział deficytu instytucji 
rządowych i samorządowych w PKB wyniósł 2,0%. Skala redukcji nierównowagi fiskalnej w porównaniu 
z 2006 r. wyniosła 1,8 pkt. proc. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2007 r. wyniósł 
45,2% PKB (wobec 47,7% w 2006 r.), utrzymując się nadal zna
Nie mo ć, że kryterium fiskalne zosta
procedu ą nadmiernego deficytu. W czerwcu 2008 r. K
(E ło spe

ąd ycna koniec 2008 r. deficyt sektora instytucji rzą
3

ow  re ji dlac KB on p
przekroczył referencyjny poziom 3% i wyniósł 

ządowych do PKB Polska
 zak yteriu ji dłu ora in

rządowych i samor  r. p ała poni
pułapu (60%), tj. n
 
Biorąc pod uwagę wyniki sektora finansów publicz
otworzyła wobec Polski pro
roku deficytu finansów publicznych do wymaganego w Traktacie z Maastricht poziomu 3% PKB. Według 
majowych prognoz gospodarczych KE, tegoroczny deficyt w Polsce ma wzrosnąć do 6,6%. PKB, a 
przyszłoroczny przekroczy 7%. Oznacza to, że nie jest on tymczasowy. 
 

 
46 Z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej do strefy euro przystąpiły: Słowenia (01.01.2007 r.), Malta i Cypr 
(01.01.2008 r.) oraz Słowacja (01.01.2009 r.). 
47 Według metodologii ESA'95 - General Government (GG). 

 113



MINISTERSTWO GOSPODARKI  
 

Kryterium inflacyjne 
 
Kryterium inflacyjne ogranicza wysokość dopuszczalnej stopy inflacji. Średnia stopa inflacji w roku 
poprzedzającym badanie nie powinna być wyższa niż o 1,5 pkt.proc. od średniej arytmetycznej dla 

ch (nieujemnych) wskaźnikach. Zgodnie z przyjętą metodologią inflacja 
za pomocą zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (ang. 

Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). 
 
W ncyjna 
za rok 

ale 2008 r. ją przekroczył. 
Wed cyjnego. Kryterium dla tego 

m
cz łu 

tatnich 
teriów spójności. Kryterium to uznaje się 

za spełnione, jeśli kraj utrzymywał kurs swojej waluty w przedziale wahań (+/- 15%) w ramach 
dwóch lat przed datą przeprowadzania 

 
rytmetycznej ze stóp procentowych w trzech krajach UE, charakteryzujących się największą 

trzech krajów o najniższy
powinna być mierzona 

 pierwszej połowie 2008 r. Polska spełniała kryterium inflacyjne, dla którego wartość refere
poprzedzający badanie, tj. 2007, wyniosła 2,8%. W okresie od lutego do września 2008 r. poziom 

inflacji był równy wartości referencyjnej, a w IV kwart
ług danych za maj 2009 r. Polska nie spełnia obecnie kryterium infla

okresu wyniosło 3,0%, a wskaźnik HICP (średnia 12M) w Polsce osiągnął poziom 4,0%48. 
 
Kryterium kursowe 
 
Kryterium kursowe stanowi warunek uczestnictwa w mechanizmie kursowym ERM II. Zgodnie z ni  kraj 
łonkowski powinien być zdolny do respektowania, bez szczególnych napięć normalnego przedzia

wahań kursów walut przewidzianego w ramach mechanizmu kursowego przynajmniej w ciągu os
dwóch lat przed badaniem dotyczącym spełnienia kry

Europejskiego Systemu Walutowego przez okres co najmniej 
ceny. W 2008 r. Polska nie spełniała kryterium kursowego. o

 
Kryterium stóp procentowych 
 
Kryterium to jest spełnione, gdy średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa ocenianego kraju 
nie przekracza wartości referencyjnej. Wartość referencyjna wyznaczana jest na podstawie średniej
a
stabilnością cen (najniższy, nieujemny, wskaźnik HICP), oraz dodanie do otrzymanej średniej 2 pkt. 
proc. Stopy procentowe oblicza się na podstawie długoterminowych obligacji rządowych lub 
porównywalnych papierów wartościowych, a średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa jest 
wyznaczana, jako średnia arytmetyczna z ostatnich 12 miesięcy. 
 
Tabela 39 Spełnianie kryteriów z Maastricht przez Polskę 

2007 2008*  Kryterium Polska Kryterium Polska 
eficyt sektora finanD sów publicznych do PKB w (%) 3,0 3,9 3,0 6,6 

Dług sektora finansów publicznych** do PKB w (%) 60,0 47,1 60,0 53,6 
Inflacja (HICP – w %) 4,1 4,2 3,0 4,0 
Stopy procentowe 6,44 6,07 6,39 6,11 
* Według dostępnych danych w drugim kwartale 2008 r. i prognozy Komisji Europejskiej. 
** Według metodologii ESA'95 - General Government (GG). 
Źródło: Opracowanie DAP MG. 
 
Na koniec 2008 r. rentowność polskich obligacji 10-letnich nie przekroczyła obowiązującej w tym okresie 
wartości referencyjnej 6,44% i wyniosła 6,07%. Podobnie było w maju 2009 r. Wartości w tym okresie 
osiągnęły odpowiednio poziomy: 6,39% i 6,11% 49. 

                                                 
48 Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych Eurostat. 
49 Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych Eurostat. 
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9 PRZEMYSŁ 

9.1 Dynamika i struktura produkcji sprzedanej przemysłu  
9.1.1 Dynamika produkcji przemysłowej 
 
Pozytywne tendencje w gospodarce występujące w roku 2007 były kontynuowane także w I półroczu 
2008 roku. W tym okresie produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 8,5%50. W II półroczu, a 
szczególnie w IV kwartale do Polski dotarły negatywne skutki kryzysu w gospodarce globalnej. Tempo 
wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu zmniejszyło się w III kwartale do 3,3%. Natomiast w IV kwartale 
produkcja spadła o 5,2%. W rezultacie wzrost produkcji przemysłowej w 2008 roku wyniósł 3,3%.  
 

lnych kwartałach lat 2007-2008 (w 
o)*  

Wykres 30 Zmiany produkcji sprzedanej przemysłu w poszczegó
stosunku do analogicznego kwartału roku poprzednieg
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Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, rok 2008; GUS. 
 

                                                

Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu ogółem kształtowane jest poprzez dynamikę 
produkcji w poszczególnych sekcjach. Wzrost produkcji przemysłowej, podobnie jak przed rokiem, 
wynikał ze zwiększenia produkcji przemysłu przetwórczego (o 3,7%). W górnictwie produkcja wzrosła o 
2,7%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę odnotowano spadek o 0,9%. 
 
Występujące w Polsce tendencje w zakresie kształtowania się dynamiki produkcji przemysłowej w 
poszczególnych sekcjach, zgodne są z tendencjami w krajach gospodarczo rozwiniętych. Najszybciej 
wzrasta produkcja w przemyśle przetwórczym, który decyduje o kształtowaniu się dynamiki w całym 
przemyśle. Natomiast w górnictwie, w długim okresie czasu następuje ograniczenie działalności.  

 
50 Dane statystyczne dotyczące produkcji rocznej odnoszą się do pełnej zbiorowości statystycznej, natomiast informacje 
odnośnie do produkcji w poszczególnych okresach roku dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 
osób. 
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W 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2000, produkcja przemysłowa wzrosła o 64,2%, w tym p
przemysłu przetwórczego zwiększył

rodukcja 
a się o 74,7%, a produkcja górnictwa zmniejszyła się o 17,6%. W 

tym samym czasie produkcja sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę 

Wykres 31 Zmiany produkcji sprzedanej w sekcjach przemysłu w latach 2007 i 2008 (w stosunku do roku 
poprzedniego 

wzrosła o 15,0%. 
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ał miejsce w produkcji sprzętu i 

li, a także wyrobów z gumy i tworzyw 
w tytoniowych (o ok. 
oraz produkcji skór (o 

łach i grupach przemys nośniki postępu 
007. Istotny wpływ 

na dyn w tej gru  u i u ą n ępu 
ś u r e  c  yc ększył się z 

Sekcja przetwórstwa przemysłowego charakteryzuje się zróżnicowaniem dynamiki produkcji w 
oszczególnych działach. W okresie 2000-2008 największy wzrost mip

aparatury RTV (prawie czterokrotny) oraz produkcji maszyn biurowych i komputerów (ponad 3,5-krotny). 
Warto zwrócić uwagę, że działy te zaliczane są do działów wysokiej techniki. Szybko wzrosła także 
produkcja pojazdów mechanicznych (prawie trzykrotnie). Produkcja maszyn i urządzeń, instrumentów 
medycznych, precyzyjnych i optycznych, wyrobów z meta
sztucznych wzrosła ok. 2,5-krotnie. Zmniejszenie nastąpiło w produkcji: wyrobó
0%), odzieży (o ok. 27%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o ok. 17%) 4

ok. 10%). 
 
W roku 2008, w stosunku do roku 2007, najwyższe tempo wzrostu odnotowano w produkcji: sprzętu i 
urządzeń RTV (26,1%), maszyn biurowych i komputerów (24,2%) oraz produkcji maszyn i urządzeń 
(16,2%). W dziesięciu działach na 23 badane nastąpił spadek produkcji, m.in. w trzech działach 
przemysłu lekkiego (prawie o 10%), produkcji wyrobów tytoniowych (prawie o 35%) oraz w produkcji 
wyrobów chemicznych (o 4,0%) i produkcji maszyn i aparatury elektrycznej (o 1,8%). 
 
W dzia łowych wytwarzających produkty uznawane za 
technicznego51 wzrost produkcji w 2008 roku wyniósł 12,4% wobec 14,0% w roku 2

dzeń TV. U ział amikę produkcji pie miał sprze ż spa da rzęt rz  R d ośników post
htechnicznego w ogólnej warto ci prod kcji sp zedan j przemysłu w enach bieżąc  zwi

16,2% w roku 2007 do 16,5%. 
 

                                                 
liczba p51 Dotyczy przedsiębiorstw, w których ra h p c sóbcującyc rzekra za 49 o . 
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Dynamika produkcji przemy g głównych grupowa e w w  2008 była 
mp o n no o k przed rokiem, w produkcji dóbr 

(15,2 e %)  d westycyjnych (10,4% wobec 16,8%). 

ł h w m y at 0 8  
(w stosunku do roku poprzednie

słu w ń prz mysło ych  roku
zróżnicowana. Najwyższe te

ych trwałych 
o wzr stu od otowa , pod bnie ja

konsumpcyjn % wob c 18,2  oraz óbr in

Wykres 32 Zmiany produkcji dóbr wg g ównyc  grupo ań prze ysłow ch w l ach 20 7 i 200
go) 
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5,216,0

20,0%

7,9

-0,1

0,1

-0,4

0,5

-4,0

0,0

4,0

8,0
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trwałe nietrwałe

2007 2008  
Źródło: Biuletyny Statystyczne GUS 
 
Produktywność pracy w przemyśle mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego 
pozostała na poziomie z roku 2007. Wzrost produktywności, aczkolwiek w tempie wolniejszym niż w 
roku 2007, nastąpił jedynie w górnictwie (o 1,4%). W pozostałych sekcjach odnotowano spadek 
produktywności w stosunku do roku 2007. 
 

ykres 33 Zmiany produktywnoW
(w stosunku do roku poprzedniego) 

ści pracy w sekcjach przemysłu w latach 2007 i 2008  

6,2

2,6
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-0,1 -0,2

-2,0
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Przemysł Sekcja C Sekcja D Sekcja E

%

2007 2008  
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS i Biuletyny Statystyczne GUS, obliczenia DAP MG 
 
Przeciętne nominalne wynagrodzenie brutto w przemyśle wzrosło w roku 2008 o 9,3%, a tempo wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosło 4,2%. Wynagrodzenie realne zwiększyło się zatem o 
4,9%, podczas gdy produktywność pracy nie uległa zmianie. 
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9.1.2 Kwartalna dynamika produkcji w przemyśle przetwórczym 
 
Jak wspomniano wcześniej, sekcją decydującą o dynamice produkcji przemysłowej jest przemysł 

artalnej dynamiki produkcji w latach 
007 i 2008.  

przetwórczy, a okresem który zdecydował o istotnym ograniczeniu rocznego tempa wzrostu produkcji 
przemysłowej w stosunku do roku 2007 był IV kwartał 2008 roku. Spośród 23 działów przemysłu 
przetwórczego wyselekcjonowano 12 największych działów, których udział w produkcji przemysłu 
przetwórczego w roku 2008 wynosił 85,2% i jednocześnie 73,2% w produkcji całego przemysłu (w 
cenach bieżących). W wybranych działach dokonano analizy kw
2
 
Tabela 40 Dynamika produkcji w wybranych działach przemysłu przetwórczego* 

Kwartały 2007 roku Kwartały 2008 roku Wyszczególnienie I II III IV I II III IV 
Przetwórstwo przemysłowe 116,2 109,7 109,2 109,1 108,6 108,9 103,5 95,7 
Prod.artykułów spożywczych 107,0 104,6 112,1 105,5 107,1 107,7 97,0 93,3 

119,1 108,4 117,7 106,5 102,0 96,4 96,1 91,1 

Prod. wyrobów chemicznych 113,9 106,8 90,2 100,5 97,1 94,9 108,1 86,3 
Prod. wyrobów gumowych 102,5 

105,6 101,6 

Prod. drewna 
Prod. koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej 98,9 101,5 98,3 99,1 109,0 106,9 105,3 98,9 

125,3 115,4 108,9 107,5 110,2 104,6 105,9 
Prod. wyrobów z pozostałych 148,0 116,4 102,4 98,5 110,4 98,3 surowców niemetalicznych 
Prod. metali 115,3 108,6 98,1 103,9 101,7 108,1 108,4 65,5 
Prod. wyrobów z metali 129,4 117,0 111,8 113,0 111,3 113,2 101,1 97,8 
Prod. maszyn i urządzeń 127,0 122,9 125,3 131,7 120,3 123,9 115,6 110,7 
Prod. maszyn i apar. elektr. 122,8 115,5 116,4 110,8 101,1 108,9 95,0 87,4 
Prod. pojazdów 
samochodowych 116,6 109,1 110,1 119,2 118,3 124,1 105,6 85,6 
Prod. mebli, pozostała 
działalność 118,9 102,9 113,8 100,9 98,0 102,8 101,9 85,9 

* podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób 
Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, rok 2008-GUS 
 
W poszczególnych kwartałach roku 2007 notowano najwyżej dwa działy charakteryzujące się spadkiem 
produkcji w porównaniu z analogicznymi kwartałami roku poprzedniego. W okresie I-III kwartału roku 
2008 sytuacja była zbliżona (maksimum trzy działy z dynamiką poniżej 100%), aczkolwiek zauważalne 
było zmniejszenie tempa wzrostu produkcji w przemyśle przetwórczym, szczególnie w trzecim kwartale 
(z 9,2% do 3,5%). Zmniejszoną dynamikę produkcji w III kwartale 2008 roku odnotowano w ośmiu 
spośród 12 badanych działów. 
 
Znaczą e pogorszenie nastąpiło w IV kwartale 2008 roku. Aż w 9 działach dynamika produkcji spad
poniżej 100%. Jedynie w trzech działach produkcja zwiększyła się. Dotyczy to produkcji wyrobó
gumowych, produkcji maszyn i urządzeń

c ła 
w 

 oraz robów z pozosta  
niemetalicznych, z czego jedynie w tym ostatnim dziale dynamika był  IV kwa e 2007 
roku. Najgłębszy spadek miał miejs pro i m o 3 ), a ępnie w produkcji pojazdów 
samochodowych (o 14,4%). Spade k ych h d ż  w  

 W rezultac iał kc li w uk etw a p sł
kwartale 20 ku 2%  kw  20 ku od oj  

 produkcji wy łych surowców
rtala wyższa niż w

ce w 
k prod

dukcj
cji w t

etali (
 

4,5%  nast
u dwóc ziałach był znacznie wy

c
szy niż  całym

przemyśle przetwórczym.
 

ie udz  produ
 d

ji meta
 w

 prod
a

ji prz
0

órstw
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rzemy owego 
obniżył się z 5,2% w IV 07 ro o 4,  IV rtale 8 ro a pr ukcji p azdów
samochodowych z 11,4% do 10,0%. 
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9.1.3 Struktura produkcji sprzedanej w sekcjach i działach przemys u 

nej dyna ro prz łu w sekcjach i dzia  j ia j 
ły niewielkie w relacji do roku 2007. Udzia twar a i try  

ą w produkcji an em w c  bie ych st po  
ł górnictw ks  z do  w r 2008 szt rzem  

ie ię % d ,9%)

ż zd ino  są ami  o yna  
żnym  z  ce iek ą une rukt rod  
y i za ąc  n ian z ten cji w ępuj h w  
łącz  wi ciach realnych i obejmować okres przynajmniej kilku 

zego raportu s

ł
 
Konsekwencją zróżnicowa miki p dukcji emys łach est zm na je
struktury. W 2008 r. zmiany by ł wy zani  zaopa wania
w energię elektryczn sprzed ej prz ysłu enach żąc pozo ał na ziomie
sprzed roku (9,4%), udzia a zwię zył się 4,6% 4,7% oku , ko em p ysłu
przetwórczego, którego udział zmn jszył s (z 86,0 o 85 . 
 
Zmiany struktury produkcji w cenach bie ących eterm wane ruch  cen raz d miką
produkcji. Następujące w ró tempie miany n zn ształcaj  rach k st ury p ukcji.
Prawidłowy rachunek struktur chodz ych w iej zm  ora den yst ącyc  tym
zakresie powinien opierać się wy nie na elkoś
lat. Dla potrzeb niniejs porządzono taki rachunek dla lat 2000-2008. 
 
Wykres 34 Udział sekcji przemysłu w produkcji sprzedanej w latach 2000 i 2008 w cenach bieżących i 
cenach stałych roku 2000 (w %) 
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ergię 
lektryczną, gaz i wodę (o 0,7 pkt. proc.) i niewielki wzrost udziału przemysłu przetwórczego (o 1,6 pkt. 

ceny o 57,9%. 
 obu tych sekcjach dynamika cen była znacznie wyższa od dynamiki produkcji. Odwrotna sytuacja 

występowała w przemyśle przetwórczym, gdzie realnemu wzrostowi produkcji o 74,7% towarzyszył 
relatywnie niski wzrost cen, o 12,9%. Takie relacje dynamiki cen i dynamiki produkcji skutkowały, w 
rachunku prowadzonym w cenach bieżących, zawyżeniem udziału przemysłu paliwowo-energetycznego 
w produkcji przemysłu i jednoczesnym zaniżeniem partycypacji przemysłu przetwórczego. W 
warunkach realnych (w cenach stałych 2000 roku) nastąpił wzrost udziału przemysłu przetwórczego o 
5,5 pkt. proc. i jednoczesny spadek udziału górnictwa o 2,5 pkt. proc. oraz wytwarzania i zaopatrywania 
w energię elektryczną, gaz i wodę o 3,0 pkt. proc. Jest to tendencja zgodna z tendencjami 
występującymi w krajach rozwiniętych. 

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS, Biuletyny Statystyczne GUS, obliczenia DAP MG. 
 
Zmiany w strukturze produkcji dla badanego okresu liczone w cenach bieżących wskazują na 
zmniejszający się udział górnictwa (o 0,9 pkt. proc.) oraz wytwarzania i zaopatrywania w en
e
proc.). Taki rachunek jest zniekształcony ruchami cen. W badanym okresie realnemu obniżeniu 
produkcji w górnictwie o 7,6% towarzyszył jednocześnie wzrost cen o 93,0%. W wytwarzaniu i 
zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę produkcja wzrosła realnie o 15,0%, a 
W
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abela 41 Wielkość produkcji sprzedanej, dynamika produkcji i cen oraz struktura produkcji w działach T

przemysłu przetwórczego w latach 2007 i 2008 
Dynamika Produkcja w mld 

zł Struktura w % Dynamika cen w 
% Wyszczególnienie 2007/ 2008/ 2007 2008 2007 2008 2007/ 2008/ 

2006 2007 2006 2007 
Przetwórstwo przemysłowe 112,4 103,7 760,8 809,1 100,0 100,0 101,9 101,3 
P 102,0 
P 101,3 
W 99,0 
Prod. odz 100,8 92,4 8,5 8,1 1,1 1,0 101,7 101,7 

rod. skó 166,6 91,5 3,9 3,4 0,5 0,4 100,9 97,8 
drewna 113,7 95,9 26,3 26,2 3,5 3,2 105,2 99,3 

17,3 18,4 2,3 2,3 103,3 100,6 
24,8 25,7 3,3 3,2 100,2 101,5 

Prod. koksu i produktów rafinacji ropy 

od. maszyn i urządzeń 119,5 116,2 49,9 56,4 6,6 7,0 99,0 96,9 

rod.artykułów spożywczych 107,2 101,2 141,8 155,9 18,6 19,3 104,8 
rod. wyrobów tytoniowych 111,7 66,9 4,3 2,9 0,6 0,4 120,6 
łókiennictwo 108,0 93,0 11,2 10,4 1,5 1,3 98,5 

ieży 
r P

Prod. 
Prod. papieru 108,4 103,1 
Dział. wydawnicza 117,5 100,6 

naftowej 107,0 104,9 43,6 57,9 5,7 7,2 101,5 118,9 
Prod. wyrobów chemicznych 100,7 96,0 49,3 51,3 6,5 6,3 102,2 105,8 
Prod. wyrobów gumowych 116,7 105,6 44,7 47,0 5,9 5,8 101,7 97,4 
Prod. wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych 119,4 102,9 42,0 44,3 5,5 5,5 108,9 102,6 
Prod. metali 108,8 96,1 42,7 41,5 5,6 5,1 107,4 102,7 
Prod. wyrobów z metali 113,5 104,9 60,1 63,5 7,9 7,8 102,6 101,2 
Pr
Prod. maszyn biurowych i komputerów 133,6 124,2 2,1 2,5 0,3 0,3 88,5 92,5 
Prod. maszyn i apar. elektr. 116,5 98,2 30,4 28,9 4,0 3,6 99,1 96,8 
Prod. RTV 131,5 126,1 18,6 19,2 2,4 2,4 86,4 91,2 
Prod. instumentów medycznych 119,7 114,4 8,9 10,0 1,2 1,2 99,4 97,8 
Prod. pojazdów samochodowych 114,3 107,7 79,6 83,9 10,5 10,4 98,3 96,8 
Prod. poz. sprzętu transportowego 107,8 109,2 14,0 14,1 1,8 1,7 98,7 96,6 
Prod. mebli, pozostała działalność 111,4 96,8 32,5 32,7 4,3 4,0 100,3 99,1 
Przetwarzanie odpadów 102,3 91,5 4,3 4,9 0,6 0,6 117,3 106,5 
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS, Biuletyny Statystyczne GUS, obliczenia DAP MG. 
 
W przemyśle przetwórczym w strukturze produkcji w cenach bieżących w roku 2008 największy udział 
miała produkcja artykułów spożywczych i napojów (19,3%), produkcja pojazdów samochodowych 
(10,4%) oraz produkcja wyrobów z metali (7,8%). W tych trzech działach wytworzono 37,5% produkcji 

rzemysłu przetwórczego. Największe zmiany in plus w strukturze (w cenach bieżących) dop tyczą 

 do 120,6% w produkcji 
yrobów tytoniowych. W jedenastu działach (na 23) odnotowano wzrost, a w pozostałych – spadek cen, 

produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost udziału z 5,7% do 7,2%), produkcji artykułów 
spożywczych i napojów (z 18,6% do 19,3%) oraz produkcji maszyn i urządzeń (z 6,6% do 7,0%). 
Natomiast największe zmiany in minus miały miejsce w produkcji: metali (spadek udziału z 5,6% do 
5,1%) oraz maszyn i aparatury elektrycznej (z 4,0% do 3,6%). 
 
Wskaźniki cen w działach przetwórstwa przemysłowego w roku 2008 były dość zróżnicowane, od 91,2% 
w produkcji sprzętu i urządzeń RTV do 118,9% w produkcji koksu i przetworów ropy naftowej. W roku 
2007 zróżnicowanie było większe, od 86,4% w produkcji sprzętu i urządzeń RTV
w
w tym w siedmiu z nich spadek miał miejsce także w roku 2007.  
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mysłowa na szczeblu krajowym wpisuje się w priorytety określone na szczeblu 
europejskim. Cechuje ją silny nacisk na kwestie horyzontalne – wspólne dla wszystkich sektorów 

ca na przemysł powinna polegać na stałym podnoszeniu 
jakości warunków ramowych prowadzenia działalności przemysłowej poprzez wspólne dla wszystkich 
sektorów działania ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych.  

                                                

.4 Dynamika produkcji w I półroczu 2009 roku52  

I półroczu 2009 roku na sytuację naszego kraju oddziaływał w dalszym ciągu kryzys globalny. 
dukcja przemysłowa zmniejszyła się o 8,3%. Warto jednak zwrócić uwagę, iż z kwartału na kwartał 

spadek produkcji przemysłu jest coraz mniejszy. W I kwartale produkcja zmniejszyła się o 10,0% 
(wobec wzrostu o 8,2% w 2008 roku), a w II kwartale spadek wyniósł 6,7% (wobec 7,0% wzrostu). 

kresie I półrocza spadek produkcji nastąpił we wszystkich czterech sekcjach przemysłu, najgłębszy 
órnictwie i wydobywaniu (o 15,3%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, 
ę i gorącą wodę (o 9,9%). W przemyśle przetwórczym produkcja obniżyła się o 8,0%. 

zternastu działach przemysłu przetwórczego (na 23) odnotowano spadek produkcji, największy w 
dukcji metali (36,8%), produkcji pojazdów samochodowych (o 21,5%) oraz produkcji koksu i 
duktów rafinacji ropy naftowej (o 14,3%). Istotne obniżenie (o ok. 15%) miało miejsce także w trzech 

dzi łach przemysłu lekkiego. Udział produkcji metali w produkcji przetwórstwa przemysłowego obniżył 
się w porównaniu z I półroczem 2008 roku z 6,0% do 3,9%, a produkcji samochodów z 12,9% do 12,3% 

enach bieżących). (w
 
Największy wzrost produkcji wystąpił w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 13,8%), produkcji 
pozostałego sprzętu transportowego (o 10,2%) oraz produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i 
optycznych (o 6,9%). Pierwszy i trzeci z wymienionych działów, to działy zaliczane do wysokiej techniki. 

9.2 Główne problemy przemysłu. Sytuacja w wybranych 

 

9.2.1 Horyzontalne polityki przemysłowe 
 
Polityka prze

przemysłowych – takie jak reforma systemu regulacji prawnych i administracyjnych, wspieranie 
przedsiębiorstw w zakresie działalności inwestycyjnej, innowacyjnej i badawczo-rozwojowej oraz 
kształcenie społeczeństw państw członkowskich dla podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Obejmuje 
ona również aspekty środowiskowe i politykę zatrudnienia w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. 
 
W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, finansowych oraz klimatycznych, w obliczu silnej 
i rosnącej konkurencji zarówno na jednolitym rynku Unii Europejskiej, jak i w świetle postępującej 
globalizacji, Polska staje przed szczególnym wyzwaniem efektywnego i skutecznego wspierania 
długofalowego wzrostu i rozwoju polskiego przemysłu. W związku z powyższym została przygotowana 
Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce, przyjęta przez Radę Ministrów 30 lipca 2007 r.  
 
W podejściu horyzontalnym polityka oddziałują

 
52 Od 1 stycznia 2009 roku w statystyce stosowana jest klasyfikacja PKD 2007. Do roku 2008 włącznie stosowano PKD 
2004. W związku z powyższym dane za rok 2009 nie są porównywalne z danym za lata poprzednie prezentowanymi we 
wcześniejszych fragmentach tekstu.. Informacje dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
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Działania te przede wszystkim będą prowadzić do podnoszenia innowacyjności i postępu technicznego 

łowej 

.  

amka 11 Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce (część wykonawcza) 

w przedsiębiorstwach, poprawy jakości kapitału ludzkiego i dostosowania jego struktury do potrzeb 
rynkowych oraz usuwania barier prawnych i administracyjnych hamujących wzrost gospodarczy.  
 
Horyzontalne podejście do polityki przemysłowej w pierwszej kolejności dotyczy sektorów 
z dominującym bądź całkowitym udziałem własności prywatnej. Do sektorów tych zaliczyć należy 
w szczególności przemysł biotechnologiczny, chemiczny, drzewny, elektroniczny, farmaceutyczny, ICT, 

kki, meblowy, maszynowy i motoryzacyjny. Jednocześnie, proponowane instrumenty przemysle
polityki horyzontalnej będą tworzyć warunki dla rozwoju nowych sektorów o dużym potencjale wzrostu. 
Sektory te powstają na styku tradycyjnych branż i bazują na intensywnym wykorzystaniu wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych. Zaliczyć do nich można sektory powstające np. wokół 
biotechnologii, nanotechnologii, czy technologii informatycznych i satelitarnych
 
R
Część wykonawcza Koncepcji... opiera się na czterech filarach:  
1. zestawieniu instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców ze źródeł publicznych - obecnie 64 instrumenty 

wsparcia z następujących obszarów: innowacje, inwestycje i ochrona środowiska, przedsiębiorczość, 
promocja, szkolenia, bazy danych, restrukturyzacja, poręczenia, gwarancje, instytucje finansowe, rynek 
pracy. 

2. analizach konkurencyjności sektorów przemysłowych - obejmują studium ogółu uwarunkowań, w których 
funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłowe, badanie trendów rozwojowych, analizę instrumentów prawnych 
wytyczających prowadzenie działalności, a także rekomendacje służące wzrostowi konkurencyjności. Analizy 
te przeprowadzane są według metodyki, która jest spójna z dokumentami krajowymi53 oraz z dokumentami 
unijnymi54. W 2008 r. wykonano analizę konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego, natomiast do końca 
2009 r. mają być wykonane analizy sektora elektronicznego, sektora farmaceutycznego oraz materiałów 
budowlanych. 

3. foresighcie technologicznym przemysłu - ma na celu ocenę przyszłych trendów zmian, a także możliwości 
techniczno-technologicznych, jakie wynikają z najnowszych odkryć naukowych. Obecnie trwają prace nad 
określeniem priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które w perspektywie 
wieloletniej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto trwa analiza 
znaczenia badań naukowych dla rozwoju gospodarki oraz możliwości ich absorpcji przez gospodarkę. 
Kształtowanie polskiej polityki naukowej musi być dostosowane do wymogów Unii Europejskiej, a także 
zmierzać w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW), będącej elementem programu rozwojowego 
Strategii Lizbońskiej. W związku z powyższym określone zostaną długoterminowe trendy rozwojowe, 
stanowiące bazę informacji dla przedsiębiorców, którzy mogą ją wykorzystać przy opracowywaniu własnych 
strategii rozwojowych. Dotychczas w Polsce wykonano 9 regionalnych oraz 7 branżowych foresightów 
technologicznych. 

4. Strategii Rozwoju Przemysłu w Polsce , która będzie stanowić wynik zakończonych prac w ramach trzech 
pierwszych filarów. 

 
Do przedsiębiorstw z sektorów objętych horyzontalną polityką przemysłową skierowane będą, 
przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z przedsiębiorcami, przewodniki 
o dostępnych instrumentach, analizy konkurencyjności sektorówp  oraz analizy rozwoju trendów 

ych zamówień publicznych, które mogą przyczynić się 

technologicznych (foresight technologiczny). 
 

 polityce UE rośnie także rola zielonW
do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw wprowadzających rozwiązania 
eko-innowacyjne.  
 

                                                 
53 Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia. 
54 A new industrial policy: Making the EU a more attractive place for industry oraz European Industry: A sectoral overwiev. 
Technical Update 2006. 
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Wartość udzielonych w Polsce zamówień publicznych w 2007 r. wyniosła ponad 103,1 mld zł 55 
w porównaniu do ponad 79,6 mld zł 56 w 2006 r. 30 stycznia 2007 r. przyjęty został Krajowy Plan działań 
w zakresie Zielonych Zamówień Publicznych na lata 2007-2009, w którym zidentyfikowano narzędzia 
realizacji oraz określono wskaźniki dla monitorowania zmian w zakresie zielonych zamówień 
ublicznych.  

racowało dokument Nowe podejście do zamówień publicznych. 
amówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój57. 

ument będzie 
względniał wyniki analizy zgodności przyjętej przez rząd w 2003 r. Strategii zmian wzorców produkcji 

odarki. 

carbon leakage oraz rosnące ceny energii elektrycznej. 

 
9.2.2.1 ó
 
W ostatn e były 

kle silnym stopniem centralizacji 

ego ze swoją 
i olbrzymim zadłużeniem nie byłby zdolny do funkcjonowania 

p
 
W ramach promocji ‘nowego podejścia’ do zamówień publicznych, podejmowane są działania, 
polegające na stworzeniu nowoczesnego systemu gwarantującego wydatkowanie środków publicznych 
mającego na celu stymulowanie rozwoju innowacyjnej gospodarki ukierunkowanej na rozwój 
przedsiębiorczości i zrównoważony rozwój. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem 
Zamówień Publicznych op
Z
Dokument stanowi podstawę do ukierunkowania systemu zamówień publicznych w Polsce na rzecz 
zwiększania: udziału MSP w systemie zamówień publicznych, popytu na innowacyjne produkty (w tym 
przyjazne środowisku), stopnia wykorzystania narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień 
publicznych, jednocześnie zwracając uwagę na kwestie społeczne. Aktualnie trwają prace nad 
przygotowaniem Planu działań w ww. zakresie. 
 
Ponadto, opracowywane są Założenia do Programu działań na rzecz zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji. Stanowić one będą podstawę do opracowania Programu działań. Dok
u
i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju ze Strategią Rozwoju 
Kraju 2007-201558 oraz prac w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji prowadzonych na forum 
międzynarodowym, m.in. w zakresie rozwoju tzw. zielonej gosp
 
Szczególnie istotny wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu mają regulacje 
środowiskowe, a przede wszystkim pakiet energetyczno-klimatyczny z grudnia 2008 r. Wymóg 
wypełnienia zobowiązań unijnych niesie za sobą zagrożenia dla przemysłu, w tym m.in. ryzyko 

ystąpienia zjawiska w
 

9.2.2 P lio tyki sektorowe 

G rnictwo węgla kamiennego 

ich kilkunastu latach, działania wobec górnictwa węgla kamiennego zdeterminowan
ogólnymi zmianami zachodzącymi w polskiej gospodarce. Na początku lat 90. górnictwo weszło wraz 
z innymi sektorami gospodarki w okres głębokich przemian, których fundamentem stał się wolny rynek. 

órnictwo węgla kamiennego charakteryzowało się niezwyG
organizacyjnej oraz zarządzania i prowadziło, obok wydobycia, również inne, całkowicie nie związane 
z wydobyciem węgla, rodzaje działalności. Istotną cechą górnictwa węgla kamiennego była również 
silna koncentracja geograficzna. Szeroki zakres niezbędnych zmian oraz skumulowanie społecznych 
skutków na małym obszarze spowodowały, że proces restrukturyzacji górnictwa wymagał uczestnictwa 
 pomocy państwa. Bez udzielonej pomocy publicznej, sektor górnictwa węgla kamienni
przestarzałą struktura zarządzania 

                                                 
55 Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2007 r. 
56 Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2006 r. 

 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2008 r.
 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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w gospodarce rynkowej oraz do spełnienia wymogów związanych z członkostwem Polski w Unii 
Europejskiej.  
 
Po 20 latach, realizacji kolejnych programów restrukturyzacyjnych, górnictwo węgla kamiennego uległo 
zasadniczej zmianie. Od roku 1989 ilość czynnych kopalń węgla kamiennego zmniejszyła się z 70 do 
1, a zatrudnienie uległo obniżeniu o 300 tys. osób. Wydobycie ogółem zmniejszyło się z 177,4 mln ton 3

w roku 1989 do 83,4 mln ton w roku 2008, tj. o 53%. 
 
W dotychczasowych działaniach restrukturyzacyjnych nie wzięto dostatecznie pod uwagę, że oprócz 
bniżki kosztów produkcji konieczne jest odtwarzo anie frontów eksploatacyjnych, co w sposób 

Strategia działalności górnictwa węgla 

łu 2008 r. 

 lata ubiegłe, skutkowały podniesieniem stałych kosztów produkcji węgla.  

Wydobycie węgla kamiennego w 2008 r. wyniosło prawie 83,4 mln ton i w porównaniu do 2007 r. było 
niższe o 4,4%. Wydobycie węgla energetycznego wyniosło 71,4 mln ton, natomiast wydobycie węgla 
koksowego 12 mln ton. Sprzedaż węgla kamiennego ogółem w 2008 r. wyniosła 82,7 mln ton i była niższa 
niż w 2007 r. o 4,6%. Sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy to 89,9% sprzedaży ogółem. Stan 
zapasów węgla w kopalniach na koniec 2008 r. wyniósł 1 694,1 tys. ton. W porównaniu do stanu sprzed 
roku był on niższy o 24,9%.  
 
W roku 2008 spółki węglowe nie były w stanie zaspokoić popytu na węgiel ze strony energetyki. 
W związku z powyższym spółki energetyczne importowały większą niż dotychczas ilość węgla w celu 
zgromadzenia jego zapasów w odpowiedniej wielkości, wypełniając w ten sposób lukę zaopatrzeniową 
spowodowaną zbyt małą podażą tego surowca. W 2008 r. import węgla kamiennego do Polski wyniósł 
10,1 mln ton i był o 75,0% wyższy niż w 2007 r. 
 
Stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na koniec 2008 r. wyniósł 119,7 tys. osób (wzrost 
o 2,8% w relacji do stanu sprzed roku). Zatrudnienie pod ziemią wynosiło 92,9 tys. osób.  
 
Poniesione w 2008 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 2,5 mld zł i były o 0,6 mld zł wyższe niż w 2007 r. 
Przedsiębiorstwa górnicze realizując zadania inwestycyjne angażowały środki własne, fundusze 
ochrony środowiska i inne źródła finansowania (m.in. leasing). 
 
Dodatni wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego w 2008 r. wyniósł 711,7 mln zł i był wyższy niż 
w 2007 r. o 624,2 mln zł, głównie w wyniku poprawy wyniku ze sprzedaży węgla, w porównaniu do 2007 r., 
o 2.659,9 mln zł. 
 

zdecydowany odbiło się na poziomie nakładów inwestycyjnych. Spowodowało to, że polskie kopalnie 
są niedoinwestowane i brakuje rezerwowych frontów wydobywczych. 
 

ktualnie w górnictwie realizowana jest przyjęta w lipcu 2007 r. A
kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. 
 
W okresie ostatnich dwóch lat sytuacja na rynku zbytu węgla kamiennego cechowała się 
ieprzewidywalną wcześniej dynamiką zmian o przeciwstawnym charakterze. Do III kwartan

górnictwo węgla kamiennego funkcjonowało w sytuacji wzmożonego popytu, a obecnie, w wyniku 
globalnego kryzysu finansowego i gwałtownego załamania się koniunktury, występuje zjawisko 
nadpodaży węgla kamiennego. Okres koniunktury na rynkach oraz uzyskiwane w związku z tym dobre 
wyniki finansowe poszczególnych spółek węglowych wzbudziły postawy roszczeniowe wobec 
górnictwa. Podwyżki cen za usługi i towary, żądania płacowe, odmienne od dotychczasowych 
rozstrzygnięcia sądowe odnośnie do interpretacji przepisów w zakresie podatków od wyrobisk 
órniczych zag

 

 124



POLSKA 2009 – RAPORT O STANIE GOSPODARKI 
 

Wyniki uzyskiwane przez górnictwo węgla kamiennego w warunkach dekoniunktury, w okresie 
4 miesięcy 2009 r. charakteryzuje: 

t stanu zapasów węgla na składowiskach kopalnianych, 

W okre ło niższe niż w analogicznym 
okresie 2008 r. o 7,6%, kształtując się na poziomie 26,4 mln ton.  
 
Aby zapobiec skutkom kryzysu tj. utrzymać płynność finansową, nie dopuścić do zwolnień grupowych 
kontynuować inwestycje służące zapewnieniu frontów rezerwowych, zarządy spółek węglowych 

wania. 

ordową w historii liczbę 
ojazdów – ponad 1 mln samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów, o 14% 

ki nowej inwestycji firmy MAN w Niepołomicach, tempa nabiera produkcja 
samochodów ciężarowych. W 2008 r. firma wyprodukowała blisko 13,3 tys. pojazdów serii TGA, TGX 
i TGS. To ponad pięciokrotnie więcej niż w roku poprzednim.  
 
Polska jest również znaczącym producentem autobusów w Europie - MAN, Volvo, Solaris, Scania, 

utosan, Kapena, Jelcz, Solbus i AMZ produkują autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne. W 
ciągu 2008 r. wytworzyli oni 4.500 autobusów, czyli o 25% więcej niż w 2007 r.  
 
Isto  
rep
zarówno
z inwestycjami greenfield, wysokie kwalifikacje polskiej kadry oraz relatywnie niskie koszty pracy 
to główne czynniki umożliwiające firmom konkurowanie jakością i ceną wyrobów na rynkach 
światowych.  
 

− spadkowa tendencja sprzedaży do energetyki zawodowej, 
− załamanie się sprzedaży węgla do koksowni, 
− przyros
− spadek cen węgla na rynkach światowych, 
− spadek produkcji i zużycia energii elektrycznej produkowanej na węglu kamiennym. 

sie czterech miesięcy 2009 r. wydobycie węgla kamiennego by

i 
realizują programy działań antykryzysowych, obejmujące m.in. obniżenie kosztów, wprowadzenie 
elastycznego czasu pracy i pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finanso
 
9.2.2.2 Sektor motoryzacyjny 
 
Na koniec 2008 r. w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce funkcjonowały 403 przedsiębiorstwa, 
o 8 więcej niż rok wcześniej. Łącznie podmioty te zatrudniały ok. 130 tys. osób, o 1% więcej niż rok 
wcześniej. 
 
Polski przemysł motoryzacyjny w 2008 r. wyprodukował po raz kolejny rek
p
więcej niż rok wcześniej. W rezultacie przychody z całokształtu działalności wzrosły o 5,7% i wynosiły 
91 mld zł, co stanowiło blisko 11% przychodów przetwórstwa przemysłowego. Rentowność obrotu 
brutto dla całego sektora obniżyła się w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 2,1%.  
 
W Polsce funkcjonuje 4 producentów samochodów osobowych i dostawczych: Fiat Auto Poland, 
General Motors Manufacturing Poland, Volkswagen Poznań i żerańska FSO S.A., którzy wyprodukowali 
99% wszystkich pojazdów. 
 

o kilkuletnim zastoju, dzięP

A

tną częścią sektora motoryzacyjnego jest branża produkcji komponentów, w której obecnie 
rezentowana jest już większość czołowych światowych producentów. Wytwarzają oni komponenty 

 na rynek polski, jak i na eksport. Najnowsze technologie, które pojawiły się wraz 
typu 
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Polska w kim producentem takich komponentów 
podzespołów, jak:  

i (wytłoczki karoseryjne, wzmocnienia), 
− elementy z tworzyw sztucznych - obejmujące m.in. zderzaki, zbiorniki paliwa, panele drzwiowe, 

tablice rozdzielcze, wygłuszenia, elementy wyposażenia kabiny, 
− wiązki elektryczne,  
− odlewy i odkuwki, 
− szyby samochodowe. 

 
żniejszych przedsiębiorców należy zaliczyć m.in.: Delphi, Faurecia, Lear, TRW, Valeo, 

zemysł ten od wielu lat wypracowuje dodatnie saldo w obrotach bieżących handlu 

tawczych. 

y arczy, z pewnym opóźnieniem, zaczął także negatywnie oddziaływać 

realizacji konkluzji Rady Unii Europejskiej odnośnie do Komunikatu Komisji w sprawie 
CARS 21, 

− monitorowanie wdrażania projektów wspólnotowych i krajowych regulacji objętych 
Komunikatem Komisji w sprawie CARS 21, 

− opracowywanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych do wdrożenia na poziomie 
krajowym wpływających na rozwój konkurencyjnego rynku i produkcji branży motoryzacyjnej, 

co pozwoliło na podjęcie skoordynowanych prac nad działaniami stabilizującymi funkcjonowanie branży 
motoryzacyjnej i mających na celu przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia. 
 

 ciągu ostatnich lat stała się ważnym europejs
i 

− silniki do samochodów - w Polsce zlokalizowanych jest 5 dużych fabryk silników 
samochodowych, przy czym dominuje produkcja silników wysokoprężnych prowadzona przez 
4 zakłady,  

− metalowe części tłoczone i spawane – elementy nadwoz

Do najwa
Kirchhoff, TENNECO, SEWS, Toyota, Volkswagen, Ispol, Fiat – GM Powertrain . 
 
Według wstępnych danych dotyczących obrotów handlu zagranicznego za rok 2008, eksport 
bezpośredni przemysłu motoryzacyjnego wyniósł blisko 19 mld EUR i był o 11% większy niż rok 

cześniej. Prw
zagranicznego, które w 2008 roku wyniosło ponad 6,9 mld EUR. Udział eksportu przemysłu 
motoryzacyjnego w eksporcie polskiego przemysłu osiągnął w 2008 r. poziom 17%. Największymi 
partnerami handlowymi w polskim eksporcie są Niemcy (5,1 mld EUR), Włochy (3,1 mld EUR), Wielka 
Brytania (1,2 mld EUR), Francja (1,1 mld EUR) oraz Hiszpania (0,9 mld EUR).  
 
