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Na pierwsze 5 lat w UE 
 
 
1 maja 2004 r. Polska wraz z 9 innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej – stała się 
pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. 5 lat to okres, który zmusza do dokonania pierwszych 
bilansów, podsumowań, weryfikacji naszych oczekiwań.  
 
Musimy być jednak świadomi, że pomimo upływu kilku lat od momentu wstąpienia do UE, to nadal 
nasza wiedza jest zbyt powierzchowna do przeprowadzenia kompleksowej oceny w tym zakresie. 
Warto też zaznaczyć, że nasze członkostwo w UE nie może być też rozpatrywane w pełnej 
izolacji od innych procesów społeczno-ekonomicznych. Znacznie wcześniej zainicjowaliśmy 
przebudowę naszej gospodarki, a akcesja do UE mogła jedynie przyspieszyć pewne procesy 
dostosowawcze. Również obecnie poddawani jesteśmy nowym trendom ogólnoświatowym, które w 
ewidentny sposób oddziałują na naszą gospodarkę. 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 - kreują nowe warunki na arenie międzynarodowej i wpływają na politykę 
krajową. Z kolei kryzys na rynkach finansowych, którego skutki odczuwają w ostatnim okresie 
wszystkie kraje – wymusza szybkie i właściwie ukierunkowane interwencje ze strony polityki 
gospodarczej.  
 
Dokonując oceny makroekonomicznych skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie 
można zapominać o dwu fundamentalnie różnych aspektach tego zagadnienia. Po pierwsze akcesja 
wywołała efekty krótkookresowe o charakterze szokowym i niepowtarzalnym w przyszłości, lecz 
jednocześnie wyraźnie widoczne w rezultatach polskiej gospodarki w 2004 roku. Po drugie 
akcesja zapoczątkowała szereg długofalowych przeobrażeń, których efekty nie mogły być, z 
natury rzeczy, wyraźnie widoczne w wynikach gospodarki polskiej w pierwszych latach udziału w 
strukturach UE, a w konsekwencji, o których można wnioskować tylko w sposób pośredni. 
 
W pierwszym okresie po wstąpieniu Polski do UE:  

− nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, Polska rozwijała się ponad  
dwukrotnie szybciej niż kraje UE-25; 

− szczególnie szybko rozwijały działalność przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego i 
placówki handlu detalicznego;  

− dynamicznie rosły obroty handlowe z zagranicą; 
− konkurencja na unijnym jednolitym rynku stała się impulsem dla działań modernizacyjnych 

i prorozwojowych polskich firm, wymusiła dalszą redukcję kosztów ich funkcjonowania, 
czego efektem było osiągnięcie nienotowanych dotychczas wyników finansowych;  

− ożywiła się działalność inwestycyjna; 
− wzrosło zaufanie i zainteresowanie inwestorów zagranicznych naszym krajem, skutkujące 

napływem kapitału, w tym także w formie inwestycji bezpośrednich; 
− Polska osiągnęła korzyści finansowe (beneficjent programów unijnych, włączenie się do 

Wspólnej Polityki Rolnej).  
 



Średniookresowe efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej takie jak przyśpieszenie tempa 
wzrostu gospodarczego, wzrost nakładów inwestycyjnych czy efekty kreacji handlu, związane z 
istnieniem wspólnego obszaru gospodarczego potwierdziły się po kilku latach obecności w Unii.  
 
Ale nadal pozostaje wiele pytań. Jaka była ta ‘pięciolatka Polski w UE’? Czy nasze oczekiwania się 
spełniły? Czy udało się obalić istniejące wcześniej stereotypy, a może napotkaliśmy zjawiska, 
których wcześniej się nie spodziewaliśmy?  
 
Biorąc pod uwagę wielość ujęć, w jakich możliwa jest ocena procesu integracji Polski w ramach 
struktur unijnych - nie zamierzamy rościć sobie prawa do prezentacji kompleksowej analizy 
wpływu członkostwa w UE na polską gospodarkę. Celem publikacji jest natomiast prezentacja kilku 
wybranych zagadnień gospodarczych z tej perspektywy.  
 
5 lat to okres, w którym trudno zauważyć znaczące zmiany w strukturze gospodarki, przemysłu – 
ale widać już zarysowujące się tendencje w tym zakresie (‘Wpływ akcesji na rozwój przemysłu i 
zmiany w strukturze przemysłu w okresie 2004-2008’). Widać też zmiany zarówno w aktywności 
inwestycyjnej firm w kraju (‘Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw z sektora msp’) i poza 
granicami Polski  (‘Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w świetle członkowstwa Polski w 
Unii Europejskiej’), jak w sferze innowacji – choć w tym zakresie nadal postępy są nieznaczne 
(‘Europa bez granic, a wiedza? – działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce’).  Członkostwo 
Polski w UE to również zachęta dla inwestorów zagranicznych inicjujących przedsięwzięcia w 
naszym kraju, o czym przekonują autorzy pozycji: ‘Atrakcyjność inwestycyjna polski w okresie 
2004-2009’ oraz ‘Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce’. Oczekiwania dotyczące rozwoju 
handlu zagranicznego w kontekście przystąpienia Polski do UE zostały zweryfikowane w tekście 
‘Wpływ akcesji do UE na polski handel zagraniczny’, a o wpływie najnowszych uwarunkowań 
globalnych w tym obszarze mowa jest w artykule ‘Czy kryzys światowy zniweluje efekty 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej?’.  
 
Nasze członkostwo w UE to również zmiana sytuacji na rynku pracy (‘Czy polski rynek pracy 
zmienił się  po wstąpieniu do UE’, ‘Zmiany na rynku pracy w sektorze usług po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej’). Przystąpienie 10. państw do Unii Europejskiej umożliwiła ich obywatelom 
swobodne przemieszczanie się i podejmowanie zatrudnienia w Europie. W pierwszych latach po 
integracji z Unią Europejską doświadczeniem Polski stała się znaczna emigracja zarobkowa siły 
roboczej. Zjawisko to nie pozostało bez wpływu na sytuację na rynku pracy i zasoby kadrowe 
przedsiębiorstw. Tym bardziej, że nie została ona zrównoważona napływem imigrantów (‘Migracja 
a zatrudnienie w przedsiębiorstwach w Polsce’).  
 
Tekst zamykający publikację (‘Czy Polska po 5 latach członkostwa w UE jest gotowa do przyjęcia 
euro - stan obecny i perspektywa’) to z kolei przyczynek do dalszych analiz. Polska przystępując 
do UE w 2004 r. zobowiązała się w dalszej perspektywie do przyjęcia euro i, tym samym, 
prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej z krajami należącymi do unii monetarnej. Jest to kolejny 
etap integracji, ale aby do niego przejść – Polska musi sprostać określonym wymaganiom (kryteria 
z Maastricht), co nadal pozostaje dla nas wyzwaniem.  
 
Publikacja została przygotowana przez pracowników Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa 
Gospodarki we współpracy z ekspertami z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytutu 
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Fundacji Naukowej Instytutu Badań Strukturalnych. 
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Maria Szkutnicka-Pieniążek 
Departament Analiz i Prognoz 

Ministerstwo Gospodarki 

5 LAT W STRUKTURACH UE 
 
1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej (UE) przystąpiło 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska. W 
bieżącym roku mija 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, głownie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności, 
obniżenie ryzyka inwestycyjnego związanego z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, 
otwarcie rynku towarów i usług oraz rynku pracy.  
 
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. W początkowej fazie wzrost produkcji, z uwagi na występujące w gospodarce 
rezerwy mocy produkcyjnych, następował na drodze bezinwestycyjnej. Dalszy wzrost popytu, którego 
zaspokojenie przy wyczerpujących się mocach wytwórczych nie było możliwe, przyczynił się do 
zwiększenia inwestycji, co utrwaliło relatywnie wysoki wzrost gospodarczy. 
 
Tabela 1 Tempo wzrostu PKB i popytu krajowego w latach 2003-2008 (ceny stałe) 

Konsumpcja Akumulacja Obroty 
z zagranicą 

z tego: 
 

Lata 
 K Ki Kz A w tym 

Ni 

Popyt 
krajowy 

PK E I 
PKB 

2003 2,7 2,1 4,9 3,3 -0,1 2,8 14,2 9,6 3,9 
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 4,7 5,0 3,7 23,7 17,6 8,6 9,1 13,6 6,7 
2008 4,1 5,4 0,0 7,7 7,9 5,0 5,8 6,2 4,8 

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  
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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. W latach pozostałych wysokiemu wkładowi akumulacji i konsumpcji w 
tworzenie PKB towarzyszył wyższy wzrost importu niż eksportu. Eksport netto był wówczas czynnikiem 
ujemnie oddziałującym na tempo wzrostu gospodarczego. Na podkreślenie zasługuje wyraźnie wyższe 
wzrosty inwestycji niż PKB we wszystkich analizowanych latach, 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. Deficyt w handlu towarami jest częściowo pokrywany przez nadwyżkę w 
wymianie usług. 
 
Rosnąca konkurencyjność polskich towarów wynikająca ze spadku realnych jednostkowych kosztów 
pracy, stymulowała polski eksport. Pogłębiająca się integracja europejska oraz procesy globalizacyjne 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 do 
2006 roku włącznie. W roku 2007 nastąpił wzrost jednostkowych kosztów pracy (dynamika wydajności 
pracy nie nadążała za dynamiką kosztów pracy), połączony z aprecjacją złotego. W efekcie dynamika 
eksportu zmniejszyła się. Jednocześnie aprecjacja złotego stymulując import, czyniła tańszym zakup 
maszyn i urządzeń stanowiących dużą część inwestycji. Przyczyniał się to do wzrostu potencjału 
produkcyjnego polskiej gospodarki, zwiększając nie tylko zasób kapitału ale także wpływając na 
poprawę produktywności czynników wytwórczych.  
 
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 
wywołany przez pierwsze dwa czynniki.  
 
Tabela 2 Tempo wzrostu PKB i wartości dodanej brutto w latach 2000-2007 (%) 
Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PKB 3,9 5,3 3,6 6,2 6,6 4,8 
Wartość dodana  3,6 5,2 3,3 6,0 6,7 4,9 
w tym:       
- przemysł 7,8 10,5 3,5 10,0 7,5 3,7 
- budownictwo -2,9 1,8 7,8 11,6 16,4 11,3 
- usługi rynkowe 2,5 4,2 3,6 5,5 6,7 5,6 
Źródło: GUS 
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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 fluktuacjom. 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, choć trwale dodatni wkład 
ma sektor usług nierynkowych. 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.  
 
Struktura tworzenia wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce podlega zmianom, które - z powodu 
zaburzeń o charakterze koniunkturalnym - są widoczne w dłuższej perspektywie. Największe zmiany 
zachodzą w przypadku budownictwa, odczuwającego w największym stopniu zmiany koniunktury. 
Tendencja malejącego udziału przemysłu została zakłócona przez dynamiczny wzrost jego udziału w 
efekcie ożywienia gospodarczego w roku 2004, podobnie jak to miało miejsce w przypadku rolnictwa. 
Trwale choć też z wahaniami rośnie udział usług rynkowych, które stanowią ponad połowę wartości 
dodanej brutto.  
 
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 w PKB 
per capita. Wskaźnik ten wzrósł w Polsce z poziomu 49,0%, w 2003 r. do obecnie 53,6% względem 
państw członkowskich. 
 
Wartość nominalna PKB w 2008 roku wyniosła 1.266,6 mld zł. Uwzględniając siłę nabywczą pieniądza 
PKB per capita wzrósł z poziomu 49,0% przeciętnej dla krajów UE-27 w 2003 r. do 53,6% w roku 2007. 
Jest to wynikiem procesu realnej konwergencji gospodarki Polski względem rozwiniętych krajów 
Europy. 
 
Tabela 3 Produkt krajowy brutto Polski na 1 mieszkańca w latach 2003–2007 na tle krajów UE wg 
parytetu siły nabywczej. 
 2003 2004 2005 2006 2007 
UE-27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
UE-15 113,7 113,1 112,7 112,1 111,6 
Polska 49,0 50,7 51,2 52,4 53,6 
Źródło: Eurostat STRIND 
 

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.  
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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.  
 

2.1. 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 przez polski rząd 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. 
 

2.2. Krajowy Program Reform 
Głównym celem Strategii Lizbońskiej (SL), przyjętej w marcu 2000 r. było przekształcenie gospodarki 
UE do 2010 r. w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy, gospodarkę na świecie. Po 
dokonaniu przez Radę Europejską (RE) 23 marca 2005 r. śródokresowego przeglądu SL, w celu 
zdynamizowania realizacji jej priorytetów wprowadzono trzyletni cykl programowania działań oraz 
dokonano wyraźnego ich podziału między instytucje wspólnotowe i państwa członkowskie. 
 
Przyjęto, że działania na rzecz odnowionej SL realizowane na poziomie UE będą określane we 
Wspólnotowym Programie Lizbońskim (WPL), natomiast działania wdrażane na szczeblu państw 
członkowskich będą określane w Krajowych Programach Reform (KPR). Pierwsza edycja tych 
programów została przygotowana w 2005 roku i objęła lata 2005-2008, a podstawę do ich 
przygotowania stanowiły między innymi Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, przyjęte przez RE. Na wiosennym szczycie RE w 2006 dodatkowo zostały określone 
cztery priorytetowe obszary działań w ramach SL (zwiększenie inwestycji w wiedzę i innowacje, 
uwolnienie potencjału gospodarczego – szczególnie potencjału MŚP, zwiększanie możliwości 
zatrudnienia grup priorytetowych, europejska polityka energetyczna). 
 
Na szczycie 13-14 marca 2008 r. Rada Europejska podtrzymała zarówno dotychczasowe zintegrowane 
wytyczne, jak i cztery obszary priorytetowe jako zasadnicze ramy dla realizacji SL na poziomie 
wspólnoty oraz dla przygotowania Krajowych Programów Reform na kolejne trzy lata, tj. lata 2008-2010. 
Podstawowym celem polskiego KPR na lata 2005-2008 było utrzymanie wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy z zachowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju 
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Jednym ze składników wzmocnionego zarządzania realizacją odnowionej SL jest przygotowywanie 
przez państwa członkowskie rocznych raportów z postępów realizacji KPR, przedkładanych Komisji 
Europejskiej (KE) jesienią każdego roku.  
 
KE oceniając Roczny raport z postępów realizacji KPR w Polsce zwróciła uwagę, że Polska poczyniła 
ograniczone postępy w realizacji Krajowego Programu Reform w okresie 2005-2007 oraz osiągnęła 
ograniczony postęp w realizacji zobowiązań uzgodnionych na wiosennym szczycie RE w 2006 r. Do 
mocnych punktów reform przeprowadzanych przez Polskę w 2007 r. zdaniem KE należą: uwaga 
poświęcana wspieraniu przedsiębiorczości, podjęcie kroków mających na celu zmniejszenie 
podatkowych obciążeń pracy, priorytetowe traktowanie i odpowiednie finansowanie środków aktywnego 
oddziaływania na rynek pracy oraz silne powiązanie priorytetów w ramach KPR ze środkami 
finansowymi z UE.  
 
Priorytety Krajowego Programu Reform 2008-2011 stanowią odpowiedź na kryzys gospodarczy. 
Priorytet Aktywne społeczeństwo wzmocni aktywne polityki rynku pracy, czego rezultatem będzie 
większa elastyczność pracowników, wyższa aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym oraz 
zmniejszenie zjawiska długotrwałego bezrobocia. 
 
Reformy w ramach Priorytetu Innowacyjna Gospodarka zgodne są z działaniami przewidzianymi w 
European Economy Recovery Plan. W ramach realizacji tego priorytetu wdrożone zostaną rozwiązania 
wspierające innowacyjność oraz zagwarantowana zostanie odpowiednia infrastruktura dla rozwoju 
nowoczesnej gospodarki. Prowadzone będą m.in. działania zmierzające do redukcji obciążeń 
administracyjnych nakładanych przez prawo na przedsiębiorców, przeprowadzona zostanie reforma 
systemu finansowania i funkcjonowania jednostek naukowych. Ponadto wdrażane będą działania 
ukierunkowane na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Równocześnie realizowane będą inwestycje w 
zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej oraz podejmowane 
będą działania zmierzające do zapewnienia warunków konkurencji w sektorach sieciowych.  
 
Uzupełnieniem powyższych reform będą działania w ramach Priorytetu Sprawne Instytucje, który 
przewiduje m.in. zwiększenie efektywności i racjonalizacji wydatkowania finansów publicznych. 
 
Należy również podkreślić, że sprawna realizacja reform strukturalnych określonych w Krajowym 
Programie Reform 2008-2011 umożliwi poprawę konkurencyjności naszej gospodarki w długim okresie, 
co przyniesie wymierne korzyści poprzez szybsze wychodzenie z fazy spowolnienia gospodarczego i 
przyspieszony rozwój w kolejnym okresie. 
 
3. Wspólne regulacje gospodarcze 

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.  
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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. 
 

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 
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. 
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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. 
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Andrzej Grabarczyk 
Departament Analiz i Prognoz 

Ministerstwo Gospodarki 

WPŁYW AKCESJI NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I ZMIANY  
W STRUKTURZE PRZEMYSŁU W OKRESIE 2004-2008 
 

1. Rola przemysłu w gospodarce narodowej 
 
Usługi rynkowe oraz przemysł to dwa sektory dominujące w gospodarce. Ich łączny udział w PKB 
stanowi prawie 70%, w tym udział przemysłu to nieco ponad 20%. W czasie koniunktury 
(przyspieszenia wzrostu gospodarczego) rola przemysłu wzrasta. Staje się on czynnikiem stymulującym 
wzrost gospodarczy, dynamika wartości dodanej brutto w przemyśle wyprzedza dynamikę wartości 
dodanej w usługach rynkowych. W okresie spowolnienia dynamika wartości dodanej w przemyśle 
znacznie się obniża, poniżej dynamiki w usługach rynkowych. Rolę czynnika stymulującego wzrost 
gospodarczy przejmują usługi rynkowe.  
 
Poczynając od 2003 roku w gospodarce globalnej notowano poprawę koniunktury. Sytuacja ta w 
połączeniu z zapowiedzianą wcześniej akcesją do Unii Europejskiej, skutkowała w naszym kraju 
przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego. Ze szczególną siłą efekt akcesyjny oddziaływał w roku 
2004, a więc w roku przystąpienia do UE. W latach 2006-2007 gospodarka rozwijała się w szybkim 
tempie, przekraczającym 6% rocznie. Sytuacja taka miała miejsce także w I półroczu 2008 roku. W II 
półroczu 2008 roku występujący na globalnym rynku kryzys finansowy zaczął negatywnie oddziaływać 
na gospodarkę naszego kraju. Tempo wzrostu PKB obniżyło się w III kwartale do 4,8%, a w kwartale IV 
do 2,9%. Roczne tempo wzrostu wyniosło 4,8%.  
 
Wykres 1. Tempo wzrostu PKB oraz wartości dodanej brutto w przemyśle i usługach rynkowych  
(w %, ceny stałe) w latach 2003-2008 
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Generalna ocena okresu od wstąpienia do Unii Europejskiej do 2008 roku włącznie jest 
pozytywna. Był to okres dobrej koniunktury i szybkiego rozwoju. W 2008 wartość dodana 
wytworzona w przemyśle była o 43,4% wyższa niż w roku 2003. W tym czasie PKB wzrósł o 
29,6%, a wartość dodana w usługach rynkowych o 28,0%. Czynnikiem stymulującym wzrost 
gospodarczy w badanym okresie był przemysł. 
 
O ile generalna ocena sytuacji gospodarczej naszego kraju w latach 2003-2008 jest pozytywna, o tyle 
nie można abstrahować od sytuacji, która wystąpiła w II półroczu 2008 roku. Zapoczątkowany w połowie 
roku 2007 w USA kryzys na rynku kredytów hipotecznych przekształcił się w globalny kryzys finansowy, 
który następnie zaczął negatywnie oddziaływać na światową gospodarkę realną. W gospodarce 
globalnej nastąpiło ograniczenie popytu (krajowego i zagranicznego) skutkujące obniżeniem tempa 
wzrostu PKB oraz zmniejszeniem realnych rozmiarów produkcji przemysłowej. 
 
Wykres 2 Tempo wzrostu PKB oraz wartości dodanej brutto w przemyśle i usługach rynkowych w roku 
2008 w stosunku do roku 2003 (w %, ceny stałe) 
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Wykres 3 Kwartalne tempo wzrostu PKB oraz wartości dodanej brutto w przemyśle i usługach rynkowych 
w Polsce (w %, ceny stałe) w roku 2008 
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W II półroczu 2008 roku pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki makroekonomiczne. Zmniejszyło się 
tempo wzrostu PKB i wartości dodanej w przemyśle. W IV kwartale odnotowano nawet realny spadek 
wartości dodanej w przemyśle. Rolę czynnika stymulującego wzrost gospodarczy przejął sektor usług 
rynkowych, którego tempo wzrostu wyprzedziło tempo wzrostu w przemyśle. 
 

2. Dynamika i struktura produkcji sprzedanej w latach 2003-20071 
 
Produkcja sprzedana przemysłu w roku 2007 wyniosła 885,0 mld zł i była wyższa niż w roku 
2003, a więc roku bezpośrednio poprzedzającym rok akcesji do UE o 44,4% (w cenach stałych). 
Średnioroczne tempo wzrostu w analizowanym okresie wynosiło 9,6%. 
 
W sekcjach przemysłu dynamika była bardzo zróżnicowana. Najszybciej wzrosła produkcja w 
przetwórstwie przemysłowym (o 51,0%), a następnie w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 
elektryczną, gaz i wodę (o 7,4%) oraz w górnictwie (o 0,7%). Średnioroczny wzrost w sekcjach wynosił 
odpowiednio: 10,9%, 1,8% oraz 0,2%. 
 
Polski przemysł rozwija się zgodnie z tendencjami światowymi, dynamika przetwórstwa 
przemysłowego w długim okresie wyprzedza znacznie dynamikę dwóch pozostałych sekcji, a 
udział przemysłu przetwórczego w całkowitej produkcji przemysłu wzrasta. 
 
Wykres 4 Tempo wzrostu produkcji sprzedanej w przemyśle i jego sekcjach w latach 2003-2007 (w % w 
stosunku do roku 2003, ceny stałe) 
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Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008 GUS, Biuletyny Statystyczne GUS, obliczenia DAP MG. 
 
Efektem zróżnicowanej dynamiki produkcji w sekcjach przemysłu są zmiany w strukturze produkcji w 
cenach bieżących. W latach 2003-2007 w strukturze nastąpiły następujące zmiany: 

 zmniejszył się udział górnictwa z 4,75% do 4,51%, 
 wzrósł udział przetwórstwa przemysłowego z 83,42% do 85,95%, 
 zmniejszył się udział wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę z 11,83% 

do 9,53%. 
 
Powyższy rachunek uwzględnia zmiany cen, jakie w badanym okresie nastąpiły w sekcjach przemysłu. 
Znaczne różnice w dynamice cen w sekcjach zniekształcają zmiany struktury produkcji. Realna 
struktura produkcji w 2007 roku różni się od przedstawionej wyżej.  
                                                            
1 Brak danych dla pełnej zbiorowości statystycznej dotyczących produkcji przemysłowej w roku 2008. Dane dla roku 2008 
dotyczą produkcji w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i nie są porównywalne z danymi dla pełnej 
zbiorowości. Z tego względu odrębnie rozpatruje się okres 2003-2007 oraz rok 2008. 
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Ramka 1. Wpływ wzrostu cen i produkcji na strukturę przemysłu 
W przypadku górnictwa wzrostowi produkcji o 0,7% towarzyszył wzrost cen o 56,1%. W wytwarzaniu i 
zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę produkcja wzrosła o 7,4%, a ceny o 16,9%. W sekcjach tych 
ceny wzrastały szybciej od produkcji. Zmiany cen były czynnikiem determinującym udział tych sekcji w produkcji. 
W przemyśle przetwórczym produkcja wzrosła o 51,0% a ceny o 9,2%. Realne zmiany produkcji decydowały 
zatem o zmianie udziału tej sekcji w całkowitej produkcji przemysłu. Po wyeliminowaniu zmian cen, realne 
zmiany struktury produkcji (tzn. liczone w cenach stałych roku 2003) w latach 2003-2007 przedstawiają się 
następująco: 

 udział górnictwa zmniejszył się z 4,75% do 3,33% (w cenach bieżących do 4,51%), 
 udział przemysłu przetwórczego wzrósł z 83,42% do 87,81% (wobec 85,97%), 
 udział wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszył się z 11,83% do 

8,86% (w cenach bieżących do 9,53%). 
Rachunek struktury produkcji w cenach stałych potwierdza wzrastający udział przemysłu przetwórczego w 
produkcji przemysłowej w długim i średnim okresie. Udział ten jest realnie wyższy niż w rachunku dokonywanym 
w cenach bieżących. 
 
Tabela 4. Wartość produkcji przemysłowej w latach 2003-2007 (mld zł, ceny bieżące) oraz dynamika 
produkcji (w %, ceny stałe) 
a - wartość produkcji w mld zł, b - dynamika 
(rok poprzedni = 100) 2003 2004 2005 2006 2007 2007/ 2003 

a 26,8 33,4 34,9 38,2 39,9 x Górnictwo b x 101,0 100,0 98,4 101,3 100,7 
a 471,0 576,8 590,2 667,3 760,8 x Przetwórstwo przemysłowe b x 114,6 103,9 112,8 112,4 151,0 
a 66,8 68,3 73,6 79,2 84,3 x Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, wodę b x 100,2 103,6 101,3 102,1 107,4 
a 564,6 678,5 698,7 784,7 885,0 x Ogółem przemysł b x 112,6 103,7 111,2 111,2 144,4 

Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008 GUS, Biuletyny Statystyczne GUS, obliczenia DAP MG 
 
Największą sekcją przemysłu jest przetwórstwo przemysłowe decydujące o dynamice całego 
przemysłu. Dynamika produkcji w działach przemysłu przetwórczego była bardzo zróżnicowana, od 
288,9% do 88,5% (w cenach stałych). 
 
Najszybszy wzrost produkcji (w cenach stałych) w 2007 roku w stosunku do roku 2003 nastąpił w 
produkcji: sprzętu i urządzeń RTV (o 188,9%), pojazdów samochodowych (o 125,4%), maszyn i 
urządzeń (o 93,6%), instrumentów medycznych i precyzyjnych (o 80,3%). Pierwszy i czwarty z tych 
działów zaliczane są do wysokiej techniki, a dwa pozostałe do średnio-wysokiej techniki2.  
 
Jedynym działem, w którym wystąpił spadek produkcji (o 11,5%) był dział odzieży i wyrobów 
futrzarskich. Natomiast do działów charakteryzujących się najniższym wzrostem produkcji należały dwa 
pozostałe działy przemysłu lekkiego: produkcja skór (o 12,1%) oraz włókiennictwo (o 22,3%), a także 
produkcja wyrobów tytoniowych (o 2,7%) Wszystkie te działy zaliczane są do niskiej techniki. 
 
Pozytywnie należy ocenić, iż w analizowanym okresie najwyższą dynamiką charakteryzowały się 
działy zaliczane do wysokiej i średnio-wysokiej techniki, a najniższą - zaliczane do techniki 
niskiej. W rezultacie następowały korzystne zmiany w strukturze produkcji. Wzrastał łączny 
udział wysokiej i średnio-wysokiej techniki w produkcji przemysłu przetwórczego.  
 

                                                            
2 Zgodnie z opracowaną przez OECD w 1997 roku klasyfikacją sekcji przetwórstwa przemysłowego według poziomów 
techniki. 
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Największą produkcję w 2007 roku wykazały działy produkujące: 
1) żywność i napoje (1)3  - 141,8 mld zł (spadek udziału z 21,6% do 18,6%), 
2) pojazdy samochodowe (2) - 79,6 mld zł (wzrost udziału z 7,9% do 10,5%), 
3) wyroby z metali (4) - 60,1 mld zł (wzrost udziału z 6,9% do 7,9%), 
4) maszyny i urządzenia (6) - 49,9 mld zł (wzrost udziału z 5,6% do 6,6%), 
5) wyroby chemiczne(3) - 49,3 mld zł (spadek udziału z 7,6% do 6,5%). 

W powyższym zestawieniu dominują działy zaliczane do średnio-wysokiej techniki (poz. 2, 4 oraz 5)4. 
Do techniki niskiej zalicza się produkcję żywności i napojów, a do średnio-niskiej, produkcję metali.  
 
Spośród nie wymienionych wyżej, istotne zmiany udziału in plus odnotowano także w: produkcji koksu i 
produktów rafinacji ropy naftowej (z 4,3% do 5,7%) oraz produkcji metali (z 4,4% do 5,6%). Natomiast 
widoczne spadki partycypacji dotyczą działów: produkcji mebli (z 5,0% do 4,3%), działalności 
wydawniczej i poligraficznej (z 3,9% do 3,3%), włókiennictwa (z 2,0% do 1,5%) oraz produkcji odzieży i 
wyrobów futrzarskich (z 1,9% do 1,1%). 
 
Ramka 2. Struktura w cenach stałych i w cenach bieżących 
Nie we wszystkich przypadkach działy charakteryzujące się wysoką dynamiką produkcji w cenach stałych 
zwiększyły w istotny sposób swój udział liczony w produkcji w cenach bieżących. Jako przeciwstawne przykłady 
można wymienić produkcję sprzętu i urządzeń RTV oraz produkcję koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. W 
pierwszym z tych działów bardzo wysokiej realnej dynamice produkcji (288,9%) towarzyszył spadek jej cen (o 
34,4%). W rezultacie udział działu w produkcji przemysłu przetwórczego wzrósł zaledwie z 2,1% do 2,5%. 
Natomiast w drugim przypadku bardzo niskiej realnej dynamice produkcji (105,4%) towarzyszył szybki wzrost 
cen (o 80,2%), co skutkowało zwiększeniem partycypacji działu z 4,3% do 5,7%. 
 
Jednym z mierników świadczących o poziomie rozwoju przemysłu jest udział wyrobów wysokiej techniki 
w produkcji przemysłowej. OECD opracowała w 1997 roku klasyfikację przemysłu przetwórczego 
według poziomów techniki. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżnia się cztery poziomy techniki: wysoką, 
średnio-wysoką, średnio-niską oraz niską. Do poszczególnych poziomów techniki zakwalifikowano całe 
działy, lub w niektórych (rzadszych) przypadkach, grupy przemysłu przetwórczego. 
 
W latach 2003 - 2007 udział wyrobów wysokiej techniki5 w produkcji naszego przemysłu kształtował się 
na poziomie ok. 5%. W badanym okresie nie zanotowano poprawy w tym względzie. Dominujący udział 
w produkcji wyrobów wysokiej techniki ma sprzęt i urządzenia RTV oraz komunikacyjne, a także 
farmaceutyki. 
 
W roku 2007 produkcja przemysłu przetwórczego (w cenach stałych) była wyższa o 51,0% niż w roku 
2003. Produkcja działów produkujących sprzęt i urządzenia RTV oraz komunikacyjne wzrosła o 189,0%, 
a instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne, zegary i zegarki o 80,3%. Dynamika produkcji 
sprzedanej w tych działach była zatem znacznie wyższa od dynamiki produkcji całego przemysłu 
przetwórczego, a zatem ich udział w produkcji przemysłu przetwórczego liczony w cenach stałych 
znacznie się zwiększył. 

                                                            
3 W nawiasie miejsce na liście w 2003 roku. Wartości produkcji i udziały w produkcji przemysłu przetwórczego w latach 2003 
i 2007 w cenach bieżących. 
4 Część produkcji przemysłu chemicznego – produkcja wyrobów farmaceutycznych, kwalifikowana jest do techniki wysokiej. 
5 Dalsze informacje dotyczące produkcji wg poziomu techniki zamieszczone w niniejszym rozdziale odnoszą się do 
podmiotów, w których pracuje powyżej 49 osób. 
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Rachunek przeprowadzony w cenach bieżących nie potwierdza tego spostrzeżenia. Notuje się raczej 
stabilny udział ww. działów w produkcji przemysłu przetwórczego. Przyczyną są spadki cen produkcji 
sprzedanej w tych działach, przy jednoczesnym wzroście cen sekcji przetwórstwa przemysłowego. W 
przemyśle przetwórczym ceny produkcji sprzedanej w roku 2007 były wyższe o 9,2% niż w roku 2003. 
W produkcji sprzętu i urządzeń RTV oraz komunikacyjnych ceny spadły o 34,4%, a w produkcji 
instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków także nastąpił spadek cen o 
8,8%. Zatem czynnikiem decydującym o względnie stałym udziale wyrobów wysokiej techniki w 
produkcji przemysłu przetwórczego (mimo wysokiej realnej dynamiki produkcji tych wyrobów) jest 
występująca w analizowanym okresie spadkowa tendencja cen. 
 
Tabela 5. Udział działów i grup przemysłu przetwórczego zaliczanych do wysokiej techniki (wg 
klasyfikacji OECD z 1997 roku) w produkcji przemysłu przetwórczego w % (ceny bieżące)* 

PKD 2003 2004 2005 2006 2007 
Produkcja wyrobów farmaceutycznych 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 
Produkcja maszyn biurowych i komputerów 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 
Produkcja sprzętu i urządzeń RTV 2,2 2,3 2,2 2,7 2,5 
Produkcja instrumentów medycznych i precyzyjnych 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Razem 5,1 4,5 4,5 4,9 4,7 
* Dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 49 osób 
Źródło: Roczniki statystyczne przemysłu 2004 do 2008, GUS 
 
Tabela 6 Struktura produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego (w %, ceny bieżące) wg poziomów 
techniki na podstawie listy OECD z 1997 roku* 

Technika 2003 2004 2005 2006 2007 
Wysoka 5,1 4,5 4,5 4,9 4,7 
Średnio-wysoka 23,4 25,6 26,1 26,7 26,8 
Średnio-niska 30,1 31,3 32,1 32,5 32,7 
Niska 41,5 38,6 37,3 35,9 35,8 
* dotyczy podmiotów, w których pracowało ponad 49 osób 
Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS, obliczenia DAP MG 
 
Łączny udział wyrobów techniki wysokiej i średnio-wysokiej w produkcji sprzedanej przemysłu 
przetwórczego wzrósł z 28,5% w roku 2003 do 31,5% w roku 2007, wyłącznie na skutek zwiększenia 
udziału wyrobów średnio-wysokiej techniki. Partycypacja produktów techniki średnio-niskiej i niskiej w 
produkcji naszego kraju pozostaje w ostatnich latach na poziomie nieco poniżej 70%. 
 
Największy udział w przemyśle przetwórczym wśród działów reprezentujących średnio-wysoką technikę 
mają: produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (11,6% w roku 2007), produkcja wyrobów 
chemicznych, bez wyrobów przemysłu farmaceutycznego (5,7%) oraz produkcja maszyn i urządzeń 
(5,4%). W przypadku przemysłu samochodowego można mówić w ostatnich trzech latach o względnej 
stabilizacji udziału na poziomie przekraczającym 11%. Dynamicznemu wzrostowi produkcji towarzyszy 
bowiem jednoczesny spadek cen samochodów. 
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3. Dynamika produkcji przemysłowej w roku 20086 
 
W I półroczu 2008 roku w rozwoju przemysłu były kontynuowane pozytywne tendencje omówione w 
poprzednim rozdziale. Produkcja w tym okresie wzrosła o 8,5%. Jednak spowolnienie, które z upływem 
czasu przekształciło się w kryzys w gospodarce realnej USA i państw UE, nie ominęło naszego kraju. W 
III kwartale 2008 roku tempo wzrostu produkcji przemysłowej spowolniło do 3,3%, a w IV kwartale 
produkcja zmniejszyła się o 5,2%. W skali roku wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 3,5% wobec 
11,2% w roku 2007. 
 
O dynamice produkcji przemysłowej decyduje sekcja przetwórstwa przemysłowego. Jej roczna 
produkcja wzrosła o 4,0% wobec 12,4% w roku 2007. Przemysł przetwórczy zdecydowanie dominuje w 
eksporcie krajowym. Ograniczenia po stronie popytu zagranicznego wynikające z kryzysu w gospodarce 
realnej naszych partnerów handlowych wymusiły spowolnienie, a następnie zmniejszenie produkcji tego 
przemysłu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie popytu krajowego. W rezultacie produkcja przemysłu 
przetwórczego w IV kwartale spadła o 4,3%. 
 
Jedyną sekcją przemysłu, w której odnotowano przyspieszenie dynamiki było górnictwo, gdzie 
produkcja roczna zwiększyła się o 2,8% wobec 1,3% w roku 2007. W IV kwartale produkcja spadła o 
1,6%, najmniej spośród sekcji przemysłu. 
 
W sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę produkcja roczna spadła o 
1,7% (w roku 2007 wzrosła o 2,1%). Była to jedyna sekcja, w której w skali rocznej nastąpiło 
zmniejszenie produkcji. W sekcji odnotowano też najgłębszy spadek w IV kwartale, o 15,3%.  
 
Na 21 badanych działów przemysłu przetwórczego w osiemnastu odnotowano w 2008 roku 
spowolnienie dynamiki produkcji. Przyspieszenie nastąpiło w trzech działach produkujących: koks i 
produkty rafinacji ropy naftowej, sprzęt i urządzenia RTV, pozostały sprzęt transportowy.  
 
Wykres 5. Kwartalne tempo wzrostu produkcji sprzedanej w sekcjach przemysłu (w %) 
 

-16
-12

-8
-4
0
4
8

12

Przemysł ogółem Górnictwo Przetwórstwo
przemysłowe

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w

energię elektryczną,
gaz, wodęI kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008

 
Źródło: Biuletyny Statystyczne GUS 
 

                                                            
6 Informacje prezentowane w tym rozdziale dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
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Wzrost produkcji odnotowano w 12 działach, najszybszy w produkcji: sprzętu i urządzeń RTV (o 26,1%), 
maszyn i urządzeń (o 17,1%), instrumentów medycznych i precyzyjnych (o 14,8%), pozostałego sprzętu 
transportowego (o 10,3%), pojazdów samochodowych (o 7,8%). Pierwszy i trzeci z ww. działów 
zaliczane są do wysokiej techniki, a trzy pozostałe do średnio-wysokiej techniki7. Poza działem 
produkującym pozostały sprzęt transportowy, pozostałe w okresie 2004-2007 także rozwijały się 
najszybciej. 
 
Spadki produkcji wystąpiły w 9 działach, największe w produkcji: wyrobów tytoniowych (o 33,1%), skór i 
wyrobów z nich (o 7,9%), we włókiennictwie (o 7,0%) oraz produkcji odzieży i wyrobów futrzarskich (o 
6,0%). Wszystkie te działy klasyfikowane są w niskiej technice, a w okresie 2004-2007 także 
charakteryzowały się najniższą dynamiką. 
 
Mimo negatywnego oddziaływania globalnego kryzysu na rodzimy przemysł, także w 2008 roku 
utrzymywała się korzystna tendencja szybszej dynamiki produkcji w działach wysokiej i średnio-
wysokiej techniki niż w działach niskiej i średnio-niskiej techniki. 
 
Zaprezentowane wyżej dane dotyczące dynamiki produkcji w działach przemysłu przetwórczego 
odnoszą się do całego roku i nie oddają w pełni problematyki spowolnienia rozwoju i negatywnego 
oddziaływania kryzysu globalnego na nasz przemysł. W przemyśle przetwórczym w kolejnych 
kwartałach roku 2008 notowano następujące tempo wzrostu produkcji: 8,6%, 8,9%, 3,5% oraz minus 
4,3%. W październiku produkcja wzrosła o 0,9%, w listopadzie spadła o 8,7%, a w grudniu spadła o 
4,0%. 
 
Tabela 7. Działy przemysłu przetwórczego, w których notowano spadki produkcji sprzedanej w kolejnych 
miesiącach III i/lub IV kwartału 2008 roku w % (ceny stałe)* 
  VII VIII IX X XI XII 
produkcja wyrobów tytoniowych -38,4 -43,3 -33,0 -31,2 -33,1 -40,0 
włókiennictwo -5,1 -11,6 -2,7 -10,7 -22,0 -13,0 
produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich -2,0 -13,2 -4,4 -10,8 -20,2 -4,9 
produkcja skór i wyrobów z nich -0,7 -13,0 -1,0 -10,7 -23,5 -13,5 
produkcja wyrobów chemicznych -10,2 -7,3 -2,6 -9,5 -25,0 -12,7 
produkcja drewna i wyrobów z drewna -7,5 -9,2 3,1 -4,6 -15,8 -12,8 
produkcja metali 14,8 -0,9 1,4 -23,3 -34,7 -33,7 
produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 1,8 -10,4 3,6 -10,1 -14,7 -1,1 
produkcja pojazdów samochodowych 15,9 -8,9 10,5 -9,8 -17,8 -21,1 
produkcja mebli, pozostała działalność 2,4 -6,4 6,3 -2,6 -10,6 -3,9 
Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS 12/2008 
* uwaga: zacieniowano spadek produkcji w stosunku do analogicznego miesiąca 2007 roku 
 
W pięciu działach przemysłu przetwórczego we wszystkich miesiącach II półrocza notowano spadki 
produkcji. W kwartale IV do działów tych dołączyło pięć kolejnych. Zatem w IV kwartale było dziesięć 
działów (na 21 badanych), w których w październiku, listopadzie i grudniu produkcja zmniejszała się. 
 
W kolejnych miesiącach II półrocza notowano następujące ilości działów, w których produkcja 
zmniejszyła się w stosunku do stanu sprzed roku: w lipcu – 7, w sierpniu – 17, we wrześniu – 6, w 
październiku – 11, w listopadzie – 18, w grudniu – 15. W II półroczu już w ponad połowie działów 
przemysłu przetwórczego notowano spadki produkcji. 
 

                                                            
7 Z wyjątkiem wchodzącej w skład działu produkcji pozostałego sprzętu transportowego, grupy produkcji i naprawy statków 
oraz łodzi zaliczanej do techniki średnio-niskiej. 
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Tylko w trzech działach następował wzrost produkcji w trzech kolejnych miesiącach III kwartału. Także 
w tych samych działach wzrosła produkcja w miesiącach październik-grudzień. 
 
Tabela 8 Działy przemysłu przetwórczego, w których notowano wzrost produkcji sprzedanej w kolejnych 
miesiącach III i/lub IV kwartału 2008 roku w % (ceny stałe) 
  VII VIII IX X XI XII 
produkcja maszyn i urządzeń 14,3 6,5 27,2 20,7 1,9 1,6 
produkcja sprzętu i urządzeń RTV 18,4 5,3 25,5 40,5 43,0 12,2 
prod. instrumentów medycznych i precyzyjnych 36,6 9,3 29,4 12,6 0,3 10,8 
Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS 12/2008 
 
W pozostałych, nie uwzględnionych w powyższych zestawieniach działach, wzrosty produkcji w jednych 
miesiącach przeplatały się ze spadkami produkcji w innych miesiącach. 
 
W IV kwartale szczególnie silne spadki produkcji wystąpiły w dziale produkującym metale oraz pojazdy 
mechaniczne. W dwóch ostatnich miesiącach roku produkcja sprzedana w dziale produkcji metali 
zmniejszyła się o ponad 1/3, a w dziale produkcji samochodów o ok. 20%. Jednocześnie w październiku 
i listopadzie odnotowano ponad 40-procentowy wzrost produkcji w dziale produkującym sprzęt i 
urządzenia RTV. 
 
Efektem zróżnicowanej dynamiki były istotne zmiany, jakie następowały w kolejnych kwartałach 2008 
roku w strukturze produkcji (w cenach bieżących). Zmniejszył się znacząco udział przemysłu 
motoryzacyjnego i produkującego metale w całkowitej produkcji przemysłu przetwórczego, a 
jednocześnie nastąpił wzrost działu produkcji sprzętu i urządzeń RTV. 
 
Tabela 9 Udział wybranych działów w produkcji przemysłu przetwórczego w roku 2008 (w %, ceny 
bieżące) 

 I kw. II kw. III kw. IV kw. 
Produkcja pojazdów samochodowych 12,7 11,8 9,9 10,0 
Produkcja metali 5,7 6,1 6,1 4,2 
Produkcja sprzętu i urządzeń RTV 2,4 1,9 2,5 3,5 

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS 12/2008 
 

4. Dynamika i struktura eksportu i importu w sekcjach i działach przemysłu przetwórczego w 
latach 2003-20078 

 
W 2007 roku eksport przemysłu wyniósł 296,6 mld zł wykazując wzrost w stosunku do roku 2003 
o 71,0%. Eksport wzrósł w tempie szybszym od produkcji (liczonej w cenach bieżących), co 
skutkowało wzrostem jego udziału w produkcji sprzedanej z 30,7% do 33,5%. 
 
Sekcją dominującą w eksporcie jest przemysł przetwórczy, którego udział w badanym okresie stanowił 
ponad 96% ogółu eksportu przemysłu. Udział eksportu w produkcji przemysłu przetwórczego 
przekracza 1/3 i z roku na rok zwiększa się. W 2003 roku stanowił 35,7%, a w 2007 roku 37,8%. W 
pozostałych dwóch sekcjach nie stwierdza się występowania wyraźnych tendencji w kształtowaniu się 
wielkości i dynamiki eksportu. 

                                                            
8 Wielkość eksportu w złotych w cenach bieżących. Udział eksportu w produkcji także w cenach bieżących. Dynamikę 
eksportu liczono z cen bieżących. 
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Tabela 10 Eksport w latach 2003-2007 
a – eksport w mln zł 
b – dynamika (rok poprzedni =100)  

2003 2004 2005 2006 2007 2007/2003 

a 3.537 5.201 6. 077 10.132 8.823 x Górnictwo 
b x 147,0 116,8 166,7 87,1 249,4 
a 168.304 211.092 220.027 257.682 287.290 x Przemysł przetwórczy 
b x 125,4 104,2 117,1 111,5 170,7 
a 1.629 1.582 1.758 420 478 x Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, wodę b x 97,1 111,1 23,9 113,8 29,3 
a 173.470 217.875 227.862 268.234 296.591 x Razem przemysł 
b x 125,6 104,6 117,7 110,6 171,0 

Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008 GUS, obliczenia DAP MG 
 
W latach 2003-2007 czynnikiem stymulującym wzrost produkcji przemysłowej był szybko 
wzrastający eksport, którego tempo wzrostu wyprzedzało tempo wzrostu produkcji sprzedanej 
przemysłu. Produkcja sprzedana przemysłu w roku 2007 była o 320,4 mld zł wyższa niż w roku 2003 
(w cenach bieżących). W tym czasie eksport zwiększył się o 123,1 mld zł. Udział przyrostu eksportu w 
przyroście produkcji stanowił 38,4%. 
 
W badanym okresie niewielkim zmianom uległa struktura geograficzna eksportu przemysłu. Udział UE 
w naszym eksporcie zmniejszył się z 83,1% do 81,6%. Jednak rynek unijny z udziałem przekraczającym 
80% w sposób zdecydowany dominuje w eksporcie polskiego przemysłu. W porównaniu z rokiem 2003 
wzrosło znaczenie rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów rozwijających się 
gospodarczo. W 2007 roku na rynki te skierowano ok. 13% eksportu. 
 
Wykres 6 Import i saldo wymiany z zagranicą w przemyśle w latach 2003-2007* (mld zł) 
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* Całkowita wysokość słupków jest wartością eksportu 
Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008 GUS, obliczenia DAP MG 
 
Wartość importu przemysłu w 2007 roku wyniosła 230,1 mld zł i była wyższa niż w roku 2003 o 56,7%. 
Podobnie, jak w eksporcie tak i w imporcie sekcją dominującą jest przetwórstwo przemysłowe, którego 
udział przekracza 96%, a w roku 2007 stanowił 99,3%. Import przemysłu przetwórczego wzrasta z roku 
na rok. W przypadku dwóch pozostałych sekcji trudno jest wyodrębnić tendencje zmian. 
 
W strukturze geograficznej dominuje import z UE. W latach 2003 i 2004 jego udział w imporcie 
przemysłu przekraczał 68%. Poczynając od roku 2005 udział ten wynosi ok. 64,5%. Zwiększyła się rola 
importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów rozwijających się. W roku 2003 łączny udział 
tych rynków stanowił 22,6%, a w 2007 roku – 28,1%. 
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W poszczególnych latach analizowanego okresu wartość eksportu przemysłu była wyższa od wartości 
importu, a wzrost eksportu (o 71,0%) był szybszy od wzrostu importu (o 56,7%). W rezultacie dodatnie 
saldo w wymianie z zagranicą wzrosło 2,5-krotnie (z 26,6 mld zł w 2003 roku do 66,5 mld zł w 2007 
roku). 
 
W przemyśle przetwórczym z roku na rok zwiększała się relacja eksportu do importu (z 1,19 w roku 
2003 do 1,26 w roku 2007), co przy wzrastającym eksporcie skutkowało ponad dwukrotnym 
zwiększeniem dodatniego salda wymiany (z 26,6 mld zł do 58,8 mld zł). Podobnych tendencji trudno 
dopatrywać się w dwóch pozostałych sekcjach przemysłu. 
 
W przekroju obszarów geograficznych dodatnie i rosnące z roku na rok saldo generowane jest w 
praktyce wyłącznie w wymianie z Unią Europejską. W badanym okresie saldo zwiększyło się o ponad 
120% (z 42,2 mld zł do 93,8 mld zł). Niezależnie od poprawy salda systematycznie także poprawia się 
wskaźnik pokrycia importu eksportem. W roku 2003 wskaźnik przekraczał 1,4, a w 2007 roku wzrósł do 
ponad 1,6. W wymianie z pozostałymi krajami rozwiniętymi saldo oscyluje od niewielkiego deficytu do 
niewielkiej nadwyżki. Natomiast zwiększające się deficyty w wymianie handlowej występują w wymianie 
z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz z krajami rozwijającymi się. W 2007 roku deficyt z tymi 
rynkami przekroczył 26 mld zł. Szczególnie szybki (ponad dwukrotny) wzrost deficytu odnotowano w 
ciągu ostatnich dwóch lat w wymianie z krajami rozwijającymi się. 
 
Wartość eksportu ośmiu działów przemysłu przetwórczego co najmniej podwoiła się. Wśród działów 
tych brak zaliczanych do wysokiej techniki, a są zaledwie dwa zaliczane do techniki średnio-wysokiej 
(produkcja maszyn i urządzeń, produkcja pojazdów samochodowych). 
 
Zmniejszenie eksportu odnotowano w dwóch działach. Były to działy przemysłu lekkiego: produkcja 
odzieży (spadek o ponad 40%) oraz produkcja skór (spadek o 1,5%). W trzecim dziale tego przemysłu, 
włókiennictwie odnotowano wzrost eksportu o 37,4%. Jednak łączny eksport przemysłu lekkiego obniżył 
się z 13,3 mld zł do 11,9 mld zł (o 10,6%). 
 
Największy eksport w przemyśle przetwórczym w roku 2007 osiągnęły działy produkujące: 

1) pojazdy samochodowe (1)9   - 63,8 mld zł (wzrost do 2003 roku o 108,0%), 
2) żywność i napoje (5)   - 23,1 mld zł (wzrost do 2003 roku o 112,8%), 
3) wyroby z metali (6)   - 22,0 mld zł (wzrost do 2003 roku o 103,6%),  
4) maszyny i urządzenia (8)  - 21,3 mld zł (wzrost do 2003 roku o 127,5%), 
5) maszyny i aparaturę elektr. (4)  - 18,4 mld zł (wzrost do 2003 roku o 61,2%). 

 
Działy sklasyfikowane na pozycjach 1 oraz 4 i 5 zaliczają się do średnio-wysokiej techniki.  
 
W roku 2003 działów, w których eksport nie pokrywał importu było sześć. W roku 2007 ich liczba 
zmalała do trzech. Na 21 badanych działów wzrost relacji eksportu do importu odnotowano w 
siedemnastu. 
 
Największe dodatnie saldo wymiany z zagranicą wygenerowały w roku 2007 działy produkujące: 

1) samochody (2)10  - 24,3 mld zł (czterokrotny wzrost do 2003 r.), 
2) meble  (1)   - 10,8 mld zł ( wzrost o 34,0% do 2003 roku), 
3) maszyny i urządzenia (8) - 8,4 mld zł (czterokrotny wzrost do 2003 r.), 
4) metale (6)   - 7,3 mld zł ( wzrost o 123,6% do roku 2003), 
5) maszyny i aparaturę elektr. (4) - 6,1 mld zł (wzrost o 57,0% do 2003 roku). 

                                                            
9 W nawiasie miejsce na liście za 2003 rok. 
10 W nawiasie miejsce na liście w 2003 roku. 
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Działy wykazane w poz. 1, 3 oraz 5 zaliczane są do działów średnio-wysokiej techniki.  
 
W 2007 roku w trzech działach odnotowano ujemne saldo wymiany. O ile w działalności wydawniczej i 
poligraficznej oraz w produkcji wyrobów tytoniowych saldo nie przekraczało 0,5 mld zł, to w produkcji 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej wyniosło 25,7 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2003 
roku o 128,1%. 
 
W 2007 roku eksport wyrobów wysokiej techniki11 wynosił 16,2 mld zł i był prawie trzykrotnie wyższy niż 
w 2003 roku (w cenach bieżących). Import wyniósł 49,2 mld zł wykazując w tym czasie prawie 
dwukrotny wzrost. W badanym okresie relacja eksportu do importu wzrosła z 21,8% do 33,0%. Mimo 
szybszego wzrostu eksportu niż importu, ujemne saldo wymiany wyrobami wysokiej techniki zwiększyło 
się z 19,7 mld zł do 32,9 mld zł. 
 
Skokowy wzrost eksportu wyrobów wysokiej techniki nastąpił w roku 2005, a więc w rok po akcesji do 
Unii Europejskiej. W cenach bieżących eksport tych wyrobów zwiększył się o 46,5%, wobec 4,2% 
wzrostu w przemyśle przetwórczym. W roku 2006 odnotowano umiarkowane tempo wzrostu eksportu 
wyrobów wysokiej techniki (o 16,2%), a w roku 2007 nastąpiło ponowne przyspieszenie tempa do 
51,9%, wobec 11,5% w przetwórstwie przemysłowym. 
 
Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie przemysłu przetwórczego wzrósł z 3,9% 
w roku 2003 do 5,7% w roku 2007. Wskaźnik ten świadczy o korzystnych zmianach 
zachodzących w strukturze polskiego eksportu.  
 
Tabela 11. Eksport, import i saldo wymiany wyrobami wysokiej techniki (w mln zł, ceny bieżące) na 
podstawie listy OECD z 1995 r. 
L. p. Treść 2003 2004 2005 2006 2007 Dynamika 

2007/2003  
w % 

1 Eksport wyrobów wys. techniki 5.515 6.282 9.200 10.691 16.238 294,4 
2 Import wyrobów wys. techniki 25.244 30.019 33.501 36.243 49.177 194,8 
3 Relacja w % (1 : 2) 21,8 20,9 27,5 29,5 33,0 x 
4 Ujemne saldo wymiany (1 – 2) 19.729 23.737 24.301 25.552 32.939 167,0 
5 Udział eksportu wyrobów wys. 

techniki w eksporcie przemysłu 
przetwórczego w % 

 
3,9 

 
3,6 

 
4,2 

 
4,1 

 
5,7 

 
x 

Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS, obliczenia DAP MG 
 
Zarówno w eksporcie, jak imporcie wyrobów wysokiej techniki decydujące znaczenie mają trzy grupy 
wyrobów: elektronika i telekomunikacja (48,9% w eksporcie i 43,2% w imporcie w 2007 roku), 
komputery i maszyny biurowe (odpowiednio 12,0% i 19,1%) oraz aparatura naukowo-badawcza 
(odpowiednio 10,4% i 16,6%). Udział tych trzech grup w eksporcie stanowił 71,3%, a w imporcie 78,9%. 
Ważną pozycję w naszym eksporcie wyrobów wysokiej techniki stanowi sprzęt lotniczy (9,9% w roku 
2007), a w imporcie środki farmaceutyczne (7,5%). 
 

                                                            
11 Dalsze informacje dotyczące produkcji wg poziomu techniki zamieszczone w niniejszym rozdziale odnoszą się do 
podmiotów, w których pracuje powyżej 49 osób. 
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Tabela 12. Udział czterech największych grup produktów w eksporcie i imporcie wyrobów wysokiej 
techniki (w %) na podstawie listy OECD z 1995 roku 
L. p. Treść 2003 2004 2005 2006 2007 

 Cztery grupy towarowe dominujące w eksporcie      
1 Elektronika - telekomunikacja 44,3 27,7 42,9 43,5 48,9 
2 Komputery – maszyny biurowe 4,6 10,9 8,5 8,7 12,0 
3 Aparatura naukowo-badawcza 19,0 23,0 14,9 12,1 10,4 
4 Sprzęt lotniczy 9,1 14,7 8,8 10,6 9,9 
5 Razem (1 do 4) 77,0 76,3 75,1 74,9 81,2 
 Cztery grupy towarowe dominujące w imporcie      

6 Elektronika - telekomunikacja 42,9 33,3 38,2 41,0 43,2 
7 Komputery – maszyny biurowe 17,6 23,9 23,0 23,2 19,1 
8 Aparatura naukowo-badawcza 9,4 10,2 10,0 10,4 16,6 
9 Środki farmaceutyczne 10,8 10,0 8,4 8,3 7,5 

10 Razem (6 do 9) 80,7 77,4 79,6 82,9 86,4 
Źródło: Nauka i technika w 2007 r., GUS, obliczenia DAP MG 
 

5. Dynamika i struktura produkcji sprzedanej wg sektorów własnościowych 
 
Od początku okresu transformacji następuje dynamiczny wzrost produkcji w sektorze 
prywatnym. Jednocześnie maleje rola sektora publicznego w rozwoju przemysłu, a produkcja 
sprzedana tego sektora w długim okresie zmniejsza się. W efekcie udział sektora prywatnego w 
produkcji przemysłu sukcesywnie wzrasta.  
 
W roku 2007 produkcja przemysłowa (w cenach stałych) w porównaniu z rokiem 2003 wzrosła w 
sektorze prywatnym o 56,3%, a w sektorze publicznym zmniejszyła się o 11,4%. 
 
Tabela 13 Struktura (ceny bieżące) i dynamika produkcji sprzedanej (ceny stałe) w sektorach 
własnościowych 
a - udział sektora prywatnego w % 
b – dynamika w sektorze prywatnym 
c – dynamika w sektorze publicznym  

2003 2004 2005 2006 2007 2007/ 
2003 

Górnictwo a 29,4 27,6 33,7 41,1 44,3 x 
Przemysł przetwórczy a 90,0 91,0 92,0 92,8 93,7 x 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę 

a 13,4 21,9 26,1 26,6 22,1 x 

a 78,0 80,9 82,5 83,6 84,7 x 
b x 116,0 105,9 112,8 112,8 156,3 

Razem przemysł 

c x 93,4 92,6 101,7 100,7 88,6 
Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008 GUS, obliczenia DAP MG MG 
 
Udział sektora prywatnego w produkcji przemysłowej (w cenach bieżących) zwiększył się z 78,0% w 
roku 2003 do 84,7% w roku 2007. Najbardziej sprywatyzowaną sekcją jest przetwórstwo przemysłowe, 
gdzie sektor prywatny partycypuje w 93,7%. Natomiast najniższy udział sektora prywatnego, ponad 
20% ma miejsce w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę. 
 
W trzynastu działach przemysłu przetwórczego udział sektora prywatnego przekraczał w 2007 roku 
95%, w tym 98% w dziewięciu działach. Najwyższym stopniem prywatyzacji charakteryzowała się 
produkcja mebli (99,7%) oraz produkcja pojazdów samochodowych (99,5%), a najniższym - produkcja 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (59,9%) oraz produkcja pozostałego sprzętu transportowego 
(71,4%). 
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Wykres 7 Zmiany produkcji przemysłowej w latach 2004-2007 w stosunku do roku 2003 w % 
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Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008 GUS, obliczenia DAP MG 
 
Występują różnice w strukturze produkcji pod względem poziomu techniki w sektorach własnościowych. 
W sektorze prywatnym udział wyrobów wysokiej techniki w produkcji sektora w 2007 roku stanowił 
4,8%, a w sektorze publicznym 3,5%. Dla wyrobów średnio-wysokiej techniki odsetek ten wynosił 
odpowiednio 26,8% i 26,4%. Zdecydowanie najkorzystniejszą strukturą charakteryzuje się własność 
zagraniczna, gdzie udział wyrobów wysokiej techniki stanowiły 7,3%, a średnio-wysokiej techniki 42,0%. 
Partycypacja wyrobów wysokiej i średnio-wysokiej techniki w sektorze publicznym nie przekraczała w 
2007 roku 30%, a w podmiotach własności zagranicznej sięgała prawie 50%. 
 

6. Dynamika i struktura produkcji wg głównych grupowań przemysłu 
 
Zgodnie z metodologią stosowaną w Unii Europejskiej, produkcję przemysłową z punktu widzenia jej 
przeznaczenia dzieli się na pięć grup towarowych. W 2007 roku w porównaniu z rokiem 2003 najwyższy 
przyrost nastąpił w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz dóbr inwestycyjnych. Znacznie 
mniejszą dynamikę wykazała produkcja dóbr zaopatrzeniowych oraz konsumpcyjnych nietrwałych. 
Produkcja dóbr związanych z energią praktycznie nie uległa zmianie. 
 
