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In plus: Polska najszybciej odrabiała zaległości w rozwoju 
gospodarczym w UE, ale dystans do BIG5 wciąż duży 

Skumulowana dynamika PKB od 1990 r. była najwyższa dla Polski i wyniosła 230% (oś Y), poziom rozwoju 
gospodarczego  w PKB per capita zbliżył się do 40% średniej UE (oś X), a gospodarka Polski jest na 6. miejscu 
w UE (wielkość punktu w mld EUR), lata 1990-2013 
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In plus: Polska pozostaje krajem przemysłowym, przyciągającym 
większość inwestycji w regionie 

Struktura wartości dodanej brutto według sektorów gospodarki w 2012 r. (%, ceny nominalne w walucie 
krajowej) wskazuje, że Polska jest bardziej uprzemysłowiona niż kraje BIG5 a wartość dodana wytwarzana w 
przemyśle jest na poziomie Niemiec (24,7% vs. 25,5%). Znaczący wpływ na uprzemysłowienie miały inwestycje 
zagraniczne, których połowa w regionie przypada na Polskę 

Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne brutto, udziały 
krajów Europy Centralnej,  
średnia 2000-2011 (proc.) 
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In plus: Fundusze unijne z budżetu 2007-2013 

• Do końca 2014 r. wydatkowano 78,1% funduszy unijnych 
• W 2015 r. do wydania (łącznie z krajową kontrybucją) pozostało  91 mld PLN 
• W żadnym 4-kwartalnym okresie w historii nie udało się wydać takiej sumy (rekord to 69 mld PLN przed 

EURO2012) 
• Zakładając maksymalne wysokości wydatków z przeszłości szacujemy, że uda się zrealizować 95,7% unijnego 

budżetu, czyli 74 mld PLN 
• Każde dodatkowe 10 mld PLN wykorzystanych środków UE daje dodatkowy impuls do wzrostu PKB w wysokości 

ok. 0,4 pkt. proc., czyli bez środków z UE w 2015 r. PKB Polski wzrósłby tylko 0,5% 
• Ocena efektywności wydatkowania środków unijnych nie jest jeszcze pełna, ale audyt ETO zakwestionował 

inwestycje w niektóre lotniska, w tym w Polsce 
• Przyznane Polsce 82,5 mld euro (bez polskiej kontrybucji)  w budżecie 2014-2020 wygładzi wzrost PKB w 

kolejnych latach, a gros wydatków będzie przeznaczony na projekty inwestycyjne, więc kwestia ich 
efektywności będzie szczególnie ważna 

Fundusze unijne do wydania w 2015 r. na tle wydatkowania  w 4-kwartalnych okresach lat 2011-2014 (mld  PLN) 
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In plus: Fundusze unijne z budżetu 2014-2020 
• W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska 

będzie miała do wykorzystania aż 82,5 mld 
EUR w porównaniu z ok. 68 mld EUR w 
poprzedniej perspektywie 

• Działania w ramach PO IŚ o wartości 27,4 mld 
EUR będą wspierać rozwój infrastruktury, w 
tym w największym stopniu transportu 19,8 
mld EUR, ochrony środowiska 3,5 mld EUR i 
infrastruktury energetycznej 2,8 mld  EUR 

• RPO dla każdego z województw o łącznej 
wartości 31,2 mld EUR. Najwięcej otrzyma 
Śląsk i Mazowsze, najmniej Lubuskie. Łącznie 
na rozwój transportu przyznano regionom 4,9 
mld EUR 

Fundusze unijne w starej i nowej perspektywie budżetowej (mld  EUR) 
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19,8 mld euro na transport, w tym  
12,5 mld euro na drogi (system TET-T i drogi w miastach) 



© 2014 Deloitte Polska 

In minus: polityka fiskalna, czyli brak polityki 

Niemcy a Polska, dynamika PKB (zmiany realne wobec poprzedniego roku) oraz deficyt szerokiego 
sektora rządowego (% PKB), lata 1995-2014 

• W 2014 r. wzrost dochodów podatkowych w dominującym stopniu przyczynił się do spadku deficytu 
budżetu centralnego (-24,8 mld PLN wobec -38,6 mld PLN), więc oszczędności w wydatkach budżetowych 
na kwotę około 8 mld PLN w wyniku braku konieczności wykupu obligacji skarbowych zgromadzonych w 
OFE, nie wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetu centralnego. 