Państwa członkowskie UE zanotowały w 2008 r. niższy o ok. 1 mln pojazdów, poziom sprzedaży 
w porównaniu do roku 2007, co oznacza spadek o około 8%. Z uwagi na usztywnienie polityki 
kredytowej banków (znaczna część samochodów nabywana jest w oparciu o różne opcje kredytowe) 
na rok 2009 prognozy przewidują obniżenie sprzedaży na rynkach europejskich o następne 10-20%, 
w segmencie samochodów osobowych i do 30% w segmencie samochodów ciężarowych. Są to bardzo 
istotne wskaźniki bowiem działalność polskiego przemysłu motoryzacyjnego oparta jest o sprzedaż 
na rynkach zewnętrznych, gdzie lokowane jest 97% z blisko 1 miliona wyprodukowanych samochodów 
osobowych i dos
 
Światow  kryzys gospod
na gospodarkę Polski, w tym szczególnie silnie na sektor motoryzacyjny, w ogromnym stopniu 
uzależniony od popytu zagranicznego. Poczynając od października 2008 r. nastąpiło w tym sektorze 
zmniejszenie produkcji i redukcja zatrudnienia. 
 
Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 128 z dnia 21 listopada 2008 r. powołano Międzyresortowy 
Zespół do spraw wzrostu konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego, do zadań którego należy: 

− wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem działań administracji rządowej 
dla 
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9.2.2.3 Sektor chemiczny 59 (łącznie z farmaceutycznym) 
 

wnież liczba pracujących 
 224,7 tys. osób w 2007 r. do ponad 232,6 tys. osób w 2008 r.  

 dziale 25 do 3,5% (w 2007 r. wyniósł 6,1%). Największe pogorszenie wskaźnika 
dnotowano w produkcji włókien chemicznych, który charakteryzuje się znaczną deficytowością 

p ywa aktualnego zapotrzebowania 

W 2008 r. w przemyśle chemicznym funkcjonowały 1.824 podmioty gospodarcze (przed rokiem 1.759), 
w tym 1.392 jednostki rentowne. Zwiększyła się liczba rentownych spółek w zakresie produkcji: 
pestycydów oraz środków myjących i kosmetyków. Zwiększyła się ró
z
 
Przychody przemysłu chemicznego z całokształtu działalności wzrosły z 99,1 mld zł w 2007 r. 
do 102,7 mld zł w 2008 r. Największą dynamikę przychodów odnotowano w produkcji: pestycydów 
(180%), wyrobów farmaceutycznych (111,7%) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych (105,5%). 
Jednocześnie pogorszył się wynik finansowy netto w produkcji wyrobów chemicznych z 4,1 mld zł w 
2007 r. do 3,4 mld zł w 2008 r., natomiast w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych z 2,3 mld 
zł w 2007 r. do 1,2 mld zł w 2008 r. 
 
Wskaźnik rentowności obrotu brutto w 2008 r. w dziale 24 zmalał do poziomu 7,2% (w 2007 r. wyniósł 
8,5%), natomiast w
o
działalności. 
 
Nakłady inwestycyjne ogółem w przemyśle chemicznym w 2008 r. wzrosły w stosunku do 2007 r., 
do poziomu 7,1 mld zł. Wzrost nakładów odnotowano jedynie w produkcji: wyrobów chemicznych 
pozostałych, podstawowych chemikaliów, pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, farb i lakierów oraz 

yrobów z tworzyw sztucznych. w
 
Przemysł chemiczny jest bazą surowcową dla produkcji nowoczesnych wyrobów. Zastosowanie 
chemikaliów w gospodarce rośnie. W efekcie obserwujemy wzrost popytu na tworzywa sztuczne, 
kauczuki, farby i lakiery, a w konsekwencji na podstawowe surowce petrochemiczne (tzn. produkty 
rzerobu ropy naftowej). Niestety produkcja krajowa nie pokr

na te chemikalia. Powoduje to wzrost i tak wysokiego deficytu w handlu zagranicznym. Polski przemysł 
chemiczny charakteryzuje się wysoką dynamiką importu i ujemnym saldem obrotów z zagranicą 
(-8,62 mld EUR w 2008 r.). Eksport przemysłu chemicznego w 2008 r. wyniósł 13,7 mld EUR, a import 
22,4 mld EUR. 
 

amka 12 System REACH R
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 
2008 r. trwała rejestracja wstępna substancji chemicznych. Obowiązek rejestracji wstępnej spoczywał 
na przedsiębiorcach produkujących na terenie Unii Europejskiej lub importujących spoza UE substancje 
chemiczne w ilościach ponad 1 tonę/rok. Substancje (oraz wyroby zawierające te substancje), które nie zostały 
zarejestrowane wstępnie, po 1 grudnia 2008 r. nie mogą być wprowadzane na rynek.  
W trakcie półrocznego okresu, przedsiębiorcy z UE (oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) dokonali niemal 3 mln 
rejestracji. Do rejestracji wstępnej przystąpiło ponad 2,4 tys. polskich podmiotów dokonując niemal 173 tys. 
rejestracji. 
 

                                                 
59 Przemysł chemiczny obejmuje PKD 24 (produkcja wyrobów chemicznych) i PKD 25 (produkcja wyrobów gumowych i z 
tworzyw sztucznych). Dane dotyczą podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób. 
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9.2.  
 

 ramach sektora hutnictwa żelaza i stali w 2008 r. działało 83 przedsiębiorstwa60. Dominującą pozycję 

2006 r. został formalnie zakończony proces restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce, 
rowadzony w oparciu o program Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2006 r. 

j 
onkurencyjności. 

  

łem, jest to ilość porównywalna do ilości 

ln zł. Wdrożone technologie oraz nowoczesne 

omunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego 

stanie wymogom środowiskowym Wspólnoty oraz 
przystosowanie się do wymagań związanych z celami dotyczącymi zmian klimatu, 

− promowanie badań i rozwoju, innowacji oraz wysokich kwalifikacji, 

                                                

2.4 Sektor hutnictwa żelaza i stali 

W
wśród nich zajmuje 29 przedsiębiorstw typowo hutniczych. Zatrudnienie na koniec roku 2008 wynosiło 
29,4 tys. osób, i tym samym było wyższe od zatrudnienia w roku 2007 o 2%. 
 
31 grudnia 
p
Dokonania restrukturyzacyjne hutnictwa żelaza i stali, zmiany organizacyjne i przeprowadzone procesy 
prywatyzacyjne sprawiły, że sektor stał się nowoczesny oraz uzyskał możliwości dalszego 
zrównoważonego rozwoju. 14 lutego 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie końcowe 
z realizacji programu Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2006 r. 
z zaleceniami m.in. dalszego monitorowania procesu restrukturyzacji do 2010 r. W Sprawozdaniu 
wskazano, że rozpoczęte procesy restrukturyzacyjne będą w przyszłości kontynuowane przez 
przedsiębiorstwa hutnicze, gdyż jest to warunek konieczny do utrzymania ich międzynarodowe
k
 
W roku 2008 sektor hutnictwa i stali odczuł wyraźny wpływ kryzysu finansowego. Produkcja stali 
surowej w 2008 r. wyniosła 9,7 mln ton (o 8% mniej niż w roku 2007). Przychody ze sprzedaży 
produktów wyniosły 34,7 mld zł, i były wyższe od przychodów z roku 2007 o 9%. Jednak zdecydowanie 
większy wzrost zanotowano w przypadku kosztów działalności (20%). Konsekwencją tej sytuacji był 
spadek – w porównaniu do roku 2007 - zysku netto aż o 47%, oraz niska rentowność netto: 5,4%.
 
Bilans wymiany handlowej jest niekorzystny zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. W 2008 
r. zaimportowano do Polski 8,2 mln ton wyrobów stalowych ogó
z 2007 r. (wzrost importu wyniósł 0,1%). Eksport wyrobów hutniczych ogółem w 2008 r. wyniósł 
natomiast 5,4 mln ton i był wyższy od eksportu z roku 2007 o 5,1%. 
 
Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne i modernizacyjne w roku 2008 wyniosły 2,1 mld zł, natomiast 

ydatki na przedsięwzięcia ekologiczne 141 mw
urządzenia produkcyjne powodują, że wyroby krajowego hutnictwa stają się konkurencyjne na poziomie 
europejskim. Dalszy rozwój technologiczny i produkcyjny sektora zależny będzie m.in. od rozdziału 
uprawnień do emisji CO2. 
 
2 lutego 2008 r. opublikowany został K2

w sprawie konkurencyjności przemysłu metalurgicznego (COM(2008)108). Komunikat kompleksowo 
prezentuje zagadnienia związane z utrzymaniem i wzmocnieniem konkurencyjności przemysłu 
metalurgicznego, który obejmuje hutnictwo żelaza i stali, hutnictwo metali nieżelaznych, jak również 
przemysły przetwarzające wyroby hutnicze w łańcuchu wartości dodanych, jak np. budownictwo, 

otoryzacja, sektor stoczniowy. Propozycje Komisji Europejskiej obejmują działania mające na celu m
wzmocnienie konkurencyjności przemysłu metalurgicznego poprzez: 

− zapewnienie dostaw energii oraz konkurencyjności ich cen poprzez dobrze funkcjonujące rynki 
energii, 

− stworzenie warunków pozwalających na spro

 
60 Wg PKD – produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (grupa 27.1), produkcja rur (grupa 27.2), pozostała obróbka 
wstępna żeliwa i stali (grupa 27.3) dot. pow. 9 zatrudnionych. 
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− stworzenie otwartych i konkurencyjnych rynków światowych oraz usunięcie zakłóceń 
w wymianie handlowej w zakresie metali i surowców. 

 
Komisja Europejska, przedstawiając problemy kluczowych czynników wpływających na wyniki sektora 
metalurgicznego, zaproponowała działania, które wzmocnią konkurencyjność tego przemysłu 

 przyszłości, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów redukcji emisji gazów cieplarnianych 

taryfowe bariery, takie jak 
ieuzasadnione wymagania jakościowe i certyfikacyjne, mogą się przyczyniać do zniekształceń 

.2.2.5 Sektor elektroniczny 

tania wymogom globalnej 
onkurencji oraz pociąga za sobą ekspansję innych sektorów gospodarki o wysokim potencjale.  

anie największy wzrost 
w stosunku do 2007 r. (26,1%) spośród wszystkich działów przetwórstwa przemysłowego, a także 

la działu 30 wyniósł 182,1 mln zł, a dla działu 32 minus 74,2 mln zł. 
yniki finansowe netto wyniosły odpowiednio 153,5 mln zł i minus 149,9 mln zł, a wskaźniki 

  

w
do 2020 r. 
 
8-9 czerwca 2009 r. odbyła się 66. Sesja Komitetu Stali OECD, na której stwierdzono, że w reakcji 
na trudności gospodarcze w sektorze wywołane światowym kryzysem finansowym, pojawiło się ryzyko 
wystąpienia negatywnych zjawisk. Instrumenty w postaci subsydiów mogą naruszać zasady uczciwej 
konkurencji, zaś przypadki manipulowania przy cłach oraz poza
n
w przebiegu strumieni handlu zagranicznego. Wyrażane są poglądy, że jeśli te negatywne zjawiska 
w sektorze upowszechnią się, wpłynie to ujemnie na przebieg obecnego spowolnienia gospodarczego. 
 
9
 
Sektor elektroniczny należy do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie. Stymuluje 
postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny oraz w dużej mierze decyduje o rozwoju 
cywilizacyjnym. Wpływa na zdolność gospodarki narodowej do spros
k
 
W sektorze elektronicznym61, w sferze produkcji działa w Polsce łącznie ok. 7,4 tys. podmiotów 
gospodarczych, z czego prawie 95% to mikroprzedsiębiorstwa.  
 
Działy 30 i 32 zanotowały dwa zdecydowanie największe wzrosty produkcji sprzedanej w latach 2000-
2008 – odpowiednio 3,5 oraz 4-krotnie. W 2008 r. dział 32 zanotował zdecydow

większą dynamikę roczną niż po trzech kwartałach. 
 
Sektor elektroniki w znacznie mniejszym stopniu niż inne sektory odczuł dotychczas skutki obecnego 
kryzysu światowego; dział 32 jeszcze w grudniu 2008 r. osiągnął wzrost produkcji sprzedanej o 12,2%. 
Można się jednak obawiać, że i tu nastąpi pogorszenie sytuacji – zwłaszcza dla produktów i ich grup 
w znacznym stopniu opartych na eksporcie. 
 
W 2008 r. także w eksporcie sektor elektroniczny (odpowiadający w przybliżeniu działowi CN 85) 
uzyskał 10% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego i osiągnął wartość 14,1 mld EUR. Przykładowo, 
eksport odbiorników TV (HS 8528) miał wartość 3,92 mld EUR (wzrost o 17,2%), części odbiorników 
TV (HS 8529) – 1,28 mld EUR (19%), a telefonów przewodowych (HS 8517) – 823,7 mln EUR (46,8%). 
 
W 2008 r. wynik finansowy brutto d
W
rentowności ze sprzedaży odpowiednio 4,9% i 2,2%. 
 

                                               
61 W oparciu o klasyfikację statystyczną PKD-2004 (możliwą do wykorzystania jeszcze tylko dla danych z 2008 r.) sektor 
elektroniczny można rozumieć jako działy PKD 30 (‘produkcja maszyn biurowych i komputerów’) oraz PKD 32 (‘produkcja 
sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych’). 
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Polska w ostatnich latach stała się liderem w Unii Europejskiej w zakresie produkcji odbiorników 

ej producenci sprzętu 
lekomunikacyjnego: Siemens, Alcatel, Lucent Technologies. W Polsce zainwestowały też kolejne 

iatowych. W przypadku sprzętu audio 
wideo (bez telewizorów) jest to praktycznie 100% importu. 

Pro c ce jest bardzo rozdrobniona – zdominowana przez tzw. mały 
mon małe firmy. Poza znanymi, światowymi markami jak: IBM, HP, 
czy h już markach. Zaliczyć do nich należy przede 
wsz k ter oraz Vobis. 
 
W segmencie elektronicznego sprz
są u  przypadku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów 
rak z rtowane. W kraju działa ponad 20 firm zajmujących się segmentem 

łaskich telewizorów/monitorów – staliśmy się też poważnym 

 
9.2.2.6 Sektory przemysłu lekkiego (włókienniczy, odzieżowy i skórzany)  
 
Na koniec 2008 r. w sektorach przemysłu lekkiego w Polsce funkcjonowało około 1,3 tys. 
przedsiębiorstw (o 0,8% mniej niż przed rokiem), które zatrudniały ponad 134 tys. pracowników, czyli 
o ok. 13% mniej niż w 2007 r.  
                                                

telewizyjnych. W 2008 r. realizowane były kolejne inwestycje w tym zakresie, w tym rozpoczęte 
lub zaplanowane wcześniej. Produkcja telewizorów w Polsce, w 2008 r. przekroczyła 16,7 mln sztuk 
i wzrosła o 27,1% w stosunku do 2007 r. Niemal cała ta produkcja przeznaczona jest na eksport, 
głównie do krajów Unii Europejskiej. 
 
Najważniejszymi inwestorami w sferze produkcji są: amerykańska firma Jabil Kwidzyn (odbiorniki 
telewizyjne, komponenty elektroniczne – do 2004 r. fabryka Philips), LG Electronics (odbiorniki TV i inny 
sprzęt powszechnego użytku), Daewoo Electronics (odbiorniki TV, DVD) oraz trz
te
koncerny, które rozpoczną lub w ostatnim okresie już rozpoczęły produkcję telewizorów płaskich. Są 
to m.in. firmy: Sharp, Funai, Humax, JVC, Orion, Pronox, Toshiba i TPV. 
 
Na rynku audio-wideo działa też kilkudziesięciu dystrybutorów elektroniki użytkowej, zapewniając 
obecność na rynku polskim wszystkich liczących się marek św
i 
 

duk ja sprzętu komputerowego w Pols
taż. Na rynku dominują średnie i 
Dell; jest też kilku producentów krajowych o uznanyc
yst im firmy: NTT System, Optimus, Action, DTK Compu

ętu biurowego jedynym wyrobem produkowanym w kraju 
rządzenia fiskalne, natomiast w
tyc nie 100% sprzętu jest impop

urządzeń fiskalnych, z czego ok. 11 zajmuje się ich produkcją. Do głównych producentów urządzeń 
fiskalnych zaliczyć należy: Novitus (dawny Optimus IC), Elzab, Posnet, Innova, UPOS, Emar. Jedynie 
niewielka ilość produkowanych w kraju urządzeń fiskalnych jest eksportowana. 
 
Warto też wspomnieć o produkcji artykułów gospodarstwa domowego (AGD)62. W ostatnich latach 
do Polski napłynęło wiele bezpośrednich inwestycji zagranicznych znanych wiodących koncernów, 

 wyniku czego – obok produkcji pw
producentem AGD (w dużej części przeznaczonych na eksport). W 2008 r. wyprodukowano w Polsce 
2,3 mln sztuk chłodziarek i zamrażarek (o 3,1% mniej niż w 2007 r.), 2,5 mln pralek automatycznych 
(o 28,7% więcej) oraz ponad 1 mln kuchenek gazowych z piekarnikiem (wzrost o 18,6%). 
 
Komputery, oprogramowanie, telekomunikacja, elektroniczny sprzęt biurowy i sprzęt powszechnego 
użytku oraz różnego rodzaju podzespoły i technologie elektroniczne w coraz większym stopniu 
występują w innych produktach, stwarzając tym samym ich użytkownikom zupełnie nowe 
lub poszerzone możliwości. Stąd znaczenie elektroniki i produktów elektronicznych dla gospodarki 
i społeczeństwa znacząco przekracza udział wyrobów sektora elektronicznego w produkcji ogółem 
sekcji przetwórstwo przemysłowe. 

 
62 Produkcja ta klasyfikowana jest w dziale 29 PKD-2004, ale w PKD-2007 mieści się w dziale 26, który wraz z działem 27 
można obecnie traktować umownie jako sektor elektroniczny. 
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Przychody przemysłu lekkiego63 z całokształtu działalności w 2008 r. zmniejszyły się do kwoty 

tu o ok. 9%, 
 włókienniczy o ok. 6%. Saldo obrotów handlu zagranicznego przemysłu lekkiego jest dodatnie 

− spadek zamówień krajowych, 

cji Harmonogram działań na rzecz sektorów 

pcja horyzontalnej polityki przemysłowej 

19,7 mld zł (dynamika 2008/2007 99,6%), przy czym wzrost przychodów o 17% dotyczył przemysłu 
odzieżowego, natomiast spadek o 14% i 5,4% odpowiednio przemysłu skórzanego i włókienniczego. 
Obniżce uległy wskaźniki rentowności ze sprzedaży: we włókiennictwie z 4,0% do 2,8%, w produkcji 
odzieży z 3,4% do 2,6%, a w produkcji skór z 5,3% do 4,8%. Rentowność w przemyśle lekkim jest 
znacznie niższa od przeciętnej rentowności całego przemysłu przetwórczego. Na omówione wyżej 
ukształtowanie się przychodów i rentowności w przemyśle przetwórczym, w tym w przemyśle lekkim 
w roku 2008 decydujący wpływ miała sytuacja gospodarcza w IV kwartale 2008 r. 
 
Obroty handlu zagranicznego przemysłu lekkiego w 2008 r. wskazują na spadek eksportu wyrobów 
przemysłu lekkiego o ok. 8,2% i spadek importu o 17,3%. Największy spadek eksportu wystąpił 
w przemyśle skórzanym i wyniósł ok. 14%. Przemysł odzieżowy odnotował spadek ekspor
a
zarówno w całym sektorze, jak i poszczególnych podsektorach. 
 
Do negatywnych skutków oddziaływania kryzysu finansowego na sektor przemysłu lekkiego należy: 

− spadek zamówień eksportowych, 

− ograniczenie dostępu do kredytów obrotowych, 
− ograniczenie dostępu do kredytów inwestycyjnych, 
− pogorszenie płynności finansowej z tytułu spadku sprzedaży, zatorów płatniczych, braku 

dostępu do kredytów, 
− ograniczenie zatrudnienia. 

 
Obecna sytuacja może doprowadzić do zwolnień pracowników i ograniczenia potencjału przemysłu, 
który będzie trudny do odbudowania gdy poprawi się koniunktura na rynku. Należy zauważyć, 
że przemysł jeszcze przed kryzysem odczuwał brak wykwalifikowanych pracowników średniego 
i wyższego szczebla. W ostatnich latach przeszedł gruntowną restrukturyzację techniczno-
technologiczno-organizacyjną, która zaowocowała poprawą pozycji konkurencyjnej wyrobów przemysłu 
lekkiego na globalnym rynku. 
 
W 2008 r. został przygotowany i przyjęty do realiza
przemysłu lekkiego 2008 -2013. Podstawą przygotowania Harmonogramu były rekomendacje zawarte 
w Analizie konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego przyjętej przez kierownictwo Ministerstwa 
Gospodarki 9 kwietnia 2008 r. Harmonogram zawiera 22 zadania, które ukierunkowane 
są na specyficzne, sektorowe problemy przemysłu lekkiego, zidentyfikowane w oparciu o zapisy 
obszarów horyzontalnych zawartych w dokumencie Konce
w Polsce, m.in. takich jak: badania i rozwój oraz innowacyjność, kapitał ludzki, uproszczenie i poprawa 
systemu regulacji prawnych, ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, dostęp do kapitału, rynki 
zbytu i ochrona własności przemysłowej. 

 

                                                 
63 Dane ekonomiczno-finansowe dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
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9.2.2.7 Sektory oparte na drewnie 
 
Polskie sektory oparte na drewnie mają istotne znaczenie dla rozwoju całej gospodarki. Przed 

ystąpieniem obecnego kryzysu ich udział w tworzeniu PKB wynosił 4,3%, a w wartości dodanej brutto 

. Branże uzależnione od inwestycji w budownictwie i od popytu 
agranicznego dotknięte są najsilniej (meble i płyty drewnopochodne). Branże mniej wrażliwe 

 innymi przemysłami przetwórczymi sektory drzewne charakteryzowały się dotychczas 
ysoką i stale rosnącą dynamiką eksportu, większym udziałem wartości dodanej w produkcji wyrobów 

cim producentem płyt pilśniowych 
orowatych, szóstym – płyt wiórowych i płyt pilśniowych twardych. Polskie meble zajmują dziesiątą 

światowej i w krajach – głównych partnerach 
handlowych, a ta obecnie znacznie się pogorszyła w związku ze światowym kryzysem finansowym 
i gospoda ę w połowie 2008 r.  

. 

.04.116.1206). Istotnie ogranicza to możliwości 
ozyskania surowca na potrzeby polskiego przemysłu drzewnego. Wysoki wzrost popytu na drewno, 

jaki miał miejsce w ostatnich latach do III kwartału 2008 r., warunkowany był głównie rozszerzeniem 
rynku surowca drzewnego na państwa UE, tj. popytem zgłaszanym ze strony przedsiębiorstw 

w
ok. 3%. Generowały ponad 11% produkcji sprzedanej przemysłu i dawały pracę 391 tys. osób. Materiały 
i wyroby drzewne stanowiły ok. 10% polskiego eksportu i blisko 5% importu. Obecny kryzys dotyka 
w różnym stopniu poszczególne branże drzewne, w zależności od stopnia wrażliwości na koniunkturę 
i stopnia uzależnienia od eksportu
z
na koniunkturę, oraz w których występuje luka netto w produkcji krajowej pokrywana z importu (który 
globalnie kurczy się szybciej – przez co poprawia się saldo w bilansie handlowym) odczuwają efekty 
kryzysu w znacznie mniejszym stopniu (branża celulozowo-papiernicza). Sytuacja zmienia się jednak 
z miesiąca na miesiąc i trudno przewidzieć obecnie rozmiar tych spadków w skali rocznej.  
 
Pozycja konkurencyjna sektorów opartych na drewnie na krajowym rynku jest w dłuższym okresie silna. 
W porównaniu z
w
oraz lepszymi wynikami finansowo-ekonomicznymi niż przeciętnie.  
 
Na tle świata pozycja konkurencyjna polskich sektorów opartych na drewnie jest relatywnie silna z racji 
posiadanych zasobów leśnych i drzewnych, a także znaczenia w światowej produkcji i w wymianie 
handlowej polskich mebli i płyt drewnopochodnych. Polska jest trze
p
pozycję w światowej produkcji i czwartą w światowym eksporcie.  
 
O potencjale globalizacyjnym polskich sektorów opartych na drewnie świadczą: istniejące już relatywnie 
silne międzynarodowe powiązania kapitałowe (globalizacja technologii i finansów/kapitału), duże 
znaczenie handlu międzynarodowego (zwłaszcza eksportu), globalizacja rynków i strategii, 
upodabnianie się stylów życia i modeli konsumpcji. Branże o największym potencjale globalizacyjnym 
to: przemysł płyt drewnopochodnych i meblarstwo. Rozwój polskiego rynku drzewnego uzależniony jest 
w dużym stopniu od koniunktury w gospodarce 

rczym, który rozpoczął si
 
Strona popytowa rynku drzewnego jest ograniczana barierami występującymi w wymianie handlowej 
z krajami spoza Unii Europejskiej. Są to zwłaszcza: wysokie cła (uzależnione od wagi) w obrocie 
meblami z Federacją Rosyjską, techniczne ograniczenia w handlu krajów Unii Europejskiej z USA, 

ymagania fitosanitarne w obrocie opakowaniami z drewnaw
 
Rozwój sektorów opartych na drewnie wyznaczają również istotne uwarunkowania występujące 
po stronie podażowej. Ważna jest przede wszystkim dostępność drewna z krajowej bazy surowcowej, 
a także możliwości zwiększania zdolności produkcyjnych jego przerobu. Duży wpływ ma też koniunktura 
w krajach-dostawcach, będących kluczowymi zagranicznymi partnerami handlowymi. 
 
Podaż surowca drzewnego na polskim rynku jest silnie zdeterminowana monopolistyczną pozycją 
Lasów Państwowych oraz zasadą trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, wprowadzonej na mocy 
stawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.Uu

p
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zagranicznych oraz pojawieniem się na rynku sektora energetycznego. Obserwowany dotychczas 
deficyt surowca drzewnego w związku ze światowym kryzysem gospodarczym tymczasowo zmniejszył 
ię. 

na drewno 
 imporcie z Federacji Rosyjskiej). 

liwość tej branży 
a koniunkturę. 

W dłuższym okresie można się spodziewać dalszego systematycznego wzrostu popytu na większość 
materiałów drzewnych i na drzewne wyroby finalne, co spowoduje umiarkowany wzrost ich produkcji. 

 szczególności należy oczekiwać: pobudzenia rynku materiałów tartych, dalszego stabilnego wzrostu 

mysł stoczniowy64 

kurencyjnym 

kcyjnych (Stoczni Gdynia S.A., Stoczni 
zczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdańsk S.A). Na rzecz całego przemysłu stoczniowego pracuje 

ogółem ok. 70 tys. osób – ok. 800 polskich przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych jest 
związanych umowami kooperacyjnymi ze stoczniami. 
 

                                                

s
 
Import drewna może być jedynie częściowym rozwiązaniem problemów zaopatrzeniowych sektorów 
drzewnych, po pierwsze – ze względu na wysoki koszt transportu, a po drugie – z uwagi na bariery 
występujące w imporcie surowca drzewnego i materiałów drzewnych (np. cło eksportowe 
w
 
Podaż na rynku produktów opartych na drewnie wzrastała do połowy 2008 r. dzięki rozwojowi zdolności 
produkcyjnych. Duży udział w tym procesie miał transfer kapitału zagranicznego w formie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zainteresowaniem inwestorów zagranicznych cieszyła się 
dotąd przede wszystkim branża celulozowo-papiernicza i meblarstwo oraz przemysł płyt 
drewnopochodnych. Pomimo kryzysu gospodarczego procesy inwestycyjne są kontynuowane w branży 
celulozowo-papierniczej ze względu na lukę w produkcji krajowej oraz mniejszą wraż
n
 
W sektorach opartych na drewnie niezadowalający jest poziom innowacyjności, mimo obserwowanej 
poprawy. Częściowo wynika to z małej podatności niektórych branż drzewnych na innowacje, co jest 
efektem specyfiki procesów technologicznych (np. stosunkowo prosta faza przetarcia drewna). Szansą 
dla wzrostu innowacyjności sektorów drzewnych jest korzystanie ze środków Unii Europejskiej 
i istniejących krajowych instrumentów wspierających innowacyjność. 
 

W
produkcji i zużycia płyt drewnopochodnych (jednak o różnej skali i zakresie zmian w zależności 
od stopnia innowacyjności produktów tej branży i możliwości nowych zastosowań), rosnącego popytu 
i produkcji takich finalnych wyrobów drzewnych, jak: okna, drzwi, meble, papier i tektury oraz 
ich przetwory. Cechy branży o charakterze schyłkowym wykazuje jedynie produkcja tradycyjnych 
opakowań z drewna (skrzyń, skrzynek, beczek itp.). 

 
.2.2.8 Prze9

 
Polski przemysł stoczniowy to sektor o dużych możliwościach eksportowych (udział eksportu stanowi 
onad 90% produkcji ogółem). Podobnie jak w innych krajach UE, działając na silnie konp

rynku światowym, odgrywa znaczącą rolę w gospodarce.  
 
Wartość przychodów z całokształtu działalności w 2008 r. wyniosła 7,6 mld zł, co stanowi wzrost 
do roku poprzedniego o ok. 5%. W sektorze funkcjonowało 149 przedsiębiorstw (o 14 więcej niż 
w 2007 r.). W stoczniach produkcyjnych i remontowych zatrudnionych było w grudniu 2008 r. 16,5 tys. 
osób. Trudności występujące w ostatnich czterech latach spowodowały spadek zatrudnienia, 
zczególnie w trzech największych stoczniach produs

S

 
64 Według klasyfikacji PKD 35.1. przemysł stoczniowy obejmuje budowę i remonty statków morskich, a także: łodzie 
rekreacyjne, sportowe, motorowe, żaglowe itp. 
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W 2008 r. stocznie wybudowały 20 statków o wartości 700 mln USD (w 2007 r. stocznie przekazały 
armatorom statki o wartości 950 mln USD). 
 
W ostatnich latach obserwuje się znaczny spadek udziału polskiego przemysłu stoczniowego zarówno 

nych zamówień 
anych statków 

na trzecim miejscu w Europie. W 2008 r. Polska zajęła odpowiednio 8 i 9 miejsce w Europie. 
 
Od 2004 r. następuje spadek zawieranych przez polskie stocznie nowych kontraktów na statki – 
 poziomu 0,8 mln CGT w 2004 r. do 0,1 mln CGT w 2007 i 2008 r. Od 1 czerwca 2005 r. Komisja 

Europejska prowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy publicznej udzielonej 
toczni Gdańsk S.A.  

ła 

ch decyzji 19 grudnia 2008 r. przyjęta została ustawa o postępowaniu 
ompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, 

orskie stocznie remontujące statki, tj. Gdańska Stocznia REMONTOWA S.A., Szczecińska Stocznia 

 kryzys finansowy wpłynął na jej 
ogorszenie. 

ści tego sektora poprzez innowacje, wiedzę i przedsiębiorczość. 
Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Europy możliwe jest w segmencie wysoko specjalistycznych 
statków – dlatego stocznie europejskie, w tym polskie ukierunkowane są na budowę statków 
zaawan i przyjaznych środowisku 

p.: samochodowce, chemikaliowce, promy pasażerskie). 

w produkcji, jak i w ilości zamówień na statki. W 2004 r. Polska pod względem posiada
plasowała się po Niemczech na 2 miejscu w Europie, a pod względem wyprodukow

z

na restrukturyzację Stoczni Gdynia S.A., Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i S
 listopada 2008 r. Komisja wydała decyzje, w których stwierdziła, że pomoc publiczna zosta6

udzielona Stoczniom w Gdyni i Szczecinie z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu WE, nakazując 
sprzedaż aktywów tych stoczni – w ciągu 7 miesięcy – w drodze otwartego przetargu. 
 
W celu wykonania ty
k
określająca między innymi zasady, warunki oraz tryb sprzedaży składników majątku stoczni, a także 
zasady zwolnień pracowników. W oparciu o tę ustawę, majątek dwóch stoczni był przedmiotem 
sprzedaży w przetargu otwartym, który zakończył się 31 maja 2009 r. O profilu produkcji oraz ilości 
osób, które będą zatrudnione w tych podmiotach zdecydują nowi właściciele. 
 
Stocznia Gdańsk S.A. opracowała program restrukturyzacji, który 22 lipca 2009 roku został 
zaakceptowany przez Komisję Europejską. 
 
M
Remontowa GRYFIA S.A., Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w Gdyni i Morska Stocznia Remontowa 
S.A. w Świnoujściu zatrudniają 5 tys. osób, są w większości – poza Gdańską Stocznią Remontową S.A. 
sprywatyzowaną w 2001 r. – jednoosobowymi spółkami skarbu państwa. Działają one na innym rynku 
niż przemysł budowy statków, a 70% remontów statków stanowi eksport. Sytuacja ekonomiczna w tych 
stoczniach na koniec 2008 r. była dobra, niemniej w 2009 r. globalny
p
 
Statki budowane przez europejskie stocznie, w tym stocznie polskie - pomimo wzrastającej konkurencji 
ze strony producentów azjatyckich - uznawane są za lepsze pod względem technicznym.  
 
Strategia wobec przemysłu stoczniowego zawarta jest w unijnym programie Leadership 2015, który 
zakłada wzrost konkurencyjno

sowanych i skomplikowanych technicznie, o wysokiej jakości 
(n
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10 B RGETYCZNE POLS

10.1  Sytuacja na rynku paliwowo – energetycznym 

10.1.1 B p  systemu elektroenergetycznego
 
Wzrost za tr ktryczną powoduje, iż szczególnie istotnym zagadnieniem staje 
się zapewnien o z odpowiednim wykorzystaniem krajowych 

ytwórczych 

ycofanie z eksploatacj ó etycznych 
niespełn ycofywanie z eksploatacji starych ł wytwarzania energii 
elektryc gla, powinno się odby op tępowanie 
ich nowoczesny  wysoko sprawne tec gie ia węgla. 
Wymog wzrost udziału elektrowni i cie azowych, 
odnawia żenie budowy elektrowni jądrowych, zgodnie z zasadami 
zrównow

ństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) ma przede 
eciowej, niezbędnej dla zapewnienia ciągłości dostaw 

[MW] 

E STWO ENEZPIECZEŃ KI 

 

ez ieczeństwo krajowego  

po zebowania na energię ele
ie wystarczającego potencjału wytwórczeg

źródeł energii pierwotnej. Wiąże się to z koniecznością budowy nowych mocy w
 najbliższych latach. w

 
Biorąc pod uwagę wymagania ekologiczne, wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej i zapisów 
Traktatu Akcesyjnego konieczne staje się w i blok

źród
w energ

iających
znej, pra

 odpowiednich norm. W e
cujących w oparciu o spalanie wę

tującymi
wać p rzez zas

mi jednostkami, wykorzys
że 

hnolo  spalan
i ekologiczne wymuszają tak

wa
elektro płowni g

lnych źródeł energii i roz
ażonego rozwoju. 

 
Na zachowanie bezpiecze
wszystkim wpływ poziom rozwoju infrastruktury si
nergii elektrycznej. Obecny poziom połączeń transgranicznych w Polsce nie zapewnia efektywnego e

funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Pozycja kraju tranzytowego wymagać będzie podjęcia 
wielokierunkowych działań w celu rozbudowy zdolności przesyłowych. 
 
Ważnym problemem pozostaje ograniczenie strat energii w KSE poprzez zwiększenie przepustowości 
linii elektroenergetycznych, poprawę rozdziału energii i ograniczenie przesyłu energii liniami 110 kV 
na dalekie odległości. Zakłada się również rozbudowę połączeń z krajami sąsiednimi w celu 
zwiększenia zdolności przesyłu energii. Zwiększenie zdolności przesyłowych sieci 
elektroenergetycznych oraz zmniejszenie strat w przesyle stanowi istotny element tworzenia 
konkurencyjnego rynku energii. 
 

10.1.2 Sytuacja sektora elektroenergetycznego w 2008 roku65 
 
W 2008 r. podstawowe wskaźniki charakteryzujące sektor elektroenergetyczny kształtowały się 
następująco: 
1. Moc zainstalowana na koniec roku ogółem  

z tego elektrownie: 
- zawodowe (łącznie z OŹE) 

35.847 
 

33.476 

[MW] 
 

                                                 
65 Źródło: ARE S.A. Elektroenergetyka Polska w 2008 roku, 2009, Warszawa.  
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- przemysłowe 2.371 [MW] 

- przemysłowe 2.080 
W] 

[MW] 

wodowe (łącznie z OZE) 
 

146.862 
 

[GWh] 
Wh] 

- a wysokim napięci
nim napięciu 
im napięciu (nN) 
ospodarstwa dom i małe rolne 

 
2
40.
52.
28.

 
h] 
h] 

Wh] 
Wh] 

ktrycznej w roku 200 ósł 9.703 GWh, iast import 8.480 

ec 2008 długość linii energetycznych ogółem wyn 770,1 tys. km. N ególnych 
apięć długości wynosiły odpowiednio: 

Wysokie napi 45,7 tys. km 

formatorów sieciowych 135.000 MVA. 

elem strategicznym polityki energetycznej Polski w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych 
cznego, będącego realizacją konkluzji 

Rady Europejskiej z marca 2007 r. Jednym z głównych elementów pakietu jest dy a P
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii 
 nastę stwie jąca dyrektywy 2001/77/WE oraz 

 udziału energii ze źróde
2020 r., przy czym dla olsk en nosić 15%. Jedno  

ny zwiększy ii od nej w orcie  

olejnym odnawialnym źródłem energii, zarówno o dużym potencjale rozwoju, jak również notującym 
szybkie tempo wzrostu jest energetyka wiatrowa. 

2. Moc osiągalna na koniec roku ogółem  
z tego elektrownie: 

- zawodowe (łącznie z OŹE) 

35.372 
 

33.292 

[MW] 
 

[M

3. Produkcja energii elektrycznej ogółem  
z tego elektrownie: 

154.638 [GWh] 

- za
- przemysłowe 7.776 [G

4. Dostawy do odbiorców końcowych  
z tego odbiorcy: 

119.783 [GWh] 

n u (WN) 
(SN- na śred ) 

- na nisk
w tym g owe 

6.826 [GW
659 [GW
298 [G
269 [G

 
Eksport energii ele 8 wyni natom GWh. 
 
Na koni osiła a poszcz
poziomach n

ęcia (WN) ogółem 
w tym: 

- najwyższe napięcie (750-220) kV 
- wysokie napięcia 110 kV 

 
13,2 
32,5 

 
tys. km 
tys. km 

Średnie napięcia (SN) ogółem 300,5 tys. km 
Niskie napięcia (nN) ogółem 423,9 tys. km 
Moc trans

 

10.1.3 Odnawialne źródła energii (OZE) 
 
C
źródeł energii jest realizacja założeń pakietu klimatyczno-energety

rektyw arlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w p  uchyla
2003/30/WE. Zakłada ona zwiększenie
Unii Europejskiej do 20% w 

ł odnawialnych w bilansie energii finalnej 
i udział t P ma wy cześnie

wszystkie państwa członkowskie powin
w 2020 r. 

ć udział energ nawial transp do 10%

 
W dalszym ciągu głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce będzie biomasa. W związku z tym 
podejmowane będą kolejne działania mające na celu wykorzystanie tego potencjału w ramach 
tzw. generacji rozproszonej, w małych wysokosprawnych jednostkach kogeneracyjnych (przede 
wszystkim w biogazowniach). W ostatnim czasie realizowano również działania dotyczące regulacji 
w odniesieniu do procesów współspalania paliw kopalnych z biomasą. Inicjatywy te ukierunkowane były 
na zmniejszenie możliwości wykorzystywania do tych procesów biomasy leśnej, a tym samym 
zwiększanie zastosowania biomasy odpadowej i pochodzącej z upraw energetycznych. 
 
K
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Z kolei dalszy rozwój energetyki wodnej opierać się będzie przede wszystkim o tzw. małe elektrownie 
wodne ze względu na fakt, iż budowa nowych dużych jednostek wymaga zaangażowania dużych 
środków finansowych oraz spełnienia odpowiednich wymogów z zakresu ochrony środowiska. 

tałe technologie odnawialnych źródeł energii, w tym energetyka 
 
W dalszym ciągu rozwijane będą pozos
słoneczna i geotermalna. 
  
Tabela 42 Instalacje OZE na podstawie ważnych na 31 grudnia 2008 koncesji, oraz ilość energii 
elektrycznej wytworzona w tych instalacjach potwierdzona wydanymi świadectwami pochodzenia (stan 
na 29 kwietnia 2009 r.). 

 
Rodzaj źródła 

Sumaryczna moc 
zainstalowana 

[w MW] 
 

Liczba instalacji 
Ilość energii 

[w MWh] 
Elektrownie na biogaz 54,6 103 515.044 
Elektrownie na biomasę 232,0 11 220.883 
Elektrownie wiatrowe 451,1 227 790.288 
Elektrownie wodne 940,6 710 2.153.863 
Współspalanie - 28 2.538.747 
Łącznie 1 678,3 1.079 6.218.825 
Źródło: URE. 
 
Ramka 13 System tzw. zielonych certyfikatów 
Główny mechanizm wsparcia, jakim jest system tzw. zielonych certyfikatów został określony w ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). Jego istotą jest nałożony 
na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, 
obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia 
opłaty zastępczej. 
 
Uzupełnieniem tego mechanizmu jest obowiązek zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne pełniące rolę 
sprzedawcy z urzędu całej energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych, przyłączonych do sieci 
znajdujących się w obszarze działania danego sprzedawcy, po średniej cenie rynkowej energii elektrycznej. 
 
Tabela 43 - Biokomponenty – podstawowe informacje za 2008 rok 

Wyszczególnienie ia łe tanol Czysty olej 
roślinny 

Jedn. 
m ry Ogó m Bioe Ester 

Ilość biokomponentów wytworzonych przez ogół t 385. 4 131.413 wytwórców 482 86.95 167.115 
Ilość biokomponentów sprzedanych przez t 303.718 70.433 

t 65.833 5.612 1.502 
wytwórców na terytorium kraju 

h przez 
157.107 76.178 

Ilość biokomponentów sprzedanyc
wytwórców podmiotom zagranicznym 58.719 

Źródło: URE. 
 
Istotnym elementem wzrastającego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-

komponentów w transporcie, który 
ył spowodowany wejściem w życie ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

energetycznym kraju jest także dynamiczny wzrost wykorzystania bio
b
ciekłych oraz o systemie monitorowani i kontrolowania jakości paliw, a w szczególności wprowadzeniem 
w pierwszej z wymienionych regulacji, od 1 stycznia 2008 r., obowiązku zapewnienia określonego 
udziału biokomponentów w rynku paliw transportowych (tj. tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego – 
NCW). 
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O skali tego wzrostu świadczy choćby fakt, że poziom realizacji NCW w 2008 r. wyniósł 3,66% przy 
u elu zobrazowania dynamiki tego rozwoju 

należy zauważyć, iż udział biokomponentów w rynku paliw transportowych w 2007 r. wyniósł zaledwie 
0,68%. 
 
Ramka 14 Finansowanie promocji OZE 

obowiąz jącym NCW na 2008 rok wynoszącym 3,45%. W c

Elementem promocji odnawialnych źródeł energii jest możliwość uzyskania dofinansowania na działania 
związane z rozwojem wykorzystania OZE. Dofinansowanie ze środków unijnych można uzyskać przede 
wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a w szczególności w ramach Priorytetu IX 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, który zakłada zmniejszenie 
oddziaływania sektora energetyki na środowisko, a także podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji energii, poprawę efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii oraz wzrost 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. W ramach powyższego priorytetu należy 
podkreślić trzy działania o największym znaczeniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii: działanie 9.4 
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych oraz 
działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo przewiduje się możliwość 
udzielenia wsparcia na rozwój przemysłu produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej, w oparciu 
o Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, a w szcz gólności o działanie e
10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Wsparcie jest kierowane na budowę nowoczesnych linii 
technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. 
 
Wsparcie finansowe ze środków unijnych można również otrzymać w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych (RPO), za które odpowiedzialne są zarządy poszczególnych województw. Dofinansowanie mogą 
uzyskać projekty związane z budową jednostek wykorzystujących wszystkie znane rodzaje energii odnawialnej, 
w tym energię wiatru. Regiony stosują konkursową procedurę wyłaniania dofinansowania wspomnianych 
projektów. Wniosek aplikacyjny może być złożony jedynie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, który ukazuje się na stronie internetowej instytucji wdrażającej RPO. 
 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wsparcie może być także udzielane z będących w dyspozycji 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków pochodzących z kar i opłat 
zastępczych związanych z koniecznością wypełniania zapisanego w ustawie Prawo energetyczne obowiązku 
zapewnienia udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
 
Tabela 44 – Biopaliwa ciekłe – podstawowe informacje za 2008 rok 

Wyszczególnienie Jedn. 
miary Ogółem 

Na bazie 
benzyn 

silnikowych 

Na bazie 
oleju 

napędowego 

Ester 
(samoistne 

paliwo) 
Biopaliwa ciekłe wytworzone przez ogół 
producentów t 95.432 0 46.353 49.079 
Biopaliwa ciekłe sprzedane na terytorium kraju t 120.760 0 44.914 75.847 
Biopaliwa ciekłe przeznaczone do 
zastosowania w wybranych flotach oraz zużyte 
na potrzeby własne 

t 10.050 0 37 10.013 

Źródło: URE 

10.1.4 Efektywność użytkowania energii w gospodarce 
 
Po początkowym wzroście w pierwszej połowie lat 90. i osiągnięciu najwyższego poziomu w roku 1996, 
w latach 1997-2002 zużycie energii pierwotnej i finalne zużycie energii wyraźnie zmniejszały się. Spadek 
zużycia energii wynikał wówczas z realizacji programów modernizacyjnych, restrukturyzacji gospodarki, 
a także okresowo zmniejszonej aktywności gospodarczej. Przyniosły również efekty wdrażane programy 
poprawy efektywności energetycznej oraz urynkowienie cen energii. W kolejnych latach rozpoczął się 
powolny wzrost zużycia, który znacząco przyspieszył w 2006 r.  
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Wykres 35 Zużycie energii pierwotnej i finalne zużycie energii 
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Źródło: Efektywność wykorzystania energii w latach 1997-2007, GUS, Warszawa 2009. 
 