Tabela 14 Dynamika i struktura produkcji przemysłu wg grupowań przemysłowych* 
a – udział w produkcji ogółem w % 
b – dynamika (rok poprzedni =100)  

2003 2004 2005 2006 2007 2007/ 
2003 

a 31,9 32,3 31,6 33,0 33,9 x Dobra zaopatrzeniowe 
b 111,4 113,3 103,7 111,5 111,0 162,0 
a 16,6 18,7 19,3 19,5 20,0 x Dobra inwestycyjne 
b 116,9 134,4 108,5 116,9 117,7 234,5 
a 5,9 5,7 5,7 6,1 6,3 x Dobra konsumpcyjne trwałe 
b 128,4 118,6 107,2 127,8 123,2 257,0 
a 25,4 23,5 23,7 22,2 21,8 x Dobra konsumpcyjne nietrwałe 
b 107,7 106,5 104,3 106,8 107,7 137,6 
a 20,2 19,8 19,7 19,2 18,0 x Dobra związane z energią 
b 99,2 101,1 96,1 104,7 101,7 102,6 

Produkcja sprzedana ogółem w mld zł 516,4 625,4 644,9 726,9 819,7 x 
Dynamika produkcji ogółem w % 109,8 113,2 103,8 111,5 111,3 160,1 
* dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób 
Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008 GUS, obliczenia DAP MG 
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Istotne różnice w dynamice skutkowały zmianami w strukturze. Znacznie zwiększył się w produkcji 
przetwórstwa przemysłowego udział dóbr inwestycyjnych (w związku z przyspieszeniem inwestycji w 
gospodarce) oraz dóbr zaopatrzeniowych, kosztem dóbr konsumpcyjnych nietrwałych i dóbr związanych 
z energią.  
 
Największy wkład w produkcję przemysłową wnoszą dobra zaopatrzeniowe, a w dalszej kolejności: 
konsumpcyjne nietrwałe i inwestycyjne. 
 
7. Produkcja przemysłowa w przekroju wojewódzkim12 
 
W latach 2003-2007 rozwój przemysłu w poszczególnych województwach nie był równomierny. 
Najszybszy wzrost produkcji (w cenach stałych) miał miejsce w województwach: dolnośląskim (o 
77,5%), śląskim (o 66,1%) oraz pomorskim (o 57,3%). Natomiast najwolniej produkcja wzrosła w 
województwach: kujawsko-pomorskim (o 16,0%), opolskim (o 26,8%) oraz łódzkim (o 30,0%). 
 
Tabela 15 Dynamika i struktura produkcji przemysłowej w przekroju wojewódzkim 

Produkcja w cenach 
bieżących w mln zł 

Struktura w cenach 
bieżących w % 

Dynamika w 
cenach stałych 

(2003 = 100) w % Województwo 
2003 2007 2003 2007 2007 

Dolnośląskie 42.823 78.596 7,6 8,9 177,5 
Kujawsko-pomorskie 28.246 39.116 5,0 4,4 116,0 
Lubelskie 15.155 24.811 2,7 2,8 153,3 
Lubuskie 12.073 18.044 2,1 2,0 141,3 
Łódzkie 32.714 44.449 5,8 5,0 130,0 
Małopolskie 39.143 58.306 6,9 6,6 147,6 
Mazowieckie 112.783 181.651 20,0 20,5 140,9 
Opolskie 13.609 20.275 2,4 2,3 126,8 
Podkarpackie 21.184 30.441 3,8 3,4 136,8 
Podlaskie  9.774 15.264 1,7 1,7 145,4 
Pomorskie 32.920 53.048 5,8 6,0 157,3 
Śląskie 97.135 158.014 17,2 17,9 166,1 
Świętokrzyskie 13.124 21.211 2,3 2,4 156,6 
Warmińsko-mazurskie 14.553 20.330 2,6 2,3 131,1 
Wielkopolskie 61.704 95.799 10,9 10,8 150,1 
Zachodniopomorskie 17.682 25.620 3,1 2,9 135,3 
Razem 564.622 884.975 100,0 100,0 144,4 
Źródło: Roczniki Statystyczne Przemysłu 2004-2008, GUS, obliczenia DAP MG 
 
Podobnie, jak w roku 2003 tak i w roku 2007 największy wkład w produkcję (w cenach bieżących) 
wnoszą województwa: mazowieckie (20,5%), śląskie (17,9%) oraz wielkopolskie (10,8%). Ich łączny 
udział stanowi prawie 50% i zwiększył się z 48,1% do 49,2%. 
 
Zmniejszył się wkład w produkcję przemysłową czterech województw zlokalizowanych na tzw. ścianie 
wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie). W roku 2003 partycypowały 
one w produkcji łącznie w 10,8%, a w 2008 roku w 10,2%. Także zmniejszeniu uległ (z 3,1% do 2,9%) 
udział województwa zachodniopomorskiego, na terenie którego w początkowym okresie transformacji 
ustrojowej zlikwidowano dużą liczbę PGR-ów. 
                                                            
12 Przedstawione informacje dotyczące struktury produkcji przemysłowej w układzie przestrzennym odnoszą się do produkcji 
w cenach bieżących. Dlatego też należy podchodzić do nich z pewną rezerwą. Świadczyć o tym może przykład 
województwa mazowieckiego, w którym realny wzrost produkcji w badanym okresie (40,9%) był niższy od wzrostu w skali 
kraju (44,4%), a mimo to nastąpiło widoczne zwiększenie udziału województwa w produkcji krajowej (liczonej w cenach 
bieżących). 
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W analizowanym okresie nastąpiło umocnienie pozycji województw o wysokim udziale w 
produkcji przemysłowej, kosztem województw pozostałych. Wśród województw o niskim udziale 
w produkcji dominują województwa z tzw. ściany wschodniej. Jednym z czynników 
powodujących tę sytuację jest względny niedorozwój infrastruktury we wschodniej Polsce, co 
skutkuje koncentracją inwestycji (i w efekcie produkcji) w województwach bardziej 
uprzemysłowionych. 
 
8. Podsumowanie 
 
W roku bieżącym mija pięć lat od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W okresie tym PKB 
wzrósł o prawie 30%. Jeszcze szybciej (o ponad 40%) zwiększyła się wartość dodana brutto 
wytworzona w przemyśle. Dużą, aczkolwiek trudną do skwantyfikowania rolę w tak pomyślnym rozwoju 
gospodarki odegrało funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej. W świetle przytoczonych 
wyżej wskaźników makroekonomicznych, ocena przystąpienia naszego kraju do Wspólnoty musi być 
pozytywna. 
 
Następują korzystne zmiany w strukturze produkcji sprzedanej przemysłu.  

− Zgodnie z trendami występującymi w krajach rozwiniętych gospodarczo, także w naszym kraju 
notuje się sukcesywny wzrost udziału przemysłu przetwórczego w produkcji przemysłowej, 
sięgający w ostatnich latach 86%.  

− W ramach przemysłu przetwórczego szczególnie szybko rozwijają się działy zaliczane do 
wysokiej i średnio-wysokiej techniki. Udział tych działów w ogólnej produkcji przetwórstwa 
przemysłowego sukcesywnie wzrasta, do ponad 31% w 2007 roku.  

− Zwiększa się znaczenie sektora prywatnego. Jego udział w przemyśle sięga 85%, a w 
przetwórstwie przemysłowym przekracza 93%.  

− Szybkie tempo wzrostu gospodarczego uzyskiwane w omawianym okresie następowało dzięki 
dynamicznemu wzrostowi popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Sytuacja taka skutkowała 
silnym wzrostem produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych (ponad 2,5-krotnym w analizowanym 
okresie) oraz dóbr inwestycyjnych (prawie 2,5-krotnym).  

− W przekroju wojewódzkim nastąpiło utrwalenie dominującej pozycji czterech województw: 
mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, których łączny udział w produkcji 
przemysłowej przekroczył ostatnio 58%. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wkładu w 
produkcję przemysłową województw zlokalizowanych na tzw. ścianie wschodniej. 

 
Ponad 75% wpływów z eksportu stanowią wpływy z eksportu produktów przemysłowych. Sprzedaż 
eksportowa wzrastała w omawianym okresie szybciej od produkcji sprzedanej przemysłu, a jej udział w 
produkcji przemysłowej przekroczył w 2007 roku 1/3.  
 
Cieniem na pozytywnej ocenie ostatniego pięciolecia kładzie się sytuacja występująca w naszej 
gospodarce w II półroczu 2008 roku oraz w roku 2009. Spowolnienie gospodarcze i notowane w Polsce 
w ostatnim okresie spadki produkcji przemysłowej są jednak konsekwencją światowego kryzysu na 
rynkach finansowych. Kryzys ma charakter globalny i oddziałuje w sposób negatywny, niezależnie od 
przynależności poszczególnych krajów do obszarów gospodarczych (lub braku takiej przynależności). 
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AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW  
Z SEKTORA MSP 
 
Inwestycje są podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorstw. Firmy, które nie 
ponoszą nakładów inwestycyjnych, bądź inwestują w bardzo ograniczonym zakresie, nie są w stanie 
wykorzystać szans rynkowych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż w dłuższej perspektywie takie 
przedsiębiorstwo nie ma szans na przetrwanie walki konkurencyjnej. Zamierzenia inwestycyjne są 
jednak w dużym stopniu uwarunkowane stopniem dostępności środków finansowych. Wielkość 
możliwych do pozyskania środków oraz warunki, na jakich to się odbywa, wpływają w sposób istotny na 
koszty i ryzyko prowadzenia działalności inwestycyjnej. 
 
Można przypuszczać, że wstąpienie Polski do UE, niezależnie od dobrej koniunktury gospodarczej jaka 
miała miejsce w latach 2004-2007, wpłynęło na zwiększenie skłonności polskich przedsiębiorstw do 
inwestowania. Z jednej strony, znacznie zwiększyły się możliwości rynkowe, utożsamiane zasadniczo z 
dostępem do jednolitego rynku europejskiego. Z drugiej strony, pojawiły się nowe formy finansowania 
inwestycji, zwłaszcza fundusze unijne. Ich bezpośredni wpływ na wielkość nakładów inwestycyjnych w 
gospodarce nie jest jeszcze znaczący, ale nie do przecenienia wydaje się wpływ pośredni, związany 
głównie ze zwróceniem uwagi przedsiębiorców, którzy nie korzystają ze środków unijnych, na znaczenie 
inwestycji dla rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Nie bez wpływu na inwestycje sektora MSP jest 
również wsparcie udzielone ze środków strukturalnych funduszom poręczeń kredytowych oraz 
funduszom pożyczkowym.  
 
Integracja z Unią Europejską oznaczała poprawę, w niektórych sferach działalności przedsiębiorstw, 
warunków prawnych prowadzenia biznesu. Jednak nie do końca przełożyło się to na ograniczenie 
ryzyka działalności. Jak wskazują rozmaite badania, polskie przedsiębiorstwa, szczególnie MSP, silnie 
odczuwają istniejące bariery w działalności gospodarczej. Akcentuje się zwłaszcza słabą jakość 
otoczenia instytucjonalno-prawnego, generującego nadmierne koszty i ryzyko prowadzenia działalności. 
Dotkliwym problemem pozostaje wciąż ograniczony dostęp, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, do 
zewnętrznego finansowania. Nie sprzyja to niestety uruchamianiu na szeroką skalę projektów 
inwestycyjnych. Sytuację ratuje jednak fakt, iż polskie firmy (przede wszystkim MSP) w dużym stopniu 
finansują inwestycje ze środków własnych. Ponadto sektor MSP, a na nim będzie się koncentrować 
niniejsza analiza, cechuje się dosyć dużą adaptacyjnością do warunków rynkowych. Integracja była 
niewątpliwie rynkową szansą i możliwe, że została w dużym stopniu wykorzystana, niezależnie od 
istniejących barier w działalności. Celem prezentowanej analizy jest zbadanie czy okres po 2003 r.13 
rzeczywiście charakteryzował się wyraźnym wzrostem aktywności inwestycyjnej MSP oraz jakie zmiany 
jakościowe zaszły w tym zakresie. Dla lepszego zobrazowania tendencji w kształtowaniu się inwestycji 
małych i średnich przedsiębiorstw, sektor ten ukazano na tle dużych firm.  
 

                                                            
13 W całym roku 2004 wystąpił już silny dodatni wpływ akcesji na polską gospodarkę, stąd bardziej właściwą cezurą przy 
ocenie wpływu akcesji na inwestycje MSP jest rok 2003. 
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1. Wielkość i dynamika nakładów inwestycyjnych w okresie 2003-2007 – podstawowe przekroje 
 
Nakłady inwestycyjne sektora MSP stanowiły w 2007 r. 48% nakładów wszystkich przedsiębiorstw. 
Odsetek ten nie uległ więc zmianie od 2003 r. (bezpośrednio poprzedzającego akcesję), chociaż 
przejściowo wzrósł do 50% (2004), aby w 2005 r. zmaleć do 44%. Na przestrzeni badanego okresu 
nakłady inwestycyjne MSP wzrosły o 86%, a więc niemal o tyle samo, o ile zwiększyły się one w dużych 
przedsiębiorstwach.  
 
W przypadku obu wyżej wymienionych kategorii zmiennych uwagę zwraca relatywnie niewielka 
aktywność inwestycyjna małych firm (czyli zatrudniających od 10 do 49 pracowników), za to bardzo 
duża średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób). Podczas gdy małe przedsiębiorstwa poniosły w 
roku 2007 o 48% większe nakłady inwestycyjne niż w 2003 r., firmy średnie zwiększyły inwestycje o 
114%. Tym samym powiększyły swój udział w nakładach inwestycyjnych ogółem o 3 pkt.proc. (z 21 do 
24%), a więc zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich kategorii przedsiębiorstw. Udział firm małych 
zmniejszył się w tym czasie z 14% do 11%.  
 
Można stąd wyciągnąć wniosek, iż firmy średnie były motorami wzrostu, determinowanego wysoką 
dynamiką nakładów inwestycyjnych. Wydaje się, że dostęp do jednolitego rynku europejskiego był 
wyraźnym impulsem prorozwojowym dla tej kategorii podmiotów. W celu pełnego wykorzystania 
możliwości wspólnego rynku, firmy te zaczęły znacznie powiększać wydatki inwestycyjne. Sprzyjała 
temu elastyczność rynkowa średnich firm (w stosunku do dużych podmiotów) oraz znacznie silniejsze, 
w porównaniu do mniejszych przedsiębiorstw zasoby kompetencyjne i finansowe. Jednocześnie bariery 
w działalności gospodarczej nie są dla firm średnich tak dolegliwe jak dla podmiotów małych, a 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw. Oznacza to mniejsze ryzyko prowadzenia działalności, co niewątpliwie 
sprzyja uruchamianiu na większą skalę projektów inwestycyjnych.  
 
Sektor średnich firm okazuje się również liderem aktywności inwestycyjnej, mierzonej dynamiką 
nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do takich zmiennych, jak: liczba podmiotów, liczba pracujących 
i zatrudnionych, przychody ogółem, wynik finansowy brutto. Przykładowo, nakłady inwestycyjne w 
przeliczeniu na 1 podmiot wzrosły w badanym okresie w firmach średnich o prawie 100%, podczas gdy 
w firmach dużych o 55%. Biorąc pod uwagę cały sektor MSP, nakłady przypadające na 1 
przedsiębiorstwo wzrosły w tym czasie o 81%. Należy jednak zauważyć, że liczba firm dużych wzrosła 
w tym okresie znacznie bardziej niż podmiotów z sektora MSP (20% vs 3%).  
 
Wykres 8. Nakłady inwestycyjne sektora MSP w przeliczeniu na 1 podmiot i na 1 pracującego w latach 
2003-2007 (ceny bieżące w zł) 

Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych GUS. 
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Tabela 16. Nakłady inwestycyjne MSP (na tle dużych firm) w latach 2003-2007 w relacji do wybranych 
kategorii ekonomicznych 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 Zmiana 
2007/2003 

Ogółem, w tym: 1.726.536 1.714.983 1.676.775 1.714.915 1.777.076 3 
mikro 1.666.696 1.653.856 1.615.167 1.652.998 1.713.194 3 
małe 42.770 44.370 44.519 44.228 45.184 6 

średnie 14.368 14.003 14.254 14.708 15.452 8 
MSP ogółem 1.723.834 1.712.229 1.673.940 1.711.934 1.773.830 3 

Liczba 
przedsiębiorstw 

duże 2.702 2.754 2.835 2.981 3.246 20 
Ogółem, w tym: 8.139.235 8.160.688 8.287.502 8.556.132 8.969.302 10 

mikro 3.396.685 3.383.470 3.403.095 3.474.574 3.592.817 6 
małe 953.636 967.301 972.030 976.451 1.007.453 6 

średnie 1.478.707 1.461.519 1.494.052 1.542.386 1.619.286 10 
MSP ogółem 5.829.028 5.812.290 5.869.177 5.993.411 6.219.556 7 

Liczba 
pracujących 

(stan w dniu 31 
XII) 

duże 2.310.207 2.348.398 2.418.325 2.562.721 2.749.746 19 
Ogółem, w tym: 77.397 90.392 99.972 114.340 144.280 86 

mikro 10.088 11.364 11.842 14.179 18.321 82 
małe 10.680 11.689 10.612 12.845 15.827 48 

średnie 16.259 21.944 21.703 28.041 34.759 114 
MSP ogółem 37.027 44.997 44.157 55.065 68.907 86 

zmiana r/r - 22% -2% 25% 25% - 
duże 40.370 45.395 55.815 59.275 75.373 87 

Nakłady 
inwestycyjne w 

mln zł 
(ceny bieżące) 

r/r - 12% 23% 6% 27% - 
Ogółem, w tym: 100% 100% 100% 100% 100%  

mikro 13% 13% 12% 12% 13%  
małe 14% 13% 11% 11% 11%  

średnie 21% 24% 22% 25% 24%  
MSP ogółem 48% 50% 44% 48% 48%  

Udział w całości 
nakładów 

inwestycyjnych  

duże 52% 50% 56% 52% 52%  
Ogółem, w tym: 44.828 52.707 59.622 66.674 81.190 81 

mikro 6.053 6.871 7.332 8.578 10.694 77 
małe 249.708 263.444 238.370 290.427 350.279 40 

średnie 1.131.612 1.567.093 1.522.590 1.906.513 2.249.482 99 
MSP ogółem 21.479 26.280 26.379 32.165 38.846 81 

Nakłady 
inwestycyjne w 

przeliczeniu na 1 
podmiot 

 
duże 14.940.785 16.483.297 19.687.831 19.884.267 23.220.271 55 

Ogółem, w tym: 9.509 11.077 12.063 13.364 16.086 69 
mikro 2.970 3.359 3.480 4.081 5.099 72 
małe 11.199 12.084 10.917 13.155 15.710 40 

średnie 10.995 15.015 14.526 18.180 21.466 95 
MSP ogółem 6.352 7.742 7.524 9.188 11.079 74 

Nakłady 
inwestycyjne w 

przeliczeniu na 1 
pracującego 

duże 17.475 19.330 23.080 23.130 27.411 57 
Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych GUS (‘Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku’, 
Warszawa, grudzień 2008 r.) 
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Wskaźnikiem odzwierciedlającym skalę inwestycji sektora MSP może być wielkość nakładów 
inwestycyjnych przypadająca na jednego pracującego. Tutaj również najwyższą dynamiką wykazały się 
średnie firmy (95-proc. wzrost pomiędzy 2003 a 2007 r.). Najniższą stopę wzrostu, podobnie jak w 
przypadku poprzedniego wskaźnika, zaobserwowano wśród małych przedsiębiorstw (40%). Sektor MSP 
zanotował w tym czasie wzrost o 74%, czyli wyraźnie więcej niż duże przedsiębiorstwa (57%). Zbliżone 
relacje występują w przypadku uwzględnienia liczby zatrudnionych. 
 
Relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem, w sektorze MSP jest mniejsza niż w dużych 
przedsiębiorstwach (4% vs 6%). Z kolei relacja nakładów inwestycyjnych do wyniku finansowego brutto 
w sektorze MSP jest relatywnie niewielka i wynosi 40%, podczas gdy w przedsiębiorstwach dużych 
93%. Jednocześnie w samym sektorze MSP występuje duże zróżnicowanie, potwierdzające 
prawidłowość, iż wskaźnik ten wyraźnie rośnie w miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstwa. Świadczy to 
pośrednio o malejącym znaczeniu finansowania inwestycji ze środków własnych w miarę wzrostu 
wielkości przedsiębiorstwa.  
 
Tabela 17. Nakłady inwestycyjne MSP (na tle dużych firm) w latach 2003-2007 w relacji do przychodów i 
wyniku finansowego brutto. 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 Zmiana 
2007/2003 

Ogółem, w tym: 1.951.154 2.193.125 2.264.420 2.558.711 2.887.730 48 
mikro 496.603 541.390 553.120 636.690 671.063 35 
małe 300.844 324.257 322.524 340.232 382.164 27 

średnie 422.572 487.148 501.361 561.269 652.516 54 
MSP ogółem 1.220.019 1.352.795 1.377.005 1.538.191 1.705.743 40 

Przychody ogółem 
w mln zł 

duże 731.135 840.330 887.415 1.020.520 1.181.987 62 
Ogółem, w tym: 132.631 172.516 172.548 201.945 253.919 91 

mikro 54.334 64.225 70.321 79.603 99.797 84 
małe 21.240 21.188 21.927 24.159 31.105 46 

średnie 21.464 27.139 25.499 33.170 42.140 96 
MSP ogółem 97.038 112.552 117.747 136.932 173.042 78 

Wynik finansowy 
brutto w mln zł 
(ceny bieżące) 

duże 35.593 59.964 54.801 65.013 80.877 127 
Ogółem, w tym: 77.397 90.392 99.972 114.340 144.280 86 

mikro 10.088 11.364 11.842 14.179 18.321 82 
małe 10.680 11.689 10.612 12.845 15.827 48 

średnie 16.259 21.944 21.703 28.041 34.759 114 
MSP ogółem 37.027 44.997 44.157 55.065 68.907 86 

Nakłady 
inwestycyjne w mln 

zł 
(ceny bieżące) 

duże 40.370 45.395 55.815 59.275 75.373 87 
Ogółem, w tym: 4 4 4 4 5  

mikro 2 2 2 2 3  
małe 4 4 3 4 4  

średnie 4 5 4 5 5  
MSP ogółem 3 3 3 4 4  

Relacja nakładów 
inwestycyjnych do 

przychodów 
ogółem 

duże 6 5 6 6 6  
Ogółem, w tym: 58 52 58 57 57  

mikro 19 18 17 18 18  
małe 50 55 48 53 51  

średnie 76 81 85 85 82  
MSP ogółem 38 40 38 40 40  

Relacja nakładów 
inwestycyjnych do 

wyniku finans. 
brutto 

duże 113 76 102 91 93  
Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych GUS 
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2. Nakłady inwestycyjne w ujęciu branżowym  
 
Agregacją, w której nakłady inwestycyjne ponoszone przez MSP (jak i duże firmy) są największe, jest 
przemysł. W 2007 r. sektor MSP w przemyśle poniósł nakłady inwestycyjne o wartości przekraczającej 
22 mld zł, czyli 74% więcej niż w 2003 r. Stanowiło to 33% wszystkich nakładów ogółem małych i 
średnich przedsiębiorstw. 82% tych nakładów przypadało na przetwórstwo przemysłowe. Udział MSP w 
całości nakładów poniesionych w ramach tej sekcji zmniejszył się w badanym okresie z 39% do 37%, co 
może świadczyć o zmniejszającej się roli tego sektora w przetwórstwie przemysłowym, a zarazem o 
wzroście relatywnego znaczenia dużych przedsiębiorstw.  
 
W okresie bezpośrednio poprzedzającym akcesję, 22% nakładów inwestycyjnych sektora MSP 
przypadało na handel i naprawy. W 2007 r. udział tej sekcji zmniejszył się do 19%. Sekcja ta 
charakteryzowała się również najniższą dynamiką nakładów (60%) w badanym okresie. Z kolei nakłady 
inwestycyjne dużych przedsiębiorstw wzrosły w tym czasie o 103%, a udział dużych firm w nakładach 
sekcji zwiększył się z 34% do 39%. Wydaje się, że było to wynikiem dynamicznego rozwoju wielkich, 
zagranicznych sieci handlowych w warunkach jednolitego rynku. Dynamika nakładów inwestycyjnych w 
działalności handlowej była bardzo zróżnicowana w sektorze MSP. I tak, średnie firmy handlowe 
dotrzymywały tempa dużym firmom, zwiększając nakłady inwestycyjne o 98%, zaś firmy mikro wykazały 
46-proc. wzrost. Najmniejszy wzrost nakładów zaobserwowano w małych firmach handlowych – jedynie 
36%. Wydaje się, że właśnie ta grupa przedsiębiorców straciła najbardziej w wyniku zaostrzonej 
konkurencji ze strony dużych przedsiębiorstw handlowych.  
 
Większym niż przeciętny w sektorze MSP, bo 91-proc. wzrostem nakładów inwestycyjnych pomiędzy 
2003, a 2007 rokiem wykazały się małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane. Firmy duże zwiększyły w 
tym okresie swoje nakłady o 221%, co skutkowało powiększeniem ich udziału w tej sekcji z 12% do 
19%. Niemniej jednak w budownictwie wciąż zaznacza się największa, po sekcji ‘obsługa 
nieruchomości i firm’, specjalizacja sektora MSP. 
 
Analizując udział poszczególnych sekcji w nakładach inwestycyjnych MSP, uwagę zwraca wzrastające 
znaczenie większości sekcji należących do sektora usług. Małe i średnie podmioty zajmujące się 
obsługą nieruchomości i firm zwiększyły w badanym okresie nakłady inwestycyjne o 118% - z ok. 7 mld 
zł do prawie 15 mld zł. Znacznie wyższy niż przeciętny wzrost nakładów przełożył się na zwiększenie 
udziału tej sekcji w całości nakładów inwestycyjnych sektora MSP z 18% do 21%. Najbardziej 
spektakularny wzrost nakładów w warunkach integracji z UE dotyczył MSP zajmujących się 
pośrednictwem finansowym. Zanotowano wzrost o 323%, co doprowadziło do powiększenia udziału tej 
sekcji w nakładach inwestycyjnych MSP (z 1% do 3%). Niemniej jednak w dużych przedsiębiorstwach 
nakłady te rosły jeszcze szybciej, w związku z czym udział MSP w tej sekcji spadł z 61% do 59%. 
Wydaje się, że w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na usługi pośrednictwa finansowego, 
sekcja ta pozostanie obszarem dużej aktywności inwestycyjnej MSP. 
 
Rosnące znaczenie w nakładach inwestycyjnych sektora MSP odegrały również takie sekcje usługowe, 
jak ‘ochrona zdrowia i opieka społeczna’ oraz ‘pozostała działalność usługowa komunalna ...’. Udział ich 
zwiększył się w analizowanym okresie odpowiednio z 1% do 2% oraz z 2% do 3%. W obu przypadkach 
dynamika inwestycji wyniosła 127%. Nakłady dużych firm wzrastały jednak w szybszym tempie, w 
związku z czym udział MSP wyraźnie spadł w obu sekcjach.  
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Tabela 18. Nakłady inwestycyjne MSP (na tle dużych firm) w roku 2003 i 2007 w podziale na sekcje PKD* 
Nakłady inwestycyjne 

Ceny bieżące (mln zł) 
Udział 

MSP/dużych w 
poszczególnych 

sekcjach 

Udział 
poszczególnych 
sekcji w całości 

nakładów 
MSP/dużych 

Sekcje Wyszczegól
nienie 

2003 2007 

Zmiana 
2007/2003 

2003 2007 2003 2007 
Ogółem 77.397,5 144.279,6 86 100 100 - - 
MSP 37.026,9 68.906,6 86 48 48 - - Ogółem, w tym: 
duże 40.370,5 75.373,0 87 52 52 - - 
Ogółem 39.070,1 68.876,3 76 100 100 50 48 
MSP 12.980,5 22.573,4 74 33 33 35 33 Przemysł 
duże 26.089,6 46.303,0 77 67 67 65 61 
Ogółem 28.205,9 50.578,1 79 100 100 36 35 
MSP 10.950,3 18.595,4 70 39 37 30 27 

w tym 
Przetwórstwo 
przemysłowe duże 17.255,6 31.982,7 85 61 63 43 42 

Ogółem 3.718,9 7.681,1 107 100 100 5 5 
MSP 3.265,4 6.223,2 91 88 81 9 9 Budownictwo 
duże 453,5 1.457,9 221 12 19 1 2 
Ogółem 12.138,6 21.185,9 75 100 100 16 15 
MSP 8.057,8 12.906,5 60 66 61 22 19 Handel i naprawy 
duże 4.080,8 8.279,4 103 34 39 10 11 
Ogółem 1.056,3 1.987,8 88 100 100 1 1 
MSP 778,2 1.293,7 66 74 65 2 2 Hotele i restauracje 
duże 278,1 694,2 150 26 35 1 1 
Ogółem 10.388,4 18.019,8 73 100 100 13 12 
MSP 2.977,2 5.267,0 77 29 29 8 8 

Transport, gospodarka 
magazynowa i 

łączność duże 7.411,2 12.752,7 72 71 71 18 17 
Ogółem 762,8 3.334,2 337 100 100 1 2 
MSP 468,4 1.980,5 323 61 59 1 3 Pośrednictwo 

finansowe duże 294,4 1.353,7 360 39 41 1 2 
Ogółem 8.150,6 17.914,3 120 100 100 11 12 
MSP 6.765,6 14.778,6 118 83 82 18 21 

Obsługa 
nieruchomości i firm, 

nauka duże 1.385,0 3.135,7 126 17 18 3 4 
Ogółem 555,5 1.345,2 142 100 100 1 1 
MSP 510,8 1.157,5 127 92 86 1 2 Ochrona zdrowia i 

opieka społeczna duże 44,8 187,7 319 8 14 0 0 
Ogółem 1.192,6 3.133,4 163 100 100 2 2 
MSP 861,7 1.952,9 127 72 62 2 3 

Pozost. działalność 
usługowa komunalna, 

społeczna i 
indywidualna duże 330,9 1.180,5 257 28 38 1 2 

* w tabeli pominięto Leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo (sekcja A dział 02 + sekcja B dział 05) oraz Edukację (sekcja M) 
Źródło: Opracowanie DAP MG na podst. danych GUS. 
 

3. Zróżnicowanie regionalne aktywności inwestycyjnej MSP 
 
Wartość współczynnika zmienności14 nakładów inwestycyjnych MSP w województwach (82% w 2007 r.) 
świadczy o ich wyraźnym zróżnicowaniu regionalnym. Jest ono nawet większe niż w przypadku, 
gdybyśmy badali zróżnicowanie np. liczby firm działających w poszczególnych województwach. 
Niemniej jednak zróżnicowanie to jest mniejsze niż w poprzedzającym akcesję 2003 roku (92%). 
Względne zróżnicowanie regionalne sektora MSP znacznie maleje, gdy odniesiemy nakłady ogółem do 
liczby podmiotów, a więc gdy sprowadzimy ocenę bardziej do statystycznego „przedstawiciela” MSP w 
regionie. Za to spadek (w 2007 r. względem 2003 r.) regionalnego zróżnicowania pod względem 

                                                            
14 Jest to jedna ze statystycznych miar zróżnicowania, będąca ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej. 
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nakładów przypadających na jedno przedsiębiorstwo jest jeszcze bardziej wyraźny. Wydaje się, że 
może on być do pewnego stopnia efektem wdrażania polityki strukturalnej UE, utożsamianej głównie z 
wydatkowaniem środków z funduszy strukturalnych. Wpływ ten może być bezpośredni, czyli związany z 
inwestycjami MSP współfinansowanymi ze środków unijnych, jak i pośredni, wynikający np. z inwestycji 
w infrastrukturę techniczną w regionach, co z kolei wpływa na aktywizację działalności gospodarczej.  
 
Wyrazem zmniejszania się różnic pomiędzy regionami w zakresie aktywności inwestycyjnej MSP jest 
malejący udział dotychczasowych liderów pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych. Sektor 
MSP w województwie mazowieckim zmniejszył swój udział z 24% do 23%, przy znacznie niższej niż 
przeciętna dynamice wzrostu 2007/2003 (w przeliczeniu na 1 podmiot), wynoszącej niespełna 60%. W 
województwie śląskim MSP partycypowały w 2007 r. w 10% nakładów inwestycyjnych ogółem sektora 
MSP wobec 12% w 2003 r. Wyraźny spadek udziału zanotowały małe i średnie firmy z województwa 
wielkopolskiego (z 12% do 9%), przy czym uwagę zwraca najniższy w kraju wzrost nakładów na 
inwestycje w przeliczeniu na 1 podmiot – jedynie 27%.  
 
Najmniejszy udział (2%) w nakładach ogółem charakteryzuje MSP z województwa lubuskiego, 
opolskiego oraz podlaskiego. W pozostałych województwach z tzw. ściany wschodniej udział ten waha 
się od 3% (lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) do 4% (podkarpackie). W porównaniu z 
2003 r. udziały te zmieniły się jedynie w województwie świętokrzyskim (wzrost o 1 p.p.) oraz w 
województwie opolskim (spadek o 1 p.p.). 
 
Jeśli chodzi o dynamikę nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 podmiot, w badanym okresie 
liderami wzrostu były MSP z województw: łódzkiego (167%), zachodniopomorskiego (159%), 
pomorskiego (147%), podlaskiego (139%), świętokrzyskiego (120%) oraz dolnośląskiego (100%).  
 
Tabela 19. Nakłady inwestycyjne MSP w latach 2003 i 2007 w układzie regionalnym 

Nakłady inwestycyjne ogółem Nakłady inwestycyjne w 
przeliczeniu na 1 podmiot Liczba MSP 

(tys.) w cenach bieżących  
(mln zł) Udział % 

w cenach 
bieżących 

(tys. zł) 
Województwa 

2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 

Zmiana 
2007/2003 

O G Ó Ł E M 1.723,8 1.773,8 37.026,9 68.906,6  100  100 21 39 81 
Dolnośląskie  135,4 140,6 2.555,6 5.306,6 7 8 19 38 100 
Kujawsko-pomorskie  83,9 88,5 1.651,0 2.839,7 4 4 20 32 63 
Lubelskie 72,5 77,6 971,2 1.897,9 3 3 13 24 83 
Lubuskie 44,5 47,7 891,5 1.701,9 2 2 20 36 78 
Łódzkie  121,0 121,3 1.905,2 5.106,8 5 7 16 42 167 
Małopolskie 149,1 159,4 2.913,9 5.122,1 8 7 20 32 64 
Mazowieckie  272,4 300,1 8.884,4 15.566,5 24 23 33 52 59 
Opolskie  37,0 39,2 949,3 1.463,4 3 2 26 37 46 
Podkarpackie 68,0 69,6 1.405,5 2.533,5 4 4 21 36 76 
Podlaskie  44,4 45,5 698,8 1.712,4 2 2 16 38 139 
Pomorskie  111,1 114,8 2.196,8 5.602,0 6 8 20 49 147 
Śląskie 219,5 192,2 4.412,1 7.150,8 12 10 20 37 85 
Świętokrzyskie 48,0 46,5 823,6 1.757,7 2 3 17 38 120 
Warmińsko-
mazurskie 51,7 56,5 930,3 1.748,0 3 3 18 31 72 
Wielkopolskie  168,8 178,0 4.566,2 6.123,5 12 9 27 34 27 
Zachodniopomorskie 96,8 96,3 1.271,4 3.273,9 3 5 13 34 159 

Współczynnik 
zmienności 63% 63% 92% 82% 92 82 25% 18% 45 

Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych GUS 
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4. Podsumowanie 
 
Integracja Polski z Unią Europejską niewątpliwie miała istotny wpływ na inwestycje przedsiębiorstw z 
sektora MSP. Zbadanie siły możliwych czynników, które o tym zadecydowały, wymagałoby 
pogłębionych badań empirycznych. Nie ma jednak wątpliwości, że przyczyniły się do tego: dostęp do 
jednolitego rynku europejskiego, poprawa warunków ramowych prowadzenia działalności, zwiększony 
napływ inwestycji zagranicznych oraz wykorzystanie funduszy unijnych.  
 
Wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP pomiędzy 2003 a 2007 rokiem był niemal identyczny, 
jak w dużych przedsiębiorstwach i zbliżył się do 90%. W pierwszym roku członkostwa Polski w UE 
roczna dynamika nakładów inwestycyjnych była prawie dwukrotnie wyższa niż w dużych firmach, co 
świadczy o bardzo szybkiej reakcji sektora MSP na szanse, które pojawiły się w otoczeniu rynkowym. 
Obraz ten nieco psuje ujemna roczna dynamika w 2005 r., co należy jednak wiązać z tzw. efektem 
bazy. Niezależnie od przyjętego miernika aktywności inwestycyjnej sektora MSP, zdecydowanymi 
liderami okazały się przedsiębiorstwa średniej wielkości, a na drugim biegunie znalazły się 
przedsiębiorstwa małe, zatrudniające od 10 do 49 osób.  
 
Na przestrzeni badanego okresu wzrosła rola inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających 
w sektorze usług. Bardzo dużą dynamiką wzrostu nakładów inwestycyjnych charakteryzują się 
zwłaszcza MSP z sekcji ‘pośrednictwo finansowe’. Jedyną sekcją usługową, w której zanotowano 
spadek udziału MSP w nakładach inwestycyjnych, jest handel. Wydaje się, że znaczenie usług w 
działalności inwestycyjnej MSP będzie nadal wzrastać (kosztem przetwórstwa przemysłowego). Będzie 
temu sprzyjać pogłębiająca się integracja unijnego rynku usług. 
 
Nie można wykluczyć, że malejące zróżnicowanie regionalnej aktywności inwestycyjnej sektora MSP 
było do pewnego stopnia wynikiem wdrażania polityki strukturalnej UE, ukierunkowanej m.in. na 
stwarzanie warunków dla bardziej równomiernego rozwoju regionów. Znaczyłoby to, że fundusze unijne 
wywarły relatywnie większy wpływ na MSP w regionach „doganiających” (np. zachodniopomorskie) niż 
w grupie bardziej rozwiniętych województw, będących liderami pod względem poziomu nakładów 
inwestycyjnych MSP (zwłaszcza mazowieckie i wielkopolskie). Hipoteza ta wymagałaby jednak 
potwierdzenia w drodze bardziej pogłębionych badań.  
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EUROPA BEZ GRANIC, A WIEDZA? – DZIAŁALNOŚĆ 
INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 
 
Wejście do Unii Europejskiej zapoczątkowało nową erę w życiu gospodarczym przedsiębiorstw w 
Polsce. Akcesji towarzyszyły zarówno optymistyczne prognozy co do dalszego rozwoju, jak również 
pewna obawa mająca swoje przyczyny w aspekcie, który można określić jako społeczny, mianowicie 
lęku przed nieznanym. Dziś, po 5 latach, można zdecydowanie stwierdzić, że wejście do UE 
bezapelacyjnie wpłynęło na wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Implementacja 
dyrektyw unijnych, wdrażanie programów operacyjnych skoncentrowanych na kluczowych obszarach 
przyczyniły się do szybkiego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu zaufania podmiotów zagranicznych, 
mających strategiczne znaczenie w transferze wiedzy i technologii. Jak powyższe czynniki wpłynęły na 
innowacyjność podmiotów gospodarczych, w tym MŚP? Czy w dobie cywilizacji wiedzy 
przedsiębiorstwa w Polsce w pełni wykorzystały korzyści płynące z akcesji?  
 
Na konkurencyjność gospodarki wpływ ma wiele czynników, na które składają się zarówno kwestie 
regulacyjne związane m.in. z prawodawstwem, kosztami pracy i kapitału, dostępem do kapitału, 
sądownictwem gospodarczym, związane z funkcjonowaniem rynków, jak i czynniki związane ze 
zdolnością do tworzenia oraz adaptacji innowacji. W ostatnich latach szczególna uwaga przykładana 
jest właśnie do ostatniego czynnika, uważanego za tworzącego trwałą i stabilną wartość dodaną, gdyż 
wiedzę - w dzisiejszych czasach - charakteryzuje jedna z najwyższych wartości majątkowych w 
przedsiębiorstwach. 
 
Wpływ innowacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw jest wielopłaszczyznowy. W skali mikro warunkuje 
wydajność i efektywność przedsięwzięć, oddziałuje na wielkość sprzedaży i udział w rynku. W szerszym 
ujęciu przekłada się na wyższą konkurencyjnością regionu lub całej gospodarki. Działalność 
innowacyjna przedsiębiorstw jest uzależniona od zasobów wiedzy, wykorzystywanej technologii, stylu 
zarządzania, zasobów ludzkich i finansowych.  

 
Podejmowana przez przedsiębiorstwa działalność innowacyjna jest odmienna w zależności od tego w 
jakim otoczeniu one działają. I tak w stabilnym środowisku będą na nią wpływać sprzedaż oraz koszty, 
dlatego też przedsiębiorcy będą się koncentrować na innowacjach przyrostowych, a więc bazujących na 
podobnych, co dotychczas, zasobach i relacjach, mających na celu doskonalenie istniejących niż 
tworzenie nowych produktów, które odpowiadają na sygnały płynące z rynku, od dostawców i klientów. 
Natomiast w środowisku mniej stabilnym przedsiębiorstwo jest zmuszone do poszukiwania nowych 
rynków zbytu, wprowadzania nowych produktów i technologii, metod produkcji i zarządzania. Efektem 
takiego podejścia może być szereg powiązań dla uzyskania niezbędnych informacji, wiedzy, technologii. 
Z kolei powiązania te będą właściwie skutkowały, jeżeli pozyskana wiedza będzie udostępniana i 
wykorzystywana w przedsiębiorstwie, przekładając się na innowacje.  

 
Przedsiębiorstwa podejmują działalność innowacyjną w ściśle określonych celach, przy czym cele te 
mogą być różne w zależności jakich obszarów dotyczą np.: produktów, rynków, jakości. Wdrożenie 
innowacji nie zawsze jednak oznacza osiągniecie tych celów, zawsze natomiast przynosi efekty, 
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niejednokrotnie nawet niezamierzone, ale faktycznie obserwowane, przy czym nierzadko – odłożone w 
czasie. Czynniki z obszaru konkurencji, popytu i rynków stanowią siłę napędową do innowacji 
produktowych, niekiedy marketingowych. Z obszarem produkcji i dostaw związane są innowacje 
procesowe oraz organizacyjne, a z miejscem pracy głównie organizacyjne. Na powodzenie innowacji 
wpływa ich jakość, stan sektora, sytuacja regionu oraz system zarządzania wiedzą i innowacją w danym 
przedsiębiorstwie.  
 
Dlatego też wejście do Unii Europejskiej, nowe otoczenie nie tylko konkurencyjne ale również 
regulacyjne, wpłynęło na działalność przedsiębiorstw w Polsce, na wiele obszarów ich działania, 
m.in. na ich innowacyjność. 

 
Skala i dynamika prowadzonej działalności innowacyjnej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim 
jest to wielkość przedsiębiorstwa. Podmioty średnie i duże znacznie częściej niż małe inwestują w 
innowacje. Każda działalność musi posiadać źródła finansowania. Od wielkości podmiotu zależą jego 
zasoby finansowe, dlatego też podmioty większe mają większe możliwości finansowania inwestycji. 
Ponadto, badania jednoznacznie wskazują, że pewne sektory gospodarki charakteryzują się wyższą 
niż przeciętna innowacyjnością, np. sektor wysokiej techniki. Ponadto przedsiębiorstwa przemysłowe są 
znacznie bardziej innowacyjne niż przedsiębiorstwa sektora usług, co jest związane z samą specyfiką 
innowacji. Badania wskazują, że podmioty sektora publicznego są znacznie bardziej innowacyjne niż 
sektora prywatnego. Analiza danych pozwala również na sformułowanie tezy, że o działalności 
innowacyjnej decyduje też jego samoświadomość przedsiębiorców o roli innowacji, a skuteczność 
podjętej strategii zależy od umiejętności i jakości kadry zarządzającej.  
 
Przedsiębiorstwa coraz silniej inwestują w innowacje, o czym świadczą nakłady na działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych, które charakteryzuje tendencja rosnąca. W latach 1999-
2003 nakłady te rosły średniorocznie o ok. 1,6%, natomiast w latach 2003-2007 o 7,4%, co świadczy o 
zdynamizowaniu nakładów w działalności innowacyjnej. W 2003 roku nakłady na działalność 
innowacyjną wyniosły 15,5 mld zł podczas gdy w 2007 roku 20,2 mld zł. Szczególnie wysoką dynamikę 
obserwowano w latach 2006-2007, kiedy to nakłady wzrosły odpowiednio o 12,9% i 21,7%. 
 
Wykres 9. Struktura nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych wg sektorów 
własności w 2003 r. (lewy wykres) i w 2007 r. (prawy wykres) 
ktor publiczny
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podst. danych GUS. 
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Prowadzenie działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa jest równoznaczne z ponoszeniem 
nakładów na tę działalność. Należy zauważyć, że od 2002 roku zmniejsza się udział przedsiębiorstw 
przemysłowych ponoszących nakłady na działalność innowacyjną15. W 2007 roku wskaźnik ten wyniósł 
31,8%, podczas gdy w 2003 roku – 39,3%. Przedsiębiorstwa sektora publicznego częściej prowadzą 
działalność innowacyjną niż podmioty sektora prywatnego. Różnica między sektorami wynosiła w 2003 
roku 4,6 pkt proc., natomiast w 2007 roku była ponad dwukrotnie większa i wyniosła 10,2 pkt proc. 
Spadek udziału podmiotów angażujących się w działalność innowacyjną był zdecydowanie silniejszy w 
sektorze prywatnym, co w świetle postulatów komercjalizacji nauki należy uznać za zjawisko 
negatywne.  
 
Tabela 20 Różnice między sektorami własności w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

2003 2007  
Udział 

przedsiębiorstw 
ponoszących 
nakłady na 
działalność 
innowacyjną 

Nakłady na 
działalność 

innowacyjną w 
przeliczeniu na 1 
przedsiębiorstwo 

(tys. zł) ceny 
bieżące 

Udział 
przedsiębiorstw 
ponoszących 
nakłady na 
działalność 
innowacyjną 

Nakłady na 
działalność 

innowacyjną w 
przeliczeniu na 1 
przedsiębiorstwo 

(tys. zł) ceny 
bieżące 

Sektor publiczny 43,3% 4 054,8 41,1% 8 929,8 
Sektor prywatny 38,7% 5 087,1 30,9% 5 516,8 

 Własność zagraniczna 46,5% 12 202,8 36,6% 12 123,4 
Źródło: Opracowanie DAP MG na podst. danych GUS. 
 
Podmioty silnie zasilane kapitałem zagranicznym są uważane za bardziej innowacyjne z racji 
efektywniejszego i szybszego transferu know-how. Dane dla Polski nie potwierdzają jednak tego. W 
2007 roku udział podmiotów, stanowiących własność bądź dominującą własność zagraniczną16 
zmniejszył się najsilniej, o prawie 10 pkt proc.  
 
Nastąpił wzrost nakładów jednostkowych na działalność innowacyjną, przypadających na 1 
przedsiębiorstwo. W 2003 roku osiągnęły poziom 4,9 mln zł, podczas gdy w 2007 roku były o 43,3% 
wyższe (7,1 mln zł). Warto dodać, że w latach 2004-2006 nie obserwowano istotnych zmian w tym 
zakresie. Wzrost w sektorach nie jest równomierny: w sektorze publicznym 2,5-krotny, natomiast w 
prywatnym o 31%. Własność zagraniczna odnotowała nieznaczny spadek nakładów jednostkowych. 
 
Chociaż nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle wzrosły, to te zadowalające wyniki nie 
przełożyły się na większą skłonność przedsiębiorstw do zaangażowania kapitału w działalność 
innowacyjną, o czym informuje wskaźnik udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność 
innowacyjną. Nadal więc znaczny odsetek przedsiębiorstw w Polsce – w 2007 r. 68,2% - nie upatruje 
w innowacjach źródła przyszłej przewagi konkurencyjnej. Innowacje – można zaryzykować - stały się 
towarem pożądanym przez ograniczoną liczbę podmiotów.  
 
Reorientacja nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych jest 
związana z takimi obszarami aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa jak: działalność B+R, 
zakup technologii i praw, nakłady inwestycyjne na budynki, budowle, urządzenia techniczne, 
szkolenia i marketing. W Polsce od wielu lat podnoszona jest kwestia niewystarczającego 
finansowania działalności B+R przez sektor prywatny. Chociaż nakłady na B+R w całej 

                                                            
15 Dane GUS, dot. podmiotów działających w przemyśle o liczbie pracujących pow. 49 osób. 
16 Podmioty, których mienie stanowi własność podmiotów zagranicznych lub własność podmiotów zagranicznych i własność 
prywatna krajowych osób prawnych i/lub fizycznych, przy czym udział mienia podmiotów zagranicznych jest większy od 
udziału mienia podmiotów krajowych prywatnych. 
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gospodarce cechuje tendencja rosnąca to wielkość nakładów na B+R przedsiębiorstw 
przemysłowych w 2007 roku była niższa w 2003 roku.  
 
Tabela 21 Nakłady na działalność B+R oraz innowacyjną (mld zł) 

  2003 2004 2005 2006 2007 
wartość 4,6 5,2 5,6 5,9 6,7 Nakłady na B+R ogółem 

dynamika - 113,1 108,1 105,7 113,2 
wartość 15,5 15,6 14,7 16,6 20,2 Nakłady przedsiębiorstw 

przemysłowych na działalność 
innowacyjną dynamika - 100,8 93,9 112,9 121,7 

wartość 1,7 1,2 1,4 1,5 1,6 Nakłady przedsiębiorstw 
przemysłowych na działalność B+R dynamika - 67,6 121,5 107,6 107,6 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Przedsiębiorstwa przeznaczają swoje nakłady na działalność innowacyjną najczęściej na zakup maszyn 
i urządzeń. W 2003 roku 63,3% nakładów przeznaczono na ten cel, a w 2007 roku 58,8%. W ramach 
tych funduszy w 2003 roku 43,3% nakładów przeznaczono na maszyny i urządzenia techniczne 
pochodzące z importu, natomiast w 2007 roku, udział ten zmniejszył się do 38,2%. Inwestycje w 
budynki i budowle stale rosną i stanowią już prawie ¼ nakładów na działalność innowacyjną, i chociaż 
są z nią związane, trudno je stricte za takie uznać. Coraz bardziej zyskującym na znaczeniu kierunkiem 
alokacji środków na działalność innowacyjna jest marketing związany z nowymi i ulepszonymi 
projektami. Zmniejsza się udział zakupionych dokumentacji i praw. Zmiany te świadczą o 
odtworzeniowym charakterze działalności innowacyjnej, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Z drugiej 
strony, być może podmioty są na etapie prac wstępnych związanych z przygotowaniem odpowiedniej 
infrastruktury, których efekty zostaną rozłożone w czasie.  
 
Tabela 22 Struktura nakładów na działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych 

Lata działalność 
B+R 

zakup 
gotowej 

technologii w 
postaci doku-

mentacji 
 i praw 

oprogramowa
nie 

nakłady 
inwestycyjne 
na budynki i 

budowle 

nakłady 
inwestycyjne 
na maszyny i 
urządzenia 
techniczne 

szkolenie 
personelu 
związane 
z działal-
nością  

innowacyjną 

marketing 
dotyczący 
nowych  

i zmoderni-
zowanych 
wyrobów 

2003 11,1 4,8 2,4 15,6 63,3 0,2 1,4 
2004 7,5 2,8 0,1 23,2 59,8 0,3 2,6 
2005 9,6 2,4 2,0 24,1 58,6 0,3 2,0 
2006 9,2 2,0 2,9 22,8 58,8 0,3 2,8 
2007 8,1 1,7 1,8 24,2 58,8 0,3 3,1 

Źródło: DAP MG na podst. danych GUS. 
 
Podsumowując, w badanym okresie 2003-200717 najsilniej wzrosły nakłady na marketing (prawie 
3-krotnie), szkolenia personelu (prawie 2,5-krotnie), budynki i budowle (2-krotnie). Słabszy 
wzrost dotyczył maszyn i urządzeń (ok. 21%). Spadek jak już wcześniej zauważono 
obserwowany był w działalności B+R (ok. 5%), oprogramowaniu (ok. 3%) oraz w zakupie 
technologii i praw najsilniejszy - ok. 55%. Przedsiębiorstwa, po akcesji do UE, ucząc się od swoich 
zachodnich partnerów, coraz większą uwagę przykładają do tzw. miękkich innowacji, tj. szkoleń, 
marketingu. Uwzględniając rolę jaką pełni kapitał ludzki w tworzeniu obecnych czasach cywilizacji 
wiedzy, a z drugiej strony rolę marketingu w procesie skutecznej sprzedaży, zmiany te należy 
odczytywać jako pozytywne. Rozpatrując różnice międzysektorowe, warto zauważyć, że udział 
wydatków na marketing jest ponad 9-krotnie większy w przypadku podmiotów sektora prywatnego niż 
publicznego. Jednocześnie podmioty te są mniej „otwarte”, gdyż różnice w udziałach nakładów na 
maszyny i urządzenia z importu między sektorem prywatnym a publicznym jest prawie 6-krotna. 
                                                            
17 Dynamika 2007/2003. 
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By przedsiębiorstwo mogło efektywnie wydatkować środki na działalność innowacyjną, najpierw musi je 
pozyskać. W Polsce przedsiębiorstwa przemysłowe bazują przede wszystkim na środkach własnych. W 
tym przypadku sytuacja pomimo pewnych wahań nie uległa radykalnym zmianom. Główne źródło 
finansowania to przede wszystkim środki własne. Nadal w niewielkim stopniu wykorzystywane są źródła 
zewnętrzne takie jak kredytowanie, fundusze wysokiego ryzyka, czy fundusze unijne. Przedsiębiorstwa, 
obawiając się więc wysokiego ryzyka związanego z podejmowaniem nowej działalności, zachowując się 
bezpiecznie, finansują ją z nadwyżki finansowej. Brak wystarczającej świadomości o wartości dodanej 
tworzonej w procesie innowacji, nie sprzyja inwestowaniu zewnętrznemu. Chociaż w 2007 roku w 
porównaniu do 2003 roku środki otrzymane z budżetu wzrosły najsilniej (2-krotnie), to nadal ich udział 
jest nieznaczny (ok. 1%). W dalszej kolejności wzrosły środki własne (ok. 46%), pozyskane z zagranicy 
(ok. 40%) i kredyty bankowe (ok. 36%). Środki pochodzące z funduszy kapitału ryzyka spadły aż o 62%, 
podobnie jak pozostałe środki (o ok. 36%). W 2007 roku sektor publiczny pozyskał środki z funduszy 
ryzyka 12-krotnie przekraczające uzyskane przez przedsiębiorstwa prywatne.  
 
Wykres 10. Struktura nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych wg 
źródeł w 2003 roku (lewy wykres) i w 2007r. (prawy wykres) 

66%

1%
1%
0%

14%

18% własne

otrzymane z
budżetu
pozyskane z
zagranicy
fundusze
kapitału ryzyka
kredyty
bankowe
pozostałe

 
75%

1%
1%
0%

14%

9%

Źródło: DAP MG na podst. danych GUS. 
 
Efektem skutecznie podjętej działalności innowacyjnej powinno być wdrożenie innowacji. Z uwagi na 
długotrwały charakter wdrożeń - GUS w swych badaniach rozpatruje innowacje wprowadzone w okresie 
trzyletnim poprzedzającym badanie. Za przedsiębiorstwa innowacyjne uznawane są te, które 
wprowadziły innowacje. W ślad za malejącym udziałem podmiotów prowadzących działalność 
innowacyjną zmniejsza się udział przedsiębiorstw innowacyjnych. W 2004 roku18 wyniósł on 45,6%, a w 
2007 roku 36,7%.  
 

                                                            
18 Innowacje wdrożone w latach 2002-2004. 
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Tabela 23. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle wg sektorów własności oraz wielkości (w %)  
 2004 2007 

Ogółem 45,6 36,7 
Sektor publiczny 52,0 44,1 
Sektor prywatny 44,7 36,0 

Własność zagraniczna 52,3 42,0 
Podmioty    

-średnie (50-249 pracujących) 40,6 31,3 
-duże (pow. 250 pracujących) 67,2 59,2 

Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Podobnie jak z nakładami na działalność innowacyjną, również i w przypadku wprowadzeń innowacji, 
sektor publiczny cechują lepsze wyniki. Podmioty mniejsze są mniej innowacyjne niż większe, co ma 
związek nie tylko z zasięgiem danego przedsiębiorstwa ale również możliwościami finansowania 
działalności innowacyjnej. Brak jest symptomów o wyrównywaniu się poziomów innowacyjności między 
podmiotami średnimi a dużymi. 
 
Wykres 11. Sprzedaż produktów (lewa oś) i produkcja sprzedana wyrobów (prawa oś) 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych 
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Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Sprzedaż produktów nowych i zmodernizowanych, po okresach wzrostu w 2004 i w 2005 roku, w 
kolejnych latach zmniejszyła się o 7,8% w 2006 r. i 11,9% w 2007 r. Podobny trend miał miejsce w 
produkcji sprzedanej wyrobów innowacyjnych – spadał ich udział w produkcji sprzedanej ogółem. 
Rozpatrując różnice w sektorach własnościowych, warto zauważyć, że przedsiębiorstwa sektora 
publicznego zachowywały się odwrotnie. W badanym okresie udział wyrobów innowacyjnych stale 
zwiększał się i kiedy podmioty prywatne notowały spadek, sektor publiczny intensyfikował działania w 
tym zakresie. Skutkiem tych procesów było zmniejszenie luki jak dzieliła sektor prywatny i publiczny z 
18,8 pkt proc. w 2003 roku do 2,2 pkt. proc. w 2007 roku. Przedsiębiorstwa publiczne coraz śmielej 
wykorzystują efekty prac innowacyjnych mierzone danymi sprzedażowymi, z kolei sytuację sektora 
prywatnego w tym zakresie można określić jako zahamowanie tendencji, głównie na skutek spadku w 
grupie podmiotów własności zagranicznej. Sytuacja taka w świetle konkurencji międzynarodowej i roli 
unowocześniania produktów – nie jest korzystna. 
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Tabela 24. Produkcja sprzedana wyrobów nowych i zmodernizowanych jako % produkcji 
sprzedanej wyrobów19 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Sektor publiczny 6,2 6,4 7,2 12,3 12,7 
Sektor prywatny 25,0 24,5 25,1 19,0 14,9 

Własność zagraniczna 35,0 38,0 29,3 21,3 21,6 
Luka międzysektorowa 18,8 18,1 17,9 6,7 2,2 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Innowacyjność przedsiębiorstwa ściśle koreluje z jego skłonnością do angażowania się we współpracę 
w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej. Badania wskazują, że współpraca rośnie, chociaż 
nadal jej poziom jest niezadowalający. W 2007 roku co drugie przedsiębiorstwo aktywnie innowacyjne 
posiadało umowy o współpracę z innymi jednostkami, podczas gdy w całej grupie przedsiębiorstw 
przemysłowych umowy takie miała co piąta firma. Również i tutaj potwierdza się reguła o wyższej 
innowacyjności przedsiębiorstw sektora publicznego, które w 30,1% przypadków prowadziły taka 
współpracę, podczas gdy wśród podmiotów prywatnych wynik ten był o 10 pkt. proc. niższy. W 2003 
roku udział przedsiębiorstw posiadających umowy o współpracę z innymi podmiotami był o połowę 
mniejszy i wyniósł 10,5%.  
 
Tabela 25. Współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw przemysłowych wg wybranych grup 
krajów – liczba umów 
 2003 2007 
 Z 

przedsiębiorstwami 
należącymi do tej 

samej grupy 

Z dostawcami 
materiałów, 

wyposażenia, 
komponentów i 

oprogramowania 

Z 
przedsiębiorstwa

mi należącymi 
do tej samej 

grupy 

Z dostawcami 
materiałów, 

wyposażenia, 
komponentów i 

oprogramowania 
Polska  124 269 454 1172 
UE, EFTA, UE-CC 180 176 484 769 
USA 8 23 66 96 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Przedsiębiorstwa najczęściej nawiązują umowy z dostawcami wyposażenia, materiałów i komponentów 
oraz przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy. Niska jakość i ilość współpracy z instytucjami 
naukowymi znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach. Nieznaczny odsetek przedsiębiorstw 
decyduje się na taką współpracę. Szczególnie silnie rozwinęła się w ostatnich latach współpraca z 
szerokim gronem dostawców. Wzrost liczby umów w 2007 roku w porównaniu do 2003 roku był ponad 
4-krotny we wszystkich grupach krajów. Natomiast, jeśli chodzi o współpracę między 
przedsiębiorstwami w tej samej branży, to dynamika umów zawartych w obrębie kraju była wyższa niż w 
krajach UE, EFTA, UE-CC20. Warto dodać, że ponad 8-krotny wzrost charakteryzował umowy 
zawierane z partnerskimi przedsiębiorstwami w USA. 
 