• Wstępne informacje na temat deficytu szerokiego sektora rządowego w 2014 r. wskazują na poziom min. 
3,6% PKB, a więc wyższy niż planowało Ministerstwo Finansów i niewiele niższy niż deficyt w 2013 r. 
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In minus: już niedługo będzie odczuwalny deficyt pracowników 

Szacunek liczby osób wchodzących i wychodzących z rynku pracy, lata 2014-2020  

• W latach 2004-2013 emigracja z Polski na pobyt czasowy szacowana jest na ponad 2 mln osób z 
dynamiką roczną 3% (od 2011 r.), a wśród krajów UE polskie społeczeństwo starzeje się 
najszybciej (za Niemcami) 

• W zależności od współczynnika skolaryzacji w szkolnictwie wyższym braki siły roboczej w Polsce 
mogą być odczuwane już w najbliższych latach 
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In minus: Polska nie ma polityki demograficznej, a społeczeństwo 
się starzeje i wciąż jest ubogie 

Podatki bezpośrednie i składki na ubezpieczenia 
społeczne pracownika i pracodawcy po uwzględnieniu 
transferów społecznych dla typów gospodarstw 
domowych według średnich wynagrodzeń w 2013 r.  
(jako % kosztów pracy). 

Współczynnik obciążenia ludności w wieku 
produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym 

Wartość netto środków trwałych na 1 mieszkańca (w euro) 

Czyli niezależnie od ilości dzieci i poziomu dochodów oraz 
transferów socjalnych z budżetu do gospodarstw 
domowych w Polsce płaci się efektywnie podatek liniowy! 
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In minus: dolar vs. kursy walutowe krajów rozwijających i złoty 

• Rozbieżność polityk banków centralnych – zacieśnianie (Fed) versus luzowanie polityki pieniężnej (EBC), co 
wywołuje gwałtowne dostosowanie kursów walutowych 

• Waluty krajów peryferyjnych poza głównymi obszarami walutowymi (dolar, euro, jen, renminbi) poddawane 
będą coraz większej presji od aprecjacji (CHF, DKK) po deprecjację (PLN) w zależności od preferencji 
zagranicznych inwestorów krótkoterminowych, którzy dominują na wszystkich segmentach rynków 
finansowych w Polsce 

Zmiana kursów walut wobec USD w 2014 r. Indeks samodzielności finansowej 
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In minus/neutralne: Kurs złotego a eksport i import towarów 

Importochłonność produkcji vs. rola eksportu produktów, których import na cele produkcyjne stanowi 95% 
importu produkcyjnego 

• Import sektora przedsiębiorstw  (powyżej 9 zatrudnionych) stanowi 90% importu ogółem, z tego około 46 pkt. 
proc. to import produkcyjny a 9 pkt. proc. import inwestycyjny  (razem 54 pkt. proc.) a sektor przedsiębiorstw 
wykazuje nadwyżkę handlową 

• 95 proc. importu trafia do 25% działów PKD (21 działów), które są mocno proeksportowe, czyli w Polsce 
import firm jest napędzany eksportem a firmy są naturalne zabezpieczone od ryzyka kursowego, chyba, że 
spekulują walutami lub instrumentami pochodnymi na waluty… 
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Budownictwo – funkcja reakcji i mnożnik kredytowy oraz 
inwestycyjny dla prognoz koniunktury 

Funkcja reakcji wartości dodanej brutto w budownictwie na impuls ze strony nakładów brutto na środki 
trwałe i kredytów mieszkaniowych 

Impuls inwestycyjny: 
• Silniejszy niż kredytowy 
• Natychmiastowa reakcja sektora 

budowlanego 
• Najsilniejsza reakcja po 2 kwartałach 
 

Impuls kredytowy: 
• Słabszy niż inwestycyjny 
• Opóźniona o 1 kwartał reakcja 

sektora budowlanego 
• Najsilniejsza reakcja występuje po 

trzech kwartałach 

Mnożnik kredytowy:  

 Wzrost dynamiki kredytów mieszkaniowych o 1 
punkt procentowy powoduje w kolejnym 
kwartale wzrost dynamiki wartości dodanej 
brutto w budownictwie o 0,4 punktu 
procentowego 

Mnożnik inwestycyjny:  

 Wzrost dynamiki nakładów brutto na 
środki trwałe o 1 punkt procentowy 
powoduje w tym samym kwartale wzrost 
dynamiki wartości dodanej brutto w 
budownictwie o 1 punkt procentowy 

Modelowa zależność dynamiki wartości dodanej brutto w budownictwie od dynamiki kredytów 
mieszkaniowych oraz dynamika nakładów brutto na środki trwałe 
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