Zmiany struktury finalnego zużycia energii w głównych sektorach gospodarki odzwierciedlają kierunki 
rozwoju gospodarki. Restrukturyzacja przemysłu i działania przedsiębiorstw, mające na celu obniżenie 
energochłonności, spowodowały zmniejszenie zużycia energii w tym sektorze. Ciągły rozwój transportu 
drogowego i sektora usług utrzymuje wzrost udziału tych sektorów w krajowym zużyciu energii. 
W sektorze gospodarstw domowych wskutek wprowadzania systemu dociepleń oraz poprawy i wzrostu 
efektywności systemów grzewczych w latach 1997-2007 nastąpiła znaczna (18%) redukcja zużycia 
energii. Zmiany zachodzące w sektorze rolnictwa, polegające na likwidacji i prywatyzacji byłych 
państwowych gospodarstw rolnych i tworzeniu nowoczesnych, wielkoobszarowych gospodarstw, nie 

utrzymuje się na tym samym 
oziomie. 

przyczyniły się do oszczędności zużycia energii, która w tym sektorze 
p
 
Wykres 36 Struktura finalnego zużycia w Polsce wg sektorów 
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ródło: Efektywność wykorzystania energii w latach 1997-2007, GUS, Warszawa 2009. 
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Zużycie energii w przemyśle  

mysłu 
pożywczego, tekstylnego, maszyn i urządzeń. Znaczny spadek zużycia zanotowano w przemyśle 

a nie 
izacyjnymi mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii.  

 
Wykres 37 Zużycie finalne energii w przemyśle wg nośników 

 
Zużycie finalne energii w przemyśle podlegało podobnym wahaniom jak zużycie ogółem. W drugiej 
połowie lat 90. zaczął się spadek zużycia energii do poziomu 15 Mtoe w 2002 roku. Od tego czasu 
zużycie nieznacznie wzrasta. Ok. 60% energii zużywają przemysły: hutniczy, chemiczny i mineralny; 
udział ten nie zmienił się znacząco na przestrzeni 10 lat. Wzrost udziału w strukturze zużycia 
zanotowały przemysł chemiczny i papierniczy. Spadek udziału obserwuje się dla prze
s
stalowym. Spadki te spowodowane są głównie ograniczeniami produkcji (stal, siarka), 
przedsięwzięciami modern
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Źródło: Efektywność wykorzystania energii w latach 1997-2007, GUS, Warszawa 2009. 
 
Największą poprawę efektywności energetycznej odnotowały przemysł maszynowy i środków 
transportu, a także spożywczy i tekstylny. Najwolniej zmiany zachodzą w przemyśle hutniczym, 
papierniczym, drzewnym i chemicznym. 
 
Zużycie energii w gospodarstwach domowych 
 
Udział zużycia energii w gospodarstwach domowych w finalnym zużyciu energi
 wykazuje nieznaczną tendencję rosnącą. Struktura zużycia wg poszcz
użytkowania, wynikająca z badań ankietowych wykonanych przez GUS w 1993 r. i w 2002 r. nie 
wskazuje na znaczące zmiany w tym okresie. Malejący udział zużycia energii na ogrzewanie 
i przygotowanie posiłków jest związany z zastępowaniem niskosprawnych pieców węglowych 
nowoczesnymi urządzeniami gazowymi i elektrycznymi. Wzrost zużycia energii elektrycznej zużywanej 
o zasilania urządzeń i do

w urząd enia elektryczne i zmianami zachowań użytkownikó
wykorzystania urządzeń – pralek, zmywarek, TV, komputerów). 
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Wykre  energii w gospodarstwach domowych według kierunków użytkowania s 38 Struktura zużycia

0%

20%

40%

60%

80%

1

1993 2002

00%

urządzenia elektryczne
oświetlenie
gotowanie
podgrzewanie wody
ogrzewanie

 
Źródło: awa 2009. 

ii w sektorze usług 

Sektor usług charakteryzuje się najbardziej stabilnymi wskaźnikami efektywności wykorzystania energii. 
j, po spadku na początku lat 90. pozostaje na prawie niezmienionym 

poziomie. Skala poprawy jest mniejsza zarówno od wskaźników średnich dla gospodarki, jak 

Wyk  
dodanej

 Efektywność wykorzystania energii w latach 1997-2007, GUS, Warsz
 
Zużycie energ
 

Energochłonność wartości dodane

i w stosunku do przemysłu, ale równocześnie jest to najbardziej efektywny pod względem 
energetycznym sektor tworzenia dochodu narodowego. Wskaźnik elektrochłonności charakteryzuje się 
większymi zmianami, ale podobnie jak w poprzednim przypadku utrzymuje równomierny poziom. 
 

res 39 Zmiany wskaźnika energochłonności (lewa oś) i elektrochłonności (prawa oś) wartości 
 w sektorze usług 
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Zużycie
 
W s ie drogowym, 
a ok  oraz śladowe 
ości na żeglugę śródlądową i przybrzeżną. W latach 1990-2007 obserwowany był stały wzrost zużycia 
aliw w transporcie drogowym (w tempie ok. 5,1% rocznie) przy jednoczesnym wyraźnym spadku 

ło: Efektywność wykorzystania energii w latach 1997-2007, GUS, Warszawa 2009 

 energii w transporcie 

Pol ce prawie 94% energii zużywanej w transporcie zużywane jest w transporc
. 3% w transporcie kolejowym. Pozostałe 3% energii przypada na transport lotniczy

il
p
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zużycia energii w transporcie kolejowym. Wynika to ze zmiany środków transportu stosowanych 
do przewozu osób i towarów.  

10.1.5 Europejski system handlu emisjami gazów cieplarnianych  

ydział 
dpowiada 1 tonie emisji). 

 
2 w 2008 r.66

Kod Rodzaj instalacji Suma Przydziałów 
(KPRU 2) 

tys. t 

Suma Emisji 2008 r. * 
tys. t 

 
W 2008 r. łączny przydział uprawnień do emisji CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami 
gazów cieplarnianych wynosił w Polsce 200.965 tys. ton (średnioroczny przydział w latach 2008-2012), 
natomiast emisja rzeczywista wyniosła 204.107 tys. ton i stanowiła 101,6 % przydziału (1 prz
o

Tabela 45 Wielkości przydziałów i wykonania emisji CO

E1  Instalacje do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 20 MW (z 
wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych i komunalnych) 171.495,0 175.599,2 

E2  Rafinerie ropy naftowej 3.075,2 2.996,1 
E3  Piece koksownicze 2.909,0 2.667,9 
F1  Instalacje prażenia i spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej 1.409,0 1.656,0 
F2  Instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali 

surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej 
ponad 2,5 tony wytopu na godzinę 5.205,8 5.309,9 

M1.1  Instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę 10.901,9 10.501,9 

M1.2  Instalacje do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej 
ponad 50 ton na dobę 2.204,5 2.015,9 

M2  Instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności 
produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę 1.513,7 1.462,2 

M3  Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o 
zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę i pojemności pieca 
przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca 744,0 688,5 

O1  Instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów 
włóknistych 0 0 

O2  Instalacje do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej 
ponad 20 ton na dobę 1.492,1 1.209,9 

*Zweryfikowane wielkości emisji wg danych KASHUE 
Źródło: KASHUE 
 

gramie działań wykonawczych na lata 2009-2012. Działania te to:  

10.1.6 Energetyka jądrowa 
 
Projekt Polityki energetycznej Polski do roku 203067 przewiduje, że dywersyfikacja struktury 
wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, jest jednym z jej sześciu 
głównych celów. Szczegółowe działania w zakresie wdrażania energetyki jądrowej przedstawione są 

 załączniku Prow
− powołanie pełnomocnika rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej oraz stworzenie podstaw 

instytucjonalnych do przygotowania i wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej, 
− określenie niezbędnych zmian ram prawnych dla wdrożenia programu polskiej energetyki 

jądrowej oraz przygotowanie i koordynacja wdrażania tych zmian, 

                                                 
66 w układzie kodów zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego 

lanu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202 z 2008 r., poz. 1248). 
67 Obecnie (połowa 2009 r.) w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. 

P
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− przygotowanie projektu programu polskiej energetyki jądrowej będącego podstawą konsultacji 
społecznych oraz przeprowadzenie tych konsultacji, a następnie przedstawienie 
go do zatwierdzenia Radzie Ministrów, 

− ustanowienie urzędu dozoru jądrowego i radiologicznego na bazie Państwowej Agencji 
Atomistyki, 

− realizacja programu kształcenia kadr dla instytucji związanych z energetyką jądrową, 

rozwoju energetyki jądrowej. Na tej podstawie w Polsce wybudowane zostaną co najmniej dwie 

10.1.7 Bezpieczeństwo sektora naftowego 
 
Podstawę bezpieczeństwa sektora gwarantują stabilne źródła surowca (ropy naftowej) oraz odpowiedni 
poziom rozwoju firm naftowych zapewniający ciągłość zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe oraz 
tworzenie zapasów ropy naftowej i paliw ciekłych. 
 
Zważywszy na położenie geograficzne oraz infrastrukturę przesyłową Polski, głównym źródłem dostaw 
ropy naftowej do Polski jest Rosja (19,2 mln ton, 92,6%, I kwartał br. – 5,8 mln ton, 95,1%). Dostawy 
surowca z tego kierunku zapewnia rurociąg Przyjaźń, którego właścicielem i operatorem jest spółka 
Skarbu Państwa – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A. Przepustowość 
przesyłowa rurociągu na odcinku od granicy białoruskiej do Płocka wynosi 50 mln ton ropy naftowej 
rocznie (trzecia nitka rurociągu, obecnie w budowie, pozwoli na zwiększenie zdolności przesyłowych 
do poziomu 63 mln ton rocznie). Import ropy naftowej i produktów naftowych netto w roku 2008 wyniósł 
20,8 mln ton (I kwartał br. – 6,1 mln ton), z kolei eksport ropy naftowej wyniósł 0,2 mln ton (I kwartał br. 
– 0,1 mln ton). Zużycie ropy naftowej (przerób w rafineriach) w 2008 r. wyniosło 20,8 mln ton (I kwartał 
br. – 6,3 mln ton), z czego na rafinerię PKN ORLEN S.A. w Płocku przypadało 14,2 mln ton (I kwartał br. 
– 4,8 mln ton), rafinerię GRUPY Lotos S.A. 6,2 mln ton (I kwartał br. – 1,4 mln ton). 
 
Alternatywną infrastrukturę dla dostaw ropy naftowej zapewnia port w Gdańsku. Jego możliwości 
przeładunkowe wynoszą 34 mln ton ropy naftowej rocznie, co w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie 
krajowe na surowiec drogą dostaw morskich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw drogą 
morską, w 2005 r. zmieniono strukturę właścicielską Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych 

− rzygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej, dop tyczącej programu 
polskiej energetyki jądrowej, 

− analizy lokalizacyjne dla elektrowni jądrowych,  
− analizy lokalizacyjne dla składowiska odpadów promieniotwórczych wraz z projektem 

składowiska i przygotowaniem jego budowy, 
− budowa zaplecza naukowo-badawczego oraz wspieranie prac nad nowymi technologiami 

reaktorów i synergią węglowo-jądrową. Przygotowanie programu udziału Polski we wszystkich 
fazach cyklu paliwowego, 

− przygotowanie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej, 
− przygotowanie planów dostosowania sieci przesyłowej dla elektrowni jądrowych, 
− rozpoznawanie zasobów uranu na terytorium Polski. 

 
13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 4 w sprawie działań podejmowanych w zakresie 

elektrownie jądrowe i przynajmniej jedna z nich powinna zacząć działać do 2020 r. Za budowę 
elektrowni jądrowych odpowiadać będzie Polska Grupa Energetyczna S.A.  
 
Działania związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce przeprowadzane są i będą zgodnie 
z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, opartymi na doświadczeniach krajów, które 
z sukcesem, przy społecznej aprobacie, wdrożyły u siebie program rozwoju energetyki jądrowej.  
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Naftoportu Sp. z o.o. – obsługującej terminale naftowe w porcie Gdańskim, w kierunku zwiększenia 
stwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń 

S.A.  

 dla rozwoju systemu logistycznego 
paliw pł
 
Najwięk owy ORLEN S.A. 

łaścicielem ORLEN Deutchland, rafinerii w Możejkach na Litwie – AB Mazeikiu 
Nafta, większościowym właścicielem Inowrocławskich Kopalni Solino oraz czeskiego Unipetrolu, w 

do wielkości podmiotem działającym w sektorze naftowym. Wchodząca 
w skład Grupy Rafineria Gdańska posiada zdolności przerobowe wynoszące ok. 6 mln ton rocznie, 

 podmiocie LOTOS Exploration and Production Norge AS.  

udziału należącego do Skarbu Państwa Przedsiębior

W odniesieniu do produktów gotowych, infrastrukturę logistyczną paliw płynnych tworzą m.in. bazy oraz 
terminale paliwowe, rurociągi produktowe, transport kolejowy oraz transport autocysternowy. Głównym 
podmiotem na tym rynku jest Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (bazy paliwowe, terminal 
paliwowy Dębogórze) powołany w 2006 r. w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom rynku naftowego 
dostępu do infrastruktury logistycznej paliw płynnych oraz warunków

ynnych. 

szą krajową firmą działającą w sektorze naftowym jest Polski Koncern Naft
posiadający jeden z najnowszych i najnowocześniejszych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w 
Europie (będący m.in. w

skład którego wchodzą, m.in.: rafinerie w Kralupach i Litwinowie oraz przedsiębiorstwo dystrybucyjne 
Benzina).  
 
Grupa LOTOS jest drugim co 

a do roku 2012 planowany jest wzrost mocy przerobowych do ok. 10,5 mln ton rocznie. W skład grupy 
wchodzi także spółka wydobywcza Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS objęła też 100% udziałów w nowo 
utworzonym
 
Ramka 15 Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa 
Bezpieczeństwo zaopatrzenia rynku w paliwa jest regulowane ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Ustawa wraz z aktami wykonawczymi 
określa środki przeciwdziałania zakłóceniom w dostawach ropy i paliw precyzując procedury ich uruchamiania i 
mechanizmy wdrażania. Na mocy tej ustawy firmy zajmujące się handlem ropą naftową i paliwami, w tym LPG 
lub ich produkcją, są objęte obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych. Ministerstwo 
Gospodarki rozpoczęło prace nad nową ustawą o finansowaniu interwencyjnych zapasów ropy naftowej i paliw 
płynnych. Resort planuje ograniczyć obowiązek fizycznego utrzymywania zapasów przez przedsiębiorców, 
w zamian za opłatę celową na utrzymywanie rezerw przez powołaną do tego instytucję. Oznacza to rozdzielenie 
fizycznego obowiązku utrzymywania zapasów interwencyjnych, który spoczywałby na wyznaczonym podmiocie, 
od finansowego obowiązku tworzenia zapasów, który realizowałyby podmioty obecnie odpowiedzialne 
za tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw. Planowane zmiany wpisują się 
w kierunki modyfikacji przepisów unijnych (Dyrektywa Rady nakładająca na państwa członkowskie obowiązek 
utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych - COM(2008) 775). 
 
Uwzględniając poziom zużycia produktów rafinacji ropy naftowej w Polsce w roku 2008, można przyjąć, 
że obecne zdolności produkcyjne polskich rafinerii są wystarczające dla pokrycia zapotrzebowania 
na benzyny silnikowe, lekkie i ciężkie oleje opałowe oraz w ok. 80% zapotrzebowania na oleje 
apędowe. W celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku w paliwa od 1998 r. n tworzone są w Polsce 

zapasy ropy naftowej i paliw ciekłych. Na 30 marca 2009 r. w przeliczeniu na produkty gotowe stan 
zapasów interwencyjnych wynosi 5,5 mln m3 (4,5 mln ton) – ilość ta w pełni zabezpiecza wymagania 
Unii Europejskiej i MAE w zakresie wielkości zapasów.  
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10.1.8 Bezpieczeństwo sektora gazowego 
 
W Polsce w 2008 r. wydobyto 4,3 mld m3 gazu ziemnego (w I kw. 2009 r. wydobycie krajowe wyniosło 
1,1 mld m3). Na koniec 2008 r. stan zasobów wydobywalnych gazu ziemnego ze złóż krajowych wynosił 
ok. 93,3 mld m3. Zużycie krajowe gazu ziemnego w 2008 r. kształtowało się na poziomie ok. 14,2 mld 
m3, co jednoznacznie wskazuje, że część gazu pozyskujemy z importu. Struktura dostaw gazu 
ziemnego na rynek polski w 2008 r. przedstawiała się następująco:  

), (w I kw. 2009 r. 
16,59 mln m3). 
 
Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego w 2008 r. wynosząca ok. 1,7 mld m3 

dpowiada w zależności od pory roku, ok. 30-50 dniom krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny 

ły na okres od 1 października 2008 r. do 30 
ści 296,8 mln m3. Zapasy te pokrywają 11 dni średniego dziennego 

 
Na prze
gazu zi yną tych procesów są przepisy prawa wspólnotowego, które 
stos  
Fundamentalne znaczenie ma w tym zakresie dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dn 2
dyrektyw rynku gazu 
ziem g

iększym polskim przedsiębiorstwem w sektorze poszukiwania i wydobycia gazu 
ziem g
wszystkich podziemnych magazynów gazu ziemnego w Polsce. 31 grudnia 2008 r. Prezes URE 
wyz  (OSM) na okres 
d 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2025 r. PGNiG S.A. jest także liderem rynku w zakresie obrotu 

m importerem tego gazu do Polski.  
 
Na pols
w rynku
ENE
 

− import z kierunku wschodniego (w tym poprzez gazociąg Jamał–Europa) – 9,8 mld m3, 
(w I kw. 2009 r. 2,3 mld m3), 

− pozostały import (Niemcy, Czechy) – 0,9 mld m3, (w I kw. 2009 r. 0,3 mld m3). 
Eksport gazu ziemnego z Polski wyniósł w 2008 r. 36,9 mln m3 (Niemcy

o
i stanowi 11,6% rocznego jego zużycia w Polsce. Do 2012 r. planowane jest zwiększenie pojemności 
magazynowych do 2,8 mld m3. 
 

apasy obowiązkowe gazu ziemnego ustalone zostaZ
września 2009 r. w wysoko
przywozu.  

strzeni ostatnich kilku lat nastąpiły znaczne zmiany organizacyjne w strukturze polskiego rynku 
emnego. Bezpośrednią przycz

uje się bezpośrednio bądź muszą być implementowane do polskiego porządku prawnego. 

ia 6 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca 
ę 98/30/WE i wynikająca z niej konieczność przeprowadzenia reorganizacji 

ne o tj. rozdzielenia działalności przesyłania i dystrybucji od działalności obrotu. 
 
PGNiG S.A. jest najw

ne o. Spółka posiada również koncesję na magazynowanie paliw gazowych i jest właścicielem 

naczył PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania paliw gazowych
o
gazem ziemnym i główny

kim rynku działają również inne przedsiębiorstwa energetyczne, które posiadają niewielki udział 
. Wśród nich do najaktywniej działających w 2008 r. należały: Grupa Kapitałowa G.EN. GAZ 

RGIA S.A., Media Odra Warta Sp. z o.o. (MOW), KRI S.A., CP Energia S.A. 
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OGP GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa wpisaną na listę przedsiębiorstw 
ospodarki68, odpowiadającą za bezpieczeństwo dostarczania 

gaz i
w spraw
SYSTE ł 100% udziałów w spółce Polskie LNG Sp. z o.o., której zadaniem jest budowa 
i ek
jest w P
 
System  gazociągu 
Jam E
dla OAO Gazprom E
ą: OAO Gazprom Export (48%), PGNiG S.A. (48%) oraz Gas-Trading S.A. (4%). 

owiązań w danym okresie, 
− brak wystarczających środków pieniężnych na finansowanie inwestycji związanych np. 

z ochroną środowiska, 
− istotne zaostrzenie warunków konkurencji na rynku ciepła wobec: liberalizacji rynku, 

oszczędności zużycia ciepła, likwidacji firm oraz rozwoju kogeneracji rozproszonej, 
− poniesienie olbrzymich wydatków na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej. 

 
Podsektor przesytu 

− konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na realizację inwestycji w sieci 
przesyłowej, 

− długotrwałe procedury związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. 
 
Podsektor dystrybucji 

− generowanie dodatkowych kosztów prowadzących do wzrostu cen i spadku konkurencyjności 
usług w wyniku dostosowania Prawa energetycznego do dyrektyw Unii Europejskiej i związaną 
z tym przebudową infrastruktury technicznej, teleinformatycznej oraz organizacyjnej, 

− konieczność poniesienia znacznych nakładów na rozbudowę sieci elektroenergetycznej, 
− trudności w spełnieniu wymagań dotyczących jakości energii i bezpieczeństwa dostaw 

związane z ekonomicznym i technicznym starzeniem się infrastruktury energetycznej 
na terenach wiejskich, 

− bariery utrudniające realizację inwestycji liniowych. 

                                                

o znaczeniu strategicznym dla polskiej g
u z emnego sieciami przesyłowymi. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. 

ie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski OGP GAZ-
M S.A. przeją

sploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. Gaz ziemny rozprowadzany 
olsce siecią przesyłową o długości ok. 9.675,1 km zarządzaną przez OGP GAZ-SYSTEM S.A.. 

 Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. jest właścicielem polskiego odcinka
ał- uropa. W 2008 r. polskim odcinkiem tego gazociągu przesłano ok. 27,7 mld m3 gazu ziemnego 

xport i ok. 2,6 mld m3 dla PGNiG S.A. Akcjonariuszami SGT EuRoPol GAZ S.A. 
s

10.2  Identyfikacja zagrożeń 
 
Sytuacja sektora elektroenergetycznego stanowi wypadkową oceny kondycji poszczególnych 
podsektorów. Każdy z nich charakteryzuje się specyfiką szans i zagrożeń działalności. Za główne 
zagrożenia w funkcjonowaniu podsektorów uważa się: 
 
Podsektor wytwarzania 

− spełnienie wymagań UE, co do poziomu emisji N0x, S02, 
− tryb przyznawania uprawnień do emisji C02 nie pozwalający na wywiązywanie się z przyjętych 

zob

 
68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz 

dnoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 15, poz. 123). 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1184). 

je
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Podsektor obrotu energią elektryczną 

− wysokie koszty wynikające z potrzeby wypełnienia obowiązków w zakresie nabycia świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji (zielone 
i czerwone), 

− perspektywiczne problemy zaspokojenia popytu na energię elektryczną przy malejącym 

− wytwórcami energii elektrycznej o dużym 

− cy przy dużej konkurencji wśród spółek obrotu może zmniejszyć marże 

 
Podstaw la bezpieczeństwa energetycznego w sektorze naftowym w Polsce jest 
niewielki stopień dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej. Konieczne jest dążenie do zwiększenia 

two przerw w dostawach ropy naftowej jest znacznie mniejsze niż w przypadku 
gazu, sytuacja taka może się zdarzyć, jak miało to miejsce w przeszłości. Potencjalne zagrożenie może 
stanowić zmiana tras transportu ropy naftowej największego dostawcy surowca Rosji, związana 
z pracami nad konstrukcją rurociągu BTS-2 mająca na celu zwiększenie eksportu rosyjskiej ropy przez 
port w Primorsku, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia transportu ropy rurociągiem 
Przyjaźń.  
 
System utrzymywania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. 
oraz prace nad nową ustawą o finansowaniu interwencyjnych zapasów ropy naftowej i paliw płynnych), 
jak i przystąpienie Polski do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (25 września 2008 r.) przyczyniły 
się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Stałym i trudnym 
do przewidzenia zagrożeniem sektora energetycznego jest możliwość wystąpienia katastrofy 
technicznej lub naturalnej, co skutkować może zakłóceniami dostaw nośników energii tak do odbiorców 
indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Ważną kwestią jest zagrożenie atakiem terrorystycznym 
na elementy infrastruktury przesyłowej, przetwórczej i magazynowej (w kontekście uzależnienia dostaw 
ropy naftowej do Polski, każdy taki atak na terytorium państwa trzeciego może mieć bezpośrednie 
przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne Polski). W Polsce nie istnieją także realne możliwości 
zastąpienia, w razie kryzysu, ropy naftowej innymi rodzajami paliw (fuel switching). Czynnikiem ryzyka 
jest również niestabilność cen ropy naftowej, nie do końca powodowana względami czysto 
ekonomicznymi. Dodatkowo postępująca dieslizacja struktury floty pojazdów w Polsce powoduje, 
że w najbliższych latach Polska odczuwać będzie stały brak (ok. 25%) oleju napędowego, który będzie 
musiał być importowany. 
 
W dalszym ciągu ma miejsce znaczne uzależnienie od dostaw gazu ziemnego pochodzących 
z kierunku wschodniego. W 2008 r. wystąpiło zagrożenie związane ze wstrzymaniem dostaw gazu 
ziemnego do Polski, ze względu na nieporozumienia pomiędzy Federacja Rosyjską oraz państwami 
tranzytowymi (głównie z Ukrainą). W związku z powyższym, w celu zmniejszenia zagrożenia 
wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego do Polski, konieczna jest realizacja projektów 
dywersyfikacyjnych - budowy terminalu LNG oraz gazociągów Baltic Pipe i Skanled. 
 

potencjale wytwórczym, w przypadku niewystarczających inwestycji w nowe moce wytwórcze, 
koncentracja spółek obrotu powiązanych kapitałowo z 
udziale rynkowym może ograniczyć siłę konkurencyjną niezależnych spółek obrotu, 
rozwój rynku dostaw
tych spółek. 

owym zagrożeniem d

możliwości dostaw ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców, z wykorzystaniem 
alternatywnych szlaków transportu. Elementem zapobiegania zagrożeniu są próby uzyskania przez 
polskie przedsiębiorstwa dostępu do własnych złóż ropy naftowej, poza granicami kraju oraz planowane 
zwiększenie wydobycia krajowego. Struktura dostaw wykazująca daleko idące uzależnienie od jednego 
producenta i dostawcy - Rosji może prowadzić do przerw w dostawach surowca. Mimo, 
iż prawdopodobieńs
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Kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ma także rozbudowa infrastruktury 
 sektorze gazu ziemnego. W tym miejscu należy podkreślić konieczność zwiększenia pojemności 

czynnej podziemnych magazynów gazu ziemnego, które zapewniają ciągłość dostaw w przypadku 
wystąpienia zakłóceń w dostawach. Ciągłej rozbudowy wymaga również system przesyłowy, 
szczególnie w regionach, gdzie występują ograniczenia przepustowości tzw. wąskie gardła. Należą 

w

do nich następujące rejony: 
− obszar północno-zachodniej Polski (rejon oddziaływania gazociągu Odolanów-Kotowo-Police; 

rejon oddziaływania gazociągu Piła-Koszalin-Słupsk), 
− rejon Częstochowy oraz obszar na południowy wschód od Piotrkowa Trybunalskiego (gazociąg 

Piotrków-Lubienia), 
− obszar wschodniej części Polski (rejon oddziaływania gazociągu Rembelszczyzna-Białystok), 
− obszar północnej Polski - województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie (gazociąg Tuchola-

Chojnice-Człuchów). 
 

i na skalę ograniczZ uwag eń przepustowości systemu przesyłowego na obszarze północno-zachodniej 
olski, w 2008 r. podjęte zostały przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. następujące działania organizacyjno-P

techniczne i inwestycyjne: zwiększenie kontraktowych mocy odbioru gazu z Systemu Gazociągów 
Tranzytowych w węźle Lwówek do wielkości 270-280 tys. m3/h, przy jednoczesnym zachowaniu 
warunków przesyłu gazu do Mallnow; budowa tłoczni gazu w rejonie Goleniowa; budowa gazociągu 
Szczecin – Gdańsk. 
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11 BUDOWNICTWO 

11.1  Wartość dodana brutto i produkcja sprzedana budownictwa 
 

11.1.1 Makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki i wielkości produkcji 
budownictwa  

 
o jest sekcją obsługującą procesy inwestycyjne w gospodarce. Wielkość i dynamika 

nakładów brutto na środki trwałe są ściśle skorelowane z wielkością i dynamiką wartości dodanej brutto 

Wykres 40 Wzrost nakładów brutto na środki trwałe oraz wartości dodanej brutto budownictwa w latach 

Budownictw

budownictwa. Poczynając od roku 2004 następował stopniowy wzrost dynamiki nakładów brutto 
na środki trwałe. W roku 2008, na skutek spowolnienia gospodarczego ich wzrost wyhamował do 8,2%. 
Wartość dodana brutto budownictwa w porównaniu do innych sekcji gospodarki była w 2008 roku 
stosunkowo wysoka i wyniosła 11,0% (wysoką dynamikę notowano zwłaszcza w dwóch pierwszych 
kwartałach 2008 roku). 
 

2006-2008 (w % w stosunku do roku poprzedniego, ceny stałe)  

14,9

17,6

15

20%

11,6 10,8 11,0

8,2

5

10

0
nakłady wartość dodana

2006 2007 2008  
Źródło: GUS. 

 

 dodana brutto 

11.1.2 Dynamika i struktura produkcji budowlano-montażowej  
 
Wartość dodana brutto wytworzona w budownictwie w roku 2008 wyniosła 87,0 mld zł, co stanowiło 
7,8% wartości dodanej brutto ogółem (wobec 7,1% w 2007 r. oraz 6,4% w 2006 r.). Wartość dodana 
wzrosła o 11,0%, wobec wzrostu o 10,8% w roku 2007 i 11,6% w roku 2006.  

W I kwartale 2009 roku nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 1,2%, a wartość
w budownictwie o 3,4%. 
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W uj ści dodanej w budownictwie notowane by
w okresie I kwartał 2006-I kwartał 2007. Następnie doszło do spow ia wzro  kolejny
k empo wzrostu w 3 p ych kwa  i wyraź
s
 
W k  latach 2006-2009 (w % do a cznego 
k r  

ęciu kwartalnym systematyczny wzrost dynamiki warto ły 
olnien

ierwsz
stu w
rtałach

ch 
ny wartałach 2007 r. Rok 2008 to relatywnie wysokie t

padek w końcu roku. 

y res 41 Wzrost wartości dodanej brutto w budownictwie w nalogi
wa tału roku poprzedniego, ceny stałe)

34,8% 35

1,6 3,1
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Źródło: GUS. 
 
W 2008 roku sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana przez wszystkie 
przedsiębiorstwa budowlane była wyższa niż w roku poprzednim o ok. 11%, wobec wzrostu o 16,5% 
w roku 2007 oraz o 15,9% w roku 2006. Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze produkcji 
budowlano-montażowej ogółem największy udział stanowiły roboty wykonane przez przedsiębiorstwa 
ędące własnością krajowych osób fizycznych (wzrost udziału z 66% do 77%) oraz wykonane przez 

od budowę oraz w jednostkach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe, przy czym udział 

 przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową budynków – o 6,8%, przy wzroście 

b
prywatne spółki krajowe (mimo spadku udziału z 22% do 18%). 
 
W 2008 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 
9 osób) ukształtowała się na poziomie 74,9 mld zł, co oznacza wzrost o 12,9% w porównaniu z rokiem 
2007. Wzrost ten był wynikiem zwiększenia sprzedaży głównie robót o charakterze remontowym – 
o 20,5% oraz w mniejszym stopniu robót o charakterze inwestycyjnym – o 9,9%. Udział robót 
inwestycyjnych w ogólnej produkcji budowlano-montażowej był nieco niższy od notowanego w roku 
2007 i wyniósł 70,1%.  
 
Wzrost produkcji odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych. Największe 
wzrosty wystąpiły w podmiotach, których głównym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu 
p
tych grup w strukturze produkcji budowlano-montażowej był niewielki.  

 
W I kwartale 2009 roku zanotowano spadek produkcji budowlano-montażowej o 1,3%, w tym 
w
w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,7% oraz 
robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 4,6%.69

 
                                                 
69 Od 1 stycznia 2009 roku dane prezentowane są w układzie PKD 2007 (Dz. U. Nr 251 poz. 1885, z późn. zmianami) i nie 
są w pełni porównywalne z danymi za lata wcześniejsze. 
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Tabela 46 Dynamika sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) w 
przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób w latach 2006-2008 w % (rok 
poprzedni = 100) 
 2006 2007 2008 
Ogółem 117,5 115,7 112,9 
z tego: 
roboty budowlane o charakterze:    

− Inwestycyjnym 115,2 118,3 109,9 

 

Remontowym 123,3 109,5 120,5 

 

 
 

1 
ykończeniowych 99,2 109,0 123,8 

− 
grupy przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem 
działalności jest:   

− przygotowanie terenu pod budowę 143,6 130,6 127,2
− wznoszenie budynków i budowli; inżynieria lądowa i wodna 118,0 115,4 112,2
− wykonywanie instalacji budowlanych 112,6 116,4 114,
− wykonywanie robót budowlanych w
Źródło: Informacja o sytuacji społeczno gospodarczej kraju rok 2008, GUS 2009. 

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce  wielu lat jednym z iejszych problemów znych i 
mimo, że budownictwo mieszkaniowe od kilku lat rozwija się dynamicznie, to jego 

ą h po ołecze

Obecnie prawie 12 mln Polaków mieszka w war h prz nia, a bi od uw tualny
rynku mieszkaniowego szacuje si t mies ą
w warunkach substandardowych (  kanalizacji; bez w gu; przeludnione: wi iż 3 osoby 

tare, w złym stanie technicznym) przekracza 6 mln, a tylko co trze ak mie
ch odpowiadających warunkom mieszkaniowym w Europie Zachodniej. Ponadto Polska 

ie pod lędem liczby mieszka ypada
na 1000 żetów samorządów nie 

p ale 2008 r. 

pozwole
 

11.2  Budownictwo mieszkaniowe 
1.2.1 Ogólne problemy budownictwa mieszkaniowego 1

 
jest od ważn społec

gospodarczych. Po
rozmiary nadal nie zaspokajaj  rosnącyc trzeb sp ństwa. 
 

unkac eludnie orąc p agę ak  stan 
ę deficy zkań na ponad milion lokali. Liczba osób mieszkaj cych 
tj. bez odocią ęcej n

na 1 pokój; budynki s ci Pol szka 
w warunka
zajmuje w dalszym ciągu ostatnie miejsce w 

mieszkańców, a kwota przeznaczana na mieszkalnictwo z bud
Europ wzg ń prz jącej 

przekroczyła w Polsce w 2008 r. 0,1%. 
 
W minionych latach budownictwo mieszkaniowe przeżywało okres doskonałej koniunktury, jednak 
od połowy 2008 roku można zaobserwować spowolnienie rozwoju tego segmentu rynku. Mimo 
rekordowej ilości mieszkań oddanych do użytku pod koniec 2008 roku, spadła liczba wydawanych 
ozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. W IV kwart

załamał się rynek kredytowania sektora mieszkaniowego. Banki wstrzymały finansowanie nowych 
przedsięwzięć dla deweloperów, a także dla ich klientów. Zdecydowanie trudniej było również otrzymać 
kredyt na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Wszystko to przełożyło się na spadek popytu 
na mieszkania i wstrzymanie nowych inwestycji. Ponadto wiele ograniczeń administracyjno–prawnych, 
na które wciąż napotyka budownictwo oraz wysoki koszt jednego metra kwadratowego mieszkania 
w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem powoduje powstanie ogromnej różnicy między 
potencjalnym popytem na mieszkania a popytem efektywnym. 
 
Według ostatnich danych na koniec I półrocza 2009 r. notuje się dalszy spadek ilości mieszkań, których 
budowę rozpoczęto. Mniejsza niż w I półroczu 2008 roku jest także liczba mieszkań w budowie oraz 

ń wydanych na budowę mieszkań.  
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W związku ze spadkiem popytu na mieszkania i wstrzymywaniem wielu nowych inwestycji oraz wobec 
postępujących utrudnień na rynku finansowym, dla osób planujących zakup własnego mieszkania czy 
domu, duże znaczenie może mieć uchwalona przez Sejm na początku 2009 roku nowelizacja ustawy 
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Wprowadziła ona dwie zmiany dzięki 
którym więcej osób będzie mogło skorzystać z programu Rodzina na swoim i więcej mieszkań będzie 
sp  najbliższej rodziny 

ści kredytowej osób, 

ogorszenie sytuacji na rynku 

11.2.2 Budownictwo mieszkaniowe w 2008 roku 
 
W 2008 roku oddano do użytkowania ponad 165 tys. mieszkań, tj. o 23,6% więcej niż w roku 2007 
(wówczas wzrost wyniósł 15,9%). 
 

ń oddanych do użytku według form budownictwa w latach 2006-2008 
2006 2007 2008 

ełniało kryteria programu. Pierwsza z nich umożliwia przystąpienia osób z
o umowy kredytu preferencyjnego, co w istotny sposób wpływa na wzrost zdolnod

które będą korzystać z dopłat do oprocentowania. Druga, gwarantuje wzrost mnożnika, na podstawie 
którego oblicza się limit ceny lub koszt 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej nieruchomości 
finansowanej kredytem. W 2008 r. w ramach programu Rodzina na swoim udzielono łącznie 6,6 tys. 
kredytów na łączną kwotę prawie 853 mln zł. Szacuje się, iż w 2009 r. w ramach tego programu 
zostanie udzielonych około 19 tys. kredytów na łączną kwotę 2,5 mld zł.  
 
Zagrożeniem dla rynku mieszkań może być ewentualne dalsze p
kredytowym, do czego może przyczynić się m.in. powiększenie deficytu budżetowego. Istotnym 
zagrożeniem może stać się również pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, będąca efektem 
spowolnienia gospodarczego. Szansą na poprawę są widoczne oznaki większej stabilności 
w światowym systemie finansowym. 
 

Tabela 47 Liczba mieszka

Formy budownictwa Liczba 
mieszkań 

2005= 
=100 

Liczba 
mieszkań 

2006= 
=100 

Liczba 
mieszkań 

2007= 
=100 

Ogółem 115.353 101,1 133.698 115,9 165.192 123,6 
Indywidualne 57.594 91,0 71.643 124,4 83.338 116,3 
Przeznaczone na sprzedaż lub 
wynajem 37.960 114,9 45.653 120,3 66.703 146,1 
Spółdzielcze 9.032 109,9 8.240 91,2 8.647 104,9 
Społeczne czynszowe 6.013 111,1 5.281 87,8 3.205 60,7 
Komunalne 4.423 124,1 2.452 54,3 2.722 111,0 
Zakładowe 241 44,4 429 178,0 577 134,5 
Źródło: Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2008 r. 
 
Wzrost ogólnej liczby mieszkań w 2008 r. wynikał przede wszystkim z większej skali działalności 
w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż i wynajem oraz indywidualnym. Spadek liczby 
przekazanych mieszkań odnotowano w budownictwie społecznym czynszowym. W strukturze mieszkań 
ddanych do użytkowania, w porówno aniu z rokiem 2007, zwiększył się jedynie udział mieszkań 

icznym okresie 2007 r.). Największy spadek dotyczył pozwoleń wydanych 

przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, a zmniejszył się – budownictwa indywidualnego. 
 
W 2008 r. wydano pozwolenia na budowę 220 tys. mieszkań w 109 tys. nowych budynkach 
mieszkalnych, wobec 237 tys. mieszkań w 2007 r. Wśród nich pozwolenia na budowę wydane 
inwestorom indywidualnym dotyczyły ponad 110 tys. mieszkań (wobec 107 tys. mieszkań w tej formie 
udownictwa w analogb

na budowę mieszkań spółdzielczych, natomiast największy wzrost – społecznych czynszowych. 
Rozpoczęto budowę 175 tys. mieszkań, tj. o 10 tys. mieszkań mniej (o 5,6%) niż w 2007 r. Spadek 
liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w budownictwie: realizowanym na sprzedaż 
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lub wynajem, spółdzielczym, społecznym czynszowym oraz zakładowym, natomiast wzrost – 
w budownictwie indywidualnym i komunalnym. Szacuje się, że w końcu grudnia 2008 r. w budowie było 
687,4 tys. mieszkań, tj. o 1,4% więcej niż w końcu grudnia 2007 r. 
 
W I półroczu 2009 r. oddano do użytku ponad 76 tys. mieszkań, o 9,7% więcej niż przed rokiem. 
Odnotowano jednak znaczny spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto (do 67,8 tys. 

ieszkań, o 28,3%). Wydano także mniej pozwoleń na budowę (90,4 tys., spadek o 21,4%).  

11.3  Ocena funkcjonowania sektora budownictwa 
Budownictwo jest sektorem obsługującym działalność inwestycyjną, a wielkość i kierunek zmian 
produkcji budowlano-montażowej są ściśle skorelowane z zachodzącymi w gospodarce procesami 
inwestycyjnymi. Obserwowany we wcześniejszych latach stopniowy wzrost dynamiki nakładów 
inwestycyjnych - w roku 2008 wyraźnie wyhamował. Jednocześnie produkcja budowlano-montażowa, 
pomimo sygnałów o pogarszającej się koniunkturze ze strony firm budowlanych, była wyższa niż przed 
rokiem (12,9%), na co wpływ miały wysokie wskaźniki z początku roku. 
 
Wyraźnie niższa dynamika inwestycji, pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, konieczność 
oszczędności, trudności w uzyskaniu kredytów, czy bariera do podejmowania decyzji inwestycyjnych 
spowodowały, że firmy budowlane negatywnie oceniały swoją sytuację. 
 
Z badań koniunktury w budownictwie wyraźnie wynika, że od połowy 2008 roku oceny ogólnego klimatu 
koniunktury pogarszały się i w grudniu, po raz pierwszy od ponad czterech lat, wartość wskaźnika 
osiągnęła poziom ujemny. Spowodowane to było niekorzystnymi ocenami dotyczącymi bieżącego 
i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Warunki 
funkcjonowania zakładów prywatnych i przede wszystkim małych, które są najliczniejsze 
w budownictwie, były coraz trudniejsze. Pogorszenie sytuacji w sektorze przedsiębiorstw publicznych 
było relatywnie mniejsze niż w sektorze prywatnym. 
 
Osłabienie tempa wzrostu budownictwa to także wpływ silnego oddziaływania barier. Według danych 
GUS odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności 
budowlano-montażowej kształtował się w grudniu na poziomie 3,7% (do maja 2009 r. wzrósł do 4,8%).  
 
Trudności związane z kosztami zatrudnienia zgłaszało 56% badanych, natomiast 41% - zwróciło uwagę 
na niedobór wykwalifikowanych pracowników. Kolejną, równie istotną barierą były koszty materiałów 
budowlanych, pomimo że znaczenie tej bariery w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyło się. 
W porównaniu z grudniem 2007 roku zmalało znaczenie bariery związanej z niedoborem 
wykwalifikowanych pracowników (z 57% do 41%), natomiast wzrosło – barier związanych 
z niedostatecznym popytem (z 17% do 30%) oraz konkurencją ze strony innych firm (z 48% do 58%).  
 
Rentowność w budownictwie pozostała relatywnie wysoka, pomimo wzrostu liczby przedsiębiorstw 
deficytowych. Słabło natomiast tempo wzrostu cen produkcji budowlanej z uwagi na malejący popyt 
i spadek cen materiałów budowlanych. 
 
W obliczu kryzysu firmy budowlane zamierzają konkurować na rynku głównie na poziomie cenowym. 
Przedsiębiorcy deklarują poszukiwanie tańszych dostawców materiałów i podwykonawców oraz 
renegocjacje cen z obecnymi kontrahentami. Ponadto przedsiębiorstwa będą poszukiwały oszczędności 
poprzez redukcję kosztów administracyjnych, zmniejszenie zatrudnienia czy lepsze zarządzanie 
parkiem maszynowym. 

m
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Podsumowując, pomimo zmniejszającej się dynamiki PKB wartość dodana w budownictwie utrzymała 
się na stosunkowo wysokim poziomie, dużo lepszym od pozostałych działów gospodarki. Jednakże 
biorąc pod uwagę dużą korelację pomiędzy dynamiką produkcji budowlano-montażowej, a dynamiką 

ę tę można już zaobserwować 
odanej brutto budownictwa, a także dynamikę sprzedaży produkcji 
009 roku (w okresie styczeń-marzec odnotowano spadek produkcji 

budowlano-montażowej o 1,3%). Z drugiej strony warto jednak zauważyć, że polski sektor budownictwa, 
w krajów odczuwa 
sk
 

PKB, spowolnienie w budownictwie jest nieuniknione. Tendencj
analizując kwartalne dane wartości d
budowlano-montażowej z początku 2

 tym budownictwa mieszkaniowego – w mniejszej skali w porównaniu do innych 
utki kryzysu światowego. 