Okazuje się więc, że współpraca zyskała w badanym okresie na znaczeniu. Sytuację tę należy ocenić 
szczególnie pozytywnie w świetle danych o roli transferu wiedzy i know-how w procesie tworzenia 
innowacji. Obecnie, to przede wszystkim same przedsiębiorstwa stanowią główne źródło innowacji. W 
dalszej kolejności znajdują się innowacje opracowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami bądź 
instytucjami naukowymi krajowymi. Rola zagranicznych podmiotów biznesowych i naukowych w 
generowaniu innowacji nadal jest uważana za niską.  
 

                                                            
19 Wyroby wprowadzano na rynek w okresie 3-letnim, poprzedzającym badanie. 
20 Kraje kandydujące do członkostwa w UE. 
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O transferze wiedzy informują wskaźniki transferu nowych technologii w przedsiębiorstwach 
przemysłowych. W przypadku zakupu nowych technologii dominuje grupa środków automatyzacji. W 
dalszej kolejności przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce kupują usługi konsultingowe, licencje i na 
samym końcu prace badawczo-rozwojowe. Sytuacja ta w ostatnich latach nie uległa zmianom. 
Natomiast większość wskaźników w 2007 roku w porównaniu do 2003 roku wzrosła 2-krotnie. 
Najwyższy wzrost liczby transakcji kupna obserwowano w licencjach, środkach automatyzacji i usługach 
konsultingowych krajowych. Najwyższy wzrost transakcji charakteryzował kraje Unii Europejskiej. 
Spadek zanotowano jedynie w pracach badawczo-rozwojowych z innych krajów europejskich.  
 
Tabela 26 Zakup nowych technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wg krajów – wybrane 
przykłady 
 licencje prace B+R środki 

automatyzacji 
usługi 

konsultingowe 
 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 
Polska  132 295 183 264 269 593 170 370 
kraje UE 79 137 41 72 350 559 95 136 
Inne kraje europejskie 19 21 7 6 21 25 9 13 
USA 28 35 2 3 17 32 9 18 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Na tle sytuacji zakupowej, sprzedaż technologii przedstawia się wyjątkowo niekorzystnie. Warto 
pamiętać, że przedsiębiorstwa w Polsce znajdują się w momencie domykania luki technologicznej, co 
powoduje, że więcej wiedzy i know-how do nas napływa niż wypływa. Ostatnie lata to czas nadrabiania 
zaległości w doganianiu do liderów rozwoju. 
 
Tabela 27 Sprzedaż nowych technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wg krajów – 
wybrane przykłady 
 licencje prace B+R środki 

automatyzacji 
usługi 

konsultingowe 
 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 
Polska  12 16 23 24 14 28 8 - 
kraje UE 1 4 10 11 6 12 2 - 
Inne kraje europejskie 3 6 2 3 4 5 - - 
USA - - - 4 1 1 2 - 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Zmiany technologiczne analizowane z punktu widzenia poziomów techniki informują nie tylko o 
unowocześnianiu struktury produkcji, ale w strukturze wymiany handlowej – o jej otwartości. W 
cywilizacji, nazywanej cywilizacją wiedzy, zdolność do absorpcji nowych technologii i technik staje się 
kluczową determinantą powodzenia gospodarczego. Sektor wysokiej techniki, z uwagi na wysokie 
natężenie procesów badawczych i rozwojowych jest szczególnym sektorem, którego analiza dostarcza 
nie tylko informacji o wpływie działalności B+R, ale również o konkurencyjności i zdolności gospodarki 
do absorpcji rezultatów prac dziedzin nauki i techniki. Za wysoce innowacyjną uważana jest również 
średnio-wysoka technika. Do wysokiej należą m.in.: przemysł kosmiczny, farmaceutyczny, 
komputerowy, sektor ICT, medyczny i optyczny. Do średniowysokiej techniki natomiast m.in. przemysł 
elektryczny, samochodowy, chemiczny, maszynowy.  
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Tabela 28 Produkcja sprzedana w Przetwórstwie przemysłowym wg poziomów techniki na 
podstawie listy dziedzinowej OECD 1995 (%) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Wysoka technika 5,1 4,5 4,5 4,9 4,7 
Średnio-wysoka technika 23,4 25,6 26,1 26,7 26,8 
Średnio-niska technika 30,1 31,3 32,1 32,5 32,7 
Niska technika 41,5 38,6 37,3 35,9 35,8 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Największe zmiany w produkcji sprzedanej wg poziomów techniki zaszły w sektorze niskiej techniki, 
którego udział zmniejszył się o 5,7 pkt proc. w 2007 roku w porównaniu do 2003 roku. Zmiany te zostały 
dokonane przy wzroście udziału w średnio-wysokiej technice (o 3,4 pkt proc. i średnio-niskiej technice 
(o 2,6 pkt proc.). Zmiany produkcji sprzedanej polegające na przechodzeniu w strukturze produkcji ze 
średnio-niskiej i niskiej techniki do średniowysokiej i wysokiej techniki są dostrzegalne. Trudno 
natomiast wyrokować o jakimkolwiek trendzie w obszarze wysokiej techniki.  
 
Tabela 29 Zmiany produkcji sprzedanej w Przetwórstwie przemysłowym wg poziomów techniki 
(pkt proc.) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Wysoka i średnio-wysoka 
technika 1,9 1,6 0,5 1,0 -0,1 

Średnio-niska i niska technika -1,1 -1,7 -0,5 -1,0 0,1 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Rozpatrując różnice sektorowe należy zauważyć, że struktura produkcji sprzedanej wg poziomów 
techniki korzystniej przedstawia się w sektorze prywatnym, niż publicznym, gdzie wyższe udziały 
charakteryzują wysoką technikę. Zdecydowanie najlepiej kształtuje się sytuacja własności zagranicznej, 
gdzie udział wysokiej i średniowysokiej techniki przekracza 50%.  
 
Tabela 30 Wymiana handlowa wyrobami wysokiej techniki (mld zł) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Eksport 5,5 6,3 9,2 10,7 16,2 
Import 25,2 30,0 33,5 36,2 49,2 
Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
W 2007 roku w porównaniu do 2003 roku eksport wyrobów wysokiej techniki wzrósł 3-krotnie podczas 
gdy import 2-krotnie. Chociaż sytuację tę należy ocenić pozytywnie, to ujemne saldo wymiany wyrobami 
wysokiej techniki wyniosło 33 mld zł i ponad 2-kronie przekraczało eksport. 
 
Należy zauważy, że udział zatrudnionych w wysokiej i średniowysokiej technice nieznacznie, chociaż 
stabilnie wzrasta, co zdaje się potwierdzać tezę o rosnących potrzebach sektorów wysoce 
technologicznych. 
 
Do najważniejszych czynników hamujących działalność innowacyjną należą:  

 czynniki ekonomiczne np.: wysokie koszty, brak popytu, niedostępność środków 
finansowych, 

 czynniki indywidualne dla danego podmiotu: np.: brak odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry, brak wiedzy, 

 czynniki prawne: np.: uregulowania prawne, przepisy podatkowe.  
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Wykres 12 Udział zatrudnionych w wysokiej i średniowysokiej technice w wybranych krajach 
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Źródło: DAP MG, na podst. danych GUS. 
 
Akcesja do Unii Europejskiej z pewnością przyczyniła się do wzrostu wartości nakładów na działalność 
innowacyjną. Zmiana otoczenia konkurencyjnego w jednych podmiotach wywołała efekt intensyfikacji 
nakładów, w innych natomiast poszukiwania przewag komparatywnych w innych obszarach 
działalności. Wysoka i innowacyjna konkurencja wpłynęła również na zmianę myślenia strategicznego w 
obszarach kontaktów współpracy handlowej, nastawienia na benchmarking. Wzmogło to procesy 
transferu wiedzy, z drugiej strony brak zmian w obszarze bezpośrednich efektów sugeruje, że zostały 
one odłożone w czasie, o czym mogą świadczyć struktury nakładów w infrastrukturę „twardą”. 
Przemysły wysokotechnologiczne starają się nadrabiać dzielący dystans, jednak dystans dzielący nas 
od pionierów rozwoju nadal jest znaczny.  
 
Przedsiębiorstwa w Polsce potrzebują nie tylko zastrzyku finansowego, ale również zmiany mentalnej 
odnośnie do roli innowacji. Wydaje się, że taką szansę stanowi Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka. 
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Krzysztof Łapiński  
Bohdan Wyżnikiewicz 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI  
W OKRESIE 2004-2009 
 

1. Atrakcyjność inwestycyjna a klimat inwestycyjny 
 
Przez atrakcyjność inwestycyjną rozumie się zwykle ogół cech kraju lub regionu skłaniających 
inwestorów do wyboru lokalizacji inwestycji. Atrakcyjność inwestycyjna jest pojęciem nieostrym, 
kształtowanym przez różne czynniki obiektywne i subiektywne. Opinie na temat atrakcyjności 
inwestycyjnej kształtują się w dłuższym okresie i są na ogół trwałe.  
 
Ważnym czynnikiem wyznaczającym atrakcyjność inwestycyjną kraju jest tzw. klimat inwestycyjny, 
przez co rozumie się m.in. bezpośrednio odczuwane przez inwestorów działania i nastawienie 
administracji do inwestorów, jakość systemu prawno-instytucjonalnego, uwarunkowania 
makroekonomiczne, czy jakość infrastruktury. Klimat inwestycyjny kształtowany jest więc przez szeroki 
wachlarz czynników zachęcających, bądź zniechęcających bezpośrednio do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
 
W odróżnieniu od atrakcyjności inwestycyjnej, klimat inwestycyjny może dość szybko się zmieniać i 
bardziej niż atrakcyjność zależy od rozwoju wydarzeń w gospodarce i w sferze regulacji. Atrakcyjność 
inwestycyjna jest natomiast w większym stopniu kształtowana przez czynniki subiektywne o trwałym 
charakterze. Na atrakcyjność składają się więc także zgromadzone zbiorowe doświadczenia i odczucia 
inwestorów, którzy przeszli przez proces inwestowania w kraju. Atrakcyjność inwestycyjna kształtowana 
jest również poprzez cechy własne (naturalne) lokalizacji, nie wpływające bezpośrednio na proces 
prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich cech należałoby zaliczyć położenie wobec centrów 
gospodarczych, walory krajobrazowe, stan i ochronę środowiska naturalnego, uwarunkowania 
historyczne, klimat atmosferyczny itd. Atrakcyjność inwestycyjną można więc w krótkim okresie 
zwiększać głównie poprzez odpowiednie kształtowanie czynników klimatu inwestycyjnego. Innymi słowy 
poprawa atrakcyjności może nastąpić jedynie dzięki energicznym i skutecznym działaniom władz 
krajowych, bądź lokalnych, poprzez oferowanie lepszej kombinacji korzyści, które są możliwe do 
osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w danej lokalizacji. 
 
2. Główne czynniki kształtujące atrakcyjność inwestycyjną Polski w latach 2004-2009 
  
Główną determinantą atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2004-2009 była (i jest nadal) jakość 
otoczenia gospodarczego i instytucjonalnego, w jakim podmioty gospodarcze w Polsce mogą rozwijać 
się i inwestować. Wyniki wielu badań, w tym przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, wskazują, że po wejściu do Unii Europejskiej panowały dość korzystne warunki do 
inwestowania dla przedsiębiorstw, prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w 
Polsce. 
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Poniżej wymieniono główne czynniki kształtujące w ostatnich latach atrakcyjność inwestycyjną Polski 
oraz zaprezentowano, jak zmieniała się ich ocena w oczach inwestorów21. Do głównych grup czynników 
należą uwarunkowania makroekonomiczne (m.in. wielkość rynku, stabilność gospodarcza i polityczna, 
podatki, jakość siły roboczej), jakość instytucji państwowych (jasność i spójność przepisów prawnych, 
regulacje, współpraca z władzami na szczeblu rządowym i lokalnym, działalność PAIiIZ S.A.) oraz 
jakość infrastruktury (drogi, sieci teleinformatyczne, media). 
 
2.1 Uwarunkowania makroekonomiczne 
 
Uwarunkowania makroekonomiczne stanowią podstawową kategorię czynników wpływających na 
decyzję przedsiębiorstw o wielkości inwestycji i rozmiarach produkcji. Do głównych czynników 
decydujących o atrakcyjności całej gospodarki należą m.in.: wielkość rynku, wysokość stawek 
podatkowych, dostępność siły roboczej, stan i prognoza koniunktury gospodarczej. 
 
2.1.1 Ogólna charakterystyka gospodarki 
 
Istotnym kryterium, którym kierują się firmy przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu działalności 
gospodarczej jest charakterystyka gospodarki, na którą składają się jej rozmiary, kondycja i stopień 
rozwoju.  
 
Przede wszystkim, istotna dla inwestora jest wielkość rynku, na którym ma zamiar być aktywny, czyli 
rozmiary możliwej do uzyskania na nim sprzedaży. Bezpośrednio na wielkość sprzedaży wpływa liczba 
ludności, liczba przedsiębiorstw oraz ich możliwości nabywcze. Rozumiany w ten sposób potencjał 
popytowy jest szczególnie ważny dla inwestorów, którzy traktują miejsce inwestycji również jako 
lokalizację, w której mają sprzedawać swoje produkty i usługi. Wielkość rynku jest więc szczególnie 
ważna np. dla sektora handlowego, z kolei w mniejszym stopniu jest ona istotna np. dla przemysłu 
motoryzacyjnego, który przykładowo większość produkcji może eksportować i kieruje się innymi 
kryteriami przy wyborze lokalizacji.  
 
Pod względem liczby ludności Polska w latach 2004-2008 była atrakcyjnym miejscem do lokowania 
inwestycji. Z liczbą ponad 38 mln mieszkańców Polska zajmuje 8 miejsce w Europie i 6 w Unii 
Europejskiej. Stanowi tym samym atrakcyjny rynek zbytu dla wielu obecnych i potencjalnych 
inwestorów. 
 
Kolejnym ważnym czynnikiem atrakcyjności jest stan gospodarki, w której będzie podejmowana 
inwestycja. Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku polska gospodarka zaczęła się szybciej 
rozwijać. Średnie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniosło w latach 2004-2008 - 5,3%, 
podczas gdy w latach 2000-2003 wynosiło 2,7%. Wysoka dynamika PKB dawała inwestorom szanse na 
osiągnięcie w krótkim okresie względnie wysokich zysków. Między innymi z powodu szybszego rozwoju 
Polska była w tym okresie postrzegana jako atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji.  
 
Ostatnim ważnym czynnikiem charakteryzującym gospodarkę jest jej stopień rozwoju. Inwestycje w 
krajach wysoko rozwiniętych gwarantują zwykle inwestorom dostęp do nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, dostęp do atrakcyjnych źródeł kapitału oraz możliwość pozyskania rzetelnych 
partnerów handlowych i doświadczonej siły roboczej. Z kolei gospodarki słabiej rozwinięte zazwyczaj 
dysponują większym potencjałem rozwojowym i stwarzają więcej możliwości osiągnięcia 
ponadprzeciętnych zysków. Mogą zatem okazywać się dla niektórych inwestorów bardziej atrakcyjne 
                                                            
21 Oceny czynników zostały opracowane w skali od 1 do 5 na podstawie badań klimatu inwestycyjnego przeprowadzonych 
przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w latach 
2007-2008. Autorzy niniejszego opracowania byli również wykonawcami tamtych badań. 
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niż gospodarki rozwinięte. Znaczenie stopnia rozwoju gospodarczego dla napływu inwestycji 
zagranicznych jest więc zależne od sprecyzowanych oczekiwań inwestorów. Obecnie Polska nadal 
zaliczana jest do krajów, które dzieli pewien dystans rozwojowy od najlepiej rozwiniętych gospodarek 
świata. Dysponuje więc potencjałem do dalszego rozwoju, co jest uznawane przez wielu inwestorów za 
czynnik zwiększający ogólną atrakcyjność inwestycyjną. 
 
2.1.2 Podatki i koszty pracy 
 
Wysokość stawek podatkowych jest jednym z kluczowych czynników decydujących o międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarki w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych. Pod względem 
wysokości stawek podatkowych w latach 2004-2008, Polska plasowała się na tle krajów Unii 
Europejskiej mniej więcej w środku stawki.  
 
Dla inwestorów najważniejsza wydaje się być nominalna wysokość podatku CIT, gdyż to ten podatek 
bezpośrednio decyduje o ostatecznej wysokości zysku przedsiębiorstwa. Kraje o niższej stawce 
podatku od osób prawnych są pod tym względem bardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych, niż 
kraje gdzie stawka CIT jest wysoka. Obniżka tego podatku w 2004 roku do 19 procent sprawiła, iż 
Polska zalicza się do grupy krajów Unii Europejskiej o najniższych stawkach CIT. Obecnie nominalna 
stawka CIT w Polsce jest niższa niż w krajach rozwiniętych jak np. Francja, Włochy. Jest jednak wyższa 
niż w niektórych państwach, które razem z Polską weszły do UE w 2004 roku np. Litwa, Łotwa.  
 
Z badania przeprowadzonego przez IBnGR w latach 2007-2008 wynika, że to właśnie wysokość stawki 
podatku CIT w Polsce wydaje się być najatrakcyjniejsza z punktu widzenia inwestorów. Średnia ocena 
tego rodzaju obciążenia fiskalnego w latach 2007-2008 wyniosła 3,0 (przy skali 1 – bardzo wysoka, 5 – 
bardzo niska). 
 
Wykres 13 Względne oceny wysokości obciążeń fiskalnych w latach 2007-2008 (w skali 1-5) 
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Źródło: Badania klimatu inwestycyjnego w Polsce 2007-2008, IBnGR. 
 
Wysokość stawek pozostałych obciążeń fiskalnych była słabiej oceniana. Najgorzej oceniona została 
wysokość obciążeń związanych ze świadczeniami społecznymi (ZUS) – średnia ocena dla tego 
czynnika wyniosła 2,3 pkt.  
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Atrakcyjność kraju, z punktu widzenia późniejszej finansowej opłacalności inwestycji, wyznaczają także 
koszty pracy. W latach 2005 i 2007 Polska należała do krajów unijnych o najniższym udziale kosztów 
związanych z zatrudnieniem w PKB22. Czynnik ten oddziaływał więc na polską gospodarkę w sposób 
proinwestycyjny.  
 
Spośród kosztów pracy rozróżnia się zazwyczaj koszty płacowe (wynagrodzenia) i pozapłacowe 
(podatki, składki, fundusze). Z badania klimatu inwestycyjnego w 2008 roku w Polsce wynika, że 
inwestorzy inaczej oceniają wysokość płac, a inaczej wysokość pozostałych kosztów związanych z 
zatrudnieniem. Wysokość wynagrodzeń w Polsce jest raczej korzystna z punktu widzenia przyciągania 
inwestycji, gdyż została ona oceniona na 3 punkty (w skali od 1 do 5). Mniej korzystnie oceniono 
natomiast wysokość pozapłacowych kosztów pracy, czyli m.in. opłat, składek, które pracodawcy 
zmuszeni są odprowadzać wraz z wypłatą wynagrodzeń. Średnia ocena tego czynnika wyniosła 2,5 pkt. 
Wysokość pozapłacowych kosztów pracy osłabiała więc i osłabia nadal atrakcyjność inwestycyjną 
Polski. 
 
2.1.3 Dostępność do zasobów czynników produkcji i źródeł finansowania 
 
Łatwy dostęp do czynników produkcji przy jednocześnie atrakcyjnym koszcie zwiększa atrakcyjność 
krajów nastawionych na przyciąganie inwestycji zagranicznych. Z punktu widzenia inwestora ważne 
jest, aby w kraju zainteresowania były dostępne zarówno odpowiednie zasoby siły roboczej, jak również 
surowce niezbędne do przyszłej produkcji. 
 
Polska przez ostatnie lat była i jest nadal uważana za kraj atrakcyjny pod względem dostępu do 
wykwalifikowanej siły roboczej. Ze względu na relatywnie dużą liczbę ludności, idącą w parze z 
relatywnie dużym udziałem osób wykształconych, Polska stanowi atrakcyjny rynek do lokowania 
działalności. Relacja kwalifikacje/cena na polskim rynku pracy należy do jednej z najkorzystniejszych w 
całej Unii Europejskiej. 
 
Polska należy również do grupy krajów, dysponujących surowcami niezbędnymi do uruchomienia 
niemal każdego rodzaju produkcji przemysłowej. Potwierdzają to częściowo wyniki badania klimatu 
inwestycyjnego z 2007 i 2008 roku. Średnia ocena dostępności czynników materialnych, czyli 
materiałów, surowców i komponentów wyniosła 3,5 punktu (w skali 1-5) i była jedną z najwyższych 
spośród wszystkich ocen czynników klimatu inwestycyjnego w 2008 roku. 
 
Tabela 31 Ocena dostępności czynników produkcji i źródeł finansowania w Polsce. 
 2007 2008 
Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej 3,0 3,2 
Dostępność materiałów surowców, komponentów 3,4 3,5 
Możliwość pozyskania finansowania 3,3 3,0 
Źródło: Badania klimatu inwestycyjnego w Polsce 2007-2008, IBnGR. 
 
Inwestorzy dobrze oceniają także możliwości pozyskania finansowania na realizację inwestycji w 
Polsce. W 2008 roku średnia ocena tego czynnika wyniosła 3,0 punkty. Do relatywnie wysokiej oceny 
przyczyniła się obecność dobrze rozwiniętego systemu bankowego, który dysponował po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej dość rozbudowaną ofertą kredytową. Wysokim ocenom sprzyjała również 
możliwość skorzystania ze środków z funduszy unijnych przy realizacji niektórych inwestycji. 
 

                                                            
22 35,8% w 2005 r. i 35,2% w 2007 r. Niższymi udziałami odznaczała się tylko Bułgaria. (Rocznik statystyczny 2008, GUS, 
Warszawa 2008). 
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2.1.4 Stabilność polityczna  
 
Jednym z podstawowych czynników, który decyduje o klimacie inwestycyjnym w kraju jest stabilność 
polityczna. Wydaje się to być jeden z ważniejszych czynników, gdyż większą szansę na pozyskanie 
inwestycji zagranicznych zazwyczaj mają kraje o ugruntowanej demokracji i o prowadzonej, niezależnie 
od opcji politycznej, stabilnej i odpowiedzialnej polityce gospodarczej. 
 
W trakcie badań klimatu inwestycyjnego w 2007 roku, inwestorzy ocenili słabo stabilność polityczną w 
Polsce. Średnia ocena wyniosła 2,2 pkt (w skali 1-5). Oznaczało to, że kraj został oceniony jako raczej 
mało stabilne politycznie miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Do tak niskiej oceny 
przyczyniały się częste zmiany na szczeblu rządowym i wiążące się z tym zwroty w polityce 
gospodarczej. W 2008 roku nastąpiła wyraźna poprawa w ocenie tego czynnika – średnia ocena 
stabilności politycznej wyniosła 3,4 pkt. Polska tym samym została oceniona jako stabilne pod 
względem politycznym miejsce do lokowania inwestycji.  
 
2.2 Jakość instytucji państwowych 
 
Jakość systemu prawno-instytucjonalnego jest ważnym czynnikiem determinującym atrakcyjność 
inwestycyjną. Kraje, w których istnieje przyjazne rozwojowi aktywności gospodarczej środowisko 
prawne, mają zwykle większe szanse na pozyskanie inwestycji. Wejście Polski do Unii Europejskiej 
wymusiło na polskich władzach dostosowanie wielu przepisów do regulacji unijnych. Pojawiły się nowe 
rozwiązania, sprzyjające rozwojowi gospodarki rynkowej, poprawiła się względna stabilność 
regulacyjna, zwiększyło się również poczucie bezpieczeństwa prawnego inwestorów. 
Ważnym elementem kształtującym atrakcyjność inwestycyjną jest także nastawienie administracji 
publicznej wobec inwestorów. Sprzyjające stanowisko władz zazwyczaj owocuje proinwestycyjnymi 
regulacjami i zachęca do lokowania działalności gospodarczej. 
 
2.2.1 Współpraca z władzami centralnymi i lokalnymi w Polsce 
 
Podejście administracji do inwestorów zagranicznych, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, należy 
ocenić jako przychylne. Sytuacje, w których inwestorzy rezygnowali z lokowania działalności w Polsce, 
wskutek braku wsparcia ze strony rządowej, należały raczej do rzadkości. Oczywiście pojawiały się 
przypadki niezrealizowania oczekiwań inwestorów, niemniej jednak nie zawsze oczekiwania te mogły 
być zaspokojone. Pojawiały się też sytuacje, w których inne kraje dysponowały lepszą ofertą i 
inwestorzy uznawali warunki zaproponowane przez stronę polską za mniej korzystne. Dość słabym 
ogniwem w procesie przyciągania była (i jest nadal) ograniczoność kompetencji decyzyjnych Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA – rządowej agendy powołanej w celu obsługi 
inwestorów zagranicznych. Aktywność agencji wobec inwestorów często ogranicza się do pośrednictwa 
w kontaktach z władzami centralnymi i lokalnymi. Wydłuża to cały proces przygotowań do uruchomienia 
inwestycji i generuje dodatkowe koszty dla inwestora. W innych krajach regionu odpowiedniki PAIiIZ 
posiadają bardziej rozbudowane uprawnienia i same podejmują ważne dla inwestorów decyzje bez 
konieczności bezpośredniego angażowania władz centralnych. Tego rodzaju instytucjonalne 
rozwiązanie zwiększało w ostatnich latach atrakcyjność inwestycyjną innych krajów i osłabiało 
międzynarodową pozycję Polski. 
 
Z badania przeprowadzonego przez IBnGR w 2008 roku wynika, że inwestorzy raczej przeciętnie 
oceniają jakość współpracy z władzami w Polsce. Nieco lepiej oceniana jest współpraca z władzami 
samorządowymi, niż centralnymi. Relacje z administracją lokalną oceniono na 2,8 pkt (w skali 1-5), a 
rządową na 2,6 pkt. 
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2.2.2 Przejrzystość i spójność przepisów prawnych 
 
Przejrzyste i jednoznaczne przepisy prawne wspierają rozwój działalności gospodarczej i zachęcają do 
inwestowania. W opinii inwestorów Polska w ostatnich latach nie prezentowała się pod tym względem 
zbyt korzystnie. Regulacje w Polsce są uważane za niejasne i mało spójne, mimo dostosowania 
większości z nich do wymogów UE. 
 
Wykres 14 Ocena jakości przepisów prawnych w Polsce w latach 2007-2008 (w skali 1-5). 
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Źródło: Badania klimatu inwestycyjnego w Polsce 2007-2008, IBnGR. 
 
W latach 2007-2008 inwestorzy w Polsce ocenili jakość przepisów prawnych z zakresu różnych 
dziedzin. W skali do 1 do 5 najwyżej oceniono przepisy dotyczące ochrony praw autorskich – około 3 
pkt. Oceny pozostałych regulacji tj. podatkowych, budowlanych i dotyczących zamówień publicznych 
wahały się w przedziale pomiędzy 2-2,5 pkt. Oznacza to, że uznano je za mało jasne i niespójne.  
 
Oceny jakości regulacji zmieniały się między latami w niewielkim stopniu. Można zatem założyć, że nie 
pojawiły się w tym okresie żadne nowe rozwiązania legislacyjne, które by w sposób skuteczny ułatwiły i 
uprościły realizację każdego etapu procesu inwestycyjnego. Brak prostych i jednoznacznych przepisów 
prawnych niekorzystnie oddziałuje na atrakcyjność inwestycyjną i zniechęca do rozpoczynania 
inwestycji w Polsce. 
 
2.2.3 Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 
 
Ważnym czynnikiem kształtującym atrakcyjność inwestycyjną jest stopień skomplikowania procedur 
umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej. Proste rozwiązania sprzyjają rozwojowi 
przedsiębiorczości i zachęcają do lokowania inwestycji, z kolei rozwiązania czasochłonne i trudne do 
przejścia – zniechęcają. 
 
Zakładanie nowych firm w Polsce było i jest uciążliwe. Na otwarcie działalności gospodarczej potrzeba 
31 dni23. Wskaźnik ten nie zmienił się w ciągu ostatnich 5 lat. Dla porównania w Łotwie i na Słowacji na 
założenie firmy potrzeba 16 dni, w Czechach 15, w Estonii 7, a na Węgrzech tylko 5. Rozpoczynanie 
działalności gospodarczej jest więc w Polsce mocno zbiurokratyzowane. Potwierdzają to też wyniki 
badania klimatu inwestycyjnego przeprowadzonego przez IBnGR w 2008 roku. Ogólna ocena stopnia 
uciążliwości procedur związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oceniona została na 2,5 
pkt (w skali 1-5). 

                                                            
23 “Doing Business 2009”, Bank Światowy 2008. 
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Powyższe informacje wskazują, że zakładanie firmy w Polsce jest mocno utrudnione i skomplikowane. 
Aby przebrnąć cały proces rejestracyjny, potrzeba zbyt wielu pozwoleń i dokumentów. Inwestor 
otwierający działalność w Polsce, zmuszony jest ponosić dodatkowe koszty, wynikające z długiego 
oczekiwania na decyzje administracyjne. Stan ten osłabia atrakcyjność inwestycyjną Polski i zwiększa 
konkurencyjność innych gospodarek regionu, w których procedury związane z zakładaniem firmy są 
prostsze i trwają krócej. 
 
2.3 Jakość infrastruktury 
 
Jakość infrastruktury jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności 
inwestycyjnej. Dobrze rozwinięta i nowoczesna infrastruktura poprawia efektywność prowadzenia 
działalności gospodarczej, jak również zwiększa skłonność przedsiębiorstw do inwestowania.  
 
Zazwyczaj rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje infrastruktury: transportowa, telekomunikacyjna (w 
tym informatyczna), oraz tzw. media, czyli woda, prąd, gaz itd. Najważniejsza z punktu widzenia 
inwestora wydaje się być infrastruktura drogowa. Pod tym względem Polska w ostatnich latach 
prezentowała się mało korzystnie24. Brak sieci autostrad i dróg ekspresowych przy jednoczesnym 
fatalnym stanie dużej części dróg krajowych był czynnikiem zniechęcającym do inwestowania w Polsce. 
Na oceny inwestorów w niewielkim stopniu wpłynął fakt, że po wejściu Polski do UE nastąpiło pewne 
ożywienie w budowie dróg i autostrad – głównie za sprawą możliwości wykorzystania do finansowania 
inwestycji infrastrukturalnych, środków z funduszy unijnych. Skala inwestycji drogowych okazała się 
wyraźnie zbyt niska w stosunku do wieloletnich zaniedbań i tym samym bieżących potrzeb. 
 
Znacznie lepiej Polska się prezentowała pod względem rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i 
informatycznej. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła wyraźna poprawa w dostępie do internetu 
szerokopasmowego, zwiększyła się także gęstość sieci o dużej przepustowości. Równolegle z 
rozwojem sieci informatycznych następował także dalszy rozwój telefonii komórkowej oraz rozwój 
telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem technologii Voice over Internet Protocol (telefonii internetowej). 
Poziom rozwoju infrastruktury komunikacyjnej stał się niewątpliwie jednym z czynników zachęcających 
do inwestowania w Polsce. Jednym z przykładów może być dość dynamiczny rozwój inwestycji typu 
Business Process Outsourcing, dla których infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna są 
niezwykle istotne. 
 
Bariery inwestycyjnej nie stanowi również dostęp do mediów w Polsce. Można mieć wprawdzie 
zastrzeżenia do stopnia gazyfikacji niektórych części kraju. Niemniej jednak większość terenów, które 
domyślnie mają być przeznaczone pod inwestycje, bez większych problemów może zostać w krótkim 
okresie uzbrojona. 
 
Tabela 32 Ocena jakości infrastruktury w Polsce w latach 2007-2008 (w skali 1-5).  

 2007 2008 
Drogowa 1,6 1,9 
Telekomunikacyjna 3,3 3,1 
Media 3,0 3,0 
Źródło: Badania klimatu inwestycyjnego w Polsce 2007-2008, IBnGR. 
  

                                                            
24 Według danych z 2007 roku autostrady w Polsce stanowiły około 0,8 procenta unijnej sieci autostrad. Dla porównania 
terytorium Polski stanowi około 7 procent powierzchni UE. (Rocznik statystyczny 2008, GUS, Warszawa 2008). 
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Badania klimatu inwestycyjnego potwierdzają, że stopień rozwoju infrastruktury drogowej jest najgorzej 
oceniany przez inwestorów. Brak możliwości bezproblemowego tranzytu wzdłuż osi zachód-wschód i 
północ-południe oraz wyalienowanie Warszawy od wybudowanych już autostrad, mimo możliwości 
wykorzystania na ten cel środków unijnych, sprawiają, że z punktu widzenia inwestorów słabnie 
atrakcyjność inwestycyjna Polski. Między innymi z tego powodu Polska straciła i nadal traci wiele szans 
na pozyskanie kolejnych inwestycji.  
  
3. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2000-2009 
  
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku gospodarka polska zaczęła dostawać 
nowych impulsów rozwojowych. Nastąpiła wyraźna poprawa koniunktury gospodarczej, a Polska weszła 
na ścieżkę dość trwałego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej stabilnej i niskiej inflacji oraz 
malejącym bezrobociu. Zniesienie barier dla swobodnego przepływu kapitału spowodowało także 
wzrost zainteresowania u obecnych i nowych wówczas partnerów gospodarczych. Dynamika i wolumen 
wymiany międzynarodowej zaczęły osiągać niespotykane w poprzedniej dekadzie rozmiary. Ożywienie 
nastąpiło także w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
 
Wykres 15 Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2000-2008 (mln EUR) 
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Źródło: Narodowy Bank Polski. Napływ kapitału krótkoterminowego w III kwartałach 2008 r. 
 
Z zaprezentowanych danych wynika, że przystąpienie do Unii Europejskiej zwiększyło atrakcyjność 
inwestycyjną Polski i okazało się czynnikiem prowadzącym do wyraźnego przyspieszenia napływu 
kapitału zagranicznego. W latach 2000 – 2004 do Polski napływało średnio nieco ponad 7 mld EUR 
rocznie kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a w okresie 2004 – 2008 
średniorocznie prawie o 2,5 mld EUR więcej. Jeszcze większą różnicą na korzyść drugiego okresu 
odnotowano w napływie zagranicznego kapitału krótkoterminowego, pojawiającego się głównie w formie 
inwestycji portfelowych i krótkookresowych kredytów handlowych. W latach 2007 i 2008 napływ takiego 
kapitału był kilkakrotnie większy niż w poprzednich latach. Kapitał krótkoterminowy, zwany też 
spekulacyjnym, przemieszcza się do krajów, gdzie pojawiają się korzystne warunki do inwestowania 
także w krótkich okresach. Innymi słowy, rosnąca atrakcyjność inwestycyjna Polski powodowała coraz 
większą dywersyfikację napływającego kapitału.  
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Zawirowania na rynkach finansowych, spowodowane światowym kryzysem finansowym i recesją w 
najważniejszych gospodarkach świata, będą w pewnym stopniu ograniczały napływ bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych do Polski w 2009 roku. Główną przyczyną zmniejszonego napływu będą 
utrudnienia związane z pozyskaniem kredytów inwestycyjnych oraz zmniejszone zapotrzebowanie na 
inwestycje, będące skutkiem globalnego spadku popytu. Kryzys finansowy w niewielkim stopniu osłabi 
ogólną atrakcyjności inwestycyjną Polski. Główny składnik międzynarodowej konkurencyjności Polski, 
czyli zasoby wykształconej i wykwalifikowanej siły roboczej, dostępne przy relatywnie niskich kosztach 
zatrudnienia, będzie w warunkach kryzysu czynnikiem szczególnie pożądanym. Dodatkowym 
elementem wzmacniającym atrakcyjność Polski w tym względzie i tym samym zachęcającym do 
inwestowania w Polsce będzie obecne osłabienie wartości złotego. Z tego powodu cena czynników 
produkcji w Polsce będzie bardziej atrakcyjna, niż w wielu innych gospodarkach. Powinno to stanowić 
dodatkową zachętę dla inwestorów, poszukujących w okresie kryzysu niskich kosztów. 
 
4. Podsumowanie  
 
Atrakcyjność inwestycyjną w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej należy uznać za sprzyjającą 
rozwojowi działalności gospodarczej. Można mieć wprawdzie zastrzeżenia, co do skali i skuteczności 
niektórych podejmowanych działań, mających na celu poprawę klimatu inwestycyjnego (np. 
niezadowalające tempo budowy autostrad, czy stopień uciążliwości procedur związanych z rejestracją 
firmy). Niemniej jednak w Polsce są i były czynione starania na rzecz minimalizacji kosztów i ryzyk 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na skutek tych działań zwiększył się napływ 
inwestycji zagranicznych, pojawiły się nowe przedsiębiorstwa i powstały kolejne miejsca pracy. 
Końcowym efektem było więc szybsze tempo wzrostu gospodarczego i wzrost dochodów ludności. 
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE  
W POLSCE 
 
Przystąpienie Polski w maju 2004 roku do Unii Europejskiej miało istotne znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego Polski. Dotyczy to wielu obszarów, w tym także inwestycji zagranicznych. Z chwilą 
członkowstwa w UE Polska stała się bardziej atrakcyjnym krajem do inwestowania dla zagranicznych 
firm. Wynikało to z faktu, iż znacząco zmniejszało się ryzyko inwestycyjne. Przed wstąpieniem Polska 
dokonała daleko idącej unifikacji prawa, a zatem warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 
stały się zdecydowanie bardziej stabilne i przewidywalne. Członkostwo w UE sprawiło, iż nastąpił wzrost 
zaufania do polityki gospodarczej i spadło ryzyko związane z inwestowaniem zarówno dla podmiotów 
krajowych jak i zagranicznych. Fakt przystąpienia Polski do UE wpłynął także na poprawę oczekiwań 
podmiotów gospodarczych dotyczących przyszłej koniunktury oraz przyspieszył wiele decyzji 
inwestycyjnych. Polska zaczęła być postrzegana jako doskonała lokalizacja potencjalnych inwestycji. 
Trudno byłoby dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie polskiej gospodarki bez udziału zagranicznych 
firm.  
 
1. Rola i znaczenie firm z udziałem kapitału zagranicznego 
 
Z każdym kolejnym rokiem rośnie rola i znaczenie firm z udziałem kapitału zagranicznego w polskiej 
gospodarce. Przychody spółek z udziałem kapitału zagranicznego (dotyczy całej zbiorowości) w 2007 
roku25 wyniosły 888,2 mld zł, i były o 15,2% większe niż w roku poprzednim. Najwyższe przychody z 
całokształtu działalności uzyskały podmioty funkcjonujące w przetwórstwie przemysłowym - 415,9 mld 
zł, co stanowiło 46,8% przychodów wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz w 
handlu i naprawach – 281,0 mld zł26.  
 
Firmy z udziałem kapitału zagranicznego spełniają ważną rolę w procesach przebudowy i modernizacji 
polskiej gospodarki. Na pozyskanie nowych aktywów trwałych firmy te przeznaczyły w 2007 roku kwotę 
75,1 mld zł tj. o 13,7% wyższą w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej środków inwestowały 
firmy prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Ich udział stanowił 40,4% 
wydatków na aktywa 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. 
 
Spółki z udziałem zagranicznego kapitału odgrywają bardzo istotną rolę w obrotach polskiego handlu 
zagranicznego. W 2007 roku działalność eksportową prowadziło 8.157 podmiotów gospodarczych 
(5.287 w 2003 r.), co stanowiło 44,1% całej zbiorowości podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. 
Wartość ich sprzedaży na eksport była wyższa o 14,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.  

                                                            
25 Dane dotyczące 2008 roku zostaną zaprezentowane przez GUS na początku 2010 roku 
26 Dotyczy całej zbiorowości 
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Największy udział w eksporcie mają firmy prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa 
przemysłowego. Ich udział wynosił 83,9% całego eksportu podmiotów z kapitałem zagranicznym. W 
strukturze eksportu dominującą rolę odrywał eksport wyrobów – 79,0%, a następnie eksport usług - 
11,2%. Największy udział w eksporcie miały podmioty z województwa mazowieckiego – 22,5% oraz 
śląskiego 20,5%. 
 
Firmy zagraniczne mają także znaczący udział w polskim imporcie. Z każdym jednak kolejnym rokiem 
udział importu tych firm w całości polskiego importu systematycznie spada. W 2007 roku prawie co 
druga firma z udziałem kapitału zagranicznego dokonywała zakupów z importu. Wartość importu była 
wyższa o 21,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najważniejszą pozycję w imporcie stanowią 
surowce, 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.  
 
Tabela 33. Podstawowe kategorie finansowe spółek z udziałem kapitału zagranicznego o liczbie 
pracujących 10 osób i więcej na tle podmiotów składających bilans w latach 2003-2007 r. (stan na koniec 
roku) w mln zł. 

Wynik finansowy 
(saldo) 

Liczba jedn. wy-
kazujących zysk Wyszczególnienie Liczba 

firm 
Przychody 
ogółem 

w tym z 
eksportu brutto netto brutto netto 

Liczba 
prac. w 
tys. osób 

a) 43.432 1.389.083 168.079 41.207 27.108 32.164 31.567 4.358,0 
b) 42.761 1.579.816 210.316 89.432 72.503 34.428 34.000 4.403,4 
c) 44.426 1.655.670 220.295 79.902 63.615 35.292 34.677 4.533,0 
d) 45.246 1.863.298 265.074 99.060 81.068 37.351 36.859 4.747,6 

Podmioty składające bilans 
 w tym:  

e) 46.603 2.143.264 303.569 131.422 109.433 39.901 39.412 5.028,5 
a) 6.368 539.577 111.324 17.152 10.077 3.764 3.674 997,7 
b) 6.559 656.778 149.999 45.819 37.151 4.714 4.655 1.086,2 
c) 6.977 642.063 157.263 33.092 26.199 4.658 4.593 1.159,2 
d) 7.363 740.525 187.521 41.370 33.958 5.034 4.962 1.285,1 

spółki z udziałem kapit. 
zagr. w tym:  

  

e) 7.619 852.111 217.276 56.476 46.368 5.409 5.350 1.425,4 
a) 3.081 275.255 98.092 11.454 7.542 1.932 1.884 582,9 
b) 3.174 353.079 136.053 27.534 22.730 2.397 2.371 639,2 
c) 3.281 332.203 142.015 19.223 15.598 2.230 2.199 676,9 
d) 3.397 379.638 169.955 24.524 20.204 2.388 2.362 731,5 

 - przemysł  

e) 3.486 429.534 195.014 28.770 23.965 2.469 2.438 786,6 
a) 1.584 172.391 3.031 1..637 223 844 827 205,0 
b) 1.634 196.922 2.951 6.294 4.818 1.129 1.115 219,5 
c) 1.760 206.451 3.109 5.374 3.996 1.238 1.225 236,2 
d) 1.785 230.002 2.876 7.520 5.980 1.301 1.288 257,7 

 - handel i naprawy  

e) 1.824 267.876 3.808 10.971 8.909 1.417 1.408 279,5 
Źródło: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2007 roku, GUS 2008 
 a/ dane za 2003 r., b/ dane za 2004 r. c/ dane za 2005 r. d/ dane za 2006 r .e/ 2007 r. 
 
W porównaniu z 2003 rokiem dynamika importu zagranicznych firm działających w Polsce wyniosła 
163,5%, a eksportu – o 215,3%. Takie ukształtowanie się relacji w zakresie eksportu i importu dowodzi, 
iż działalność gospodarcza spółek zagranicznych w Polsce nakierowana jest głównie na eksport. 
Systematycznie zmniejsza się także udział spółek z kapitałem zagranicznym w polskim imporcie, a 
rośnie ich udziale w eksporcie. Po wejściu do UE utrzymywała się wysoka dynamika zarówno eksportu 
jak i importu.  
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Tabela 34. Wartość eksportu i importu oraz udział spółek zagranicznych w obrotach polskiego handlu 
zagranicznego ( w mln zł ) 

Wartość polskiego HZ Spółki z udziałem kap. zagr. Udział spółek zagr. w obrotach 
polskiego HZ w (%): Rok 

eksport import eksport import eksporcie imporcie 
2003 208.944,3 265.133,5 113.907,4 162.017,5 54,5 61,1 
2004 272.102,4 325.596,3 169.001,5 201.988,5 62,1 62,0 
2005 288.780,8 328.192,0 177.826,4 191.173,0 61,6 58,2 
2006 343.779,0 394.030,0 214.516,0 218.114,8 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, których produkcja kierowana jest 
głownie na eksport.  
 
Tabela 35. Przychody ze sprzedaży, udział eksportu w sprzedaży i zatrudnienie w niektórych 
zagranicznych firmach w Polsce w latach 2005 - 2007 r. 

Przychody ze sprzedaży w 
mln zł. 

Udział eksportu w 
sprzedaży w % Zatrudnienie (etaty) Nazwa firmy 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Fiat Auto Poland  8.569 9.224 11.854 85,9 86,3 85,2 3.622 3.740 4.173 
Volkswagen Poznań 8.708 8.776 7.947 94,3 94,3 95,2 4.771 5.584 5.889 
Volkswagen Polkowice 4.358 4.301 4.623 81,7 81,0 76,0 981 1.087 1.207 
Fiat-GM Powertrain  3.704 4.520 4.459 76,7 76,9 73,1 1.310 1.389 1.416 
Delphi Kraków 2.600 3.224 3.748 78,7 82,0 80,0 6.000 6.898 7.774 
Philips Lighting Poland,  2.686 3.116 3.671 85,0 87,0 88,4 6.318 6.915 8.239 
BSH , Warszawa 1.836 2.562 2.703 78,0 83,0 75,9 1.089 1.284 1.312 
GlaxoSmithKline 1.724 2.237 2.685 29,0 48,0 56,3 1.224 1.627 1.635 
Electrolux 1.149 1.556 2.322 43.7 64,8 67,2 1.257 2.391 2.616 
Ferrero 1.256 1.608 1.928 57,9 81,0 71,4 1.226 1.404 1.601 
Indesit, Łódź 1.130 1.320 1.750 48,0 72,4 57,0 1.180 1.379 2.001 
Firma Oponiarska, Dębica 1.421 1.526 1.547 73,4 75,0 76,0 3.153 2.953 2.651 
RAZEM: 39.141 43..970 49.237 x x x 32.131 36.651 40.514 
Źródło:„Lista 500” największych firm w Polsce wg dziennika „Rzeczpospolita” 
 
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, co oznaczało wzrost o 10,7% w 
porównaniu z rokiem poprzednim. Ponad 50,0% zatrudnionych pracowało w spółkach zajmujących się 
przetwórstwem przemysłowym. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pracujących zwiększyła się o 
140,3 tys. osób27. Natomiast w porównaniu z 2003 rokiem liczba pracujących zwiększyła się o 430,3 
tys. osób, tj. o 42,0%. 
 
Z tych to m.in. powodów stale wzrastający poziom inwestycji zagranicznych w Polsce należy uznać za 
element pozytywny i bardzo ważny dla naszej gospodarki. 
 

                                                            
27 Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2007 roku, GUS, grudzień 2008 r. Dane dotyczą 
pełnej zbiorowości spółek. 
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2. Napływ BIZ do Polski 
 
Analiza wielkości i dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w ciągu 
ostatnich lat wykazuje duże zróżnicowanie tego procesu. W pierwszych latach transformacji naturalnym 
zjawiskiem był wysoki wzrost napływu w relacji do poprzedniego roku, gdyż początkowe rozmiary BIZ 
były niewielkie. W okresie 1995-2000 możemy mówić o znacznym i rosnącym napływie kapitału do 
Polski (2,8 – 10,3 mld ecu/EUR rocznie)28. Kolejne trzy lata charakteryzowały się niższym napływem 
BIZ do Polski, co częściowo wynikało z ogólnoświatowego trendu oraz ze spowolnienia gospodarczego 
w Polsce. Wyniki ostatnich dwóch lat w zakresie napływu kapitału zagranicznego do Polski generalnie 
należy ocenić pozytywnie. W latach 2000 – 2004 do Polski napływało średnio nieco ponad 7 mld EUR 
rocznie kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a w okresie 2004 – 2008 
średniorocznie prawie o 2,5 mld EUR więcej. Zmieniła się również struktura inwestycji zagranicznych w 
Polsce. 
 
Rok 2007 był rekordowym pod względem wielkości napływu BIZ do Polski. Według danych Narodowego 
Banku Polskiego wartość BIZ wyniosła 16.6 mld EUR i była wyższa o 6,4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 
 
W 2007 roku, podobnie jak i w latach poprzednich, wystąpiło zjawisko określane mianem: „kapitału w 
tranzycie”. Polega ono na tym, iż w danym roku sprawozdawczym odnotowuje się napływ 
zagranicznych środków powiększających kapitały własne przedsiębiorstw zagranicznych i w tym samym 
okresie sprawozdawczym są one inwestowane przez spółki krajowe w tworzonych oddziałach lub 
spółkach mających swoją siedzibę za granicą. W 2007 roku wartość środków z tego tytułu wyniosła 
1.322 mln EUR, co stanowiło 8,0% napływu BIZ do Polski. W 2006 roku kwota ta wyniosła 3.030 mln 
EUR , a w 2005 roku – 1.218 mln EUR. Środki te nie miały bezpośredniego wpływu na polską 
gospodarkę.  
 
Porównując wielkość napływu BIZ do Polski w poszczególnych latach, ważne jest uwzględnienie ich 
struktury. W latach poprzednich znaczący udział miały w nim przeprowadzane duże prywatyzacje. W 
2003 roku napływ kapitału w formie zakupów udziałów lub akcji wynosił 3.029 mln EUR i stanowił 70,2% 
wartości napływu BIZ. W każdym kolejnym roku następowało systematycznie zmniejszanie się napływu 
BIZ w formie zakupów udziałów lub akcji i jednoczesne zwiększanie się udziału reinwestowanych 
zysków i kredytów inwestorów w strukturze napływu BIZ do Polski. W 2007 roku zakupy udziałów i akcji 
stanowiły już tylko 18,5% wartości napływu BIZ. 
 
W ostatnich kilku latach istotnym składnikiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce były 
reinwestowane zyski29. Dowodzi to z jednej strony dobrej kondycji finansowej inwestorów 
zagranicznych, a z drugiej, iż zagraniczne firmy decydują się na dalsze inwestowanie i poszerzanie 
zakresu swojej działalności właśnie w Polsce. Tworzone są także uruchamiane od podstaw nowe firmy. 
A zatem Polska w ocenie zagranicznych inwestorów jest nadal krajem atrakcyjnym do inwestowania.  
 

                                                            
28 Należy jednak podkreślić, że wyraźne zwiększenie wartości inwestycji w 2000 r. wiązało się ze znaczącą transakcją 
związaną z prywatyzacją Telekomunikacji Polskiej przez France Telecom (transakcja ta stanowiła około 1/3 wartości 
napływu BIZ w tym roku) 
29 Reinwestowane zyski wlicza się wyłącznie w przypadku inwestycji bezpośrednich. Nie dotyczą one inwestycji portfelowych 
ani pozostałych inwestycji. Zgodnie z zasadami sporządzania bilansu płatniczego reinwestowane zyski są traktowane tak 
jakby zostały wypłacone inwestorowi zagranicznemu i dopiero potem ponownie przez niego zainwestowane. Wynika to z 
tego, ze inwestor bezpośredni poprzez fakt posiadania znacznej części przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania (co 
najmniej 10%) ma wpływ na decyzję o pozostawieniu w przedsiębiorstwie należącego do niego zysku. 
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W 2007 roku wartość reinwestowanych zysków była wyższa o 2.104 mln EUR, tj. o 46,7% w 
porównaniu z rokiem poprzednim. Dobra koniunktura gospodarcza w Polsce, a co za tym idzie - 
wzrost zysków z prowadzonej działalności gospodarczej sprzyjał nowym inwestycjom i 
zwiększaniu zdolności produkcyjnej zagranicznych firm.  
 
Według wstępnych szacunkowych danych NBP w 2008 roku napłynęło do Polski w formie BIZ 12,1 mld 
EUR. Spadek wartość inwestycji zagranicznych w Polsce jest wynikiem ogólnej dekoniunktury w 
gospodarce światowej. Jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji w Polsce są 
reinwestowane zyski oraz kredyty inwestorów. Obserwowane w ostatnim okresie trudności, w tym 
szczególnie w przemyśle samochodowym oraz w innych branżach, a szczególnie tych, których 
produkcja kierowana jest w zdecydowanej większości na eksport, z pewnością wpłyną ujemnie na 
wyniki tych firm w Polsce, a co za tym idzie na ich możliwości finansowania inwestycji.  
 
Tabela 36. Struktura napływu BIZ do Polski w latach 2003-2007 w mln EUR  

Kapitały własne 
Konwersje 

Rok 
Kapitał w formie 

zakupów udziałów, 
akcji oraz aportów 

rzeczowych 

Kredytów 
na 

udziały 

Innych 
zobo-

wiązań na 
udziały 

Dywidend 
na udziały 

Nieruchomo
ści 

Reinwe-
stowane 

zyski 

Kredyty 
inwesto

rów 

Ogółem 
napływ 
kapitału 

2003 3.029 542 456 8 0 - 74 352 4.313 
2004 3.115 481 2.221 11 138 4.984 - 645 10.305 
2005 2.800 372 63 15 337 2.715 1.958 8.260 
2006 4.382 392 62 5 907 4.510 5.318 15.576 
2007 3.072 488 1.003 18 901 6.614 4.486 16.582 

Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Polsce w 2007 roku, NBP, styczeń 2009 r. 
 
Na kolejny 2009 rok prognozy co do wielkości napływu zagranicznych inwestycji są mniej 
optymistyczne, co związane jest z postępującym na świecie kryzysem finansowym. Spadek będzie 
wynikał głównie z mniejszych reinwestowanych zysków i dotyczyć będzie przede wszystkim takich 
sektorów polskiej gospodarki, których produkcja nakierowana jest na eksport tj. np. motoryzacji i 
elektroniki. Natomiast wzrostu należy oczekiwać w tych branżach, w których zagraniczne firmy 
poszukują możliwości obniżenia swoich kosztów funkcjonowania, a więc w sferze szeroko rozumianych 
usług.  
 
Wykres 16. Napływ BIZ do Polski w latach 2001-2008 w mln EUR 
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 Źródło: NBP, rok 2008 – dane szacunkowe 
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3. BIZ wg krajów pochodzenia kapitału  
 
W Polsce najwięcej inwestują firmy z krajów europejskich, w tym głównie z krajów Unii Europejskiej. 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  - 22.111 mln EUR, 
Niemiec   - 19.083 mln EUR, 
Francji   - 13.360 mln EUR, 
Luksemburga  -  9.784 mln EUR, 
USA   -  7.918 mln EUR. 

 
Tabela 37. Struktura geograficzna napływu BIZ do Polski wg kraju pochodzenia kapitału oraz stan 
zobowiązań na koniec 2007 roku w mln EUR 

Lp. Kraje 2003 2004 2005 2006 2007 
Zobowiązania 
na koniec 2007 

r. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Europa w tym: 3.389,0 9.262,2 7.234,0 14.029,7 14.047,2 105.174,5 
1.1 UE-15 3.135,3 9.052,1 6.783,2 13.362,3 12.303,9 97.434,0 
1.2 Austria 397,4 640,2 574,5 - 414,1 904,5 4.323,5 
1.3 Belgia 343,7 473,3 71,5 209,6 321,6 3.670,9 
1.4 Dania 115,8 195,2 491,3 187,1 471,7 3.035,0 
1.5 Finlandia 63,2 9,3 445,6 18,4 291,4 1.261,7 
1.6 Francja 689,2 2.731,8 - 18,9 840,3 1.778,7 13.359,7 
1.7 Grecja 3,1 2,3 7,4 15,4 - 0,3 48,3 
1.8 Hiszpania 20,2 407,2 189,4 1.137,3 574,0 3.507,8 
1.9 Irlandia 176,5 139,3 120,9 332,2 463,7 2.208,9 
1.10 Luksemburg 200,6 196,6 1.680,0 3.638,9 1.006,2 9.784,0 
1.11 Niderlandy 517,8 1.952,2 413,9 1.345,4 1.738,2 22.111,4 
1.12 Niemcy 222,9 1.056,6 1.675,3 2.802,6 2.828,2 19.083,4 
1.13 Portugalia - 4,8 49,5 82,2 376,1 107,8 604,3 
1.14 Szwecja 78,6 496,7 456,0 274,7 813,2 4.681,6 
1.15 Wielka Brytania 244,7 264,2 422,3 1.168,6 613,1 4.606,5 
1.16 Włochy 66,4 437,7 171,8 1.429,8 391,9 5.147,0 
1.17 Cypr 57,2 430,8 74,2 30,5 268,4 1.659,8 
1.18 Słowenia 29,3 43,1 - 8,6 10,1 10,1 125,7 
1.19 Szwajcaria 233,9 304,5 243,8 563,1 492,5 2.846,2 
1.20 Norwegia 9,9 88,7 - 44,8 - 77,5 154,4 476,0 
1.21 Ukraina 10,5 6,9 193,7 - 90,7 293,7 410,6 
1.22 Rosja - 76,8 - 557,0 28,5 - 31,5 - 251,1 276,7 
1.22 Węgry 33,7 131,8 - 154,1 127,9 29,2 206,1 
1.23 Czechy - 35,1 - 19,2 12,7 22,3 146,9 387,0 
2. Kraje AP w tym: 469,6 118,4 650,5 455,7 1.221,0 8.510,4 
2.1 USA 468,1 114,3 643,5 394,8 834,6 7.918,1 
3. Azji w tym: 498,9 358,4 310,4 784,5 358,9 2.645,4 
3.1 Chiny 10,7 2,1 36,6 20,0 62,0 133,9 
3.2 Singapur 28,0 7,4 2,1 92,0 - 43,1 128,4 
3.3 Japonia 147,9 150,0 239,3 253,7 191,6 1.024,1 
3.4 Korea Płd. 290,9 167,7 - 38,7 415,9 25,6 1.052,9 
Ogółem: 4.313,4 10.304,8 8.259,9 15.575,9 16.582,1 119.541,3 
Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP. 
1/ dane dotyczą łącznie Belgii i Luksemburga 
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Na koniec 2003 roku wartość zainwestowanego kapitału w formie BIZ w Polsce wyniosła 45,9 mld EUR. 
Z każdym kolejnym okresem następowało relatywnie duży wzrost jego wartości. Na koniec 2007 roku 
wartość zainwestowanego kapitału wyniosła już 119,5 mld EUR i była prawie trzykrotnie wyższa w 
porównaniu z 2003 rokiem. 
  
Wykres 17. Stan zobowiązań z tytułu BIZ na koniec lat 2003-2007 
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Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Polsce w 2007 roku, NBP, styczeń 2009 r. 
 

4. Struktura sektorowa napływu BIZ 
 
Do końca 2007 roku najwięcej środków finansowych zagraniczne firmy zainwestowały w przemyśle – 
43,.8 mld EUR, co stanowiło 33,6% ogólnej kwoty BIZ w Polsce, w tym najwięcej w przetwórstwie 
przemysłowym – 40,0 mld EUR. W sferze produkcyjnej największe środki tj. 6,4 mld EUR ulokowano w 
produkcji sprzętu transportowego, która zdominowana jest przez kapitał zagraniczny. W branży 
motoryzacyjnej inwestorami są znane międzynarodowe koncerny samochodowe takie jak: Fiat, General 
Motors, Isuzu, Volkswagen, Toyota, Volvo, Man i inne.  
 
Zdecydowana większość produkcji firm motoryzacyjnych jest kierowana na eksport. Szybki wzrost 
produkcji samochodów w Polsce sprzyja także zwiększeniu produkcji u kooperantów. Firmy 
zagraniczne, w tym zajmujące się produkcją środków transportu, należą do ścisłej czołówki 
największych eksporterów. 
 
Równie ważnym obszarem inwestowania w ostatnich latach pozostawała elektronika. Produkcję 
komputerów uruchomiła w 2007 roku w Łodzi amerykańska firma DELL Znaczące inwestycje poczyniły 
także firmy zajmujące się produkcją telewizorów. Dotyczy to takich firm jak Toshiba, Sharp, LG Fauni, 
Orion i inne. Dzięki inwestycjom tych firm Polska stała się potentatem w produkcji nowoczesnych 
telewizorów. Szacuje się, iż w 2010 roku, kiedy fabryki osiągną pełną zdolność produkcyjną, Polska 
produkować będzie 38 mln sztuk telewizorów, co zaspokoi 77,0% europejskiego zapotrzebowania na 
ten sprzęt. Ponad 80% produkowanych w Polsce telewizorów kierowana jest na eksport.  
 
Kolejnymi ważnymi obszarami inwestowania, oprócz przetwórstwa przemysłowego były: obsługa 
nieruchomości, pośrednictwo finansowe oraz handel i naprawy. Zarówno w 2007 roku jak i w latach 
poprzednich napłynęła do Polski znacząca kwota do szeroko rozumianego sektora usług. Szczególnie 
duży wzrost BIZ odnotowano w obszarze usług księgowych, zarządzania i doradztwa. Wartość BIZ w 
tym obszarze w 2007 roku wyniosła 2.187 mln EUR i była trzy i pół razy większa w porównaniu z 2005 
rokiem. Skala tych inwestycji dowodzi, iż Polska stała się liczącym się centrum usług.  
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Tabela 38. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wg sekcji i działów PKD w latach 
2004-2007 oraz wartość zobowiązań z tytułu BIZ na koniec 2007 roku w podziale na rodzaje działalności 
(w mln EUR)  

Kapitał zainwestowany w Sekcje i działy PKD 
2003 2004 2005 2006 2007 

Wartość BIZ na 
koniec 2007 r. 