Wykres 42 Produkcja budownictwa w wybranych krajach UE w okresie II kw. 2008 r. – I kw. 2009 r. 
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12 SEKTOR USŁUG 

12.1  Wartość dodana (usługi rynkowe i nierynkowe) 
Sektor usług w tworzenie 

 sektorze. Sytuacja sektora usług w Polsce stopniowo 
, gdzie us rynk ycypują w 50

 nierynkowe 71 w ok. 20% (w Polsce w 2008 roku odpowiednio 50,8% i 

brutto w sektorze usług w cenach ch wyno 20, ł, 
21,5% w sektorze usług nierynkowych. Wzrost wartości 
ch) wy 3%, w  sektor

ści dodanej brutto w sektorze usług 
usług n owyc

ta znaczenie sektora usług. Jest on z reguły mniej 
ale oku w artości dodanej w cenach 

równaniu wartału poprzedniego roku, podczas gdy 
artość dodana usług ry  (11,7% iery  

ob % w 200 u).  

 mln 
sób, podczas gdy w całej gospodarce w 2008 roku obserwowano 4,0% wzrost zatrudnienia. 

 
onad ¾ podmiotów gospodarczych (2.857 tys.) zarejestrowanych wg systemu REGON w 2008 roku 

działało w sektorze usług (o 3% więcej niż w 2007 roku). Zdecydowaną większość podmiotów tego 
sektora stanowią przedsiębiorstwa prywatne (95,8% w 2008 roku), a najliczniejsza grupa (ponad 60%) 

cjach: handel hurtowy i detaliczny oraz obs ieru ości i

rce – również w sektorze usług pr ają rzed stwa. 
ie jących od 10 do 49 osób to 

zbie pracujących powyżej 50 osób) poniżej 1%. Biorąc pod uwagę 
ię ekto sług rynkowych i 

 
 ma największy wkład wartości dodanej brutto i PKB w Polsce. Ok. 65% 

wartości dodanej brutto jest wytwarzane w tym
zbliża się do tej obserwowanej w krajach OECD
dodanej w gospodarce, a usługi

ługi owe70 part  ok. % wartości 

13,9%).  
 
W 2008 roku wartość dodana  bieżący siła 7 8 mld z
z czego 78,5% w sektorze usług rynkowych, a 
dodanej w sektorze usług (w cenach bieżący niósł 9,  tym w ze usług rynkowych 
10,4%, a nierynkowych 5,5%. W cenach stałych wzrost warto
rynkowych wynosił w 2008 roku 5,9%, natomiast 
 

ierynk h 1%. 

W okresie spowolnienia gospodarczego wzras
podatny na pogorszenie koniunktury. W I kwart

ach wyniósł 11,1% w po
2009 r zrost w

bieżących w usług  do I k
w całej gospodarce 8,6%. Szybciej rosła w nkowych

ec 16,6
) niż n
7 rok

nkowych
(9,1%). Najniższy wzrost notowano w handlu i naprawach (5,0% w

12.2  Ogólna charakterystyka sektora usług 
 
Zdecydowana większość zatrudnionych w polskiej gospodarce pracuje w sektorze usług (ok. 60%). 
W 2008 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze usług zwiększyło się o 4,3%, z 5,5 mln osób do 5,8
o

P

to jednostki działające w sek ługa n chom  firm.  
 
Podobnie jak w całej gospoda zeważ mikrop siębior
Stanowią one 95,7% jednostek sektora, z kolei podmioty małe o liczb
3,6%, a jednostki średnie i duże (o

 pracu
 lic

wielkość działających podmiotów - znaczące różnice występują pom
                                                

dzy s rem u
 

70 W sekcjach: handel i naprawy; hotele i resta
finansowe; obsługa nieruchomości i firm, działalność

uracje; transport, gospodarka ow ość; nictwo 
 usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; edukacja; 
ochrona zdrowia i pomoc społeczna.  

magazyn a i łączn  pośred
. 

71 W sekcjach: administracja publiczna i obrona 
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nierynkowych. W sektorze usług rynkowych mikroprzedsiębiorstwa stanowią 97,1% podmiotów, 
podczas gdy w sektorze usług nierynkowych ich udział jest o 13,4 pkt. proc. mniejszy. Należy 
zauważyć, że sektor usług nierynkowych w jednej trzeciej tworzą instytucje działające w sekcji 
edukacja, która ma najwyższy udział (ok. 28%) w grupie podmiotów małych i średnich (ok. 26%) 
w całym sektorze usług. Natomiast sekcje ochrona zdrowia i administracja wiodą prym wśród 
p ej 250 osób – razem stanowią ok. 42% jednostek w tej grupie.  

abela 48 Podmioty gospodarcze sektora usług według sektorów własności i sekcji PKD w latach 2007-

odmiotów o liczbie pracujących powyż
 
T
2008* 

2007 2008 
 Sektor 

publiczny 
Sektor 

prywatny 
Sektor 

publiczny 
Sektor 

prywatny 
Sektor usług rynkowych 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli oraz art. użytku 
osobistego i domowego (sekcja G) 

503 1.149.307 446 1.135.963 

Hotele i restauracje (sekcja H) 884 112.379 862 114.274 
 

124 132.896 119 137.018 
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi zwi
z prowadzeniem działalności gospodarcz
K) 

społeczna 6.350 251.897 260.107 

h 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 
(sekcja I) 727 262.696 695 268.459
Pośrednictwo finansowe (sekcja J) 

ązane 
ej (sekcja 61.796 549.543 48.362 585.702 

Działalność usługowa komunalna, 
indywidualna, pozostała (sekcja O) 

 Sektor usług nierynkowyc

i 6.407 

Administracja publiczna i narodow
obowiązkowe ubezpieczenia społecz
powszechne ubezpieczenie zdrowotne (sekc

10.823 16.018 10.752 16.213 
obrona a; 

ne i 
ja L) 

Edukacja (sekcja M) 
Ochrona zdrowia i pomoc spo

46.409 48.998 45.333 51.848 
łeczna (sekcja N) 7.660 158.132 167.059 7.599 

 *Dotyczy podmiotów gospodarczych, za
Źródło: GUS, Zmiany strukturalne grup p

rejestrowany emie REG
odmiotów g  narodowej w 8 r. 

 
ominacja mikroprzedsiębiorstw oraz sekto atneg ndlu i wach e wybo

nej funkcjonowa przed . N ciej wybieraną f
prowadzenia działalności są zakłady osób fizycznych (70%). W dalszej kolejności z  się s
cywilne - ok. 7,4% jednostek i spółki prawa handlowego - 6,2%. Mikroprzedsiębiorstwa (sklepy) 

n cjonujące w sekcji handlu i napraw szystkich miotó podarki na wej.  
 
Tabela 49 Przeciętne zatrudnienie w sektorze usł  tys.)

2 2008 7 = 10

ch w syst ON. 
ospodarki  200

D ra pryw o w ha napra  skutkuj rem 
formy organizacyjno-praw nia siębiorstw ajczęś ormą 

najdują półki 

fu k stanowią ¼ w  pod w gos rodo

ug (w  
 007 200 0 

Usługi rynkowe 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 1. 1.585,8 106,9 
motocykli oraz art. użytku osobistego i domowego (sekcja G) 

482,8 

Hotele i restauracje (sekcja H) 163,3 175,6 107,5 
621,0 651,4 104,9 

ośrednictwo finansowe (sekcja J) 258,7 276,0 106,7 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność (sekcja I) 
P
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (sekcja K) 

780,3 836,6 107,2 

Usługi nierynkowe 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne (sekcja L) 

574,9 589,1 102,5 

Edukacja (sekcja M) 1.006,0 1.005,5 100,0 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (sekcja N) 644,9 650,2 100,8 
Źródło: GUS, Mały Rocznik statystyczny 2009 r. 
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Ponad 60% zatrudnionych w sektorze usług przypada na sektor usług rynkowych, w którym wzrost 
przeciętnego zatrudnienia w 2008 roku wyniósł 6,6%, wobec zaledwie 0,9% w sektorze usług 
nierynkowych (głównie na skutek braku zmian zatrudnionych w edukacji). 

12.3  Handel i naprawy 
 

naczącą sekcją, partycypującą w 2008 roku w 18,9% wartości dodanej brutto w caZ łej gospodarce oraz 
 
ł 

o 4,3 pkt. proc. wy ednim roku. W cenac odana wach 
wzrosła w 2008 roku o 4,8%, a w I kwartale 2009 roku o 1,9%. Przeciętne zatrudnienie w sekcji w pełnej 

 więcej niż w 2 oku. Liczba pracu  w końcu 
%).  

 
b ze sekcji handel i naprawy* według liczby pracujących i dz PKD w 

2007 2008 

w 37,2% w sektorze usług rynkowych (w cenach bieżących), jest sekcja handlu i napraw. W 2008 roku
wzrost wartości dodanej brutto (w cenach bieżących) w handlu i naprawach wynosił 11,7% i by

ższy niż w poprz h stałych wartość d w handlu i napra

zbiorowości wyniosło 1.585,5 tys. osób, o 6,9%
2008 roku wynosiła 2.325,0 tys. osób (wzrost o 6

007 r jących

Ta ela 50 Podmioty gospodarc iałów 
latach 2007-2008* 

 Liczba 
pracowników Liczba 

podmiotów 2006=100 Liczba 
podmiotów 2007=100 

razem 1.149.810 99,0 1.136.409 98,8 
0-9 1.115.953 99,0 1.101.487 98,7 

10-49 30.125 101,3 31.099 103,2 
50-249 3.355 99,8 3.425 102,1 

250-999 333 105,7 341 102,4 

andel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochod., motocykli oraz 
art. użytku osobistego i domowego 
 (Sekcja G) 

w tym: 1000 i więcej 44 102,3 57 129,5 
razem 132.700 102,9 136.891 103,2 

0-9 127.912 103,0 131.916 103,1 
10-49 4.338 100,0 4.489 103,5 

50-249 436 100,0 

Sprzedaż, obsługa i naprawa 
pojazdów samochodowych i 
motocykli, sprzedaż detaliczna paliw 

H

463 106,2 

19 126,7 
razem 743.881 98,1 727.537 97,8 

0-9 730.861 98,0 714.134 97,7 
10-49 11.519 103,1 11.983 104,0 

50-249 1.313 98,9 1.245 94,8 
250-999 160 103,2 138 86,3 

Handel detaliczny * 
 

1000 i więcej 28 100,0 37 132,1 

250-999 13 118,2 22 169,2 o pojazdów samochod. 
1000 i więcej 1 100,0 1 100,0 

razem 273.229 99,8 271.981 99,5 
0-9 257.180 99,8 255.437 99,3 

10-49 14.268 100,4 14.627 102,5 
50-249 1.606 100,5 1.717 106,9 

250-999 160 107,4 181 113,1 

 
Handel hurtowy i komisowy * 

 
 
 

 1000 i więcej 15 107,1 

d

*Nazwa skrócona. Dotyczy podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON.  
ródło: GUS, Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych w 2007 i w 2008 r. 

ębiorstw działających w handlu detalicznym. Najliczniejszymi 

Ź
 
Sekcja handel i naprawy to największa, tak pod względem liczby podmiotów, jak i zatrudnienia 
agregacja sektora usług. W 2008 roku działalność w tym obszarze prowadziło 1.136 tys. podmiotów, 
co stanowiło 30,2% jednostek całej gospodarki. Należy jednak zauważyć, że piąty rok z rzędu 
zmniejszyła się liczba jednostek tej sekcji. Proces ten odbywa się na skutek systematycznego spadku (o 
,3% w 2008 roku) liczby mikroprzedsi2

działami w sekcji handlu i napraw są podmioty zajmujące się handlem detalicznym (64%) oraz 
przedsiębiorstwa handlu hurtowego i komisowego (23,4%). Podmioty działające w sprzedaży, obsłudze 
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i naprawie pojazdów stanowią 12%. Podobnie jak w 2007 roku również i w 2008 roku w dziale sprzedaż, 
obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli wzrosła liczba jednostek, co spowodowane 
było głównie dobrą koniunkturą na zakup samochodów używanych z Europy Zachodniej.  
 
Dominującą grupę podmiotów sekcji stanowią mikroprzedsiębiorstwa, podmioty o liczbie pracujących 
do 9 osób, stanowiące ok. 97% ogółu jednostek sekcji. Pod względem własnościowym sekcja jest 
jednorodna – podmioty sektora prywatnego stanowią prawie 100% wszystkich jednostek i są to przede 

szystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

.12. 2007 =100 
w % 

w
 
Tabela 51 Liczba pracujących w handlu i naprawach w sektorze przedsiębiorstw według działów PKD na 
koniec 2008 roku* 

Wyszczególnienie Liczba pracujących 
w tys. 

31

Handel i naprawy ogółem, w tym: 1.094 105,5 
- 

117 104,1 
sprzedaż i naprawy pojazdów samochodowych i 
motocykli, sprzedaż paliw do pojazdów 
samochodowych 

- handel hurtowy i komisowy 472 104,6 
- handel detaliczny, naprawa artykułów użytku 

osobistego i domowego 505 106,8 

*Dotyczy przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS nr 12 z 2008 roku. 
 

rzeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w 2008 roku 2.401 zł i stanowiło oP k. 82% 

jalizowanych sklepach (29,7%) i w niewyspecjalizowanych sklepach (28,7%). Najniższe 

dlowych (w cenach bieżących) wzrosła o 8,6% w porównaniu 

Jednocześnie, po latach wysokiej dynamiki wyników finansowych zarówno brutto, jak i netto, w 2008 
roku doszło do załamania trendu i spadku. Należy zauważyć, że spadki wyników były jednocyfrowe, 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto notowanego w całej gospodarce (2.944 zł). Wzrost 
wynagrodzenia nominalnego wyniósł 9,4% w porównaniu do 2007 roku, wobec 10,2% w całej 
gospodarce. Podmioty działające w handlu i naprawach to w zdecydowanej większości 
mikroprzedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób, w których wynagrodzenia są zazwyczaj niższe 
od pozostałych sekcji. Występują jednocześnie znaczne różnice między sektorami własnościowymi. 
W sektorze prywatnym wynagrodzenia są znacznie niższe niż w sektorze publicznym. 
 
W 2008 roku obserwowano niższą dynamikę sprzedaży detalicznej niż w latach poprzednich. Sprzedaż 
detaliczna (w cenach stałych) zwiększyła się w 2008 roku o 9,9%, wobec 13,9% w 2007 roku. 
Najwyższy wzrost odnotowano w sprzedaży odzieży i obuwia (32,7%), prasy, książek oraz pozostałej 

 wyspecw
wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowane były w 2008 roku w grupie żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych (3,6%), paliw (6,7%) oraz pojazdów samochodowych i motocykli (6,7%). 
 

przedaż hurtowa przedsiębiorstw hanS
do 2007 roku. Wysoki wzrost sprzedaży charakteryzował wyroby tytoniowe (55,9%), żywność (24,7%) 
oraz półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (22,5%). Najniższy wzrost wystąpił 
w sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych (4,7%) oraz sprzedaży kosmetyków i wyrobów 
farmaceutycznych (7,4%). 
 
Sytuacja międzynarodowa i kryzys na rynku finansowym wpłynęły na sytuację ekonomiczną podmiotów 
działających w handlu i naprawach. W 2008 roku obserwowano, nieznacznie wyższy (o 0,7 pkt proc.) 
wzrost kosztów niż przychodów, co było przyczyną spadku wyników finansowych. Podobna sytuacja 
występowała w 2008 roku w całej gospodarce, przy czym wzrost kosztów był tu o 2,2 pkt proc. wyższy 
iż przychodów.  n
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podczas gdy w całej gospodarce osiągnęły one poziom dwucyfrowy. Wynik finansowy netto w handlu 
i naprawach zmniejszył się o 9,2%, brutto o 6,9%, a w całej gospodarce natomiast odpowiednio 
o 22,3% i 25,7%. Spadki wyników netto obserwowano w sprzedaży, obsłudze i naprawie pojazdów 
samochodowych i motocykli oraz sprzedaży detalicznej paliw (o 34,4%), jak również w handlu hurtowym 
i komisowym (za wyjątkiem handlu samochodami i motocyklami) o 9,5%. Dział handel detaliczny 
(za wyjątkiem handlu samochodami i motocyklami) i naprawa niektórych artykułów zanotował 5,1% 
wzrost zysku netto.  
 
Nie nastąpiły istotne zmiany w płynności finansowej, chociaż wskaźniki nadal znajdują się poniżej 

ielkości średnich dla całej gospodarki. Zadłużenie jednostek gospodarczych handlu i napraw na koniec 

zny stanowi niewielki, ale prężnie rozwijający się nowoczesny segment rynku 

owane było co piąte przedsiębiorstwo małe, co trzecie średnie oraz 
co drugie duże. Elektroniczne transakcje kupna-sprzedaży będą odgrywały coraz istotniejszą rolę 
w rzyjała sytuacja pod względem wyposażenia w technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne, która ulega stabilizacji. W styczniu 2008 r. 95% przedsiębiorstw, 

ykorzystywało w swojej działalności komputery, przy czym w średnich i dużych podmiotach odsetek 

okonywanie transakcji drogą elektroniczną stanowi najczęściej uzupełniającą formę składania bądź 

ą relację w 2007 roku deklarowało 3,5% przedsiębiorstw 
ałych, 4% średnich i niecałe 6% dużych. Sprzedaż dla innych przedsiębiorstw (B2B) na specjalnych 

rynkach internetowych deklaruje niecały 1% badanych podmiotów. Rośnie, aczkolwiek nieznacznie, 
świadomość przedsiębiorców dotycząca bezpieczeństwa w sieci. Udział przedsiębiorstw 
wykorzystujących protokół bezpieczeństwa (SSL lub TSL) do przyjmowania zamówień przez Internet 

zrósł z 2,5% w 2006 r. do 2,8% w 2007 r. 

w
2008 roku było o 15,2% wyższe niż rok wcześniej i wynosiło 167,7 mld zł, co stanowiło ok. 22% 
zadłużenia ogółem w całej gospodarce. Relacja zadłużenia do przychodów wzrosła. 

12.4  Handel elektroniczny 
 

andel elektronicH
detalicznego B2C (Business to Consumer) i hurtowego B2B (Business to Business). Rynek handlu 
elektronicznego szacowany jest na ok. 1% handlu detalicznego i ok. 6% handlu hurtowego. W 2007 
roku wartość netto przychodów ze sprzedaży, dokonanych poprzez stronę internetową 
lub automatyczną wymianę danych wyniosła 194,6 mln zł 72 wobec 105,6 mln zł w roku 2006 73. 
 
W 2007 r. co czwarte badane przedsiębiorstwo dokonywało transakcji przez sieci komputerowe. 
Przedsiębiorstwa małe częściej wybierają tradycyjne metody dokonywania transakcji handlowych. 
W handel elektroniczny zaangaż

 relacjach biznesowych, czemu będzie sp

w
ten wynosił 99,9%. Wysoki odsetek przedsiębiorstw korzysta również z Internetu - dostęp posiada 93% 
podmiotów. Co 15 badane przedsiębiorstwo w 2007 roku deklarowało otrzymywanie zamówień przez 
Internet. 
 
Najczęściej transakcji elektronicznych dokonują przedsiębiorstwa działające w dziale informatyka 
(63,8%), poczta i telekomunikacja (48%), nauka (47,7%) oraz sprzedaż i naprawa pojazdów 
samochodowych i motocykli (37,9%).  
 
D
otrzymywania zamówień w stosunku do form tradycyjnych. Zaledwie 3,7% przedsiębiorstw może 
pochwalić się co najmniej 25-procentowym udziałem transakcji, odbywających się przez sieci 
komputerowe, w wartości zamówień netto. Tak
m

w
 
                                                 
72 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2008 roku, GUS. 
73 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007 roku, GUS. 
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Przedsiębiorstwa w Polsce nie posiadają wystarczającej świadomości efektywnego i skutecznego 

miotów). W grupie 56,6% przedsiębiorstw 
posiadających stron ow co bi je ł  prz
nią zamówień, a n o W js roz han
elektronicznego nale enić oszty sjonal

informatycznych, a od strony regulacyjnej brak jednoznacznych przepisów prawnych 
 e-handlu m.in. odnoszących się do dostaw, płatności, kwestii podatkowych. Również 

cy stan logistyki dostawczej nie sprzyja popularyzacji handlu elektronicznego.  

yzwania, jakie stoją przed upowszechnieniem handlu elektronicznego jest przyjęty 
. prze Minis  Program łań na rzecz wspierania roniczn andlu

u 2009-2010. Zawiera on instrumenty mające poprawić niedostateczny poziom adaptacji 
polskich edsię ł handlu elektronicznego w obrotach

 ogółem, słabo rozwinięty rynek treści cyfrowych, niedostateczne bezpieczeństwo ransakcj
elektronicznie oraz niewystarczającą interoperacyjność wykorzystywanych systemów 

 
ziane gra ją przy  się do rzenia o iednieg oczen
onicznego i e-biznesu. Chodzi o zwiększenie zastosowań elektronicznych 

ci gospodarczej oraz szersze wykorzystanie treści elektronicznych o walorach 
tać dodatkowy impuls pozwalający przyspieszyć tempo wzrostu 

 przez 
przedsiębiorców z sektora MSP. 

12.5  Transport i łączność 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności było 

gospodarce, a spadek wyniku finansowego netto znacznie wyższy (43,0% w porównaniu do 25,7%).  

wykorzystania sieci komputerowych do prowadzenia handlu elektronicznego. Internet wykorzystują 
głównie dla celów bankowych lub finansowych (ponad ¾ pod

ę internet
co 13 doko
ży wymi

ą, zaledwie 
ywania płatn

 e k

 5 przedsię
ści on-line. 

 profe

orstwo oferu
śród ważnie
n

 możliwość sk
zych barier 

adania
woju 

ez 
dlu 

wysoki ego oprogramowania tj. zintegrowanych 
systemów 
dotyczących
niezadowalają
 
Odpowiedzią na w
30 grudnia 2008 r
sług na lata 

z Radę trów  dzia elekt ego h  i 

technologii IT w  prz biorstwach, niewielki udzia  
handlowych  t i 
zawieranych 
informatycznych. 

Działania przewid
la handlu elektr

w Pro mie ma czynić  stwo dpow o ot ia 
d
w działalnoś
biznesowych. W efekcie powinien pows
gospodarczego oraz zmienić strukturę rynku technologii informacyjnych (IT) w Polsce. Program 
przyczyni się również do prowadzenia bezpiecznych transakcji elektronicznych, szczególnie

 
Sekcja transport, gospodarka magazynowa i łączność wygenerowała w 2008 roku 13,6% (w cenach 
bieżących) wartości dodanej brutto w sektorze usług rynkowych i 6,9% w całej gospodarce. 
W 2008 roku wzrost wartości dodanej brutto (w cenach stałych) wynosił 6,6% i był o 3 pkt proc. wyższy 
niż w poprzednim roku (w cenach bieżących wyniósł 6,7%). W I kwartale 2009 roku wartość dodana 
brutto wzrosła o 11,6% - w cenach bieżących (0,3% - w cenach stałych). Przeciętne zatrudnienie w  
2008 r. w sekcji wyniosło 651,4 tys. osób, o 4,9% więcej niż w 2007 roku. Liczba pracujących w końcu 
2008 roku wynosiła 808 tys. osób (wzrost o 4,5%.). Wzrosła liczba podmiotów działających w sekcji (o 
2,2%).  
 
Struktura wg wielkości podmiotów działających w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności jest 
zbliżona do tej obserwowanej w handlu i naprawach. Dominują mikroprzedsiębiorstwa, a ok. 90% 
podmiotów stanowią zakłady osób fizycznych. 
 

nominalnie o 10,7% wyższe niż w 2007 roku i wynosiło 3.104 zł. Wśród podmiotów o liczbie pracujących 
powyżej 9 osób wzrost wyniósł 11,6% i osiągnął poziom 3.178 zł. 
 
W 2008 roku podmioty działające w transporcie i łączności zanotowały znacznie gorsze wyniki 
finansowe niż te obserwowane w całej gospodarce. Wzrost przychodów był niższy niż w całej 

 160



POLSKA 2009 – RAPORT O STANIE GOSPODARKI 
 

 
Tabela 52 Ważniejsze dane ekonomiczno-finansowe sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność 
według działów PKD w 2008 roku w sektorze przedsiębiorstw 

Liczba 
podmiotów 

Liczba 
pracujących Pr Przychody z Koszty z 

 
zeciętne 

zatrudnienie całokształtu całokształtu Wynik 
netto 

Wynik 
brutto 

zł) na koniec 
roku * 

31.12. 2008 
 (tys.) (tys.) działalności 

(mld zł) 
działalności 

(mld zł)  (mld zł)  (mld 

Transport, 
gospodarka 
magazynowa i 
łączność (I),  
w tym: 

269.154 466** 460** 142,7 136,7 4,4 6,0 

 transport lądowy -
i transport 234.895 295 297 53,9 53,5 0,01 0,34 
rurociagowy 

- transport wodny 994 2 2 . . . . 
- transport 

lotniczy 174 . . . . . . 
- działalność 

wspomagająca 24.253
transport 

 57 56 26,9 25,5 1,2 1,4 

- poczta i 
telekomunikacja 8.838 163*** 157*** 56,9 51,4 3,7 4,9 

* wg REGON 
** sekcja transport i gospodarka magazynowa (PKD 2007) 
*** dział: informacja i komunikacja (PKD 2007) 
Źródło: GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r., Biuletyn Statystyczny GUS nr 5/2009 
roku oraz CISG MG, na podstawie sprawozdań F-01 GUS -dane dot. podmiotów o liczbie pracujących pow. 9 osób. 

12.6  Ogólne problemy sektora usług 
 
Chociaż, w świetle spowolnienia gospodarczego, dynamika wartości dodanej tworzonej przez 
sektor usług nie uległa w 2008 roku istotnym zmianom, na uwagę zasługuje pogorszenie sytuacji 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. W sektorze usług rynkowych większość sekcji, 
za wyjątkiem działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, notowała pogorszenie 
wskaźników finansowych. Dynamika kosztów z całokształtu działalności była wyższa niż dynamika 
przychodów, co wpłynęło na zmniejszenie wyników finansowych. Najsilniejszy spadek wyniku netto 
obserwowano w pośrednictwie finansowym, najsłabszy natomiast w handlu hurtowym i detalicznym, 
naprawie pojazdów samochodowych, motocykli. Ponadto nastąpił wzrost zadłużenia, a większość sekcji 
ograniczała plany inwestycyjne. 
 
Sytuację w handlu i usługach w 2008 roku można uznać za stabilną. Nakłady inwestycyjne wzrosły 
w porównaniu do poprzedniego roku. Wydaje się, że niekwestionowanym liderem sprzedaży detalicznej 
stają się tzw. sklepy dyskontowe, których liczba zwiększa się bardzo dynamicznie. Z kolei liczba 
wielkopowierzchniowych sklepów handlu detalicznego ulega stabilizacji.  
 
Nadal niska innowacyjność podmiotów usługowych stanowi jedną z barier ich dalszego rozwoju. 
Przedsiębiorstwa sektora usług charakteryzuje nieznacznie niższy niż w przemyśle udział podmiotów 
wprowadzających innowacje: 21,2% w latach 2004-2006, podczas gdy w przemyśle 23,2% 74. Podmioty 
małe, działające w sektorze usług, o liczbie pracujących 10-49 osób, są znacznie bardziej innowacyjne 
niż te działające w przemyśle: 16,9% przedsiębiorstw usługowych wprowadziło innowacje 
                                                 
74 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS 2008. 
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technologiczne, natomiast 13,9% - przemysłowych. Wśród pionierów innowacyjności należy wymienić 
przedsiębiorstwa zajmujące się ubezpieczeniami oraz funduszami emerytalno-rentowymi (bez 
gwarantowanej prawnie opieki społecznej), oraz pośrednictwem finansowym, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych.  
 
Nakłady na działalność innowacyjną sektora usług są znacznie niższe niż w przemyśle. Stanowią one 
46,3% nakładów na działalność innowacyjną ponoszonych w przemyśle. W strukturze nakładów 
na dzia
ro w. 
Przedsi ść 

+R. W 11 przedsiębiorstwo. 

tora usług wyspecjalizowanych, 

w. BPO 
 Business Process Offshoring - w wymiarze globalnym). Stanowią 

one bardzo wąski segment rozpatrując cały rynek usług, jednak charakteryzują się wysoką dynamiką 
rozwoju. Rozwojowi centrów usług sprzyja wspierająca polityka państwa w postaci ulg podatkowych - od 
2005 roku BPO można lokalizować w obszarach specjalnych stref ekonomicznych. 

łalność innowacyjną najważniejsze znaczenie mają wydatki na działalność badawczo-
zwojową, a więc opracowywanie nowych i istotnie ulepszonych produktów i procesó

ębiorstwa sektora usług znacznie częściej niż przemysłowe wydatkują środki na działalno
 usługach w B+R inwestuje co 9, a w przemyśle co B

 
Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego stawia wiele wyzwań również 
przed sektorem usług. Coraz liczniejsze grono przedsiębiorstw świadczy swoje usługi za pomocą 
kanałów związanych z elektroniczną wymianą informacji, przez internet, a rola e-handlu systematycznie 
wzrasta. Tworzeniu coraz bardziej elastycznych form organizacji i świadczenia pracy sprzyja rosnące 
zapotrzebowanie zgłaszane przez konsumentów.  
 
W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na nowe oblicze sek
tworzących wysoką wartość dodaną, które dokonuje się jako efekt zmian w procesach związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc tworzenie centrów usług biznesowych tz
(Business Process Outsourcing oraz
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13 PRZEDSIĘBIORSTWA 

13.1  Struktura własnościowa i przekształcenia własnościowe 
przedsiębiorstw państwowych 

 
elem procesu C transformacji gospodarczej było dostosowanie gospodarki do warunków rynkowych, 

w których dominującą rolę odgrywa sektor prywatny, jako bardziej efektywny, elastyczny i łatwiej 
mogący sprostać trudnym warunkom konkurencji. Zmiany w strukturze gospodarki następowały poprzez 
prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz tworzenie nowych, prywatnych podmiotów 
gospodarczych. Wzrostowi liczby podmiotów prywatnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw towarzyszył 
wzrost udziału sektora prywatnego w gospodarce narodowej. W połowie lat 90. sektor ten uzyskał 
pozycję dominującą, a jego udział w gospodarce wzrasta z roku na rok. 
 
Wykres 43 Udział sektora prywatnego w wartości dodanej brutto ogółem, w wybranych sekcjach 
gospodarki w 1995 i 2007 roku (w %) 

60,3

89,8
97,2

77,0 79,4

97,5 99,3

74,980

100
%

45,2
37,6

20

40

0
Ogółem Przemysł Budownictwo Handel i nap

60

rawy Transport,
gospodarka

magazynowa i1995 2007
łączność  

ł : Roczniki Statystyczne GUS, obliczenia MG DAP. Źród o
 
T l  w podstawowych kategoriach ekonomicznych w latach 2000-2008 
(w %) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

abe a 53 Udział sektora prywatnego

Wartość dodana brutto  71,0 72,9 73,4 73,7 74,7 75,2 76,3 77,0 x 
Pracujący (średniorocznie) 75 72,7 74,9 75,4 / 71,8 72,2 73,0 73,6 74,2 75,2  75,9 
Nakłady inwestycyjne  65,2 68,1 68,2 68,3 68,1 65,1 66,2 68,0 63,4 
Majątek trwały brutto  48,6 54,2 55,2 56,6 57,8 58,6 58,6 59,6 x 

83,6 86,4 88,7 89,5 88,1 87,4 86,8 87,3 83,6 
Import 84,2 90,7 92,3 93,0 91,7 90,3 87,8 87,6 84,7 
Eksport 

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS, Biuletyny Statystyczne GUS, obliczenia MG DAP. 
 
                                                 
75 W 2002 roku nastąpiła zmiana sposobu liczenia przez GUS liczby pracujących w sektorze prywatnym. Stąd skokowy 
spadek liczby pracujących w gospodarce, a także spadek udziału sektora prywatnego w liczbie pracujących. W liczniku 
liczby porównywalne z latami sprzed roku 2002, a w mianowniku – po roku 2002. 
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13.1.1  Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych76 
 
Prywatyzacja jest nieodłącznym elementem transformacji systemowej, stanowiąc narzędzie 
długofalowej polityki gospodarczej. Podstawowym celem prywatyzacji jest stworzenie podstaw do 
rzyspieszenia rozwoju gospodarczego. W efekcie realizacji polityki prywatyzacyjnej Polska powinna 

a 2008 roku Rada Ministrów przyjęła Plan prywatyzacji na lata 2008-2011. W dokumencie 
rzewidziano sprywatyzowanie w ciągu czterech lat 740 podmiotów. Realizacja projektów 

runków prowadzenia prywatyzacji, a w konsekwencji 
rzesunięcie w czasie lub czasowe wstrzymanie niektórych projektów prywatyzacyjnych. Jednym z 

ępu do finansowania inwestycji przez 
otencjalnych inwestorów strategicznych, którzy w innych warunkach mogliby być zainteresowani ofertą 

ładanej sumy kapitału. Jednakże 
omimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, złej koniunktury na warszawskiej Giełdzie Papierów 

ci działem Skarbu Państwa 
blisko ln zł oraz ENEA S.A., 

Dzia ństwa w 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich wynika
ętych przez Radę M str gramów i st  sektorowyc oszczegó

 
 objętych z no  li

rywatyzowanych podmiotów gospodarcz

przedsięb stw wowych doko ne są w trojaki sposób: 
 Państwa. 

− micznych. 

p
osiągnąć strukturę własnościową zbliżoną do krajów rozwiniętych, w których partycypacja sektora 
prywatnego w gospodarce wynosi 80%-90%. 
 
22 kwietni
p
prywatyzacyjnych w 2008 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych potwierdziła złożony charakter 
tych procesów. 
 
Dodatkowo, gwałtowne załamanie koniunktury na światowych rynkach finansowych w II połowie 2008 
roku przełożyło się na wyraźne pogorszenie wa
p
efektów kryzysu finansowego jest znaczne ograniczenie dost
p
prywatyzacyjną Skarbu Państwa.  
 
Bardzo niekorzystne warunki dotyczyły także inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. 
Spółkom, które debiutowały, często nie udawało się pozyskać zak
p
Wartoś owych S.A. sukcesem zakończyło się upublicznienie dwóch spółek z u
tj. Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które pozyskały  300 m
która uzyskała ok. 2 mld zł. 
 

łania Ministra Skarbu Pa
opracowanych i przyj

ły z 
ini ów pro rategii h dla p lnych 

branż. 

13.1.1.1 Liczba przedsiębiorstw
sp

 przeks tałceniami włas
ych. 

ściowymi oraz czba 

 
Przekształcenia własnościowe ior  państ nywa

− komercjalizacja, tj. przekształcenie prze iorstwa w jed obową spółk arbu
ośrednia (kapitałowa), 

dsięb noos ę Sk
Następnym etapem przekształceń jest prywatyzacja p

− prywatyzacja bezpośrednia, 
 likwidacja z przyczyn ekono

 
Wybór metody przekształceń własnościowych zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju 
prowadzonej działalności, sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz od znaczenia przedsiębiorstwa dla 
gospodarki państwa. 
 

                                                 
76 Niniejszy rozdział opracowano wykorzystując: dokument Ministerstwa Skarbu Państwa pn. Ocena przebiegu prywatyzacji 
majątku Skarbu Państwa w 2008 roku oraz opracowania GUS pn. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 roku. 
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Do końca 2008 roku przekształceniom własnościowym poddano 5.809 przedsiębiorstw państwowych. 
Na czątkowym okresie transformacji (1.258 
rzedsiębiorstw w latach 1990-1991 i 1402 w 1992 r.). W następnych latach ich liczba malała aż do 35 

ię przetwórstwem przemysłowym (45,1%). Znacznie mniej 
czebną grupą były przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem (17,0%) oraz handlem i naprawami 

Komercjalizacja i prywatyzacja pośrednia (kapitałowa) 

ębiorstwa państwowe poddane przekształceniom własnościowym 

jwięcej przedsiębiorstw objęto procesem przekształceń w po
p
w 2006 r. W 2008 r. procesem przekształceń objęto 72 przedsiębiorstwa. 
 
Do końca 2008 roku wśród przedsiębiorstw objętych przekształceniami własnościowymi dominującą 
grupę stanowiły podmioty zajmujące s
li
(11,5%).  
 
Podmioty objęte prywatyzacją bezpośrednią stanowiły 37,6%, postawione w stan likwidacji – 33,1%, a 
skomercjalizowane – 29,3%.  
 
Najwięcej przedsiębiorstw objęto procesami przekształceń w województwie śląskim (818), mazowieckim 
(697), dolnośląskim (519) i wielkopolskim (501).  
 

 
Do końca 2008 roku skomercjalizowano 1.701 przedsiębiorstw państwowych (w tym 52 w roku 2008). 
388 spośród nich sprywatyzowano metodą pośrednią (w tym 10 w roku 2008). W 115 spółkach 
dokonano prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego. Spółki prywatyzowane w 2008 roku działały 
w formie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa średnio ok. 4,8 roku. 
 
Tabela 54 Liczba przedsiębiorstw objętych przekształceniami własnościowymi* 
1. Przedsi

z tego a - rok 2008, b - od początku procesów 
prywatyzacji Ogółem skomercjalizowane objęte prywatyzacją 

bezpośrednią 
poddane 
likwidacji 

 52 10 10 
 1.701 2.184 1.924 

łceń własnościowych 

a 72Ogółem b 5.809
2. Efekty przekszta

z tego 
a - rok 2008, b - od początku procesów 
prywatyzacji Ogółem sprywatyzowane 

pośrednio sprywatyzowane 
bezpośrednio zlikwidowane 

9 Ogó b 3.566 388 2.105 1.073 
96,4 55,8 

(kapitałowo) 
a 54 10 15 2łem w liczbach bezwzględnych 

Efektywność w % (2b : 1b) 61,4 22,8 
*bez państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej włączonych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
Źródło: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 roku, GUS. 
 

Prywatyzacja bezpośrednia 
 
W latach 1990-2008 prywatyzacją bezpośrednią objęto 2.184 przedsiębiorstwa państwowe (w tym 10 w 
2008 r.), a procesy prywatyzacyjne zakończono w 2.105 przedsiębiorstwach, czyli w 96,4% 
prywatyzowanych tą drogą (w przypadku prywatyzacji pośredniej efektywność jest znacznie niższa i 
wynosi 22,8%). Od chwili objęcia prywatyzacją do chwili wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 
proces prywatyzacji trwał średnio ok. 4 miesięcy. 
 
W okresie do końca 2008 roku 62,6% prywatyzowanych podmiotów oddano do odpłatnego korzystania 
(leasing pracowniczy), a 23,9% sprywatyzowano w formie sprzedaży mienia. W ostatnich latach 
proporcje te ulegają odwróceniu. W 2008 roku na 15 sprywatyzowanych przedsiębiorstw sprzedano 8 
podmiotów (53,3%). 
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Likwidacja przedsiębiorstw z przyczyn ekonomicznych 

 
W okresie 1990-2008 na 1.924 przedsiębiorstwa poddane procesowi likwidacji, w 1.073 jednostkach 

5,8%) proces ten zakończono. W 2008 roku w stan likwidacji postawiono 10 przedsiębiorstw. 
, których likwidację zakończono w 2008 roku (29 

rzedsiębiorstw) trwały średnio 5,5 roku. 

acji. Poczynając od roku 2001 procesy prywatyzacyjne uległy spowolnieniu, a 
lanowane w ustawach budżetowych wpływy z tego tytułu nie były wykonywane. Wyjątek stanowił rok 

rzychody z prywatyzacji pośredniej wyniosły w 2008 roku 1,9 mld zł, zaś z tytułu prywatyzacji 
re stała kwota (w 

gestii Ministerstwa Skarbu Państwa) zgodnie z us ła 
tępuj ndu un es yzac edsi tw, sz 
rbu P a, F z Na ech i Po Fun rac

ści 2,9 mld zł wykonano w 91,4%. 

o rywa cji w w kości 12 mld zł. Zrealizowane przychody wg 
 n ł, co stanowi 4,1% przychodów planowanych. 

13.1.2  Rozwój małej przedsiębiorczości 

 2008 roku w systemie REGON zarejestrowano 317 tys. podmiotów, o ponad 20 tys. więcej niż w roku 

(5
Procedury likwidacyjne w przedsiębiorstwach
p
 
13.1.1.2  Przychody z prywatyzacji i dochody budżetowe z tytułu dywidend 
 
W latach 1991-2008 z prywatyzacji uzyskano ponad 96 mld zł. Największe przychody miały miejsce w 
latach 1999 i 2000. Ich suma stanowi ponad 40% łącznych przychodów uzyskanych z prywatyzacji w 
okresie transform
p
2004, w którym dokonano jednej dużej prywatyzacji (PKO BP S.A.). Dopiero w roku 2008 przychody z 
prywatyzacji przekroczyły wielkość planowaną o 3,1% i wyniosły 2,3 mld zł. 
 
P
bezpoś dniej 0,2 mld zł. Z kwoty tej do budżetu państwa przekazano ok. 1 mld zł. Pozo

tawą o komercjalizacji i prywatyzacji zosta
rozdysponowana między nas

sz Ska
ące fu sze: F dusz R truktur ji Prz ębiors Fundu

Reprywatyzacji, Fundu aństw undus uki i T nologi lskiej, dusz P y. 
 
Dochody z tytułu dywidend, zaplanowane w wysoko
 
Na 2009 rok zaplanowano przych
stanu na 30 czerwca br. wyniosły

dy z p tyza yso
iecałe 0,5 mld z

 
W
2007. Jednocześnie z rejestru wykreślono 245 tys. podmiotów.  
 
Wykres 44 Nowo zarejestrowane i wyrejestrowane podmioty gospodarki narodowej w systemie REGON 

0
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700tys.
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nowo zarejestrowane
wyrejestrowan

600

300

400

500
e
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Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r. GUS Warszawa. 
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Zdecydowaną większość spośród zarejestrowanych stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą. Liczba nowo utworzonych spółek wyniosła blisko 30 tys. i była nieznacznie niższa niż w 
2008 roku. Ogółem w gospodarce zarejestrowanych jest już 3.757 tys. podmiotów (należy jednak mieć 
na uwadze że aktywną działalność prowadzi około połowa spośród nich). 

u, do blisko 50 tys. zł w 
ku 2007. Tak znaczący wzrost wypracowanego dochodu przełożył się na wzrost aktywności 

ą kwotę 
ponad 17 mld zł. 
 
Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła w 2007 roku 3,6 mln osób i było to o 120 tys. 
więcej niż w roku 2006. Przyrost liczby pracujących odnotowano w niemalże wszystkich województwach 
(za wyjątkiem śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego).  
 
Tabela 55 Przychody, koszty, dochody oraz nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Sytuacja mikroprzedsiębiorstw w 2007 roku 
 
W 2007 roku w Polsce funkcjonowało 1,7 mln mikroprzedsiębiorstw i było to o blisko 4% więcej niż w 
roku poprzednim. Przychody z całokształtu działalności wzrosły o 5,5%, zaś koszty o 3,5%. W efekcie 
dochód przypadający na jedno przedsiębiorstwo wzrósł z 42 tys. zł w 2006 rok
ro
inwestycyjnej. Wartość nakładów inwestycyjnych w 2007 roku osiągnęła bowiem rekordow

Przychody ogółem w mld zł 452,6 477,3 479,6 533,9 536,9 621,6 656,1 
Przychody na 1 zakład w tys. zł 282,1 282,2 288,7 323,4 333,6 377,1 383,8 
Koszty ogółem w mld zł 407,3 436,9 435,6 478,2 474,6 552,5 571,6 
Koszty na 1 zakład w tys. zł 253,8 258,2 262,2 289,7 294,9 335,2 334,4 
Dochód ogółem 45,3 40,3 44,0 55,7 62,3 69,0 84,5 
Dochód na 1 zakład w tys. zł 28,3 23,8 26,5 33,7 38,7 41,9 49,4 
Rentowność brutto sprzedaży % 10,0 8,4 9,2 10,4 11,6 11,1 12,9 
Nakłady inwestycyjne ogółem w 
mld zł 10,3 10,0 10,1 11,4 11,4 13,8 17,4 

Źródło: Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (2001-2007). GUS Warszawa. 
 
Sytuacja małych przedsiębiorstw powstałych w 2007 roku77

 
adania z GUS pokazują, że w ostatnich 

Wskaźnik  

B
k

 nowo powstałych małych przedsiębiorstw prowadzone prze
ilku latach klimat dla przedsiębiorczości jest coraz lepszy. Z roku na rok powstaje coraz więcej 

przedsiębiorstw, poprawia się również wskaźnik ich przeżywalności, czyli odsetek tych, które nie 
zakończyły działalności w pierwszym roku od momentu w którym zostały zarejestrowane. 
 
 Tabela 56 Nowo powstałe przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2003-2007. 

Rok Liczba nowo powstałych Liczba aktywnych 
przedsiębiorstw przedsiębiorstw w kolejnym roku przeżycia 

2004 186.684 116.256 62,3 
2005 211.142 142.836 67,6 
2006 241.352 160.584 66,5 
2007 273.579 193.332 70,7 

Źródło: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2003-2007. 
GUS Warszawa. 
 

                                                 
77 Na podstawie publikacji Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w 
latach 2003-2007, GUS. 
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Spośród 273 tys. małych przedsiębiorstw założonych w 2007 roku, zdecydowaną większość  (94%) 
stanowiły firmy osób fizycznych. Zaobserwowano wyższe tempo zakładanych przedsiębiorstw 
budowlanych (w 2007 roku powstało o 50% więcej takich firm niż w roku 2006), jednocześnie jednak ich 

rzeżywalność była nieco niższa niż w całej populacji. 

,1%), z 
ożyczki od rodziny lub znajomych 8% (4,3%), zaś z innych źródeł 17% (7%).  

Wykres 45 Struktura nowo powstałych małych przedsiębiorstw w 2007 roku 

p
 
Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców, źródłem finansowania podejmowanej działalności 
gospodarczej są środki własne (w 2007 roku rozpoczęcie działalności sfinansowało w ten sposób dwie 
trzecie firm). W odróżnieniu jednak od lat poprzednich, w 2007 roku znacznie więcej firm pozyskało 
środki z innych źródeł. Z  kredytu bankowego skorzystało 8,5% przedsiębiorców (rok wcześniej 4
p
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Ochro wina zdro a           4,4%
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Pozostała dzi alność usługowa         ał  

 
oraz perspektywy rozw  pol rzed orstw po ch w  2 07. 

sowa przed bio w
ej Polski. Wyniki makroekonomiczne I półrocza 

ie wskazywały na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Jednak w II półroczu, a szczególnie w IV 

przełożyło się na 
ogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych.  

ku 2008. W I półroczu przychody wzrosły o 13,9%, a w II półroczu tylko o 9,0%. 

          

Źródło: Warunki powstania i działania ojowe skich p siębi wstały  latach 002-20
GUS Warszawa. 

13.2  Sytuacja finan się rst 78 
 
W 2008 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarcz
n
kwartale światowy kryzys gospodarczy dotarł także do naszego kraju. Odnotowano pogorszenie 
wszystkich wskaźników makroekonomicznych. Spowolnienie gospodarcze 
p

13.2.1  Przychody, koszty i wyniki z poszczególnych rodzajów działalności 
 
Przychody z całokształtu działalności wyniosły 2.301 mld zł i były wyższe niż w 2007 roku o 11,3%. 
Skutkiem globalnego kryzysu finansowego, który zaczął niekorzystnie oddziaływać na naszą 
gospodarkę w II półroczu, było zróżnicowane tempo wzrostu przychodów, kosztów i wyników w ciągu 
ro
 

                                       
78 Informacje prezentowane iejs roz  do  p tów od h, ry ba pracujących w nin zym dziale tyczą odmio  gosp arczyc  w któ ch licz
przekracza 9 osób. 
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Koszty uzyskania przych  z szt  dz oś 2  az z  13,5%, o 2,2 
a kosztów wyprzedzała dynamikę przychodów 

t. 

sztów były wyniki finansowe osiągnięte w 2008 roku oraz 
znaczne ich zróżnicowanie w I i II półroczu. Roczny wynik finansowy na działalności gospodarczej 
ukształtował się w wysokości 99 mld zł, z tego w I półroczu 64,1 mld zł, a w II półroczu 34,9 mld zł. W 
stosunku do roku 2007 odnotowano pogorszenie wyniku o 28,6 mld zł (o 22,4%), z tego w I półroczu 
wynik wzrósł o 0,6 mld zł (o 0,9%), a w II półroczu wynik zmniejszył się o 29,2 mld zł (o 45,5%).  
 
Wykres 46 Wynik finansowy na działalności gospodarczej w 2007 i 2008 roku  

odów  całok ałtu iałaln ci (2. 02 mld zł) wyk ały w rost o
pkt. proc. szybszy od przychodów. W I półroczu dynamik
o 0,9 pk proc., a w II półroczu. o 3,3 pkt. proc. 
 
Efektem kształtowania się przychodów i ko

40
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I półrocze II półrocze Rok
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140
mld zł

2007 2008  
Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 

rosły o 11,2%. Koszty uzyskania przychodów 
zrosły szybciej od przychodów (11,8%). Wynik ze sprzedaży (113,5 mld zł) był wyższy o 1,2%.  

2007 2008 

 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są dominującym elementem przychodów 
ogółem. W 2008 roku wyniosły one 2.213 mld zł i wz
w
 
Tabela 57 Przychody, koszty i wyniki na poszczególnych rodzajach działalności (w mld zł) 

  Przychody Koszty Wynik Przychody Koszty Wynik 
I półrocze              
Sprzedaż produktów towarów i materiałów 934,8 879,8 55,0 1.063,3 1.006,3 57,0 
Pozostała działalność operacyjna 18,5 12,4 6,1 19,2 13,3 5,9 
Działalność finansowa 14,9 12,5 2,4 20,3 19,1 1,2 
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 968,2 904,7 63,5 1.102,8 1.038,7 64,1 
II półrocze       
Sprzedaż produktów towarów i materiałów 1.054,7 997,5 57,2 1.149,8 1.093,3 56,5 
Pozostała działalność operacyjna 25,7 20,4 5,3 27,1 25,6 1,5 
Działalność finansowa 19,1 17,5 1,6 21,2 44,3 -23,1 
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1.099,5 1.035,4 64,1 1.198,1 1.163,2 34,9 
Rok        
Sprzedaż produktów towarów i materiałów 1.989,5 1.877,3 112,2 2.213,1 2.099,6 113,5 
Pozostała działalność operacyjna 44,2 32,8 11,4 46,3 38,9 7,4 
Działalność finansowa 34,0 30,0 4,0 41,5 63,4 -21,9 
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2.067,7 1.940,1 127,6 2.300,9 2.201,9 99,0 
Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 
 
Szybszy wzrost kosztów (o 18,6%) niż przychodów z pozostałej działalności operacyjnej (o 4,8%) 
spowodował obniżenie wyniku w tej pozycji z 11,4 mld zł do 7,4 mld zł (o 35,1%). 
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Ważną pozycją la wielu podmiotów w  zysków i s  r. była działa  finansowa. 
Przychody z niej (41,5 mld zł) wzr  2 , a ty  m  o % re ie piło 

łalno  25 ld z lu 4,0 m  rok  m 1  zł 
śli łoś rat czy  za I półroczu 2008 roku na 

działalności finansowej wystąpił zysk (1,2 mld zł). ak oki st tów II p zu ad 
dwuipó ść sow  II c k ię stratą m  

 posz óln rod h d ln (w ł) 
I półrocze II rocze Rok 

 d  rachunku trat w 2008 lność
osły o 2,1%  kosz  (63,4 ld zł)  111,3 . W zultac  nastą

pogorszenie wyniku na tej dzia ści o ,9 m ł (z p s ld zł w 2007 u do inus 2 ,9 mld
w 2008 roku) i co warto podkre ć ca ć st  doty ła II półroc . W 

Jedn wys  wzro  kosz  w ółroc  (pon
łkrotny) spowodował, że dzia

 
łalno finan a w  półro zu zam nęła s (23,1 ld zł).

Tabela 58  Wyniki finansowe na czeg ych zajac ziała ości mld z
półRodzaj  

działalności  
1 

2007 2008 
2 3 4 5 6 7 8 9 

 3 - 2 2007 2008  6 - 5 2007 2008  9 - 8 
10 

Sprzedaż 55
na 6,1 5,9 

,0 5 0 0 57,2 7 112,2 113,5 3 
5,3 5 ,4

2,4 1,2 -1,2 1,6 3,1 4 4,0 5
,5 6 1 6 1 9 9,2 ,6 ,0 6

7, 2,
-0,

 56,5 -0,
-3,

1,
-4,Pozostała operacyj 2 1,  8 

,7
11,4 7  0 

,9 Finansowa -2
 3

 -2
 -2

 
 1

-21,9 
 

-2
 -2RAZEM  63 4,  0,  64, 4, 27 99 8,  

 Źródło: CISG MG na podstawie danych U c D P  

 poszczegól  rodzajów d alno na e ku ał

 G S, obli zenia A  MG.
 
Wykres 47 Skala wpływu nych ział ści  spad k wyni z dzi alności 
gospodarczej w II półroczu 2008 roku (w %) 

Pozostała  
operacyjna

13,0%

Finansowa

 – 2,8 mld zł (w tym 2,4 mld zł). 

Sprzedaż
2,4%

84,6%

 
 Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 
 
W przekroju sekcji gospodarki największe straty na działalności finansowej poniosło przetwórstwo 
przemysłowe – 12,1 mld zł (w tym 13,0 mld zł w II półroczu), a następnie handel i naprawy – 4,6 mld zł 

 tym 4,2 mld zł ) oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność(w
Jedyną sekcją mogącą pochwalić się zyskiem na działalności finansowej w 2008 roku jest wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. 
 
Przedsiębiorstwa małe, średnie i duże poniosły straty na działalności finansowej, a kwota strat 
zwiększała się wraz ze wzrostem wielkości podmiotów. 
 
Wynik finansowy brutto wyniósł 99,2 mld zł (spadek o 22,3%), a wynik finansowy netto 78,6 mld zł 
(spadek o 25,7%). Także w przypadku tych wyników miało miejsce istotne ich zróżnicowanie w obu 
ółroczach. p
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Tabela 59 Wyniki na działalności finansowej w sekcjach gospodarki (w  mld zł) 
I półrocze II półrocze Rok   2007 2008  3 - 2 2007 2008  6 - 5 2007 2008  9 - 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGÓŁEM 2,4 1,2 -1,2 1,6 -23,1 -24,7 4,0 -21,9 -25,9 
Przemysł 1,9 1,5 -0,4 0,4 -13,2 -13,6 2,3 -11,7 -14,0 
 - górnictwo 0,5 -0,1 -0,6 0,4 -0,3 -0,7 0,9 -0,4 -1,3 
 - przetwórstwo przemysłowe 0,8 0,9 0,1 -0,1 -13,0 -12,9 0,7 -12,1 -12,8 
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę 0,6 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,8 0,1 
Budownictwo  0,2 0,1 -0,1 0,3 -1,7 -2,0 0,5 -1,6 -2,1 
Handel i naprawy -0,4 -0,4 0,0 -0,3 -4,2 -3,9 -0,7 -4,6 -3,9 
Transport, gospodarka 

łączność -0,5 -0,4 0,1 -0,1 -2,4 -2,3 -0,6 -2,8 -2,2 magazynowa i 
Z poz. ogółem przypada na:     0,0             
 - sektor prywatny 0,8 -0,1 -0,9 0,8 -21,9 -22,7 1,6 -22,0 -23,6 
 - sektor publiczny 1,6 1,3 -0,3 0,8 -1,2 -2,0 2,4 0,1 -2,3 
Z poz. ogółem przypada na:                   
 - przedsiębiorstwa małe 0,5 -0,2 -0,7 0,0 -3,6 -3,6 0,5 -3,8 -4,3 
 - przedsiębiorstwa średnie -0,1 -0,6 -0,5 0,2 -4,6 -4,8 0,1 -5,2 -5,3 
 - przedsiębiorstwa duże 2,0 2,0 0,0 1,4 -14,9 -16,3 3,4 -12,9 -16,3 

 Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 
 
Wskaźniki rentowności obniżyły się: rentowność ze sprzedaży do 5,1%, rentowność brutto do 
rentowność netto do 3,4%.  
 

4,3%, a 

Wykres 48 Wskaźniki rentowności w latach 2007 i 2008 
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Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 
 

13.2.2  Sytuacja finansowa w sekcjach gospodarki 
 
Górnictwo 

 górnictwa z całokształtu działalności wyniosły w 2008 roku 46,5 mld zł i były wyższe o 13,3% 
ni p gó dz m zr rzychodów. W 
takim sam  tempie, j yc  o  w y przychody ze sprzedaż  z ie wolniejszym 

ły przychody z eksportu (o 4,2%), a ich udział w ho  z ed obniżył się do 
20,9% (z 23,0%). Wys ę zed  z ięcza górnictwo wzrostowi cen produkcji 

 które w 2008  wz y o 10,9% (w 2007 roku o 3,1%). 

 
Przychody
ż w 2007 roku. Tem o wzr

ak rz
os sztu ko

h dy
tów o
gó m

łem 
z sł

(14  w,8%) yprze ało te po w
y W

ostu p
na nym  p o łe ro . cz

tempie wzros przyc dach e sprz aży 
oką dynamik spr aży awdz

sprzedanej,  roku rosł
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Wynik na działalności gospodarczej (6,6 mld zł) wzrósł o 4,4%. Wynik ze sprzedaży (7,8 mld zł) wykazał 

zrost o 21,6% (o 1,3 mld zł). Poprawił się także (o 0,3 mld zł) wynik na pozostałej działalności 

tto i netto wyniosły odpowiednio 6,6 mld zł oraz 5,4 mld zł i wykazały wzrost o 4,5% oraz o 

odarki. Ceny 

ysłu 
prze
zmniejs yniósł 297,9 mld zł (wzrost o 
5,4%
udział e  35,2%. 
 
Tak r pozostały bez wpływu na kształtowanie się wyników 
fina w ósł 44,1 mld zł i był niższy o 13,7% niż w 2007 roku, z tego w I 
ółroczu o 6,2%, a w II półroczu o 21,7%. Pogorszenie wyników, szczególnie w II półroczu odnotowano 

czej obniżył się o 39,0% (do 32,9 mld zł), z tego w I półroczu o 4,6%, a w II 
ółroczu o 77,4%.  

spadek wyniku z działalności 

w
operacyjnej (strata na tej działalności zmniejszyła się do 0,8 mld zł, o 26,5%). Znacznie pogorszył się 
wynik na działalności finansowej (o 1,3 mld zł). W 2007 roku na działalności tej wystąpił zysk w 
wysokości 0,9 mld zł, a w 2008 roku strata (0,4 mld zł). 
  
Wyniki bru
6,4%. 
 
Rentowność ze sprzedaży wzrosła z 16,9% do 18,1%. Pozostałe dwa wskaźniki rentowności obniżyły 
się, rentowność brutto z 15,3% do 14,1%, a rentowność netto z 12,5% do 11,7%.  
 
Przetwórstwo przemysłowe 
 
Największą sekcją gospodarki jest przetwórstwo przemysłowe, które w 2008 roku osiągnęło przychody 
ze sprzedaży w wysokości 834,0 mld zł, o 6,6% wyższe niż w 2007 roku. Był to najniższy wzrost 
przychodów spośród wszystkich analizowanych w niniejszym rozdziale sekcji gosp
produkcji sprzedanej w przemyśle przetwórczym wzrosły o 1,3% (w roku 2007 o 1,9%). Relatywnie 
niewielki przyrost sprzedaży wynika z wysokiego udziału eksportu w przychodach przem

twórczego. Spowolnienie gospodarcze w II półroczu skutkowało w pierwszej kolejności 
zeniem dynamiki sprzedaży na eksport. W skali roku eksport w

). Tempo wzrostu sprzedaży ogółem obniżyło się z 11,7% w I półroczu do 1,9% w II półroczu, a 
ksportu w sprzedaży odpowiednio z 36,2% do

ie ezultaty w zakresie sprzedaży nie 
nso ych. Wynik ze sprzedaży wyni

p
także na pozostałych rodzajach działalności. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej obniżył się o 
prawie 60% (o 1,3 mld zł), wynik na działalności finansowej o 12,8 mld zł. W konsekwencji roczny wynik 
z działalności gospodar
p
 
Wykres 49 Skala wpływu poszczególnych rodzajów działalności na 

ospodarczej w 2008 roku w przemyśle przetwórczym (w %) g

Pozostała  
operacyjna

6,2%

Sprzedaż
32,9%

Finansowa
60,9%

 
 Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 

 172



POLSKA 2009 – RAPORT O STANIE GOSPODARKI 
 

Wynik finansowy brutto (32,9 mld zł) był niższy o 39,0%, a wynik netto (25,8 mld zł) o 42,6% niż w roku 
2007. 
 
Obniżyły się wszystkie trzy wskaźniki rentowności. Rentowność ze sprzedaży z 6,5% do 5,3%, 
rentowność brutto z 6,7% do 3,8% , a rentowność netto z 5,6% do 3,0%.  
 
Tabela 60 Wyniki finansowe na poszczególnych rodzajach działalności w przetwórstwie przemysłowym 
(w mld zł) 

I półrocze II półrocze Rok Rodzaj działalności 2007 2008  3 - 2 2007 2008  6 - 5 2007 2008  9 - 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sprzedaż 26,3 24,7 -1,6 24,7 19,4 -5,3 51,0 44,1 -6,9 
Pozostała operacyjna 1,4 1,5 0,1 0,8 -0,6 -1,4 2,2 0,9 -1,3 
Finansowa 0,8 0,9 0,1 -0,1 -13,0 -12,9 0,7 -12,1 -12,8 
RAZEM  28,5 27,1 -1,4 25,4 5,8 -19,6 53,9 32,9 -21,0 

 
 
Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 

Spośród badanych 23 działów przemysłu przetwórczego wzrost przychodów z całokształtu działalności 
nastąpił w siedemnastu. Spadek przychodów odnotowano w produkcji: wyrobów tytoniowych, skór, 
a także we włókiennictwie, produkcji drewna, metali oraz maszyn i aparatury elektrycznej. W II półroczu 
w porównaniu z I półroczem 2008 roku zmniejszenie dynamiki przychodów odnotowano w osiemnastu 
ziałach.  

iku na tej 
wano w dwóch działach: produkcji maszyn biurowych i komputerów (wzrost 
 64,8%) oraz w produkcji sprzętu i urządzeń RTV (zmniejszenie ujemnego wyniku o 

kcji wyrobów z metali (3,5 mld zł). 

ącym o zmniejszeniu wyniku na 

d
 
Dodatnie wyniki na działalności gospodarczej wystąpiły w 21 działach, a ujemne w dwóch (produkcji 
przętu i urządzeń RTV oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego). Poprawę wyns

działalności odnoto
odatniego wyniku od

7,8%). W 21 działach wynik obniżył się. 
 
Najwyższe wyniki na działalności gospodarczej osiągnęły działy: produkcji artykułów spożywczych 
i napojów (5,3 mld zł), produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (5,2 mld zł), 
rodukcji wyrobów chemicznych (4,2 mld zł) oraz produp

 
Największa obniżka wyniku na działalności gospodarczej miała miejsce w następujących działach: 

− wytwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; wynik obniżył się z 5,2 mld zł do 0,1 mld 
zł i obniżenie wyniku dotyczyło wszystkich rodzajów działalności; 

− produkcji metali (choć w tym przypadku był to jeden z nielicznych działów, w których nastąpiła 
poprawa wyniku na działalności finansowej); 

− produkcji artykułów spożywczych i napojów; 
− produkcji pojazdów samochodowych; 
− produkcji maszyn i urządzeń.  

 
 czterech spośród ww. pięciu działów, głównym czynnikiem decydujW

działalności gospodarczej była (podobnie jak w większości działów przemysłu przetwórczego) 
działalność finansowa. 
 
We wszystkich badanych 23 działach osiągnięty wynik na działalności podstawowej był dodatni. W 
sześciu działach wynik zwiększył się, a w siedemnastu – obniżył. 
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Tabela 61 Wyn o etwórc latach 2007 i 2008 (w 
: 2008 wynik na działalności:  
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Zmiana w stosunku do 2007 roku 

Działy PKD ze 
sprzed. 

pozost. 
operac. finans. Razem 

gospod. 
ze 

sprzed. 
pozost. 
operac. finans. Razem 

gospod.  6 - 2  7 - 3  : 5 %  8 - 4  9 - 5 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 - produkcja art. spoż 3 0,9 7.756,6 , ,7
 - produkcja wyrobó 4 - 9,3 9,2 , ,2
 - włókiennictwo 4  2,8 573,6 , ,5 -
 - produkcja odzieży 1  1,5 272,9 , ,8
 - produkcja skór i wyrobów z nich 1  3,9 188,5 , ,5
 - produkcja drewna i wyrobów z drewna 1.597,1 83,4 -40,1 1.640,5 , ,2 -
 - produkcja masy włóknistej oraz papieru 1.384,6 219,9 -110,5 1.493,9 , ,8
 - działalność 1.306,9 206,0 -38,6 1.474,3 , ,4

3.650,0 -57,0 1.593,9 5.186,8 , ,7
 - produkcja wyrobów chemicznych 5.186,9 -165,4 -140,3 4.8  , ,5
 - prod. wyr. gumowych i z tworzyw szt. 2.6 0 5 ,9 ,3

-40,6 289 ,7 ,1
 - produkcja metali 5.301,4 243,2 48,5 5.5 ,9 ,2
 - produkcja wyrobów 3.9 9 9 ,0 ,3
 - produkcja maszyn ą 532,2 ,2 ,9

ywc
w tyt

 - produkcja koksu i produktów rafinacji ropy 

 - prod. wyr. z pozost. surowców niemetal. 
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1 134,9
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 -
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-1.
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 -
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 - produkcja sprzętu i urzą  RTV -80,6 ,9 ,2
 - prod. instrum. medycznych i precyzyjn. 546,9 9,3 12,7 5 ,1 ,0
 - produkcja pojazdów sam 3.8 6 ,3 ,6
 - produkcja pozostałego sprz -2, ,1 ,4
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 -607,0 6,3 
 -95,6 -70,5 
 -1.212,4 -1.641,8 
 -722,0 -545,7 
 -314,3 -542,3 

64,8
16,6 
x 

-12,4 
-43,2 
x 

-42,5 

i apa tury 
dzeń

ektr cznej 15
-249,7 82,7 

68,9
04,1ocho

ę
dowyc

tu transport. 
h 18,1 -

7,2 -95,4 
,4 -7,7 

85,8 
3.8  3

4 
 75,0

 - przetwarzanie odpadów 3 2 3 ,4 ,622,1 1 ,0 -10,0 24,1 256 18,6 14,5 289,6 -65,7 6  24,5 -34,5 -10,7 
Źródło: GUS. 
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13.2.3  Nakłady inwestycyjne79 i możliwości ich samofinansowania 

pływem 
rodków własnych oraz trudności w pozyskaniu zasilania zewnętrznego. 

mi się w ciągu roku skutkami spowolnienia, tempo inwestowania zmniejszało się 

e w budownictwie (33,0%) oraz w 

miotach dużych inwestycje wzrosły o 6,4%, a w podmiotach 
średnich obniżyły się o 4,9%. 

 
Tabela 62 Nakłady inwestycyjne (w mld zł) oraz ich dynamika w latach 2007 i 2008 (w %)*  

 I półrocze  II półrocze  Rok   

 
W 2008 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 133,1 mld zł. Były one wyższe od 
poniesionych w roku 2007 o 5,3% (w cenach bieżących). W stosunku do 2007 roku tempo inwestowania 
uległo istotnemu ograniczeniu80. Przyczyn ograniczenia należy upatrywać głównie w spowolnieniu 
gospodarczym oraz pesymistycznych prognozach gospodarczych na kilka najbliższych kwartałów. Nie 
ez znaczenia jest też pogarszająca się sytuacja finansowa, skutkująca zmniejszonym dob
ś
 
W związku z nasilający
wraz z upływem czasu. W I półroczu nakłady inwestycyjne wzrosły o 13,9%, natomiast w II półroczu 
ukształtowały się w wysokości nakładów poniesionych w 2007 roku. Udział nakładów poniesionych w II 
półroczu w nakładach rocznych obniżył się z 61,2% w roku 2007 do 58,0% w roku 2008. 
 
Tempo inwestowania było znacznie zróżnicowane we wszystkich badanych przekrojach.  

− W przekroju sekcji gospodarki najwyższe tempo miało miejsc
przemyśle paliwowo-energetycznym (ok. 25%). Jedyną sekcją, w której odnotowano spadek 
nakładów (o 0,5%) był transport, gospodarka magazynowa i łączność. 

− W sektorze publicznym inwestycje wzrosły o 17,3%, a w prywatnym zaledwie o 2,3%. 
− W przekroju wg wielkości przedsiębiorstw relatywnie wysokie tempo wzrostu wystąpiło w 

podmiotach małych (21,5%). W pod

 2007 2008 (3:2)  2007 2008 (6:5)   2007 2008 (9:8)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OGÓŁEM 49,1 55,9 113,9 77,3 77,2 100,0 126,4 133,1 105,3 
Przemysł 23,7 28,8 121,5 39,3 40,8 103,8 63,0 69,5 110,1 
  - górnictwo 1,6 2,0 124,2 2,7 3,3 125,3 4,3 5,3 124,9 
  - przetwórstwo przemysłowe 17,7 20,6 116,5 28,1 27,5 97,9 45,8 48,1 105,1 
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę 

4,4 6,2 138,5 8,6 9,9 116,1 13,0 16,1 123,9 

Budownictwo  1,5 2,3 149,8 2,5 3,1 122,6 4,0 5,4 133,0 
Handel i naprawy 6,1 7,2 117,3 9,6 11,3 117,7 15,7 18,5 117,5 
Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność 

5,8 6,6 115,0 9,8 8,9 90,4 15,6 15,5 99,5 

Z poz. ogółem przypada na:          
  - sektor prywatny 40,3 44,2 109,8 60,5 58,9 97,3 100,8 103,1 102,3 
  - sektor publiczny 8,8 11,7 132,3 16,8 18,3 109,4 25,6 30,0 117,3 
Z poz. ogółem przypada na:          
  - przedsiębiorstwa małe 7,0 7,0 100,1 7,3 10,3 142,3 14,3 17,3 121,5 
  - przedsiębiorstwa średnie 12,4 13,4 108,3 18,7 16,2 86,4 31,1 29,6 95,1 
  - przedsiębiorstwa duże 29,7 35,5 119,4 51,3 50,7 98,8 81,0 86,2 106,4 
* Uwaga. Wskaźniki dynamiki liczono z wielkości w mln zł 
Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS, obliczenia DAP MG. 
 
 

                                                 
79 Łącznie z zakupem używanych środków trwałych (różnice występujące pomiędzy danymi omówionymi w tej części i w 
Rozdziale 13.3.1 wynikają z różnic metodologicznych). Dynamika nakładów liczona jest w cenach bieżących.  
80 W 2007 roku nakłady inwestycyjne wzrosły o 27,2%. 
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Wykres 50 Tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych w I i II półroczu 2008 roku w sekcjach gospodarki 
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Zadłużenie podmiotów gospodarczych na koniec 2008 roku wyniosło 770,8 mld  i wzros
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Tabela 63 Dane finansowe podmiotów gospodarczych: rok 2008 oraz dynamika w stosunku do roku 2007 
   Przychody w mld zł Wy  Rentownonik finansowy w mld zł ść w % * 
a - 2008 rok  
b - dynamika; 2007 rok = 100   z całok-

ształtu 
ze 

sprze-
daży 

z eks-
portu 

ze s
da bru

ze 
sprze-
daży 

brutto n
w 

y 
. 
ł 

ł
e
 

a 2.300,9 2.213,1 379,9  5,1 4,3 1 1 7

prze-
ży 

113,5 

tto  netto 

99,2 78,6

  netto 

N
fi

 3,4 

adwyżka 
ansowa 
mld zł 

Nakład
inwest
w mld z

77,3 133,

Zad
żeni
mld

 7

u-
 w 
zł 

0,8 OGÓŁEM b 111,3 111,2 104,6  -0,5 -1,9 3 1
a 1.075,4 1.037,0 308,2  5,6 4,6 5 3Przemysł b 109,1 109,0 105,2  -1,3 -2,4 1 1
a 46,5 43,0 9,0 7,  18,1 14,1 3 - górnictwo b 113,3 113,3 104,2 121 1  1,2 -1,2 1 9 0
a 862,9 834,0 297,9  5,3 3,8 1 8 - przetwórstwo przemysłowe b 106,8 106,6 105,4  -1,2 -2,9 1 1
a 166,0 160,0 1,3 8,  5,0 4,9 1 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę b 121,7 122,5 76,7 99  -1,1 -1,4 9 11
a 120,1 116,5 5,1 9,  7,9 6,6 4 Budownictwo  b 118,1 120,0 88,1 1  1,7 -0,5
a 756,4 740,8 40,0 24,  3,2 3,0 5 16Handel i naprawy b 111,3 111,3 102,7  0,0 -0,6
a 142,7 134,4 16,1  5,0 4,2 5 Transport, gospodarka magazynowa i 

łączność b 108,8 108,9 96,9 78  -1,9 -3,5 5 10

101,2 
59,9 
91,6 

8 
,6 

44,1 
86,3 

0 
,9 
1 

151,8 
0 

110,3 
6,7 

,8 

77,7 74,3
47,7 37,7
69,2 65,7
6,6 5,4

04,5 106,4
32,9 25,8
61,0 57,4
8,2 6,5

95,0 87,9
7,9 6,3

09,2 104,3
22,6 18,4
93,1 90,8
6,0 4,4

59,6 57,0

 -1,7 
 3,6 
 -2,2 
 11,7 
 -0,8 
 3,0 
 -2,6 
 3,9 
 -1,5 
 5,3 
 -0,7 
 2,4 
 -0,6 
 3,1 
 -2,8 

98,1 105,
91,5 69,
91,9 110,

8,5 5,
10,6 124,
67,2 48,
89,8 105,
15,8 16,
92,2 123,
10,1 5,

123,4 133,0 
29,6 18,

103,1 117,5 
21,7 15,
99,2 99,

 1
 3
 1
 
 1
 2
 1
 

8,9 
7,9 
7,6 

11,3 
8,6 
0,6 
8,7 

46,0 
4,1 

46,1 
141,7 

7,7 
115,2 

65,0 
2,6 

Z poz. ogółem przypada na:           
a 

    
1.991,7 1.924,5 351,6 103,7  5,4 4,4 1 1 88,3 70,7  3,6 48,9 103, 664,7  - sektor prywatny b 111,7 111,7 104,6 102,6  -0,5 -1,9 3 

a 
78,8 75,6  -1,7 99,0 102, 120,6 

309,2 288,6 28,3 9   3,4 3,5  0 ,8 10,8 7,9  2,6 28,4 30, 106,1  - sektor publiczny b 108,6 108,3 104,3 88  -0,8 -2,0  3 ,4 69,5 64,2  -1,8 93,9 117, 109,0 
Z poz. ogółem przypada na:           

a 
    

366,9 352,8 25,6 19  5,4 5,1  3 ,1 18,6 15,2  4,2 26,9 17, 131,9  - przedsiębiorstwa małe b 112,6 112,6 107,6 112,7  0,0 -1,2 1 5 
a 

90,9 87,0  -1,2 07,6 121, 119,3 
652,5 632,2 75,8 26  4,2 3,9  6 ,6 25,7 20,5  3,1 42,7 29, 200,1  - przedsiębiorstwa średnie b 110,8 111,3 103,0 96  -0,6 -1,6  1 

a 
,8 78,5 74,0  -1,6 96,4 95, 109,6 

1.281,5 1.228,1 278,5 67,8  5,5 4,3  1 2 54,9 42,9  3,4 07,7 86, 438,8  - przedsiębiorstwa duże b 111,2 110,8 104,8 100,1 73,7  -0,6 -2,2 4 
Uwaga: Wskaźniki dynamiki liczono wg danych w mln zł     

 70,8  -1,9 96,8 106, 123,5 
 

* dla rentowności zamiast dynamiki, bezwzględna zmiana w stosunku do roku 2007    
Źródło: Sprawozdania finansowe F-01 z bazy danych CISG MG oraz obliczenia DAP MG.     
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13.3  Nak nw yjn skie tycje ranic
13.3.1  łady inwestycyjne 
 
Poz westy t bardz nym elementem, określaj  stan gospodarki i jej persp wy 
rozwojowe. Inwestycje umożl unowocz ie gospoda łaściwy jej rozwój, a także powodują 
popraw ści st produkcji nowoczesnych 
wyrobów. 

 
Po spadku nakł inwesty h w latach 1-2002, co zane było m.in. ze słabą koniunkturą 

iem kondycji finansowej firm, a także z relatywnie wysokim 
oprocentowaniem kredytów, od 2003 roku obserwujemy systematyczny wzrost wydatków na inwestycje.  

e 
nakładów dominują wydatki na budynki i budowle (55,4%), które wzrosły o 13,9% (w cenach bieżących). 

 
W porównaniu z latami poprzednimi tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych by

 popytu i eksportu, który miał miejsce szczególnie w ostatnim kwartale 2008 roku, 
równo na wyniki finansowe firm, jak i tempo inwest ia. 

5-2008 w % w stos  do ro przedn

łady i estyc e i pol  inwes  zag zne 
Nak

iom in cji jes o waż ącym ekty
iwiają eśnien rki i w

ę jej efektywno i konkurencyjności. Ich efektem jest także wzro

adów cyjnyc  200  zwią
gospodarczą oraz pogorszen

 
Rok 2008 był kolejnym okresem zwiększenia nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce. Nakłady 
inwestycyjne wzrosły w pełnej zbiorowości o 8,7% i zamknęły się kwotą 213,5 mld zł. W strukturz

Nakłady na środki transportu zwiększyły się o 8,3%, a na maszyny i urządzenia o 6,5%. 

ło zdecydowanie 
niższe. Spadek
negatywnie wpłynęły za owan

 
Wykres 51 Wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 200 unku ku po iego 
(ceny stałe)  

30%

7,7

16,8

8,78,6 8,8

0

10

20

2005 2006 2007 2008

20,419,2

26,2

pełna zbiorowość pow. 49 pracujących
 

ródło: Roczniki Statystyczne GUS, Biuletyny Statystyczne GUS. Ź
 

Nakłady inwestycyjne w podmiotach powyżej 49 pracujących82 wyniosły 105,1 mld zł i były wyższe o 
9,2% niż w roku poprzednim (ceny bieżące). Największy wzrost dotyczył wydatków na budynki i 
budowle – o 10,5%. Związane jest to z faktem kontynuowania rozpoczętych inwestycji od podstaw. 
Wydatki na zakup maszyn i urządzeń technicznych były większe o 7,9% i stanowiły prawie 50,0% 
ogólnych wydatków inwestycyjnych.  
                                                 
82 Informacje zamieszczone w dalszej części niniejszego rozdziału dotyczą inwestycji przedsiębiorstw, w których liczba 
pracujących przekracza 49 osób. Dane dla sekcji gospodarki i działów na podstawie klasyfikacji PKD 2007. 
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Tabela 64 Nakłady inwestycyjne w latach 2005-2008 w mld zł 
Nakłady na środki trwałe 

w tym Lata Ogółem budynki i 
budowle 

maszyny i 
urzą

od
o

łnej zbiorowości podmio

 Razem 
dzenia 

t

śr ki 
rtu transp

Pozostałe 
nakłady 

w pe ów 
200 70,7 45,7 ,8 5 131,1 130,9 13 0,2 
200 154,4 83,1 52,9 ,6 
200 103,9 63,8 ,8 
200 118,3 68,0 ,7 

twach o liczbie pracujących  osó

6 154,9 17 0,5 
7 191,7 191,6 

2 
22 0,1 

8 213,5 213, 24 0,3 
w przedsiębiors pow. 49 b 

200 24,8 34 ,9 5 67,5 67,4 ,3 7 0,1 
200 41 ,8 
200 47 ,5 
200 51,6 ,8 

6 81,2 81,0 27,6 ,3 11 0,1 
7 96,3 96,2 36,4 

40,2 
,8 11 0,1 

08 105,1 105,0 11 ,2 
Źr o: Bi

N le c st nakładów inwestycyjnych odnotowała sekcja górnictwo i 
wydobywanie – wzrost o 27%, w tym górnictwo węgla kamiennego i brunatnego o 29,0%. Równie ży 
w st n jsce w sekcji handel i naprawy – o 21, ade tąpił w budownictwie.  

Ta la 6  w poszczególnych sekcjach gos i w  ceny ce 
Wyszczególnienie 2007 20 Dynamika  

2008/2007 

ódł uletyny Statystyczne GUS. 
 

oa t ałej gospodarki relatywnie duży wzr
ż du

zro akładów miał mie 8%. Sp k nas
 

be 5 Nakłady inwestycyjne podark mld zł,  bieżą
08 

G oda 9  osp rka  6,3 105,1 109,2
Przemys   

4,0 5,1 127,5 
- Przetwórstwo przemysłowe 38,7 41,3 106,7 

,0 12,2 122,0 
7 

B w 4 
H e 121,8 
Tr p 102,5 

ł w tym: 52,8 62,9 119,1
- Górnictwo i wydobywanie 

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10
- D taos wa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,1 4,2 135,

udo nictwo 3,9 2,9 74,
and l i naprawy 10,1 12,3 
ans ort i gospodarka magazynowa 7,9 8,1 

Źr

Z t, iż od kilku tycyjne w 
w 008 roku najwię cja koksu i 

i był m.in. duży przyrost produkcji telewizorów w Polsce z 6,6 mln sztuk w 2005 

przemysłu 
nale y niosł h nakłady 
inw ły, iż s 2008 roku 
wyprodukowano w Polsce 842 tys. samochodów osobowych, podczas gdy w 2007 r. – 698, a w 2006 r. 
– 632 tys. szt. 

ódło: Biuletyny Statystyczne GUS  
 

a pozytywny należy uznać fak lat systematycznie rosną nakłady inwes
rzet órstwie przemysłowym. W 2 kszy ich wzrost odnotowały działy: produkp

produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz produkcja 
wyrobów z surowców niemetalicznych. Natomiast największy spadek nakładów inwestycyjnych nastąpił 
w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 54,4%. Wynika to z faktu, iż w 
latach poprzednich, a szczególnie w latach 2006-2007, wiele zagranicznych firm podjęło inwestycje w 
tym obszarze. Dotyczy to m.in. takich firm jak: Toshiba, Sharp, Funai, Orion, koreańskiej firmy LG. 

fektem tych inwestycjE
roku do 16,7 mln sztuk w 2008 roku. Branża ta nadal inwestuje, poszerzając swoje zdolności 
produkcyjne, choć skala tych inwestycji jest zdecydowanie mniejsza.  
 
Drugim ważnym działem, gdzie nastąpił spadek nakładów inwestycyjnych, była produkcja pojazdów 
mechanicznych. Pomimo spadku nakładów w 2008 roku ich poziom był relatywnie, na tle innych 
działów, nadal wysoki i stanowił 8,3% wszystkich nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie 
prze ys ędzie,m łowym. Ponadto należy mieć na wzgl  że w 2007 roku nakłady tego działu 

, a ich dynamika wyżał  do najwyższych a 163,3%. Rosnące w ostatnich latac
estycyjne w branży mo ystematycznie rosła skala produkcji. W toryzacyjnej sprawia
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Tabela 66 Nakłady inwestycyjne w przemyśle przetwórczym wg działów PKD w mln zł 

2008 Dynamika 
2008/2007 

Struktura 
200Wyszczególnienie 2007 8 = 100 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym produkcja: 4  38.70 41.320 106,8 100,0 
− art. spo
− napoj

żywczych  
ów 3,6 

tytoniowych 1,4 
− wyrobów tekstylnych i odzieży 1,0 

rzanych 67,4 0,2 
 korka i wikliny 75,9 2,7 

pieru 1.523 1.904 125,0 4,6 
h n ników informacji 1,0 
afto ej 10,6 

emicznych 138,1 5,9 
546 644 117,9 1,6 

tucznyc 95,9 6,8 
w z surowców niemetalicznyc 3.066 4.189 136,6 10,1 

− metali 94,2 6,5 
 metali 119,0 6,8 

oniczny  i optyczn 45,6 2,3 
1.481 86,5 3,6 

106,3 5,1 
3.842 3.433 89,4 8,3 

4.798 4.805 100,1 
123,8 

11,6 
1.212 1.501 

− wyrobów 423 560 132,4 
480 415 86,5 

− skór i wyrobów skó
− wyrobów z drewna,

92 62 
1.443 1.095 

− papieru i wyrobów z pa
− poligrafia i reprodukcja zapisanyc
− koksu i produktów rafinacji ropy n

oś 628 426 67,8 
w 2.459 4.374 177,9 

− chemikaliów i wyrobów ch
− wyrobów farmaceutycznych 
− wyrobów z gumy i tworzyw sz

 1.752 2.419 

h 2.925 2.804 
− wyrobó h 

2.867 2.702 
− wyrobów z 2.378 

2.100 
2.829 

957 − komputerów i wyrobów elektr ch ych 
− urządzeń elektrycznych 1.712 

2.000 2.126 − maszyn i urządzeń 
− pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep 
− pozostałego sprzętu transportowego 513 532 103,7 1,3 
− mebli 1.355 1.477 109,0 3,6 

Źródło: Biuletyny Statystyczne GUS.  
 

Największe nakłady inwestycyjne w 2008 roku poniosły następujące firmy83: 
− PGE Polska Grupa Energetyczna, Lublin  - 4.124,3 mln zł    
− PKN Orlen  - 3.937,9 mln zł (3.694 mln zł w 2007 r.), 
− Telekomunikacja Polska S.A  - 2.579,0 mln zł (3.677 mln zł w 2007 r.), 
− PGNiG - 2 56. 6,5 mln zł (2.943 mln zł w 2007 r.), 

 zł w 2007 r.), 
 w 200

 
W 2008 roku nast
z i było to wynikiem wzrostu rozpoczynanych inwestycji (gł prz  
elektryczne i gazowe) w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wod  
21,2%. Pomimo wzrostu liczby rozpoczynanych in cji, ich w ść kosztorysowa zmniejszyła się 

 
Większość nowych inwestycji realizowana jest w przemyśle. Udział przemysłu w rozpoczętych 
inwestycjach stanowił 70,8% ich ogólnej wartości kosztorysowej. W przemyśle wzrosła zarówno liczba, 
jak i wartość kosztorysowa rozpoczynanych inwestycji, co jest wynikiem zwiększenia m.in. skali 
inwestycji w górnictwie oraz w energetyce. W przetwórstwie nastąpił wzrost rozpoczętych inwestycji, 
przy jednoczesnym spadku ich wartości. Do działów, w których wartość kosztorysowa nowych inwestycji 
wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim nalezą m.in.:  

− produkcja papieru i wyrobów z papieru - 1.976 mln zł (1.638 mln zł w 2007 r.), 
− produkcja metali  - 2.190 mln zł (1.529 mln zł w 2007 r.), 
− prod. koksu i produktów rafinacji ropy - 1.221 mln zł (893 mln zł w 2007 r.), 

                                                

− Grupa Lotos - 2.485,7 mln zł ( 399 mln
− Polkomtel S.A., Warszawa  ł (1.460 mln z- 1.421,2 mln z ł 7 r.). 

ą  znaczny przyrost liczby rozpoczynanych inwestycji w gospodarce. Ich liczba 
,5% 

pił
większyła się o 14 ównie yłącza

ę – o
westy arto

nieznacznie (o 0,8%). 

 
83 Lista 500; Rzeczpospolita z 29 kwietnia 2009 roku. 
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− produkcja pojazdów samochodowych - 1.080 mln zł (893 mln zł w 2007 r.). 
 
Tabela 67 Inwestycje rozpoczęte w poszczególnych sekcjach gospodarki 
Wyszczególnienie  2005 2006 2007 2008 Dynamika  

2008/2007 
Gospodarka  a 

b 
105.539 
30.284 

116.605 
37.746 

134.041 
44.396 

153.504 
44.062 

114,5 
99,2 

Przemysł w tym:  
  

a 
b 

87.404 
20.748 

90.262 108.223 134.659 124,4 
25.330 24.741 31.200 126,1 

a 
b 

1.113 
2.107 

1.021 
3.205 

1.185 
1.463 

1.286 
2.794 

108,5 
191,0 

15.487 
11.667 

16.314 
14.824 

18.147 
17.429 

19.543 
16.362 

107,7 
93,9 

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę  

a 
b 

70.784 
6.974 

72.927 
7.301 

88.891 
5.849 

107.778 
8.699 

121,2 
148,7 

- Dostawa wody, gospodarowanie 
ściekami i odpadami, rekultywacja 

a 
b 

- 
- 

- 
- 

4.560 
2.718 

6.052 
3.347 

132,7 
123,1 

Budownictwo  a 
b 

460 
158 

632 
259 

939 
486 

935 
500 

99,6 
102,9 

Handel i naprawy  a 
b 

4.112 
2.248 

6.374 
2.819 

5.262 
3.452 

5.581 
4.936 

106,1 
143,0 

- Górnictwo i kopalnictwo  

- Przetwórstwo przemysłowe  a 
b 

a/ liczba nowych zadań inwestycyjnych,  

 

W związku z wyhamowaniem popytu na rynku krajowym, jak i malejącym popytem zagranicznym, a 
takż je rezygnację bądź ograniczenie 
skali inwestycji w 2009 roku. Firmy redukuj źnik prognozy inwestycji 
spad kaźnik ogólny spadł do najniższego poziomu w historii 
bad a zenie inwestycji eksporterzy niż podmioty oferujące 

ż zainteresowanie przedsiębiorstw rozpoczynaniem 
owych inwestycji. W szczególności dotyczy to budownictwa. Zdecydowanie mniej inwestycji planują 

małe i średnie firmy w przeciwieństwie do dużych firm86.  
 
Tabela 68 Wartość kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2006-2008 w mld zł 

Dynamika w % 

b/ wartość kosztorysowa w mln zł nowo rozpoczętych inwestycji w cenach bieżących 
Źródło: Biuletyny Statystyczne GUS. 
 

e trudnościami w dostępie do kredytowania84 - wiele firm deklaru
ą swoje plany inwestycyjne. Wska

ł we wszystkich grupach przedsiębiorstw (ws
ani )85. Ponadto częściej deklarują ogranic

swoje produkty na rynku krajowym. Spada równie
n

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 4 : 3 4 : 2 
1 2 3 4 5 6 

Kredyty dla firm w tym na : 138,3 171,7 222,7 129,7 161,0 
- działalność bieżącą  74,4 90,6 111,9 123,6 150,5 
- inwestycje 42,7 46,8 64,3 137,3 150,5 
- nieruchomości 21,3 34,3 46,5 135,4 218,6 

Źródło: Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Komisja Nadzoru Bankowego, 2009 r. 
 

                                                 
84 W oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez MG w II połowie 2008 r. banki zaostrzyły kryteria 
przyznawania kredytów – z odmową spotkała się ponad połowa firm (w poprzednim półroczu było to zaledwie 20% 
przedsiębiorstw). Najtrudniej  było otrzymać kredyt mikroprzedsiębiorcom – w grupie tej z pozytywną odpowiedzią banku 
spotkało się tylko 41% ankietowanych firm (Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 
2008 roku (numer 1/2009), Ministerstwo Gospodarki, marzec  2009). 
85 Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2008 roku (numer 1/2009), Ministerstwo 
Gospodarki, marzec  2009. 
86 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw 2009 i prognoz 
koniunktury na II kw.2009 r. NBP, kwiecień 2009 r. 
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Głównym źródłem finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach były i pozostają nadal ich środki 
w . W 2008 roku nadwy inansowa (zysk  + amortyzacja spodarce wy 177,3 
m 0,6 mld zł w 2007 Jednak firmy w  większym stopniu korzystały także z kredytów 

m obliskie rynki, 

olejnych latach nastąpiło 
 transferowana za granicę wzrosła z 0,2 mld EUR w 
ł pod tym względem rekordowy. Odpływ polskiego 

kapita posta yniós UR. W 2007 roku, w danych Narodowego 
Banku Polskiego a łu inwestycji bezpośrednich wyniósł 3,4 mld EUR.  
 