Struk-
tura w 

% 
Przemysł w tym: 2.032,7 4.205,0 2.508,9 3.828,7 5.452,6 43.807,9 36,6 
Zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę 315,0 625,7 193,6 77,6 454,7 3.561,4 3,0 
Górnictwo i kopalnictwo - 1,9 16,2 4,7 12,4 51,0 222,2 0,1 
Przetwórstwo przem. w tym produkcja: 1.719,6 3.563,1 2.310,6 3.738,7 4.946,9 40.042,3 33,5 
- pojazdów mechanicz., przyczep i naczep 684,2 757,9 325,1 466,6 662,2 6.388,9 5,3 
- pozostałego sprzętu transportowego - 71,0 53,8 37,7 191,1 139,0 609,1 0,5 
- art. spożyw. napojów, tytoniu 134,3 209,4 405,2 394,3 304,2 5.755,4 4,8 
- maszyn biurowych i komputerów 33,5 11,2 - 1,0 18,2 179,2 238,6 0,2 
- urządzeń elektr. radiowych i tv optycznych 162,5 52,4 26,0 226,9 272,8 1.121,0 0,9 
- drewna, papieru, dział. publik. i poligraf. 97,4 596,4 65,4 366,4 580,2 4.267,5 3,6 
- wyrobów chemicznych 125,3 330,0 - 19,2 534,3 327,0 3.641,3 3,0 
- wyr. z gumy i tworzyw sztucznych 120,6 223,2 307,0 535,5 445,4 2.919,6 2,4 
- koksu i produktów ropy naftowej 2,4 12,9 20,1 26,9 0,8 96,5 0,0 
- metali i wyrobów z metali 172,1 704,8 392,4 740,2 1.232,5 5.740,9 4,8 
- tkanin i wyrobów włókien. i odzieży - 12,6 14,6 - 2,1 3,6 14,3 366,7 0,3 
- maszyn, gdzie indziej niesklasyfikowana 100,6 148,9 336,6 168,0 290,9 2.040,7 1,7 
Budownictwo - 56,8 202,8 93,5 415,6 384,0 2.432,1 2,0 
Usługi ogółem 2.302,7 5.692,4 5.282,6 10.377,4 9.597,7 70.112,3 58,6 
Pośrednictwo finansowe w tym: 
 - działalność ubezpieczeniowa  

465,4 
207,5 

1.811,9 
449,4 

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 

Handel i naprawy 1.193,4 1.350,6 2.045,9 2.540,4 2.158,0 19.515,7 16,3 
Transport gosp. magazyn. i łączność w tym:  - 142,1 1.761,5 - 333,5 916,3 611,9 8.699,8 7,3 
-Telekomunikacja - 93,4 2.126,1 - 549,5 732,2 485,9 6.781,5 5,7 
Obsługa nieruchom., informatyka, w tym: 
 - obsługa nieruchomości 
 - usługi księgowe, zarządzanie, doradztwo 

518,2 
- 100,8 

426,0 

923,3 
672,3 
124,2 

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 31,4 - 12,0 9,5 36,8 108,2 641,7 0,5 
Prywatne zakupy i sprzedaż nieruchomości x 137,7 336,2 909,3 901,0 2.492,7 2,1 
Rolnictwo i rybołówstwo 34,0 66,9 38,7 45,0 85,5 504,7 0,4 
Łącznie 4.313,4 10.304,8 8.259,9 15.575,9 16.582,1 119.541,3 100,0 
Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP, 2008 r. 
 
Tabela 39. Najważniejsze pozycje w polskim eksporcie w mln EUR 

2006 r. 2007 r 2008 r. 
Wyszczególnienie Kod 

CN Eksport saldo Eksport saldo dynam. 
5 : 3 eksport saldo dynam. 

eksportu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pojazdy samochodowe 8703 5.631,1 2.404,9 5.695,9 1.469,4 101,2 6.748,2 1.457,8 118,5 
Części i akcesoria 8708 3.787,7 667,2 4.962,9 1.614,3 131,0 5.527,4 1.382,0 111,4 
Aparatura odbiorcza dla 
TV i radia 8528 2.723,4 2.315,6 3.343,7 2.609,4 122,8 3.920,4 2.986,5 117,2 

Silniki spalinowe 8408 2.854,6 2.593,0 3.076,5 2.845,2 107,8 2.550,4 2.153,0 82,9 
Meble 9401 2.787,5 2.359,0 3.010,5 2.506,4 108,0 2.927,3 2.364,7 97,2 
Źródło: GUS 
 
Dzięki zagranicznym inwestycjom Polska stała się potentatem w produkcji ekranów LCD, sprzętu AGD, 
czy też znaczącym eksporterem samochodów. Nasz kraj pozostaje także ważnym ośrodkiem lokowania 
przez zagraniczne koncerny swoich centrów usług jak i centrów naukowo-badawczych czy 
logistycznych. Do takich inwestycji skłania je m.in. wysoko kwalifikowana siła robocza.  
 



  61 

Trudno byłoby dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie polskiej gospodarki bez napływu zagranicznego 
kapitału, bez inwestycji zagranicznych firm w Polsce. Gdyby Polska nie stała się członkiem Unii 
Europejskiej, to z całą pewnością skala tych inwestycji, sprzyjających unowocześnieniu naszej 
gospodarki, byłaby zdecydowanie mniejsza.  
 
5. Podsumowanie  
 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wzmocniło i zdecydowanie poprawiło atrakcyjność Polski jako 
potencjalnego kraju do inwestowania. Analizując napływ zagranicznych inwestycji do nowych członków 
UE wyraźnie widać, iż istnieje ścisła korelacja pomiędzy członkostwem w UE a wielkością napływu BIZ 
do danego kraju. Zjawisko to obserwuje się ostatnio także w przypadku Bułgarii i Rumunii, gdzie z 
chwilą członkowstwa tych krajów w UE wartość zagranicznych inwestycji zdecydowanie wzrosła.  
 
Stan zobowiązań za koniec 2007 roku wyniósł 119,5 mld EUR, podczas gdy na koniec 2003 r. było to 
45,9 mld EUR. A zatem w okresie tylko ostatnich czterech lat wartość zainwestowanego zagranicznego 
kapitału była wyższa niż stan zobowiązań Polski z tytułu BIZ w 2003 roku, w roku poprzedzającym 
naszą akcesję do UE. W okresie 2004-2007 firmy zagraniczne zainwestowały w Polsce 50,7 mld EUR, 
w tym z krajów UE-15 - 41,5 mld EUR, co stanowiło 81,8% całego zainwestowanego kapitału w tym 
okresie. Takiemu dynamicznemu wzrostowi BIZ w Polsce z pewnością sprzyjało członkostwo Polski w 
UE, a także dobra koniunktura gospodarcza zarówno w Polsce jak i w krajach UE, skąd pochodzi 
najwięcej kapitału. 
 
Niezależnie od wielkości napływu BIZ ważnym czynnikiem jest także jego struktura. O ile w latach 
poprzednich znaczący udział w napływie BIZ miały duże prywatyzacje przeprowadzane w polskiej 
gospodarce, to w kolejnych latach systematycznie wzrastały inwestycje typu greenfield, czyli inwestycje 
tworzone od podstaw. W ostatnich latach systematycznie rosła wartość inwestycji w przemyśle 
samochodowym, czego wyrazem był wzrost produkcji i sprzedaży. W 2003 roku przychody netto firm ze 
sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego 
wyniosły 47,1 mld zł podczas gdy na koniec 2008 roku – 99,6 mld zł. W branży motoryzacyjnej 
inwestorami są znane międzynarodowe koncerny samochodowe takie jak: Fiat, General Motors, Isuzu, 
Volkswagen, Toyota, Volvo, MAN i inne. 
 
Również duże inwestycje poczynione zostały w obszarze elektroniki i nowoczesnych technologii. 
Zainwestowały w Polsce największe koncerny takie jak DELL, największy producent komputerów na 
świecie oraz firmy zajmujące się produkcją nowoczesnych telewizorów takie jak: Toshiba, Sharp, LG, 
Funai. To dzięki tym inwestycjom Polska stała się potentatem w produkcji nowoczesnych telewizorów.  
 
Polska oferuje zagranicznym firmom dobre możliwości do inwestowania. Nie bez znaczenia dla 
europejskich firm jest bliskość geograficzna i kulturowa. Przyjazne środowisko biznesowe stwarza 
dogodne warunki osiągania sukcesu. Kraj nasz posiada duży rynek zbytu, dobrze wykształconą młodą 
kadrę w większości znającą języki obce, relatywnie niskie, w porównaniu z krajami „starej” Unii, koszty 
pracy. Polska oferuje także określone zachęty inwestycyjne.  
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POLSKIE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE ZA GRANICĄ W 
ŚWIETLE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII 
EUROPEJSKIEJ 
 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku stało się jednym z przełomowych 
momentów w historii naszego kraju. I nie chodzi tu tylko o korzyści natury politycznej, ale przede 
wszystkim gospodarczej. One to bowiem w głównym stopniu zdecydowały o pozytywnym odbiorze 
przez społeczeństwo całego procesu integracji ze strukturami europejskimi.  
 
W przypadku przedsiębiorców wydaje się, iż korzyści związane z ekonomiczną integracją w ramach Unii 
zostały dostrzeżone jeszcze na długo przed samym momentem wstąpienia Polski do UE. Spośród 
wszystkich możliwości jakie dawało członkostwo w Unii Europejskiej, jednym z najbardziej znaczących 
dla polskich przedsiębiorstw był dostęp do wewnętrznego rynku UE z jego podstawową zasadą 
dotyczącą swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału. A odpowiednio funkcjonujący rynek 
wewnętrzny bez granic wpływa na poprawę wyników gospodarczych przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w jego ramach, dzięki oddziaływaniu na rzecz lepszej alokacji czynników produkcji, 
umożliwieniu zwiększenia skali produkcji i osiągnięciu płynących z tego korzyści, zapewnieniu swobody 
konkurencji i stwarzaniu zachęt do inwestowania.  
 
Z członkostwem w Unii Europejskiej wiążą się także walory trudno mierzalne, ale stanowiące o wartości 
przedsiębiorstwa i ułatwiające mu prowadzenie działalności, w szczególności na rynkach pozaunijnych. 
Na wartości te składa się prestiż bycia przedstawicielem państwa należącego do UE, wyższy z tego 
tytułu poziom postrzeganej wiarygodności przedsiębiorstwa, czy choćby możliwość oczekiwania 
wsparcia nie tylko ze strony własnego państwa, ale także instytucji wspólnotowych w kwestiach 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za granicą. 
 
Zwiększająca się wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wskazuje na przemiany 
dokonujące się w polskiej gospodarce. Świadczy także o rosnącym potencjale polskich przedsiębiorstw, 
które decydują się na podjęcie ekspansji kapitałowej także poza granicami kraju. Tym samym stają się 
stopniowo aktywnymi uczestnikami systemu międzynarodowego obrotu kapitałami inwestycyjnymi. Jest 
to zjawisko o tyle warte uwagi, iż powoduje zmianę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski oraz 
świadczy o rozwoju polskiej gospodarki oraz rosnącej aktywności polskich przedsiębiorstw 
poszukujących możliwości działania na rynkach zagranicznych. Z odbiorcy kapitału lokowanego w 
formie inwestycji zagranicznych nasz kraj staje się, co prawda jeszcze w niewielkim zakresie, także jego 
źródłem. Należy też zaznaczyć, że zaangażowanie polskich podmiotów za granicą, w zdecydowanej 
większości to efekt działań samych przedsiębiorstw, stanowiący przejaw inicjatyw oddolnych. Polskie 
podmioty są w stanie samodzielnie dostrzec, rozpoznać oraz wykorzystać swoje szanse rozwojowe w 
formie inwestycji bezpośrednich lokowanych za granicą, co nie oznacza, że nie korzystają one z zachęt 
i pomocy ze strony właściwych instytucji państwowych i wspólnotowych. 
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1. Polskie BIZ na tle teorii J.H. Dunninga 
 
Twierdzenie o występowaniu zależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego oraz wielkością 
strumieni kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych stało się podstawą jednej z teorii 
dotyczących BIZ. Jej autor, J.H. Dunning, na podstawie danych empirycznych wydzielił cztery fazy 
rozwoju gospodarczego, dla których strumień inwestycji bezpośrednich zachowuje się w odmienny 
sposób. Strumień inwestycji bezpośrednich jest mierzony wskaźnikiem NOI (net outward investment – 
odpływ inwestycji netto) per capita, który jest określony jako różnica pomiędzy bezpośrednimi 
inwestycjami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa danego kraju za granicą a wielkością 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do tego kraju, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Na tej podstawie zostały wydzielone cztery etapy związane z różnymi wielkościami i 
zachowaniami strumienia inwestycji bezpośrednich: 

1) w krajach najsłabiej rozwiniętych wskaźnik NOI per capita przyjmuje wartość zerową lub 
minimalnie ujemną. Wynika to z faktu, że kraje te nie dysponują wystarczającym kapitałem, 
który umożliwiłby podjęcie przez nie inwestycji za granicą, a same też nie stanowią atrakcyjnej 
lokalizacji dla inwestorów zagranicznych, 

2) drugie stadium rozwoju osiągają kraje, w których obserwowany jest wzrost ujemnej wielkości 
NOI per capita. Wynika to z faktu, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne w tym krajach, ze 
względu na korzyści lokalizacyjne rosną, natomiast inwestycje podejmowane przez te kraje za 
granicą pozostają w dalszym ciągu niewielkie, 

3) następną grupę stanowią kraje, w których bezpośrednie inwestycje netto (NOI) przypadające na 
jednego mieszkańca nadal pozostają ujemne, ale ich bezwzględna wartość maleje. Oznacza to, 
że oprócz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tych krajów, zwiększa się 
dynamika ich własnych inwestycji za granicą. 

4) do czwartego etapu zaliczane są kraje, w których wskaźnik NOI per capita osiąga wartości 
dodatnie z tendencją wzrostową, co oznacza że kraje te więcej inwestują poza swoimi 
granicami, niż napływa do nich kapitału w formie BIZ. Ta grupa krajów stanowi główne źródło 
kapitału inwestycyjnego w gospodarce światowej.  

 
Analizując wskaźnik NOI w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla Polski, zgodnie z przedstawionym 
podziałem można sklasyfikować nasz kraj pomiędzy drugim a trzecim stadium rozwoju. 
Historycznie dokonujące się zmiany wskaźnika NOI w okresie 1997-2007 wskazują na kilka 
charakterystycznych zjawisk. W okresie 1997-2000 dała się zauważyć wyraźna tendencja do wzrostu 
bezwzględnej wartości wskaźnika. Wynikało to przede wszystkim z dynamicznego wzrostu wartości 
napływających BIZ w połączeniu z niewielką wartością i tendencją spadkową wartości kapitałów 
lokowanych za granicą w formie inwestycji bezpośrednich. W kolejnym okresie, do roku 2003, można 
było zaobserwować tendencję spadkową NOI. Wynikało to ze zmniejszającej się wartości BIZ 
napływających, przy jednoczesnym niewielkim odpływie kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich 
lokowanych za granicą.  
 
Rok 2004 stanowi wyraźnie zaburzenie w dotychczas obserwowanych tendencjach zmian NOI, m.in.: 
związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Skutkowało to znaczącym wzrostem 
atrakcyjności inwestycyjnej, co znalazło przełożenie w dynamicznym wzroście wartości napływających 
BIZ. Co interesujące w tym samym okresie znacznie wzrosły także inwestycje bezpośrednie 
dokonywane przez polskich rezydentów za granicą. Jednak mimo ich wysokiej dynamiki, relatywnie 
niewielka wartość w porównaniu z wartością inwestycji napływających, powodowała, że wartość 
wskaźnika NOI uległa zwiększeniu. Osiągnął on w 2004 roku wartość minus 318 USD w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Po zwiększeniu wskaźnika w 2005 r., w kolejnych latach miało miejsce jego 
ponowne obniżenie. 
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Wykres 18. Wskaźnik NOI w latach 1997-2007 (USD) 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie NBP 
 
2. Determinanty polskich BIZ 
 
Czynniki, które decydują o bezpośredniej obecności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na rynkach 
zagranicznych, posiadają dwojaki charakter. Z jednej strony są to tzw. „czynniki wypychające”, 
dotyczące uwarunkowań prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym inwestora. Przy czym należy 
traktować te czynniki w ujęciu szerszym, związanym także ze wspólnym rynkiem europejskim 
rozumianym jako rynek wewnętrzny. Z drugiej strony występują tzw. „czynniki ciągnące”, związane z 
kształtowaniem się sytuacji na rynkach państw docelowych planowanych inwestycji. 
 
Podstawowymi motywami decydującymi o podejmowaniu przez polskie przedsiębiorstwa inwestycji za 
granicą są przede wszystkim: 

• pojemne rynki lokalne – czynnik ten dotyczy głównie rynków azjatyckich i krajów Wspólnoty 
Niepodległych Państw dysponujących znacznym potencjałem demograficznym i wysoką 
dynamiką popytu wewnętrznego, występującymi w połączeniu ze znaczącym wzrostem 
gospodarczym, 

• niższe jednostkowe koszty pracy – większość inwestycji lokowanych za granicą przez 
polskich przedsiębiorców to produkcja pracochłonna. Wykorzystanie relatywnie tańszej siły 
roboczej głównie z państw Azji i Europy Wschodniej decyduje o zwiększeniu konkurencyjności 
produkcji, 

• ochrona własnej pozycji rynkowej – w dobie globalizującej się gospodarki często utrzymanie 
i zabezpieczenie własnej pozycji rynkowej, nawet w skali kraju, musi być rozpatrywane w 
szerszym kontekście geograficznym. Celem powstrzymania ekspansji innych inwestorów, 
dokonuje się inwestycji bezpośrednich w innych państwach regionu, traktując takie działanie 
jako swoisty krok wyprzedzający potencjalnych konkurentów,  

• konsolidacja w ramach branży – inwestycje bezpośrednie, najczęściej w formie fuzji i przejęć, 
służą budowaniu silnej pozycji przedsiębiorstwa w skali regionalnej (rzadziej globalnej). W 
przypadku polskich BIZ dotyczy to branż wyspecjalizowanych lub schyłkowych, 

• możliwości szerszej ekspansji eksportowej na pobliskie rynki – obecność inwestycyjna na 
rynku zagranicznym pozwala na dalsze rozszerzanie działalności na pobliskie regiony 
geograficzne, obniżając koszty takich działań. Ponadto często państwa goszczące inwestorów 
posiadają korzystniejsze, niż strona polska, umowy międzynarodowe z krajami trzecimi, co 
znacznie obniża bariery wejścia na rynki państw trzecich, 
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• dodatkowe możliwości eksportu na rynek inwestowania – inwestycje podejmowane za 
granicą zwykle pociągają za sobą konieczność eksportu komponentów i innych środków 
niezbędnych do prowadzenia uruchomionej działalności produkcyjnej lub usługowej. 

 
Wymienione wyżej czynniki decydujące o podjęciu ekspansji kapitałowej za granicą były brane pod 
uwagę przez potencjalnych inwestorów, niezależnie od naszego członkostwa w UE. Wynikały z praktyki 
gospodarczej. Jednak przystąpienie do UE wpłynęło na nieco inne rozłożenie akcentów. Po 2004 roku 
polscy przedsiębiorcy inwestujący za granicą większą wagę przywiązywali do ochrony własnej pozycji 
rynkowej oraz konsolidacji w ramach branży. Wynikało to z faktu, iż udział w jednolitej europejskiej 
przestrzeni gospodarczej zmusił przedsiębiorstwa do działania w warunkach wysokiej konkurencji. 
Swoboda przepływu kapitału oznaczała, iż mogą one zostać przejęte przez swoich europejskich 
konkurentów. W tym wypadku zabezpieczeniem przed zaistnieniem takiego scenariusza stawało się 
podjęcie ekspansji kapitałowej na rynki zagraniczne, a poprzez to wzmocnienie swojej pozycji rynkowej. 
Ponadto sprzyjało to ponadpaństwowej konsolidacji w ramach branż, co dodatkowo wzmacniało pozycję 
konkurencyjną polskich przedsiębiorstw. 
 
3. Polskie BIZ przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej 
 
O tym, iż wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorstw inwestycjami bezpośrednimi za granicą 
zbiegł się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej świadczą dane statystyczne. W latach 1994-
2000 wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą pozostawała na zbliżonym poziomie nie 
przekraczającym 50 mln EUR rocznie. Wyjątkowym pod tym względem był rok 1998 kiedy nastąpił 
skokowy wzrost inwestycji do 318 mln EUR, ale było to wydarzenie o charakterze jednorazowym. 
 
Następnie w roku 2001 wielkość odpływu kapitału z tytułu polskich inwestycji zagranicznych wyniosła 
minus 97 mln EUR, co oznaczało, iż w ujęciu rocznym wycofany został do Polski kapitał o takiej 
wartości. Zjawisko to było wynikiem przede wszystkim redukowania inwestycji bezpośrednich za granicą 
przez polskie banki, na co wpływ miało obserwowane w tym okresie spowolnienie wzrostu 
gospodarczego w Polsce. 
 
Wykres 19. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 1994-2007 (mln EUR). 
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W kolejnych latach nastąpiło przyspieszenie w zakresie polskich bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i wartość kapitału transferowana z tego tytułu za granicę w latach 2002-2003 
przekroczyła wartość 200 mln EUR. Jednak dopiero w roku 2004 i kolejnych odpływ kapitału z tytułu 
polskich BIZ osiągnął bardzo wysoką dynamikę. Już w roku akcesyjnym przyrost był niemal 
dwuipółkrotny, a w kolejnych latach wyniósł odpowiednio 4,4 i 2,6 raza. Rok 2006 był pod tym 
względem rekordowym, odpływ polskiego kapitału w postaci BIZ wyniósł bowiem 7.052 mln EUR. 
 
O wysokiej dynamice polskich BIZ w ostatnich latach świadczy fakt, iż ich wartość w okresie 2004-2007 
była niemal 14 razy większa od obserwowanej w 10-letnim okresie poprzedzającym członkostwo Polski 
w UE. Nawet w roku 2007, kiedy w relacji do roku wcześniejszego wartość inwestycji spadła dwukrotnie, 
ich wartość bezwzględna była ponad 3,5 raz wyższa niż łączna we wspomnianym dziesięcioleciu. 
 
Wraz ze wzrostem ilości realizowanych projektów zmianie ulega także struktura kapitału lokowanego za 
granicą przez polskie firmy. Zakup udziałów, przejęcia, uczestnictwo w projektach typu greenfield 
powoduje, że zwiększeniu ulega odpływ kapitału z tytułu inwestycji w kapitały własne firm zagranicznych 
i rosnących reinwestowanych zysków. W latach 2001-2003, udział inwestycji w kapitały własne wynosił 
średnio ok. 60%. Z kolei w okresie 2004-2007 przekraczał on średnio 82%. Udział kredytów w 
strukturze polskich BIZ zmniejszył się przez to znacząco, lecz w ujęciu nominalnym zanotowały one 
dynamiczny wzrost przekraczający znacznie 100%, co świadczy o umacnianiu i rozwijaniu przez polskie 
przedsiębiorstwa pozycji swoich zagranicznych spółek. 
 
W strukturze geograficznej polskich BIZ w poszczególnych latach dominują kraje europejskie. Udział 
krajów unijnych w ostatnim okresie był dominujący i przekraczał 50% (poza rokiem 2005 kiedy spadł do 
40%). 
 
Wykres 20. Struktura geograficzna polskich BIZ 
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W przypadku wymienionych krajów, trudno jednak mówić o polskich inwestycjach zagranicznych w 
klasycznym rozumieniu, tj. związanych z przejęciami zagranicznych przedsiębiorstw, zakupie 
znaczących udziałów czy realizacji projektów typu greenfield. Informacje uzyskane z monitoringu prasy 
branżowej oraz z Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji działających w tych państwach nie wskazują, 
aby polscy inwestorzy realizowali tam projekty inwestycyjne na skalę, jaką sugerują dane statystyczne. 
Można zatem wnioskować, iż większość polskiego kapitału napływającego do tych krajów ma charakter 
przepływów czysto finansowych, kwalifikowanych zgodnie z metodologią jako bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne co wiąże się z wykorzystaniem przez polskie podmioty zasady swobodnego przepływu 
kapitału w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego.  
 
Świadczyć o tym może także to, że: 

• Niektóre z polskich dużych firm działają w strukturze holdingów, których główne spółki są 
zarejestrowane w jednym z trzech wymienionych krajów. Taka forma działalności pozwala 
często transferować zyski osiągane przez polskie firmy za granicę, gdzie podlegają one 
korzystniejszej formie opodatkowania, 

• Wysoki był udział kategorii reinwestowane zyski w wartości odpływu polskiego kapitału w 
szczególności do Niderlandów i Luksemburga oraz w skumulowanej wartości polskich 
inwestycji ulokowanych w tych krajach według stanu na koniec poszczególnych lat, 

• Wymienione kraje, cieszące się renomą centrów finansowych o zasięgu globalnym, mogą 
stawać się miejscem rejestrowania przez polskie podmioty spółek zależnych, których głównym 
celem jest prowadzenie inwestycji bezpośredniej na rynku kraju trzeciego. Tego rodzaju spółka-
córka staje się pośrednikiem i kierowany do niej polski kapitał jest jedynie kapitałem w 
tranzycie, którego punktem docelowym jest inwestycja zlokalizowana w innym państwie. 

 
Zmiany jakie dokonały się w dynamice i strukturze geograficznej odpływu kapitału z tytułu polskich BIZ 
znalazły swoje odbicie również w drugiej z kategorii służących ocenie polskich bezpośrednich inwestycji 
za granicą – ich łącznej wartości na koniec roku.  
 
Na koniec 2007 roku łączna wartość należności z tytułu kapitału zaangażowanego przez polskie 
podmioty w postaci inwestycji bezpośrednich za granicą, wyniosła 13.166 mln EUR, przy czym kwota 
kapitałów własnych i reinwestowanych zysków wyniosła 10.080 mln EUR, a saldo należności z tytułu 
kredytów udzielonych i zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych stanowiło 3.086 mln EUR.  
 
Wykres 21. Stan należności z tytułu polskich inwestycji zagranicznych na koniec 
poszczególnych lat 
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Według stanu na koniec 2003 roku wartość poszczególnych kategorii wyniosła odpowiednio: łączna 
wartość polskich BIZ – 1.702 mln EUR, inwestycje w kapitały własne i reinwestowane zyski – 1 287 mln 
EUR oraz saldo obrotów kredytowych – 415 mln EUR. Zatem w ciągu 4 lat wartość kapitału 
zainwestowanego przez polskie podmioty za granicą wzrosła 7,7 raza, przy czym wzrost 
zaangażowania w kapitały własne wyniósł 7,8 raza, natomiast salda kredytów – 7,4 raza. 
 
W strukturze geograficznej, na koniec 2007 roku największa wartość ulokowanych polskich inwestycji 
bezpośrednich przypadała na kraje takie jak (podano wartość oraz udział w wartości polskich BIZ na 
koniec 2007 r.): 
Luksemburg  2.789,1 mln EUR 21,2%, 
Szwajcaria 2.646,3 mln EUR 20,1%, 
Niderlandy 896,3 mln EUR  6,8%, 
Republika Czeska 880,2 mln EUR  6,7%, 
Litwa 782,3 mln EUR  5,9%, 
Wielka Brytania 778,8 mln EUR  5,9%, 
Ukraina 588,1 mln EUR  4,5% 
Niemcy 554,9 mln EUR  4,2%, 
Rosja 393,0 mln EUR  3,0%, 
Szwecja 385,4 mln EUR  2,9%. 
 
W pierwszej dziesiątce krajów cieszących się największym zainteresowaniem polskich inwestorów 
bezpośrednich znajduje się aż 7 krajów unijnych, na które przypada 53,7% wartości polskich BIZ na 
koniec 2007 roku (61,2% polskich BIZ ulokowanych w krajach UE-25).  
 
Struktura polskich BIZ rzutuje także na fakt, iż najwyższe dochody z tytułu tych inwestycji są osiągane w 
państwach Unii Europejskiej. W 2007 roku, przy łącznej wartości dochodów z tytułu inwestycji 
zagranicznych wynoszących 29,8 mln EUR, najwyższe dodatnie dochody osiągnęły polskie podmioty 
mające swe siedziby przede wszystkim w Niderlandach (135 mln EUR), na Litwie (32 mln EUR), w 
Wielkiej Brytanii (25 mln EUR) oraz Niemczech (22 mln EUR). Najwyższe dochody transferowane do 
Polski w postaci dywidend pochodziły także z krajów UE-25, na które przypadało 89,6% całości 
dochodu w postaci dywidend osiąganych przez polskich inwestorów bezpośrednich.  
 
Tabela 40. Udział krajów UE-25 w poszczególnych kategoriach dochodów osiąganych z tytułu 
polskich inwestycji bezpośrednich (%). 

Dochody 
od kapitału od wierzytelności Rok 

dywidendy reinwestowane 
zyski netto 

odsetki od kredytów 
inwestorów bezpośrednich 

razem 

2003 90,0 * 70,0 28,0 
2004 95,9 * 72,7 17,3 
2005 86,5 40,7 80,5 64,6 
2006 70,8 96,1 48,5 92,0 
2007 90,3 * 65,6 350,31 

* reinwestowane zyski osiągnęły wartość ujemną 
1 ze względu na wysoki udział ujemnych reinwestowanych zysków pochodzących z kraju pozaunijnego, łączna wartość 
reinwestowanych zysków była niższa od wartości przypadającej na kraje UE-25 
Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych NBP 
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Łączna kwota reinwestowanych zysków w 2007 roku była ujemna i wyniosła -125 mln EUR. W ujęciu 
jednostkowym, najwyższy poziom dodatnich reinwestowanych zysków osiągnęły polskie podmioty 
posiadające siedziby w Niderlandach (128 mln EUR) oraz na Litwie (18 mln EUR). Rok 2007 był 
również okresem rosnących dochodów z tytułu wierzytelności, tj. odsetek od kredytów. Źródłem tych 
dochodów były przede wszystkim pożyczki udzielone spółkom należącym do polskich podmiotów, a 
mającym swoje siedziby w Niderlandach (15% dochodów z tytułu odsetek), Wielkiej Brytanii (14%), 
Luksemburga i Szwecji (po 10%). 
 
4. Polskie BIZ w wybranych krajach Unii Europejskiej 
 
Spośród krajów Unii Europejskiej cieszących się największym zainteresowaniem ze strony polskich 
inwestorów bezpośrednich, oprócz wspomnianych już wcześniej Luksemburga, Niderlandów i Wielkiej 
Brytanii należałoby wskazać dwa dość charakterystyczne kraje - jeden z grupy tzw. „starych krajów 
unijnych”, drugi należący do nowych członków UE. 
 
Pierwszym z nich są Niemcy, które wyróżniają się na tle pozostałych państw UE-15 tym, iż polskie 
podmioty zaangażowały się tam kapitałowo w kilkanaście dość znacznych projektów inwestycyjnych. 
Wartość polskich inwestycji przekraczających jednostkowo poziom 1 mln EUR (wg stanu na koniec 
2008 roku) można szacować na około 430 mln EUR ulokowanych w ok. 25 dużych projektach.  
 
Największym z nich jest zrealizowany w 2003 roku przez PKN Orlen zakup od koncernu BP sieci 494 
stacji paliwowych zlokalizowanych w północnych Niemczech. Transakcja ta zapewniła polskiej firmie 3% 
udziału w niemieckim rynku paliwowym oraz 7% udziału w rynku północnoniemieckim. Wartość 
inwestycji szacowana jest na ok. 140 mln EUR, co stanowi ok. 20% wartości polskiego kapitału 
zainwestowanego w Niemczech.  
 
Skala pozostałych polskich inwestycji w Niemczech jest niższa, aczkolwiek w przypadku co najmniej 
pięciu polskich projektów inwestycyjnych tam ulokowanych to inwestycje o wartości przekraczającej 20 
mln EUR. Największy z nich o szacowanej wartości 75 mln EUR wiązał się z zakupem przez polski 
podmiot 90% (z opcją zakupu pozostałych 10% do końca 2009 roku) udziałów w niemieckich zakładach 
chemicznych. Transakcja ta umocniła pozycję polskiej firmy jako drugiego producenta sody 
kalcynowanej i oczyszczonej w Europie. Pozostałe duże inwestycje w Niemczech dotyczyły przejęcia 
dwóch firm zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych, nabycia większościowego pakietu w spółce 
zajmującej się produkcją systemów elektrycznych i elektronicznych dla górnictwa oraz zakupu pakietu 
kontrolnego w spółce branży informatycznej. 
 
Inwestycje dokonywane przez polskie podmioty w Niemczech, w większości wpisują się w schemat 
typowych inwestycji podejmowanych w Europie Zachodniej. Wiążą się one z przejmowaniem już 
istniejących firm, aby w ten sposób zapewnić sobie odpowiednią pozycję początkową na tym trudnym 
rynku. W odniesieniu do Niemiec jest to z pewnością rozwiązanie optymalne, choć z pewnością 
wymagające większych jednorazowych nakładów kapitałowych, niż budowania swojej pozycji i marki od 
podstaw.  
 
Ponadto obecność kapitałowa polskich podmiotów w Niemczech charakteryzuje się znacznym udziałem 
małych firm, działających przede wszystkim w branży budowlanej. Szacunki wskazują, że na koniec 
2007 roku w Niemczech działało nawet 100 tys. polskich podmiotów gospodarczych, z czego 
zdecydowaną większość stanowiły firmy jednoosobowe. Podobnie jak w przypadku innych państw  
UE-15 wpływają na to wprowadzone okresy przejściowe na zatrudnianie pracowników państw UE-10. 
Ponadto o tak znacznej liczbie polskich podmiotów decyduje bliskie sąsiedztwo Niemiec wobec Polski 
oraz atrakcyjność tego największego z europejskich rynków. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż 
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Niemcy od wielu lat były głównym kierunkiem wyjazdów polskich pracowników, którzy bardzo często 
podejmowali tam pracę w „szarej strefie”. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
ułatwieniu uległa legalizacja prowadzonej działalności gospodarczej w formie rejestracji małych 
przedsiębiorstw, działających zwykle na zasadzie samozatrudnienia.  
 
Drugim państwem, interesującym pod kątem obecności polskich BIZ jest Republika Czeska. Bliskość 
geograficzna oraz zbliżona ścieżka rozwoju gospodarczego powodują, że kraj ten jest bardzo 
atrakcyjnym kierunkiem lokowania polskich inwestycji zagranicznych. Ograniczeniu ulegają typowe 
bariery związane z podejmowaniem działalności inwestycyjnej. Łatwy dostęp do informacji, niskie koszty 
związane z transportem, minimalne bariery związane z różnicami kulturowymi sprawiają, że kraj ten stał 
się znaczącym odbiorcą polskiego kapitału lokowanego w formie BIZ, znajdując się na czwartym 
miejscu pod względem łącznej wartości polskich inwestycji bezpośrednich. Wg stanu na koniec 2007 
roku wyniosły one ponad 880 mln EUR, przy czym 82% stanowiły należności z tytułu inwestycji w 
kapitały własne spółek i reinwestowane zyski.  
 
Największym polskim inwestorem w Republice Czeskiej pozostaje nadal PKN Orlen, który w 2005 roku 
nabył 62,99% akcji czeskiej spółki za ok. 530 mln EUR. Zdecydowaną większość inwestycji polskich w 
Czechach stanowią przejęcia podmiotów czeskich. Szczególną aktywność inwestycyjną przejawiały 
polskie firmy sektora teleinformatycznego i handlu detalicznego, natomiast nieco mniej inwestycji 
kierowanych było do branży przetwórstwa przemysłowego. Tym niemniej największe polskie inwestycje 
ulokowane zostały właśnie w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Poza wspomnianym PKN Orlen, 
podmiot polski zakupił 100% udziałów w czeskiej firmie chemicznej za kwotę 195 mln EUR, co było 
piątą największą inwestycją kapitałową w Czechach w 2007 r. Dzięki tej transakcji powstał drugi 
największy w Europie producent syntetycznego kauczuku.  
 
Aktywne na rynku czeskim są także polskie firmy sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. W 
ostatnich latach dokonały one przejęć 6 podmiotów czeskich o łącznej wartości ok. 55 mln EUR. 
Ponadto na czeskim rynku pojawiły się duże polskie firmy reprezentujące sektor finansowy (bankowość 
internetowa) oraz usługowy (sieć restauracji, doradztwo finansowe, salony kosmetyczne). 
 
5. Podsumowanie 
 
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą stanowią widomy dowód na dokonujący się rozwój polskiej 
gospodarki. Aktywność kapitałowa polskich podmiotów poza granicami naszego kraju to potwierdzenie 
ich aktywnego włączania się w międzynarodowy przepływ kapitału. Stanowi to naturalny etap rozwoju 
przedsiębiorstw i gospodarki rozpatrywanej na poziomie krajowym. Z pewnością można było oczekiwać 
takiego scenariusza, jednak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zdecydowanie przyspieszyło jego 
realizację. Polskie podmioty uzyskały nieskrępowany dostęp do wspólnego rynku europejskiego, 
wsparcie ze strony instytucji wspólnotowych, jak również wzrosła ich wiarygodność na rynkach 
międzynarodowych.  
 
Z drugiej strony konieczność funkcjonowania na wspólnym rynku, charakteryzującym się znacznie 
wyższym poziomem konkurencji, wymusiła na polskich przedsiębiorcach konieczność aktywniejszego 
podejścia do prowadzonej działalności. Monitoring polskich BIZ wskazuje, iż o ile w 2007 roku polscy 
przedsiębiorcy zaangażowali się w projekty inwestycyjne w 20 krajach, to rok później było to już 26 
krajów. Można się spodziewać, że w najbliższych latach wartość odpływu kapitału z tytułu polskich 
inwestycji bezpośrednich za granicą będzie rosła, a równolegle będzie się zwiększała różnorodność 
geograficzna i sektorowa realizowanych projektów. 
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WPŁYW AKCESJI DO UE NA POLSKI HANDEL 
ZAGRANICZNY 
 
Obszarem, w którym wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej ujawnił się stosunkowo najszybciej i 
najbardziej wyraźnie była wymiana handlowa z zagranicą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do Unii 
Europejskiej Polska znajdowała się pośród 10 jej głównych partnerów handlowych. UE przez długi czas 
była z kolei największym partnerem handlowym Polski. Po przystąpieniu Rumunii i Bułgarii 1 stycznia 
2007 r. jeszcze bardziej umocniła swoją pozycją dominującego partnera Polski. Wśród 15 największych 
polskich rynków eksportowych znajduje się aż 13 krajów unijnych. W imporcie takich krajów jest 10. 
 
Z chwilą akcesji do Unii Europejskiej Polska przyjęła wszystkie zasady i instrumenty wspólnej polityki 
handlowej (WPH) obowiązujące w handlu z krajami trzecimi, w tym wspólną taryfę celną (WTC) i różne 
instrumenty pozataryfowe, a także rozbudowany system umów z partnerami handlowymi nie będącymi 
członkami UE. W efekcie średni poziom stawek celnych KNU (klauzuli najwyższego uprzywilejowania) 
na towary przemysłowe, nieważony importem, obniżył się ponad 2,5-krotnie (z prawie 10% do 3,7%), a 
liczba zerowych stawek celnych (licząc wg linii taryfowych) zwiększyła się czterokrotnie (z niecałych 6% 
w polskiej taryfie celnej do 24% w WTC). Z kolei liczba towarów objętych systemem zawieszeń celnych 
wzrosła z około 330 przed przystąpieniem do ponad 1700, w około 99% przypadków na poziomie 0%. 
 
W przypadku towarów rolnych, po akcesji Polski do UE średni poziom stawek celnych na towary rolne 
obniżył się z prawie 33,8% do 16,2%. Jedynie dla 24% importu do Polski z krajów trzecich cła pozostały 
na tym samym poziomie. Na 38% importu cła zostały obniżone i na tyle samo wzrosły. Wzrost stawek 
celnych objął głównie ryby, produkty mleczarskie, zboża i mąki, tłuszcze i oleje oraz przetwory mięsne. 
Szczególnie duży wzrost poziomu ochrony celnej nastąpił w przypadku zbóż, mleka, wołowiny i mięsa 
drobiowego. 
 
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zmieniły się warunki handlu z państwami członkowskimi 
UE, jak i państwami trzecimi. W przypadku Unii zmiany te były szczególnie widoczne w handlu 
artykułami rolnymi, który został podporządkowany regułom wspólnej polityki rolnej (WPR), bowiem 
handel artykułami przemysłowymi był praktycznie całkowicie zliberalizowany już w 2002 r. Z kolei w 
przypadku państw trzecich, w wyniku przyjęcia wspólnotowego systemu preferencji handlowych 
zwiększyła się liczba krajów korzystających z preferencyjnego dostępu do polskiego rynku. Unia 
bowiem przyznaje jednostronne preferencje celne krajom rozwijającym się, krajom najmniej rozwiniętym 
i krajom WNP w ramach systemu powszechnych preferencji celnych GSP oraz krajom i terytoriom 
zależnym, a także w ramach regionalnych porozumień preferencyjnych. 
 
Lepszy dostęp do polskiego rynku uzyskały również kraje, które mają ze Wspólnotą umowy o 
utworzeniu strefy wolnego handlu, a których import przed akcesją podlegał konwencyjnym stawkom 
celnym (na warunkach klauzuli najwyższego uprzywilejowania - KNU). W stosunku do okresu przed 1 
maja 2004 r. zmniejszyła się więc tzw. odwrotna dyskryminacja (reverse discrimination), czyli różnica 
między stawkami KNU i preferencyjnymi.  
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Z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej, w wyniku objęcia Polski wspólną polityką handlową oraz 
wspólną polityką rolną, a także włączenia się w struktury jednolitego rynku wewnętrznego nastąpiły 
istotne zmiany w jej strukturze przedmiotowej.  
 
1. Zmiany w strukturze przedmiotowej obrotów towarowych Polski w latach 2000-200830 
 
Przystąpienie Polski do UE przełożyło się na ożywienie handlu z krajami członkowskimi niemal we 
wszystkich sekcjach.  
 
Tabela 41. Tempo wzrostu wymiany handlowej Polski z UE w latach 2000-2003 i 2004-2008 

Średnioroczne tempo wzrostu obrotów 
przed akcesją 2001-2003 po akcesji 2004-2008 Nr sekcji Nazwa sekcji 

eksport import eksport import 
Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 19,1 -2,8 33,8 52,5 

II Produkty pochodzenia roślinnego 10,4 -1,2 16,3 22,2 
III Tłuszcze i oleje -5,6 9,3 90,2 18,7 
IV Gotowe artykuły spożywcze 12,8 3,8 28,7 20,1 
 Artykuły rolno-spożywcze 13,4 1,3 27,6 25,1 

V Produkty mineralne 6,4 -7,2 18,4 35,2 
VI Produkty przemysłu chemicznego 9,7 5,8 21,4 14,7 
VII Tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku 18,7 8,0 22,1 14,5 

 Wyroby przemysłu chemicznego 14,2 6,7 21,7 14,6 
VIII Skóry i wyroby z nich  14,0 9,3 -2,6 -0,7 
IX Drewno i wyroby z drewna  7,2 8,0 9,3 18,5 
X Ścier drzewny, papier, tektura 15,6 4,3 10,3 8,9 
 Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 10,9 4,9 9,8 10,8 

XI Materiały i wyroby włókiennicze -0,8 -1,0 3,9 2,9 
XII Obuwie, nakrycia głowy, parasole 2,7 2,5 1,6 6,9 

 Wyroby przemysłu lekkiego -0,5 -0,9 3,7 3,1 
XIII Wyroby z kamieni, gipsu, cementu 15,5 -2,9 15,5 10,6 
XIV Perły, metale szlachetne, biżuteria -7,7 4,6 28,3 35,4 

 Wyroby ceramiczne 9,9 -2,6 17,4 12,5 
XV Wyroby metalurgiczne 7,9 9,9 21,5 20,2 
XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne 17,0 1,3 19,1 13,6 
XVII Pojazdy, statki powietrzne i pływające 15,1 14,3 20,2 15,6 
XVIII Przyrządy i aparaty optyczne 23,8 1,6 19,7 16,8 

 Wyroby przem. elektromaszynowego 16,3 5,1 19,4 14,2 
XIX Broń i amunicja; części i akcesoria 15,1 15,4 -1,3 41,2 
XX Wyroby różne 12,8 3,2 11,7 11,7 
XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki -19,5 -21,6 6,7 -3,0 

RAZEM obroty Polski z UE 11,7 4,6 18,0 15,4 
RAZEM obroty Polski 11,5 4,3 19,3 18,3 
Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 

                                                            
30 Wszystkie dane dotyczące 2008 r. w zakresie struktury towarowej handlu zagranicznego stanowią szacunki DAP MG 
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Jednocześnie przyjęta przez Polskę w momencie akcesji wspólna polityka handlowa istotnie wpłynęła 
na zmianę warunków handlu towarami przemysłowymi z krajami trzecimi. Obowiązująca w Polsce od 1 
maja 2004 r. wspólnotowa taryfa celna zawiera w większości przypadków niższe stawki niż polska 
taryfa w okresie przedakcesyjnym. Wyższy poziom ceł objął stosunkowo niewielką grupę towarów (m.in. 
nawozy mineralne, aluminium). Ponadto, po akcesji zwiększyła się liczba państw, które korzystają z 
preferencyjnego dostępu do polskiego rynku – obecnie również kraje WNP korzystają z obniżonej 
stawki GSP. Efektem jest ożywienie wymiany pomiędzy Polską a państwami należącymi do WNP w 
większości sekcji.  
 
Tabela 42. Tempo wzrostu wymiany handlowej Polski z WNP w latach 2000-2003 i 2004-2008 

Średnioroczne tempo wzrostu obrotów 
przed akcesją 2001-2003 po akcesji 2004-2008 Nr sekcji Nazwa sekcji 

eksport import eksport import 
Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 25,5 -24,0 27,5 6,6 

II Produkty pochodzenia roślinnego 7,7 26,5 19,2 61,9 
III Tłuszcze i oleje -38,1 -0,9 5,4 85,2 
IV Gotowe artykuły spożywcze -1,3 75,4 12,8 28,6 
 Artykuły rolno-spożywcze 4,6 -7,3 14,4 32,2 

V Produkty mineralne -4,9 -0,7 73,1 20,0 
VI Produkty przemysłu chemicznego 14,6 12,4 28,5 21,1 
VII Tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku 17,0 -3,5 31,5 18,9 

 Wyroby przemysłu chemicznego 15,6 9,3 29,6 20,3 
VIII Skóry i wyroby z nich  -3,3 -4,9 44,2 7,3 
IX Drewno i wyroby z drewna  30,0 -0,8 15,4 31,2 
X Ścier drzewny, papier, tektura 21,9 -21,1 19,8 20,4 
 Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 26,6 -12,4 18,5 27,0 

XI Materiały i wyroby włókiennicze 7,9 -6,8 22,3 -9,0 
XII Obuwie, nakrycia głowy, parasole -12,6 32,0 20,0 7,2 

 Wyroby przemysłu lekkiego -0,1 -6,4 21,7 -9,0 
XIII Wyroby z kamieni, gipsu, cementu 28,7 7,1 21,5 41,4 
XIV Perły, metale szlachetne, biżuteria 80,5 -11,2 41,0 219,2 

 Wyroby ceramiczne 28,9 6,3 21,7 39,0 
XV Wyroby metalurgiczne 22,3 7,5 39,2 30,7 
XVI Urządzenia mechaniczne i elektryczne 8,2 6,8 44,0 32,7 
XVII Pojazdy, statki powietrzne i pływające 61,8 7,5 48,3 28,2 
XVIII Przyrządy i aparaty optyczne 16,8 16,5 31,1 8,0 

 Wyroby przem. elektromaszynowego 20,8 7,4 43,7 27,5 
XIX Broń i amunicja; części i akcesoria 39,7 122,3 1705,4 -20,5 
XX Wyroby różne 1,1 56,8 17,2 28,0 
XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 49,5 -30,4 439,6 141,4 

RAZEM obroty Polski z WNP 13,6 -0,1 30,0 25,3 
RAZEM obroty Polski 11,5 4,3 19,3 18,3 
Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
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1.1. Zmiany struktury przedmiotowej eksportu w latach 2000-2008 
 
W latach 2000-2008 polski eksport ogółem wzrósł ponad 3,3-krotnie, do ok. 114,5 mld EUR, czyli 
nieznacznie szybciej niż polski eksport do UE, który wzrósł niespełna 3,2-krotnie, do poziomu 
88,7 mld EUR. Zdecydowanie szybciej w omawianym okresie wzrósł eksport z Polski do państw 
WNP – ponad 5,3-krotnie, do poziomu 12,2 mld EUR w 2008 roku. 
 
W analizowanym okresie miała miejsce poprawa struktury przedmiotowej w eksporcie na rynki unijne. 
Świadczyć może o tym wzrost udziału wyrobów relatywnie najwyżej przetworzonych, czyli wyrobów 
elektromaszynowych. Ich udział w całym eksporcie do UE wzrósł z 35,4% w 2000 r. do 42,1% w 2007 r. 
Szacuje się, że w 2008 roku udział ten utrzymał się na podobnym poziomie.  
 
Grupa wyrobów elektromaszynowych obejmuje: maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne 
(sekcja XVI), pojazdy (sekcja XVII) oraz przyrządy, narzędzia i aparaturę pomiarową (sekcja XVIII) i 
stanowi największą grupę towarową w całym eksporcie Polski. Jej udział w eksporcie ogółem wzrósł z 
35,2% w 2000 r. i 39,3% w 2003 r. do niemal 43% w 2008 r. (wg szacunków DAP MG). Zdecydowana 
większość tych towarów była kierowana na rynki starej Unii, choć ich udział w ogólnym eksporcie 
wyrobów elektromaszynowych zmalał z 74,6% w 2000 r. i 75,5% w 2003 r. do ok. 65% w 2008 r., kiedy 
wyniósł ok. 32 mld EUR. Jednocześnie wzrósł udział rynków nowych krajów unijnych (UE 9+2) w 
polskim eksporcie tych towarów, szczególnie w okresie po akcesji, z 7,3% w 2000 r. i 7,7% w 2003 r. do 
ok.11% w 2008 r., jakkolwiek eksport ten w wymiarze bezwzględnym był stosunkowo niewielki (ok. 5,3 
mld EUR).  
 
Równocześnie znacząco zwiększył się udział rynków WNP w eksporcie tej grupy towarowej. W 
analizowanym okresie eksport ten wzrósł ponad 10-krotnie, do ok. 5 mld EUR w 2008 r. W rezultacie 
udział eksportu towarów elektromaszynowych do WNP w całym eksporcie tej grupy zwiększył się o 6 
pkt. proc., do szacowanych prawie 10% w 2008 roku.  
 
Drugą pod względem wartości grupą towarową dominującą w polskim eksporcie są wyroby 
metalurgiczne, które w 2008 roku stanowiły ok. 13% całego eksportu z Polski, tj. niemal 15 mld EUR. 
W latach 2000-2008 eksport tych towarów wzrósł 3,4-krotnie, czyli nieznacznie szybciej niż eksport 
Polski ogółem. Podobną sytuację odnotowano w stosunku do rynku unijnego, gdzie w 2008 r. ok. 13% 
wszystkich wysyłanych tam towarów stanowiły wyroby metalurgiczne. Eksport tych produktów na rynek 
unijny w całym analizowanym okresie wzrastał średniorocznie o ok. 16,4%, przy czym w okresie 
przedakcesyjnym (lata 2001-2003) wzrastał on średnio o 8% rocznie, natomiast w ostatnich 5 latach o 
ponad 21% średniorocznie. 
 
Choć rynek unijny nadal jest największym odbiorcą polskich wyrobów metalurgicznych, to jednak jego 
udział w eksporcie tych towarów zmalał z 82,1% w 2000 r. i 83,6% w 2003 r. do poniżej 80% w 2008 r. 
Wynika to głównie ze zmniejszenia się udziału krajów starej Unii (UE-15) w tym eksporcie. 
Jednocześnie zaobserwowano wzrost udziału nowych krajów członkowskich (UE 9+2) w ogólnym 
polskim eksporcie towarów metalurgicznych. 
W omawianym okresie eksport wyrobów metalurgicznych na rynki WNP wzrósł ponad 8,6-krotnie, czyli 
znacznie szybciej niż ich eksport z Polski ogółem. W rezultacie odnotowano wzrost udziału krajów WNP 
w eksporcie tej grupy towarowej – z 3,5% w 2000 r. do 5,8% w 2003 r. i ok. 9% w 2008 r.  
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W trzeciej pod względem wartości eksportu grupie towarowej – wyrobach przemysłu chemicznego – 
w omawianym okresie odnotowano ponad 4-krotny wzrost eksportu. Średniorocznie eksport ten 
wzrastał o ok. 19,2% (czyli o 2,8 pkt. proc. szybciej niż eksport z Polski ogółem), przy czym jego wzrost 
był szybszy w latach 2004-2008, kiedy wyniósł średniorocznie 22,6% (w porównaniu ze średniorocznym 
wzrostem o 13,6% w latach 2001-2003). W rezultacie udział tych towarów w ogólnym eksporcie Polski 
zwiększył się w omawianym okresie o 2 pkt. proc. do 12% w 2008 r., tj. do prawie 14 mld EUR.  
 
Eksport wyrobów chemicznych do UE w omawianym okresie wzrastał średniorocznie o prawie 19%, 
czyli nieznacznie wolniej niż ich eksport z Polski ogółem. W rezultacie udział unijnego rynku w polskim 
eksporcie towarów chemicznych zmalał o niecałe 2 pkt. proc. – do ok.74% w 2008 r. (ok.10 mld EUR).  
W omawianych latach eksport towarów chemicznych na rynki WNP zwiększył się niemal 5,5-krotnie, do 
ok. 2 mld EUR w 2008 r. W rezultacie udział tych państw w ogólnym eksporcie wyrobów przemysłu 
chemicznego wzrósł z 12,4% w 2000 r. i 12,9% w 2003 r. do ok.17% w 2008 roku. 
 
W analizowanym okresie dosyć istotne zmiany odnotowano w handlu artykułami rolno-spożywczymi. 
Od 1 maja 2004 r. pomiędzy Polską a pozostałymi krajami członkowskimi Wspólnoty jest swobodny 
przepływ towarów rolno-spożywczych. Przyczyniło się to do znacznego wzrostu eksportu tej grupy 
towarów na rynki unijne – w latach 2000-2008 zwiększył się on 4,8-krotnie, do ok.9 mld EUR, zaś cały 
polski eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł w tym czasie prawie 4-krotnie, do ok.11 mld EUR. 
Wynika stąd, że obecnie na rynki unijne trafia ponad 80% całego polskiego eksportu tych towarów 
podczas, gdy w 2000 r. udział UE w ich eksporcie wyniósł 65,5%. Wzrost udziału odnotowano zarówno 
w eksporcie do UE-15, jak i nowych krajów Unii (UE 9+2), przy czym wzrost udziału krajów „piętnastki” 
był większy o 5 pkt. proc. Ich udział zwiększył się z 48,5% w 2000 r. do 51,1% w 2003 r. i do ok. 58% w 
2008 r. Natomiast udział nowych rynków unijnych (UE 9+2) w całym eksporcie artykułów rolno-
spożywczych wzrósł z 17% w 2000 r. i 17,4% w 2003 r. do ponad 22% w 2008 roku. 
Odwrotna sytuacja zaistniała w odniesieniu do rynków WNP, gdzie choć eksport tych artykułów wzrósł 
w analizowanym okresie 2-krotnie, to udział tych państw w ogólnym polskim eksporcie tej grupy 
towarowej zmalał z 17,7% w 2000 r. do 14,4% w 2003 r. i ok.10% w 2008 r. 
 
Korzystne zmiany w strukturze przedmiotowej polskiego eksportu w latach 2000-2008 znajdują 
odzwierciedlenie w zmianach, jakie zaszły na liście pozycji towarowych dominujących w polskim 
eksporcie (na poziomie kodów 4-cyfrowych CN). Wśród nich w 2008 r. zdecydowaną większość 
stanowiły stosunkowo najwyżej przetworzone wyroby elektromaszynowe oraz meble. W ostatnich latach 
polską specjalnością eksportową stały się samochody oraz części i akcesoria do nich. W 2008 r. 
stanowiły one ponad 10% całego polskiego eksportu. Wśród towarów wysyłanych z Polski do Unii 
Europejskiej również dominującą pozycję zajmują pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria do 
nich. W 2008 r. te dwie pozycje towarowe stanowiły ok. 12% całego polskiego eksportu do UE (w 
porównaniu w rokiem 2000, gdy ich udział wyniósł 8%).  
 

1.2. Zmiany struktury przedmiotowej importu w latach 2000-2008 
 
W latach 2000-2008 import z Polski ogółem wzrósł ponad 2,6-krotnie, do poziomu ok. 139,3 mld 
EUR. W analizowanym okresie wzrost importu z krajów Unii Europejskiej był nieco mniejszy – 
wzrósł niemal 2,4-krotnie, do ok. 85,6 mld EUR w 2008 roku. Jednocześnie szybciej wzrósł 
import z krajów WNP – ponad 3-krotnie i wyniósł w 2008 r. ok. 17,7 mld EUR. 
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W imporcie, podobnie jak w eksporcie dominującą grupą towarową są wyroby elektromaszynowe. Ich 
import w analizowanym okresie wzrósł ponad 2,5-krotnie, czyli nieco wolniej niż polski import ogółem. W 
rezultacie udział tych towarów w ogólnym imporcie do Polski zmniejszył się nieznacznie z 39,3% w 
2000 r. i 40,1% w 2003 r. do ok.38% w 2008 roku. Struktura geograficzna importu wyrobów 
elektromaszynowych w całym analizowanym okresie podlegała dosyć istotnym zmianom. W 2000 r. 
udział poszerzonej Unii (UE-26) w imporcie tych towarów wynosił 72%, podobnie w 2003 r., zaś w 2008 
r. obniżył się do ok. 63%. Wynikało to ze znacznego zmniejszenia się udziału krajów starej Unii (UE-15) 
o ponad 11 pkt. proc., do ok.55% w 2008 r. Jednocześnie nastąpił nieznaczny wzrost udziału nowych 
państw członkowskich (UE 9+2) w imporcie tej grupy towarowej z 5,4% w 2000 r. do 7,1% w 2003 r. i 
ok.7,5% w 2008 r. 
W latach 2000-2008 import wyrobów elektromaszynowych z krajów WNP zwiększył się 3,5-krotnie, 
jakkolwiek wyrażony w wartościach bezwzględnych stanowi bardzo mały udział w ogólnym imporcie 
tych towarów – w 2008 r. wyniósł zaledwie ok. 0,5% (tj. wg szacunków ok. 300 mln EUR). 
W omawianym okresie odnotowano znaczący wzrost rynku chińskiego w imporcie wyrobów 
elektromaszynowych do Polski. W 2008 roku wzrósł on niemal 10-krotnie w porównaniu z rokiem 2000, 
tj. do poziomu 6,4 mld EUR. W rezultacie udział Chin w całym napływającym do Polski imporcie 
towarów tej grupy wzrósł z 3,2% w 2000 r. i 5% w 2003 r. do ok.12% w 2008 r. 
 
Drugą pod względem wartości grupą towarową w polskim imporcie są wyroby przemysłu 
chemicznego, których import w latach 2000-2008 wzrósł niemal 2,4-krotnie, czyli nieznacznie wolniej 
niż cały polski import. W rezultacie udział tych towarów w imporcie Polski ogółem zmniejszył się z 
17,1% w 2000 r. i 18,2% w 2003 r. do ok.16% w 2008 r. (tj. wg szacunków do ok. 22 mld EUR). W 
omawianej grupie towarowej nie odnotowano tak dużych zmian struktury geograficznej ich importu. Z 
państw poszerzonej Unii (UE-26) w okresie 2000-2008 pochodziło 80-82% przywożonych do Polski 
wyrobów chemicznych.   
 
Trzecią grupę pod względem wartości w polskim imporcie stanowią produkty mineralne. Ich import w 
latach 2000-2008 zwiększył się niemal 2,8-krotnie (do ok. 18 mld EUR), czyli nieco szybciej niż cały 
import napływający do Polski. W rezultacie udział tych towarów w imporcie ogółem wyniósł ok.13% w 
2008 r. (w porównaniu z 12% w 2000 r. i 10% w 2003 r.). 
Największa część importu produktów mineralnych pochodzi z krajów WNP, choć udział tych rynków w 
ogólnym polskim imporcie tej grupy towarowej zmniejszył się w analizowanym okresie z 76,1% w 2000 
r. i 78,3% w 2003 r. do ok.66% w 2008 r., a import ten wyniósł wg szacunków 11,5 mld EUR. 
Jednocześnie zwiększył się udział krajów poszerzonej Unii (UE-26) w imporcie produktów mineralnych 
do Polski – z 19,3% w 2000 r. i 16,1% w 2003 r. do ok.25% w 2008 roku (wg szacunków w 2008 r. było 
to ok. 4,5 mld EUR). Przy czym udział importu z nowych państw członkowskich (UE 9+2) utrzymał się 
na zbliżonym poziomie, natomiast zwiększył się udział starych rynków UE (UE-15) w polskim imporcie 
produktów mineralnych.  
 
W całym analizowanym okresie zdecydowanie szybciej niż import Polski ogółem zwiększył się import 
wyrobów metalurgicznych – prawie 3,6-krotnie, do poziomu ok. 16 mld EUR w  2008 r. W rezultacie 
udział tych towarów w całym polskim imporcie zwiększył się z 8,3% w 2000 r. i 9,6% w 2003 r. do 
ok.11% w 2008 r. W omawianym okresie zmniejszył się udział rynku unijnego w imporcie produktów 
metalurgicznych z 82,2% w 2000 r. i 83,1% w 2003 r. do ok.75% w 2008 roku.  
Import wyrobów metalurgicznych z rynków WNP w całym analizowanym okresie wzrósł 4,5-krotnie, do 
ok. 1,3 mld EUR w  2008 r. W konsekwencji wzrósł udział tej grupy krajów w ogólnym polskim imporcie 
wyrobów metalurgicznych z 6,6% w 2000 r. do ok.8% w 2008 r. 
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W imporcie do Polski tej grupy towarowej swój udział zwiększyły Chiny. W latach 2000-2008 import 
wyrobów metalurgicznych z rynku chińskiego zwiększył się ponad 10-krotnie, do poziomu (wg 
szacunków) bliskiego 1 mld EUR. W rezultacie udział Chin w polskim imporcie tych towarów wzrósł o 
niemal 4 pkt. proc., do ok.6% w 2008 r. 
 
W przypadku Chin można mówić o generalnym dynamicznym wzroście importu z tego rynku w 
omawianym okresie. W latach 2000-2008 wzrósł on 7,5-krotnie, do ponad 11 mld EUR w 2008 roku. 
W rezultacie udział Chin w polskim imporcie ogółem zwiększył się z 2,8% w 2000 r. do 4,3% w 2003 r. i 
ok.8% w 2008 roku. Najbardziej znaczący wzrost importu z tego rynku – jak już wspomniano – 
odnotowano w grupie wyrobów elektromaszynowych. Stosunkowo dynamiczny wzrost importu z rynku 
chińskiego odnotowano też w stosunku do wyrobów przemysłu lekkiego.  
 

1.3. Kształtowanie się struktury salda obrotów towarowych w latach 2000-2008 
 
Największy wpływ na pogłębianie się deficytu w polskich obrotach towarowych ma powiększające się 
ujemne saldo w handlu produktami mineralnymi. Szacuje się, że w 2008 r. deficyt w obrotach tymi 
towarami wyniósł ok. 12 mld EUR, co stanowiło ok. połowy całego polskiego deficytu. Należy 
zaznaczyć, że główny wpływ na to miał pokaźny import surowców energetycznych z krajów WNP, a w 
szczególności z Rosji. 
 
Wykres 22. Saldo wymiany z uwzględnieniem wybranych grup towarowych w latach 2000-2008 

Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
 
W latach 2000-2008 zdecydowanej poprawie uległa sytuacja w obrotach artykułami rolno-
spożywczymi. W 2000 r. odnotowano w tej grupie deficyt w wysokości 0,5 mld EUR, który zmniejszał 
się w kolejnych latach i w 2004 r. przekształcił w narastającą nadwyżkę. W latach 2006-2007 
utrzymywała się ona średniorocznie na poziomie ponad 2 mld EUR, zaś w 2008 r. szacuje się, że uległa 
ona obniżeniu do ok. 1,5 mld EUR. Na poprawę salda obrotów artykułami rolno-spożywczymi bez 
wątpienia wpłynęła korzystna sytuacja w handlu tymi towarami z krajami UE. W 2000 r. odnotowano tu 
deficyt w wysokości 266 mln EUR, który w 2003 r. przekształcił się w nadwyżkę wynoszącą ok. 516 mln 
EUR. W pierwszym roku członkostwa uległa ona podwojeniu, a w roku 2007 zwiększyła się do niemal 
2,7 mld EUR.  
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W analizowanym okresie nastąpiło pogłębienie ujemnego salda w grupie wyrobów chemicznych o 
ok. 3 mld EUR, do ok. 9 mld EUR w 2008 r. Bez wątpienia wpłynął na to pogłębiający się deficyt w 
obrotach tymi towarami z krajami UE, który zwiększył się o niemal 3 mld EUR, do ok. 8 mld EUR w  
2008 r.  
 
W największej grupie towarowej w polskim handlu – wyrobach elektromaszynowych – nadal 
notowany jest deficyt w obrotach towarowych, jednak został on zredukowany z 8,8 mld EUR w 2000 r. 
do ok. 4 mld EUR w ub.r. Należy przy tym zauważyć, że ujemne saldo w polskim handlu wyrobami 
elektromaszynowymi zmniejszało się aż do roku 2006, gdy wyniosło niespełna 1,8 mld EUR, po czym 
nastąpiło jego ponowne pogłębienie. Poprawa sytuacji w obrotach tymi towarami wynikała ze 
wspomnianego wcześniej dynamicznego wzrostu ich eksportu na rynek unijny. Jednak nadwyżka 
wypracowana w handlu tymi towarami z krajami poszerzonej Unii (UE-26) została skonsumowana przez 
powiększający się import tych wyrobów z Chin. Deficyt w obrotach wyrobami elektromaszynowymi z 
rynkiem chińskim zwiększał się systematycznie od 2000 r., przy czym wyraźne przyśpieszenie nastąpiło 
w minionych 5 latach – w 2004 r. wynosił on ponad 1,4 mld EUR, w 2007 r. pogłębił się już do 4,4 mld 
EUR, a według wstępnych szacunków w 2008 r. przekroczył 6 mld EUR.  
 
Jak wspomniano wcześniej, najbardziej negatywny wpływ na pogłębienie się deficytu w obrotach 
towarowych Polski miał znaczny wzrost importu z Rosji i Chin.  
 
Notowany wysoki deficyt w obrotach z Rosją jest głównie rezultatem wzrostu wartości importu ropy 
naftowej i gazu ziemnego, spowodowanego dużym wzrostem cen tych surowców (do połowy  2008 r). 
W 2000 r. import produktów mineralnych z Rosji wyniósł 4,7 mld EUR, w 2003 r. nieznacznie zmalał i 
wyniósł 4,1 mld EUR. Silne wzrosty cen spowodowały wzrost importu produktów mineralnych z rynku 
rosyjskiego o 6,2 mld EUR w ciągu minionych 5 lat, do ok. 10,3 mld EUR w  2008 r. W 2008 r. szacuje 
się, że deficyt handlu z Rosją wyniósł ok. 8 mld EUR, co stanowiło 32% łącznego deficytu w obrotach 
towarowych Polski. Z kolei deficyt w obrotach z Chinami zwiększył się w latach 2000-2008 blisko 7,5-
krotnie, do ponad 10 mld EUR.  
 
Deficyt w obrotach tylko z tymi dwoma krajami, czyli Rosją i Chinami, skonsumował poprawę, jaka 
nastąpiła w obrotach Polski z poszerzonym rynkiem unijnym (UE-26), gdzie deficyt w wysokości 8,7 mld 
EUR w 2000 r. i niemal 3,1 mld EUR w 2003 r., został przekształcony w pokaźną nadwyżkę ponad 5 
mld EUR w 2006 r. i wg szacunków - powyżej 3 mld EUR w 2008 roku. 
 
2. Zmiany w strukturze geograficznej obrotów towarowych Polski w latach 2000-2008 
 
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiły również istotne zmiany w strukturze geograficznej 
obrotów towarowych Polski. Szczególnie były one widoczne w przypadku grupy krajów rozwijających 
się. W wyniku łatwiejszego dostępu do polskiego rynku, zwiększył się ich udział w polskim imporcie 
ogółem, tj. między rokiem 2003 i 2008 o 6,3 pkt. proc. do ok. 19%. W latach 2004 -2008 import tej grupy 
państw wzrósł ponad 2,6–krotnie, do 26,8 mld EUR, czyli znacznie bardziej niż polski import ogółem. 
Zdecydowanie mniej zwiększył się udział krajów rozwijających się w polskim eksporcie, tj. między 
rokiem 2003 i 2008 o 2 pkt. proc., do ok. 7%. W latach członkostwa polski eksport do tego regionu 
zwiększył się 2,2-krotnie, do 7,8 mld EUR.  
 
W przypadku państw rozwiniętych gospodarczo odnotowano odwrotną sytuację. Między rokiem 2003 i 
2008 udział tej grupy, zarówno w polskim imporcie, jak i eksporcie zmniejszył się odpowiednio o: 8,9 
pkt. proc., do 69% i 5,2 pkt. proc., do 82,7%. O ile w latach 2000-2003 eksport na ten rynek wzrósł (o 
38,7%) nieznacznie szybciej niż polski eksport ogółem, to w latach 2004-2008 wyraźnie wolniej (83,7%). 
Podobnie było po stronie importu. W okresie przedakcesyjnym wzrósł (12,1%) zaledwie o 1,4 pkt. proc. 
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wolniej niż polski import ogółem, podczas gdy w latach członkostwa (75,9%), już o 19,4 pkt. proc. 
wolniej niż cały import napływający do Polski.  
 
W omawianym okresie udział krajów Europy Środkowo – Wschodniej w polskich obrotach towarowych 
zwiększył się, przy czym nieznacznie bardziej po stronie eksportu. Między rokiem 2003 i 2008 udział tej 
grupy państw w polskim eksporcie ogółem wzrósł o 3,6 pkt. proc., do 10,5%, natomiast w imporcie o 2,5 
pkt. proc., do 11,9% w 2008 r. Tym samym znacząco przyśpieszyła wymiana handlowa z tymi 
państwami. O ile w latach 2000-2003 import napływający do Polski z tego regionu spadł o 1,3%, to po 
akcesji zaczął dynamicznie przyśpieszać. W latach 2004-2008 wzrósł o ponad 149%, tj. o blisko 54 pkt. 
proc. szybciej niż import polski ogółem. Z kolei wzrost polskiego eksportu do krajów Europy Środkowo – 
Wschodniej, zarówno w okresie przed (49,5%), jak i poakcesyjnym (157,6%) był wyższy od wzrostu 
ogólnego eksportu Polski, jednak w tym drugim okresie różnica ta była wyraźnie wyższa.  
 

2.1. Zmiany struktury geograficznej polskiego eksportu w latach 2000-2008 
 

2.1.1. Udziały poszczególnych regionów i państw w polskim eksporcie 
Bardziej szczegółowa analiza polskiego eksportu wskazuje na relatywnie duże przesunięcia w jego 
strukturze geograficznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Udział rynku „starej Unii” (UE-15) 
zmniejszył się w latach 2000-2008 o niemal 9 pkt. proc., przy czym obniżka ta stała się wyraźniejsza w 
latach po akcesji. W 2000 r. eksport do UE-15 stanowił niemal 70% całego polskiego eksportu, w 2003 
roku 68,8%, zaś w 2008 roku 61,3%. Jednocześnie zwiększył się udział nowych rynków unijnych (UE 
9+2) w polskim eksporcie ogółem z 11,3% w 2000 roku, do 13,1% w 2003 roku i 16,1% w 2008 roku. W 
konsekwencji nastąpił jednak spadek udziału rynków poszerzonej Unii (UE-26) w całym polskim 
eksporcie, przy czym spadek ten został odnotowany dopiero w minionych 5 latach po akcesji – w 2008 
roku wyniósł 77,5% w porównaniu z 81,2% w 2000 r. i 81,8% w 2003 r. Największy udział w polskim 
eksporcie do Unii Europejskiej, spośród grup państw członkowskich, ma strefa euro. Tym niemniej, 
udział ten zmniejszył się z 74,6% w 2000 r., do 71,1% w 2003 r. i 65,8% w 2008 r. 
 
Po akcesji, udziały większości nowych państw członkowskich (UE 9+2) w polskim eksporcie do Unii 
Europejskiej zwiększyły się, w tym najbardziej Republiki Czeskiej (między rokiem 2003 i 2008 o 2,4 pkt. 
proc., do 7,3%) i Słowacji, (o 1,1 pkt. proc, do 3,1%). Zmniejszenie udziału odnotowano natomiast w 
przypadku Litwy, tj. o 1 pkt. proc., do 2,0% w 2008 r.  
  
Wykres 23. Udział głównych rynków UE 9+2 w polskim eksporcie do Unii Europejskiej 
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Spadek udziału UE-15 w ogólnym eksporcie Polski był w dużej mierze spowodowany znacznym 
zmniejszeniem w nim udziału największego naszego partnera handlowego – Niemiec. W 2000 r. 
eksport na ten rynek stanowił niemal 43% całego polskiego eksportu do Unii Europejskiej, w 2003 r. 
39,4%, zaś w 2008 r. nieco ponad 32%. Zostało to częściowo zrekompensowane zwiększeniem udziału 
Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.  
 
Wykres 24. Udział głównych rynków UE-15 w polskim eksporcie do Unii Europejskiej 

Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
 
Stosunkowo duże zmiany zaszły w przypadku rynku WNP. Udział tego regionu w ogólnym polskim 
eksporcie zwiększył się z 6,7% w 2000 r. i 7,0% w 2003 r. do 10,6% w 2008 r. Znacząco na to wpłynęło 
zwiększenie udziału Rosji w polskim eksporcie do tego regionu, tj. o 10 pkt. proc., do blisko 50% w 2008 
r. Z nadwyżką zrekompensowało to zmniejszenie udziału Ukrainy i Białorusi.  
 

2.1.2. Dynamika polskiego eksportu do poszczególnych regionów i państw  
Tempo wzrostu polskiego eksportu ogółem, jak również do omawianych regionów, było znacznie 
wyższe w latach 2004-2008, niż w okresie przedakcesyjnym. W okresie członkostwa eksport polski 
ogółem wzrastał średniorocznie o ponad 19%, podczas gdy w latach 2001-2003 o 11,4%. 
 
Po akcesji znacznie przyśpieszył polski eksport do Unii Europejskiej. O ile w latach 2001-2003 
średniorocznie wzrastał o 11,7%, to w latach 2004-2008 o 18%. W pierwszym okresie wzrastał on nieco 
szybciej (o 0,3 pkt. proc.) niż polski eksport ogółem, natomiast w drugim o 1,3 pkt. proc. wolniej. 
Największe tempo wzrostu eksportu na ten rynek odnotowano w 2004 r. (23,3%) i 2006 r. (23,6%). Rok 
2006 był zarazem jedynym od akcesji kiedy to eksport do Unii Europejskiej wzrósł szybciej niż polski 
eksport ogółem (23,1%). Warto podkreślić, że do roku 2006 tempo wzrostu eksportu do Unii 
Europejskiej przewyższało tempo wzrostu importu z niej, natomiast w roku 2007 i 2008 odnotowano 
odwrotną sytuację (import wzrósł szybciej niż eksport). 
 
Najniższą dynamiką w obu okresach charakteryzował się polski eksport do strefy euro. W latach 2000-
2003 wzrósł on o 32,7%, a w okresie członkostwa (2004-2008) o 72,8%. Warto zauważyć, że od 2006 r. 
tempo wzrostu polskiego eksportu do strefy euro zmniejsza się; w 2008 roku (9,8%) było ono zbliżone 
do tempa wzrostu z 2003 r., a zarazem znacznie niższe niż w 2001 r.  
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Wykres 25. Tempo wzrostu eksportu ogółem, do UE, strefy euro i WNP za lata 2000-2003 i 2004-2008. 
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Zniesienie barier we wzajemnej wymianie handlowej korzystnie wpłynęło na dynamikę polskiego 
eksportu do nowych państw członkowskich. W latach 2000-2003 eksport do UE 9+2 wzrósł o 60%, 
podczas gdy w latach 2004-2008 o 137,1%. W obu okresach wzrósł on znacznie szybciej niż polski 
eksport ogółem (odpowiednio o: 21,8 pkt. proc. i 45,2 pkt. proc.). W tym drugim okresie najszybszy 
wzrost odnotowano do „najmłodszych” członków Unii Europejskiej, tj. Bułgarii (blisko 3,5-krotnie)31 i 
Rumunii (prawie 3-krotnie). Znacznie przyśpieszył również eksport do Republiki Czeskiej, na Węgry i 
Słowację. O ile w 2001 - 2003 wzrastał średniorocznie odpowiednio o: 14%, 17,5% i 17,9%, to w latach 
2004-2008 o: 28,1% do Republiki Czeskiej, 23,2% na Węgry i 29% na Słowację.  
 
Wykres 26. Wzrostu eksportu do państw UE 9+2 za lata 2000-2003 i 2004-2008 
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Wzrost eksportu do UE-15, zarówno w latach 2000-2003 (35,9%), jak i 2004-2008 (75,0%) był znacznie 
niższy niż polskiego eksportu ogółem. Jeszcze wolniej wzrósł eksport do głównego partnera 
handlowego – Niemiec, tj. 27,9% w pierwszym okresie i 59,7% w drugim. W okresie członkostwa 
wzrastał on średnio o 13,4% rocznie, tj. o 4,6 pkt. proc. szybciej niż w latach 2001 – 2003, a 
jednocześnie o 5,9 pkt. proc. wolniej niż eksport polski ogółem.  
                                                            
31 Wyrażony w wartościach bezwzględnych stanowił on bardzo mały udział w ogólnym polskim eksporcie. 
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W latach 2004-2008 szybciej niż cały eksport Polski wzrósł eksport do Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. 
 
Wykres 27. Tempo wzrostu eksportu do państw UE-15 za lata 2000-2003 i 2004-2008 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS. 
 

2.2. Zmiany struktury geograficznej polskiego importu w latach 2000-2008 
 

2.2.1. Udziały poszczególnych regionów i państw w polskim imporcie 
Największy udział w polskim imporcie, analogicznie jak w eksporcie - ma Unia Europejska. W 
analizowanych latach przed akcesją, jej udział wynoszący średnio blisko 70%, zmniejszył się w okresie 
członkostwa do ok. 65%. Po akcesji największy jej udział odnotowano w 2004 r., (68,8%), jednakże i tak 
był on nieznacznie (o 0,8 pkt. proc.) mniejszy niż w 2003 r., a najniższy w 2008 r., tj. 61,5%. Na 
zmniejszenie udziału Unii Europejskiej w polskim imporcie wpłynęło obniżenie udziału rynków starej Unii 
(UE-15) w imporcie do Polski z 61,2% w 2000 r. i 61,1% w 2003 r. do 52,4% w 2008 roku. Jednocześnie 
zwiększył się udział nowych krajów członkowskich, jednak zmiany te były mniejsze – ich udział wzrósł z 
7,8% w 2000 r. do 8,5% w 2003 r. i 9,1% w 2008 r.  
 
Warto zaznaczyć, że w każdym roku całego analizowanego okresu udział Unii Europejskiej w polskim 
imporcie ogółem był znacznie niższy niż jej udział w polskim eksporcie. W latach 2000-2008, w imporcie 
z Unii Europejskiej, odnotowano stabilny udział strefy euro, tj. ok. 76%. W porównaniu z rokiem 
przedakcesyjnym, jej udział zmniejszył się o 1,3 pkt. proc., do 76,2% w 2008 r.  
 
Udziały poszczególnych nowych państw członkowskich w polskim imporcie z Unii Europejskiej 
kształtowały się na stabilnym poziomie, który nieznacznie się zwiększył w okresie członkostwa. Spośród 
tej grupy państw między rokiem 2003 i 2008 największy wzrost udziału nastąpił w przypadku Republiki 
Czeskiej, tj. 0,9 pkt. proc., do 5,8%, Słowacji, tj. o 0,9 pkt. proc. do 3,1%. i Węgier, tj. o 0,3 pkt. proc., do 
2,9%. Z kolei zmniejszył się udział Słowenii. 
 
W zakresie struktury geograficznej polskiego importu z państw „starej” Unii Europejskiej, miały miejsce 
relatywnie duże zmiany. W okresie członkostwa, w porównaniu z okresem przedakcesyjnym, zwiększyły 
się udziały: Niemiec i Niderlandów. W latach 2000-2003 średni udział Niemiec w polskim imporcie z Unii 
Europejskiej kształtował się na poziomie 34,8%, podczas gdy w okresie członkostwa na poziomie 37%. 
Natomiast udział Niderlandów, w pierwszym okresie, wynosił średnio 5%, a w drugim nieznacznie 
wzrósł do ok. 5,2%. Z kolei zmniejszenie udziałów, między rokiem 2003 i 2008, odnotowano w 
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przypadku Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. Warto tutaj zauważyć pewną prawidłowość, podczas gdy w 
latach 2003-2008 udziały Niemiec i Niderlandów w polskim imporcie z Unii Europejskiej wzrosły, ich 
udziały w polskim eksporcie zmniejszyły się. Z kolei, w przypadku państw, co do których odnotowano 
wzrost udziałów w polskim eksporcie, tj. Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii doszło do zmniejszenia 
udziałów w polskim imporcie.  
 
Wykres 28. Udziały głównych rynków UE 9+2 w polskim imporcie z Unii Europejskiej 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
 
Wykres 29. Udziały głównych rynków UE-15 w polskim imporcie z Unii Europejskiej  
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
 
W analizowanym okresie wzrosła rola krajów WNP w polskim imporcie. W 2000 r. 11% importu 
pochodziło z tego regionu, w 2003 r. udział obniżył się do 9,7%, a następnie zaczął wzrastać i w 2008 
roku ukształtował się na poziomie 12,7%.  
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2.2.2. Dynamika polskiego importu z poszczególnych regionów i państw 
Tempo wzrostu polskiego importu ogółem było znacznie szybsze w latach 2004-2008 (średnioroczny 
wzrost 18,3%), niż w okresie przedakcesyjnym (w latach 2001-2003 – 4,3%).  
 
W latach 2000-2003 wzrost polskiego importu z Unii Europejskiej (o 14,6%) był nieco wyższy niż 
polskiego importu ogółem, zaś w latach w 2004-2008 (o 74,4%) wyraźnie niższy. W 2007 r., po raz 
pierwszy od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tempo wzrostu importu z niej było wyższe (o 4,2 
pkt. proc.) niż eksportu, powtórzyło się to w roku następnym. 
 
Wykres 30. Tempo wzrostu polskiego importu ogółem z UE, strefy euro i WNP za lata 2000-2003 i 2004-
2008 

13,5

95,3

14,6

74,4

16,1

73,5

-0,6

148,8

-30

0

30

60

90

120

150

2000-2003 2004-2008

ŚWIAT UE EURO WNP
 

Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
 
W okresie członkostwa znacznie przyśpieszył polski import z nowych państw członkowskich (UE 9+2). 
Warto jednak zaznaczyć, że o ile w latach 2000-2003 tempo jego wzrostu (o 23,4%) było znacznie 
wyższe niż polskiego importu ogółem (o prawie 10 pkt. proc.), to w latach 2004-2008 było od niego 
nieco niższe (o 2 pkt. proc.).  
 
Wykres 31. Tempo wzrostu polskiego importu z nowych państw członkowskich za lata 2000-2003 i 2004-
2008 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
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Wzrost importu z UE-15, był w latach 2000-2003 (13,4%) zbliżony do wzrostu polskiego importu 
ogółem, natomiast w latach 2004-2008 (71,5%) był od niego o blisko 24 pkt. proc. niższy. Warto 
zauważyć, że o ile w pierwszym okresie tempo wzrostu importu z UE-15 było mniejsze od wzrostu 
polskiego eksportu do tego regionu o 22,5 pkt. proc., to w tym drugim okresie różnica ta wyniosła już 
tylko o 3,5 pkt. proc. 
 
W przypadku większości państw UE-9+2 tempo wzrostu importu do Polski, w okresie członkostwa, było 
niższe niż tempo wzrostu polskiego eksportu na te rynki. Wyjątek stawiły dwa państwa bałtyckie: Litwa i 
Łotwa, których średnioroczny wzrost importu, w latach 2004-2008, wynoszący 22,9% i 63,9% był 
odpowiednio o: 12,4 i 42,6 pkt. proc. wyższy od wzrostu po stronie eksportu.  
Po akcesji wyraźnie przyśpieszył import z Republiki Czeskiej. Wzrastał on średnio 19,2% rocznie, czyli 
nieznacznie szybciej niż polski import ogółem. Z kolei najszybszy średni wzrost odnotowano w 
przypadku Słowacji (o 23%), Bułgarii (o 29%) i Rumunii (o 29%).  
 
W okresie członkostwa znacząco przyśpieszył import z Niemiec, notując od 2004 r. dwucyfrowe tempo 
wzrostu (podczas gdy w latach 2001-2003 średnio wzrastał o 5%). Wraz z akcesją doszło do 
odwrócenia tendencji w tempie wzrostu polskiego importu i eksportu z/na rynek niemiecki. Jakkolwiek, 
jeszcze w latach 2001-2003, polski eksport wzrastał szybciej niż import (średnie roczne tempo wzrostu 
importu było o 3,7 pkt. proc. niższe niż eksportu), to w latach 2004-2008 średnioroczny wzrost importu z 
tego rynku (16,8%) był o 3,4 pkt. proc. wyższy niż eksportu.  
 
Stosunkowo duże zmiany zaszły również w przypadku importu z Niderlandów. Podczas gdy w latach 
2001-2003 przyrastał średnio o 2,6% rocznie, to od 2004 r. wykazał dwucyfrowe tempo wzrostu. W 
latach 2004-2008 średnioroczne tempo wzrost importu z tego rynku (18,1%) było najwyższe (po Irlandii) 
spośród państw UE-15. 
 
W okresie członkostwa najszybciej, spośród państw „starej” Unii Europejskiej, wzrósł import z Irlandii i 
Finlandii, odpowiednio o: 148,8%, i 104,0%.  
 
Wykres 32. Tempo wzrostu polskiego importu z państw „starej” Unii Europejskiej za lata 2000-2003 i 
2004-2008 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych GUS 
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3. Podsumowanie 
  
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w wyniku przyjęcia wspólnotowego systemu preferencji 
handlowych znacząco przyśpieszył polski import z państw rozwijających się. W 2008 r. ponad 19% 
ogólnego przywozu do Polski pochodziło z tej grupy krajów.  
 
W porównaniu z okresem przedakcesyjnym, po 1 maja 2004 udział rynków UE-15 w polskim eksporcie i 
imporcie systematycznie się zmniejszał. Nie zdołało tego zrekompensować zwiększanie się udziału 
krajów UE 9+2 i w konsekwencji udział UE-26 zarówno w polskim eksporcie, jak i imporcie obniżył się.  
 
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przez 3 lata (2004-2006) tempo wzrostu wartości polskiego 
eksportu było znacznie wyższe niż importu, co zaowocowało poprawą bilansu handlowego. Notowane 
systematycznie z tym rynkiem ujemne saldo bilansu handlowego, przekształciło się w znaczną  
nadwyżkę.  
 
W latach 2000-2008 największym odbiorcą polskiego eksportu była Unia Europejska i choć udział jej w 
eksporcie z Polski ogółem zmniejszył się, to warto zwrócić uwagę na poprawę struktury przedmiotowej. 
Świadczyć może o tym wzrost udziału wyrobów relatywnie najwyżej przetworzonych, czyli wyrobów 
elektromaszynowych. Ich udział w eksporcie do UE wzrósł z 35,4% w 2000 r. do ok. 42% w  2008 r. 
 
W analizowanym okresie zdecydowanej poprawie uległa sytuacja w obrotach artykułami rolno-
spożywczymi. Od dnia akcesji mamy do czynienia ze swobodnym przepływem tych towarów pomiędzy 
Polską a pozostałymi krajami członkowskimi Wspólnoty. Wpłynęło to na znaczny wzrost eksportu tej 
grupy towarów na rynki unijne – w latach 2000-2008 zwiększył się on prawie 5-krotnie, do ok. 9 mld 
EUR, zaś cały polski eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł w tym czasie prawie 4-krotnie, do ok. 
11 mld EUR. Należy odnotować, że wpłynęło to również na poprawę salda w obrotach produktami 
rolno-spożywczymi – notowany w 2000 r. deficyt w wysokości 0,5 mld przekształcił się w nadwyżkę 
wynoszącą ok. 1,5 mld EUR w 2008 r. Bez wątpienia na poprawę wpłynęła korzystna sytuacja w handlu 
tymi towarami z krajami UE. 
 
Największy wpływ na powiększanie się deficytu w polskich obrotach towarowych ma pogłębiające się 
ujemne saldo w handlu produktami mineralnymi. W 2008 r. deficyt w obrotach tymi towarami stanowił 
połowę całego polskiego deficytu. Należy zaznaczyć, że wpływa na to głównie import surowców 
energetycznych z krajów WNP, a w szczególności z Rosji. 
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CZY KRYZYS ŚWIATOWY ZNIWELUJE EFEKTY 
WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? 
 
Z wstąpieniem Polski do unii Europejskiej wiążą się trzy podstawowe korzyści: 

− otwarcie nieskrępowanego dostępu dla eksportu polskich towarów, w tym artykułów rolno-
spożywczych, do ogromnego rynku europejskiego,  

− przyznanie znacznych (ponad 67 mld EUR) funduszy na poprawę stanu infrastruktury 
technicznej i rozwój kapitału ludzkiego w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013, 

− otwarcie dostępu do rynków pracy w niemal wszystkich krajach UE. 
 
Jaki jest wpływ kryzysu światowego na ich realizację? W tym opracowaniu ograniczymy się tylko do 
pierwszego z ww. aspektów naszej akcesji, a więc korzyści z uzyskania pełnego dostępu do jednolitego 
rynku europejskiego. 
 
1. Uwarunkowania systemowe i efekty handlowe akcesji 
 
Z chwilą przystąpienia Polska, po pierwsze, przyjęła wszystkie instrumenty i zasady wspólnej polityki 
handlowej (WPH) Unii Europejskiej obowiązujące w handlu z krajami trzecimi, w tym wspólną taryfę 
celną i różne instrumenty pozataryfowe, a także rozbudowany system umów z partnerami handlowymi 
nie będącymi członkami UE. Po drugie, Polska przyłączyła się do jednolitego rynku europejskiego 
(JRE), co zmieniło warunki handlu z państwami członkowskimi UE, zwłaszcza w zakresie artykułów 
rolnych, ponieważ handel artykułami przemysłowymi był praktycznie całkowicie zliberalizowany już w 
2002 r. (zarówno z UE-15, jak i z krajami przystępującymi). Na obszarze JRE nie ma granic i 
obowiązują zbliżone regulacje w sprawie wymogów technicznych wyrobów. Po trzecie, istotne 
znaczenie dla handlu towarami rolnymi, zwłaszcza z krajami trzecimi, miało objęcie polskiego rolnictwa 
wspólną polityką rolną (WPR), której ważnym komponentem są regulacje obrotu towarowego z 
zagranicą (podporządkowane jednocześnie wspólnej polityce handlowej).32  
 
Obniżenie barier celnych w imporcie z krajów trzecich, likwidacja kontroli granicznych oraz ujednolicenie 
regulacji w sprawie wymogów technicznych wyrobów w ramach Jednolitego Obszaru Europejskiego 
sprzyjały obniżce kosztów produkcji i transportu towarów eksportowanych. Po akcesji eksport do krajów 
UE rozwijał się dynamicznie, choć na ogół nieco wolniej niż eksport ogółem.  
 

                                                            
32 W kwestiach systemowych odwołujemy się do pracy E. Kaliszuk, Konsekwencje systemowe akcesji do UE i ich znaczenie 
dla obrotów handlu zagranicznego, w: (red. K. Marczewski) Analiza wpływu akcesji do Unii Europejskiej na polski handel 
zagraniczny, IBRKK, Warszawa, grudzień 2008. 
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Tabela 43. Dynamika eksportu ogółem i eksportu do Unii Europejskiej (ceny stałe, rok poprzedni 
= 100) 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 
Eksport ogółem 118,2 110,6 116,1 109,4 105,3 
Eksport do Unii Europejskiej 116,5 108,8 116,7 109,9 103,5* 
*Dane szacunkowe 
Źródło: dane GUS 
 
Wyraźnie szybciej rósł przy tym wywóz do krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej wspólnie z 
Polską (UE-10) oraz Rumunii i Bułgarii. Wiązało się to z jednej strony z ostateczną likwidacją barier 
handlowych w obrotach z tymi krajami, a z drugiej strony z dynamicznym rozwojem powiązań 
kooperacyjnych w ramach sieci korporacji międzynarodowych. Powiązania te szczególnie silnie 
rozwinęły się w ramach przemysłu samochodowego.33  
 
W ujęciu towarowym silnym bodźcem proeksportowym okazała się liberalizacja handlu artykułami rolno-
spożywczymi. Jej korzystny wpływ na wzrost eksportu rolnego na rynek UE był zauważalny już w 2003 
r. (świadczy o tym np. niemal pełne wykorzystanie przez Polskę bezcłowych kontyngentów 
preferencyjnych artykułów mleczarskich czy znaczny wzrost eksportu przetworzonych owoców i warzyw 
po zniesieniu przez UE ceł na te towary). Po wejściu Polski do UE i pełnym otwarciu rynku w okresie 
maj – grudzień 2004 r. eksport artykułów rolnych do UE-15 wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego o blisko 63%, a import – o 47%34. Tak wysokiej dynamiki obrotów tymi towarami z 
UE-15 Polska nie zanotowała już w kolejnych latach. Można więc tu mówić o wystąpieniu efektu 
akcesyjnego związanego z włączeniem się Polski do JRE. Jeśli chodzi o handel z nowymi państwami 
członkowskimi, to przed 1 maja 2004 r. towary rolne pochodzące z krajów CEFTA (Czech, Słowacji, 
Węgier i Słowenii) objęte były selektywną i ograniczoną liberalizacją. Z preferencji korzystały również 
Litwa i Łotwa. Estonia w zasadzie nie została objęta liberalizacją handlu rolnego, podobnie jak Cypr i 
Malta. W tych warunkach zniesienie barier w handlu z nowymi państwami członkowskimi przyczyniło się 
do dynamicznego wzrostu wymiany handlowej artykułami rolnymi z tymi krajami. 
 
Tabela 44. Wartość obrotów i struktura handlu zagranicznego Polski produktami rolno-
spożywczymi* 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 
Eksport ogółem w mln EUR 4.010,4 5.242,2 7.028,0 8.468,8 9.955,1 

UE-24/26 65,2 72,1 73,9 76,5 80,4 
UE-15 50,9 57,0 57,8 58,0 59,4 
UE-9/(9+2) 14,3 15,1 16,1 18,5 20,7 

Udział w % 

Kraje trzecie 34,8 27,9 26,1 23,5 19,6 
Import ogółem w mln EUR 3.556,9 4.406,5 5.373,5 6.391,1 7.972,3 

UE-24/26 61,2 62,7 63,1 62,5 67,1 
UE-15 52,0 54,4 54,7 53,4 56,3 
UE-9/(9+2) 9,2 8,3 8,4 9,1 10,8 

Udział w % 

kraje trzecie 38,8 37,3 36,9 37,5 32,9 
Saldo ogółem w mln EUR 453,5 835,7 1.654,5 2.077,7 1.982,8 
* do 2006 r. dane dla UE-24, w 2007 r. dla UE-26 (odpowiednio dla 9/(9+2)) 
Źródło: I. Szczepaniak, Polska żywność na rynku Unii Europejskiej, „Biuletyn Informacyjny” nr 9, ARR, 2008. 
 

                                                            
33 Por. Ł. Ambroziak, Przemysł motoryzacyjny nowych państw członkowskich UE – czy koniec złotego okresu?, Wspólnoty 
Europejskie, IBRKK, nr 1/2009. 
34 Dynamika obrotów w USD. Por. E. Kaliszuk i in., Analiza członkostwa dla wymiany handlowej, w: „Polska w Unii 
Europejskiej, doświadczenia pierwszego roku członkostwa”, UKIE 2005, s. 234, 245. 
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Po wejściu Polski do UE przez 3 kolejne lata tempo wzrostu wartości polskiego eksportu rolno-
spożywczego było znacznie wyższe niż importu, co zaowocowało znaczną poprawą bilansu 
handlowego. W rezultacie Polska stała się znaczącym eksporterem netto artykułów rolno-
żywnościowych, notując przy tym dwucyfrowe tempo wzrostu ich eksportu i importu.  
 
W 2007 r., po raz pierwszy w okresie członkostwa, import artykułów rolno-żywnościowych wzrósł 
szybciej niż eksport i nastąpiło nieznaczne obniżenie dodatniego salda obrotów. Było ono jednak nadal 
przeszło czterokrotnie wyższe niż w 2003 roku. Według przewidywań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z listopada 2008 r., zapoczątkowana w 2007 r. tendencja utrzymała się w 
2008, ale saldo obrotów artykułami rolno-spożywczymi pozostało dodatnie35. 
 
Wysoka ochrona przed importem i system wsparcia wewnętrznego, chociaż stopniowo ograniczane, 
sprzyjają powstawaniu nadwyżek żywności. W celu utrzymania równowagi na rynku w okresie 
nadprodukcji żywności, na wniosek eksportera, stosowane są refundacje wywozowe stanowiące 
subsydia eksportowe. Mają one pokryć częściowo lub całkowicie różnicę między wysokością cen 
produktów na rynkach światowych i na rynku wewnętrznym UE. W okresie członkostwa Polski w UE 
refundacje wywozowe wypłacano do eksportu cukru, mleka i jego przetworów, wybranych 
asortymentów żywca, mięsa i przetworów, zbóż, roślin oleistych, drobiu i jaj, świeżych owoców i warzyw 
oraz produktów przetworzonych z grupy non-aneks (głównie wyroby cukiernicze). W sumie, do połowy 
2008 r. wartość refundacji wywozowych przekroczyła 1,6 mld zł, co stanowiło 34,4% ogółu wydatków 
ARR zrealizowanych w ramach administrowania mechanizmami WPR oraz krajowymi (większe były 
tylko wydatki na zakupy interwencyjne). Największe były dopłaty do eksportu: cukru i izoglukozy 
(62,5%), mleka i jego przetworów (18,7%), mięsa wołowego i cielęcego oraz przetworów wieprzowych – 
8,9% i produktów przetworzonych non-aneks I – 6,4%)36. Subsydiowany wywóz niektórych towarów 
stanowił znaczny procent całego eksportu tych produktów do krajów trzecich (np. w 2006 r. prawie 99% 
eksportu masła, 98% eksportu wołowiny i cielęciny, 44% eksportu cukru, 35% eksportu serów i 
twarogów, ponad 25% eksportu jabłek)37. 
 
2. Wpływ handlu z Unią Europejską na tempo wzrostu gospodarczego 
 
Analiza wpływu wymiany z Unią Europejską na tempo wzrostu PKB wymaga posługiwania się danymi o 
obrotach towarowych pochodzącymi ze statystyki handlu zagranicznego. Statystyka rachunków 
narodowych nie dostarcza bowiem informacji o obrotach z poszczególnymi obszarami gospodarczymi w 
cenach stałych. Poza tym w ujęciu rachunków narodowych uwzględnia się dodatkowo tzw. handel 
przygraniczny i usługi oraz stosuje się w odniesieniu do importu towarowego formułę fob, podczas gdy 
w ujęciu statystyki handlu zagranicznego wykorzystywana jest formuła cif. Z tych względów występują 
spore różnice między obliczeniami wkładu handlu zagranicznego w PKB w ujęciu statystyki rachunków 
narodowych i w ujęciu statystyki obrotów towarowych handlu zagranicznego. Ponieważ jednak, jak już 
wspomniano, nie ma możliwości użycia statystyki rachunków narodowych do analizy wkładu handlu z 
UE we wzrost PKB poniżej zastosowano ujęcie statystyki handlu zagranicznego. Przedstawione zostały 
wyniki obliczeń dla lat 2000-2008.  

                                                            
35 IERiGŻ: 9 mld euro wyniesie wartość importowanej do Polski żywności, „Rzeczpospolita” 19.11.2008. 
36 ARR, „Biuletyn Informacyjny” nr 9, 2008. 
37 Por. S. Kamiński, Interwencja rynkowa ARR – teraźniejszość i przyszłość, w:  „Biuletyn Informacyjny, ARR, wrzesień 2007, 
nr 9 (195). 
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Tabela 45. Wkład eksportu towarowego ogółem i eksportu towarowego do UE oraz salda obrotów 
towarowych ogółem i salda obrotów towarowych z UE we wzrost PKB (w pkt. proc., ceny stałe) 

Eksport towarowy Saldo obrotów towarowych  
Lata ogółem do UE ogółem z UE 
2000 4,13 3,08 1,17 1,22 
2001 2,19 1,40 1,27 0,94 
2002 1,58 1,03 -0,35 0,03 
2003 3,87 2,58 1,59 1,61 
2004 4,52 3,31 -0,93 -0,81 
2005 3,12 2,05 1,29 1,40 
2006 4,73 3,79 -0,88 0,74 
2007 3,05 2,54 -2,56 -0,84 
2008 1,74 0,88 -0,47 0,58 
Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych GUS, dla 2008 roku – dane szacunkowe 
 
Jak widać, wkład eksportu towarowego do UE stanowił w całym badanym okresie główny składnik 
wkładu eksportu towarowego ogółem we wzrost PKB i wynosił od 1 do 4 pkt. proc. Najgorzej pod tym 
względem przedstawiały się lata recesji 2001-2002, a najlepiej okres poakcesyjny, ze szczytem w 2006 
roku. Siła oddziaływania eksportu do UE na wzrost PKB była, jak widać, stale dużo większa niż 
eksportu poza UE. 
 
Wykres 33. Wkład we wzrost PKB eksportu ogółem i w podziale na eksport do UE i poza UE (w pkt.proc.) 

Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych GUS 
 
Wkłady eksportu netto do UE, a więc salda handlu zagranicznego w obrotach z UE we wzrost PKB były 
siłą rzeczy mniej spektakularne niż eksportu brutto do UE. Odzwierciedlało to wpływ silnej 
importochłonności polskiej gospodarki. Wkłady salda handlu z UE we wzrost PKB wahały się w 
badanym okresie w przedziale od -0,8 do +1,6 pkt. proc. Najgorzej pod tym względem przedstawiał się 
rok 2007, a najlepiej rok 2003. Jednak w latach poakcesyjnych wkłady eksportu netto do UE we wzrost 
PKB były, za wyjątkiem 2007 roku, pozytywne. Oddziaływanie eksportu netto do UE na wzrost PKB było 
stale, poza 2004 rokiem, korzystniejsze niż oddziaływanie eksportu netto poza UE. W ostatnich trzech 
latach wymiana z krajami UE umożliwiła zmniejszenie skali negatywnego wkładu handlu zagranicznego 
we wzrost PKB.  
 

3,08

1,4 1,03

2,58
3,31

2,05

3,79

2,54

0,88

0,86

0,51

0,94

1,07

1,211,3

0,55
0,79

1,05

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Eksport do UE Eksport poza UE



  91 

Wykres 34. Wkład we wzrost PKB salda towarowego w podziale na obroty z UE i poza UE 

Źródło: Obliczenia DAP MG na podstawie danych GUS 
 
3. Wpływ kryzysu na polski eksport  
 
Jak będzie w warunkach kryzysu? Popyt na polski eksport liczony jako średnia arytmetyczna popytu 
importowego poszczególnych krajów członkowskich UE, ważona udziałami tych krajów w naszym 
wywozie, wzrósł w 2008 roku, według obliczeń IBRKK, o niespełna 2% wobec 6,6% tempa wzrostu tego 
wskaźnika w 2007 roku. A zatem już w 2008 roku nasi eksporterzy odczuli znaczące osłabienie popytu 
na ich towary na rynku unijnym. Jednak tempo wzrostu naszego eksportu do UE było wyższe niż ten 
2% wzrost rynku. Pomógł w tym z pewnością niski w końcówce 2008 roku kurs złotego wobec EUR 
oraz inercja wcześniej zakontraktowanych dostaw. W 2009 roku będzie jednak znacznie gorzej. Według 
obliczeń IBRKK na podstawie prognoz popytu importowego naszych głównych partnerów w UE polski 
rynek eksportowy skurczy się o ponad 10%.38 W tych warunkach ani słaby złoty ani spodziewane 
przesunięcie w preferencjach zachodnioeuropejskich konsumentów w kierunku tańszych substytutów 
dostarczanych przez nasze firmy nie wystarczą do skompensowania tego spadku. Nastąpi więc 
poważne obniżenie wolumenu wywozu na rynek unijny. W roku 2010 wystąpi natomiast, jak obliczamy, 
stagnacja naszego rynku eksportowego w UE na niskim poziomie z 2009 roku. Przy sprzyjającym 
warunkach krajowych może to oznaczać niewielki 2%-3% przyrost wolumenu naszego eksportu.  
 

                                                            
38 Obliczeń dokonano na podstawie prognoz popytu importowego naszych głównych partnerów zawartych w OECD 
Economic Outlook Interim Report, udostępnionym 30 marca br.  
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Wykres 35. Tempo wzrostu rynku eksportowego i faktycznego wzrostu eksportu do UE w latach 2005- 
2010 (roczne zmiany wolumenu w %) 
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Źródło: Obliczenia DAP MG oraz dane GUS  
  
Tak więc nasz eksport do UE w najbliższych latach ulegnie redukcji wraz z wszystkimi negatywnymi 
skutkami dla wzrostu PKB39 oraz sytuacji na rynku pracy. Czy oznacza to jednak, że kryzys światowy 
zniweluje korzystne efekty handlowe wstąpienia Polski do UE? Oczywiście nie. On je tylko czasowo 
zmniejszy. Pozostaną przecież: swobodny dostęp do JRE oraz korzyści wynikające ze wspólnych 
polityk: handlowej, rolnej oraz ochrony konkurencji. 
 
4. Co jeszcze może ułatwić stawianie czoła kryzysowi? 
 
Naszym atutem jest zanotowany w ostatnich latach wyraźny wzrost znaczenia handlu 
wewnątrzgałęziowego w obrotach z krajami Unii Europejskiej. To jeden z ważnych przejawów postępu 
procesu integracji gospodarczej Polski z UE. Wysoki udział handlu wewnątrzgałęziowego we 
wzajemnych obrotach sprzyja synchronizacji krajowego cyklu koniunkturalnego z cyklem naszych 
głównych unijnych partnerów i otwiera pole dla skutecznego działania skoordynowanej na szczeblu 
europejskim polityki antykryzysowej. Polska powinna popierać i angażować się w inicjatywy Komisji 
Europejskiej w tym zakresie. 
  
Rozmiary handlu wewnątrzgałęziowego mierzone są najczęściej przy pomocy wskaźnika Grubela-
Lloyda.40 Dane o strukturze handlu wewnątrzgałęziowego41 w naszych obrotach z krajami UE w 
podziale na kraje UE-15 i kraje UE-9 wskazują, że w ciągu 7 lat wskaźniki podniosły się o ponad 7 pkt. 
proc., osiągając na szczeblu ogółem poziom ok. 50% i wyraźnie przekraczając ten poziom dla 
poszczególnych sekcji przemysłu elektromaszynowego. Warto również zauważyć, że w przemyśle 
środków transportu (sekcja XVII) nastąpiło po akcesji przesunięcie części handlu wewnątrzgałęziowego 
z obrotów z unijnymi krajami Europy Zachodniej (UE-15) na obroty z unijnymi krajami Europy Środkowej 
(UE-9). Jest to przejaw procesów delokalizacji produkcji zachodzących w zachodniej części Unii 
Europejskiej. Beneficjentem tej delokalizacji jest również polska gospodarka. 
 

                                                            
39 IBRKK prognozuje ujemny wkład handlu zagranicznego w PKB w latach 2009-2010, rzędu 0,2 – 0,5 pkt. proc. 
40 H.G Grubel, P.J Lloyd, Intra-Industry Trade: the Theory and Measurement of Intra-Industry Trade in Differentiated 
Products, Macmillan, London 1975. 
41 Na poziomie grup produktów wg czterocyfrowej klasyfikacji HS.  
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Tabela 46. Wskaźniki handlu wewnątrzgałęziowego Polski w obrotach z państwami Unii 
Europejskiej, ogółem i według sekcji przemysłu elektromaszynowego w latach 2000-2007 w % 

UE-15 UE-9 
Sekcje nomenklatury CN 2000 2003 2007 2000 2003 2007 

Maszyny i urządzenia (XVI) 42,0 46,9 54,0 58,2 63,2 58,2 
Sprzęt transportowy (XVII) 79,6 69,9 65,4 53,6 49,6 64,2 
Przyrządy i aparaty 
pomiarowe (XVIII) 35,4 53,1 59,8 42,6 34,0 77,7 
Ogółem 42,3 45,2 49,6 45,4 49,2 52,9 
Źródło: Ł. Ambroziak, Ocena zmian pozycji konkurencyjnej polskiego eksportu na rynkach UE w ujęciu geograficznym i 
towarowym (analiza wskaźnikowa), w: (red. K. Marczewski) Analiza wpływu akcesji do Unii Europejskiej na polski handel 
zagraniczny, IBRKK, Warszawa, grudzień 2008, s. 146. 
 
Warto zauważyć, że dzięki intensywnej wymianie wewnątrzgałęziowej w europejskim przemyśle 
środków transportu, w warunkach kryzysu na naszą korzyść oddziałuje pozytywnie tzw. efekt gapowicza 
(free rider effect). Otóż korzystamy z podjętych przez rządy innych krajów działań antykryzysowych, 
zwłaszcza w sektorze samochodowym. Dotyczy to w szczególności Niemiec, gdzie zostały 
uruchomione dopłaty i ulgi podatkowe przy zakupie nowych samochodów. Pomaga nam tu 
przynależność do UE, jako że zasady polityki konkurencji na JRE uniemożliwiają stosowanie dopłat i ulg 
do produktów krajowych.  
 
Mimo wyraźnego postępu zanotowanego w ostatnich latach, z badań IBRKK na podstawie tzw. modelu 
grawitacyjnego wynika, że w wielu krajach UE istnieje nadal duże pole do zwiększania wielkości 
naszego eksportu i w związku z tym zasadne jest wspieranie przez agendy rządowe jego rozwoju na 
tych kierunkach. Dotyczy w szczególności takich państw jak Austria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja 
i Irlandia.42 Rozmiary luki między eksportem potencjalnym a eksportem rzeczywistym są w wypadku 
wielu z tych krajów kilkudziesięcioprocentowe. 
 
Warto również zwrócić uwagę na osiągniętą w ostatnich latach znaczną poprawę jakości polskiej oferty 
eksportowej kierowanej na rynki Unii Europejskiej. Świadczy o tym analiza ewolucji strategii 
konkurowania naszych eksporterów na tych rynkach.43 W analizie wykorzystano dwa mierniki 
konkurencyjności, a mianowicie relację cen (wartości jednostkowych) w eksporcie do cen (wartości 
jednostkowych) w imporcie i saldo wymiany w jednostkach fizycznych. Relacja cen może być większa 
lub równa jedności albo mniejsza od jedności. Saldo ilościowe obrotów może być dodatnie lub równe 
zeru albo ujemne. 
Wnioski wyprowadza się na podstawie zestawienia tych obydwu mierników – kryteriów 
konkurencyjności, przy czym – jak wynika z przyjętych założeń – należy rozróżnić cztery następujące 
sytuacje: 

1) relacja cen w eksporcie do cen w imporcie jest większa od jedności (lub równa jedności), a 
saldo obrotów w jednostkach fizycznych jest dodatnie lub równe zeru, co implikuje skuteczną 
strategię konkurowania jakością, 

2) relacja cen w eksporcie do cen w imporcie jest mniejsza od jedności, a saldo obrotów w 
jednostkach fizycznych jest dodatnie lub równe zeru, co oznacza dominację skutecznej strategii 
konkurowania niższą ceną, 

                                                            
42 Por. K. Konopczak, Zmiany struktury geograficznej obrotów handlowych z UE, w: (red. K. Marczewski) Analiza wpływu 
akcesji do Unii Europejskiej na polski handel zagraniczny, IBRKK, Warszawa, grudzień 2008. 
43 Ł. Ambroziak, Ocena zmian pozycji konkurencyjnej polskiego eksportu na rynkach UE w ujęciu geograficznym i 
towarowym (analiza wskaźnikowa), w: (red. K. Marczewski) Analiza wpływu akcesji do Unii Europejskiej na polski handel 
zagraniczny, op. cit., s. 154-162.  
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3) relacja cen w eksporcie do cen w imporcie jest większa od jedności (lub równa jedności), a 
saldo obrotów w jednostkach fizycznych jest ujemne, co implikuje potencjalnie skuteczną 
strategię konkurowania jakością, 

4) relacja cen w eksporcie do cen w imporcie jest mniejsza od jedności, a saldo obrotów w 
jednostkach fizycznych jest ujemne, co oznacza dominację nieskutecznej strategii 
konkurowania niższą ceną. 

Na tej podstawie można dokonać podziału eksportu wg grup towarów, obroty którymi cechują 
poszczególne strategie konkurowania.  
 
Z analizy struktury eksportu Polski ogółem wynika, iż po akcesji zaszły pozytywne zmiany strategii 
konkurowania polskich eksporterów. W latach 2004-2007 przeciętnie ponad 20% eksportu na rynki UE-
15 było realizowane przy zastosowaniu skutecznej strategii konkurowania jakością wobec tylko 8% w 
okresie przedakcesyjnym. Skuteczna strategia konkurowania niższą ceną była nadal najbardziej 
rozpowszechniona, ale jej waga zmniejszyła się o ponad 5 pkt. proc.. Nieskuteczna strategia 
konkurowania niższą ceną dotyczyła tylko 18% eksportu do UE-15. W porównaniu z okresem 
przedakcesyjnym jej udział spadł o 5 pkt. proc. Podobna ewolucja strategii konkurowania dotyczyła 
naszego eksportu na rynki unijnych krajów Europy Środkowej. 
 
Wykres 36. Struktura polskiego eksportu według stosowanych strategii konkurowania 
w latach 2000-2003 oraz 2004-2007*  

 
* Uwagi: 
Podziału eksportu według poszczególnych strategii dokonano na poziomie działów (dwucyfrowa klasyfikacja CN). 
Poszczególne litery zastosowane na wykresie oznaczają następujące strategie konkurowania: 
A – skuteczna strategia konkurowania jakością, 
B – skuteczna strategia konkurowania niższą ceną, 
C – potencjalnie skuteczna strategia konkurowania jakością,  
D – nieskuteczna strategia konkurowania niższą ceną. 
Źródło: Ł. Ambroziak, Ocena zmian pozycji konkurencyjnej polskiego eksportu na rynkach UE w ujęciu geograficznym i 
towarowym (analiza wskaźnikowa), w: (red. K. Marczewski) Analiza wpływu akcesji do Unii Europejskiej na polski handel 
zagraniczny, op. cit., s. 162. 
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5. Zagrożenia 
 
Istotnym zewnętrznym zagrożeniem dla naszej gospodarki może stać się w warunkach kryzysu 
pojawienie się tendencji protekcjonistycznych u naszych głównych partnerów handlowych. Symptomami 
tego zagrożenia są podejmowane w niektórych krajach Unii Europejskiej, ale także w Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, próby łączenia rządowych fiskalnych pakietów antykryzysowych z 
obwarowaniami narodowymi ograniczającymi przenoszenie impulsów popytowych generowanych przez 
te pakiety na inne kraje oraz warunkami uzależniającymi pomoc finansową dla firm od ich decyzji co do 
lokalizacji produkcji. Należy w tym kontekście wymienić znaną wypowiedź N. Sarkozy’ego w kwestii 
czeskiej fabryki firmy Peugeot-Citroen: „Chcemy powstrzymywać firmy przed przenoszeniem produkcji 
za granicę i jeśli to możliwe skłaniać je do powrotu.... Jeśli budujesz fabrykę Renault w Indiach, aby 
sprzedawać samochody Hindusom, to jest to uzasadnione, ale jeśli budujesz ją w Czechach, aby 
sprzedawać samochody Francuzom, to nie jest to uzasadnione”44. W ramach Unii Europejskiej nas 
chronić powinny przed takimi deklaracjami i idącymi za nimi działaniami obwiązujące w niej zasady 
polityki konkurencji i pomocy publicznej. Poza Unią pomocne powinny być regulacje WTO dotyczące 
subsydiów wpływających na wymianę handlową. W obu wypadkach konieczna jest aktywna postawa 
naszej administracji rządowej na forum odpowiednich organów Unii Europejskiej i WTO. 
 
Wreszcie bardzo poważnym zagrożeniem wewnętrznym, będącym konsekwencją kryzysu światowego, 
może okazać się znaczne i trwałe ograniczenie przez krajowe banki komercyjne akcji kredytowej na 
rzecz przedsiębiorstw, narastanie zatorów płatniczych i utrata płynności niektórych dużych eksporterów 
(m.in. na skutek zawarcia ryzykownych umów na opcje walutowe), niedostateczny zasięg gwarancji 
kredytowych i utrzymywanie się silnej zmienności kursu złotego. Na tym polu również potrzebne są 
szybkie i efektywne działania zaradcze administracji rządowej. 
 
6. Podsumowanie 
 
Kryzys światowy wytrącił polską gospodarkę ze zrównoważonej, 4-5 procentowej ścieżki wzrostu. W 
ciągu najbliższych dwu lat będziemy mieli do czynienia ze stagnacją PKB. W 2009 roku nastąpi silny 
spadek wolumenu eksportu, którego nie uda się nadrobić w roku następnym. 
 
Czy oznacza to jednak, że kryzys światowy zniweluje korzystne efekty handlowe wstąpienia Polski do 
UE? Oczywiście nie. On je tylko czasowo zmniejszy. Pozostaną przecież: swobodny dostęp do JRE 
oraz korzyści wynikające ze wspólnych polityk: handlowej, rolnej oraz ochrony konkurencji. 
 
Co jeszcze może ułatwić stawianie czoła kryzysowi? Naszymi atutami, uzyskanymi także dzięki akcesji 
są: wyraźny wzrost znaczenia handlu wewnątrzgałęziowego w obrotach z krajami Unii Europejskiej, 
ciągle nie wykorzystany potencjał wzrostu eksportu na rynki szeregu krajów UE oraz, osiągnięta w 
ostatnich latach, znaczna poprawa jakości polskiej oferty eksportowej kierowanej na rynki unijne. 
 
Istotnym zewnętrznym zagrożeniem dla naszego handlu zagranicznego może okazać się nasilanie, w 
warunkach kryzysu, tendencji protekcjonistycznych u naszych głównych partnerów handlowych. Z kolei 
poważnym zagrożeniem wewnętrznym, będącym konsekwencją kryzysu światowego, byłoby znaczne i 
trwałe ograniczenie przez krajowe banki komercyjne akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorstw, 
narastanie zatorów płatniczych i trudności w finansowaniu bieżącej działalności naszych firm-
eksporterów, niedostateczny zasięg gwarancji kredytowych i utrzymywanie się silnej zmienności kursu 
złotego. Na obu tych polach potrzebne są szybkie i skuteczne działania władz gospodarczych. 

                                                            
44 Cytat za: J. Bhagwati, President Obama and Trade Policy, The World Bank, mimeo, s. 8. 
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Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 
 

KONSUMPCJA W POLSCE W LATACH 2004-2008 
 
Konsumpcja, tak w skali makroekonomicznej, jak też na szczeblu gospodarstw domowych 
odzwierciedla równocześnie poziom rozwoju gospodarski i kondycję społeczeństwa. Głównym bodźcem 
rozwoju rynku i konsumpcji jest wzrost gospodarczy. Wysokość produktu krajowego brutto (PKB) oraz 
jego dynamika w dużej mierze ilustrują poziom tego wzrostu. Przyrost PKB świadczy o pomyślnie 
rozwijającej się gospodarce, co warunkuje także osiągnięcie wyższego poziomu życia ludności i co się z 
tym wiąże, konsumpcji. 
 
Lata 2004-2008 charakteryzowały się wysokim tempem rozwoju polskiej gospodarki, co potwierdza 
dynamika PKB. Szczególnie szybkie tempo wzrostu odnotowano w latach 2006-2007, kiedy to 
coroczne przyrosty PKB wynosiły ponad 6%. W 2008 r. miało miejsce zahamowanie tempa wzrostu do 
4,8%, a prognozy na 2009 r. przewidują dalsze jego obniżenie. 
 
Tabela 47. Dynamika Produktu Krajowego Brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w 
sektorze gospodarstw domowych w latach 2004-2008 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 
 rok poprzedni=100 
Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe1) 105,3 103,6 106,2 106,7 104,8 
Nominalne dochody do dyspozycji brutto na 1 
mieszkańca 106,8 104,1 104,9 105,9 * 

Realne dochody do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca 102,5 102,0 103,9 103,5 * 
1/ Jako ceny stałe przyjęto ceny średnioroczne roku poprzedniego 
* brak danych 
Źródło: Roczne mierniki gospodarcze, GUS, Warszawa 2009,www.stat.gov.pl; Rocznik Statystyczny 2008, GUS, Warszawa 
2008. 
 
Jednym z najważniejszym makroczynników warunkujących wielkość konsumpcji i jej strukturę oraz 
świadczących o poziomie życia społeczeństwa są dochody do dyspozycji brutto, stanowiące jedną ze 
składowych rachunków narodowych. W latach 2004-2007 zarówno nominalna, jak i realna wartość tych 
dochodów systematycznie rosła. Szczególnie szybkie tempo wzrostu nominalnych dochodów do 
dyspozycji w przeliczeniu na 1 mieszkańca miało miejsce w roku 2007 (5,9%), zaś realny przyrost 
dochodów najwyższy był w 2006 r. (3,9%), w roku 2007 przyrost był niższy o 0,4 pkt. proc. 
 