Ta ydowany zrost  był wynikiem kilku 
du ojektów westyc ływ 
m  dynam zne zw k i 2007 
st ło 40% wartoś
 

                                              

łasne żka f  netto ) w go niosła 
ld zł (18  r.)87.  coraz

bankowych.  
 
Jednocześnie na koniec roku wartość środków ulokowanych w bankach przez przedsiębiorstwa 
wynosiła 149,1 mld zł, i była wyższa o 4,3 mld zł niż w roku poprzednim, co wskazuje na znaczne 
możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych88. 
 

13.3.2  Polskie inwestycje zagraniczne 
 
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą, choć na tle innych państwa świata nie przedstawiają się 
imponująco89, od kilku lat stanowią zauważalną pozycję bilansu płatniczego oraz stają się coraz bardziej 
zauważalne w praktyce życia gospodarczego. Rosnąca wartość inwestycji bezpośrednich za granicą 
wskazuje na dokonujący się wzrost potencjału polskich przedsiębiorstw, które decydują się na podjęcie 
ekspansji kapitałowej także poza granicami kraju, traktując te działania jako uzupełnienie swojej 
ktywności na rynku krajowym. a

 
Podstawowymi motywami decydującymi o podejmowaniu przez polskie przedsiębiorstwa inwestycji za 
granicą są przede wszystkim: 

− pojemne rynki lokalne, 
− niższe jednostkowe koszty pracy, 
− ożliwości szerszej ekspansji eksportowej na p
− dodatkowe możliwości eksportu na rynek inwestowania, 
− ochrona własnej pozycji konkurencyjnej, 
− konsolidacja w ramach branży. 

 
W latach 1994-2000 wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą pozostawała na niskim 
oziomie nie przekraczającym z reguły 50 mln EUR rocznie. W kp

przyspieszenie w tym zakresie i wartość kapitału
2002 roku do 2,7 mld w roku 2005. Rok 2006 by

łu w ci BIZ w
, odpływ k

ł 7,1 mld E
pitału netto z tytu

edług wstępnych 

k zdec
pr

 w wartości inwestycji bezpośrednich w ostatnich latach
żych  in yjnych realizowanych przez polskie podmioty za granicą. Znaczący wp

 w roku 2006, jaiało także ic iększenie się kategorii kapitał w tranzycie90, która
anowiła oko ci polskich inwestycji bezpośrednich.  

   
 Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

88 Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Komisja Nadzoru Bankowego, 2009 r. 
89 Według World Investment Report przygotowywanego przez UNCTAD, polskie inwestycje bezpośrednie za granicą o 
wartości 2.297 mln EUR (3.353 mln USD, 2007 rok) stanowią zaledwie 0,17% światowych przepływów kapitałowych z tytułu 
inwestycji dokonywanych za granicą. 
90 Kapitał w tranzycie definiuje się jako napływ zagranicznych środków powiększających kapitały własne krajowych 
przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Następnie środki te są inwestowane przez spółki krajowe w tworzonych 
oddziałach lub spółkach mających siedzibę poza granicami Polski. 

87
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Tabela 69 Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 2005-2008 (mln EUR) 
Rok 2005 2006 2007 2008* 
Wartość 2.730 7.052 3.420 2.465 

* dane wstępne 
Źródło: NBP. 
 
Wstępne dane z roku 2008 wskazują, iż nie zostanie przekroczona rekordowa wartość BIZ, notowana w 
2006 roku. Wartość polskich przedsięwzięć w innych krajach była także niższa niż w 2007 r. Polscy 
przedsiębiorcy w 2008 roku ulokowali za granicą środki o wartości 2,5 mld EUR, choć biorąc pod uwagę 
korektę danych – wynik ostateczny może być nieco wyższy. Niższa wartość inwestycji w 2008 roku 
wynikała przede wszystkim ze spowolnienia aktywności gospodarczej w ostatnim kwartale 2008 roku, 

ści, tj. 8,1 mld EUR). 
W podziale uwzględniającym poszczególne państwa najwięcej należności przypadało na: Luksemburg 
(2,8 mld EUR, 21,2%), Szwajcari  (0,9 mld EUR, 6,8%) oraz 
R ld EUR) i Wielką Brytanię (0,8 mld EUR). 
 

inwestycji zagranicznych 

Ramka 16 Polskie inwestycj

co było spowodowane kryzysem finansowym. 
 
Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, według stanu na koniec 2007 roku, najwięcej należności z 
tytułu polskich BIZ przypadało na państwa Unii Europejskiej (61,2% całości należno

ę (2,6 mld EUR, 20,1%), Niderlandy
epublikę Czeską (0,9 mld EUR), Litwę (0,8 m

W podziale na rodzaj działalności najwyższy stan należności z tytułu polskich 
 2007 roku był notowany w kategorii pozostałe nigdzie niesklasyfikowane (8,5 mld EUR; wzrost o w

17,3% w stosunku do 2006 roku), usługach ogółem (2,5 mld; wzrost o 15,7%) oraz w przetwórstwie 
przemysłowym (1,4 mld; wzrost o 29,1%). 
 

e zagraniczne w 2008 roku91

Aktywność polskich inwestorów bezpośrednich na rynkach zagranicznych była w 2008 roku nieco niższa od 
notowanej rok wcześniej, jednak  częściej inicjowali oni  inwestycje typu greenfield. Zrealizowano lub rozpoczęto 
realizację ok. 70 dużych projektów inwestycyjnych (wobec ok. 85 w 2007 roku). 11 z nich to przedsięwzięcia od 
podstaw (podczas gdy rok wcześniej było 7 takich projektów). W przekroju branżowym BIZ dominowały 
przejęcia zagranicznych firm z branży informatycznej, inwestycje w poszukiwania surowców energetycznych, 
zakup nieruchomości oraz produkcję materiałów budowlanych i wykończeniowych.  
 
Główne miejsca lokowania polskich BIZ w 2008 roku.  

Kraj Liczba 
projektów 

Szacunkowa/ 
deklarowana 

wartość (mln EUR) 
Dominujące branże 

Rumunia 8*  150  nieruchomości, produkcja materiałów budowlanych 
i wykończeniowych 

Niemcy 7  50  informatyka, elektronika, handel detaliczny 
Chiny 4  18  produkcja wyrobów chemicznych, maszyny dla górnictwa 
Norwegia 4  105  koncesje na wydobycie ropy naftowej 
Rosja 4**  200  przemysł drzewny, farmacja 
Słowacja 4  4  informatyka 
Ukraina 4  30  handel detaliczny, bankowość 

* jeden z projektów dotyczył transakcji pomiędzy podmiotami polskimi.  
** ze względu na trudną sytuację w gospodarce światowej realizacja jednego z projektów została wstrzymana w 2009 roku. 
 
 

                                                 
91 Szacunki DAP MG. 
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Można oczekiwać, że w perspektywie długookresowej będzie następował wzrost a
inwestycyjnej polskich podmiotów na rynkach zagranicznych. W najbliższych latach, w związku z 
globalnym spo

ktywności 

wolnieniem gospodarczym, intensywność tych działań może nieco osłabnąć. Tym 
niemniej tendencja zostanie zachowana i obecno  polskich inwestorów w innych krajach będzie coraz 
b . W ię   doświadczeniem w zakresie zasad funkcjonowania 
na tych rynkach oraz nabywaniem umiej poszukiwaniu właściwych pozycji rynkowych, w 

łyb dzi lsk iębiorstwa. Ś  to w pod az ro
prz ię  po ch oś ania na rynkach zagranicznych, nie tylko 

ż przez bezpo
wanie pita

Ponadto wraz ze wzrostem ilośc a jek es ch,  ka z tego
b gał zwiększeniu poprzez rosn oty tow zed rstw westo
zagranicznego, jak też łu uzyskiwanych i reinwestowanych przez nie zysków. 

rzychody spółek z udziałem kapitału zagranicznego (dotyczy całej zbiorowości) w 2007 roku92 
y y z 

zyskały podmioty funkcjonujące w przetwórstwie przemysłowym - 415,9 mld 
zł, co stanowiło wszyst  ka  
handlu i naprawach – 281,0 mld z
 
Fi udzi ału z go p my p  na inwestycje i poszerzenie skali 
swojej działa  pozy ych rwały  w 2007  przeznacz otę 
75,1 mld zł tj. o 13,7% wyż równa iem p . Najw rodków inwestowały 

dzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (40,4% wydatków na aktywa 

ce, materiały i półfabrykaty na cele 
produkcyjne – 47,3% wartości importu. W przetwórstwie przemysłowym import surowców i materiałów 
na cele produkcyjne stanowił 78,3% całego importu.  
 
                                                

ść
rosnącym
ętności w 

ardziej widoczna iązać s  to będzie z

których mog
aktywności 
poprzez formy tradycyjne, jak handel czy przedstawicielstwa handlowe, ale równie

y ałać po ie przeds wiadczy  o roz oju gos arki or snącej 
eds biorstw, szukujący  możliw ci dział

średnie 
zaangażo

 
 ka łowe. 

i realizow nych pro tów inw tycyjny  odpływ pitału  tytułu 
ędzie ule ące obr  kredy e z pr siębio ami in wania 

 z tytu

13.4  Napływ BIZ do Polski 
13.4.1 Rola i znaczenie firm z udziałem kapitału zagranicznego 
 
Trudno byłoby obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie polskiej gospodarki bez udziału w niej 
podmiotów zagranicznych. W szczególności dotyczy to takich sektorów jak przemysł samochodowy czy 
elektroniczny. Rola i znaczenie zagranicznych firm w polskiej gospodarce systematycznie rośnie.  
 
P
wyniosł 888,2 mld zł, i były o 15,2% wyższe niż w roku poprzednim. Najwyższe przychod
całokształtu działalności u

 46,8% przychodów 
93

kich podmiotów z udziałem pitału zagranicznego oraz w
ł .  

rmy z ałem kapit agraniczne okaźne su rzekazują
lności. Na skanie now aktywów t ch firmy te  roku yły kw

szą w po niu z rok oprzednim ięcej ś
firmy prowa
trwałe wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego). Na kolejnych miejscach uplasowały 
się podmioty zajmujące się obsługą nieruchomości i firm oraz handlem i naprawami, których udział 
stanowił odpowiednio 21,1% oraz 13,3% wydatków na aktywa trwałe. 
 
Firmy z udziałem zagranicznego kapitału odgrywają również bardzo istotną rolę w obrotach polskiego 
handlu zagranicznego. W 2007 roku działalność eksportową prowadziło 8.157 podmiotów 
gospodarczych, co stanowiło 44,1% wszystkich firm z udziałem kapitału zagranicznego. Wartość ich 
eksportu była wyższa o 14,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy zagraniczne mają także 
znaczący udział w polskim imporcie. Wartość importu była wyższa o 21,4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Najważniejszą pozycję w imporcie stanowią surow

 
92 Dane dotyczące 2008 roku zostaną zaprezentowane przez GUS na początku 2010 roku. 
93 Dotyczy całej zbiorowości. 
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Tabela 70 Podstawowe kategorie finansowe spółek z udziałem kapitału zagranicznego o liczb
pracujących powyżej 10 osób na tle podmiotów składa

ie 
jących bilans w latach 2005-2007 r. (stan na koniec 

roku) w mln zł 
W

(s
Liczba jed

yka ch
ynik finansowy 

aldo) 
n. 

w zujący  zysk Wyszczególnienie Liczba 
firm 

yc
ó

 

 to utt netto 

Liczba 
 Prz hody 

og łem 
w tym z

eksportu brutto net br o 

prac.
w tys. 
osób 

a 44.426 55 2 2 15 .29 34.677 ,0 1.6 .670 20.295 79.90 63.6 35 2 4.533
b składające 

bilans w tym: 
45.346 63 2 0 68 .35 36.859 ,6 

c 46.603 43 303.569 1 2 33 .90 39.412 ,5 
.977 1 2 99 4.593 ,2 

b 7.363 1 0 58 4.962 ,1 
c 7.619 52 2 6 68 5.350 ,4 
a 3.281 1 3 98 2.199 ,9 
b 3.397 1 4 04 2.362 ,5 

.486 29 1 0 65 2.438 ,6 
a 1.760 4 96 1.225 ,2 
b 1.785 3 .520 5.980 1.301 .7 

8.909 1.417 1.408 279,5 

1.8
2.1

.298 

.264 
65.074 99.06

31.42
81.0

109.4
37
39

1 
1 

4.747
5.028

Podmioty 

a 6spółki z 642.063 57.263 33.09 26.1 4.658 1.159
740.525 87.521 41.37 33.9 5.034 1.285udziałem 

kapit. zagr.  8 .111 17.276 56.47 46.3 5.409 1.425
332.203 42.015 19.22 15.5 2.230 676
379.638 69.955 24.52 20.2 2.388 731przemysł 

c 3
el i 

4
206.451 

.534 95.014 
3.109 

28.77
5.37

23.9
3.9

2.469 
1.238 

786
236

 2 0.002 2.867 7 1.288 257hand
naprawy c 1.824 267.876 3.808 10.971 

a
Ź
/ dane za 2005 r. b/ dane za 2006 r. c/ dane za 2007 r. 
ródło: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2007 roku, GUS, grudzień 2008. 

ł spółek zagranicznych w imporcie się obniża. Rośnie 

Spółki z udziałem kap. zagr. Udział spółek zagr. w obrotach 
polskiego HZ (%) 

 
W porównaniu z latami poprzednimi udzia
natomiast ich udział w eksporcie. W porównaniu z 2004 rokiem dynamika importu zagranicznych firm 
działających w Polsce wyniosła 163,5%, a eksportu – 215,3%. Odpowiednie wielkości dla całego 
naszego handlu zagranicznego wynoszą: 172,3% i 185,0%. Takie ukształtowanie się relacji w zakresie 
eksportu i importu dowodzi, iż działalność gospodarcza spółek zagranicznych w Polsce nakierowana 
jest głównie na eksport.  
 
Tabela 71 Wartość eksportu i importu oraz udział spółek zagranicznych w obrotach polskiego handlu 
zagranicznego (w mln zł) 

Wartość polskiego HZ  
port w eksporcie w imporcie 

272.102,4 325.596,3 169.001,5 201.988,5 62,1 62,0 
eksport import eksport im

2004 
2005 288.780,8 328.192,0
2006 343.779,0 394.030,0 214.516,0 218.114,8 

 177.826,4 191.173,0 61,6 58,2 
62,4 55,3 

2007 386.556,0 456.828,0 245.268,0 264.826,5    63,4    57,9 
Źródło: GUS. 
 
Wiele dużych zagranicznych firm działających w Polsce należy równocześnie do największych 
eksporterów. Są to przede wszystkim firmy z branży motoryzacyjnej. 
 
Inwestycje zagraniczne wpływają także pozytywnie na rynek pracy, szczególnie wtedy, kiedy 
dokonywane są w formie inwestycji od podstaw (greenfield). A takie właśnie inwestycje stanowiły w 
ostatnich latach coraz większy udział w ogólnej kwocie BIZ. Liczba pracujących w spółkach z udziałem 
kapitału zagranicznego na koniec 2007 roku wynosiła 1.453,7 tys. osób. Ponad 50,0% zatrudnionych 
pracowało w spółkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. W porównaniu z rokiem 
poprzednim liczba pracujących zwiększyła się o 140,3 tys. osób94.  

                                                 
94  Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2007 roku, GUS, grudzień 2008 r. Dane dotyczą 
pełnej zbiorowości spółek. 
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Tabela 72 Przychody ze sprzedaży, udział eksportu w sprzedaży i zatrudnienie w niektórych 
zagranicznych firmach w Polsce w latach 2006 - 2008 

Przychody ze sprzedaży 
w mln zł 

Udział eksportu w 
sprzedaży w % 

Zatrudnienie 
(etaty) Nazwa firmy 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Fiat Auto Poland  9.224 11.854 15.083 86,3 85,2 85,9 3.740 4.173 5.853 
Volkswagen Poznań 8.776 7.947 7.919 94,3 95,2 95,4 5.584 5.889 6.133 
Volkswagen Polkowice 4.301 4.623 3.796 81,0 76,0 70,4 1.087 1.207 1.171 
Fiat-GM Powertrain 
Bielsko-Biała 4.520 4.459 3.857 76,9 73,1 65,0 1.389 1.416 1.382 

hilips Lighting Poland,  3.116 3.671 P 3.761 87,0 88,4 88,4 6.915 8.239 7.230 

x x x 27.396 30.365 33.188 

BSH, Warszawa 2.562 2.703 2.693 83,0 75,9 73,0 1.284 1.312 1.372 
GlaxoSmithKline 2.237 2.685 3.458 48,0 56,3 64,0 1.627 1.635 1.665 
Electrolux 1.556 2.322 2.501 64,8 67,2 67,6 2.391 2.616 3.429 
Indesit, Łódź 1.320 1.750 2.111 72,4 57,0 65,0 1.379 2.001 2.889 
Toyota Motor Manufactu-
ring, Wałbrzych 2.023 2.167 2.056 95,5 96,5 95,5 2.000 1.877 2.064 

azem 39.635 44.481 47.235 R
Źródło: Lista 500 największych firm w Polsce wg dziennika Rzeczpospolita. 
 

13.4.2  N o Polski 
 
Rok 200 o de i IZ ki. W  dan Narodowego 
Banku Polskiego wartość BIZ wyniosła 16,7 mld EUR i była wyższa o 6,4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. W wstępnych szacunkowych danych NBP w 200 u na o do Polski w formie 
B ,3 mld . Spadek wartości inwestycji zagranicznych w Polsce jest wynikiem ogólnej 
d nktury iatowej g darce erwowa w osta  okre rud  w  

rowana jest w zdecydowanej 
większości na eksport, wpłyną niekorzystnie na wyniki finansowe tych firm w Polsce, a co za tym idzie 

apływ BIZ d

7 był rekordowy p d wzglę m wielkośc  napływu B do Pols edług ych 

edług 8 rok płynęł
IZ 11 EUR95

ekoniu w św ospo . Obs ne tnim sie t ności,  tym w
przemyśle samochodowym oraz w innych branżach, których produkcja kie

na ich możliwości finansowania inwestycji. 
 
Wykres 52 Napływ BIZ do Polski w latach 2001-2008 w mld EUR 
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 Źródło: NBP, rok 2008 – dane szacunkowe 
 

                                                 
95  Dane szczegółowe dotyczące napływu BIZ za 2008 rok NBP opublikuje w końcu 2009 roku. 
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Porównując wielkość napływu BIZ do Polski w poszczególnych latach, ważne jest uwzględnienie ich 
struktury. W latach poprzednich znaczący udział miały duże prywatyzacje, ale od 2004 r. 

ię. W 2007 roku zakupy akcji stanowiły już tylko 
8,5% wartości napływu BIZ (podczas gdy w 2003 r. 70,2%). 

anicznych firm na dalsze inwestowanie i poszerzanie zakresu swojej 
ziałalności właśnie w Polsce.  

nim. Dobra koniunktura gospodarcza w Polsce, a co za tym idzie - wzrost zysków z 
prowad e i przyjał nowym inwestycjom i zwiększaniu zdolności 
produkcyjnej zagranicznych firm. Natomiast wartość środków z tytułu kapitału w tranzycie wyniosła 1,3 
mld EUR, co stanowiło 8% n olski.  

sne 

systematycznie odsetek tego typu inwestycji zmniejsza s
1
 
Rośnie natomiast znaczenie innych pozycji BIZ, w tym reinwestowanych zysków96 oraz kapitału w 
tranzycie97. Wzrost pierwszej z pozycji dowodzi dobrej kondycji finansowej inwestorów zagranicznych 
oraz potwierdza plany zagr
d
 
W 2007 roku wartość reinwestowanych zysków była wyższa o 2,1 mld EUR, tj. o 46,7% w porównaniu z 
rokiem poprzed

zon j działalnośc gospodarczej s

apływu BIZ do P
 
Tabela 73 Struktura napływu BIZ do Polski w latach 2003-2007 w mln EUR  

Kapitały wła
Konwersje Kap ormie 

łów, 
rtów 

czowych 

Kredytów 

u

I
z

wią
ud

Dy
na

Nierucho-
mo

Re
stow

zyski 

Ogółem 
napływ 

łu 

04 3.115 2 138 4.984 10.305 

Rok 
itał w f

zakupów udzia
akcji oraz apo

rze
na 

działy 

nnych 
obo-
zań na 
ziały 

.

widend 
 udziały ści 

inwe-
ane 

Kredyty 
inwesto

rów kapita

20 481 221 11 - 645 
2005 2.800 337 2.715 8.260 

06 .382 907 4.510 15.576 
07 .072 1 6.614 16.582 

372 
39

63 15 1.958 
20 4

3
2 62 5 5.318 

20 488 .003 18 901 4.486 
Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Polsce w 2007 roku, NBP, styczeń 2009

Na 2009 rok prognozy co do wielkości u zag nych in ji są mniej optymistyczne. 
zane jest to z postę  n cie m fina . Słabe tempo wzrostu 
od  krajach rope kąd napływa do Polski około 80% zagranicznych 
sty ością spowoduje zmniejszenie napł Część inwestorów odkłada 
 p a później, nie rezygnując jednak zupełnie z inwestycji w Polsce. Z drugiej strony właśnie 
s westow  nasz aju zenosze odukcji do  Spadek 

sty zyć będzie sektorów polskiej gospodarki, których produkcja nakierowana jest na eksport 
. cji i elektroni tomiast ostu na oczekiw tych bran  których 
n  poszukują m ości o ia kos funkcjon , a więc w sferze szeroko 
i ug. Inwestycje  typu decyd  mniej łochłonne, a jednocześnie 

rza wnie dużą ilość m c prac es go oniunktu podarczej to ież dobry 
en uzje i przejęcia. Do branż, rych n się spodziewać zwiększonej aktywności 
sto leży m.in. energetyka i szeroko pojęta ochrona zdrowia. Ożywienie spodziewane jest 

łow

                                

 r. 
 

napływ ranicz westyc
Zwią pującym a świe kryzyse nsowym
gosp arczego w Unii Eu jskiej, s
inwe cji z pewn ywu BIZ do Polski. 
swoje rojekty n
kryzy zachęca do in ania w ym kr i do pr nia pr  Polski.
inwe cji dotyc
tj. np motoryza ki. Na  wzr leży ać w żach, w
zagra iczne firmy ożliw bniżen ztów owania
rozum anych usł  tego  są z owanie kapita
stwa ją relaty iejs y. Okr rszej k ry gos  równ
mom t na f  w któ ależy 
inwe rów, na
także w handlu detalicznym i hurtowym oraz w produkcji przemys ej.  

                 
inw yski wlicza się wyłą  w przypa nwestycj ośrednich. Nie dotyczą one inwestycji portfelowych 
ozo westycji. Zgodnie ami sp ania bil atniczego stowane zys towane tak 
 zo ne inwestorow nicznem iero po nownie przez niego zainwestowane. Wynika to z 

nwestor bezpośredni po posia czn rzedsię ezpośredniego inwestowania (co 
wieniu w przedsiębiorstwie należącego do niego zysku. 

ne przedsiębiorstw zagranicznych odnotowany w danym roku 
rawozdawczym i w tym samym okresie sprawozdawczym inwestowane przez spółki krajowe w tworzonych oddziałach lub 
łkach mających swoją siedzibę za granicą. 

96 Re estowane z cznie dku i i bezp
ani p stałych in z zasad orządz ansu pł  reinwe ki są trak
jakby stały wypłaco i zagra u i dop tem po
tego, ze i przez fakt dania zna ej części p biorstwa b
najmniej 10%) ma wpływ na decyzję o pozosta
97 Napływ zagranicznych środków powiększający kapitały włas
sp
spó
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13.4.3  BIZ wg krajów pochodzenia kapitału  
 
W Polsce najwięcej od lat inwestują firmy z krajów europejskich, w tym głównie z krajów Unii 
Europejskiej. W 2007 roku inwestycje z państw UE stanowiły 80,6% ogólnej kwoty napływu BIZ do 
Polski. Najwięcej kapitału napłynęło z Niemiec, Francji i Niderlandów, odpowiednio 2,8 mld EUR, 1,8 
mld EUR oraz 1,7 mld EUR. 
 
Z ogólnej kwoty 119,5 mld EUR, jaką zainwestowano w Polsce do końca 2007 roku, najwięcej kapitału 
pochodziło z krajów Unii Europejskiej – 84,5%. Najwyższe kwoty zainwestowały w Polsce firmy 
pochodzące z: 

− Niderlandów 22,1 mld EUR, 
− Niemiec 19,1 mld EUR, 
− Francji 13,4 mld EUR. 

abela 74 Struktura geograficzna napływu BIZ do Polski wg kraju pochodzenia kapitału oraz stan 

2006 2007 Zobowiązania na 
koniec 2007 r. 

 
T
zobowiązań na koniec 2007 roku w mln EUR 

Lp. Kraje 2004 2005 

 1 Europa w tym: 9.262,2 7.234,0 14.029,7 14.047,2 105.174,5 
1.1 UE-15 9.052,1 6.783,2 13.362,3 12.303,9 97.434,0 
1.2 Austria 640,2 574,5 - 414,1 904,5 4.323,5 
1.3 Belgia 473,3 71,5 209,6 321,6 3.670,9 
1.4 Dania 195,2 491,3 187,1 471,7 3.035,0 
1.5 Finlandia 9,3 445,6 18,4 291,4 1.261,7 
1.6 Francja 2.731,8 
.7 Grecja 2,3 7,4 

- 18,9 840,3 1.778,7 13.359,7 
15,4 - 0,3 48,3 

1.056,6 1.675,3 2.802,6 2.828,2 19.083,4 
49,5 82,2 376,1 107,8 604,3 

1.14 Szwecja 496,7 456,0 274,7 813,2 4.681,6 
1.15 Wielka Brytania 264,2 422,3 1.168,6 613,1 4.606,5 
1.16 Włochy 437,7 171,8 1.429,8 391,9 5.147,0 
1.17 Cypr 430,8 74,2 30,5 268,4 1.659,8 
1.18 Słowenia 43,1 - 8,6 10,1 10,1 125,7 
1.19 Szwajcaria 304,5 243,8 563,1 492,5 2.846,2 
1.20 Norwegia 88,7 - 44,8 - 77,5 154,4 476,0 
1.21 Ukraina 6,9 193,7 - 90,7 293,7 410,6 
1.22 Rosja - 557,0 28,5 - 31,5 - 251,1 276,7 
.23 Węgry 131,8 - 154,1 127,9 29,2 206,1 

67,7 - 38,7 415,9 25,6 1.052,9 
gółem 10.304,8 8.259,9 15.575,9 16.582,1 119.541,3 

1
1.8 Hiszpania 407,2 189,4 1.137,3 574,0 3.507,8 
1.9 Irlandia 139,3 120,9 332,2 463,7 2.208,9 
1.10 Luksemburg 196,6 1.680,0 3.638,9 1.006,2 9.784,0 
1.11 Niderlandy 1.952,2 413,9 1.345,4 1.738,2 22.111,4 
1.12 Niemcy 
.13 Portugalia 1

1
1.24 Czechy - 19,2 12,7 22,3 146,9 387,0 
2 Kraje AP w tym: 118,4 650,5 455,7 1.221,0 8.510,4 
2.1 USA 114,3 643,5 394,8 834,6 7.918,1 
3. Azji w tym: 358,4 310,4 784,5 358,9 2.645,4 
3.1 Chiny 2,1 36,6 20,0 62,0 133,9 
3.2 Singapur 7,4 2,1 92,0 - 43,1 128,4 
3.3 Japonia 150,0 239,3 253,7 191,6 1.024,1 
3.4 Korea Płd. 1
O
1/ dane dotyczą łącznie Belgii i Luksemburga 
Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP. 
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Wykres 53 Stan zobowiązań z tytułu BIZ na koniec lat 2003-2007 
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rodu żą łej cz ki 
porterów. 

arem inwestowania w nich pozo ę 
 w Łodzi eryk firma Bard

ące się produkcj izorów czy to  firm jak Toshiba, Sharp, 
ęki inwestycjom tych firm Polska stała poten w pro ji 

snych telewizorów. Szacuje się, iż 0 dy os ną zdolność 
ewizorów, co zaspokoi 77,0% europejskiego 

eb  telewizorów kierowana jest na 
. 

 
Kole bsza e ia,  p rst mysłowego b a 
nieruchomości, pośrednictwo finansowe oraz handel i naprawy. Zarówno w 2007 roku, jak i w latach 

 do P ac ot ro mi ekto g. Szczególnie 
zarz g ych, zarządzania i doradztwa. Wartość  

7 roku wyniosła 2,2 mld EUR. Skala tych inwestycji dowodzi, iż Polska stała 
ług.  

2003 2004 06 2007

Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie P 007 rok  styczeń . 
 

13.4.4 Struktura sektorowa napły Z 
 
Do końca 2007 roku n owych niczne zainw wały w przemyśle 
43,8 mld EUR, co stanowiło 36 woty  Polsc tym na cej w p rstw
przemysłowym – 40,0 mld EU oduk najwię
sprzętu transportowego, która zd st prz itał za ny. W anży mo cyjn

Volkswagen, 
 
Zdecydowana większość pro oryzacy  jest k ana na sport. S wzro
produkcji samochodów w  także kszeniu odukcji koopera Firm
zagraniczne, w tym zajmujące się p kcją środków transportu, nale do ścis ołów
największych eks
 
Równie ważnym obsz  ostat latach stawała elektronika. Produkcj
komputerów uruchomiła w 2007 roku  am ańska  Dell. zo duże inwestycje 
zrealizowały także firmy zajmuj

ne. Dzi
ą telew . Doty  takich

 LG Funai, Orion i in się tatem dukc
nowocze  w 201 roku, kie fabryki iągną peł
produkcyjną, Polska produkować będzie 38 mln sztuk tel
zapotrz owania na ten sprzęt. Ponad 80% produkowanych w Polsce
eksport  

jnymi ważnymi o rami inw stowan  oprócz rzetwó wa prze yły: obsług

poprzednich napłynęła olski zn ząca kw a do sze ko rozu anego s ra usłu
duży wzrost BIZ odnotowano
tym obszarze tylk

 w obs e usłu księgow  BIZ w
o w 200

się znaczącym centrum us
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Mniejsza wartość inwestycji zagranicznych, jakie napłynęły do Polski w 2008 roku, to efekt przede 
wszystkim globalnego spowolnienia gospodarczego. Nie oznacza to pogorszenia pozycji naszego kraju 
jako potencjalnego odbiorcy inwestycji. Kolejne publikowane przez różne międzynarodowe ośrodki 
badawcze rankingi dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej wskazują na to, że Polska postrzegana jest 
jako interesujący i ważny kraj dla zagranicznych inwestorów, w tym dla inwestycji w szeroko rozumiane 
centra usług.  
 
Tabela 75 Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wg sekcji i działów PKD w latach 
2005-2007 oraz wartość zobowiązań z tytułu BIZ na koniec 2007 roku w podziale na rodzaje działalności 
(w mln EUR)  

Kapitał zainwestowany Sekcje i działy PKD Struktura 
2005 2006 2007 2007 w % 

Przemysł w tym: 2.508,9 3.828,7 5.452,6 43.807,9 36,6 

na koniec 

Zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę 193,6 77,6 454,7 3.561,4 3,0 
Górnictwo i kopalnictwo 4,7 12,4 51,0 222,2 0,1 
Przetwórstwo przem. w tym produkcja: 2.310,6 3.738,7 4.946,9 40.042,3 33,5 
- pojazdów mech
- pozostałego spr

anicz., przyczep i naczep 325,1 466,6 662,2 6.388,9 5,3 
zętu transportowego 37,7 191,1 139,0 609,1 0,5 

- art. spożyw. napojów, tytoniu 405,2 394,3 304,2 5.755,4 4,8 
- maszyn biurowych i komputerów - 1,0 18,2 179,2 238,6 0,2 
- urządze ,9 
- drewna, ,6 
- wyrobów chemicznych 534,3 327,0 3.641,3 3,0 
- wyr. z g 5,5 445,4 2.919,6 2,4 

koksu i 0,8 96,5 0,0 

2.045,9 2.540,4 2.158,0 19.515,7 16,3 

336,2 909,3 901,0 2.492,7 2,1 
Rolnictwo i rybołówstwo 38,7 45,0 85,5 504,7 0,4 

ń elektr. radiowych i tv optycznych 26,0 226,9 272,8 1.121,0 0
 papieru, dział. publik. i poligraf. 65,4 366,4 580,2 4.267,5 3

- 19,2 
umy i tworzyw sztucznych 307,0 53
produktów ropy naftowej 20,1 26,9 - 

- metali i wyrobów z metali 392,4 740,2 1.232,5 5.740,9 4,8 
- tkanin i wyrobów włókien. i odzieży - 2,1 3,6 14,3 366,7 0,3 
- maszyn, gdzie indziej nie sklasyfikowana 336,6 168,0 290,9 2.040,7 1,7 
Budownictwo 93,5 415,6 384,0 2.432,1 2,0 
Usługi ogółem 5.282,6 10.377,4 9.597,7 70.112,3 58,6 
Pośrednictwo finansowe w tym: 
 - działalność ubezpieczeniowa  

2.408,4 
317,1 

1.652,3 
573,8 

2.495,0 
398,8 

22.858,8 
4.010,6 

19,1 
3,4 

andel i naprawy H
Transport gosp. magazyn. i łączność w tym:  - 333,5 916,3 611,9 8.699,8 7,3 
-Telekomunikacja - 549,5 732,2 485,9 6.781,5 5,7 
Obsługa nieruchom., informatyka, w tym: 
 - obsługa nieruchomości 
 - usługi księgowe, zarządzanie, doradztwo 

1.323,3 
433,6 
619,4 

5.157,4 
1.776,2 
3.182,1 

4.089,1 
1.603,3 
2.187,0 

17.783,0 
7.775,5 
7.915,9 

14,9 
6,5 
6,6 

Hotele i restauracje 9,5 36,8 108,2 641,7 0,5 
Zakupy i sprzedaż nieruchomości 

Łącznie 8.259,9 15.575,9 16.582,1 119.541,3 100,0 
Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP, 2008 r. 
 
Tabela 76 Najważniejsze pozycje w polskim eksporcie w mln EUR 

2006 2007 2008 
Wyszczególnienie 

Dynamika 

eksport saldo eksport saldo eksport saldo 
(w %) 

Pojazdy samochodowe 5.631,1 2.404,9 5.695,9 1.469,4 6.748,2 1.457,8 118,5 

eksportu 
2008/2007 

Części i akcesoria do 
ojazdów samoch. 3.787,7 667,2 4.962,9 1.614,3 5.527,4 1.382,0 p

S
111,4 

ilniki spalinowe i tłokowe z 
zapłonem samoczynnym 2.854,6 2.593,0 3.076,5 2.845,2 2.550,4 2.153,0 82,9 
Aparatura odbiorcza dla TV i 
radia 2.723,4 2.315,6 3.343,7 2.609,4 3.920,4 2.986,5 117,2 
Meble 2.787,5 2.359,0 3.010,5 2.506,4 2.927,3 2.364,7 97,2 
Źródło: GUS. 
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W przedstawionym w czerwcu br. raporcie Ernst & Young Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2009 
Polska zajęła piąte miejsce w Europie oraz pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem 
nowych inwestycji zagranicznych w 2008 roku oraz drugie na kontynencie pod względem nowych 
miejsc pracy utworzonych dzięki napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Według 

 zagranicznym 
asz kraj zajmuje drugie miejsce po Wielkiej Brytanii z 15 tysiącami nowych etatów. 

autorów raportu w najbliższych trzech latach nastąpi wzrost popularności regionu 
uropy Środkowo-Wschodniej, który sz st ę regionem najbardziej atrakcyjnym dla 

 będą  lok e lko zg a yjn szt y 
ści biznesowej, ale również ze wzglę  ja ż k 

wewnętrzny 98. 

13.5  Innowacyjność polskich przedsiębiorstw i ich otoczenia 
13.5.1  Innowacyjność polskich przedsiębiorstw99 
 
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw mierzona różnymi standardowymi wskaźnikami jest 
tosunkowo niska. Wskaźnik innowacyjności określający udział przedsiębiorstw innowacyjnych w 

przemyśle, definiowanych jako przedsiębiorstwa, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 
produkty i/lub procesy (dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących 
przekracza 49 osób) w latach 2005–2007 wyniósł 36,7% ogółu przedsiębiorstw. W latach 2004-2006 
takich jednostek było 42,5%.  
 
W 2007 r. nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych (sekcje C, D i E 

edług PKD 2004) liczących powyżej 49 pracujących wyniosły 20,2 mld zł. Oznacza to wzrost o 21,7% 

 poziomie innowacyjności gospodarki świadczy wartość wskaźnika mierzonego udziałem produkcji 
 w produkcji sprzedanej wyrobów w przemyśle. 

ł 16,7% w latach 2000-2002, 
20,7% w latach 2001-2003, 20,9% w latach 2002-2004,

                                                

raportu w 2008 roku w Polsce ulokowano 176 nowych inwestycji zagranicznych, co stanowi wzrost o 
21% w stosunku do roku ubiegłego. W tej kategorii spośród państw europejskich wyprzedzają nas tylko 
Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Hiszpania. Natomiast w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
Polska pozostaje liderem. Pod względem miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycjom
n
 
Według prognoz 
E  ma anse ać si
inwestycji na świecie. Inwestycje  tutaj owan nie ty  ze w lędu n atrakc e ko y prac
i warunki do prowadzenia działalno du na kość kadry i du y ryne

s

w
w stosunku do roku 2006. Udział w wymienionej zbiorowości jednostek, które prowadziły działalność 
innowacyjną, tzn. poniosły nakłady na tę działalność, wyniósł 31,8% i obniżył się w porównaniu do  
2006 r., w którym wyniósł 37,3%. 
 
O
sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych
Wskaźnik ten podlegał w ostatnich latach znacznym wahaniom i wyniós

 21,8% w latach 2003-2005, 18,0% w latach 
2004-2006 oraz 14,7% w latach 2005-2007. 
 
Odsetek przedsiębiorstw, które współpracowały z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w zakresie 
działalności innowacyjnej w latach 2005-2007 wyniósł 21,0%. Oznacza to spadek w porównaniu z 
latami 2004-2006, kiedy taką współpracę deklarowało 23,9% przedsiębiorstw przemysłowych. 
 

 
98 Raport Ernst&Young Atrakcyjność inwestycyjna Europy jest cyklicznym badaniem przeprowadzanym od 2004 roku. W 
tegorocznej edycji udział wzięło ponad 800 menadżerów - przedstawicieli inwestorów z 42 krajów. Raport bierze pod uwagę 
ich opinie oraz dane liczbowe na temat inwestycji zagranicznych w roku poprzedzającym ogłoszenie raportu. 
99 Źródłem danych w tym podrozdziale jest Główny Urząd Statystyczny, Nauka i Technika w 2007 r., Warszawa 2009. 
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W 2007 r. nie nastąpiły istotniejsze zmiany w strukturze produkcji sprzedanej przedsiębiorstw według 
poziomów techniki. Odnotować jednak należy postępujący wzrost łącznego udziału wyrobów wysokiej i 
średnio-wysokiej techniki z 28,5% w roku 2003 do 31,5% w 2007 r., przy jednoczesnym odpowiednim 

 
 

łatniczy w dziedzinie techniki, handel wyrobami wysokiej techniki 
gospodarki danego kraju z zagranicą oraz liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony. 
 
Tabela 77 Relacja nakładów na działalność B+R (GERD) do PKB według sektorów instytucjonalnych w 
latach 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

spadku udziału wyrobów średnio-niskiej i niskiej techniki.  
 

Podobnie jak procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, mierzone są procesy innowacyjne w ich
otoczeniu. Do podstawowych wskaźników w tym zakresie zalicza się m.in.: udział nakładów brutto na
działalność B+R w PKB, bilans p

nakłady ogółem (GERD/PKB) 0,66 0,64 0,58 0,56 0,58 0,57 0,56 0,57 
nakłady budżetowe (GOVERD/PKB) 0,41 0,41 0,34 0,33 0,33 0,21 0,21 0,20 
nakłady przedsiębiorców (BERD/PKB) 0,16 0,16 0,13 0,13 0,13 0,18 0,18 0,17 
nakłady szkolnictwa wyższego 
(HERD/PKB)

     0,18 0,17 0,19 

Źródło: Nauka i Technika w 2007 roku, GUS. 
 
Wartość nakładów na działalność B+R w cenach bieżących wzrosła z 5,9 mld zł w 2006 r. do 6,7 mld 
zł w 2007 ładów na działalność B+R do PKB w latach 2002-
2007 utrz enionym niskim poziomie (w 2007 r. 0,56%). W Polsce 
wciąż przeważają środki budżetowe w nakładach ogółem przeznaczonych na działalność B+R  

n ie
10,8%. 
(2  r.
 
W ym
Li ba 
re en

3.5. ności Polski na tle innych krajów 

 mię czym, Polska, podobnie jak w poprzednic  edycjach uropean 
a rajów doganiają catching up 
r  państw Unii Europejskiej 
m dex – SII  wyższym niż 
i  doganiających  Polska zajęła pozycję 

rią.  

 

r. Jednocześnie wskaźnik relacji nak
ymywał się w zasadzie na niezmi

(w 2007 r. 58,5%). 
 
Poziom innowacyjności gospodarki dobrze oddaje wielkość udziału importu i eksportu wysokiej techniki 
(na podstawie listy dziedzinowej OECD z 1995 r.) w imporcie i eksporcie ogółem. W Polsce w ostatnich 
10 tac la h udział wysokiej techniki w obrotach handlu zagranicznego utrzymywał się w zasadzie na 
iezm nionym poziomie i w 2006 r. udział tych wyrobów w eksporcie wynosił 4,2%, a w imporcie 

Dla UE analogiczne wskaźniki wynosiły dla eksportu – 16,7% (2006 r.), a dla importu – 23,0% 
000 ).  

ażn i miarami procesów innowacyjnych są wskaźniki dotyczące ochrony własności przemysłowej. 
wynalazków zgłaszanych do ochrony pacz tentowej w Urzędzie Patentowym RP przez tzw. 

zyd tów wyniosła w 2007 r. 2.392 i wzrosła w stosunku do 2006 r. (2.157 wynalazków). W 1990 r. 
zgłoszono 4.105 patentów. 
 

1 2 Pozycja innowacyj
 
W dzynarodowym ujęciu porównaw h E
Innov tion Scoreboard (EIS2008)100, została zaliczona do grupy k cych (
count
pozio

ies), charakteryzujących się niższym niż przeciętna dla wszystkich
em Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (Sumary Innovation In ), ale

średn a dla UE tempem wzrostu tego wskaźnika. W grupie krajów
za Maltą, Węgrami i Słowacją, a przed Litwą, Rumunią, Łotwą i Bułga
 

                                                
100 Styczeń 2009. 
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Wykres 54 Wartości Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (Summary Innovation II)
poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej  
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Źródło  Pro Inno Europe, Inno-Metrics, European Innovation Scoreboard 2008. C nalysis novatio
performance, January 2009. 
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s 55 Konwergencja poziomu innowacyjności pomiędzy poszczególnymi państwami cz
uropejskiej według EIS 2008 

 
Źródło: Pro Inno Europe, Inno-Metrics, European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation 
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średnioroczny  wzrost innowacyjności 

performance, January 2009. 
 