Dochody do dyspozycji przeznaczane są na finansowanie wydatków konsumpcyjnych (czyli bieżące 
spożycie) oraz oszczędności, które powiększają przyszły fundusz swobodnej decyzji gospodarstw 
domowych. W latach 2004-2006 na spożycie indywidualne przeznaczano około 93% dochodów 
osobistych, natomiast w roku 2007 proporcje nieco zmieniły się – spożycie indywidualne obniżyło się do 
90,3%, zaś oszczędności brutto wzrosły do 9,7%45. 
 

                                                            
45 Por. Rocznik Statystyczny RP 2007, Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa. 
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Konsumpcja realizowana w gospodarstwach domowych finansowana jest nie tylko z bieżących 
dochodów i oszczędności, ale także z pożyczek i kredytów. Dynamiczny rozwój sprzedaży wielu dóbr 
trwałych nie byłby możliwy na taką skalę bez dostępu ludności do tego źródła zasilania domowego 
budżetu. W grudniu 2004 r. zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów wynosiło ponad 115 
mld zł, a w 2008 r. przekroczyło 372 mld zł, tak więc należności gospodarstw domowych wobec banków 
zwiększyły się ponad trzykrotnie46. Nie można jednak jeszcze mówić o nadmiernym zadłużeniu 
społeczeństwa, gdyż prawie 45% Polaków nie ma żadnych zobowiązań wobec banków47. Do roku 2005 
dominujące znaczenie w zadłużeniu gospodarstw domowych odgrywały kredyty konsumpcyjne. W 2005 
r. zadłużenie z tytułu udzielonych pożyczek konsumpcyjnych i kredytów mieszkaniowych zrównało się, a 
w następnych latach wartość tych ostatnich przekroczyła wartość pożyczek konsumpcyjnych. 
 
W strukturze PKB dominuje globalny fundusz spożycia48, choć jego udział od 2004 roku ulegał 
systematycznemu obniżaniu. W 2004 r. było to 82,3%, a w 2008 r. – 78,7% PKB. Udział spożycia 
indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych, w relacji do PKB, w analizowanym okresie obniżył 
się o 3,1 pkt. proc. – z 63,7% w 2004 r. do 60,6% w roku 2008. 
 
W latach 2004-2008 można było obserwować wysokie tempo wzrostu spożycia w Polsce. W roku 2004 
wyższa dynamika cechowała spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (4,7%) niż 
spożycie publiczne (3,1%). W latach 2005-2006 dynamika spożycia indywidualnego była niższa od 
dynamiki spożycia publicznego, zaś w latach 2007-2008 jego dynamika ponownie przewyższała 
zarówno ogólny wzrost spożycia, jak też spożycia publicznego. Warto także zwrócić uwagę, że tempo 
wzrostu spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych przyspieszyło w 2006 roku, a 
najwyższy wskaźnik wzrostu wystąpił w 2008 roku (5,4%). 
 
Tabela 48. Spożycie w Polsce w latach 2004-2008 (ceny stałe1) 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 
 rok poprzedni=100 
Spożycie ogółem 104,3 102,7 105,2 104,7 104,1 
 w tym: spożycie publiczne 103,1 105,2 106,0 103,7 100,0 
 indywidualne (z dochodów osobistych)  
 gospodarstw domowych 104,7 102,1 105,0 105,0 105,4 

 w odsetkach 
Relacja spożycia ogółem do produktu krajowego 
brutto 82,3 81,5 80,8 78,5 78,7 

Relacja spożycia indywidualnego sektora 
gospodarstw domowych do produktu krajowego 
brutto 

63,7 62,5 61,8 59,7 60,6 

1/ Jako ceny stałe przyjęto ceny średnioroczne roku poprzedniego 
Źródło: Roczne mierniki gospodarcze, GUS, Warszawa 2009,www.stat.gov.pl, opracowanie własne 

 
W strukturze ogólnego spożycia w sektorze gospodarstw domowych w latach 2004-2007 dominującą 
pozycję zajmowały: użytkowanie mieszkania i nośniki energii oraz żywność i napoje bezalkoholowe (w 
2007 r. odpowiednio: 19,6% i 17,5%). Na kolejnych miejscach znalazły się: zdrowie, edukacja oraz 
transport. Struktura ogólnego spożycia w badanym okresie nie uległa znaczącym zmianom, 
występujące różnice są na ogół mniejsze niż 1 pkt. proc. 
                                                            
46 Obliczenia własne na podstawie danych NBP. 
47 Por. Badanie „Barometr Rynku Consumer Finance w II kw.2008 r.”, opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw 
Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki AGH. Źródło: B. Jaworska: 19 mld zł kredytów w II kwartale, Gazeta Prawna 
z 7.08 2008. 
48 Spożycie ogółem stanowi wartość produktów (wyrobów i usług) zużytych na zaspokojenie potrzeb ludności i obejmuje 
spożycie prywatne i spożycie publiczne. Na spożycie prywatne składa się spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw 
domowych (z dochodów osobistych) oraz spożycie w sektorze instytucji niekomercyjnych (dotyczące wyrobów i usług 
dostarczonych gospodarstwom domowym jako transfery socjalne w naturze). 
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Tabela 49 Struktura ogólnego spożycia w sektorze gospodarstw domowych w latach 2004-2007 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 

Spożycie ogólne w sektorze gospodarstw domowych 100,0 100,0 100,0 100,0 
Żywność i napoje bezalkoholowe 16,4 16,2 17,7 17,5 
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 5,4 5,3 5,6 5,6 
Odzież i obuwie 3,7 3,6 3,9 3,5 
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,7 22,5 20,2 19,6 
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. dom. 3,7 3,6 3,7 3,7 
Zdrowie 10,0 9,9 9,4 9,3 
Transport 8,7 8,4 7,2 7,5 
Łączność 2,7 2,9 2,8 2,7 
Rekreacja i kultura 6,8 6,1 6,9 7,0 
Edukacja 8,0 8,4 8,5 8,3 
Restauracje i hotele 2,5 2,5 2,4 2,5 
Inne towary i usługi 11,1 10,6 11,7 12,8 

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2008. 
 
O skali konsumpcji w sposób pośredni informuje również poziom i tempo wzrostu sprzedaży 
detalicznej49. W latach 2004-2008 sprzedaż detaliczna rosła systematycznie z roku na rok (poza 
rokiem 2006, kiedy to odnotowano jej spadek w stosunku do roku poprzedniego). Szczególne 
przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej wystąpiło w latach 2006-2007, zaś w roku 2008 
przyrost sprzedaży nieco zmniejszył się. Dynamika sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w 
kolejnych latach wynosiła: w 2005 r. – 102,5; w 2006 r. – 97,6; w 2007 r. - 107,2; w 2008 r. – 105,350. W 
2008 r. szczególnie wysokie tempo wzrostu występowało w przypadku rynku FMCG. W stosunku do 
2007 r. wartość sprzedaży na tym rynku wzrosła bowiem o 16,5%, a wolumen sprzedaży zwiększył się 
o 10,4%51. 
 
Dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej w 2009 r. wskazują na odwrócenie tych pozytywnych 
tendencji. W styczniu 2009 r. w porównaniu do stycznia 2008 r. sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o 
1,3%, zaś w lutym, po raz pierwszy od czterech lat, była o 1,6% niższa niż w lutym 2008 r. 
 
Kształtowanie się spożycia w skali makroekonomicznej i zmian, jakie zachodzą w tym zakresie w dużej 
mierze jest wynikiem przeobrażeń zachodzących w skali mikroekonomicznej (czyli w samych 
gospodarstwach domowych). 
 
Konsumpcja, która ma miejsce w gospodarstwach domowych w największym stopniu uzależniona jest 
od wysokości uzyskiwanych dochodów. Bieżący budżet, jakim dysponują gospodarstwa domowe 
wyznacza zakres konsumpcji, a więc jej rozmiary i strukturę, określając górną granicę poziomu 
wydatków oraz współdecydując o funduszach przeznaczonych na zaspokojenie poszczególnych 
potrzeb. 
 

                                                            
49 Dane statystyczne dotyczące sprzedaży detalicznej uwzględniają sprzedaż towarów nowych i używanych w punktach 
sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych i innych punktach sprzedaży (np. magazynach, składach) w ilościach 
wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wartość sprzedaży detalicznej stanowi sumę sprzedaży 
zrealizowanej przez jednostki handlowe i niehandlowe. 
50 Roczne mierniki gospodarcze, GUS, Warszawa 2009,www.stat.gov.pl 
51 Por. M. Kłajda, Czy kryzys dotarł już do sklepów?, wystąpienie na konferencji „Konsumenci w obliczu recesji” Warszawa, 
10.02.2009 
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Bieżącą sytuację finansową rodzin najlepiej charakteryzuje kategoria dochodu rozporządzalnego52. 
Należy jednak pamiętać, że istnieją rozbieżności między tą kategorią, stanowiącą efekt badań budżetów 
rodzinnych, a danymi makroekonomicznymi, spowodowane różnicami w metodologii obu badań. 
 
W latach 2004-2007 dochód rozporządzalny gospodarstw domowych systematycznie wzrastał. Od 2004 
r. do 2007 r. dochód zwiększył się o ponad ¼. Najwyższy wzrost (o 11,3%) miał miejsce w 2007 r. 
Również realna wartość dochodu rozporządzalnego, odzwierciedlająca jego siłę nabywczą, od 2004 r. 
corocznie zwiększała się. Najwyższy realny wzrost dochodów również wystąpił w 2007 r. (9,1%). 
 
Wstępne dane dotyczące trzech pierwszych kwartałów 2008 r. wskazują, że nominalny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym wzrósł o ok. 10% w stosunku do poziomu roku 
2007. Z uwagi na fakt, iż według danych GUS, w IV kwartale 2008 r. nominalne wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej ogółem w stosunku do III kwartału wzrosły o 4,3%, a poziom świadczeń 
społecznych zmienił się nieznacznie (wzrost przeciętnej emerytury i renty z pozarolniczego systemu 
ubezpieczeń społecznych o 0,4%) należy przypuszczać, że przeciętny dochód rozporządzalny za cały 
rok 2008 będzie nieco wyższy niż wykazywany za okres pierwszych trzech kwartałów tego roku. Można 
oczekiwać, że wzrost ten wyniesie ok. 11-12%53. 
 
Tabela 50. Poziom i dynamika przeciętnego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w latach 
2004-2008 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 I-III kw. 2008 

w zł na osobę miesięcznie Dochód rozporządzalny 735,40 761,46 834,68 928,87 1.023,10 
Dynamika dochodu nominalnego w % 
 Rok poprzedni=100 108,1 103,5 109,6 111,3 110,1 
 2004=100 100,0 103,5 113,5 126,3 139,1 
Dochód realny (rok poprzedni=100) 104,4 101,4 108,5 109,1 - 

Źródło: Budżety gospodarstw domowych GUS za lata 2004-2008, obliczenia i opracowanie własne 
 
Wzrost siły nabywczej dochodów ma bezpośredni wpływ na wydatki54 gospodarstw domowych i co się 
z tym wiąże, możliwości zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie 
w poziomie wydatków przeznaczanych na zaspokojenie poszczególnych grup potrzeb, a przede 
wszystkim w strukturze tych wydatków. Podejmując decyzję, które potrzeby, w jakiej skali i w jaki 
sposób mają być zaspokojone, rodziny dokonują podziału swojego miesięcznego budżetu. 
 
Z badań budżetów gospodarstw domowych GUS wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2008 r. 
przeciętne gospodarstwo domowe wydawało na konsumpcję miesięcznie 883,76 zł w przeliczeniu na 
jedną osobę. Było to o 9,1% więcej niż w całym 2007 r. Największe kwoty przeznaczane były na 
żywność i napoje bezalkoholowe (227,57 zł) oraz na utrzymanie mieszkania i nośniki energii (166,75 zł), 
następnie na transport (91,06 zł), rekreację i kulturę (71,92 zł). 

                                                            
52 Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszona o 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od własności oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W 
skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary i usługi 
konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z indywidualnego gospodarstwa rolnego bądź działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie). 
53 Wysokość dochodu rozporządzalnego w całym 2008 r. zostanie opublikowana przez GUS we wstępnych wynikach 
budżetów gospodarstw domowych w II kwartale br. 
54 Wydatki gospodarstw domowych obejmują wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki. Wydatki na 
towary i usługi konsumpcyjne przeznaczane są na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego i obejmują wydatki na 
towary i usługi zakupione za gotówkę i na kredyt, wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia 
naturalnego. 
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Tabela 51. Poziom i struktura przeciętnych miesięcznych wydatków gospodarstw domowych w latach 2004-2008 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 I-III kw.2008 2004 2005 2006 2007 I-III kw.2008 
 w zł w % 

Wydatki ogółem 694,70 690,30 744,81 809,95 883,76 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Żywność i napoje bezalkoholowe 195,08 194,10 202,11 215,45 227,57 28,1 28,1 27,1 26,6 25,7 
Napoje alkoholowe i wyroby 
tytoniowe 19,01 18,85 19,99 21,87 22,86 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 
Odzież i obuwie 34,28 35,00 40,18 46,17 46,37 4,9 5,1 5,4 5,7 5,2 
Użytkowanie mieszkania  
i nośniki energii 140,78 135,64 146,94 149,03 166,75 20,3 19,6 19,7 18,4 18,9 
Wyposażenie mieszkania  
i prowadzenie gospodarstwa 
domowego 34,05 34,28 37,96 44,54 47,26 4,9 5,0 5,1 5,5 5,3 
Zdrowie 35,07 34,72 36,57 39,69 43,08 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 
Transport 63,02 61,49 65,30 75,32 91,06 9,1 8,9 8,8 9,3 10,3 
Łączność  32,50 36,67 38,36 40,50 42,61 4,7 5,3 5,1 5,0 4,8 
Rekreacja i kultura 47,04 47,25 53,20 61,56 71,92 6,8 6,8 7,1 7,6 8,1 
Edukacja 10,51 9,07 10,44 11,34 10,34 1,5 1,3 1,4 1,4 1,1 
Restauracje i hotele 12,26 12,80 14,63 15,39 19,07 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 
Inne towary i usługi 35,05 34,22 37,98 42,93 44,57 5,0 4,9 5,1 5,3 5,0 
Wydatki pozostałe 29,07 29,62 32,24 34,02 36,35 4,2 4,3 4,3 4,2 4,1 

Źródło: Budżety gospodarstw domowych GUS za lata 2004-2008, obliczenia i opracowanie własne. 
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W latach 2004-2007 ogólne wydatki rodzin wzrosły o 16,6%. Najwyższy przyrost wydatków odnotowano 
w przypadku odzieży i obuwia (34,0%), wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa 
domowego (30,8%), rekreacji i kultury (30,9%), restauracji i hoteli (25,5%) oraz łączności (24,6%). 
Najmniej wzrosły w tym okresie wydatki na edukację (7,9%), i na użytkowanie mieszkania wraz z 
nośnikami energii (6,5%). Przyrost wydatków na cele konsumpcyjne niekoniecznie oznacza faktyczny 
wzrost poziomu konsumpcji, bowiem nie uwzględnia wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a 
tylko wtedy oszacować można realną wartość spożycia. 
 
W 2007 r. wydatki realne gospodarstw domowych były wyższe niż w 2006 r. o 6,1%. Najwyższy 
przyrost wydatków realnych w tym okresie miał miejsce w przypadku odzieży i obuwia (o 24,1%), 
wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 16,0%), rekreacji i kultury (o 
15,5%) oraz transportu (o 12,9%). Nieznacznie, bo o 1,6%, wzrosły wydatki na żywność i napoje 
bezalkoholowe oraz restauracje i hotele. Spadły natomiast wydatki realne związane z użytkowaniem 
mieszkania i nośnikami energii (o 2,6%). W latach 2005-2007 można zauważyć tendencję do wzrostu 
realnych wydatków na alkohol i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie, wyposażenie mieszkania i 
prowadzenie gospodarstwa domowego, ochronę zdrowia, transport, rekreację i kulturę oraz na inne 
towary i usługi. 
 
Tabela 52. Dynamika wydatków realnych gospodarstw domowych w latach 2004-2007 

2004 2005 2006 2007 Wyszczególnienie  
rok poprzedni = 100 

Wydatki ogółem 104,3 97,2 106,8 106,1 
Żywność i napoje bezalkoholowe 100,7 102,6 103,5 101,6 
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 100,0 96,6 104,2 105,9 
Odzież i obuwie 105,5 107,9 123,4 124,1 
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 102,4 92,9 103,4 97,4 
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego 103,6 99,4 110,5 116,0 
Zdrowie 113,6 96,5 103,9 106,3 
Transport 103,7 93,0 105,6 112,9 
Łączność  109,1 113,0 105,2 105,5 
Rekreacja i kultura 110,6 99,8 113,4 115,5 
Edukacja 97,8 83,6 113,4 106,9 
Restauracje i hotele 112,4 101,0 112,3 101,6 
Inne towary i usługi 108,2 96,9 110,5 111,9 

Źródło: Ceny w gospodarce narodowej w 2007 r., GUS, Warszawa 2008; Budżety gospodarstw domowych GUS za lata 
2003-2007, obliczenia i opracowanie własne. 
 
Budżet przeciętnego gospodarstwa domowego w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2008 r. w 
największym stopniu obciążały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Kwota przeznaczana na 
ten cel stanowiła 25,7% ogółu wydatków. Drugą obok żywności grupą wydatków niezbędnych w 
gospodarstwie domowym są wydatki związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii – ich 
udział wyniósł 18,9%. Tak więc, wydatki niezbędne obciążały budżet rodziny w 44,6%. 
 
Do podstawowych potrzeb zaliczyć można także wydatki na odzież i obuwie. Przeciętna rodzina 
przeznaczała na ten cel 5,2% ogółu wydatków. Wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego sięgały 5,3%. Na zbliżonym poziomie kształtował się udział wydatków na 
zdrowie i łączność (odpowiednio 4,9% i 4,8%). Ponad 10% wydatków przeciętnego gospodarstwa 
stanowiły wydatki na transport. Mniejszy, bo 8,1%, udział miały wydatki na rekreację i kulturę. Na 
alkohol i wyroby tytoniowe gospodarstwa domowe przeznaczały miesięcznie 2,6% swojego 
miesięcznego budżetu, zaś udział wydatków na edukację oraz hotele i restauracje wyniósł odpowiednio 
1,1% i 2,2%. Inne towary i usługi pochłaniały 5,0% wydatków ogółem. 
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W ostatnich latach zaobserwować można stałą tendencję do spadku udziału wydatków na żywność i 
napoje bezalkoholowe, co świadczy o korzystnych zmianach w konsumpcji w skali gospodarstwa 
domowego. W 2007 r. w stosunku do roku 2004 udział wydatków na tę grupę potrzeb zmniejszył się o 
1,5 pkt. proc. Obniżeniu o 1,9 pkt. proc. uległ również udział wydatków mieszkaniowych, co wpłynęło na 
zmniejszenie się udziału wydatków niezbędnych w wydatkach ogółem (o 3,4 pkt. proc.). W okresie tym 
zmniejszył się też udział wydatków na zdrowie i edukację. Wzrósł natomiast odsetek środków 
finansowych przeznaczanych na pozostałe grupy potrzeb, w tym najwyraźniej na kulturę i rekreację (o 
0,8 pkt. proc.), wyposażenie mieszkania (o 0,6 pkt. proc.) i odzież i obuwie (o 0,5 pkt. proc.). 
 
Dokonujące się zmiany w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych warunkowane były przede 
wszystkim poprawą sytuacji dochodowej rodzin i różnym tempem wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, co powodowało, że pewne grupy produktów i usług stawały się relatywnie tańsze, a 
więc bardziej dostępne dla szerszej grupy społeczeństwa. 
 
Miernikiem poziomu konsumpcji – oprócz poziomu i struktury wydatków – jest również wyposażenie 
gospodarstw domowych w różne przedmioty trwałego użytkowania. Zwykło się uważać, że zasoby 
tych dóbr świadczą o kondycji materialnej rodziny. Im wyższe nasycenie gospodarstw domowych tymi 
dobrami, tym większa swoboda w dysponowaniu środkami finansowymi, a także wyższa ocena poziomu 
życia rodziny. Przedmioty trwałego użytkowania, będące w gospodarstwie domowym, służą 
bezpośrednio lub pośrednio zaspokajaniu różnych potrzeb jego członków lub rodziny jako całości. 
 
W oparciu o najnowsze dane pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych GUS można 
stwierdzić, że w 2007 r. prawie wszystkie gospodarstwa domowe posiadały odbiornik telewizyjny, 
odkurzacz elektryczny, chłodziarkę lub zamrażarkę i automat do prania bielizny. 
 
Dość powszechnie występował również telefon komórkowy (79,3%) i rower (62,9%). Ponad połowa 
rodzin miała odbiornik radiowy, robot kuchenny, urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub 
kablowej, samochód osobowy i komputer (w tym 36,6% z dostępem do Internetu), a prawie co druga 
rodzina zestaw do odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku, tzw. wieżę, kuchenkę mikrofalową, 
odtwarzacz DVD. Takie upowszechnienie tych dóbr wskazuje, że wchodzą one w standard 
wyposażenia polskich gospodarstw domowych. 
 
Rzadziej w gospodarstwach domowych występowały takie sprzęty, jak: magnetowid/odtwarzacz video 
(39,2%), drukarka komputerowa (33,4%), radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt kompaktowych 
(28,0%), cyfrowy aparat fotograficzny (28,3%). W co piątej rodzinie był odtwarzacz MP3, a w co siódmej 
– zestaw kina domowego lub odtwarzacz płyt kompaktowych. Do najrzadziej występujących dóbr 
zaliczyć należy kamerę video, zmywarkę do naczyń i pojazd jednośladowy (motocykl, motorower, 
skuter). 
 
Wyniki badań budżetów domowych wskazują, że z roku na rok poprawia się wyposażenie rodzin w 
dobra trwałego użytku. Dotyczy to zwłaszcza sprzętu audiowizualnego i multimedialnego oraz 
nowoczesnych sprzętów gospodarstwa domowego Tylko w 2007 roku w stosunku do roku 2006 o 
74,4% wzrosła liczba rodzin wyposażonych w MP3, o 54,3% w cyfrowy aparat fotograficzny, o 29,3% w 
odtwarzacz DVD, o 27,7% w zestaw kina domowego, o 25,4% w kamerę video, o 28,9% w komputer z 
dostępem do Internetu, o 19,4% w zmywarkę do naczyń. O ponad 10% wzrosła liczba gospodarstw 
posiadających odtwarzacz płyt kompaktowych, komputer osobisty, drukarkę komputerową, kuchenkę 
mikrofalową i motocykl, skuter lub motorower. Jednocześnie zmalało w tym czasie wyposażenie rodzin 
w odbiornik radiowy, magnetowid/odtwarzacz video i komputer bez dostępu do Internetu. 
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Tabela 53. Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w latach 
2004-2007 (% gospodarstw wyposażonych) 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 
Odbiornik telewizyjny 97,6 98,2 98,5 98,5 
Urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej 48,9 48,2 48,9 51,8 
Zestaw kina domowego - - 11,2 14,3 
Zestaw do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku 
(wieża) 42,3 43,8 44,1 44,9 
Radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt kompaktowych 19,4 23,2 25,7 28,0 
Odtwarzacz MP3 - - 12,5 21,8 
Odtwarzacz płyt kompaktowych 7,8 10,4 12,4 13,8 
Odbiornik radiowy 55,2 57,5 59,4 57,5 
Magnetowid, odtwarzacz wideo 47,6 46,7 43,1 39,2 
Odtwarzacz DVD 11,7 22,9 31,4 40,6 
Kamera wideo 5,1 6,2 6,3 7,8 
Cyfrowy aparat fotograficzny - - 18,4 28,3 
Komputer osobisty 32,9 39,2 43,7 50,1 
 z dostępem do Internetu 16,9 22,5 28,4 36,6 
 bez dostępu do Internetu 16,5 16,7 15,9 14,2 
Drukarka 22,7 25,8 29,5 33,6 
Telefon komórkowy 54,0 65,2 73,1 79,3 
Pralka i wirówka elektryczna lub automat pralniczy 96,5 96,5 96,8 97,1 
 w tym: automat pralniczy 77,3 79,8 82,8 84,7 
Odkurzacz elektryczny 92,7 93,0 94,2 94,8 
Chłodziarka lub zamrażarka 98,3 98,0 98,6 98,9 
Kuchenka mikrofalowa 28,6 33,3 38,0 42,5 
Robot kuchenny 54,2 54,9 57,8 59,8 
Zmywarka do naczyń 4,0 4,9 6,2 7,4 
Rower (bez dziecięcego) 61,8 62,4 62,5 62,9 
Motocykl, skuter, motorower 3,1 3.3 3,7 4,2 
Samochód osobowy 46,0 47,3 49,5 52,5 
Źródło: Budżety gospodarstw domowych GUS za lata 2004-2007, opracowanie własne 
 
Porównując zaś odsetki gospodarstw wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w 
2007 r. ze wskaźnikami z 2004 r., można zauważyć, że w tym okresie wzrosło prawie 3,5-krotnie 
wyposażenie w odtwarzacz DVD, ponad 2-krotnie w komputer osobisty z dostępem do Internetu, o 
85,0% w zmywarkę do naczyń, o 76,9 % w odtwarzacz płyt kompaktowych, o 74,4% w odtwarzacz MP3 
i o ponad 50,0% w kamerę wideo oraz komputer osobisty. Prawie o połowę zwiększyła się też w tym 
okresie liczba gospodarstw posiadających drukarkę komputerową, telefon komórkowy i kuchenkę 
mikrofalową. Spadło natomiast wyposażenie w magnetowid/odtwarzacz wideo (o 27,7%) i komputer bez 
dostępu do Internetu (o 24,0%) 
 
Pomimo wyraźnej poprawy wyposażenia gospodarstw domowych w różnego rodzaju sprzęty i 
urządzenia, opinie konsumentów dotyczące zasobności i stanu posiadanych przedmiotów nie są już tak 
optymistyczne. Z badań przeprowadzonych wśród konsumentów w 2008 r. wynika, że mniej niż połowa 
respondentów (43,1%) deklaruje, że w ich gospodarstwach są wszystkie potrzebne sprzęty i urządzenia 
i na ogół w dobrym stanie. Nieco więcej, bo 44,6% wskazywało na pewne braki w wyposażeniu i zły 
stan niektórych posiadanych przedmiotów, a 12,3% uważało, że ma duże braki w wyposażeniu a 
większość posiadanych jest w złym stanie55. Można przypuszczać, że mówiąc o złym stanie 
posiadanych sprzętów i urządzeń, konsumenci mieli na myśli nie tylko ich długoletnie użytkowanie, ale 
także „zużycie moralne”, tzn. fakt iż są przestarzałe technologicznie. 
 

                                                            
55 Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych. Komunikat z badań BS/41/2008, CBOS, Warszawa 2008, 
www.cbos.pl.  
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Niewystępowanie pewnych dóbr w gospodarstwie domowym może wiązać się z brakiem potrzeby ich 
posiadania, brakiem środków na ich zakup i innymi sytuacjami, wynikającymi np. z braku możliwości 
instalacji lub obawy przed skomplikowaną obsługą. Aspekt finansowy wskazywany był częściej w 
przypadku pralki automatycznej, telewizora LCD lub plazmy i samochodu osobowego. Przy innych 
badanych dobrach o braku wyposażenia decydował w większym stopniu brak potrzeby niż brak 
pieniędzy56. 
 
Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, jakie nastąpiły w 
ostatnich latach, wskazują, że są one coraz lepiej wyposażone w sprzęt i urządzenia o nowoczesnych 
rozwiązaniach technologicznych, zwłaszcza te, które są rzadziej spotykane. Zapewne wynika to z 
poprawy kondycji finansowej gospodarstw domowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
stymulatorem zakupów stały się dość powszechne zakupy na raty, korzystanie z kredytu 
konsumpcyjnego, korzystna sytuacja cenowa, zwłaszcza w przypadku sprzętu audiowizualnego i 
multimedialnego. Dużą rolę odgrywa także reklama popularyzująca nowe produkty i nowe wzorce 
konsumpcji. 
 
Prezentując uwarunkowania, stan i zmiany w konsumpcji w skali mikroekonomicznej należy podkreślić 
istnienie dużych różnic w zależności od niektórych czynników o charakterze ekonomicznym, 
demograficznym, społecznym czy przestrzennym. Różnice społeczne najlepiej obrazuje kształtowanie 
się poszczególnych wartości i wskaźników w zależności od głównego źródła utrzymania głowy 
gospodarstwa domowego57. Najwyższymi dochodami i najkorzystniejszą, z punktu widzenia 
zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego, konsumpcją charakteryzują się rodziny osób 
pracujących na własny rachunek oraz pracowników zatrudnionych na stanowisku nierobotniczym. 
Konsumpcja realizowana w tych grupach gospodarstw warunkowana jest głównie wyższymi dochodami, 
wyższym poziomem wykształcenia, mniejszą liczebnością rodziny oraz miejskim charakterem 
zamieszkania. W zdecydowanie najgorszej sytuacji są gospodarstwa rolników, robotników i rencistów. 
 
O poziomie zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych informuje, choć niejako pośrednio, sposób 
gospodarowania dochodem przez gospodarstwa domowe. Można przyjąć, że im łatwiej w rodzinie 
„wiąże się koniec z końcem” tym lepiej zaspakajane są potrzeby konsumpcyjne jej członków. W latach 
2003-2007 systematycznie malał odsetek rodzin twierdzących, że ich dochody nie pozwalają na 
zaspokojenie potrzeb. W 2003 r. było to 40,7%, w 2005 r. – 37,5%, a w 2007 r. – 31,6% gospodarstw 
domowych. Równocześnie od 2003 r. wzrosły odsetki gospodarstw domowych, które żyją oszczędnie i 
wystarcza im na wszystko oraz takich, których dochody pozwalają na pełne zaspokojenie potrzeb i 
dokonywanie oszczędności, zmalały zaś odsetki rodzin napotykających na trudności finansowe przy 
zaspokajaniu nawet podstawowych potrzeb58. 
 

                                                            
56 Diagnoza Społeczna 2007, op. cit., Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych. Komunikat z badań BS/41/2008, 
CBOS, Warszawa 2008, www.cbos.pl.  
57 Por. Budżety gospodarstw domowych GUS za lata 2004-2007. 
58 Por. Diagnoza Społeczna 2007, www.diagnoza.com. 
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Zmiany zachodzące w gospodarce jak też w realizowanej konsumpcji wpływają na nastroje 
konsumenckie społeczeństwa. Od 2004 roku aż do połowy 2008 r. nastroje te (zarówno bieżące jak i 
w przewidywanej perspektywie najbliższych 12 miesięcy) ulegały systematycznej poprawie59. Bieżący 
wskaźnik ufności konsumenckiej60, syntetycznie opisujący aktualne tendencje konsumpcji 
indywidualnej, systematycznie wzrastał aż do kwietnia 2008 roku, w tym czasie przewaga ocen 
negatywnych nad pozytywnymi zmalała o 25,2 pkt. proc. W październiku 2008 r. nastroje ludności 
zaczęły się pogarszać i przewaga ocen negatywnych zaczęła wzrastać, by w lutym 2009 r. osiągnąć 
wartość minus 26,4 pkt. proc. Warto przy tym zwrócić uwagę, że na ten spadek miała wpływ głównie 
coraz bardziej negatywna ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, a nie ocena własnej sytuacji 
gospodarstw domowych. 
 
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący tendencje konsumpcji 
indywidualnej oczekiwane w ciągu najbliższych miesięcy, w badanym okresie kształtował się 
analogicznie jak wskaźnik bieżący. Od 2004 r. do kwietnia 2008 r. zwiększył się bowiem o 30,2 pkt. 
proc. Od maja 2008 r. zaczął obniżać się, osiągając w lutym 2009 r. najniższy po 2003 r. poziom –
41,2%. 
 
W przypadku omawianego wskaźnika również ważniejsze okazują się oceny odnoszące się do sytuacji 
w kraju, zwłaszcza do przewidywanego wzrostu poziomu bezrobocia (-67,5 pkt. proc. w lutym, 2009 r.), 
bowiem w odniesieniu do przewidywanej zmiany sytuacji finansowej własnego gospodarstwa przewaga 
ocen negatywnych wynosiła tylko 16,2 pkt. proc. 
 
Wykres 37. Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w latach 2004-2009 
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Źródło: Opracowanie własne na odstawie danych GUS 
 
                                                            
59 Koniunktura konsumencka. Luty 2009, www.stat.gov.pl 
60 Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 
zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów. Wyprzedający wskaźnik ufności 
konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji 
ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 
miesiącach. Poszczególne wskaźniki stanowią różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Mogą one przyjmować 
wartości od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) wartość wskaźnika, tym bardziej pozytywne są oceny poszczególnych 
problemów. 
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Tak więc, korzystne uwarunkowania gospodarcze i finansowe konsumpcji utrzymały się jedynie do 
połowy 2008 r. Przyczyniły się do tego niewątpliwie w większym stopniu informacje przekazywane przez 
media niż własne doświadczenia gospodarstw domowych. 
 
Reasumując można stwierdzić, że w badanym okresie – obejmującym lata po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej – miały miejsce przemiany o pozytywnym wpływie na jakość konsumpcji tak w skali makro, 
jak i mikroekonomicznej, a tym samym na wzrost poziomu życia społeczeństwa. Konsumpcja prywatna 
(spożycie indywidualne) była głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. W niej też widzi się nadzieję 
na utrzymanie, chociaż niższego niż dotychczas, wzrostu PKB w 2009 r. Wydaje się jednak, że rola 
konsumpcji ulegnie obniżeniu. Widoczne już pogorszenie sytuacji na rynku pracy, spadek dynamiki 
wynagrodzeń, trudniejszy dostęp do kredytów, wzrost obciążenia finansowego niektórych rodzin z tytułu 
spłaty kredytów (zwłaszcza hipotecznych), zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych wpłyną na 
obniżenie dochodów rozporządzalnych. Niepewność zatrudnienia i dochodów może spowodować, że 
gospodarstwa domowe dodatkowe środki pieniężne mogą przeznaczać na oszczędności a nie na 
konsumpcję. „Atmosfera strachu” przed przyszłością nie sprzyja bowiem rozwijaniu konsumpcji i 
aktywności zakupowej. Wydaje się jednak, że to konsumpcja w dalszym ciągu pozostanie istotnym 
czynnikiem wzrostu gospodarczego. 
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CZY POLSKI RYNEK PRACY ZMIENIŁ SIĘ  
PO WSTĄPIENIU DO UE 

 
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska była krajem o najniższym wskaźniku zatrudnienia i najwyższej 
stopie bezrobocia we Wspólnocie. Jednak trudna sytuacja na rynku pracy, która od końca ubiegłej 
dekady była jedną z najbardziej dotkliwych bolączek społecznych, ulegała już wówczas stopniowej 
poprawie. Akcesja Polski do UE nastąpiła bowiem w sytuacji ożywienia w gospodarce światowej, a 
pozytywne tendencje na polskim rynku pracy zainicjowane zostały wcześniej, w 2003 roku. Po roku 
2005 nabrały one dynamiki i w efekcie do 2008 r., na polskim rynku pracy w całości odwrócony został 
wzrost bezrobocia, który miał miejsce w latach 1998-2002. Ponieważ głównym czynnikiem wpływającym 
na zmiany wielkości bezrobocia w ostatniej dekadzie były zmiany liczby pracujących Polaków, w roku 
2008 liczba zatrudnionych osiągnęła najwyższy poziom od początku transformacji, zaś liczba 
bezrobotnych – najniższy. Skalę tego procesu ilustruje obserwacja, że na przestrzeni lat 2004-2008 
liczba pracujących wzrosła, a liczba bezrobotnych spadła, o ponad 2 mln osób, czyli odpowiednio o 15 i 
ponad 60%. 
 
W konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego, pozytywne trendy na polskim rynku pracy zostały 
wyhamowane na przełomie lat 2008-2009, a w najbliższych dwóch-trzech latach można oczekiwać 
pogorszenia się sytuacji w tym zakresie. Przebieg dostosowań na rynku pracy w tym okresie umożliwi 
znacznie bardziej wiarygodną odpowiedź na pytanie o to, czy od momentu akcesji na polskim rynku 
pracy dokonały się zmiany strukturalne, które pozwolą na (i) osiągnięcie przeciętnie wyższego 
zatrudnienia i dochodów realnych ludności oraz niższego bezrobocia, (ii) absorpcję zaburzeń 
makroekonomicznych w sposób wiążący się z mniejszymi wahaniami zatrudnienia i bezrobocia, niż 
miało to miejsce w przeszłości. 
 
W drugiej połowie lat 90. szok transformacyjny przestał być kluczowym czynnikiem determinującym 
sytuację na polskim rynku pracy. Ewolucję tego rynku w ostatniej dekadzie można postrzegać jako 
złożenie typowych dla gospodarek rynkowych wahań cyklicznych, przeobrażeń związanych z 
przebudową (modernizacją) instytucji rynku pracy, oraz przemian strukturalnych charakterystyk podaży 
pracy oraz popytu na nią. W tym kontekście, akcesja unijna bezpośrednio wpłynąć mogła na dwa 
ostatnie wymiary. Po pierwsze, choć konstrukcja instytucji rynku pracy leży w gestii poszczególnych 
krajów członkowskich, pewne rozwiązania wspólnotowe, jak np. dyrektywy dotyczące prawa pracy, 
wymagają dostosowań ustawodawstwa krajowego. Ponadto, możliwość wykorzystania funduszy 
strukturalnych dla realizacji działań z obszaru aktywnej polityki rynku pracy otworzyła ścieżkę do 
optymalizacji kształtu interwencji publicznej w tym obszarze bez nadwyrężania finansów publicznych. 
Po drugie, dzięki wejściu do UE, Polacy uzyskali dostęp do rynków pracy większości pozostałych krajów 
członkowskich. Co prawda nadal jest on selektywny, niemniej jednak zasadniczo wpłynął na 
uwarunkowania mobilności i zachowania migracyjne Polaków. 
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1. Charakterystyka ewolucji polskiego rynku pracy w latach 2004-2008 
 
Okres 2003-2008 przyniósł znaczący wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Trend bardzo wysokiego 
bezrobocia na początku bieżącej dekady został odwrócony w sposób niemalże symetryczny – po 
pięcioletnim okresie obniżającego się zatrudnienia nastąpił równie długi i intensywny etap wzrostu liczby 
pracujących. Przy tym, skala i dynamika zmian bezrobocia była dość duża. Kluczową rolę w tym 
procesie – zarówno w pogorszeniu, jak i późniejszej poprawie sytuacji na rynku pracy – odgrywały 
zmiany zatrudnienia. Pozostałe wyróżnione czynniki, czyli procesy demograficzne (zmiany liczebności 
populacji w wieku produkcyjnym), oraz zmiany aktywności zawodowej, wnosiły corocznie wyraźnie 
mniejszy wkład do ewolucji bezrobocia niż zmiany poziomu zatrudnienia. Warto zauważyć, że wpływ 
zmian podaży pracy na bezrobocie był generalnie rzecz biorąc negatywny. Wynika to z faktu, że poza 
nielicznymi wyjątkami, od początku transformacji utrzymywał się spadkowy trend wskaźnika aktywności 
zawodowej. 
 
Wykres 38. Wskaźnik zatrudnienia, aktywności 
(lewa oś) i stopa bezrobocia (prawa oś) w Polsce w 
latach 1998-2008 w grupie wiekowej 15-64 lata. 

Wykres 39. Dekompozycja źródeł zmian bezrobocia 
– zmiany roczne liczby bezrobotnych w wieku 15-
64, w latach 1998-2008 
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Spadek bezrobocia w ostatnich latach był powodowany szybkim przyrostem liczby pracujących we 
wszystkich grupach wiekowych. Wraz z poprawą koniunktury i rosnącym popytem na pracę, coraz 
silniej rosło zatrudnienie osób młodych – liczba pracujących między 15 a 24 rokiem życia w trzecim 
kwartale roku 2008 była o ponad 25% wyższa niż pięć lat wcześniej i o 19% wyższa niż w analogicznym 
kwartale 2005 r., przy czym gros tego wzrostu przypadło na lata 2005-2006. Wśród osób w wieku 25-44 
(w tzw. prime-age) wzrost zatrudnienia była nieco mniejszy, sięgając w okresie 2003-2008 łącznie 16%. 
Jednak wskaźnik zatrudnienia tej grupy wiekowej zaczął rosnąć wcześniej niż w przypadku pozostałych 
grup, już z początkiem roku 2003. W efekcie, w połowie roku 2008 pracowało aż 80% osób w wieku 25-
44 lat, co jest najwyższym poziomem w ostatnim piętnastoleciu. Najbardziej dynamiczny spadek 
bezrobocia nastąpił więc właśnie w tych grupach wiekowych, w których zatrudnienie rosło najszybciej, 
czyli osób do 45 roku życia. Wśród osób w wieku 15-24 lat stopa bezrobocia obniżyła się z 42% na 
początku 2004 r. do 24% w połowie 2007 r., by w 2008 r. spaść poniżej 20%. W prime-age obniżyła się 
w tym okresie z 18 do 8,5%  
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Poprawa sytuacji osób po 45 roku życia, generalnie mniej mobilnych zawodowo niż osoby w prime-age, 
początkowo nie była równie dynamiczna. Jednak od 2006 roku, wraz z, jak można sądzić, stopniowym 
wykorzystywaniem zasobu siły roboczej w prime-age, zwiększał się popyt na pracowników nieco 
starszych i sytuacja osób po 45 roku życia polepszała się. Od roku 2006, tempo wzrostu zatrudnienia i 
jego wkład do redukcji bezrobocia były w tej grupie wiekowej bardzo zbliżone do zmian wśród osób w 
wieku 25-4461. W efekcie, począwszy od 2007 roku, także w tej grupie wiekowej stopa bezrobocia 
kształtowała się na poziomie jednocyfrowym, a wskaźnik zatrudnienia, po raz pierwszy od roku 1999, 
przekroczył 70%. O powszechności poprawy sytuacji na rynku pracy świadczy również to, że wg danych 
BAEL, odsetek gospodarstw domowych, w których nikt nie pracuje, który w latach 2000-2004 zwiększył 
się z 32,9 do 36,4%, w następnych trzech latach obniżył się do 34,9%. 
 
Od roku 2004 zatrudnienie w największym stopniu zwiększało się w budownictwie, handlu, czyli 
sektorach względnie mocno elastycznych względem wahań koniunktury, oraz w przemyśle, a więc w 
sektorze, w którym zatrudnienie zaczęło rosnąć już w roku 2003 w następstwie podniesienia dynamiki 
eksportu. Pozwoliło to na wyraźny wzrost zatrudnienia nie tylko osób wysoko wykształconych – w ich 
przypadku wskaźnik zatrudnienia wzrósł wręcz jedynie umiarkowanie, a rosnące zatrudnienie tej grupy 
odzwierciedlało wchodzenie z sukcesem na rynek pracy licznych kohort o wysokim współczynniku 
skolaryzacji wyższej – lecz także osób posiadających pewne, niekoniecznie wysokie kwalifikacje. 
Właśnie wśród osób o wykształceniu zawodowym rosnąca liczba pracujących w największym stopniu 
wynikała z coraz wyższego wskaźnika zatrudnienia. 
 
Zarysowane powyżej prawidłowości kreślą obraz cyklicznej poprawy na rynku pracy, wywołanej przez 
czynniki koniunkturalne. Odmienną naturę mają jednak przemiany w obszarze podaży pracy, gdzie 
utrzymały się tendencje spadkowe, zapoczątkowane w latach 90. Niska podaż pracy osób w wieku 
produkcyjnym w Polsce62 jest efektem niskiej podaży pracy osób młodych (przed 25 rokiem życia) oraz 
starszych (po 50). O ile niska aktywność zawodowa osób młodych jest typowa dla wszystkich krajów 
postkomunistycznych i wiązać ją można z modelem edukacji w tych krajach,63 o tyle niska i obniżająca 
się podaż pracy osób starszych wyróżnia Polskę nie tylko na tle rynków pracy UE-15, lecz także nowych 
państw członkowskich UE. W roku 2007, jedynie 40% mężczyzn w wieku 55-64 było aktywnych 
zawodowo,64 a wśród kobiet – tylko 20%. Przy tym, niskiej aktywności zawodowej kobiet po 55 roku 
życia nie tłumaczy tylko niższy ustawowy wiek emerytalny, bowiem w grupie wiekowej 55-59 lat niemal 
¾ kobiet jest biernych zawodowo. W konsekwencji, przeciętny wiek dezaktywizacji zawodowej kobiet w 
Polsce jest od początku dekady niezmiennie najniższy w Europie. W przypadku mężczyzn, do 2005 
roku tylko we Francji wiek ten był niższy niż w Polsce. Wówczas podniósł się on w Polsce nieznacznie i 
utrzymuje się na poziomie nieco niższym od przeciętnej dla UE-25, jednak nadal wynosi o niemal 4 lata 
mniej niż wiek ustawowy. 
 
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest bardzo niska podaż pracy osób starszych, przekładająca się na 
niskie zatrudnienie, stanowiące w największym stopniu o luce zatrudnieniowej Polski zarówno 
względem krajów UE-15, jak i wobec innych krajów naszego regionu. Te bolączki polskiego rynku pracy 
nie zostały złagodzone nawet w okresie dynamicznego wzrostu popytu na pracę i zatrudnienia lat 2004-
2008. Choć liczba pracujących osób w wieku przedemerytalnym wzrosła, to jednak na mniejszą skalę 
niż w pozostałych grupach wiekowych i w większej mierze za sprawą coraz większej liczebności 

                                                            
61 M. Bukowski (red), Zatrudnienie w Polsce 2007, MPiPS, Warszawa, 2007 
62 W roku 2007 wskaźnik aktywności zawodowej mężczyzn wyniósł 70 proc. i w ramach UE-27 był niższy tylko na Węgrzech, 
analogiczny wskaźnik dla kobiet wyniósł 56,5 proc. i przewyższał jedynie wskaźniki dla Malty, Włoch, Grecji, Węgier i 
Rumunii. 
63 Czemu towarzyszy znikoma popularność pracy w niepełnym wymiarze etatu w Polsce i innych krajach regionu. 
64 Wśród krajów UE, w roku 2007 tylko we Francji, Belgii, Luksemburgu i na Węgrzech aktywność zawodowa mężczyzn w 
wieku 55-64 była niższa niż Polsce, a w przypadku kobiet – tylko na Malcie. 
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populacji osób starszych, przy nieznacznym jedynie wzroście wskaźnika zatrudnienia65. Tak więc 
wydaje się, że potencjał aktywizacji osób starszych na przestrzeni ostatnich kilku lat nie został 
wykorzystany. 
 
Wykres 40. Przeciętny wiek opuszczania rynku 
pracy a aktywność zawodowa osób w wieku 55-64 
lat w krajach europejskich w roku 2006/2007. 

Wykres 41. Dynamika produktywności pracy 
(produktu na pracującego) i przeciętnego 
wynagrodzenia realnego w Polsce w latach 1996-
2007. 
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Uwagi: Wyróżniono Polskę. 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Eurostat. 

Źródło: Bukowski M. (red), Zatrudnienie w Polsce 2007, 
MPiPS, Warszawa, 2007 

 
Na przestrzeni ostatniej dekady polski rynek pracy cechował się jednak nie tylko gorszym 
wykorzystaniem zasobu pracy, lecz również – uwzględniając poziom wyjściowy, przeciętnie niższą 
dynamiką produktywności pracy niż pozostałe kraje regionu. W rezultacie Polska niwelowała dystans w 
wielkości produktu wobec krajów UE-15 wolniej niż inne nowe państwa członkowskie, zwłaszcza kraje 
bałtyckie, gdzie szybkiemu wzrostowi produktywności towarzyszyło rosnące zatrudnienie. Przy tym, w 
Polsce rysuje się wymienność pomiędzy tempem wzrostu PKB na pracującego a wzrostem 
zatrudnienia, także w ostatnich latach – akceleracja wzrostu zatrudnienia wiązała się z osłabieniem 
dynamiki produktywności. Równocześnie, zauważalna jest inercja kształtowania się wynagrodzeń 
realnych. Pogorszeniu sytuacji na rynku pracy w końcu lat 90. towarzyszyła wysoka dynamika 
wynagrodzeń, która uległa osłabieniu dopiero w roku 2002, kiedy stopa bezrobocia sięgnęła 20%. 
Następnie, wynagrodzenia rosły wyraźnie wolniej niż produktywność aż do połowy roku 2005, gdy 
relacje te ponownie odwróciły się. Inercji wynagrodzeń realnych przypisuje się niemal połowę wzrostu 
bezrobocia na początku dekady66, wskazując również, że osłabienie ich dynamiki w latach 2002-2004 
było kluczowe dla ugruntowania wzrostu zatrudnienia po roku 2004. Utrzymujący się wzrost 
przeciętnych wynagrodzeń realnych powyżej tempa wzrostu produktywności na pracującego sprawił, że 
już w czwartym kwartale 2007 r. realny koszt pracy powrócił do poziomów z 2002 r. 
 
Co więcej, ożywienie gospodarcze lat 2004-2008 nie wystarczyło do istotnego zniwelowania dystansu 
dzielącego polski rynek pracy od rynków pozostałych krajów Wspólnoty. Co prawda od 2007 roku 

                                                            
65 M. Bukowski (red), Zatrudnienie w Polsce 2007, MPiPS, Warszawa, 2007 
66 M. Bukowski, G. Koloch, P. Lewandowski, Shocks and rigidities as determinants of CEE labour market performance. A 
panel SVECM approach, IBS Working Paper 02/08 
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Polska nie jest już krajem o najwyższej stopie bezrobocia w UE-27,67 lecz pod kątem wskaźnika 
zatrudnienia przewyższa tylko Maltę. Luka zatrudnienia względem krajów „piętnastki” praktycznie nie 
uległa zmianie, a w przypadku osób starszych – wręcz wzrosła. Tak więc realizacja celów Strategii 
Lizbońskiej – wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym na poziomie 70%, a wśród kobiet 
ponad 60%, a tym bardziej celu odnośnie do zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat rzędu 50% – w 
zakładanym w Strategii horyzoncie roku 2010 jest nierealna. 
 
Tabela 54. Wskaźniki zatrudnienia w Polsce, UE-15 i dystans Polski względem celów Strategii Lizbońskiej 
w latach 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Polska 55,1 53,7 51,7 51,4 51,4 52,8 54,5 57,0 
UE15 63,2 63,9 64,2 64,4 64,6 65,4 66,2 66,9 Ogółem (15-64 lat) 
Dystans Polski do 
celu lizbońskiego -14,9 -16,3 -18,3 -18,6 -18,6 -17,2 -15,5 -13,0 

Polska 49,3 48,3 46,7 46,4 46,1 46,8 48,2 50,6 
UE15 53,9 54,9 55,5 56,2 56,7 57,8 58,7 59,7 Kobiety (15-64 lat) 
Dystans Polski do 
celu lizbońskiego -10,7 -11,7 -13,3 -13,6 -13,9 -13,2 -11,8 -9,4 

Polska 61,2 59,2 57,0 56,4 56,8 58,9 60,9 63,6 Mężczyźni (15-64 lat) UE15 72,5 73,0 72,8 72,7 72,5 73,0 73,6 74,2 
Polska 24,1 24,2 22,0 21,2 21,1 22,5 24,0 25,8 Ogółem (15-24 lat) 
UE15 39,9 40,5 40,4 40,0 39,5 39,9 40,3 40,8 
Polska 29,0 28,6 26,6 27,1 26,1 27,2 28,1 29,7 
UE15 37,5 38,4 39,8 41,5 42,3 44,2 45,3 46,6 Ogółem (55-64 lat) 
Dystans Polski do 
celu lizbońskiego -21,0 -21,4 -23,4 -22,9 -23,9 -22,8 -21,9 -20,3 

Źródło: Eurostat. 
 
2. Instytucje rynku pracy po przystąpieniu Polski do UE 
 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wywarło również wpływ na otoczenie instytucjonalne rynku 
pracy, przy czym wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od instytucji – o ile bowiem wpływ inicjatyw 
Unii Europejskiej np. w obszarze opodatkowania pracy czy kształtu ubezpieczeń społecznych jest 
marginalny, to w zakresie regulacji prawa pracy jest zauważalny, a w odniesieniu do finansowania 
polityki rynku pracy – istotny. 
 
Najbardziej odczuwalną zmianą jest finansowanie programów rynku pracy z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (za pośrednictwem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w 
latach 2004-2006 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013). Dostęp do środków 
europejskich spowodował zmiany zarówno sposobu finansowania i realizacji aktywnych polityk rynku 
pracy, jak i zadań stawianych przed Publicznymi Służbami Zatrudnienia (PSZ). Do 2004 r., aktywne 
polityki rynku pracy w Polsce były finansowane wyłącznie ze środków Funduszu Pracy (FP), którego 
przychody pochodziły tylko ze źródeł krajowych. Od 2005 r. ma miejsce wzrost przychodów FP ze 
środków europejskich (do 7,5% w 2007 r.) i tym samym realizowanych za jego pośrednictwem 
aktywnych polityk rynku pracy. 
 
Jednocześnie, większość środków wydatkowanych w ramach EFS przeznaczana jest na projekty 
realizowane w ramach procedur konkursowych – umożliwiło to zaangażowanie podmiotów 
niepublicznych w działania na rzecz pomocy osobom zagrożonym bezrobociem lub wykluczeniem 
społecznym oraz podnoszenie poziomu kapitału ludzkiego, na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę. 
                                                            
67 Stopa bezrobocia była wyższa na Słowacji, w Rumunii i Portugalii. 
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Programy operacyjne finansowane z EFS mają także wpływ na publiczne służby zatrudnienia – z jednej 
strony na poziomie wojewódzkim są one zwykle zaangażowane we wdrażanie komponentów 
regionalnych PO KL, z drugiej – w ramach EFS finansowane są projekty systemowe, mające 
bezpośrednio przyczyniać się do ich rozwoju i poprawy funkcjonowania. 
 
Na kształt prowadzonej w Polsce polityki rynku pracy wpływ mają także zalecenia Strategii Lizbońskiej i 
innych miękkich polityk sektorowych UE. Nie mają one wprawdzie mocy bezwzględnie obowiązujących, 
ale unijne zalecenia w zakresie aktywnych polityk rynku pracy, polityki zatrzymywania osób w wieku 
przedemerytalnym na rynku pracy oraz stawiania na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji w 
miejsce dezaktywizacji oraz dotowania zatrudnienia znajdują odzwierciedlenie w praktyce działania 
podmiotów publicznych. Udział Polski w otwartej metodzie koordynacji realizacji Strategii Lizbońskiej 
pozostawił także ślad w postaci cyklicznie opracowywanego Krajowego Planu Działań na rzecz 
Zatrudnienia – zawierającego zestawienie planowanych działań na rynku pracy ze strony instytucji 
publicznych. 
 
Integracja z UE ma zauważalny, choć na pewno nie kluczowy wpływ na sferę regulacyjną rynku pracy. 
Unia Europejska określa minimalne wymagania dotyczące warunków pracy i zatrudnienia, a także 
informowania i zasięgania opinii pracowników. Bardziej szczegółowe regulacje w postaci dyrektyw 
dotyczą jedynie czasu pracy oraz funkcjonowania agencji pracy tymczasowej. Ponieważ Polska jeszcze 
przed przystąpieniem do UE spełniała minimalne wymogi dotyczące warunków pracy i zatrudnienia, 
jedyną istotną i bezpośrednio związaną z akcesją zmianą w zakresie regulacji stosunku pracy było 
ograniczenie liczby umów o pracę, jakie można zawrzeć na czas określony. Unijny wymóg prawnej 
konwersji trzeciej kolejnej umowy na czas określony, zawartej przez pracodawcę z tym samym 
pracownikiem, na kontrakt na czas nieokreślony, był obecny w polskim porządku prawnym już na 
początku dekady. Został jednak zawieszony w listopadzie 2002 r., lecz jako niezgodny z dyrektywą UE 
– jedynie do 1 maja 2004 r. 
 
Natomiast regulacje w zakresie tygodniowego czasu pracy, w szczególności wskazanie górnego 
ograniczenia 48 godzin pracy w tygodniu (przeciętnie w ramach okresu rozliczeniowego), mają wpływ 
przede wszystkim na pracowników dyżurujących. Co prawda przez rządy krajów członkowskich 
uzgodniony został projekt uwzględniający tzw. klauzulę opt-out, zgodnie z którym tydzień pracy mógłby 
być za zgodą pracownika wydłużany z 48 do 65 godzin, jednak został on w grudniu 2008 r. odrzucony 
przez Parlament Europejski. 
 
Następnie, wymogi UE w zakresie informowania i zasięgania opinii pracowników znalazły 
odzwierciedlenie we wprowadzonych do systemu prawnego w 2006 r. radach pracowniczych. W 
ubiegłym roku przyjęta została dyrektywa dotycząca zasad kierowania pracowników przez agencje 
pracy tymczasowej. Dla większości krajów członkowskich najbardziej istotnym jej elementem jest 
wprowadzenie zasady równego traktowania pracownika tymczasowego od pierwszego dnia jego pracy. 
Jednak w Polsce wymóg taki obowiązuje już od 2004 r., gdyż jest elementem ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych, notabene dość restrykcyjnej na tle analogicznego ustawodawstwa innych 
krajów europejskich. 
 
Podsumowując, przystąpienie Polski do UE wywiera wpływ na instytucjonalne otoczenie rynku pracy 
przede wszystkim poprzez dostępność środków EFS na programy rynku pracy, podnoszenie kapitału 
ludzkiego oraz modernizację publicznych służb zatrudnienia. W zakresie otoczenia prawnego rynku 
pracy wpływ ten jest dużo mniejszy. W ramach minimalnych wymogów UE możliwe jest utrzymanie w 
Polsce względnie liberalnego – w porównaniu europejskim – prawa pracy, przy wypełnieniu unijnych 
wymogów w zakresie czasu pracy oraz informowania i zasięgania opinii pracowników. 
 



  113 

3. Mobilność siły roboczej – wpływ przystąpienia Polski do UE 
 
Polska tradycyjnie była krajem emigracji netto. W XX wieku najintensywniejszym okresem wyjazdów z 
kraju, wówczas głównie osiedleńczych, były lata 80., zaś kulminacja tego procesu nastąpiła w roku 
198968. W okresie transformacji zmienił się charakter migracji zagranicznych Polaków, gdyż na 
znaczeniu nabrały migracje czasowe, a zmalała skala wyjazdów na stałe. Na podstawie Spisu 
Powszechnego z roku 2002 można oceniać, że za granicą czasowo przebywało niemal 800 tys. osób. 
Po uwzględnieniu danych o wymeldowaniach, wskazujących, że po roku 1990 ok. 300 tys. osób 
opuściło Polskę na stałe, oznacza to, że emigranci stanowili w 2002 r. niemal 2,5% populacji. Zarazem, 
choć całkowita liczba migrujących za granicę obywateli Polski prawdopodobnie pozostawała w latach 
1990-2004 stabilna, rosło znaczenie krótkookresowych migracji zarobkowych, zwłaszcza do Niemiec. W 
2004 r. liczba polskich pracowników sezonowych w Niemczech sięgnęła 320 tys. osób. 
 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w sposób fundamentalny zmodyfikowało motywacje do 
emigracji, zwłaszcza zarobkowej, stanowiącej główną kategorię migracji Polaków. Otwarcie rynków 
pracy Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji dla obywateli nowych krajów członkowskich wydatnie 
zwiększyło ich atrakcyjność jako miejsc docelowych, zwłaszcza wobec wyraźnych różnic w poziomie 
PKB per capita. W przypadku dwóch pierwszych, znaczenie miała też względnie łatwa do pokonania 
bariera językowa. 
 
Tabela 55. Liczba Polaków – emigrantów czasowych69 w latach 2004-2007 (tys.), wg krajów docelowych. 

 Spis 2002** 2004* 2005* 2006* 2007* 
Ogółem 786 1000 1450 1950 2270 
Europa 461 770 1200 1610 1925 
w tym:      
Francja 21 30 44 49 55 
Niemcy 294 385 430 450 490 
Irlandia 2 15 76 120 200 
Włochy 39 59 70 85 87 
Niderlandy 10 23 43 55 98 
Hiszpania 14 26 37 44 80 
Szwecja 6 11 17 25 27 
Wielka Brytania 24 150 340 580 690 
Kraje spoza UE 10 20 30 60 65 
w tym:      
Norwegia     36 
* Polacy czasowo przebywający za granicą przez ponad 2 miesiące (2002-2006) i 3 miesiące (2007). 
**Spis Powszechny 2002 
Źródło: GUS 
 
W istocie, natężenie odpływów migracyjnych, szacowane przez GUS na 1.120 tys. osób w okresie 
między 1 maja 2004 a 1 stycznia 2007, w sposób ponadproporcjonalny objęło Wielką Brytanię i Irlandię. 
Już w roku 2006 Wielka Brytania stała się najważniejszym ilościowo miejscem docelowym migracji 
czasowych Polaków, a w Irlandii polska diaspora jest jedną z najliczniejszym mniejszości.70 Dominujące 
wcześniej Niemcy notują natomiast od 2004 r. spadek liczby Polaków aplikujących o prawo do pracy 

                                                            
68 P.Kaczmarczyk, Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, 
2006 
69 Dane nie obejmują migracji sezonowych, które z reguły są krótsze od 3 miesięcy i w większości krajów europejskich nie 
jest wymagana rejestracja pracowników sezonowych. 
70 Szwecja nie stała się istotnym miejscem docelowym migracji zarobkowych. Nie tylko w przypadku Polaków, lecz również 
innych krajów europejskich – liczba obywateli z NMS przebywających w Szwecji wzrosła między 2004 a 2006 rokiem jedynie 
o 6 tysięcy (von Weizsacker, 2008). 
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sezonowej.71 Wyraźnie zmieniła się geografia odpływu z Polski – udział w strumieniu migracyjnym 
trzech największych odbiorców polskich migrantów sprzed akcesji, czyli Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych i Włoch, obniżył się z 62,2 do 36,1% , zaś udział trzech krajów, które zaoferowały wolny 
dostęp do swych rynków pracy w roku 2004, zwiększył się z 12,1 do 42,2%.72  
 
Pozostałe kraje UE-15, zgodnie z regułą „2+3+2”, stopniowo otwierało swoje rynki pracy dla obywateli 
nowych krajów członkowskich. Finlandia, Grecja, Portugalia i Hiszpania (oraz Islandia spoza UE) 
uczyniły to w maju 2006, zaś Włochy pół roku później. W maju 2007 dołączyła Holandia, a w listopadzie 
– Luksemburg. Ostatnim krajem otwierającym swój rynek pracy była Francja w 2008 r. Pozostałe kraje 
piętnastki, czyli Austria, Belgia i Dania nadal stosują obostrzenia w dostępie. Ostatecznie, za wyjątkiem 
Malty, wszystkie nowe kraje członkowskie oferują Polakom swobodny dostęp do rynku pracy. 
 
Wykres 42. Pozwolenia na pracę sezonową w 
Niemczech dla pracowników z Polski w latach 
1993-2006. 

Wykres 43. Pozwolenia na pracę przyznane 
obywatelom krajów NMS w Wlk. Brytanii w latach 
2004-2008. 
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Analiza struktury migrantów pod kątem wieku i wykształcenia wskazuje, że na początku lat 90. 
emigrowały głównie osoby o niskim kapitale ludzkim i społecznym, zaś od drugiej połowy lat 90., 
zwiększał się odsetek wśród migrantów osób młodych i dość dobrze wykształconych, w szczególności o 
wyższym poziomie wykształcenia. Tendencje te widoczne są także w danych rejestrowych o 
wymeldowaniach z pobytu w Polsce, które to wymeldowania notabene w okresie 1995-2005 
kształtowały się pomiędzy 20 a 25 tys. osób rocznie, by w latach 2006-2007 wynieść łącznie ponad 80 
tys. Wydaje się jednak, że zarówno w przypadku odpływów trwałych, jak i emigracji czasowych, nie ma 
podstaw by mówić o drenażu mózgów. Zmiany struktury migrantów są „wzmocnieniem” zmian struktury 
populacji pod kątem wykształcenia, w szczególności wchodzenia na rynek pracy licznych kohort o coraz 
wyższym współczynniku skolaryzacji na poziomie wyższym. Część z tych osób, dysponując 
nominalnymi kwalifikacjami, poszukuje za granicą pracę względnie znacznie wyżej opłacaną niż 
potencjalnie dostępna w Polsce, nawet za cenę podejmowania pracy poniżej owych nominalnych 
aspiracji. Tak więc można sądzić, że poważniejsze od ryzyka „drenażu mózgów” jest 
prawdopodobieństwo tzw. „marnotrawstwa mózgów”, czyli podejmowania przez migrantów pracy 
poniżej kwalifikacji i deprecjacji kapitału ludzkiego. 
                                                            
71 Można sądzić, że migracja do Niemiec w jeszcze większej mierze stała się domeną obszarów tradycyjnie związanych z 
tym obszarem docelowym, jak w szczególności Śląsk Opolski. 
72 P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Demographic and economic impacts of migration on Poland, Oxford Review of Economic 
Policy, Tom 24 Nr 3 r. 2008, str. 600-625 
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Szczególną rolę dla emigracji osób dobrze wykształconych pełni Wielka Brytania. Szacuje się, że udział 
osób z dyplomem wyższej uczelni wśród migrantów w ostatnich kilku latach może sięgać nawet 30%.73 
Co piąty polski emigrant w Wielkiej Brytanii pracuje w hotelarstwie i gastronomii, zaś największy udział 
ma administracja, biznes i zarządzanie – jednak na tę sekcję składają się agencje rekrutacyjne i 
pośrednictwa pracy, więc w praktyce osoby te mogą być zatrudnione w dowolnej z branż. 
 
Wykres 44. Struktura wiekowa Polaków 
wymeldowujących się z pobytu na terenie Polski w 
latach 2000-2007. 

Wykres 45. Struktura sektorowa zatrudnienia 
Polaków (zarejestrowanych) w Wlk. Brytanii w 
okresie 05.2004-12.2008. 
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Wzrost natężenia emigracji zarobkowej towarzyszył cyklicznemu ożywieniu na krajowym rynku pracy, w 
świadomości społecznej wywołując wrażenie, że po pierwsze emigracja miała znaczący udział w 
spadku bezrobocia, a po drugie, że przyczynia się do presji na wzrost wynagrodzeń w kraju. Wydaje 
się, że oba poglądy znajdują potwierdzenie jedynie częściowe. Jak argumentowaliśmy wcześniej, do 
spadku bezrobocia w kapitalnej mierze przyczynił się wzrost zatrudnienia w Polsce, choć migracje, 
przejawiające się w spadku podaży pracy, prawdopodobnie zniwelowały nieznacznie bezrobocie w 
latach 2006-2007. Wówczas wystąpił zaskakujący spadek aktywności zawodowej osób w wieku 25-44 
lat, zarówno kobiet, jak i mężczyzn74. Po akcesji wśród emigrantów wzrósł udział osób pracujących – z 
36 do 42%75 , a spadł udział bezrobotnych i biernych, odpowiednio z 33 do 30% i z 31 do 29% Co 
więcej, po przystąpieniu do UE nasilenie migracji wiązało się przede wszystkim z wyjazdami osób 
aktywnych zawodowo, przy czym wśród pracujących intensywność odpływu za granicę była wyższa niż 
wśród bezrobotnych. Innymi słowy, wyjeżdżają nie tyle bezrobotni, co pracujący nie usatysfakcjonowani 
posiadaną pracą i wynagrodzeniem. Tym samym wpływ migracji na obniżenie bezrobocia mógł być nie 
tyle związany z „eksportem bezrobocia”, co z „poluźnieniem” zagęszczenia w pewnych segmentach 
rynku pracy. 
 
Wraz z odpływem siły roboczej zwiększa się presja na wzrost wynagrodzeń. Te zaś zaczęły, przeciętnie 
rzecz biorąc, rosnąć w Polsce szybciej od produktywności pracy od 2005 r. Jednak wyodrębnienia 
znaczenia poszczególnych czynników, które mogły stać za tym zjawiskiem, czyli cyklicznych zmian 
popytu na pracę, niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej w pewnych sektorach i odpływów 
                                                            
73 Wg P. Kaczmarczyk, Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku 
pracy, 2006 - w krajach najwyżej rozwiniętych odsetek ten często przekracza 40%. 
74 M. Bukowski (red), Zatrudnienie w Polsce 2007, MPiPS, Warszawa, 2007 
75 K. Budnik, Migration Flows and Labour Market in Poland, National Bank of Poland, Working Paper No. 44, 2007. 
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migracyjnych, zachodzących w pewnych, niekoniecznie tych samych, branżach, do tej pory nie 
przeprowadzono. Szacunki, na poziomie całej gospodarki, wskazują, że wzrost emigracji w latach 2002-
2006 o ponad 4 pkt. proc. populacji wywołał tylko 1% dodatkowego wzrostu płac76. Niewielkie 
elastyczności są jednak spójne z wynikami uzyskiwanymi dla innych krajów. Można jednak 
podejrzewać, że „emigracyjna” presja na wynagrodzenia wystąpiła w takich branżach, jak budownictwo, 
czy pewne rodzaje usług. Warto jednak pamiętać, że dynamika wynagrodzeń w tych działach 
gospodarki była znacznie mniejsza niż np. w krajach bałtyckich77 i niewiele wyższa niż w krajach, gdzie 
nie występują intensywne migracje, jak Czechy i Węgry. 
 
Wpływ emigracji na wielkości bezrobocia i wynagrodzeń może jednak być szczególnie widoczny w 
pewnych regionach. O ile na poziomie makroekonomicznym, znaczenie dla kierunków i skali migracji 
mają przede wszystkim czynniki przyciągające, w postaci wyższych wynagrodzeń i/lub osiągalnego 
standardu życia za granicą, to na poziomie regionalnym istotną rolę odgrywają czynniki wypychające 
(sytuacja na lokalnym rynku pracy), tradycje migracyjne w regionie i sieci społeczne oczekujące w 
regionie docelowym. W efekcie, niektóre powiaty o strukturalnych problemach gospodarczych i/lub 
ukształtowanej kulturze emigracji, podatne będą na masowe wyjazdy zarobkowe, których konsekwencją 
może być pogorszenie perspektyw rozwojowych regionu. Obniżenie podaży pracy może co prawda 
prowadzić tylko do podniesienia wynagrodzeń i marż przedsiębiorstw na lokalnym rynku pracy, jednak 
brak efektywnej podaży pracy grozi zanikiem pewnych rodzajów działalności gospodarczej i sprawia, że 
perspektywy zawodowe lokalnej ludności stają się (jeszcze) gorsze.78 W konsekwencji, znacznie obniża 
się atrakcyjność inwestycyjna regionu. 
 
Tak więc lokalny aspekt migracji ma kluczowe znaczenie dla oceny wpływu jej intensyfikacji w ostatnich 
latach na polski rynek pracy. Transfer środków finansowych z zagranicy ma wymierny i pozytywny 
wpływ na rozwój społeczności lokalnych79. Zwiększa on popyt, nie tylko na dobra konsumpcyjne, lecz 
również na edukację, zakup mieszkań lub budowę domów. Jednak, wydatki inwestycyjne są generalnie 
nieznaczną częścią środków pochodzących z migracji.80 Co więcej, do tej pory migracjom raczej nie 
towarzyszy transfer kapitału ludzkiego i kwalifikacji. W przypadku migrujących i powracających 
bezrobotnych zauważalny jest co prawda pewien potencjał aktywizacyjny wyjazdów, jednak atrakcyjna 
opcja zagraniczna może zniechęcać do poszukiwania pracy tych, którzy planują ponowną emigrację 
czasową. Schemat aktywności zawodowej migrantów na rodzimym rynku wydaje się być nie gorszy od 
charakteryzującego ogół populacji, jednak raczej nie obserwuje się jeszcze pozytywnego oddziaływania 
kapitału ludzkiego i doświadczeń mobilności migrantów na rodzimy rynek pracy. Prawdopodobnie 
wynika to z tego, że większość migrantów nie podjęła jeszcze decyzji o trwałym powrocie.81 
 
Do tej pory nie obserwuje się bowiem istotnego strumienia migracji powrotnych. Co więcej, jest on 
jeszcze trudniejszy w pomiarze niż emigracje. Niemniej jednak, doświadczenia europejskie wskazują, 
że migracje powrotne pojawiają się w dużym natężeniu z reguły w okresie ok. 5-10 lat od momentu 

                                                            
76 K. Budnik, Migration Flows and Labour Market in Poland, National Bank of Poland, Working Paper No. 44, 2007. 
77 P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Demographic and economic impacts of migration on Poland, Oxford Review of Economic 
Policy, Tom 24 Nr 3 r. 2008, str. 600-625 
78R. Jończy., Wpływ procesów migracyjnych ludności autochtonicznej na rynek pracy (i dysharmonię rozwoju) w 
województwie opolskim. Wojewódzki Urząd Pracy, Opole, 2005- na przykładzie migracji autochtonicznych w województwie 
opolskim. 
79 P. Kaczmarczyk, Współczesne migracje zagraniczne Polaków – Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad 
Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2008. 
80 W tym kontekście współcześni migranci zachowują się bardzo podobnie do migrantów sprzed akcesji do UE - P. 
Kaczmarczyk (red), Współczesne migracje zagraniczne Polaków – Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad 
Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2008. 
81 Nie wydaje się przy tym, by upowszechnienie migracji międzynarodowych przekładało się na wzrost mobilności 
wewnętrznej Polaków, która pozostaje niska. 
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intensyfikacji odpływów82. Przy tym w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Irlandia czy Grecja, były 
one indukowane przez ukierunkowaną politykę migracyjną. Niepewność co do względnej skali 
spowolnienia gospodarczego w krajach przyjmujących dotychczas polskich emigrantów i w Polsce 
sprawia, że trudno obecnie prognozować natężenie migracji powrotnych do Polski. 
 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że choć od momentu przystąpienia Polski do UE napływ imigracji 
zarobkowej zwiększył się ponad dwukrotnie, a jednocześnie następował wzrost imigracji z krajów spoza 
Unii, zwłaszcza z krajów byłego ZSRR, rola imigrantów w polskiej gospodarce jest wciąż marginalna – 
obcokrajowcy stanowią nie więcej niż 1-2% ogółu zatrudnionych. Oba strumienie imigracyjne są 
ponadto rozłączne pod kątem kwalifikacji, tzn. na imigrantów z UE i innych krajów wysoko rozwiniętych 
składa się głównie wysoko wykwalifikowana kadra ekspercka i kierownicza; zaś pracownicy z krajów 
Europy Wschodniej i Azji znajdują zatrudnienie w sektorach usługowych i przemysłowych na 
stanowiskach niższego i średniego szczebla (choć także w zawodach nauczycielskich i medycznych). 
 
4. Podsumowanie 
 
Zaprezentowana analiza przemian na polskim rynku pracy w latach 2004-2008 wskazuje, że wyraźna 
poprawa sytuacji na nim, która pozwoliła osiągnąć w roku 2008 najwyższy poziom wskaźnika 
zatrudnienia i najniższy stopy bezrobocia w historii systemu rynkowego w Polsce, determinowana była 
ożywieniem cyklicznym. Ponieważ było ono powszechne w gospodarce światowej, nawet pięcioletni 
okres rosnącego zatrudnienia nie pozwolił na znaczące zniwelowanie dystansu, jaki dzieli Polskę od 
krajów UE15 pod kątem zatrudnienia, bezrobocia i przede wszystkim aktywności zawodowej. 
Dysfunkcje polskiego rynku pracy, w postaci bardzo niskiego uczestnictwa w nim osób starszych, stały 
się po wstąpieniu do UE jeszcze bardziej jaskrawe. Wobec pogłębiającego się i obejmującego Polskę 
kryzysu w gospodarce światowej, realizacja w przeciągu najbliższych kilku lat celów Strategii 
Lizbońskiej dotyczących zatrudnienia wydaje się niemożliwa. 
 
Uczestnictwo w UE wpłynęło na instytucje polskiego rynku pracy w dwojaki sposób, poprzez 
dostosowania regulacji do prawa wspólnotowego, oraz finansowanie programów rynku pracy z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten drugi kanał przyniósł ważniejszą zmianę – nie tylko 
ilościową poprzez zwiększenie środków na aktywną politykę rynku pracy, ale i jakościową, dzięki 
włączeniu podmiotów niepublicznych w działania na rzecz pomocy osobom zagrożonym bezrobociem 
lub wykluczeniem społecznym oraz podnoszenie poziomu kapitału ludzkiego. Można oczekiwać, że 
będzie to czynnikiem sprzyjającym konwergencji polskiej polityki rynku pracy do najlepszych praktyk 
europejskich i stopniowego zastępowania modelu państwa opiekuńczego nowoczesnym modelem 
opartym na aktywności. Przy tym, prawdopodobnie najważniejszy krok instytucjonalny został wykonany 
niezależnie od uczestnictwa w UE. Jest nim domknięcie reformy emerytalnej poprzez wprowadzenie 
emerytur pomostowych, eliminujące najbardziej dezaktywizujący element systemu zabezpieczenia 
społecznego, odpowiedzialny za niską podaż pracy i zatrudnienie osób starszych. 
 
Akcesja gruntownie zmieniła uwarunkowania i wzorce mobilności przestrzennej Polaków. Bez 
znacznego nadużycia główną rolę można przypisać otwarciu rynków pracy Wielkiej Brytanii i Irlandii dla 
obywateli nowych krajów członkowskich. Gospodarki te zaabsorbowały w kolejnych latach intensywny 
strumień migrantów zarobkowych nie tylko z Polski, lecz również z krajów bałtyckich i Słowacji. 
Prawdopodobnie co najmniej 1 mln Polaków podjął w przeciągu ostatnich pięciu lat próbę kariery 
zawodowej na Wyspach. Wbrew obiegowym opiniom, brak jest podstaw zarówno dla tezy, że emigracja 
umożliwiła redukcję bezrobocia w Polsce, jak i dla domniemania, że odpowiada ona za podniesienie 
dynamiki wynagrodzeń w ostatnich latach. Należy pamiętać, że lata 2000–2001 były okresem względnie 

                                                            
82 M. Duszczyk, Migracje powrotne: doświadczenia innych. Polityka Społeczna Nr 5-6, 2007, s. 28-33. 
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dużego udziału bezrobotnych w ogóle wyjeżdżających za granicę, zaś okres 2005–2007 przyniósł 
dominację wyjazdów osób zatrudnionych bądź też kształcących się w Polsce. Potwierdza się teza, że 
migranci zarobkowi na całym świecie kierują się do krajów, które dysponują instytucjami sprzyjającymi 
przedsiębiorczości i wynagradzającymi wysiłek i podejmowanie ryzyka83. Spadek roli migracji do 
Niemiec na rzecz wyjazdów do, dysponujących elastycznymi rynkami pracy, Wielkiej Brytanii i Irlandii 
wydaje się potwierdzeniem powyższego poglądu.  
 
Choć w roku 2008 zauważalny był spadek aplikacji o pozwolenie o pracę w Wielkiej Brytanii, za 
wcześnie by mówić o fali powrotów do kraju. Niemniej jednak, można sądzić, że właśnie ten proces 
stanowi jedno z głównych wyzwań stojących przed polityką migracyjną. Kolejnymi wydają się 
zarządzanie lokalnym aspektem migracji, które na poziomie pewnych powiatów mogą przyjmować skalę 
masową i wręcz destrukcyjną dla lokalnego systemu gospodarczego; oraz polityka imigracyjna. Polska 
gospodarka w znikomym stopniu korzysta z pracy obcokrajowców, zarówno tych o wyspecjalizowanej 
wiedzy, kwalifikacjach i znajomości technologii, jak i tych wykonujących prace podstawowe. Wobec 
występowania niedoborów podaży pracy Polaków i sąsiedztwa krajów wyraźnie od Polski uboższych, 
można oczekiwać, że zwiększenie skali imigracji będzie kolejnym etapem uczestnictwa Polski w 
światowych przepływach migracyjnych. 
 
 

                                                            
83 J. von Weizsäcker, Divisions of labour: rethinking Europe's migration policy, Bruegel Blueprint 6, 2008. 
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ZMIANY NA RYNKU PRACY W SEKTORZE USŁUG  
PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Celem artykułu jest charakterystyka kierunków zmian obserwowanych na rynku pracy sektora usług po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz czynników, które zainicjowały i stymulują mające miejsce 
zmiany. Procesy zachodzące w tym obszarze noszą charakter zarówno ilościowy (czego przejawem są 
zmiany w liczebności i strukturze pracujących w sekcjach usługowych), jak i jakościowy (wzrost 
kompetencji i kwalifikacji pracowników). Ten drugi aspekt wydaje się bardzo istotny, szczególnie, że w 
ostatecznym rozrachunku profesjonalnie świadczone różne rodzaje usług przyczyniają się do rozwoju i 
wzrostu konkurencyjności krajowej gospodarki. Potwierdzają to prowadzone przez różne ośrodki 
badania84, z których wynika, że kluczową rolę w działalności usługowej odgrywa elastyczność działania 
i wysoko kwalifikowana kadra pracownicza, które to czynniki w synergii przyczyniają się do wysokiej 
jakości dostarczanych na rynek usług. 
 
Trudno jest jednoznacznie określić, które zmiany na rynku pracy w sektorze usług w ostatnich latach 
zaistniały jako bezpośredni skutek wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a które wynikają z innych 
przyczyn. Można jednak przyjąć w analizie, że wśród wielu czynników kształtujących sytuację na rynku 
pracy, regulacje prawne i inne uwarunkowania stwarzające impulsy do rozwoju krajowego rynku 
wywołane przystąpieniem do Wspólnoty miały znaczenie wiodące. 
 
Prezentowane w artykule dane statystyczne obejmują lata 2003-2007, a tam gdzie było to możliwe 
2008 rok85. Dostępne za 2008 rok dane dotyczą m.in. liczby nowo utworzonych miejsc pracy w sektorze 
usług. Ich malejąca dynamika w większości sekcji może wskazywać na spowolnienie rozwoju tego 
sektora.  
 

1. Sektor usług jako pracodawca 
1.1. Zmiany w poziomie i strukturze pracujących w sekcjach usługowych w latach 2003-2007 

Punktem wyjścia do oceny zmian zachodzących w poziomie i strukturze pracujących w sekcjach 
usługowych jest ukazanie udziału sektora usług w ogólnej liczbie pracujących w polskiej gospodarce.  
 

                                                            
84 Badanie dotyczyło innowacyjności sektora usług. Przeprowadzone zostało w 2008 r. przez Pentor Research International i 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2006-2007, PARP, Warszawa, 2008. 
85Pełne dane dotyczące 2008 roku będą publikowane przez GUS w późniejszym okresie.  
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Tabela 56. Liczba pracujących w Polsce ich struktura wg sektorów w latach 2003-2007 
Lata  Wyszczególnienie 

2003 2004 2005 2006 2007 
Liczba pracujących w tysiącach  

Ogółem w 
gospodarce 12.641,7 12.720,2 12.890,7 13.220,0 13.771,1 
rolnictwo 2.144,6 2.145,1 2.143,8 2.145,2 2.149,9 
przemysł 3.489,9 3.519,7 3.535,0 3.694,3 3.923,4 
usługi 7.007,2 7.055,4 7.211,9 7.380,5 7.697,8 

Struktura pracujących w % 
rolnictwo 17,0 16,9 16,6 16,2 15,6 
przemysł 27,6 27,7 27,4 27,9 28,5 
usługi 55,4 55,5 55,9 55,8 55,9 
Źródło: Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 11. Obliczenia własne.  
 
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba pracujących w polskiej gospodarce systematycznie 
wzrastała. W strukturze ogółu pracujących dominuje sektor usług, jednak jego udział w stosunku do 
rozwiniętych krajów Unii Europejskiej jest wciąż niski (niespełna 56% wobec ponad 70% np. w Belgii, 
Danii, Francji, Niderlandach, Szwecji, Wielkiej Brytanii i ponad 80% w Luksemburgu). Tempo rozwoju 
sektora usług również było niewielkie. Jego udział w liczbie pracujących wzrósł w latach 2003-2007 o 
0,5 pkt. proc.. W tym okresie udział przemysłu wzrósł w większym stopniu (szczególnie w latach 2006-
2007 o ponad 1 pkt. proc. w stosunku do 2005 roku), a systematycznie spadał udział rolnictwa w 
absorpcji zasobów pracy. 
 
Wzrosty liczby pracujących w sektorze usług zbliżone były do tempa wzrostu liczby pracujących w całej 
gospodarce, z wyjątkiem 2005 roku, w których usługi wyprzedziły gospodarkę ogółem. I jedynie w tym 
roku tempo wzrostu liczby pracujących w usługach było wyższe niż w przemyśle.  
 
Wykres 46. Dynamika liczby pracujących w gospodarce i wybranych sektorach w latach 2003-2007  

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
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przemysł usługi

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.  
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Porównując sytuację na rynku pracy w roku 2007 z okresem przed uzyskaniem członkostwa Polski w 
UE, okazuje się, że dynamika liczby pracujących wyniosła w: 

 całej gospodarce -  108,9,  
 sektorze usług -  109,9,  
 przemyśle -  112,4,  
 rolnictwie -  100,2. 

 
Z dotychczasowej analizy wynika, że w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej funkcję absorpcji 
zasobów pracy w wymiarze względnym w większym stopniu spełniał przemysł niż usługi. 
 
Tabela 57. Liczba i struktura pracujących w sekcjach usługowych w latach 2003-2007 

Lata 
Sekcje usługowe 2003 2004 2005 2006 2007 

Liczba pracujących w tys. 
handel i naprawy 2.003,9 1.983,1 2.058,8 2.082,9 2.193,7 
hotele i restauracje 214,2 216,3 219,4 228,7 239,9 
transport, gospodarka magazynowa i łączność 705,7 704,8 699,9 738,7 773,1 
pośrednictwo finansowe 260,8 274,7 295,4 308,5 327,6 
obsługa nieruchomości i firm 926,1 940,4 950,4 1.004,1 1.091,5 
administracja publiczna i obrona narodowa 843,5 851,6 872 881 895,7 
edukacja 977,5 999,5 1.026,3 1026,7 1.033,0 
ochrona zdrowia 704,8 704,5 706,8 715,4 737,6 
pozostała działalność usługowa 370,7 380,5 382,9 394,5 405,7 

Struktura pracujących w % 
handel i naprawy 15,9 15,6 16,0 15,8 15,9 
hotele i restauracje 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
transport, gospodarka magazynowa i łączność 5,6 5,5 5,4 5,6 5,6 
pośrednictwo finansowe 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 
obsługa nieruchomości i firm 7,3 7,4 7,4 7,6 7,9 
administracja publiczna i obrona narodowa 6,7 6,7 6,8 6,7 6,5 
edukacja 7,7 7,9 8,0 7,8 7,5 
ochrona zdrowia 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 
pozostała działalność usługowa 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 
Źródło: Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 11. Obliczenia własne.  
 
Udziały trzech sekcji: handlu i napraw, transportu, gospodarki magazynowej i łączności oraz pozostałej 
działalności usługowej w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce, po niewielkich wahaniach, w 2007 
roku były takie same jak w 2003 roku. Udział sekcji hotele i restauracje przez wszystkie lata był 
identyczny. Jedynie w przypadku dwóch sekcji: pośrednictwo finansowe oraz obsługa nieruchomości i 
firm odnotowano wzrost udziałów (odpowiednio o 0,3 i 0,6 pkt.proc.), a w trzech – administracji 
publicznej i obrony narodowej, edukacji i ochrony zdrowia – spadek udziałów w strukturze pracujących 
(w każdym przypadku o 0,2 pkt.proc.).  
 
Na zmiany struktury pracujących według sekcji miała wpływ dynamika liczby pracujących w 
analizowanych latach. Była ona najwyższa w dwóch sekcjach: pośrednictwie oraz obsłudze 
nieruchomości i firm. 
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Tabela 58. Dynamika liczby pracujących w sekcjach usługowych w latach 2004-2007 
Dynamika (rok poprzedni=100) 

Sekcje usługowe 2004 2005 2006 2007 
handel i naprawy 99,0 103,8 101,2 105,3 
hotele i restauracje 101,0 101,4 104,2 104,9 
transport, gospodarka magazynowa i łączność 99,9 99,3 105,5 104,7 
pośrednictwo finansowe 105,3 107,5 104,4 106,2 
obsługa nieruchomości i firm 101,5 101,1 105,7 108,7 
administracja publiczna i obrona narodowa 101,0 102,4 101,0 101,7 
edukacja 102,3 102,7 100,0 100,6 
ochrona zdrowia 100,0 100,3 101,2 103,1 
pozostała działalność usługowa 102,6 100,6 103,0 102,8 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.  
 

1.2. Bezrobocie w sekcjach usługowych w latach 2003-2008 
Sektor usług jako największy pracodawca ma jednocześnie duży udział w generowaniu krajowego 
bezrobocia. W IV kwartale 2008 roku liczba bezrobotnych, dla których sektor usług był ostatnim 
miejscem pracy wynosiła 425 tys. osób i była niższa o 16,3% w stosunku do analogicznego okresu 
poprzedniego roku86. 
 
Tabela 59. Liczba bezrobotnych w polskiej gospodarce i w wybranych sekcjach usługowych oraz ich 
udziały w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach 2003-2007 
Sekcje usługowe  2003 2004 2005 2006 2007 

Liczba bezrobotnych w tys.: 
ogółem 2.395,8 2.329,1 2.147,6 1.888,8 1.454,7 
handel i naprawy 431,4 423,1 388,2 347,2 267,6 
administracja publiczna i obrona narodowa 152,9 158,4 145,7 123,5 96,2 
pozostała działalność usługowa 210,7 217,2 194,8 171,1 133,9 

Udziały, w % 
handel i naprawy 18,0 18,2 18,1 18,4 18,4 
administracja publiczna i obrona narodowa 6,4 6,8 6,8 6,5 6,6 
pozostała działalność usługowa 8,8 9,3 9,1 9,1 9,2 
Źródło: Bezrobocie rejestrowane z lat 2003-2008, GUS, Warszawa. Obliczenia własne 
 
Sekcja handel i naprawy we wszystkich latach była ostatnim miejscem pracy dla ponad 18% ogółu 
bezrobotnych, administracja i obrona narodowa dla ponad 6%, a pozostała działalność usługowa dla 
ponad 9% (poza 2003 rokiem). Biorąc pod uwagę fakt, że udział pierwszej i ostatniej z tych sekcji w 
ogólnej liczbie pracujących w latach 2003-2007 utrzymał się na niezmienionym poziomie, a w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wzrósł (w obu przypadkach o 0,4 pkt.proc.) można stwierdzić, iż przypisywana 
usługom rola łagodzenia napięć na rynku pracy (ze względu na znaczną pracochłonność wielu rodzajów 
usług) w przypadku tych sekcji nie była realizowana. W odniesieniu do sekcji handel i naprawy trzeba 
jednak wziąć pod uwagę fakt, że czynnikiem generującym bezrobocie nie jest brak miejsc pracy, a 
niskie wynagrodzenia i trudne warunki pracy nie zachęcające do jej podejmowania.  
 

                                                            
86 Kwartalna informacja o rynku pracy (IV kwartał 2008 r.), GUS, Warszawa 2009, s.8. 
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2. Czynniki ekonomicznie warunkujące sytuację na rynku pracy w sektorze usług 
2.1. Rozwój przedsiębiorczości i koncentracja w sektorze usług 

Pogłębiona analiza układu podmiotowego w sektorze usług wskazuje, że poszczególne sekcje 
charakteryzuje odmienna dynamika rozwoju. W przypadku małych firm najwyższą dynamikę odnotowuje 
się w sekcjach edukacja, ochrona zdrowia oraz pośrednictwo finansowe tj. w sekcjach wpływających na 
jakość kadr w gospodarce oraz zajmujących się obsługą biznesu. 
 
Tabela 60. Zmiany w liczbie przedsiębiorstw, liczbie pracujących oraz przeciętnej liczbie pracujących na 1 
podmiot, w sekcjach usługowych, w latach 2004-2007, wg klas wielkości przedsiębiorstw 

Liczba pracujących na 1 podmiot Klasy wielkości 
przedsiębiorstw 

wg liczby 
pracujących 

Dynamika liczby 
przedsiębiorstw 

2007/2004 
w % 

2004 2007 
Dynamika liczby 

pracujących 
2007/2004 

w % 
Handel i naprawy 

0 - 49 94,1 2,6 2,8 99,1 
50 - 249 116,3 95,3 96,4 117,6 
250 i więcej 138,0 848,7 898,3 146,0 

Hotele i restauracje 
0 - 49 101,1 2,9 3,1 108,4 
50 - 249 132,4 89,3 92,1 136,5 
250 i więcej 127,6 1040,8 936,6 114,8 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 
0 - 49 106,5 2,0 2,1 111,8 
50 - 249 119,4 114,7 109,0 113,4 
250 i więcej 109,8 1843,0 1.741,6 103,8 

Pośrednictwo finansowe 
0 - 49 110,7 1,5 1,6 118,8 
50 - 249 113,5 111,0 102,7 119,7 
250 i więcej 117,4 1387,0 1482,9 125,5 

Obsługa nieruchomości i firm 
0 - 49 105,7 2,1 2,1 108,9 
50 - 249 108,8 104,0 106,0 112,9 
250 i więcej 130,8 723,6 719,6 130,1 

Edukacja 
0 - 49 112,9 1,7 1,9 122,4 
50 i więcej - - - - 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
0 - 49 114,3 1,8 1,8 112,1 
50 - 249 86,2 96,5 86,1 76,9 
250 i więcej 45,5 410,9 479,9 53,1 

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 
0 - 49 116,0 2,1 1,9 106,5 
50 - 249 112,0 102,2 103,0 112,8 
250 i więcej 133,0 676,8 641,8 126,4 
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 i 2007 roku, GUS, Warszawa. 
 
W trzech sekcjach: handel i naprawy, hotele i restauracje oraz obsługa nieruchomości i firm zwiększa 
się natomiast liczba przedsiębiorstw dużych. Jest to przejawem procesów koncentracji zachodzących 
od kilku lat na krajowym rynku, które szczególnie silnie zarysowały się w handlu. Bezpośrednią ich 
przyczyną było wejście na polski rynek dużych operatorów zagranicznych z nowoczesnym „know-how”, 
którzy zaczęli stanowić silne zagrożenie konkurencyjne dla mniejszych i słabiej wyposażonych 
technicznie przedsiębiorstw krajowych. Stawienie czoła konkurencji wymagało podjęcia działań 
modernizacyjnych oraz procesów koncentracji finansowej, organizacyjnej i technicznej. 
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Innym istotnym z punktu widzenia rozwoju rynku pracy zjawiskiem jest wzrost firm małych i średniej 
wielkości mierzony liczbą pracujących, na co wskazuje zmiana wskaźnika liczby pracujących na 1 
podmiot w wielu prezentowanych grupach przedsiębiorstw. 
 
Struktura wielkościowa podmiotów funkcjonujących w sekcjach usługowych jest bardzo stabilna – 
wykazuje niewielkie zmiany w czasie – i charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem przedsiębiorstw 
mikro. W większości sekcji jest on wyższy niż w gospodarce narodowej (95,0%), co wynika z natury 
przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych w tych sekcjach, stwarzających pole do rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości.  
 
Ważnym z punktu widzenia zmian na rynku pracy w sektorze usług jest problem kwalifikacji kadr 
pracowniczych. W przedsiębiorstwach usługowych wiedza i umiejętności pracowników są kluczowym i 
trudnym do skopiowania elementem konkurencyjności, a poziom innowacyjności firm jest skorelowany z 
poziomem kwalifikacji pracowników, a szczególnie kadry menedżerskiej. Istotnym elementem rozwoju 
rynku usług jest zatem dostępność na rynku pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników.  
 
Z badania zleconego przez PARP wynika, że co trzecie przedsiębiorstwo usługowe z sektora MSP ma 
problemy ze znalezieniem pracowników o wymaganych w firmie kwalifikacjach.87 Dyfuzja postępu 
technicznego i innowacji sprawia, że zatrudnienie w sekcjach usługowych nabiera cech nietrwałości.88 
Nietrwałe stają się nie tylko stanowiska pracy, ale i zawody. Wymaga to rozwoju kształcenia 
ustawicznego pracowników oraz częstych szkoleń. Doniosłą rolę w tym zakresie odgrywają fundusze 
pomocowe UE. 
 

2.2. Inwestycje w sektorze usług 
Wielkość, dynamika i rodzaj inwestycji wpływają bezpośrednio i pośrednio na dokonujące się zmiany na 
rynku pracy w sektorze usług poprzez: 

 wzrost liczby pracujących (nowe miejsca pracy) w nowo powstających przedsiębiorstwach 
usługowych i istniejących, rozszerzających swoją działalność poprzez inwestycje; 

 racjonalizację wielkości i struktury zatrudnienia w związku z dokonującymi się procesami 
koncentracji i integracji, szczególnie w firmach z sieciami placówek usługowych, a także w 
firmach restrukturyzowanych i modernizowanych; 

 racjonalizację zatrudnienia w firmach wprowadzających różnego rodzaju innowacje. 
 
Dostępne dane statystyczne pozwalają jedynie na wskazanie ogólnych związków między tempem i 
kierunkami inwestowania a zmianami wielkości i struktury zatrudnienia w usługach; uniemożliwiają 
jednak określenie bezpośrednich skutków inwestowania, np. dla uruchamiania nowych miejsc pracy. W 
związku z tym w analizie ograniczono się do wskazania prawidłowości między tempem inwestowania a 
zmianami liczby pracujących oraz koncentracją pracujących w dużych przedsiębiorstwach. 
 

                                                            
87 Badanie dotyczyło innowacyjności sektora usług. Przeprowadzone zostało w 2008 r przez Pentor Research Intrrnational i 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2006-2007, PARP, Warszawa, 2008 
88 S. Szukalski, Wyzwania Europejskie w perspektywie 2050 roku. Skutki dla rozwoju usług, [w] Usługi w rozwoju społeczno-
gospodarczym Unii Europejskiej, red. naukowa K. Kłosiński, IBRKK, MG, Warszawa 2007. 
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Tabela 61. Dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych w sekcjach usługowych w latach 2004-2007 
 

Sekcje PKD 
 

Nakłady inwestycyjne w cenach stałych,  
rok poprzedni =100, w % 

 
Struktura 

w % 
 2004 2005 2006 2007 

Dynamika 
pracują-

cych 
2007/2004 

Handel i naprawy 110,0 114,2 110,2 124,8 18,5 107,2 
Hotele i restauracje 91,4 107,8 125,8 124,8 1,8 111,5 
Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność 

101,8 109,8 122,2 110,7 16,3 107,8 

Pośrednictwo finansowe 118,2 97,8 121,2 140,1 5,3 120,0 
Obsługa nieruchomości i firm 99,6 98,8 117,6 122,4 33,7 114,0 
Administracja publiczna; 
obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

 
113,8 

 
109,4 

 
100,3 

 
132,1 

 
5.9 

 
b.d. 

Edukacja 105,6 103,9 112,9 109,7 5,0 124,6 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 102,9 137,1 107,6 122,4 4,3 105,0 
Działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała 

111,5 107,6 123,4 111,1 9,2 109,8 

Źródło: Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku, s. 37; Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, s. 
647-648, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 i 2007 roku, GUS, Warszawa.. 
 
Największą dynamikę inwestowania (szczególnie w 2007 roku) odnotowuje się w sekcjach: 
pośrednictwo finansowe, handel i naprawy, hotele i restauracje, obsługa nieruchomości i firm, ale 
najwyższy poziom nakładów utrzymuje się w obsłudze nieruchomości i firm, w handlu i naprawach oraz 
w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności. Sekcja hotele i restauracje ma najniższy poziom 
nakładów. Dynamika i poziom nakładów inwestycyjnych są zazwyczaj skorelowane z tempem przyrostu 
liczby pracujących, które zdecydowanie najwyższe było w pośrednictwie finansowym oraz obsłudze 
nieruchomości i firm. Ponadto wysoka dynamika liczby pracujących występuje w sekcjach edukacja 
oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna pozostała, co jest rezultatem m.in. 
wzmożonego inwestowania w tych sekcjach w latach poprzednich (2004-2006). Także znaczące tempo 
inwestowania jest związane z postępującą koncentracją pracujących w firmach dużych – sieciowych 
(powyżej 249 zatrudnionych osób) w sekcjach: handel i naprawy, pośrednictwo finansowe, i obsługa 
nieruchomości i firm. 
 
W ogólnym wolumenie inwestycji sektora usług znaczący udział mają bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne (BIZ); w 2007 roku wyniosły one 36,4 mld zł, stanowiąc tym samym 35,1% ogółu nakładów 
w tym sektorze. O ile w latach poprzedzających przystąpienie i tuż po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, bezpośrednie inwestycje zagraniczne kreowały przede wszystkim nowe miejsca pracy, to 
w latach 2007-2008 wiązały się głównie z modernizacją przedsiębiorstw usługowych poprzez 
wprowadzanie i upowszechnianie różnego rodzaju innowacji. Warto przy tym zaznaczyć, że w 
strukturze rodzajowej napływu kapitału zagranicznego zdecydowanie szybciej rośnie udział inwestycji w 
sektorze usług niż w sektorach przemysłu i budownictwa oraz rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa rybactwa. 
Powoduje to, że udział inwestycji tego sektora przekracza już 70% ogółu BIZ napływających do Polski. 
 
Największe zaangażowanie inwestorów zagranicznych występuje w sekcjach usługowych: obsługa 
nieruchomości i firm (24,7% ogółu BIZ w 2007 roku), pośrednictwo finansowe (15%), handel i naprawy 
(13%). W sekcji obsługa nieruchomości i firm dominują inwestycje związane z: outsourcingiem i 
offshoringiem oraz tworzeniem centrów usługowych obsługi biznesu. Łączna liczba centrów usługowych 
działających w Polsce w końcu 2008 roku wyniosła 300. Zatrudniały one około 45 tys. wysoko 
wykwalifikowanych, młodych pracowników. Według opinii kierownictwa wymienionych centrów 
usługowych ich zatrudnienie w okresie do 2010 roku powinno wzrosnąć do 70 tys. osób89. Korzystne 

                                                            
89 http://www.paiz.gov.pl/ BPO/Inwestycje w Polsce.  
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perspektywy rozwoju centrów usługowych na terenie Polski wynikają przede wszystkim z dużego 
potencjału polskich pracowników (dobrze wykształconych, znających języki obce, cenionych za 
pracowitość i lojalność), stosunkowo niskich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
postępujących procesów globalizacyjnych 90. 
 

2.3. Nowoczesne technologie w sektorze usług 
Podobną rolę, jak w przypadku skokowego wzrostu wydajności pracy odegrała rewolucja przemysłowa 
na przełomie XIX i XX wieku, tak w rozwoju sektora usług miało nadejście z końcem ubiegłego stulecia 
ery komputeryzacji i telekomunikacji. Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
doprowadziło bowiem do wzrostu znaczenia sektora usług oraz powstania wielu nowych zawodów91.  
 
W 2008 roku najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy byli programiści, w tym zwłaszcza znający 
języki JAVA i PHP. Z analiz przeprowadzonych przez konsultantów portali: www.pracuj.pl oraz 
www.jobs4it.pl wynika, że wśród dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez pracodawców specjalistów 
IT – oprócz programistów – znajdowali się informatycy, testerzy oprogramowania, graficy komputerowi, 
webmasterzy oraz software developerzy. W 2008 roku wymienione grupy specjalistów stanowiły ponad 
20% ogółu ofert pracy na stanowiska w IT. Na przykład w portalu www.pracuj.pl zamieszczono prawie 
11 tys. tego typu ofert. Najwięcej pochodziło z firm branży telekomunikacyjnej i zaawansowanych 
technologii (ponad 4 tys. ofert). Duże zapotrzebowanie na specjalistów IT odnotowano również w 
bankowości, finansach i ubezpieczeniach oraz handlu i sprzedaży (łącznie 38% wszystkich ofert).92 
 
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jest motorem korzystnych przemian zarówno dla 
jednostek, jak i grup społecznych, ponieważ zwiększa możliwość kształcenia ustawicznego, 
wprowadzania nowych form zatrudnienia (samozatrudnienie, telepraca) oraz uzyskiwania większych 
dochodów z pracy. Możliwość kształcenia się jest niezwykle istotną kwestią w związku z malejącym 
zapotrzebowaniem na niewykwalifikowaną siłę roboczą, przy dynamicznym wzroście na kadrę wysoko 
kwalifikowaną. Wskazują na to badania eBusiness W@tch. Na przykład pracownicy firm wdrażających 
nowoczesne technologie częściej uczęszczają na szkolenia niż pozostali. Szczególnie dotyczy to 
jednostek dużej skali (40% badanej zbiorowości). Ponadto firmy, które wdrażają innowacje oparte na 
ICT częściej zatrudniają wysoko kwalifikowanych pracowników. W badanej zbiorowości firmy te 
stanowiły 43% podmiotów, wprowadzające innowacje nieoparte na ICT - 34%, a nie innowacyjnych – 
22%93. 
 
Wzrastający popyt na pracowników o konkretnych kwalifikacjach pociąga za sobą potrzebę dokonania 
reorganizacji oferty edukacyjnej polskich szkół, począwszy od szkolnictwa zawodowego, a na 
uniwersyteckim kończąc. W opinii specjalistów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzeci 
poziom kształcenia (tzn. poziom kończący się uzyskaniem dyplomu uniwersyteckiego) powinien skupiać 
uwagę na kierunkach informatycznych, inżynieryjno-technicznych i matematycznych.94 
  

                                                            
90 Szerzej w: Usługi w Polsce 2002-2007. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową B. Słomińskiej, IBRKK, Warszawa 
2008, s.169-172. 
91 Z. Wiśniewski: Zatrudnienie i rynki pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi 
w warunkach nowej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Wydawnictwo Walters 
Kluwer Polska, Kraków 2004. 
92 Cyt za: http://www.inwestycje.pl/kariera/rynek pracy informatyków w 2008 roku. 
93 Cyt. za: Ekonomiczno-społeczne znaczenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w rozwoju regionalnym, 
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy, Wrocław 2007. 
94 Cyt. za: http://www.rynekpracy.pl 
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Dalszy rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych doprowadzi w konsekwencji do wzrostu roli 
sektora usług na polskim rynku pracy. Według prognoz CEDEFOP (European Centre For The 
Developement of Vocational Training) w latach 2006-2015 liczba pracujących w usługach rynkowych 
powinna zwiększyć się o 30%. Dla usług nierynkowych przewidywany jest natomiast wzrost o 3,2%.95  
 

2.4. Fundusze UE w procesie wspierania rynku pracy usług 
Duże znaczenie dla kształtowania się rynku pracy w sektorze usług w Polsce mają fundusze unijne. 
Akcesja do Unii Europejskiej pozwoliła na korzystanie ze środków finansowych przeznaczonych na 
niwelowanie różnorodnych dysproporcji dzielących Polskę od krajów unijnej piętnastki, w tym na 
wspieranie wzrostu zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zarówno przedakcesyjny 
program PHARE, jak i sektorowe programy operacyjne uruchomione w ramach funduszy strukturalnych, 
w tym przede wszystkim środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowane były na 
wsparcie 4 filarów Europejskiej Strategii Zatrudnienia to jest: wzrostu możliwości zatrudnienia, rozwoju 
przedsiębiorczości, rozwoju zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników, kreowania 
równości szans na rynku pracy.  
 
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego już w okresie dwóch pierwszych lat po akcesji w 
wyniku absorpcji funduszy powstało w gospodarce ponad 300 tys. nowych miejsc pracy, z czego 
znaczna część w usługach. Korzystny wpływ na takie zmiany rynku pracy miały przede wszystkim 
programy: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (57%), Zintegrowany Program Rozwoju 
Regionalnego (21%) oraz Rozwój Zasobów Ludzkich (17%). W ramach SPO RZL doskonalono między 
innymi umiejętności i kwalifikacje pracowników instytucji i firm świadczących usługi edukacyjne i 
szkoleniowe, pracowników służby zdrowia oraz kadry odpowiedzialne za rozwój produktów 
turystycznych.  
 
Dalsze wzrosty przewidywane są w wyniku oddziaływania funduszy w ramach programów Kapitał 
Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Napływające w ramach tych programów środki finansowe 
wspierają między innymi rozwój przedsiębiorczości, pobudzając te sektory gospodarki, w których 
najłatwiej rozwinąć działalność gospodarczą i tworzyć nowe miejsca pracy – m.in. usługi. W ramach 
POKL szkolone są kadry w dostosowaniu do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz budowany 
jest efektywny system doskonalenia kadr przedsiębiorstw. Program składa się z 11 priorytetów, z 
których dwa (to jest: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” i „Regionalne kadry gospodarki”) w sposób 
szczególny służyć mają wzrostowi zatrudnienia, oraz rozwojowi potencjału adaptacyjnego pracowników 
i przedsiębiorstw. Wspierane są wszelkie działania promujące przedsiębiorczość oraz nietypowe formy 
zatrudnienia, takie jak samozatrudnienie i telepraca. 
 
3. Udział Polski w jednolitym rynku europejskim a zmiany na rynku pracy w polskim sektorze 

usług 
 
Wejście w struktury jednolitego rynku europejskiego od 1 maja 2004 roku oznaczało dla Polski przyjęcie 
obowiązujących w Unii Europejskiej reguł funkcjonowania gospodarki. 
 
Konsekwencją przyjęcia fundamentalnych zasad funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego UE 
było otwarcie kolejnych rynków pracy przez państwa unijne (głównie z dawnej unijnej piętnastki), co 
wywołało wzmożone zainteresowanie wyjazdami Polaków w celu poszukiwania pracy. Głównymi 
kierunkami migracji zarobkowych po 1 maja 2004 roku stały się oprócz Niemiec (budzących tradycyjnie 

                                                            
95 Raport pt.: Aktualne i przyszłe trendy na polskim rynku pracy, cyt. za: : http://www.rynek pracy.pl 
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największe zainteresowanie polskich pracowników) Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania, 
Niderlandy i kraje skandynawskie (zwłaszcza Norwegia)96. 
 
Z punktu widzenia sektora usług możliwa jest identyfikacja dwóch segmentów emigrantów. Pierwszy 
stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i dochodach, często nie znające języka kraju przyjmującego, 
znajdujące zatrudnienie w branżach nie cieszących się zainteresowaniem lokalnych pracobiorców ze 
względu na ciężkie warunki pracy i niskie wynagrodzenie. Należą do nich: budownictwo, hotelarstwo, 
gastronomia, opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Wyższe niż w Polsce wynagrodzenie stanowi dla 
nich istotny bodziec skłaniający do podjęcia kilkumiesięcznej pracy (często sezonowej) i 
rekompensujące niski standard życia w tym czasie. Po tym okresie zazwyczaj wracają do kraju. W 
dłuższej perspektywie osoby te z reguły zainteresowane są znalezieniem satysfakcjonującego miejsca 
pracy w Polsce, a zatem zasilają krajowy rynek pracy. Pozytywami takich migracji jest możliwość 
zdobywania wiedzy i doświadczeń na innych rynkach i ich transfer do Polski. 
 
Drugą grupę stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, cieszący się dużym zainteresowaniem 
potencjalnych pracodawców w krajach przyjmujących. Dotyczy to m.in. specjalistów w zakresie służby 
zdrowia (w tym przede wszystkim lekarzy wąskich specjalności – anestezjologów, onkologów, ale 
również personelu średniego szczebla opieki medycznej i nad osobami starszymi), naukowców, 
informatyków, elektroników, architektów, również wysokiej klasy specjalistów budowlanych. Motywacją 
do opuszczenia kraju są dla nich przede wszystkim względy ekonomiczne (płaca), ale również długa 
droga lub brak możliwości awansu zawodowego w Polsce. Z tego względu często decydują się oni na 
emigrację długookresową (wieloletnią), uszczuplając w sposób nieodwracalny zasoby siły roboczej w 
Polsce. Ten kierunek emigracji zarobkowej ma dla rynku pracy w sektorze usług niekorzystne 
konsekwencje. Skutkuje z jednej strony odpływem wykwalifikowanej kadry specjalistów i powstawaniem 
luki popytowej o charakterze ilościowym i jakościowym w kraju (co w Polsce jest szczególnie widoczne 
np. w służbie zdrowia), z drugiej zaś niemożnością zwrotu kosztów poniesionych na ich wykształcenie 
(zwracanych poprzez wpływ na tworzenie PKB z tytułu świadczenia pracy). 
 
Następstwem emigracji Polaków do UE stał się rozwój usług migracyjnych i pośrednictwa pracy za 
granicą, tworząc nową jakość na rynku usługowych. Ich liczba w latach 2004 – 2006 wzrosła ponad 
pięciokrotnie. Jednak obserwowana dekoniunktura, dotykająca w pierwszej kolejności wysoko 
rozwinięte rynki, odbija się również na zdolności absorpcji imigrantów zarobkowych. W konsekwencji 
można oczekiwać, iż na polskim rynku pracy pojawi się fala reemigrantów, którzy stracili lub stracą 
pracę w innych krajach UE i zdecydują się na powrót do kraju. Znaczna część z nich poszukiwać będzie 
zatrudnienia w sektorze usług. Skutkiem tego będzie z jednej strony wzrost podaży niektórych usług i 
związana z tym poprawa ich jakości (np. w zakresie usług remontowo-budowlanych, które dotkliwie 
odczuły odpływ wykwalifikowanych kadr do niektórych państw dawnej unijnej piętnastki zgłaszając w 
ostatnich dwóch – trzech latach wyraźny deficyt potencjału ludzkiego), z drugiej ograniczenie 
możliwości występowania pracowników z roszczeniami dotyczącymi warunków pracy (płacowych i 
pozapłacowych) ze względu na wzrost konkurencji.  
 

                                                            
96 Należy przy tym pamiętać, że w chwili rozszerzenia jedynie trzy kraje unijnej piętnastki: W. Brytania, Irlandia i Szwecja 
zdecydowały się na pełną liberalizację dostępu do rynków pracy dla obywateli nowo przyjmowanych państw. Dopiero w 2006 
roku dołączyły do nich Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja i Włochy, a w 2007 roku Niderlandy i Luksemburg. Pozostałe 
kraje mogły stosować restrykcyjną politykę ochrony rynków pracy (głównie wymagając pozwoleń na pracę) do 1 stycznia 
2009 roku, choć w dużej mierze stosowały szereg udogodnień np. otrzymanie pozwolenia na pracę w Norwegii było 
właściwie automatyczne. 4 lata członkostwa w Unii Europejskiej. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych. UKIE, 
Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2008. 
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Na kilkuletni okres funkcjonowania Polski w strukturach jednolitego rynku europejskiego trzeba spojrzeć 
również przez pryzmat zmian na rynku pracy wynikających z dostosowywania się naszej gospodarki do 
modelu funkcjonującego w UE. Jej serwicyzacja pociąga za sobą wzrost zatrudnienia w usługach. Już 
dziś widoczne są trendy dostosowawcze w zakresie rosnącej liczby miejsc pracy w sekcjach obsługa 
nieruchomości i firm oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna pozostała, 
zgodnie z tendencjami obserwowanymi w innych krajach unijnych. Dalsze prognozy przewidują, że do 
roku 2015 liczba zatrudnionych w samych usługach rynkowych wzrośnie w Polsce w stosunku do roku 
2006 o 30%. Obecnie największe zapotrzebowanie zgłaszane jest przez przedsiębiorstwa działające w 
usługach budowlanych, handlu i naprawach. Dochodzą do tego wskazane już branże wymagające 
wysoko wykwalifikowanych kadr (usługi informatyczne, telekomunikacyjne, związane z Internetem a 
także logistyką) oraz usługi dla ludności (co z kolei jest pochodną rozwoju cywilizacyjnego i 
społecznego: starzenia się społeczeństw, wydłużania przeciętnego trwania życia, chorób 
cywilizacyjnych, wzrostu świadomości ekologicznej i ochrony środowiska, wzrostu znaczenia potrzeby 
wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego). 
 
W wyniku zmian zachodzących w sferze regulacji działalności gospodarczej oraz funkcjonowania rynku 
(wzrost konkurencji) następuje rozwój usług biznesowych zorientowanych na pomoc polskim 
przedsiębiorcom w dostosowywaniu się do wymogów unijnych w różnych aspektach (prawnym, 
rachunkowym itp.) lub ekspansji na jednolitym rynku europejskim (doradztwo, konsulting, marketing, 
transport, dystrybucja, sprzedaż itp.). 
 
Niezwykle istotne znaczenie dla perspektyw rynku pracy w sektorze usług stanowi dyrektywa 
usługowa97, wchodząca w życie od 1 stycznia 2010 roku. Przewiduje ona ułatwienia w tworzeniu 
nowych przedsiębiorstw usługowych, w tym upraszczanie procedur administracyjnych oraz świadczenie 
usług na terenie całej Wspólnoty bez jakichkolwiek ograniczeń. Mając na uwadze fakt, że zdecydowana 
większość usług w Polsce jest świadczona przez MSP (w dominującej pod względem liczebności 
podmiotów sekcji „Handel i naprawy” udział przedsiębiorstw mikro i małych wynosi 99,7%) ułatwienia w 
funkcjonowaniu sektora będą miały istotne znaczenie dla wzrostu krajowego rynku usług, a tym samym 
wzrostu zatrudnienia na tym rynku. Wg szacunków różnych grup ekspertów uwolnienie rynku usług 
przyczyni się do powstania na całym rynku unijnym od około 600 tys. nowych miejsc pracy98 do około 
2,5 mln, z czego około 100 tys. ma powstać w perspektywie 3-4 lat w Polsce.99 Będzie to jednak 
wymagało podniesienia jakości usług świadczonych przez krajowe firmy, wdrażania przez nie postępu 
technologicznego i innowacji, które to działania zwiększą ich konkurencyjność wobec firm z innych 
krajów członkowskich.  
 
4. Wnioski i rekomendacje 
 
W okresie po wstąpieniu Polski do UE na rynku pracy w sektorze usług zaobserwowano następujące 
zmiany: 

 w większości sekcji usługowych liczba pracujących w latach 2003-2007 wzrastała; 
 zwiększał się udział pracujących w sekcjach usługowych w łącznej liczbie pracujących w 

gospodarce narodowej; 
 utrzymuje się wysoki udział firm mikro w tworzeniu miejsc pracy, co jest charakterystyczną 

cechą działalności usługowej. Sekcje usługowe stwarzają pole do rozwoju przedsiębiorczości; 
                                                            
97 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca usług na rynku wewnętrznym z dnia 12 grudnia 
2006 roku, Strasburg, 12 grudnia 2006. 
98 Raport “Economic assessment of the barriers to an internal market for services”, Copenhagen Economics, 2005, www. 
copenhageneconomics.com. 
99 Dzięki dyrektywie usługowej UE może powstać 100 tys. nowych miejsc pracy 
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/2029020,85275,6401450.html. 
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 zdecydowanym liderem w sektorze usług w absorpcji siły roboczej jest sekcja handel i naprawy; 
kolejne miejsca zajmują obsługa nieruchomości i firm oraz edukacja; 

 największy wzrost udziału liczby pracujących miał miejsce w sekcjach: pośrednictwo finansowe 
oraz obsługa nieruchomości i firm. Należy to uznać za pozytywny przejaw rozwoju sektora 
usług i gospodarki narodowej. Z doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo 
wynika bowiem, że zrównoważony rozwój wymaga nowych miejsc pracy w tych sekcjach. 
Obejmują one ogół usług świadczonych przez wyspecjalizowane, profesjonalne firmy na rzecz 
innych przedsiębiorstw, w celu zwiększenia ich efektywności, wydajności i konkurencyjności;  

 niektóre sekcje usługowe, np. handel i naprawy, pełnią na rynku pracy rolę katalizatora skutków 
restrukturyzacji gospodarki, absorbując pracowników tracących pracę; 

 zróżnicowanie sekcji usługowych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i 
pozaekonomicznej skutkuje generowaniem miejsc pracy dla pracowników o różnym poziomie 
wykształcenia, 

 oddziaływanie na absorbcję zasobów pracy w sektorze usług odbywa się poprzez wzrastającą 
stopę inwestycji; 

 pod wpływem funduszy UE zachodzą intensywne zmiany w kapitale ludzkim sektora usług; 
 dalszy rozwój otoczenia biznesu będzie sprzyjał powstawaniu nowych firm usługowych i 

rozwojowi już istniejących. 
 
Analiza zmian w udziale poszczególnych sekcji usługowych w rynku pracy nie pozostawia wątpliwości, 
że zmierzają one, chociaż wolno w kierunku obserwowanym od lat zarówno w krajach UE 15 jak i w 
niektórych od niedawna należących do Unii Europejskiej.  
 
Dalszy rozwój rynku pracy w sektorze usług wymaga wspomagania ze strony Ministerstwa Gospodarki. 
Powinno ono być nakierowane w pierwszym rzędzie na kreowanie popytu na pracę. Do działań 
istotnych w tym procesie należy zaliczyć: 

 stwarzanie warunków dla intensywnego rozwoju gałęzi przemysłu wysokich technologii, 
 kontynuację procesu ograniczania barier rozwoju MSP, 
 przyspieszenie budowy infrastruktury transportowej, informacyjnej i telekomunikacyjnej, 
 tworzenie warunków zwiększania napływu do Polski inwestycji zagranicznych, podnoszących 

innowacyjność sekcji usługowych, 
 wykorzystywanie narzędzi silnie wspierających podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw 

usługowych, 
 wspieranie procesu edukacji przedsiębiorców i pracowników, 
 zwiększanie efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych. 

 
Liberalizacja rynku usług, idąca w parze z tworzeniem nowoczesnego otoczenia biznesowego, sprzyjać 
będzie rozwojowi krajowej przedsiębiorczości oraz napływowi inwestycji zagranicznych, także 
tworzących miejsca pracy. Szanse doskonalenia rynku pracy stwarzają również fundusze pomocowe 
UE.  
 