W porównaniu z poprzednim raportem EIS, należy podkreślić poprawę następujących wskaźników dla 

wzrost ‘udziału uczącej się ludności w kształceniu ustawicznym na 100 mieszkańców (w % 
ludności w wieku 25-64 lat) (participation in life-long learning per 100 population aged 25-64) z 
4,7 do 5,1, 

− wzrost wskaźnika ‘Kapitał ryzyka jako % PKB’ (Venture capital as % of GDP) z 0,001 do 0,017, 
wzrost wskaźnika ‘Innowacje wprowadzone w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP)’ 
(SMEs innovating in-house) z 13,8 do 17,2, 
wzrost wskaźnika ‘Liczba nowych wspólnotowych znaków towarowych na milion mieszkańców’ 
(Community trademarks per milion population) z 24,7 do 33,2. 
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Tabela 7

Wymiary i wska
Wartość 

wskaźnika 
dla Polski 

Wartość 
wskaźnika 
dla UE-27 

8 Porównanie wskaźników innowacyjności dla Polski oraz UE w oparciu o badanie EIS 2008 

źniki w EIS  

SIŁY SPRAWCZE INNOWACJI (ENABLERS)   
 Zasoby ludzkie (Human resources)   
1.1.1 Liczba absolwentów kierunków ścisłych i technicznych oraz społecznych i 

 co najmniej na 
p

 
1.2.1 U
1.2  U
1. K
1.2.4 D nternetowych (z przepustowością co najmniej 

1
DZIAŁA

humanistycznych na 1000 mieszkańców w grupie wiekowej 20-29 52,9 40,3 
1.1.2 Liczba osób posiadających stopień doktora w naukach ścisłych i technicznych oraz 

społecznych i humanistycznych na 1000 mieszkańców w wieku 25-34 lat 0,86 1,11 
1.1.3 Udział (%) osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 25-64 18,7 23,5 
1.1.4 Udział (%) osób w kształceniu ustawicznym w przedziale wiekowym 25-64 5,1 9,7 
1.1.5 Udział (%) osób w grupie wiekowej 20-24, które ukończyły edukację

oziomie szkoły średniej 91,6 78,1 
Finansowanie i wsparcie (Finance and support)   

dział wydatków publicznych na B+R w PKB (w %) 0,38 0,65 
dział inwestycji venture capital w przedsięwzięcia ja.2 ko % PKB 0,017 0,107 

2.3 redyty prywatne jako % PKB 0,40 1,31 
ostęp przedsiębiorstw do stałych łączy i
44 Kbit/s) (% firm) 53,0 77,0 

LNOSĆ PRZEDSIĘBIORSTW (FIRM ACTIVITIES)   
 Inwestycje przedsiebiorstw (Firm investments)   
2.1.1 Udział wydatków przedsiębiorstw na B+R w PKB (w %) 
2.1.2 Wydatki na technologie informacyjne (% PKB) 

0,18 1,17 
2,6 2,7 

2.1.3 Wydatki na innowacje nie związane z pracami B+R (% obrotów) 1,03 1,03 

atnego na million mieszkańców 1,3 31,4 

(T
2. Li 3,0 105,7 
2. Li
2.3.3 Li
2.3.4 B
WYNIKI (

 Powiązania i przedsiębiorczość (Linkages & entrepreneurship)   
2.2.1 Udział (%) MSP wprowadzających własne innowacje w ogólnej liczbie MSP 17,2 30,0 
2.2.2 Udział (%) MSP kooperujących w zakresie innowacji w ogólnej liczbie MSP 9,3 9,5 
2.2.3 Wskaźnik dotyczący odnawiania firm (liczba zakładanych i zamykanych MSP w ogólnej 

liczbie MSP) - 5,1 
2.2.4 Publikacje w ramach partnerstwa publiczno-pryw
 Przepustowość – Wskaźniki związane z ochroną własności intelektualnej   hroughputs) 

3.1 czba wynalazków zgłoszonych do ochrony do EPO na milion mieszkańców 
3.2 czba nowych wspólnotowych znaków towarowych na milion mieszkańców 33,2 124,6 

czba nowych wspólnotowych wzorów przemysłowych na milion mieszkańców 45,5 121,8 
ilans płatniczy w zakresie technologii jako % PKB 0,40 1,07 
OUTPUTS)   

 Innowatorzy (Innovators)   
3.1.1 P ugowe jako % ogólnej liczby 

M
3.1.2 P

o
.1.3 In źników -  

śle i usługach  10,33 14,51 
3.2.3 Udzia łem 48,9 48,1 
3. U nnych sektorów usługowych wiedzy w 

e 27,9 48,7 
3. U rynku (new-to-market) 

w 4,56 8,60 
3. U wanych wyrobów dla przedsiębiorstw (new-

to  5,55 6,28 

rzedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe i usł
SP 20,4 33,7 
rzedsiębiorstwa wprowadzające innowacje marketingowe i organizacyjne jako % 
gólnej liczby MSP 29,1 40,0 
nowatorzy zwiększający efektywność wykorzystania zasobów, średnia z 2 wska3

 − zmniejszone koszty pracy (% przedsiębiorstw) 13,8 18,0 
 − zmniejszenie zużycia materiałów i energii (% przedsiębiorstw) 11,6 9,6 
 Efekty ekonomiczne (Economic effects)   
3.2.1 Udział (%) zatrudnionych osób w sektorach przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej 

techniki w liczbie osób zatrudnionych w przemyśle i usługach 5,50 6,69 
3.2.2 Udział (%) zatrudnionych osób w sektorach wiedzochłonnych w liczbie osób 

zatrudnionych w przemy
ł (%) eksportu wyrobów średnio-wysokiej i wysokiej techniki w eksporcie ogó

2.4 dział (%) eksportu wyrobów z wiedzochło
ksporcie ogółem  

2.5 dział (%) sprzedaży nowych lub zmodernizowanych wyrobów dla 
 sprzedaży przedsiębiorstw ogółem 

2.6 dział (%) sprzedaży nowych lub zmodernizo
-firm) w sprzedaży przedsiębiorstw ogółem

Źr o: Pro Inno Europe, Inno-Metrics, European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation 
erformance, January 2009. 
ódł

p
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Jak przedstawiono w EIS 2008, w ciągu ostatnich 5 lat główną determinantą poprawy poziomu 
innowacyjności gospodarki w Polsce przede wszystkim były czynniki zaliczone do:  

− grupy ‘Zasoby ludzkie’ (Human resources), w szczególności wzrost liczby osób posiadających 
stopień doktora w naukach ścisłych i technicznych (Science and Engineering – S&E) oraz 
społecznych i humanistycznych (Social Sciences and Humanities – SSH) na 1000 
mieszkańców w wieku 25-34 lat) z 0,53% w 2001 r. do 0,86% w 2006 r., 

em 
dzie 

Office – EPO) na milion mieszkańców z 1,5 w 2001 r. do 3,1 w 
ch znaków towarowych na milion mieszkańców’ (Community 

 polskich przedsiębiorstw 

ych produktów i technologii, 

− grupy wskaźników związanych z ochroną własności intelektualnej, określonej mian
‘Throughputs’, w szczególności wzrost liczby: wniosków patentowych w Europejskim Urzę
Patentowym (European Patent 
2006 r., nowych wspólnotowy
trademarks per milion population) z 0,2 w 2001 r. do 33,2 w 2006 r. oraz nowych 
wspólnotowych wzorów przemysłowych na milion mieszkańców’ (Community industrial designs 
per milion population) z 2,0 w 2002 r. do 45,5 w 2007 r. 

 

13.5.3  Otoczenie instytucjonalne
 
Na innowacyjność gospodarki duży wpływ ma otoczenie instytucjonalne wspierające działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw, do którego należą różnego rodzaju instytucje, jak np.: ośrodki 
szkoleniowo-doradcze, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne/przedsiębiorczości, 
funduszy pożyczkowe, parki technologiczne itd. Działania instytucji wspierających innowacyjność 
wywołują silne impulsy rozwojowe identyfikowane w zakresie: 

− wzmocnienia struktur rynkowych o nowe technologiczne firmy charakteryzujące się dużym 
potencjałem konkurencyjnym, dzięki umiejętnościom wdrażania innowacji umożliwiającym ciągłą 
adaptację now

− tzw. ‘dyfuzji industrializacji’ w wyniku inkubacji nowych firm, wykorzystujących umiejętności 
występujące w lokalnej kulturze, 

− rozwoju kompleksów przemysłowych wysokiej technologii i systemów inkubacji innowacji w 
aglomeracjach miejskich, dysponujących silnym zapleczem naukowym. 

 
Wykres 56 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w latach 1991-2008 
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ódło: Opracowanie MG na podstawie: (1) Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w 
, Krzysztof B. Matusiak, Ośrodki Innowacji 

dź/Kielce/Poznań 2007; (2) Materiały konferencyjne SOOIPP Kapitał ludzki – Innowacje 
rodków innowacji i przedsiębiorczości w nowym okresie programowania UE, Kryni
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Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości specjalizują się w następujących obszarach wspierania 
przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych: 

− szerzenie wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo i szkolenia (ośrodki szkoleniowo-doradcze),  
− transfer i komercjalizacja nowych technologii (centra transferu technologii), 
− pomoc finansowa w formie parabankowych funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, 

odejmującym działalność gospodarczą oraz młodym firmom bez historii 

 szkoleniową. 
edług danych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 

(SOOIPP), na początku 2008 r. w Polsce funkcjonowało 710 podmiotów, w tym: 
− 327 ośrodków szkoleniowo-doradczych, 
− 95 centrów transferu technologii, 
− 51 preinkubatorów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości), 
− 85 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych, 
− 47 inkubatorów przedsiębiorczości, 
− 19 inkubatorów technologicznych, 
− 16 parków technologicznych. 

 
W przypadku instytucji wspierających działalność innowacyjną występuje luka strukturalna w stosunku 
do krajów UE i innych krajów wysoko rozwiniętych, ponieważ brak jest podmiotów wspomagających 
realizatorów projektów innowacyjnych po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, a znajdujących 
się przed fazą wdrożeniową. 

13.6  Przedsiębiorczość i bariery rozwoju przedsiębiorczości 
13.6.1  Regulacje gospodarcze 
 
Zbyt rozbudowane i skomplikowane prawo o niskiej jakości w sposób istotny utrudnia procesy 
rozwojowe w gospodarce. Istniejące bariery, zwłaszcza biurokracja, ograniczają przedsiębiorczość 
polskich obywateli, utrudniają prowadzenie działalności biznesowej i zniechęcają zagranicznych 
inwestorów. Przedsiębiorcy coraz częściej postulują wyeliminowanie konkretnych barier prawnych 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Program ‘Lepsze prawo’ 
Celem programu ‘Lepsze prawo’ jest stworzenie stabilnych podstaw trwałego rozwoju społeczno – 
gospodarczego, poprzez reformę zarządzania legislacyjnego oraz osiągnięcie zadowolenia ze strony 
przedsiębiorców, jak i obywateli ze sprawnie działającego państwa i prawa. Cele zostaną osiągnięte z 
jednej strony przez uproszczenie obowiązującej regulacji, z drugiej zaś przez zapewnienie wyższej 
jakości tworzonego prawa. Metodami realizacji postulatów programu są: zmiana systemu stanowienia 

oferowana osobom p
kredytowej (np. seed i start up), 

− pomoc doradcza, techniczna i lokalowa dla nowo powstałych przedsiębiorstw w inkubatorach 
przedsiębiorczości i centrach technologicznych, 

− tworzenie skupisk przedsiębiorstw (klastry) poprzez łączenie na określonym, 
zagospodarowanym terenie usług biznesowych i różnych form pomocy firmom w ramach 
parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych. 

 
W ostatnich kilkunastu latach możemy obserwować dynamiczny rozwój ośrodków innowacji i 
przedsiębiorczości w Polsce. Wzrost ich liczby nie przekłada się jednak proporcjonalnie na wzrost 
innowacyjności polskiej gospodarki, ponieważ ośrodki te najczęściej prowadzą działalność
W
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prawa (w tym usprawnienie systemu oceny skutków regulacji), redukcja obciążeń administracyjnych, 
uproszczenie prawa. 
 
Program ‘Lepsze prawo’ przewidujący reformę regulacji gospodarczej został rozłożony na trzy etapy. W 
2008 r. zostały przeprowadzane inicjatywy legislacyjne mające poprawić otoczenie regulacyjne. 

kładową pierwszego etapu były działania mające na celu identyfikację i pomiar obciążeń 
administracyjnych oraz usprawnienie systemu oceny skutków regulacji (szkolenia w zakresie 
sporządzania OSR). Dokonano również wzmocnienia mechanizmu konsultacji przez stworzenie 
wytycznych do konsultacji. 
 
Drugi okres zmian będzie dotyczył kontynuacji zmiany systemu stanowienia prawa. W tym zakresie 
przewidziano m.in.: 

− ujednolicenie obowiązków związanych z przygotowaniem projektu ustawy, bez względu na 
podmiot posiadający inicjatywę legislacyjną, 

− usprawnienie planowania procesu legislacyjnego, 
ch procesu legislacyjnego w ramach działania Sejmu i Senatu (m.in. 

wany jest zgodnie z założeniami Ministerstwa 

ie się o 
nie okresowych raportów, udział w przeprowadzonych kontrolach. 

S

− zmianę przepisów dotyczący
zmiany zasad składania projektów ustaw i poprawek do projektów), 

− zapewnienie realizacji obowiązku dokonywania przed przygotowaniem założeń projektów ustaw 
znowelizowanej oceny skutków regulacji – OSR, w tym również dokonywania wyceny kosztów 
wprowadzania obowiązków administracyjnych dla adresatów prawa. 

 
Równolegle będą realizowane programy edukacyjne i promocyjne polegające na edukacji społecznej i 
promocji zasad pozytywnego działania, np. poprzez: 

− promocję przedsięwzięć realizowanych w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym 
demonopolizacji administracji publicznej, 

− promocję i wsparcie dla sądów polubownych i arbitrażu, 
− promocję norm etycznych i moralnych w prowadzeniu biznesu. 

Działania tego etapu obejmą również odejście od rozszerzania systemu nakazów, zakazów i kar na 
rzecz dialogu społecznego i konsultacji oraz realizacji projektów edukacyjnych dotyczących 
podnoszenia świadomości społecznej, np. w zakresie praw obywatelskich, praw przedsiębiorców i praw 
konsumenckich. 
 
Obciążenia administracyjne 

lan redukcji obciążeń administracyjnych realizoP
Gospodarki. Do 2008 r. przeprowadzone zostały pomiary obciążeń administracyjnych w siedmiu 
priorytetowych obszarach prawnych, w których planowana do 2010 r. redukcja obciążeń 
administracyjnych ma wynieść 25%101. Obszary o których mowa to: środowisko, planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne, zabezpieczenie społeczne, prawo pracy, usługi turystyczne, prawo 
probiercze i prawo działalności gospodarczej. W ramach tego badania zidentyfikowano ponad 700 
obowiązków informacyjnych w 50 ustawach. Dotyczy to takich obowiązków jak m.in. wypełnianie 
kwestionariuszy, składanie wniosków o uznanie zdolności do prowadzenia danej działalności, 

ywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych, wykonywanie rejestracji pomiarów, ubieganw
zezwolenie, sporządza
 

                                                 
101 Należy podkreślić że tak wyznaczony program redukcji wyprzedza inicjatywę UE, według której redukcja w prawie 
europejskim powinna zostać osiągnięta do końca 2012 r. 
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Kluczowe obszary, w których dokonano już identyfikacji i pomiaru nie są jedynymi przedstawiającymi 
potencjał redukcyjny. Z tego powodu w 2008 r. przeprowadzono badania mające na celu określenie 
przestrzeni prawnej w ramach której zostanie przeprowadzona redukcja. Po przeanalizowaniu 492 
aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy) zidentyfikowano blisko 
000 obowiązków informacyjnych. 

ni prawnej był niezbędny dla dokonania pomiaru bazowego, a więc pomiaru 
informacyjnych. Zostanie on 

ia obowiązków przez przeciętnego przedsiębiorcę, koszt 
pra n iązanych do 
wyk ormacyjnych w roku. Pomiar bazowy 

Jednym z kluczowych aspektów poprawy otoczenia regulacyjnego jest stosowanie oceny skutków 

yczy wpływu regulacji na sektor MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). 
Dotychczasowa praktyka wskazywała, że wpływ na sektor przedsiębiorstw (a zwłaszcza na MSP) jest 

tniejących rozwiązań oraz wsparciem analitycznym w trakcie opracowywania 
rozwiązań legislacyjnych, tzw. help desk. Według założeń Ministerstwa Gospodarki utworzenie struktur i 

 prawnych) z partnerami 
społecznymi. Wytyczne do konsultacji zawarto w podręczniku – Podręcznik do przeprowadzania 

egania reguł konsultacji nałożony zostanie uchwałą Rady Ministrów. 
 

nalityków życia gospodarczego. Analizy przeprowadzone w 
Ministerstwie Gospodarki potwierdziły, że pole do redukcji reglamentacji jest bardzo duże. Głównym 
celem Pakietu na rzecz przedsiębiorczości, zawierającego ponad 20 nowelizacji ustaw, jest ułatwienie 

6
 
Proces badania przestrze
kosztów administracyjnych dla zidentyfikowanych obowiązków 
zrealizowany do końca 2009 r. według metody kosztu standardowego, polegającego na zbadaniu 
czterech czynników, którymi są: czas wykonan

cow ików zatrudnionych do wykonania obowiązku, liczbę pracowników zobow
onania obowiązku, częstotliwość wykonywania obowiązków inf

umożliwi określenie rzeczywistych możliwości redukcyjnych oraz opracowanie planów redukcji w ujęciu 
zarówno globalnym jak i sektorowym. 
 
Ocena skutków regulacji (OSR) 

regulacji (OSR, Regulatory Impact Assessment). Do końca 2007 r. wśród urzędników administracji 
centralnej przeprowadzono szkolenia poświęcone stosowaniu narzędzia oceny skutków regulacji. 
Szkolenia objęły 600 pracowników administracji, zaangażowanych w proces legislacyjny w zakresie 
sporządzania OSR oraz pracowników departamentów analitycznych, którzy wspierają merytorycznie 
opracowywanie pogłębionych analiz kosztów i korzyści proponowanych przepisów. Drugi etap szkoleń, 
obejmie ponad 3000 osób zaangażowanych i zostanie przeprowadzony w latach 2009-2011.  
 
Ministerstwo Gospodarki dostrzega konieczność silniejszego akcentowania tej części oceny skutków 
regulacji (OSR), która dot

określany bardzo pobieżnie. Z tego względu w 2008 r. rozpoczęto prace nad wzmocnieniem tego 
elementu oceny projektowanych aktów prawnych. Wzorem innych państw UE i OECD ustalono że 
wzmocnienie takie powinno nastąpić przez utworzenie, np. w ramach agencji rządowej, specjalnej 
komórki, która zajmowałaby się ocenami wpływu na sektor MSP, dokonywaniem okresowych 
podsumowań i ewaluacji is

rozpoczęcie działalności nastąpi pod koniec 2009 r. 
 
W ramach usprawnienia systemu OSR istotnym osiągnięciem jest doprecyzowanie obowiązujących 
zasad konsultowania działań administracji (w tym przygotowywania aktów

konsultacji na różnych etapach rozwiązywania problemu. Wprowadza on jasne reguły zasięgania opinii 
partnerów społecznych oraz porządkuje stan prawny w tym zakresie. Podręcznik stanowiący istotne 
wzmocnienie mechanizmu konsultacji powinien przyczynić się do poprawy jakości tworzenia prawa w 
Polsce. Obowiązek przestrz

Uproszczenie prawa 
Problem nadmiernej reglamentacji oraz obciążeń regulacyjnych, niewspółmierny do potrzeb 
wynikających z bezpieczeństwa konsumenta, obrotu gospodarczego, bezpieczeństwa państwa i innych 
uwarunkowań społeczno–gospodarczych był wielokrotnie podnoszony nie tylko przez przedsiębiorców, 
ale również przez obserwatorów, a
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podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (nowelizacje ustaw dotykają przede wszystkim 
szeroko pojętego prawo gospodarczego oraz podatkowego). Działania uproszczeniowe w stosunku do 
MŚP obejmują takie obszary jak: dostęp do kapitału, komercjalizacja technologii, prowadzenie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz tworzenie firm technologicznych.  
 

awy o swobodzie działalności gospodarczej

Większość rozwiązań zawartych w Pakiecie na rzecz przedsiębiorczości już obowiązuje - od 2008 bądź 
2009 roku - w tym m.in.  
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
I etap nowelizacji ust  wprowadził pięć grup rozwiązań 
prawnych, w tym dwa kluczowe instrumenty:  

 

− możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat;  
− rozszerzenie przepisów dot. wiążącej interpretacji prawa.  

Ważnym instrumentem jest także zwiększenie uprawnień przedsiębiorców wobec administracji 
publicznej, np. poprzez nakaz przyjmowania przez urzędników niekompletnych wniosków oraz zakaz 
żądania dokumentów nie przewidzianych prawem. Nowelizacja ustawy obniżyła ponadto opłatę za 
wydanie interpretacji z zakresu prawa podatkowego z 75 zł do 40 zł.  

II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wprowadzono w pierwszym, 
przejściowym okresie tzw. ‘jedno okienko’, w którym można dokonać wszelkich formalności związanych 
z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Co ważne, rejestracja jest bezpłatna, a zamiast 
dotychczasowych 4 różnych formularzy rejestracyjnych wprowadzono jeden formularz zintegrowany. 
Rozwiązaniem docelowym będzie tzw. ‘zero okienka’, a więc pełna obsługa obywateli drogą 

 

elektroniczną, bez konieczności odwiedzania urzędów. W tym celu stworzona zostanie platforma 
informatyczna pod nazwą Centrala Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ponadto 
uproszczono i ograniczono kontrole w firmach. W tym celu znowelizowano jednocześnie kilkadziesiąt 
innych ustaw poza SDG.  

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości – ułatwiła małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z 
fiskusem, podniosła roczny próg przychodów dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w małej 
firmie z 800 tys. do 1,2 mln EUR. Dzięki wprowadzonej zmianie więcej firm ma możliwość prowadzenia 
księgowości według mniej skomplikowanych procedur, co pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia 
ziałalności gospodarczej. d

 
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – poszerzyła zakres działań 
PARP w obszarze wdrażania funduszy unijnych. Agencji powierzone zostały nowe zadania dotyczące: 
działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli 
mikro, małych i średnich firm oraz analizy barier rozwoju przedsiębiorczości.  
 
Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – wzmocniła działania na rzecz 

szarów stref do 20 tys. ha. 
 warunków inwestycyjnych dla większej grupy 

potencjalnych inwestorów.  

wzrostu inwestycji poprzez podwyższenie dotychczasowego limitu ob
Stworzono tym samym możliwość korzystniejszych

 
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – ma na celu stymulację wzrostu 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ustawa zwiększyła możliwość wsparcia przedsięwzięć 

nowacyjnych środkami prywatnymi. Na przykład kredyt technologiczny udzielany może być firmom 
przez banki komercyjne, a w jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, udział może 
mieć Bank Gospodarstwa Krajowego.  
 

in
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Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa - wprowadziła domniemanie uczciwości podatnika. 
Dzięki nowym przepisom, obywatel nie ponosi negatywnych konsekwencji podejrzeń o naruszenie 
prawa, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie jest 
więc zobowiązany np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie jest ostateczna. 
 
Ustawa o zmianie ustawy o izbach gospodarczych – zwiększa swobodę samoorganizowania się 
przedsiębiorców w izbach gospodarczych. Ponadto umożliwia oddziałom izb lepsze prowadzenie 
działalności statutowej także poprzez stworzenie możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez 

dnostki terenowe izb.  je
 
Ustawa o zmianie ustawy Prawo dewizowe i Kodeks cywilny – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców w związku z występującymi wahaniami kursu polskiej złotówki wobec walut obcych. 
Zniosła zasadę walutowości w Polsce. Wprowadziła możliwość rozliczania się przedsiębiorców w 
walutach wymienialnych, innych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia prezesa NBP. 
łatwia to rozliczenia, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na 

 
Ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych

U
polską walutę, przyczynia się także do zmniejszenia ryzyka kursowego.  

 – wyeliminowała nakaz przekształcania spółki 
cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników oraz obniżyła poziom obowiązkowego 
kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50.000 zł do 5.000 zł i w spółce 
akcyjnej z 500.000 zł do 100.000 zł.  
 
Ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (upadłość konsumencka) - wprowadziła 
możliwość upadłości osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą. Jest szansą dla dłużników, którzy bez 
swojej winy stali się niewypłacalni. Beneficjentami nowych rozwiązań są również przedsiębiorcy – 
wierzyciele niewypłacalnych dłużników.  
 
Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym (PPP) – nowa ustawa wyeliminowała zbędne obciążenia 
administracyjne oraz zlikwidowała nadmierne ograniczenia co do przedmiotu i treści samej umowy. 
Proponowane rozwiązania nie nakładają obowiązku sporządzania analiz, pozostawiając taką decyzję 
samym zainteresowanym.  
 
Trwają prace nad kolejnymi projektami z Pakietu na rzecz przedsiębiorczości, w tym m.in. nad ustawą o

spodarczej. Zakłada się usunięcie 
 polskiego systemu prawa wszelkich zbędnych reglamentacji dotyczących prowadzenia działalności 

 
ograniczaniu barier administracyjnych w prowadzeniu działalności go
z
gospodarczej (zezwolenia, pozwolenia, licencje, itp.) oraz barier zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Celem jest zwiększenie wolności gospodarczej i uproszczenie prawa. Prace nad ustawą 
powinny zostać ukończone w 2009 r. 
 

13.6.2  Bariery rozwoju przedsiębiorczości 
 
W 2008 roku ocena sytuacji gospodarczej przez przedsiębiorców, a także wskazywane przez nich 
bariery prowadzenia działalności gospodarczej zmieniały się wraz z wyhamowywaniem wzrostu 
gospodarczego102.  
 

                                                 
102 Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2008 roku (numer 1/2009), Ministerstwo 
Gospodarki, marzec  2009. 
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W drugim półroczu 2008 roku w porównaniu z pierwszą połową znacząco wzrósł udział wskazań na 

kazało na nią jednak mniej niż 
0% badanych - najmniej w historii badania. Niekoniecznie wynika to z faktu, iż przedsiębiorcy 

8 roku. Ponadto blisko co dziesiąty ankietowany wskazał na 
onkurencję dużych przedsiębiorstw (w grupie firm średnich była to najczęściej wskazywana 

 
 

żniejsze bariery rozwoju przedsiębiorczości w drugiej połowie 2008 r. 

małe obroty, którą to barierę jako najważniejszą wymienił co piąty ankietowany (udział jest najwyższy 
od 2003 roku). Wciąż jednak najczęściej wskazywaną przez przedsiębiorców barierą jest wysokość 
podatków i opłat przewidzianych prawem. W ostatniej ankiecie ws
3
odczuwają poprawę sytuacji w tej dziedzinie, a raczej z tego iż inne bariery stają się dla firm ważniejsze. 
Podobnie jak w poprzednich badaniach co dziesiąty ankietowany wskazywał na skomplikowanie 
przepisów prawnych. 
 
Malejący popyt na towary i usługi sprawia również, że przedsiębiorcy muszą silniej konkurować 
pomiędzy sobą. Udział wskazań na konkurencję innych małych przedsiębiorstw wzrósł dwukrotnie 
w porównaniu z pierwszą połową 200
k
bariera).

Wykres 57 Najwa

0% 10% 20% 30% 40%

trudno powiedzieć
inne

czas oczekiwania na zapłatę od kontrahenta
warunki lokalowe

odpowiednie kwalifikacje siły roboczej
koszt siły roboczej

biurokracja
konkurencja innych małych przedsiębiorstw

konkurencja dużych przedsiębiorstw
skomplikowanie przepisów prawnych

małe obroty
yw sokość podatków i opłat przewidzianych prawem

średnie
małe
mikro

Firmy:

 
ródło: Badanie ankietowe sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki, styczeń 2009. 

Natomiast bariery związane z rynkiem pracy, na które przedsiębiorcy często wskazywali we 
wcześniejszych ankietach, w drugim półroczu 2008 roku przestały być dla przedsiębiorców ważne. O ile 
w drugiej połowie 2007 roku suma wskazań na koszt siły roboczej oraz na odpowiednie kwalifikacje 
siły roboczej wynosiła 15%, to w obecnej ankiecie było to już tylko 8%. 
 
W ocenie obowiązujących przepisów i procedur z zakresu prawa podatkowego zdecydowanie 
przeważają opinie negatywne, które to formułuje blisko połowa ankietowanych. Pozytywnym aspektem 
jest to, iż udział negatywnych odpowiedzi z czasem maleje (w drugim półroczu 2006 roku takich ocen 
było 55%, zaś w drugiej połowie 2008 roku 45%). Żaden przedsiębiorca nie ocenia jednak 
obowiązujących przepisów jako doskonałe, zaś tylko co dziesiąty jako dobre. 
 
Ocena przepisów z zakresu prawa pracy również jest negatywna. Co trzeci ankietowany ocenia je źle, 
połowa zaś średnio. W odróżnieniu jednak od prawa podatkowego, udział negatywnych opinii nie maleje 
(w ostatnim badaniu był wręcz najwyższy w ciągu dwóch ostatnich lat). Podobnie jak w przypadku 
prawa podatkowego brak było opinii, że przepisy są doskonałe. 

Ź
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Co drugi przedsiębiorca ocenia przepisy z zakresu sądownictwa gospodarczego średnio, ocen 
negatywnych było blisko 40%, zaś pozytywnych nieco ponad 10%. Z ankiet nie wynika aby w ostatnich 
kilku latach przedsiębiorcy odnotowali istotną poprawę w tym zakresie. 
 
W przypadku przepisów i procedur związanych z kontrolą działalności gospodarczej spada liczba 

e wszystkich poruszanych tematów relatywnie najlepiej wypada ocena przepisów w zakresie rozliczeń 
uje 

 obszarze. 
 
Wykres 58 Jak ocenia Pan/i obow jące isy ocedu kr

pozytywnych opinii, zaś liczba negatywnych utrzymuje się na tym samym poziomie (rośnie liczba 
odpowiedzi umiarkowanych). 
 
Z
z kontrahentami – blisko 30% ankietowanych ocenia je dobrze lub nawet doskonale. Nie następ
jednak poprawa opinii w tym

iązu  przep  i pr ry w za esie: 

doskonale dobrze średnio źle bardzo źle
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Źródło: Badanie ankietowe sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki, styczeń 2009. 
 

 i procedurach ? Wykres 59 Jak ocenia Pan/i zmiany jakie zaszły w 2008 roku w obowiązujących przepisach
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Źródło: Badanie ankietowe sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki, styczeń 2009. 
 

 203



MINISTERSTWO GOSPODARKI  
 

Ocena zmian, jakie zaszły w drugim półroczu 2008 roku w otoczeniu przedsiębiorstw wypada 
niejednoznacznie. Z jednej strony w zakresie prawa podatkowego aż 20% ankietowanych (odsetek nie 
spotykany w poprzednich badaniach) odnotowało poprawę. Jednakże z drugiej strony mniej więcej tyle 
samo ankietowanych stwierdziło, że w zakresie prawa pracy istniejące przepisy i procedury uległy 
pogorszeniu. 
 
Na coraz bardziej dający się we znaki przedsiębiorcom problem z niskim popytem wskazują również 
wyniki badania koniunktury prowadzonego przez NBP. Aż 30% ankietowanych przedsiębiorców 
sygnalizuje występowanie tej bariery, co jest najwyższym wynikiem w historii prowadzonego badania. 
 
Tabela 79 Bariery rozwoju (w tabeli wyróżniono momenty, w którym wskaźniki przyjmują maksymalne 
wartości w okresie badania) 
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Wartości maksymalne w 
historii badań ankietowych 30,0 26,8 21,6 17,5 21,2 21,2 9,2 17,2 

I kw. 2007 r. 5,3 10,7 0,9 9,7 4,9 7,2 0,9 7,6 
II kw. 2007 r. 4,3 10,6 1,4 10,1 4,1 5,4 1,1 4,8 

5,8 15,0 1,3 11,3 5,1 6,9 2,0 5,3 
7,8 17,7 1,1 14,7 4,9 6,7 1,0 6,1 
7,8 15,5 2,5 17,5 5,7 5,7 1,1 5,0 

6,9 5,1 7,8 1,8 4,3 
7,2 7,2 6,2 3,6 4,5 

30,0 14,4 11,5 10,0 9,4 7,3 6,3 4,9 

III kw. 2007 r. 5,1 10,4 1,0 9,9 6,5 7,1 2,7 5,7 
IV kw. 2007 r. 
I kw. 2008 r. 
II kw. 2008 r. 
III kw. 2008 r. 13,1 16,6 4,5 1
IV kw. 2008 r. 20,8 10,3 12,9 
I kw. 2009 r. 
Źródło: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw 2009 i 
prognoz koniunktury na II kw 2009, NBP. 
 
Wykres 60 Wskaźnik przewidywania warunków prowadzenia biznesu w latach 2003-2009 
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Źró an Economic Survey 2008, Krajowa 

ba Gospodarcza, Warszawa, listopad 2008. 
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dło: Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES Europe
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Badanie prowadzone przez europejskie stowarzyszenie izb handlowych EUROCHAMBRES103 
 europejskich prezentowały się 

ieco lepiej. Wskaźnik mierzący przewidywania dotyczące warunków prowadzenia biznesu był dodatni, 
co świadczy o tym, że więcej polskich firm spodziewało się poprawienia warunków prowadzenia 
działalności, niż pogorszenia. Choć w porównaniu z rokiem 2007 przewidywania uległy pogorszeniu, 
Polska wśród krajów europejskich uplasowała się na ósmej pozycji.  
 
Wykres 61 Przewidywania dotyczące warunków prowadzenia biznesu w 2009 roku 

pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa na tle firm z pozostałych krajów
n
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bardziej korzystne nie zmienią się mniej korzystne  
Źródło: Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2008, Krajowa 
Izba Gospodarcza, Warszawa, listopad 2008. 
 

ojewództwem w których było najwięcej pozytywnychW  odpowiedzi było świętokrzyskie, natomiast 

ębiorców były liczne, korzystne dla 
przedsiębiorców zmiany, m.in. : 

− wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej,  
− ułatwienie zakładania działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie tzw. ‘jednego okienka’, 
− uproszczenie i ograniczenie kontroli w firmach, 
− obniżenie poziomu obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, 
                                                

najsłabiej wypadło opolskie. 
 

13.6.3 Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości 
 
Polityka wspierania przedsiębiorczości była w 2008 roku nastawiona na konkretne działania w sferze 
legislacyjnej, przede wszystkim w ramach Pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Celem było stworzenie 
bardziej przyjaznego dla przedsiębiorstw otoczenia prawno-instytucjonalnego działalności, przy 
jednoczesnej realizacji zasady ‘Najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa’. Praktyczną 
odpowiedzią na postulaty zgłaszane od lat przez środowiska przedsi

 
103 Badanie ankietowe przedsiębiorstw prowadzone przez KIG jest częścią europejskiego panelu przedsiębiorczości. Pytania 
zadane przedsiębiorcom w ramach panelu są takie same we wszystkich krajach, stąd możliwe jest porównanie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w stosunku do innych krajów europejskich. Omawiane w tekście badanie 
zostało przeprowadzone w listopadzie 2008 roku. 
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− uproszczenie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, 
− uproszczenie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, 
− zwiększenie uprawnień przedsiębiorców wobec administracji publicznej poprzez nakaz 

przyjmowania przez urzędników niekompletnych wniosków oraz zakaz żądania dokumentów nie 
przewidzianych prawem, 

− wprowadzenie domniemania uczciwości podatnika, 
− rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa. 

 
Przeprowadzone reformy w większości przypadków weszły w życie na przełomie 2008/2009 r., stąd jest 
jeszcze jest za wcześnie na ocenę ich efektów z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zmiany legislacyjne 
pozostały również częściowo w cieniu ogólnoświatowego kryzysu finansowego.  
 
13.6.3.1 Instrumenty wspierające innowacyjność przedsiębiorstw 

nia prac badawczo-rozwojowych na najwyższym 

s powstawania i rozwoju innowacyjnych 

ramach II etapu programu złoż
rekomendowanych 16 wniosków, na łączną kwotę ok. 2,7 mln zł.  

 
Największy katalog instrumentów wsparcia na działalność innowacyjną przewidziany został w 
Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG), którego główny cel to 
rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Powyższy cel realizowany jest 
poprzez cele szczegółowe, dotyczące: zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenia udziału 
innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym oraz tworzenia trwałych i 
lepszych miejsc pracy. Osiągnięcie ww. celów wymaga podjęcia szeregu działań prowadzących do 
zwiększenia innowacyjności gospodarki. Obejmują one w szczególności: 

− inwestycje w sferę B+R w zakresie prowadze
poziomie, których wyniki będą przydatne gospodarczo,  

− wsparcie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw, 
− zwiększenie dostępu do kapitału dla MSP, w szczególności na początkowych etapach wzrostu, 
− inwestycje w innowacje technologiczne i organizacyjne, 
− wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i instytucjami 

otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi.  
 
Działania podejmowane w ramach PO IG są nakierowane bezpośrednio na stymulowanie 
innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane są 
działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w 
posób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do 

przedsiębiorstw. Wspierana i promowana jest innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub 
międzynarodowym. Działania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu generują najwyższą wartość 
dodaną dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do 
umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym. Działania o 
zasięgu lokalnym i regionalnym uzyskują wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. 
 
Szereg instrumentów wspierających innowacyjność wdrażanych jest przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). W 2008 r. PARP kontynuowała realizację programu pilotażowego wsparcia 
dla technostarterów. II etap tego programu obejmuje bezpośrednie wsparcie dla technostartera na 
rozpoczęcie działalności innowacyjnej w maksymalnej wysokości 180 tys. zł (do 90% kosztów 
kwalifikowanych). Dotacje były także udzielane ośrodkom KSU na świadczenie bezpłatnych usług 
doradczych związanych z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem, oraz informacyjnych w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej dla technostartera, który uzyskał wsparcie z tego programu. W 

ono 29 wniosków, na kwotę ok. 4,8 mln zł. Do wsparcia zostało 
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Ponadto w 2008 r. zostały uruchomione przez PARP dwa nowe programy pilotażowe finansowane 
z budżetu państwa: program Bon na innowacje oraz Innovation Express.  
 
Celem programu pilotażowego Bon na innowacje, ogłoszonego we wrześniu 2008 r. jest zainicjowanie 
kontaktów przedsiębiorców ze sferą naukową. Mogą z niego skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, 
którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia 
wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na Innowacje, nie korzystali z usług żadnej 

dla międzynarodowej 
spółpracy klastrów z partnerem zagranicznym w zakresie badań, rozwoju technologicznego lub 

 partnerami zagranicznymi w ramach projektu INNET, 
nansowanego z 6. Programu Ramowego UE, przy czym każdy z partnerów finansuje klastry w swoim 

 kwotę ok. 195,7 mln zł.  

ytu technologicznego, udzielanego przez współpracujące banki komercyjne na 
alizację inwestycji technologicznej. Wysokość premii technologicznej nie będzie mogła przekroczyć 4 

którego dysponentem jest minister właściwy ds. gospodarki.  
 
Ponadto nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadziła 
zmiany do instrumentu nadawanie przedsiębiorcom statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego, 
który jest ukierunkowany na rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na 
usługi B+R przez powiązanie statusu Centrum z zachętami podatkowymi. Status CBR jest nadawany 

jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie 
w maksymalnej wysokości 15 tys. zł. W 2008 r. zostały złożone 193 wnioski o udzielenie wsparcia, na 
łączną kwotę wsparcia ok. 2,9 mln zł. Umowy zostały podpisane z 94 beneficjentami. Do płatności 
zostały rekomendowane 82 wnioski o płatność, a suma dokonanych płatności wyniosła ponad 1,2 mln 
zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, od 2009 r. wsparciem w ramach 
bonu na innowacje będą mogły być objęte nie tylko usługi badawczo-rozwojowe (tak jak to było w 2008 
r.), ale generalnie usługi w zakresie innowacji - dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub 
technologii. Na realizację programu w 2009 r. zaplanowano  7,65 mln zł.  
 
Program pilotażowy pod nazwą Innovation Express zapewnia wsparcie 
w
innowacji. Program jest realizowany wraz z
fi
kraju/regionie. W ramach konkursu prowadzony jest przez PARP nabór ciągły wniosków o udzielenie 
wsparcia, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W 2008 r. w pierwszym etapie składania 
wniosków na stronie Pro Inno Europe złożono 9 wniosków, z czego 5 złożono także w II etapie do 
PARP. W 2008 r. nie podpisano żadnej umowy o udzielenie wsparcia. W 2009 r. na realizację programu 
zaplanowano środki w wysokości 3,15 mln zł.  
 
W 2008 r. swoją działalność kontynuował Fundusz Kredytu Technologicznego (FTK) powołany 
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 179, 
poz. 1484, z późn. zm.). Działalność Funduszu ma zachęcać przedsiębiorców do realizacji 
innowacyjnych przedsięwzięć oraz zwiększać transfer nowych technologii z ośrodków naukowo-
badawczych do przedsiębiorstw. Do 2008 r. ze środków Funduszu udzielane były kredyty 
technologiczne. W 2008 r. w ramach działalności FKT podpisano 17 umów kredytowych, o łącznej 
wartości ok. 48,2 mln zł. Ogółem w okresie funkcjonowania FKT były zawarte 72 umowy kredytu 
technologicznego, na łączną
 
30 maja 2008 r. Sejm uchwalił ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 
regulującą nowe zasady udzielania kredytu technologicznego i wypłaty premii technologicznej (Dz. U. 
Nr 116, poz. 730). Instrument będzie wdrażany w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG), dla którego funkcję Instytucji Wdrażającej pełni Bank Gospodarstwa 
Krajowego. BGK będzie udzielał małym i średnim przedsiębiorcom premii technologicznej na spłatę 
części kapitału kred
re
mln zł. Na realizację działania 4.3 PO IG zaplanowano środki w wysokości ponad 409 mln EUR.  
1 stycznia 2009 r. Fundusz Kredytu Technologicznego stał się państwowym funduszem celowym, 
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przedsiębiorcy osiągającemu co najmniej 1,2 mln EUR ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 
finansowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku. Podstawowym kryterium nadawania 
statusu CBR jest osiąganie przez przedsiębiorcę co najmniej 20%104 przychodów ze sprzedaży 
wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych lub praw własności przemysłowej. 
Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum jest zwolniony z podatków w zakresie prowadzonych 

wczo-rozwojowe w danym miesiącu. Środki te stanowią koszt 
uzyskania przychodu dla CBR, co umożliwia jednorazową lub przyspieszoną amortyzację środków 
trwałych oraz odpisanie kosztu bieżącego przed jego poniesieniem, pod warunkiem że środki funduszu 
innowacyjności zostaną przeznaczone na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych. 
Ze względu na konieczność spełniania konkretnych wymogów związanych z wielkością przychodów i 
ich 
chcącyc
charakt
jednoste
 
Kolejnym narzędziem wspierającym prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest wprowadzenie 
odpowiednich zmian do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób 
prawnych (CIT). Zmiany te mają na celu zmniejszenie istniejących barier i stworzenie zachęty 
podatkowej dla inwestycji polegającej na zakupie lub wynalezieniu nowej technologii. Oznacza to, że 
prace B+R, również te niezakończone sukcesem, mogą zostać zaliczone w koszty. Skrócono również 
okres amortyzacji zakończonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesięcy. Wprowadzono możliwość 
odli n
50% .
prowadz
oraz 19

makro. 
granica
w skali 
2008 ro
Serwis 
zaintere
chc
Port z
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badań i prac rozwojowych (z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego). Jednocześnie centrum 
tworzy fundusz innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20% przychodu 
uzyskanego przez centrum bada

strukturą należy uznać, że status CBR stanowi propozycję m.in. dla: zagranicznych inwestorów 
h zlokalizować swoje centra badawczo-rozwojowe w Polsce, krajowych przedsiębiorstw o 

erze prywatnych instytucji badawczych oraz dla przekształconych i skomercjalizowanych 
k badawczo-rozwojowych. Dotychczas powstało 10 centrów badawczo-rozwojowych.  

cza ia od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii. Wysokość ulgi wynosi 
105  Z ulgi podatkowej na nowe technologie w 2007 r. skorzystało 117 osób fizycznych 

ących działalność gospodarczą, w łącznej kwocie 66 tys. zł (przeciętna kwota odliczenia 564 zł) 
 firm na łączną kwotę 4,4 mln zł (przeciętna kwota odliczenia 233 tys. zł).  

 
13.6.3.2 Instrumenty wspierania eksportu 
 
Wsparcie eksportu ma miejsce w dwóch płaszczyznach: w węższym znaczeniu poprzez wdrażanie 
kon tkre nych  instrumentów, a w szerszym znaczeniu – poprzez promocję polskiej gospodarki w skali 

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHiI), funkcjonujące poza 
mi kraju, obejmują instrumentarium promocji zarówno w zakresie współpracy gospodarczej, jak i 
mikro – promocji polskich przedsiębiorstw. Wsparciem w tym zakresie jest, uruchomiony 1 lipca 
ku przez Ministerstwo Gospodarki, nowy internetowy serwis informacyjny – www.trade.gov.pl. 
stanowi swoiste kompendium wiedzy i obszerne źródło informacji dla polskich przedsiębiorców, 
sowanych rozwijaniem działalności gospodarczej za granicą, a także dla zagranicznych firm, 

ących inwestować w naszym kraju oraz nawiązywać kontakty handlowe z polskimi partnerami. 
al awiera cenne informacje nt. zasad prowadzenia handlu z krajami UE i resztą świata, a także 

ę monitorować najnowsze inicjatywy legislacyjne dotyczące poprawy klimatu dla rozwoju 
biorczości. Ponadto na stronach serwisu polscy przedsiębiorcy znajdą informacje o zasadach 

 
104 20% po nowelizacji ustawy w dniu 30 maja 2008 roku. 
105 Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej  
wprowadziła zmiany do ulg podatkowych z tytułu zakupu nowej technologii przez przedsiębiorcę. Przed nowelizacją 
przedsiębiorca mógł odliczać od podstawy opodatkowania połowę ceny zakupu nowej technologii zakupionej od jednostki 
naukowej. Po nowelizacji odliczeniu podlega połowa ceny nowej technologii zakupionej od jakiegokolwiek podmiotu. 
Ponadto nowelizacja doprecyzowała definicję nowej technologii w taki sposób, aby odliczeniu od podstawy opodatkowania 
podlegała zarówno cena technologii zakupionej na własność, jak i w formie licencji. Nowelizacja została uchwalona 12 maja 
2006 roku i weszła w życie z datą wsteczną od 1.01.2006. 
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wsparci
instrum

 polskim eksporterom dostęp do aktualnych informacji 
o rynkach zagranicznych oraz instrumentach wspierania polskiego eksportu, nawiązywanie kontaktów 
handlowych z kontrahentami zagranicznymi oraz oferuje bezpłatną promocję przedsiębiorstwa i jego 
ofert eksportowych. 
 
Celem p
tematyce gospodarczej, istotnych dla polskiego eksportera, umożliwienie polskim eksporterom oraz 
zagranicznym kontrahentom bezpłatnego dostępu do wiarygodnej, aktualnej i łatwo dostępnej informacji 
gospodarczej, zarówno o rynkach zagranicznych jak i o Polsce, ułatwienie polskim przedsiębiorcom 
nawiązywania kontaktów handlowych z zagranicznymi importerami oraz promocję polskich ofert 
eksportowych. 
 