Nie należy jednak przeceniać wpływu uczestnictwa Polski w jednolitym rynku europejskim na rozwój 
krajowych firm usługowych poprzez wzrost ich geograficznego zasięgu na rynki zagraniczne. Bardzo 
wysoki udział MSP w układzie podmiotowym rynku usług przesądza o lokalnym charakterze zasięgu 
działania przeważającej części populacji przedsiębiorstw usługowych. Zagrożeniem dla rozwoju 
przedsiębiorczości w sektorze usług jest spowolnienie polskiej gospodarki, występujące w następstwie 
kryzysu finansowego na światowym rynku. Trudno przewidzieć jego wpływ na krajowy rynek pracy w 
sektorze usług.  
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MIGRACJA A ZATRUDNIENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
W POLSCE 

 
Integracja Polski z Unią Europejską i stopniowa liberalizacja przepływu siły roboczej z Polski do UE-15 
ułatwiła obywatelom polskim podejmowanie pracy za granicą. Wobec wyższych stawek płacowych 
wyjazd zarobkowy za granicę stał się atrakcyjną alternatywą do zatrudnienia w kraju. Od maja 2004 r. w 
miarę wprowadzania ułatwień w kolejnych państwach członkowskich zaobserwowano znaczny wzrost 
emigracji Polaków w porównaniu do poprzednich dziesięcioleci, a jej skalę można uznać za znaczną. 
Wg szacunków GUS100 w końcu 2004 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1 mln 
obywateli polskich (w tym ok. 750 tys. w krajach UE-27). Na koniec 2007 roku liczba Polaków 
przebywających czasowo za granicą wzrosła do ok. 2270 tys. (w tym ok.1.860 tys. w krajach UE-27).  
 
Polska jest krajem emigracyjnym. Liczba obcokrajowców przebywających w Polsce w 2008 r. została 
oszacowana na ok. 10 tys. osób.101 Dla większości z nich Polska stanowi kraj tranzytowy, jedynie 18,6% 
przebywających na terenie Polski obcokrajowców zamierzało zostać tu na dłuższy okres czasu.  
 
Jednocześnie od czasu integracji z Unią Europejską odnotowano w Polsce istotną poprawę głównych 
wskaźników rynku pracy. Od roku 2004 następował systematyczny wzrost liczby zatrudnionych. W roku 
2007 wskaźnik zatrudnienia, określający udział ludności pracującej w wieku 15-64 lat w ogólnej liczbie 
ludności tej grupy wiekowej wyniósł 57% i był o 2,5% wyższy niż w roku 2006.102 Pomimo 
dynamicznego wzrostu wskaźnika zatrudnienia Polska ma nadal jeden z najniższych poziomów 
zatrudnienia w Unii Europejskiej. W 2007 roku wzrost zatrudnienia miał miejsce w prawie wszystkich 
sektorach gospodarki, za wyjątkiem sektora górnictwa, wytwarzania i zaopatrywania w energię 
elektryczną, gaz i wodę, które poddane zostały procesowi restrukturyzacji. Wskaźnik bezrobocia, 
według danych BAEL wyniósł w 2007 r. 9,6% ogółu osób aktywnych zawodowo.103 Pomimo istotnego 
bezrobocia, 31 grudnia 2007 r. istniało 220,1 tys. wolnych miejsc pracy. Najwięcej wakatów było w 
województwach: mazowieckim (38,7 tys.), śląskim (27,3 tys.), wielkopolskim (25,4 tys.), dolnośląskim 
(22,4 tys.) i łódzkim (16,2 tys.).104  
 
Przedsiębiorcy zgłaszali problem „uciekania fachowców z polskiego rynku pracy” i trudności ze 
znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dotychczasowe badania dotyczące wpływu 
migracji na zatrudnienie w przedsiębiorstwach w kraju – oparte na badaniu delfickim (wywiadów z 

                                                            
100 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2007, Warszawa GUS, 2008 r. 
101 Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r., Warszawa, GUS, 2008. Badanie przeprowadzono w 
obiektach zbiorowego zakwaterowania, w których przebywali lub mogli przebywać imigranci. Badanie zostało 
przeprowadzone w II kwartale 2008 r.. Można założyć, iż ich liczba w roku 2007 była zbliżona. 
102 Wpływ emigracji na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa 
Gospodarki, Warszawa, 2008.  
103 Wpływ emigracji na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa 
Gospodarki, Warszawa, 2008. 
104 Statystyczny Województw, Warszawa, GUS, 2008. 
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ekspertami)105 bądź na wywiadach z managerami dużych i średnich przedsiębiorstw kilku wybranych 
sektorów106 nie dawały pełnego obrazu sytuacji. Brak było przekrojowego badania opinii 
przedsiębiorców reprezentujących wszystkie sektory, firmy wszystkich wielkości oraz wszystkie 
województwa kraju. Pierwsze tego rodzaju badanie wykonano w Ministerstwie Gospodarki w 2008 r. 
 
1. Metodologia badania i charakterystyka próby 
 
Emigracja polskich obywateli stanowi jeden z kilku czynników, które mogą być powodem zgłaszanego 
przez przedsiębiorców niedoboru siły roboczej, względnie niedopasowania podaży siły roboczej z 
odpowiednimi kwalifikacjami do popytu na rynku pracy w Polsce. Innymi przyczynami tego zjawiska 
mogą być również m.in.: zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów niektórych dziedzin wskutek 
dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw w okresie ożywienia gospodarczego, realizacja procesów 
restrukturyzacyjnych, rozbieżność pomiędzy priorytetowymi kierunkami kształcenia i popytem na rynku 
pracy, zmniejszenie podaży siły roboczej na rynku wskutek starzenia się społeczeństwa, niska 
mobilność siły roboczej wewnątrz kraju. Wobec tak wielu czynników wpływających na podaż siły 
roboczej na krajowym rynku pracy, jednoznaczna ocena wpływu emigracji Polaków na sytuację na 
polskim rynku pracy jest niezwykle trudna. 
 
W maju i czerwcu 2008 r. Ministerstwo Gospodarki i Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej 
Ministerstwa Gospodarki przeprowadziły badanie ankietowe losowej próby przedsiębiorców. Badaniem 
objęto próbę 6100 przedsiębiorstw (2‰ populacji generalnej), która została wylosowana spośród 
przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie REGON. Ankietowana próba przedsiębiorców była 
reprezentatywna dla całej gospodarki Polski w zakresie: 

- wielkości przedsiębiorstw pod względem ilości osób zatrudnionych (0-9, 10-49, 50-249, 
powyżej 249), 
- przedmiotu działalności wg sekcji PKD (C, D, E, F, G, H, I, J, K, N (PKD 85.11 oraz 85.12)), 
- lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa według województw. 

 
Średni krajowy wskaźnik zwrotności ankiet wyniósł 7,4%. Poziom wskaźnika należy uznać za 
wystarczający do zapewnienia dobrej reprezentatywności do oceny badanego zjawiska w zakresie 
uogólnionej oceny badanej populacji.  
 
Badanie wykazało niewielkie różnice w wynikach dla poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw. Z 
tego względu z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw omówiono tylko kwestie, w których różnice 
wyników były istotne.  
 
2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
 
W porównaniu z końcem grudnia 2006 roku, w 2007 roku zatrudnienie zmalało w ponad 20% 
ankietowanych przedsiębiorstw. Prawie ¼ spośród przedsiębiorstw, w których liczba zatrudnionych 
zmalała, przyznała, że wypowiedzenia umowy dokonali pracownicy. W 16% ankietowanych 
przedsiębiorstw brak zmian ilości zatrudnionych był wynikiem przyjęcia nowych pracowników na miejsce 
pracowników, którzy odeszli.  
 
Istotnym problemem dla przedsiębiorców w 2007 roku stało się zatrzymanie pracowników w firmie. 
Występowanie takich trudności zgłosiło 38% respondentów, a dla kolejnych 10% były to duże trudności. 
                                                            
105 Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce, Badanie eksperckie Delphi, Ośrodek Badań nad Migracjami, 
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2007. 
106 Migracja pracowników – szansa czy zagrożenie?, KPMG, 2008. 
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Pracownicy mając dość duże możliwości wyboru spośród licznych ofert pracy w kraju i za granicą. 
stosunkowo łatwo rezygnowali z pracy, gdy nie spełniała ich oczekiwań. Pracodawcy natomiast 
zabiegali o pozyskanie i zatrzymanie kadr. Rynek pracy był rynkiem pracownika.  
Zatrudnienie znacznie zmalało w takich sekcjach jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę, przetwórstwo przemysłowe oraz transport, gospodarka magazynowa i 
łączność. Ze względu na specyfikę wymienionych branż można przypuszczać, że zmniejszenie 
zatrudnienia w większości z nich (za wyjątkiem przetwórstwa przemysłowego) nie było skutkiem 
wprowadzenia nowych, pracooszczędnych technologii ani realizacji znaczących procesów 
restrukturyzacyjnych, lecz raczej – efektem trudności finansowych przedsiębiorstw lub też skutkiem 
podjęcia innej, lepszej pracy przez osoby zatrudnione dotychczas w tych sektorach. 
 
Zmniejszenie liczby pracowników w większej liczbie przedsiębiorstw niż średnio w kraju (21% 
respondentów w województwie) zaobserwowano w województwach ekonomicznie słabiej 
rozwiniętych107: podlaskim (44% respondentów tego województwa), warmińsko-mazurskim (43%), 
łódzkim (34%), podkarpackim (31%), pomorskim (29%) i kujawsko-pomorskim (28%).  
 
Liczba zatrudnionych wzrosła głównie w firmach dużych (54% ankietowanych tej grupy) i średnich 
(60%). Jednocześnie zmniejszenie ilości osób zatrudnionych najczęściej zaobserwowano również w 
firmach dużych (29%). Wynik ten wydaje się być skutkiem efektu skali, tzn. w większej zbiorowości 
zjawisko nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy jest częstsze niż w zbiorowości małej.  
 
3. Migracja pracowników a zatrudnienie w przedsiębiorstwach w Polsce 
 
Pracownicy, którzy zaprzestali pracy w przedsiębiorstwach często wyjeżdżali za granicę. W 6% 
ankietowanych firm wszystkie osoby, które zakończyły swoje zatrudnienie w firmie, emigrowały. 
Kolejnych 38% respondentów przyznało, że niektóre z osób, które wcześniej pracowały w firmie 
wyjechały za granicę. Biorąc jednocześnie pod uwagę, że 20% ankietowanych nie posiadało informacji 
na temat dalszych losów swoich byłych pracowników, a więc nie można wykluczyć, iż również niektórzy 
z nich podjęli pracę za granicą, należy stwierdzić, że skala zjawiska rezygnacji z zatrudnienia w kraju na 
rzecz pracy za granicą była znaczna.  
 
Najczęściej za granicę wyjeżdżali byli pracownicy sekcji: przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, 
transportu, gospodarki magazynowej i łączności oraz handlu hurtowego i detalicznego. Skala emigracji 
pracowników sektora ochrony zdrowia i pomocy społecznej w stosunku do emigracji pracowników 
innych branż nie była szczególnie duża. Nie zaobserwowano znacznej korelacji (0,27) pomiędzy 
sektorami, w których zatrudnienie uległo zmniejszeniu i sektorami, których wszyscy lub niektórzy 
pracownicy wyjechali za granicę. Nie istnieje zatem bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy 
pomiędzy emigracją i redukcją zatrudnienia w przedsiębiorstwach w poszczególnych sektorach 
gospodarki. Należałoby więc domniemywać, że znaczna liczba osób zmieniając pracę zmieniała 
jednocześnie branżę, w której była zatrudniona, ale pozostawała nadal w kraju, bądź też osoby, które 
wyemigrowały zostały zastąpione poprzez nadwyżkę siły roboczej, która dotychczas była bezrobotna 
lub przebywała poza Polską.  
 
Istotny wpływ na wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach w Polsce i w poszczególnych sektorach 
gospodarki mieli powracający z zagranicy Polacy. Stanowili oni aż 21% nowo zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach w 2007 roku, co świadczy o znacznych rozmiarach migracji powrotnej Polaków i ich 
stosunkowo szybkiej asymilacji na krajowym rynku pracy. Powracający Polacy licznie podejmując pracę 

                                                            
107 Za “ekonomicznie słabiej rozwinięte województwa” uważane są województwa, w których zgodnie z danymi GUS poziom 
PKB na mieszkańca był niższy niż średni poziom PKB na mieszkańca w Polsce.  
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w sektorach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, hoteli i restauracji oraz transportu, gospodarki 
magazynowej i łączności w znacznym stopniu zastępowali tych, którzy właśnie podjęli decyzję o 
wyjeździe.  
Wykres 47. Emigracja pracowników, którzy odeszli z przedsiębiorstw w Polsce (% przedsiębiorstw w 
sekcji) 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie bazy danych CISG. 
 
Wykres 48. Zatrudnienie powracających Polaków w przedsiębiorstwach w Polsce (% przedsiębiorstw, 
które zatrudniły powracających Polaków) 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie bazy danych CISG. 
 
W przeciwieństwie do powracających Polaków, obcokrajowcy nie mieli znacznego wpływu na 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach w Polsce. Zaledwie 4% nowych pracowników firm w 2007 roku nie 
było obywatelami polskimi, wśród nich 3/4 stanowili obywatele krajów Unii Europejskiej. Obcokrajowcy 
rzadko byli zatrudniani w branżach, z których polscy pracownicy wyemigrowali. Nieliczni obcokrajowcy 
podjęli pracę w sektorach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz transportu, gospodarki 
magazynowej i łączności. Najwięcej obcokrajowców znalazło natomiast zatrudnienie w sektorze 
pośrednictwa finansowego, cechującego się średnią skalą emigracji byłych polskich pracowników.  
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Wykres 49. Obcokrajowcy wśród nowozatrudnionych w przedsiębiorstwach w Polsce w 2007 r.  
(% przedsiębiorstw) 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie bazy danych CISG. 
 
Wykres 50. Emigracja osób, które odeszły z pracy w 2007 r. wg województw. Odpowiedź: „wszyscy byli 
pracownicy wyemigrowali” (% przedsiębiorstw). 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie bazy danych CISG. 
 
W przekroju regionalnym odnotowano znaczną korelację pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw w 
województwie, których wszyscy byli pracownicy wyemigrowali i poziomem PKB na mieszkańca w 
województwie. Najwięcej firm, których wszyscy pracownicy, którzy odeszli w 2007 r. wyjechali za 
granicę było w województwach: podlaskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie wymienione 
regiony są stosunkowo słabiej rozwinięte gospodarczo i w związku z tym oferują gorsze perspektywy 
rozwoju zawodowego, co może stanowić motywację do poszukiwania pracy w innych regionach lub 
państwach. Generalnie mobilność siły roboczej wewnątrz kraju była niska. Polacy raczej preferowali 
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zarobkowe wyjazdy za granicę, najprawdopodobniej ze względu na potencjalną możliwość uzyskania 
znacznie wyższego wynagrodzenia.  
 
W przekroju regionalnym, firm, z których niektórzy pracownicy, którzy odeszli w 2007 r. wyjechali za 
granicę, najwięcej było w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim oraz podkarpackim. W 
wymienionych województwach poziom PKB na mieszkańca był niższy od średniego poziomu PKB na 
mieszkańca w Polsce, jednak korelacja pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw w województwie, z których 
niektórzy byli pracownicy wyemigrowali i poziomem PKB na mieszkańca w województwie była 
nieznaczna.108  
 
W wymienionych wyżej sześciu województwach odnotowano również redukcję zatrudnienia w znacznej 
liczbie przedsiębiorstw. Zaobserwowano wysoką korelację (0,57) pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw, 
w których zatrudnienie uległo zmniejszeniu i odsetkiem przedsiębiorstw, z których wszyscy byli 
pracownicy wyemigrowali. Wskazuje to na silny związek pomiędzy spadkiem liczby zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach i emigracją na poziomie województw. 
 
Wykres 51. Emigracja osób, które odeszły z pracy w 2007 r. wg województw. Odpowiedź: „niektórzy byli 
pracownicy wyemigrowali” (% przedsiębiorstw). 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie bazy danych CISG. 
 

                                                            
108 Brak wyraźnej zależności pomiędzy tymi dwoma wielkościami może być skutkiem użycia w ankiecie trudnego do 
kwantyfikacji pojęcia: „niektórzy”, co utrudnia wykazanie, iż emigracja z regionów stosunkowo biedniejszych, była większa 
niż z regionów stosunkowo bogatszych. 
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4. Niedobory kadrowe i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw 
 
Przedsiębiorstwa w Polsce miały zauważalne trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk pracy. W 
20% badanych przedsiębiorstw na ogłoszenie o pracy nie odpowiedział żaden kandydat. W 25% 
ankietowanych firm ofertą pracy zainteresowany był tylko jeden kandydat i pracodawcy nie mieli 
możliwości wyboru. Jedynie do 20% przedsiębiorstw zgłosiło się więcej niż 5 kandydatów na jedno 
stanowisko.   
 
Najniższą liczbę kandydatów ubiegających się o stanowisko pracy odnotowano w województwie 
lubuskim, podkarpackim i podlaskim, a więc w regionach, w których najwięcej firm przyznało, że 
wszyscy byli pracownicy wyemigrowali. Wskazuje to na zależność pomiędzy emigracją a niedoborem 
siły roboczej na rynku pracy na poziomie województw. Niedobory kadrowe na poziomie województw nie 
są znacząco uzupełniane przez powracających z zagranicy Polaków, gdyż poszukując 
satysfakcjonujących warunków płacowych często osiedlają się w innym miejscu niż mieszkali przed 
wyjazdem z kraju. Świadczyć może o tym fakt, iż najwięcej kandydatów na ofertę pracy odpowiedziało 
w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim i mazowieckim – regionach o stosunkowo 
wysokiej wartości PKB na mieszkańca. 
 
Wykres 52. Ilość kandydatów na wolne miejsca pracy wg województw 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie bazy danych CISG. 
 
Brak kandydatów do pracy najdotkliwiej odczuli pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, hoteli i restauracji, obsługi nieruchomości, handlu hurtowego i detalicznego oraz transportu, 
gospodarki magazynowej i łączności. Powyższe wyniki tylko w zakresie niedoboru siły roboczej w 
sektorach medycznym i transportu potwierdzają rezultaty badania delfickiego przeprowadzonego przez 
Ośrodek Badań nad Migracjami.109  
                                                            
109 Do innych branż, w których OBM (2007) odnotował silny niedobór siły roboczej należały: budownictwo, drogownictwo, 
rolnictwo, ogrodnictwo, przetwórstwo oraz przemysł stoczniowy; Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce, 
Badanie eksperckie Delphi, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2007 



  138 

Wykres 53. Na wakat nie zgłosił się żaden kandydat (% firm w branży) 
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Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie bazy danych CISG. 
 
Nie zaobserwowano bezpośredniego związku pomiędzy branżami przedsiębiorstw, których wszyscy 
pracownicy wyemigrowali i branżami, w których na wakat nie zgłosił się żaden kandydat110.  
 
Jednak nawet gdy kandydaci zgłaszali się, pracodawcy często mieli trudności z zapełnieniem wakatów. 
Głównymi przyczynami niezapełnienia wakatów były: zbyt wysokie oczekiwania płacowe (50% 
respondentów) i brak wymaganych kwalifikacji osób aplikujących na stanowisko (33%). Najczęściej 
pracodawcy nie mogli zapełnić wakatów dla pracowników z wykształceniem technicznym (13% 
ankietowanych posiadało wolne miejsca pracy dla pracowników ze średnim wykształceniem 
technicznym i 11% respondentów – dla pracowników z wyższym wykształceniem technicznym) oraz z 
wykształceniem zawodowym (24% przedsiębiorców informowało o niezapełnionych wakatach). Znaczna 
liczba niezapełnionych wakatów była zatem efektem: 

 wynikającej z niedopasowania priorytetowych kierunków edukacji do potrzeb pracodawców 
niewystarczającej podaży siły roboczej z odpowiednimi kwalifikacjami,  

 wzrostu popytu na siłę roboczą w efekcie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw w okresie 
ożywienia gospodarczego, 

 zbyt wygórowanych oczekiwań płacowych nielicznych, posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
aplikujących kandydatów.  

 
Braki kadrowe nie miały wpływu na rozwój działalności w 66% ankietowanych przedsiębiorstw. Jednak 
w 20% firm niedobory kadrowe spowodowały ograniczenie liczby zamówień, a kolejnym 9% 
respondentów uniemożliwiły ekspansję na nowe rynki.  
 
W celu dostosowania się do sytuacji na rynku pracy (niedoboru pracowników o poszukiwanych 
kwalifikacjach) i zapełnienia wakatów, firmy głównie podnosiły pensje zatrudnionym. Ważnymi 
działaniami były również: rozszerzenie obowiązków pracowniczych, oferowanie wyższych płac podczas 
naboru. Do dość ważnych działań, które podjęto, aby przeciwdziałać trudnościom z zatrudnieniem 
respondenci zaliczyli: zwiększenie ilości nadgodzin, wdrożenie nowych technologii produkcyjnych, 
przekazanie pracownikom większej ilości uprawnień decyzyjnych oraz zlecenie części zadań 
podwykonawcom. 

                                                            
110 Korelacja pomiędzy tymi wielkościami jest nieistotna i wynosi 0,03. Należałoby domniemywać, iż emigracja nie była 
główną przyczyną niedoboru siły roboczej w przekroju sektorowym. 
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5. Podsumowanie 
 
Migracja siły roboczej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wywarła istotny wpływ na 
zatrudnienie i działalność przedsiębiorstw w Polsce. Wyjazdy zarobkowe osób uprzednio zatrudnionych 
w firmach w kraju stały się zjawiskiem o znacznej skali. Jednocześnie odnotowano znaczą liczbę 
Polaków, którzy po powrocie z emigracji podjęli pracę w przedsiębiorstwach w Polsce. W przekroju 
branżowym powracający w znacznym stopniu stali się substytutem pracowników wyjeżdżających za 
granicę.  
 
Imigracja natomiast - w związku z niewielką liczbą zatrudnionych obcokrajowców - nie miała większego 
wpływu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach w Polsce. Obcokrajowcy nie byli najczęściej zatrudniani w 
branżach, w których odnotowano największe niedobory siły roboczej, ani też w branżach, z których 
polscy pracownicy wyjeżdżali na emigrację. Imigranci nie substytuowali polskiej siły roboczej.  
 
Zaobserwowano silny związek pomiędzy emigracją pracowników i spadkiem zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach na poziomie województw, co wskazuje na dość niską mobilność siły roboczej 
wewnątrz kraju. Nie stwierdzono jednak bezpośredniej zależności pomiędzy emigracją zatrudnionych i 
spadkiem zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki, a więc emigracja nie była 
prawdopodobnie główną przyczyną niedoborów kadrowych w branżach.  
 
Pracodawcy starali się przeciwdziałać trudnościom kadrowym głównie oferując wyższe wynagrodzenia. 
Spowodowało to wzrost kosztów pracy i powstanie presji płacowej. Niedobory kadrowe nie wywarły 
jednak istotnego wpływu na rozwój większości przedsiębiorstw w Polsce, w co piątym przedsiębiorstwie 
przyczyniły się do ograniczenia liczby zamówień, a w prawie co dziesiątym uniemożliwiły ekspansję na 
nowe rynki. 
 
Oznaki spowolnienia gospodarczego, które pojawiły się pod koniec 2008 r. w Polsce mogą przyczynić 
się do zmniejszenia popytu na pracę w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie obecna skala emigracji 
oraz skala powrotów Polaków mogą ulec istotnym zmianom w wyniku ewentualnego pogarszania się 
sytuacji gospodarczej w krajach Europy Zachodniej i w Polsce, skutkując przemieszczaniem się 
pracowników tam, gdzie popyt na siłę roboczą będzie większy.  
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CZY POLSKA PO 5 LATACH CZŁONKOSTWA W UE  
JEST GOTOWA DO PRZYJĘCIA EURO  
- STAN OBECNY I PERSPEKTYWA 
 
Wstępując do Unii Europejskiej (UE), Polska zobowiązała się przystąpić w przyszłości do strefy euro 
oraz prowadzić wspólną politykę pieniężną i kursową z krajami już należącymi do Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW). Od 1 maja 2004 r. Polska bierze udział w III etapie UGW z odroczeniem przyjęcia 
wspólnej waluty europejskiej – euro. Polska powinna zatem przystąpić do strefy euro, po wypełnieniu 
niezbędnych warunków. Przepisy prawne UE nie narzucają jednak wprost terminu, w jakim niezbędne 
jest wypełnienie kryteriów przynależności do obszaru euro. 
 
Celem niniejszego opracowania jest zatem udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy ostatnie 
pięć lat, obejmujące również obecny kryzys światowy, były okresem wystarczający do tego, aby 
przygotować polską gospodarkę do przyjęcia euro, a jeżeli nie, to jak kształtuje się przyszłość w tym 
zakresie? 
 
W pracy przeprowadzono analizę konwergencji nominalnej i realnej polskiej gospodarki ze strefą euro. 
Wskazano korzyści, jakie Polska wyniosła z pięcioletniego członkostwa w UE, pod kątem dalszego 
etapu integracji z rynkiem unijnym, tj. przyjęcia wspólnej waluty. Przedstawiono aktualny stan oraz 
perspektywę spełniania kryteriów umożliwiających wstąpienie do UGW. 
 
1. Konwergencja gospodarcza na tle pięcioletniego członkostwa w UE 

 
Wstąpieniu Polski do UE towarzyszyło zniesienie barier w wymianie handlowej oraz liberalizacja 
obrotów kapitałowych. Ta zmiana, której przypisać można charakter strukturalny, skutkowała 
tworzeniem się coraz silniejszych więzi z rynkiem strefy euro, i to zarówno w zakresie handlowym, jak i 
finansowym. Z perspektywy minionych pięciu lat można zauważyć dość istotne, w sensie pozytywnym, 
zmiany w zakresie konwergencji gospodarek Polski i strefy euro. Należy zaznaczyć, że jest to kluczowe 
zagadnienie przy rozpatrywaniu gotowości danego kraju do przyjęcia wspólnej waluty, wraz ze 
wszystkimi konsekwencjami z tego tytułu płynącymi. Aby struktura gospodarek i synchronizacja cykli 
koniunkturalnych mogły stać się zbieżne w możliwie wysokim stopniu, konwergencja powinna 
przebiegać na wielu płaszczyznach. Dotyczy to zarówno zacieśniania realnych więzi gospodarczych, co 
znajduje wówczas odzwierciedlenie m.in. w wysokim poziomie udziału wymiany handlowej ze strefą 
euro, napływie inwestycji, jak i kształtowaniem się istotnych, z punktu widzenia wspólnego obszaru 
walutowego, wskaźników ekonomicznych kraju akcesyjnego, czyli kryteriów konwergencji, tj. inflacji, 
stóp procentowych itd. 
 
Rozpatrując konwergencję realną, należy zauważyć, że obecnie głównym partnerem handlowym Polski 
jest strefa euro. Zaś główną walutą w transakcjach handlowych – euro. 
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Tabela 62 Udział EUR, USD i PLN w płatnościach towarowych i usługowych zarejestrowanych przez 
system bankowy w 2007 r. (%) 

Towary Usługi Symbol waluty Eksport Import Eksport Import 
USD 17,90 26,95 21,09 24,64 
EUR 69,74 59,09 56,27 53,94 
PLN 9,09 11,26 18,60 15,62 
Inne 3,98 2,70 4,05 5,80 

Źródło: Opracowanie DAP MG na podstawie danych NBP. 
 
Z powyższego zestawienia można zauważyć, że płatności w euro za polski eksport towarów, w 2007 r., 
wyniosły blisko 70% w całym eksporcie, a dla importu ten udział osiągnął poziom niespełna 60%. Sam 
udział eksportu towarów do strefy euro w polskim eksporcie ogółem wyniósł w tym czasie 52%, a 
importu do Polski z tego obszaru 56%111. Jeszcze wyższe powiązania gospodarcze pomiędzy Polską a 
UGW można odnotować w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Dane za rok 2007 
wskazują, że 73% środków zaangażowanych w Polsce z tytułu BIZ pochodziło od podmiotów mających 
siedzibę na terenie UGW. Jeżeli chodzi o inwestycje portfelowe w tym okresie, to udział strefy euro 
wyniósł 54% ogółu napływu inwestycji portfelowych do Polski112. 
 
Powyższe dane świadczą o dość istotnych powiązaniach gospodarczych z UGW. Należy zaznaczyć, że 
wstąpienie Polski do UE w 2004 r. nie było czynnikiem, który w sposób istotny, skokowy podniósłby 
wartości omawianych parametrów. Przed przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej kształtowały się 
one na podobnych poziomach. Można natomiast zauważyć dość istotne zmiany, jakie dokonały się na 
rynku walutowym. Poniższa tabela ukazuje strukturę obrotów walutowych w latach 2004 i 2007. 
 
Tabela 63Struktura walutowa obrotów na rynku kasowym w 2004 i 2007 r. (w %) 

Rok/ waluta EUR USD 
2004 18,6 34,9 
2007 53,5 7,9 

Źródło: J. Bilski, M. Janicka, (2009), Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II, „Ekonomista”, nr 1, Wydawnictwo 
Key Text., Warszawa, s. 99. 
 
Przedstawione dane wskazują, że po przystąpieniu Polski do UE zwiększył się istotnie wolumen 
obrotów na parze walutowej EUR/PLN. Wzrost roli euro na polskim rynku walutowym związany był 
zarówno z rozliczaniem transakcji handlowych i finansowych na rynku międzynarodowym, jak również z 
transferami funduszy strukturalnych z budżetu UE. 
 
W świetle powyższych danych można stwierdzić, że wstąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej 
usprawniło postępujący proces konwergencji gospodarczej, w ramach którego pełna liberalizacja 
obrotów kapitałowych stworzyła nowe warunki dla rynku walutowego, w tym możliwość zamiany złotego 
na euro. Ta szansa, a zarazem i wyzwanie dla polskiej gospodarki, może być jednak zrealizowana po 
uprzednim wypełnieniu kryteriów, według których Komisja Europejska (KE) oraz Europejski Bank 
Centralny (EBC) oceniają gotowość kraju kandydującego do przyjęcia wspólnej waluty. 

                                                            
111 J. Bilski, M. Janicka, (2009), Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II, „Ekonomista”, nr 1, Wydawnictwo Key 
Text., Warszawa, s. 106. 
112 Ibidem, s. 107. 
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2. Nominalne kryteria konwergencji – stan obecny i perspektywa 
 
Formalnym warunkiem przyjęcia euro przez państwo członkowskie UE jest osiągnięcie trwałej 
konwergencji nominalnej i prawnej. KE i EBC oceniają stopień konwergencji nominalnych parametrów 
makroekonomicznych, zgodności legislacji krajowej z wymogami traktatu, w tym czy zostały spełnione 
wymogi ustawowe dotyczące krajowych banków centralnych. Jako że zgodność ustawodawstwa leży 
poza obszarem analiz ekonomicznych i zależy wyłącznie od woli jej spełnienia przez kraj aspirujący do 
przyjęcia wspólnej waluty, to obszar ten nie będzie przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu. 
Uwaga zostanie skoncentrowana na otoczeniu makroekonomicznym, w pewnym sensie 
uwarunkowanym egzogenicznie, a nie na obszarze, w ramach którego zachodzące zmiany są jedynie 
wynikiem podejmowanych decyzji. 
 
Ocena zdolności kraju pretendującego do wstąpienia do UGW następuje na podstawie spełnienia 
kryteriów konwergencji dotyczących aspektów fiskalnych (dyscypliny finansów publicznych) oraz 
monetarnych (stabilności cen, poziomu długoterminowej stopy procentowej i stabilności kursu 
walutowego), tj. na podstawie kryteriów z Maastricht. Głównym celem stosowania powyższych kryteriów 
jest zweryfikowanie, czy gospodarka kraju kandydującego może w sposób stabilny funkcjonować, gdy 
pozbawi się ją autonomicznej polityki pieniężnej i ograniczy ekspansję fiskalną. Dwuletni pobyt w 
systemie stabilizacyjnym (ERM II) ma za zadanie przetestować trwałość konwergencji. Jednocześnie 
wprowadzenie waluty do ERM II ma również na celu wypracowanie oraz pogłębienie mechanizmów 
absorpcji szoków zewnętrznych, których główna siła była dotychczas pochłaniana przez zmiany 
dostosowawcze w poziomie kursu walutowego, a więc dzięki działaniu tzw. automatycznego 
stabilizatora. Rezygnacja z tego narzędzia oznacza, że gospodarka musi wykorzystać inne kanały 
dostosowawcze, tj. politykę fiskalną i/lub rynek pracy. 
 

2.1. Kryteria fiskalne 
Kryterium fiskalne dotyczy procentowej wielkości deficytu oraz długu instytucji rządowych i 
samorządowych w PKB. Udział deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB mierzony 
w cenach rynkowych w roku poprzedzającym ocenę, czy kryteria są spełnione, nie powinien 
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 pp. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2007 r. wyniósł 44,9% 
PKB (wobec 47,7% w 2006 r.), utrzymując się nadal znacząco poniżej wartości referencyjnej. Nie 
można jednak stwierdzić, że kryterium fiskalne zostało spełnione, ponieważ Polska objęta była 
procedurą nadmiernego deficytu. W czerwcu 2008 r. KE rekomendowała Radzie Ministrów Finansów 
(ECOFIN) zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Polska podlegała tej procedurze, będącej 
unijnym narzędziem dyscypliny fiskalnej, od wejścia do UE w 2004 r. KE uznała, że deficyt sektora 
finansów publicznych, który wyniósł w 2007 r. w Polsce 2,0% PKB, został obniżony poniżej określonego 
w kryteriach konwergencji z Maastricht maksymalnego pułapu (3,0%) „w sposób trwały i wiarygodny”. 8 
lipca 2008 r. Rada Ministrów Finansów przyjęła rekomendację KE i podjęła decyzję o zakończeniu 
wobec Polski procedury nadmiernego deficytu. Od tego momentu Polska zaczęła spełniać nominalne 
kryteria konwergencji z Maastricht w zakresie polityki fiskalnej. 
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Tabela 64. Stan obecny oraz prognoza deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 
Polsce (w %) 
 2008 2009 2010 2011 
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB -3,9  -2,5 -2,3 -1,9 
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB 47,1 45,8 45,5 44,8 
Źródło: Program Konwergencji - Aktualizacja 2008, wykonanie 2008 r. wg notyfikacji fiskalnej (kwiecień 2009 r.) 
 
Pogorszenie sytuacji fiskalnej w 2008 r. wynika przede wszystkim z gorszej sytuacji 
makroekonomicznej, tj. spowolnienia tempa wzrostu PKB oraz z wprowadzanych zmian strukturalnych, 
zwłaszcza kontynuowanej redukcji klina podatkowego, co łącznie skutkuje obniżeniem poziomu 
dochodów budżetowych. Jednocześnie mając na uwadze obecną oraz, w krótkim i średnim okresie, 
przyszłą sytuację gospodarczo-finansową na rynku krajowym i międzynarodowym, wysoce 
prawdopodobne staje się pogorszenie kondycji fiskalnej w kolejnych kwartałach. Jeżeli jednak zostanie 
utrzymana restrykcja w polityce fiskalnej - spadek dochodów sektora instytucji rządowych oraz 
samorządowych będzie neutralizowany osłabieniem ekspansji po stronie wydatkowej. 
 

2.2. Kryterium inflacyjne 
Kryterium stabilności cen ogranicza wysokość dopuszczalnej stopy inflacji. Średnia stopa inflacji w roku 
poprzedzającym badanie nie powinna być wyższa niż o 1,5 pp. od średniej dla trzech krajów o 
najniższych (nieujemnych) wskaźnikach. Zgodnie z przyjętą metodologią inflacja powinna być mierzona 
za pomocą zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer 
Prices – HICP). Wskaźnik średniorocznej inflacji w Polsce na koniec 2007 r. wyniósł 2,6%113. Średnia 
dla trzech krajów o najniższych wskaźnikach wyniosła 1,3%. Uwzględniając dodatkowe 1,5 pp. można 
stwierdzić, że w pierwszej połowie 2008 r. Polska spełniła kryterium inflacyjne, dla którego wartość 
referencyjna za rok poprzedzający badanie, tj. 2007, według powyższego wyniosła 2,8%114. W okresie 
od lutego do września 2008 r. poziom inflacji był równy wartości referencyjnej, a w IV kwartale 2008 r. ją 
przekroczył. 
 
Na podstawie prognoz inflacji dla poszczególnych krajów UE przedstawionych przez KE w styczniu 
2009 r. oraz na podstawie Programów Konwergencji i Programów Stabilizacji poszczególnych krajów 
można szacować, iż wartość referencyjna kryterium stabilności cen może wynieść 1,9-2,2% w 2009 r. i 
2,7-3,1% w 2010 r.115 Według Programu Konwergencji - Aktualizacja 2008 prognoza dynamiki cen 
konsumpcyjnych (HICP) w Polsce przedstawia się następująco: 2,9% w 2009 r. oraz na poziomie celu 
inflacyjnego (2,5%) w kolejnych dwóch latach, tj. w 2010 i 2011 r. Biorąc pod uwagę powyższe 
wskaźniki można zakładać, że w perspektywie do dwóch lat Polska powinna ponownie zacząć spełniać 
kryterium stabilności cen. 

                                                            
113 Źródło: Dane Eurostatu. 
114 Źródło: Obliczenia DAP MG. 
115 Źródło: Informacja w sprawie perspektyw wypełniania przez Polskę kryteriów nominalnych konwergencji, Ministerstwo 
Finansów, luty 2009. 
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Wykres 54. Kryterium inflacyjne 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych Eurostatu. 
 
Należy zaznaczyć, że jest to założenie optymistyczne. Po pierwsze, przyjęte wartości oscylują wokół 
dopuszczalnej granicy wypełniania kryteriów. Po drugie, powyższa prognoza nie uwzględnia 
wystąpienia w przyszłości dodatkowych szoków sprowadzających inflację w pozostałych krajach UE do 
niższego od zakładanego poziomu. Obecna recesja w UE znacznie silniej działa dezinflacyjnie niż 
uprzednio zakładane spowolnienie gospodarcze dla tego obszaru116. Stąd bez ewentualnego 
zacieśnienia polityki monetarnej w najbliższej przyszłości, a takie ze względu na obecną sytuację 
gospodarczą w Polsce jest mało prawdopodobne, może powstać problem ze spełnieniem tego 
kryterium na koniec 2010 r., czyli okresu za jaki byłoby rozpatrywane kryterium inflacyjne, przy 
zakładanym przystąpieniu do UGW z początkiem 2012 r. Z kolei, jeżeli przyjąć scenariusz 
sprowadzania inflacji do bezpiecznego poziomu pod względem kryterium unijnego, to towarzyszący 
temu działaniu wzrost stóp procentowych może oznaczać dalsze zagrożenie wynikające z 
ukształtowania się w Polsce realnych stóp procentowych na ujemnym poziomie po przystąpieniu do 
strefy euro117, o czym będzie mowa niżej. 
 

2.3. 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 ze 
stóp procentowych w trzech krajach UE, charakteryzujących się największą stabilnością cen (najniższy, 
nieujemny wskaźnik HICP), oraz dodanie do otrzymanej średniej 2,0 pp. 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. 
 
Od października 2005 r. średnioroczny poziom rentowności polskich 10-letnich obligacji skarbowych 
kształtuje się poniżej wartości referencyjnej. 
 

                                                            
116 W IV kwartale 2008 r. odnotowano spadek PKB w całej UE o 1,1%. 
117 M. Mucha, (2009), Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro, „Ekonomista”, (1), 
Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 111-133. 
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Wykres 55. Spełnianie przez Polskę kryterium stóp procentowych 
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Źródło: DAP MG na podstawie danych EBC. 
 
Biorąc pod uwagę przyjętą ścieżkę inflacji oraz obecne założenia polityki fiskalnej, można by oczekiwać, 
że w warunkach zrównoważonej sytuacji gospodarczej wewnętrznej i zewnętrznej, w średnim terminie 
Polska spełniałaby kryterium stopy procentowej. Jednak w związku z prognozowanym pogorszeniem 
sytuacji w finansach publicznych, głównie po stronie dochodów, można oczekiwać wzrostu potrzeb 
pożyczkowych państwa, a więc i podaży na rynku długu, co będzie skutkowało jednocześnie wzrostem 
długoterminowych stóp procentowych. Zatem za dość prawdopodobne można przyjąć, że przejściowo, 
w ciągu najbliższych dwóch lat, Polska nie będzie spełniała tego kryterium. 
 

2.4. Kryterium kursowe 
Kryterium kursowe stanowi warunek uczestnictwa w mechanizmie kursowym (ERM II). Zgodnie z nim 
kraj członkowski powinien być zdolny do respektowania, bez szczególnych napięć, normalnego 
przedziału wahań kursów walut przewidzianego w ramach mechanizmu kursowego przynajmniej w 
ciągu ostatnich dwóch lat przed badaniem dotyczącym spełnienia kryteriów spójności. Kryterium to 
uznaje się za spełnione, jeśli kraj utrzymywał kurs swojej waluty w przedziale wahań w ramach 
Europejskiego Systemu Walutowego przez okres co najmniej dwóch lat przed datą badania kryteriów 
spójności. 
 
Polska nie uczestniczyła do tej pory w ERM II. Zatem podstawową przyczyną niespełnienia kryterium 
kursowego były względy formalne. Można natomiast pokusić się o rozważenie scenariuszy 
alternatywnych, które określiłyby możliwość spełnienia tego warunku przy ewentualnym uczestnictwie w 
walutowym systemie stabilizacyjnym. Po pierwsze, wydarzenia ostatnich kilku kwartałów na 
międzynarodowym rynku walutowym stwarzają negatywny obraz dla hipotetycznego, w tym czasie, 
pobytu w ERM II. Należy zauważyć, że pasmo wahań kursu złotego względem euro powinno zawierać 
się wówczas w pewnym przedziale, np. +/- 15% od przyjętego poziomu centralnego. Gdyby Polska 
przystąpiła do ERM II na początku lub w połowie 2008 r., to tego ograniczenia nie spełniłaby bez 
dodatkowych ingerencji. Powstałaby konieczność interwencji Narodowego Banku Polskiego (NBP) na 
rynku walutowym, aby móc utrzymać kurs w pożądanym przedziale.  
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Mając na uwadze impet i ramy czasowe deprecjacji polskiej waluty118, skala dokonywanych interwencji 
musiałaby być intensywna zarówno pod względem częstotliwości, jak i strumienia rezerw do tego 
użytych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że oprócz wypełnienia kryterium kursowego, 
jakim jest utrzymanie waluty w pewnym przedziale, np. przyjęte tu +/- 15%, KE formułując swoją ocenę 
patrzy również na częstotliwość interwencji banku centralnego kraju akcesyjnego. Taka skala i 
częstotliwość interwencji na rynku walutowym, jaka by miała miejsce w ciągu ostatniego roku, stałaby 
się najprawdopodobniej dla KE podstawą do orzeczenia o niespełnieniu przez Polskę kryterium 
kursowego. 
 
Drugi przyjęty do rozważenia scenariusz zakłada wejście do ERM II w połowie 2009 r., czyli w terminie 
deklarowanym przez Rząd RP. Podstawą sukcesu przeprowadzenia tej dwuletniej operacji będą 
głównie dwa czynniki, a mianowicie dalsza globalna i wewnętrzna sytuacja makroekonomiczna, w tym 
na rynku walutowym, oraz przyjęty kurs po jakim zostanie wprowadzony złoty do walutowego systemu 
stabilizacyjnego. O ile światowa sytuacja gospodarcza jest trudna do przewidzenia, mając tym bardziej 
na uwadze jej zmienny wpływ w skutkach na polski rynek walutowy, to zasadne wydaje się ograniczenie 
rozważań do samego poziomu złotego przy wejściu do ERM II. Paradoksalnie, należy stwierdzić (ex 
post), że obecnie napięta sytuacja gospodarcza stwarza większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie 
testu kryterium kursowego, niż by to miało miejsce rok temu, na tle niczym niezakłóconego wzrostu 
gospodarczego. Jak zostało wskazane powyżej, w świetle osłabienia złotego w 2008 r., Polska nie 
spełniłaby tego kryterium. Stąd, już sam brak możliwości spełnienia kryterium w ciągu ostatniego roku 
daje nie gorszą perspektywę na przyszłość. Odnosząc się do poziomu kursu, to będzie on miał 
znaczenie w aspekcie ewentualnych interwencji na rynku walutowym. Należy przypomnieć, że w trakcie 
pobytu w systemie stabilizacyjnym, kraj akcesyjny może dokonać rewaluacji swojej waluty, tj. złoty 
będzie mógł być aprecjonowany do nowego poziomu centralnego. Nie będzie mógł być natomiast 
deprecjonowany powyżej dopuszczalnego ograniczenia pasma wahań, co jest spójne z interesem i 
konkurencyjnością pozostałych członków UGW. A zatem z dwóch powodów pożądane wydaje się 
ustanowienie kursu złotego tak aby był on nieco słabszy od poziomu równowagi długookresowej. Po 
pierwsze, wpływa to pozytywnie na konkurencyjność gospodarki akcesyjnej. Po drugie, co jest 
istotniejsze z punktu widzenia pozytywnego przejścia przez dwuletni test, zmniejsza się 
prawdopodobieństwo deprecjacji, która wymaga potencjalnie większej skali interwencji niż aprecjacja. 
Dodatkowo, ewentualna presja na aprecjację złotego nie będzie skutkowała koniecznością interwencji, 
ponieważ w trakcie pobytu w ERM II można niesymetrycznie zmienić kurs centralny. Inaczej mówiąc, w 
ciągu dwuletniego pobytu w systemie stabilizacyjnym, kurs może bardziej się umacniać, niż osłabiać. 
Tak więc zeszłoroczna silna deprecjacja wydaje się być pozytywna dla nadchodzącego punktu 
startowego. 
 
Powyżej opisany pozytywny scenariusz jest bardziej prawdopodobny do realizacji w przypadku, gdy 
kurs złotego przy przystąpieniu do ERM II zostanie ustalony na poziomie słabszym od jego 
długookresowej równowagi. Zatem aspekt poziomu kursu jest szczególnie istotny przy rozważaniu 
możliwości pozytywnego przejścia przez ERM II. 
 

                                                            
118 Złoty osłabił się względem euro odpowiednio: o 35% w okresie styczeń 2008-luty 2009 r. oraz o 50% od połowy 2008 r. 
do lutego 2009 r., kiedy to odnotowano maksimum deprecjacji kursu na poziomie 4,9 PLN/EUR. 
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2.5. Wnioski z analizy nominalnych kryteriów konwergencji 
O ile jeszcze w połowie 2008 r. Polska spełniała wszystkie kryteria wskaźnikowe (poza formalnymi 
aspektami uczestnictwa w ERM II i zmian w ustawodawstwie), to m.in. pod wpływem czynników 
zewnętrznych, związanych ze światowym kryzysem, zdolności realizacji wymogów przystąpienia do 
UGW istotnie się pogorszyły. Polska przestała spełniać kryteria inflacyjne i fiskalne. Wysoce 
prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych dwóch lat przestanie również spełniać, być może 
przejściowo, wymóg odpowiedniego poziomu długoterminowych stóp procentowych. W obszarze 
fiskalnym sytuacja pozostanie napięta. 
 
3. Konwergencja realna – perspektywa 

 
Analizując kryteria nominalne, których spełnienie jest warunkiem koniecznym do wstąpienia do UGW, 
pożądane wydaje się również rozważenie, czy ta spójność wiąże się także ze sferą realną. Temat 
niniejszego opracowania dotyczy ewentualnej gotowości do przystąpienia Polski do UGW po 
pięcioletnim członkostwie w UE. „Gotowość” należy w tym miejscu rozumieć jako spełnienie opisanych 
powyżej nominalnych wymogów stawianych przez KE i EBC, ale też jako brak ewentualnych zagrożeń 
dla naszej gospodarki. Potencjalne zagrożenia mogą wynikać głównie z braku wystarczającego 
dostosowania struktury gospodarki kraju akcesyjnego, w tym powiązań handlowych, i/lub braku 
zbieżności realnych parametrów makroekonomicznych, m.in. zbieżności cykli koniunkturalnych i 
prowadzonej polityki monetarnej. W zakresie relacji gospodarczych dość ścisłe więzi zostały wykazane 
w punkcie 1. Zrozumiałe jest również, że w długim okresie ścisłe powiązania gospodarcze wpływają na 
zwiększenie stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych pomiędzy gospodarkami, a te z kolei na 
spójność kierunków i skalę zmian w ramach odrębnie prowadzonych polityk stóp procentowych. Jeżeli 
chodzi o średni okres, to pomimo spełniania nominalnych kryteriów konwergencji (por. punkt 2), może 
wystąpić brak wystarczająco wysokiej korelacji faz cyklu koniunkturalnego i/lub realnych stóp 
procentowych. Po przystąpieniu do wspólnego obszaru walutowego może wówczas wystąpić 
zagrożenie dla gospodarki kraju akcesyjnego w postaci szoku asymetrycznego i procyklicznego 
charakteru zewnętrznej polityki pieniężnej. 
 
Na czym polegają te potencjalnie negatywne skutki? Podstawowym problemem dla kraju 
przystępującego do unii walutowej jest utrata autonomii w prowadzeniu polityki monetarnej. Z chwilą 
przyjęcia euro NBP utraci swoją suwerenność i nie będzie mógł swobodnie kształtować poziomu stóp 
procentowych oraz podaży pieniądza. W związku z tym, że polityka pieniężna w ramach unii monetarnej 
jest wspólna, nastąpi przekazanie uprawnień w tym zakresie przez NBP na rzecz EBC. Dla 
wyznaczenia kierunku prowadzenia polityki monetarnej miarodajna będzie wyłącznie ocena przebiegu 
procesów realnych na obszarze UGW jako całości. Poszczególne kraje członkowskie strefy euro nie 
mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie omawianej polityki. Zatem istotnym problemem, jaki 
może wystąpić jest sytuacja, kiedy obowiązująca jedna dla wszystkich członków UGW stopa 
procentowa będzie się różnić od stopy równowagi dla danej gospodarki. Uczestnictwo w unii walutowej 
jest wówczas źródłem dywergencji koniunkturalnych, które w przypadku doświadczeń niektórych 
uczestników UGW, o czym będzie mowa niżej, wydają się nieść wysokie koszty przyjęcia wspólnej 
waluty w postaci wyższej inflacji i spowolnienia gospodarczego. Zatem niedostateczna synchronizacja 
cykli koniunkturalnych może prowadzić do różnicowania się stóp inflacji w poszczególnych krajach 
członkowskich, a tym samych do różnicowania się wysokości realnych stóp procentowych. 
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Przy analizie adekwatności polityki pieniężnej EBC dla Polski kluczowe znaczenie ma rozróżnienie 
pomiędzy symetrycznymi i asymetrycznymi wstrząsami gospodarczymi. Wpływ tych pierwszych na kraje 
unii monetarnej jest podobny, a więc i reakcja banku centralnego kierującego się sytuacją w całej strefie 
euro powinna być odpowiednia dla wszystkich jej członków. Wstrząsy asymetryczne wywierają 
natomiast różny wpływ na podstawowe kategorie realne w poszczególnych gospodarkach, które 
wymagają odmiennych decyzji co do stóp procentowych. 
 
Brak istotnej synchronizacji cyklu koniunkturalnego w Polsce względem UGW jest widoczny. Uwypuklił 
się on znacząco w okresie ostatnich dwóch lat, na tle światowego kryzysu, kiedy to gospodarka strefy 
euro była już w fazie zaawansowanego spowolnienia, a Polska notowała wciąż wysokie wskaźniki 
wzrostu (6,7% w 2007 r. i 4,8% na koniec 2008). Dodatkowo przeprowadzone analizy wskazują, że 
opóźnienie cyklu koniunkturalnego w Polsce względem „starych” państw członkowskich (UE-15) sięga 
około 6-8 kwartałów119. 
 
Jeżeli chodzi o zagrożenie płynące z ewentualnie procyklicznej polityki pieniężnej EBC, to w przypadku 
kilku krajów ono się urzeczywistniło. Przykładem nadmiernego przegrzania koniunktury i następującego 
po nim spowolnienia rozwoju gospodarczego są m.in. Portugalia i Hiszpania120. Po przyjęciu 
zewnętrznej polityki pieniężnej, w obu gospodarkach wystąpiła silna ekspansja monetarna, która 
doprowadziła do przegrzania koniunktury, a następnie do długotrwałego spowolnienia. Zagrożenie 
długotrwałym spowolnieniem gospodarczym bierze się stąd, że towarzyszące ekspansji gospodarczej 
przyspieszenie tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy i inflacji – względem innych krajów UGW – 
prowadzi do wzrostu realnego efektywnego kursu walutowego (ang. real effective exchange rate – 
REER) i pogorszenia się konkurencyjności gospodarki tego kraju121. Jeżeli tempo wzrostu wydajności 
produkcji nie jest wystarczająco wysokie, by mogło dość szybko zneutralizować wzrost jednostkowych 
kosztów pracy, to wydłuża się okres spowolnienia wzrostu gospodarczego. Okres ten może się 
przedłużać z powodu zarówno niskiego wzrostu produktywności, jak i sztywności płac, będącej efektem 
niedostatecznej liberalizacji rynku pracy. 
 
Czy polską gospodarkę może dotknąć podobny problem? Do tej pory zauważano kilka czynników, które 
sprawiały, że ryzyko z tym związane było relatywnie niższe niż w przypadku krajów, które szoki 
asymetryczne dotknęły122. M.in. takim czynnikiem miał być kończący się proces konwergencji inflacji 
i stóp procentowych. Należy w tym miejscu zauważyć, że w ostatnim czasie wiele się zmieniło. W 
obliczu globalnego kryzysu finansowego, początkowo nastąpiła zauważalna dywergencja ścieżek 
monetarnych EBC i NBP. Nie chodzi w tym miejscu o ocenę i słuszność obieranych kierunków, bo 
zarazem warunki początkowe były inne dla obu obszarów, jak i nadrzędny cel banku centralnego (NBP) 
nakazywał iść odmienną ścieżką, ale o sam fakt, który może skutkować dość istotnymi zmianami w 
synchronizacji cykli koniunkturalnych. Jednocześnie należy podkreślić, co już zostało omówione 
powyżej, że aspekt zbieżności poziomów stóp procentowych i inflacji w kraju akcesyjnym do wartości 
tych parametrów w unii walutowej ma kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu zagrożenia wynikającego 
z procyklicznego wpływu wspólnej polityki monetarnej. W strefie euro inflacja (HICP) wynosi 1,2%123, a 
stopa procentowa 2%124. W Polsce te wielkości kształtują się odpowiednio na poziomach 3,6% i 

                                                            
119 Plan Stabilności i Rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, Ministerstwo 
Finansów, 2008, s. 3. 
120 O. Blanchard, (2006), Portugal, Italy, Spain, and Germany. The implications of suboptimal currency area, WEL-MIT 
meeting, NYC, http://econ-www.mit.edu/files/758. 
121 A. Sławiński, (2008), Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, 
„Ekonomista”, nr 1, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 34–46. 
122 Ibidem, s. 37. 
123 Źródło: Eurostat, wstępne szacunki za luty 2009 r. 
124 Źródło: EBC, dane według stanu na koniec marca 2009 r. 
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3,75%125. W 2009 r. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego. Ale czy nastąpi wystarczający 
spadek dynamiki inflacji, dzięki któremu można by było ponownie zacząć zrównywać poziom stóp 
procentowych? Raczej nie na tę skalę. Tu pojawia się problem i ewentualne niedopasowanie w 
przyszłości parametrów monetarnych. Po wejściu do unii monetarnej, w przypadku obowiązujących tam 
niższych stóp procentowych, nastąpi ekspansywny impuls monetarny, który dodatkowo zostanie 
zwiększony przez eliminację premii za ryzyko, w wyniku czego inflacja ukształtuje się na relatywnie 
wyższym poziomie niż obecnie. Scenariusz taki staje się podstawą dalszych problemów związanych z 
utratą konkurencyjności gospodarki, co już wcześniej zostało wyjaśnione. 
 
4. Wnioski 

 
Pięcioletnie uczestnictwo Polski w UE wpłynęło korzystnie na naszą gospodarkę. Zdynamizowany 
został proces konwergencji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie powiązań handlowych i finansowych. 
Analizując ten obszar należy stwierdzić, że Polska jest przygotowana do przyjęcia euro. 
 
Nieco wątpliwości może budzić natomiast ewentualna gotowość do bezproblemowego spełnienia 
nominalnych kryteriów konwergencji w perspektywie dwóch lat. Komplikacje w tym obszarze mogą 
pojawić się z dwóch powodów. Pierwszym jest negatywna światowa sytuacja gospodarcza, która 
utrudnia spełnienie wymogów poprzez wpływ na referencyjne poziomy odniesienia. Drugim wydaje się 
być problem wewnętrzny ostatniego pięciolecia. Jest nim dotychczasowa ścieżka polityki fiskalnej i 
monetarnej. W zakresie finansów publicznych należy stwierdzić, że nie odnotowano wystarczającej 
determinacji do obniżenia poziomu wydatków tzw. sztywnych. Konsekwencją tego był brak 
wystarczającej redukcji długu publicznego, który obecnie generuje wysokie koszty obsługi. W 
połączeniu z pozostałymi wydatkami zdeterminowanymi może to utrudnić spełnienie w przyszłości 
kryterium utrzymania deficytu poniżej 3% w relacji do PKB, szczególnie na tle spowolnienia 
gospodarczego i wynikających z niego obniżonych wpływów do budżetu państwa. 
 
Patrząc z perspektywy monetarnej, obecny brak spełniania kryterium inflacyjnego jest częściowo 
związany z utrzymywaniem tego wskaźnika na podwyższonym poziomie na przestrzeni całego 2008 r. 
Raczej trudno by było znaleźć argumenty przemawiające za brakiem słuszności twierdzenia mówiącego 
o tym, że dogodniejszą obecnie sytuacją byłoby schodzenie z wyższego poziomu stóp procentowych 
przy niższej inflacji od tej jaką aktualnie notujemy. Większa możliwość redukcji stóp procentowych 
działałaby łagodząco na obecne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, jak również 
pozostawałoby spełnione kryterium inflacyjne. 
 
Rozważając przygotowanie Polski do przystąpienia do UGW należy zastanowić się także nad 
ewentualnym zagrożeniem, jakiego należałoby się spodziewać przy braku pełnej gotowości. Wiąże się 
ono z możliwością utraty konkurencyjności polskiej gospodarki w przypadku, gdy polityka pieniężna 
EBC okaże się procykliczna. Skali potencjalnych kosztów z tym związanych nie można jednoznacznie 
określić126. Przyglądając się jednocześnie możliwym scenariuszom działania Rady Polityki Pieniężnej 
NBP (RPP) w perspektywie najbliższych dwóch lat, należy przypisać urzeczywistnieniu się tych obaw 
dość znaczące prawdopodobieństwo. Po pierwsze, aby skutecznie zejść z inflacją do pożądanego 
poziomu musiałaby zostać zaostrzona polityka pieniężna. Wtedy, po wejściu do strefy euro, nastąpiłoby 
znacznie większe skokowe obniżenie stóp procentowych, co doprowadziłoby do silnej presji inflacyjnej. 
Jeżeli inflacja nie zostanie obniżona do wymaganego poziomu, to w wyniku obniżki stóp procentowych 
po wejściu do UGW również nastąpi jej dalszy wzrost. Biorąc pod uwagę bieżące warunki, w obu 

                                                            
125 Źródło: Eurostat, dane dla inflacji za luty 2009 r., i NBP dla stóp procentowych według stanu koniec marca 2009 r. 
126 A. Sławiński, (2007), Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej, 
„Ekonomista”, nr 2, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 147-159. 
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przypadkach po przyjęciu euro, realne stopy procentowe najprawdopodobniej ukształtują się na 
ujemnych poziomach. Może to w konsekwencji skutkować scenariuszem portugalskim127. 
 
Z drugiej strony, nie należy pomijać wyników badań wskazujących, że sama integracja monetarna 
wzmacnia powiązania ekonomiczne między gospodarkami tworzącymi wspólny obszar walutowy. 
Oznacza to, że spełnienie warunków bezpiecznego członkostwa w strefie euro jest w pewnych 
obszarach łatwiejsze po samym przystąpieniu do unii walutowej. Przykładem takiego mechanizmu, jak 
zauważono powyżej, jest wzrost powiązań handlowych po przyjęciu euro z krajami już należącymi do 
unii monetarnej. W dłuższym czasie integracja handlowa prowadzi więc do zwiększenia zbieżności cykli 
koniunkturalnych, co zarazem zmniejsza ryzyko wystąpienia wstrząsów asymetrycznych. 
 
Podsumowując należy stwierdzić, że wstąpienie do UGW jest Polsce potrzebne z punktu widzenia 
korzyści ekonomicznych. Mając na uwadze konieczność minimalizacji zagrożeń, które mogą temu 
procesowi towarzyszyć, budzić obawy mogą jedynie czas i okoliczności tej operacji. Należy pamiętać o 
tym, że brak pomyślnej próby przejścia przez poszczególne testy konwergencji może znacznie oddalić 
termin faktycznego przyjęcia wspólnej waluty. 
 
 

                                                            
127 M. Mucha, (2009), Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro, „Ekonomista”, nr 1, 
Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 132. 
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