Ministerstwo Gospodarki, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom polskich przedsiębiorców w 
zak e
wsparci

− 
im potencjale eksportowym. W roku 2008 

przeznaczono 826,6 tys. zł na dofinansowanie 34 branżowych projektów promocyjnych. W 
ów, a budżet wynosi 1,45 mln zł; 

− dofinansowania kosztów uzyskania certyfikatów eksportowych - Wsparcie udzielane jest w 

− dofinansowania kosztów organizacji przedsięwzięć promocyjnych - Celem programu jest 

ca zamknięto nabór wniosków; 
− dofinansowania do publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych - W roku 2008 

                                    

a działalności związanej z umiędzynarodowieniem firm wraz z prezentacją stosownych 
entów finansowych. 

 
Z kolei Portal Promocji Eksportu to internetowa, publiczna baza danych zawierająca informacje 
przydatne dla polskich przedsiębiorców planujących eksportować swoje towary/usługi na rynki 
zagraniczne. Portal Promocji Eksportu umożliwia

ortalu jest wsparcie polskiego eksportu poprzez integrację rozproszonych zasobów Internetu o 

resi  internacjonalizacji, przygotowało pakiet instrumentów106 oferujących możliwość uzyskania 
a w następującym zakresie: 
dofinansowania do udziału w branżowych projektach promocyjnych - Celem tego programu jest 
promocja produktów i grup towarowych o wysok

2009 roku złożonych zostało 67 wniosk

formie dotacji na pokrycie części kosztów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorcę 
certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych. W roku 2008 dofinansowano 112 
wniosków na łączną sumę 665 tys. zł. Budżet na ten instrument w 2009 roku wynosi 750 tys. zł, 
a do 10 czerwca podpisano 98 umów o dofinansowanie; 

udzielanie wsparcia w formie dotacji dla przedsiębiorców na pokrycie części kosztów 
związanych z organizacją seminariów, konferencji, zbiorowych pokazów oraz prezentacji 
wyrobów przemysłu obronnego. W roku 2008 dofinansowano 22 wnioski, które opiewały na 
łączną kwotę 386,3 tys. zł. Z powodu wyczerpania środków finansowych, które w roku 2009 
wynosiły 450 tys. zł, 20 mar

rozpatrzonych pozytywnie zostało 30 wniosków o łącznej wartości 230 tys. zł. Do końca 
kwietnia 2009 roku złożono 30 wniosków o dofinansowanie. Budżet na rok 2009  na ten cel 
wynosi 280 tys. zł. 

 

             

a branżowych projektów 
romocyjnych,  certyfikatów wyrobu, promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim są 

dostępne na stronie internetowej www.eksporter.gov.pl. 

106 Zgodnie z zapisami aktów wykonawczych w ww. zakresie, dotacje mogą być udzielane do 31 grudnia 2013 roku i 
stanowią one pomoc w formule de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch 
poprzedzających go latach kalendarzowych nie może otrzymać pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, 
o którą się ubiega, przekroczyłaby równowartość 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w 
sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR. Wyłączenia dotyczące udzielania pomocy zawarte są w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 379 z 28.12.2006). Akty prawne oraz szczegółowe kwestie dotyczące dofinansowani
p
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Instrumenty wsparcia eksportu dla przedsiębiorców realizowane są również w ramach Priorytetu 6 
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
lata 2007–2013: 

− Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) PO IG, 
ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usługi doradczej w zakresie prowadzenia 
działalności eksportowej i inwestycyjnej oraz zachęcenia firm do poszerzenia 
międzynarodowych kontaktów, poszukiwania kooperantów. Na użytek COIE zostaną zakupione 
bazy danych przedsiębiorców. Dokonana zostanie także standaryzacja oferowanych przez 
C dą mieli możliwość korzystania z doświadczeń, 

nia pozytywnych skojarzeń z krajem 
pochodzenia produktu mogą stać się polskimi specjalnościami eksportowymi.  

 
Inst
handlowej. W Polsce oficjalne wsparcie kredytów eksportowych udzielane jest przez Ministerstwo 
Fina ó cych formach: 

− poręczeń i gwarancji na przedsięwzięcia proeksportowe – udzielane na podstawie ustawy z 

zeń 
eksportowych zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez 

ego, dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych, zapewniające stabilizację 
oprocentowania kredytu eksportowego na poziomie stałych referencyjnych stop procentowych; 

− kredytów rządowych przeznaczonych na finansowanie eksportu towarów i usług – w ramach 
kredytów w formie tzw. pomocy wiązanej możliwe jest finansowanie kontraktów na dostawy z 
Rzeczypospolitej Polskiej do kraju biorcy maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w 
Polsce, jak również usług, włączając technologie.  

 
13.6.3.3 Finansowe wspieranie inwestycji 
 
Wsparcie finansowe z tytułu realizacji nowej inwestycji udzielane jest w formule programu wieloletniego 
w oparciu o zmodyfikowany 23 września 2008 r. przez Radę Ministrów System wspierania inwestycji 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Dokument szczegółowo określa zasady udzielania 
wsparcia finansowego dla nowych inwestycji w formie programów wieloletnich.  
 
Inwestorzy uzyskają wsparcie w formie dotacji w drodze dwustronnej umowy zawieranej pomiędzy 
Ministrem Gospodarki a przedsiębiorcą na podstawie uchwały przyjętej przez Radę Ministrów. 
Maksymalne wsparcie dla projektów realizowanych na terenie specjalnych stref ekonomicznych nie 
może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz 30% w przypadku projektów 
realizowanych poza ich granicami. 
 

OIE usług. Eksperci zatrudnieni w COIE bę
wzorców i know–how zagranicznych partnerów w obszarze systemu i obsługi przedsiębiorców. 

− Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki PO IG – celem działania jest poprawa wizerunku 
Polski oraz wzrost znaczenia Polski i polskich przedsiębiorców w gospodarce 
międzynarodowej. W ramach projektu planuje się dokonać wyboru branż, które ze względu na 
potencjał krajowej produkcji, jak i możliwości kreowa

rumenty finansowe wspierania eksportu mają bardzo istotne znaczenie w procesach wymiany 

ns w i występuje w następują

dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne; 

− gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych – zasady ubezpiec

Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych; 
− dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych – w dniu 8 czerwca 2001 roku została 

uchwalona ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach 
procentowych. W ramach stworzonego systemu, banki bezpośrednio udzielające kredytów 
eksportowych mogą uzyskać z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajow
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O dotacje mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje, w sektorach: motoryzacyjnym, 
lektronicznym, lotniczym, biotechnologii i nowoczesnych usług – w szczególności z zakresu: IT, BPO 

oraz telekomunikacji. System zachęt dotyczy również firm realizujących projekty badawczo-rozwojowe.  
 
Pomoc publiczna w ramach Systemu przyznawana będzie na realizację projektu inwestycji 
początkowej, w związku z ponoszeniem kosztów nowej inwestycji oraz z tworzeniem nowych miejsc 
pracy.  
 
Aby ubiegać się o wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji, firma musi podjąć się realizacji 
przedsięwzięć o kosztach kwalifikowanych inwestycji co najmniej 160 mln zł i tworzących minimum 50 
owych miejsc pracy. Jeżeli projekt nie zalicza się do żadnego z sektorów wymienionych w 

dokumencie, aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca musi podjąć się realizacji inwestycji o minimalnych 
kosztach kwalifikowanych 1 mld zł i tworzącej minimum 500 nowych miejsc pracy. 

tów tworzenia nowych miejsc pracy uprawnia realizacja 
nowej inwestycji w sektorach priorytetowych, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy o 
minimal
wymien y, a 
minimal
inwesty b
wykszta n
 
Ramka 1

e

n

 
Z kolei do ubiegania się o wsparcie z tytułu kosz

nych całkowitych kosztach inwestycji 40 mln zł. O ile projekt nie zalicza się do żadnej z 
ionych w dokumencie branż, inwestor musi utworzyć co najmniej 500 nowych miejsc prac
ne koszty inwestycji nie mogą być niższe niż 1 mld zł. O wsparcie zabiegać mogą także 
cje adawczo-rozwojowe, tworzące co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym 
łce iem, o minimalnych całkowitych kosztach 3 mln zł. 

7 Zmiany w Systemie wspierania inwestycji … 
Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem Systemu… do wymogów znowelizowanej ustawy o 
zasa ac loletnie z rangą programów rozwoju). h prowadzenia polityki rozwoju (zrównującej programy wied
Jed wych w gospodarce,  wprowadzone zostaną ułatwienia dotychczas nocześnie, w świetle zjawisk kryzyso
obowiązujących zasad, mające na celu zwiększenie dostępności Systemu… dla potencjalnych inwestorów, 
poprzez:  

− rozszerzenie katalogu sektorowego wspieranych projektów,  
− złagodzenie kryteriów wejściowych (obniżona zostanie wartość min. deklarowanych nakładów 

inwestycyjnych, min. liczba deklarowanych miejsc pracy),  
− niemożności wykonania projektu w uzasadnionych przypadkach większą elastyczność w sytuacji 

zgodnie z deklarowanymi parametrami,  
− skrócenie całej procedury. 

 
W roku 2008 Rada Ministrów przyjęła 9 programów wieloletnich. Wartość deklarowanych przez 
przedsiębiorców nakładów inwestycyjnych przekracza 1 mld zł, liczba nowych miejsc pracy - 4,5 tys. 
Wartość wsparcia przyznanego w ramach tych programów w latach 2008-2015 wynosi 40,4 mln zł. 
 

dę Ministrów w latach 2005-2008. W ramach realizowanych programów 
inwestorzy zadeklarowali utworzenie ok. 34 tys. nowych miejsc pracy oraz zainwestowanie 9,7 mld zł. 
Łączne wsparcie z budżetu państwa przyznane w okresie 2005 – 2008 wynosi 896,1 mln zł, z czego 
wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy wynosi 465,5 mln zł, a z tytułu kosztów nowej inwestycji – 
430,6 mln zł.  
 

W 2008 r. czynne były 34 programy wieloletnie wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych, 
uchwalonych przez Ra
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13.6.3.4 Specjalne Strefy Ekonomiczne 
 
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) są instrumentem wspierającym rozwój regionów poprzez 
przyci ie  in tycji i promocję two ia y miejsc pracy. Zasady i warunki 
inwestowan nie SSE oraz korzyści płynące z faktu prowadzenia tam działalności gospodarczej 
określa ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z pó . zm.). parc  ę w latach 19 1997 R  
Ministrów ustanowiła 17 SSE na okres 20 lat. W nast łącz  
dwóch ych) obecnie funkcjonuje 1 tref. W grudniu 2008 r. okres funkcjonowania wszystkich stref 
został wydłużony do końca 2020 r.  
 
Ramka 1  warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom działającym na enie 
specjalny konomicznych 

ągan  nowych
ia na tere

wes rzen now ch 

źn

4 s

W o
ępstwie zmian (likwidacja dwóch stref i po

iu o tę ustaw 95- ada
enie

 kolejn

8 Zasady i
ch stref e

 ter

Przedsiębiorcy lokujący swą działalność w specjalnych strefach ekonomicznych mogą skorzystać z pomocy 
publicznej w formie zwolnień poda h tułu: tkowyc , z ty

1. kosztów nowej inwestycji, 
Wielkość pomocy z tytu ści łu kosztów nowej inwestycji oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywno
pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.  
Korzystanie z pomocy z tytułu kosztów inwestycji wymaga: 
− prowadzenia dzia łych i łalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku ma

średnich przedsiębiorstw – 3 lat, 
− utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez 

okres 5 lat (w przypadku MSP – 3 lat). 
W przypadku dużych przedsiębiorców do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą mogą być 
zaliczane wyłącznie koszty nabycia nowych środków trwałych. 

 
2. tworzenia nowych miejsc pracy. 

Wielkość pomocy z tytu ę łu tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oblicza si
jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i dwuletnich kosztów płacy brutto nowo zatrudnionych 
pracowników powiększonych o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem. 
Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tego tytułu musi utrzymać nowo utworzone miejsca pracy 
przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich firm – 3 lat. 

 
Dopuszczalna intensywności pomocy dla inwestycji realizowanych w województwach: lubelskim, podkarpackim, 
warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, opolskim, małopolskim, lubuskim, łódzkim i kujawsko-
pomorskim wynosi 50%. W pozostałych województwach wynosi 40%, przy czym wyjątkowo dla Wa wy rsza
maksymalną intensywność okreś . Dla małych przedsię ć lono na poziomie 30% biorców pomoc może by
podwyższona o 20 pkt.proc., a dla ś yśrednich – o 10. Możliwo ć podw ższenia intensywności pomocy nie dotyczy 
przedsiębiorców prowadz  w sektorze transportu. ących działalność
 
Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie wydawane przez Zarz cego strefąądzają  w drodze 
przetargu lub rokowań107.  

                                                 
żna prowadzić działalność bez zezwolenia, ale dochody z tej działalności nie podlegają zwolnieniu z 107 Na terenie stref mo

podatku dochodowego. 



 

Tabela 80 Lokalizacja oraz efekty działania SSE  

Zatrudnienie Lp Strefa Obszar 
strefy 
(ha) 

województwo Lokalizacja strefy Liczba 
ważnych 
zezwo-

leń 

Inwestycje 
(mln zł) 

nowe 
miejsca 
p

utrzymane 
miejsca 
praracy cy 

1 Kam ska dolnośląskie, 
wielkopolskie 

Ostrów 
Góra, 

Żmigród 44 4.204 265 
iennogór 338,70 

miasta: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, 
Wielkopolski, Piechowice gminy: Janowice Wielkie, Kamienna 
Lubawka, Nowogrodziec, Odolanów, Prusice, 1.332,9 

2 Katowicka 1.544,18 ś , 
miasta: Bielsko-Biała, Bieruń, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kietrz, Knurów, Lubliniec, Rybnik, 
Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Strzelce Opolskie, Tychy, 
Zabrze, Zawiercie, Żory gminy: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-

jazd 186 13.843,7 34.611 7.981 

3 Kostrzyńsko-
Słubicka 1.258,33 

miasta: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, 
Poznań, Zielona Góra gminy: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, 
Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karlino, Lubsko, 
Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna, 
Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Swarzędz, Zielona Góra 110 3.125,1 11.157 5.289 

4 Krakowska 528,83 
miasta: Bochnia, Gorlice, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, 
Oświęcim, Tarnów gminy: Andrychów, Bochnia, Dobczyce, Gdów, 

1.243,1 
5 Legnicka 457,49 dolnośląskie ska 54 4.024,0 8.417 281 

6 Łódzka 1.162,30 łódzkie, wielkopolskie, 
mazowieckie 

, 

ki, 

1   13.062  

a ackie, 
opolskie, lubelskie 

ajsk, Lubaczów, Lublin, Mielec, 
Ropczyce, Sanok, Zagórz gminy: D bica, Głogów Małopolski, 
Jarosław, Laszki, Leżajsk, Ostrów, Trzebownisko 
 106 3.781,9 12.321 3.503 

ląskie, małopolskie
opolskie 

Leszczyny, Godów, Koniecpol, Myślenice, Pawłowice, Siewierz, U

lubuskie, 
zachodniopomorskie, 

wielkopolskie 

małopolskie, 
podkarpackie Książ Wielki, Niepołomice, Słomniki, Wolbrom, Zabierzów, Zator 

miasta: Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin, Złotoryja gminy: Gromadka, 
Legnickie Pole, Polkowice, Prochowice, Przemków, Środa Ślą
miasta: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, 
Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Raciąż, Radomsko
Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, 
Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz, Żyrardów 
gminy: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, 

47 5.744 1.955 

Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrzeszów, 
Paradyż, Przykona, Sławno, Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiec
Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, 
Zduńska Wola, Żabia Wola, Żychlin 
miasta: Dębica, Gorlice, Jarosław, Leż

09 5.801,1 5.921

7 Mielecka 925,67 podk
mał

rp ę

 



 

 

Zatrudnienie 

8 Pomorska 1.16
o

h

a  Kwidzyn, Malbork, Stargard Szczeciń
g gminy: Barcin, Chojnice, Człuchów, 

w rskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świ
w 5.332 

1,87 
pom

zac

rskie,
pomo
odnio

 kuj
rski
pom

aws
e, 
orsk

ko-

ie 

miast
Staro
Gnie
Tcze

: Gdańsk, Grudziądz,
ard Gdański, Tczew 
ino, Kowalewo Pomo
 

ski, 

ecie, 
62 3.701,8 12.213 

9 Słupska 401 h
a czecinek, Wałcz gminy: Debrzno, 
ź 753 

10 Starachowicka 580
wi

po  łódzki
skie 

a zyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, 
c ońskie, Mniszków, Morawica, Sędziszó
e ydłowiec, Tułowice 3.475 

11 Suwalska 342,77 
w podlas
mi mazur a wo, Suwałki gminy: Gołdap, Małkinia 

a 133 

12 Tarnobrzeska 1.336,4 wi zyskie, 
skie, 

d ąskie, 
olskie 

a yśl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalo
 ów Lubelski gminy: Gorzyce, Janów 
s bierzyce, Łuków, Nisko, Nowa Dęba, 
ó , Połaniec, Poniatowa, Rymanów, 
ó ki, Tuczępy, Wyszków 6.499 

13 Wałbrzyska 1.651,5
o e, opolskie

skie 

a: oniów, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, 
o, N ca, Oława, Opole, Świdnica, Świebodz

rzych  Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, 
łęka, elcz-Laskowice, Kluczbork, Kłodzko, 
rzyc zyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, 
a, Pr karbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, 
tawa , Święta Katarzyna, Twardogóra, Wiązów, 

w, W e Śląskie, Żarów  9.286 

14 Warmińsko-
Mazurska 738,77 mińsko-mazurskie

mazowieckie 

a: Ba nów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, 
a, Mr sto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, 
da,, , Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, 
o, Ol Szczytno, Wielbark 5. 3.833 

 RAZEM 12.428,4    54.507 

,09 zac

,45 
ś
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Su
war

4 ś
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doln
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ętok
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mazowieckie, 
ętokr
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olnośl

małop
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wielkopolskie, 

lubu
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pom
rzys

mazowieckie, 

e, 
orsk
kie, 

ie 

e, 

kie, 
skie, 

miast
Rogo
miast
Stara
Such

miast
Górn

miast
Wola,
Lubel
Ożar
Stasz

, 

miast
Leszn
Wałb
Długo
Kobie
Oław
Szpro
Wołó

, 
miast
Mław
Ostró
Oleck

: Koszalin, Słupsk, Sz
no, Słupsk, Żukowo  
: Ostrowiec Świętokr
howice gminy: Iłża, K
dniów, Stąporków, Sz

: Białystok, Ełk, Graje
, Suwałki 

: Jasło, Pionki, Przem
Tarnobrzeg, Tomasz
ki, Jasło, Jedlicze, Ko
w Mazowiecki, Pilawa
w, Tomaszów Lubels
 Bolesławiec, Dzierż

owa Ruda, Oleśni
, Wrocław gminy:
 Góra, Jarocin, J

e, Kościan, Krotos
aszka, Prudnik, S
, Śrem, Świdnica
rześnia, Ząbkowic
rtoszyce, Ciecha
ągowo, Nowe Mia
gminy: Bartoszyce
sztynek, Pasłęk, 

51

w, 
77

52
wa 

112

ice, 

131

55 
1.196

 728,3 

 980,2 

 1.341,4 

 4.733,0 

 9.626,7

2.442,5 
 56.705,9

1.975 

4.555 

4.999 

16.039 

 21.638

100 
156.036 

Źródło: Departament Instrumentów Wsparcia MG. 
 



POLSKA 2009 – RAPORT O STANIE GOSPODARKI 
 

Według stanu na koniec maja 2009 r. łączny obszar SSE wynosił ok. 12,4 tys. ha, przy limicie 20 tys. 
ha. Strefy zlokalizowane są na terenach 126 miast i 165 gmin. Na koniec 2008 r. ważnych było 1.196 
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. W 
samym roku 2008 wydano 205 zezwoleń, co stanowi blisko 17% ogółu zezwoleń.  
 
Do końca 2008 r. przedsiębiorcy działający w strefach zainwestowali ponad 56,7 mld zł. W porównaniu 
z rokiem 2007 wielkość inwestycji wzrosła o ok. 23%. Prze""""""""dsiębiorcy ci zapewniają łącznie ponad 210 
tys. ie rzez inwestorów po uzyskaniu 
zez e
 
Naj k
kolejnych miejscach są inwestycje amerykański, japońskie, włoskie i francuskie. W strukturze branżowej 
wci ią blisko 29% łącznej wartości 
inw
(10,2% i wyrobów z metalu (10,1%). 
 
Najbard

ębica, MTU Aero Engines, Goodrich Aerospace Poland w strefie 
mieleckiej, Euroglas, ATM, CORRECT w łódzkiej, Lafarge w pomorskiej, G-K i Zakłady Azotowe 
PUŁAWY w starachowickiej, Polimex Mostostal w strefie tarnobrzeskiej, Cadbury Wedel, Advanced 

łbrzyskiej, Stora Enso w strefie warmi

 
bliczna 

 
ębiorców jest instrumentem ywnego o ywania państwa na 

gospodark ństwo e 
 procesy. Pomoc publiczna musi być udzielana według reguł dopuszcz ci 

określonych przepisami prawa108. W przeciwnym razie, pomoc może stać się tylko źródłem poważnego 

ln zł. Do 
żniejszych kierunków udzielania pomocy publicznej w Ministerstwie Gospodarki zalicza się: 

 m jsc pracy, z czego 74% to nowe miejsca pracy stworzone p
wol nia na działalność w strefie, wynikające bezpośrednio z realizacji nowych inwestycji 

wię szy udział w inwestycjach mają spółki z kapitałem niemieckim i polskim (po ok. 18%). Na 

ąż dominuje sektor motoryzacyjny. Inwestycje z tego sektora stanow
estycji w strefach. Na dalszych pozycjach są producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

wartości inwestycji), producenc

ziej znaczące inwestycje, na jakie w 2008 r. udzielono zezwoleń to inwestycje firm: FIAT 
Powertrain Technologies Poland, Fabryka Maszyn FAMUR w strefie katowickiej BALL PACKAGING 
EUROPE, Firma Oponiarska D

Diesel Particulate Filters i Creaton Polska w strefie wa
iej. 

ńsko-
mazursk

13.6.3.5 Pomoc pu

Pomoc publiczna dla przedsi  akt ddział
ę. Dzięki zastosowaniu instrumentów pomocowych w gospodarce rynkowej, pa

stymulować pozytywne
 
alnoś

moż

zakłócenia konkurencji między podmiotami gospodarczymi.  
 

 2008 r. minister kierujący działem gospodarka udzielił pomocy publicznej o wartości 403,7 mW
najwa

− restrukturyzację górnictwa węglowego, 
− promocję eksportu, 
− programy wieloletnie, 
− wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (realizowane przez PARP). 

 
W 2009 r. Minister Gospodarki rozpoczął udzielanie pomocy publicznej na inwestycje o charakterze 
innowacyjnym, w ramach działania 4.5 PO IG - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. 
Jej wartość wyniosła 99,3 mln zł. 

                                                 
108 Od 1 maja 2004 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w regulacjach prawnych z zakresu pomocy publicznej. Od dnia akcesji do 
Unii Europejskiej, Polska zobowiązana jest stosować bezpośrednio przepisy wspólnotowe dotyczące pomocy publicznej, w 
szczególności określające warunki dopuszczalności pomocy oraz tryb postępowania przed Komisją Europejską. Tryb 
postępowania w sprawach związanych z pomocą publiczną reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 
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Ramka 19 Przegląd przepisów wspólnotowych w zakresie pomocy publicznej 
W 2005 r. KE rozpoczęła przegląd przepisów wspólnotowych z zakresu pomocy publicznej, którego celem było 
lepsze ukierunkowanie pomocy publicznej na działania o charakterze horyzontalnym, w tym przede wszystkim 
służące wspieraniu innowacyjności, badań i rozwoju, stymulowaniu przedsiębiorczości, inwestowaniu w kapitał 
ludzki i ochronę środowiska. W efekcie przeprowadzonej reformy, w latach 2006-2008 wprowadzono szereg 
nowych regulacji prawnych zawierających istotne zmiany, które powinny przyczynić się do poprawy 
przejrzystości oraz uproszczenia zasad udzielania pomocy publicznej, a także jej dostępności. Do 
najważniejszych aktów prawnych przyjętych w tym okresie należą: 

− Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, 
− ytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa i kapitału podwyższonego ryzyka dla maW łych i 

średnich przedsiębiorstw, 
− Wspólnotowe zasady ramowe d ce pomocy pa  na dzia ojową i otyczą ństwa łalność badawczą, rozw

innowacyjną, 
− Wytyczne dotyczące pomocy pań a rzecz ochrony wiska, stwa n  środo
− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1 006 z dnia 15 g a 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 998/2 rudni

Traktatu do pomocy de minimis, 
− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 rok, uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie 
w sprawie wyłączeń grupowych). 

 
 
Tabela 81 Pomoc publiczna udzielona przez MG w 2008 r. i w I kwartale 2009 r.(w mln zł)109  

Wyszczególnienie 2007 2008  I kwartał 2009 roku 
Pomoc publiczna ogółem (w mln zł) 
 w tym: 

493,7 403,7 151,8 

górnictwo węglowe 328,7 263,2 47,1 
ł stoczniowy 48,9 - - 

promocja eksportu 40,9 26,6 5,4 
programy wieloletnie 69,9 112,4 0,0 
fundusz strefowy 5,1 1,5 0,0 

- - 99,3 

Przemys

inwestycje innowacyjne 
Źródło: Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. 

w okresie objętym Strategią przeznaczane jest głównie na restrukturyzację terenów pogórniczych – 
likwidacje szkód górniczych i odwadnianie kopalń. 3 października 2007 r. Polska notyfikowała KE 
program pomocowy Pomoc państwa dla sektora węglowego w latach 2008-2015 - N575/07 i otrzymała 
zgodę na podstawie decyzji (K(2008)864) w sprawie Pomoc państwa N575/2007 – Polska, Pomoc 
państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2008-2010. Wielkość pomocy w latach 2008-2010, 
wskazana w ww. programie wyniesie ok. 1,3 mld zł. 
                                                

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
udzieliła w 2008 r. wsparcia w wysokości 2.945,2 mln zł  oraz 113,1 mln zł w I kwartale 2009 r.  
 
Górnictwo węgla kamiennego 
Zasady udzielania pomocy publicznej dla sektora węgla kamiennego reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. o pomocy państwa w przemyśle węglowym.  
 
Pomoc publiczna jest jednym z instrumentów Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w 
Polsce w latach 2007-2015 (przyjętej przez RM 31 lipca 2007 r.) oraz ustawy  z 7 września 2007 r. 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Zgodnie z założeniami, pomoc 
publiczna dla finansowania działalności sektora będzie wygaszana. Wsparcie, planowane do udzielenia 

 
109 Jest to pomoc udzielona przez Ministra Gospodarki, bez pomocy udzielonej przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP); włącznie z dofinansowaniem programów pomocowych ze środków wspólnotowych oraz pomocą 
de minimis. 
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Na wysokość udzielonej w 2008 r. pomocy publicznej wpłynęła sytuacja na rynku węgla oraz ogólna sytuacja 
gospodarcza w Polsce i na świecie. Wzrost ceny węgla w 2008 r. skutkował wyższą od przewidywanej kwotą 
dotacji potrzebną na realizację uprawnień do bezpłatnego węgla w naturze. Jednocześnie wysoki poziom 
en energii, materiałów i usług, utrzymujący się, z uwagi na okres prosperity gospodarczej, prawie do końca 

styczeń - kwiecień 2009 

c
2008 r. oraz zwiększony zakres prac (przesunięcie części zadań z 2007 roku), skutkowały większymi niż 
planowano wydatkami na zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu 
całkowitej likwidacji kopalń. 
 
Tabela 82 Pomoc w formie dotacji budżetowej przedsiębiorcom górnictwa węgla kamiennego - wg 
tytułów dotowania (w mln zł) 

2007 2008  
likwidacja kopalń 228,6 186,7 36,2 
szkody górnicze 47,6 22,2 0,9 
deputaty węglowe 27,3 30,4 3,8 
renty wyrównawcze 25,2 23,8 6,1 
Źródło: Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. 
 
Promocja eksportu 
Ministerstwo Gospodarki kontynuuje realizację dzia
ozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, rozwó

łań promocyjnych, mających na celu kreowanie 
j współpracy gospodarczej z zagranicą i przede 

ln zł (w tym 23,0 mln zł w ramach SPO-WKP, poddziałanie 2.2.2), natomiast w I kwartale 2009 r. 5,4 
amach SPO-WKP, poddziałanie 2.2.2). 

ch 

 zachęt dotyczy również firm 
realizuj

uropejskiej . 

                                              

p
wszystkim wzrost polskiego eksportu. Odbywa się to poprzez wsparcie (w formie dotacji) działań 
promocyjnych podejmowanych głównie przez przedsiębiorców i organizacje samorządu gospodarczego, 
a także realizację własnych przedsięwzięć promocyjnych, wykonywanych głównie przez placówki za 
granicą.  
 
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom na promocję eksportu wyniosła w 2008 r. 26,6 
m
mln zł (w tym 4,4 mln zł w r
 
Programy wieloletnie 
Pomoc publiczna w ramach programów wieloletnich, której adresatem są firmy zagraniczne realizujące 
duże projekty inwestycyjne w Polsce, udzielana jest na podstawie ustawy o finansach publicznych. 
Wsparcie finansowe z budżetu państwa może być udzielone z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy 
lub/i poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z nową inwestycją realizowaną w taki
sektorach jak: motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy, biotechnologii i nowoczesnych usług – w 
szczególności z zakresu IT, BPO oraz telekomunikacji. System

ących projekty badawczo-rozwojowe. 
 
Pomoc w ramach programów wieloletnich stanowi pomoc indywidualną (ad hoc) w rozumieniu 
przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej i w związku z tym każdy projekt podlega 
indywidualnej notyfikacji do Komisji E 110

 

   
110 Szczegółowe informacje na temat pomocy publicznej udzielanej w ramach programów wieloletnich zostały opisane w 
podrozdziale 13.6.3.3. 
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Fundusz Strefowy 
Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Strefowego jest ustawa z dnia 2 października 2003 r. o 
zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z 
późn. zm.). 
 
Fundusz został ustanowiony w celu częściowego zrekompensowania przedsiębiorcom działającym w 
strefach na podstawie zezwolenia udzielonego przed 1 stycznia 2001 r. korzyści utraconych w związku 
 postanowieniami Traktatu Akcesyjnego, który zdecydowanie ograniczył wielkość przyznanych 

zięki wprowadzeniu Funduszu Strefowego przedsiębiorca, który zmienił zezwolenie w trybie art. 6 

anej na terenie Polski (najpóźniej do 
ońca 2023 r.) przez samego podatnika (czyli przedsiębiorcę strefowego) lub przedsiębiorcę 

unduszu określa 
zporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji 

 

.6.3.6 Instrumenty rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu 

życzek było niższe w 
orównaniu z latami 2006-2007. Przeciętna wartość dla wszystkich pożyczek udzielonych do 31 grudnia 

2008 r. wyniosła 16,4 tys. zł, w tym dla pożyczek, które wypłacono w 2008 r. – 22,3 tys. zł. 
 
                                                

z
wcześniej zwolnień podatkowych. Zmniejszenie wielkości pomocy oznacza, że większość 
przedsiębiorców będzie musiała płacić wyższy podatek niż to wynikało z wcześniejszych zasad 
udzielania pomocy publicznej w strefach. 
 
D
ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i 
niektórych ustaw, może część podatku - który nie byłby płacony, gdyby zasady udzielania pomocy 
publicznej w strefach nie zostały zmienione - gromadzić na rachunku Funduszu. Środki te mogą być 
następnie wykorzystane na dotacje do nowej inwestycji realizow
k
powiązanego z nim kapitałowo albo organizacyjnie.  
 
Wsparcie nowej inwestycji stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów 
tworzenia nowych miejsc pracy. Zasady udzielania pomocy publicznej ze środków F
ro
z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 59, poz. 409 z późn. zm.). Fundusz ma funkcjonować do końca  
2023 r. Po upływie tego terminu niewykorzystane środki będą przekazane na rachunek budżetu 
państwa. 

Inwestycje innowacyjne 
Celem działania 4.5 PO IG jest poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności 
gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących inwestycji o 
wysokim potencjale innowacyjnym o dużej wartości lub generujących znaczną liczbę miejsc pracy. 
Preferowane są inwestycje związane z rozpoczęciem lub rozwinięciem działalności badawczo-
rozwojowej w przedsiębiorstwie.  
W I kwartale 2009 r. w ramach działania 4.5 PO IG podpisano 5 umów, na łączną kwotę 99,3 mln zł.  

 
13
 
Fundusze pożyczkowe111

Na koniec grudnia 2008 r. funkcjonowało w Polsce 71 funduszy pożyczkowych, które dysponowały 
kapitałem pożyczkowym o wartości 946,4 mln zł oraz udzieliły od początku działalności 171,3 tys. 
pożyczek o wartości 2816,7 mln zł. 
 
W porównaniu ze stanem na koniec 2007 r. obserwuje się kontynuację przyrostu kapitału 
pożyczkowego oraz udzielonych pożyczek zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. W tym 
okresie kapitał pożyczkowy wzrósł o 123,2 mln zł (15,0%), liczba pożyczek o 19,6 tys. (o 12,9%), a ich 
wartość o 438,4 mln zł (o 18,3%). Tempo wzrostu liczby i wartości udzielanych po
p

 
111 Na podstawie danych zawartych w Raporcie o funduszach pożyczkowych w Polsce według stanu na 31 grudnia 2008 r. 
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Wśród pożyczek udzielonych od początku działalności funduszy do 31 grudnia 2008 r. dominowały te 
przeznaczone na cele inwestycyjne – stanowiły ok. 2/3 wszystkich pożyczek zarówno w ujęciu 
ilościowym, jak i wartościowym. Najczęściej były one udzielane przedsiębiorstwom handlowym i 
usługowym, biorąc pod uwagę wielkość firm - przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 osób – 96,3% 
ogólnej liczby udzielonych pożyczek i 84,4% ich wartości. Ponad 2/3 ogólnej liczby wypłaconych 
pożyczek (prawie 1/4 wartości) to pożyczki do 10 tys. zł, przy jednoczesnym wzroście pożyczek o 

artości 50-120 tys. zł (10,3% ogólnej liczby udzielonych pożyczek i 45,7% łącznej ich wartości). 

sięcy, a na cele 
westycyjne 26,5 miesiąca. 

ek na kwotę 2816,7 
ln zł umożliwiły utworzenie 57,8 tys. nowych miejsc pracy. W 2008 r. udzielone pożyczki w kwocie 

 nowych miejsc pracy. 

 ramach Poddziałania 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych SPO WKP zrealizowano 

 2007 r. funkcjonowało 51 funduszy poręczeń kredytowych, które w sumie dysponowały kapitałem 
ięcej niż dwa lata wcześniej (wypłaty dotacji z SPO WKP 

 kredytowych z udziałem kapitałowym BGK, 
spółpracujące w ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej (21 podmiotów), dysponujących 52% kapitału 

całego kraju i współpracuje 
 25 bankami. do końca czerwca 2008 r. Fundusz udzielił 7,5 tys. poręczeń gospodarczych, na kwotę 

1,8 mld zł (kredyty obrotowe 1,1 mld zł, inwestycyjne 0,7 mld zł).  
 

                                                

w
 
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wydłużanie okresu, na który udzielane są pożyczki. 
Przeciętny czas ich zapadalności wyniósł 21,2 miesięcy, a w przypadku pożyczek na cele inwestycyjne 
22,5 miesiąca. W 2008 r. przeciętny termin zapadalności pożyczek wyniósł 25,2 mie
in
 
Bezpośrednim efektem wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze 
pożyczkowe są nowe miejsca pracy. Fundusze udzielając przedsiębiorcom pożycz
m
438,4 mln zł umożliwiły utworzenie 6,0 tys.
 
Obserwuje się systematyczne zmiany w strukturze finansowania kapitału pożyczkowego. Dominujący 
udział w jego finansowaniu miały środki pieniężne w kwocie 341,3 mln zł otrzymane w latach 2005-2008 
z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Ich udział w 
kapitale pożyczkowym wzrósł z 10,3% na  koniec 2005 r. do 36,1% na koniec 2008 r. 
 
W
53 projekty o wartości prawie 344 mln zł, polegające na dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych. W 
2008 r. zakończono realizację 47 projektów. W 2008 r. beneficjentom wypłacono 47 mln zł. 
 
Fundusze poręczeniowe112

W
prawie 589 mln zł, a więc ponad dwukrotnie w
oraz wnoszenie udziałów i obejmowanie akcji przez BGK są główną przyczyną wzrostu kapitałów 
funduszy). Od początku swej działalności fundusze poręczeniowe udzieliły ponad 24 tys. poręczeń o 
wartości ponad 1,6 mld zł. Analiza struktury poręczeń za 2007 r. wg rodzaju poręczanego zobowiązania 
wskazuje na zdecydowaną dominację kredytów obrotowych (73%). Drugą grupę stanowią kredyty 
inwestycyjne (odpowiednio 24%). W strukturze sektorowej dominuje handel oraz usługi i transport. 
  
Wśród wspomnianych wyżej funkcjonujących w Polsce funduszy poręczeniowych, najsilniejszą grupę 
stanowią regionalne i lokalne fundusze poręczeń
w
wszystkich funduszy poręczeniowych funkcjonujących w kraju. Udzieliły one do końca czerwca 2008 r. 
12,6 tys. poręczeń na ponad 1 mld zł.  
 
Częścią systemu poręczeń kredytowych w Polsce jest Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, 
działający w Banku Gospodarstwa Krajowego. Funkcjonuje on na obszarze 
z

 
112 Na podstawie danych zawartych w Raporcie o Funduszach Poręczeń Kredytowych w Polsce stan na 31 grudnia 2007 r., 
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. 
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W strukturach Banku Gospodarstwa Krajowego działa również Fundusz Poręczeń Unijnych, którego 

Regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe z udziałem BGK dysponują kapitałem zakładowym, w 

undusze zalążkowe typu seed capital 

zeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania 

kowych typu seed capital SPO WKP złożono 12 

onego ryzyka 
iałania 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwy

p łużne funduszy kapitału 

iku 

onkurs Ofert na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Kwota przeznaczona na wsparcie 
ursu w 2009 roku wynosi nie mniej 00 mln zł.  

 

podstawowym celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej poprzez 
zwiększenie dostępności kredytu oraz możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji na realizację 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych. Fundusz udziela także gwarancji dobrego 
wykonania kontraktu oraz gwarancji realizacji przedsięwzięcia i regwarancji realizacji przedsięwzięcia. 
Do 30.06.2008 r. FPU udzielił 440 poręczeń i gwarancji na kwotę 278 mln zł.  
 

którym przewagę zachowują jednostki samorządu terytorialnego. Integracja tych podmiotów w ramach 
Krajowej Grupy Poręczeniowej dokonuje się na zasadzie akceptacji zasad zawartych w umowach z 
BGK oraz wspólnych działaniach mających na celu upowszechnianie dobrych praktyk. 
 
Od początku realizacji poddziałania 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych SPO WKP 
w ramach 39 umów o dofinansowanie wypłacono beneficjentom wsparcie w wysokości 366,5 mln zł. W 
2008 r. zakończono realizację 33 projektów. Beneficjentom wypłacono 40,7 mln zł. 
 
F
Warunki dokonywania inwestycji przez fundusze kapitału zalążkowego w ramach poddziałania 
regulowane są w rozporząd
pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141 poz. 100 z późn. zm.). Inwestycje 
mogą być dokonywane wyłącznie w spółkach będących mikroprzedsiębiorstwami i małymi lub średnimi 
przedsiębiorstwami, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, prowadzących działalność na 
terytorium Polski przez okres nie dłuższy niż 3 lata.  
 
W ramach zakończonej 9 lutego 2007 r. rundy naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 
.2.3 Wspieranie powstawania funduszy zaląż1

wniosków. Ostatecznie do wsparcia wybrano 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania 65,9 mln zł. 
Płatności końcowe dla ww. projektów zostaną zrealizowane w 2009 r.  
 
Fundusze kapitału podwyższ
W ramach dz ższonego ryzyka PO IG realizowany jest 
projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego. Jego celem jest zwiększenie dostępu do 
zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się we wczesnych fazach wzrostu, ze 
szczególnym uwzględnieniem MSP innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R. W ramach 
rojektu KFK dokona inwestycji w instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i d

podwyższonego ryzyka, powstałe w celu inwestowania w MSP, w tym w szczególności w MSP 
znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw 
innowacyjnych oraz prowadzących działalność B+R.  
 

a realizację projektu KFK przewidziano alokację w wysokości 180 mln EUR. Planuje się, że w wynN
realizacji projektu wsparcie otrzymają 23 fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które zainwestują w 
184 przedsiębiorstwa. 30 kwietnia 2009 r. Krajowy Fundusz Kapitałowy ogłosił pierwszy Otwarty 
K
funduszy w ramach konk niż 3
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Rozwój sieci otoczenia biznesu 
Podstawowym celem SPO-WKP jest zwiększanie konkurencyjności produktowej i technologicznej 

kich działań 
o 135 umów na łączną kwotę dofinansowania ok. 4,7 mld zł. 

polskich przedsiębiorstw, pozwalające konkurować z firmami zagranicznymi. Aby to osiągnąć, 
zdecydowano się skierować pomoc unijną nie tylko do przedsiębiorców, ale także do instytucji otoczenia 
biznesu wspierających ich działanie na rynku. Dostępna alokacja została rozdzielona pomiędzy dwa 
priorytety. Priorytet I dotyczy rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności poprzez wzmocnienie 
instytucji otoczenia biznesu. Celem Priorytetu II jest bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. 
 
Łączna alokacja SPO-WKP to ponad 2,9 mld EUR113, z czego ok. 1,25 mld EUR (pochodzi ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 0,46 mld EUR stanowią publiczne środki 
krajowe, a pozostała część, tj. ok 1,2 mld EUR to prywatny wkład beneficjentów Programu.  
 
Łączna alokacja dla działań podległych Ministerstwu Gospodarki stanowi ok. 75% alokacji dla całego 
Programu i wynosi ponad 2,1 mld EUR. Do 31 maja 2009 r. w ramach wszyst
nadzorowanych przez MG podpisan
Beneficjentom działań SPO-WKP wypłacono ok. 4,6 mld zł.  
 
Ramka 20 Działania Priorytetu I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie 
instytucji otoczenia biznesu 
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw - Celem działania jest poprawa 
dostępu przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. W jego 
ramach realizowane są dwa projekty, których beneficjentem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP), a które dotyczą budowy sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) oraz budowy sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla 
MSP. Działanie to obejmuje również wsparcie projektów instytucji otoczenia biznesu świadczących 
wyspecjalizowane usługi na rzecz przedsiębiorców.  
 
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw -Celem działania 
jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji poprzez 
dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych oraz wsparcie powstawania 
funduszy kapitału zalążkowego. 
 
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm - Celem działania jest poprawa warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w postaci stworzenia infrastruktury technicznej i 
doradztwo w zakresie zarządzania. W ramach działania wspierany jest rozwój parków przemysłowych, parków 
naukowo–technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym akademickich). 
 
Wsparcie przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu ma miejsce również w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Łączna alokacja PO IG to 9,7 mld EUR. 
47% tej kwoty przeznaczone jest na działania podległe Ministerstwu Gospodarki. Do końca maja 2009 r. 
eneficjentom działań PO IG będących w kompetencji Ministra Gospodarki wypłacono ok. 65 mln zł. 

 
Tabela 83 Stan wdrażania priorytetów III i V PO IG w kontekście wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu 
 PO IG  

(w ramach MG) Priorytet III Priorytet V 

b

Łączna alokacja (mld EUR) 4,6 1,5 1,8 
w tym z EFRR 3,8 1,3 1,5 

Ilość podpisanych umów (do 31.05.2009 r.) 358 32 47 
Wartość podpisanych umów (do 31.05.2009 r., mln EUR) 3.400 177,2 28,3 
Źródło: Departament Funduszy Europejskich MG. 
 

                                                 
113 Około 13,0 mln zł według kursu EBC z dnia 28 maja 2009 r. tj. 4,4910 PLN/EUR. 
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Ramka ia priorytetów III i V PO IG w kontekście wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu   21 Działan
Priorytet III PO IG - Kapitał dla innowacji   
Działani tw e 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej - Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiors
działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie 
innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia 
przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz 
zasilenia finansowego nowo powstałego przedsiębiorcy.  
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - Celem działania jest aktywizacja 
rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z 
przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Realizacja 
działania pozwoli na wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do pozyskania 
zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizacje innowacyjnych 
przedsięwzięć, poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów i 
analiz niezbędnych do pozyskania tego finansowania. Działanie ma również na celu wsparcie sieci inwestorów i 
zwiększenie świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez takie sieci. 
 
Priorytet V PO IG - Dyfuzja innowacji  
Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym - Celem 
działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań 
pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym 
jednostkami naukowymi. W ramach działania wsparciem zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup 
podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich 
wprowadzenie na rynek.  
Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci 
o znaczeniu ponadregionalnym - Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju 
dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia 
działalności innowacyjnej. W ramach działania planowane jest wzmocnienie sieci IOB poprzez promowanie 
współpracy w ramach sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o 
charakterze proinnowacyjnym.  
Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności – Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju 
ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Beneficjentami są wyspecjalizowane 
instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, w tym podmioty 
zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych 
technologii, centrami produktywności, innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, w 
szczególności MSP, natomiast grupę docelową stanowią przedsiębiorcy.  
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną - Celem działania jest poprawa efektywności 
funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania 
prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej. W 
ramach poddziałania 5.4.2, skierowanego do instytucji otoczenia biznesu, dofinansowane będą projekty 
zwiększające świadomość przedsiębiorców nt. praw i możliwości ochrony własności przemysłowej oraz korzyści 
płynących z objęcia rozwiązań ochroną. 
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