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Miliardy zostające w Polsce



Co by było, gdyby polscy konsumenci zmienili swoje nawyki zakupowe –

choć o 1 proc. więcej przeznaczali na polskie produkty 
kosztem zagranicznych?



Choć Grant Thornton Polska działa pod globalną marką audytorsko-doradczą, 
jesteśmy firmą w 100 proc. z polskim kapitałem, założoną 26 lat temu w Poznaniu. 
Dlatego stabilny, zrównoważony rozwój polskiej gospodarki jest nam szczególnie bliski.

W ramach akcji „Wybieram 590” postanowiliśmy sprawdzić, jak ewentualne zmiany 
codziennych nawyków polskich konsumentów mogłyby wpłynąć na polską 
gospodarkę. Przeprowadziliśmy w tym celu analizę tego, jaka część pieniędzy 
wydawanych przez polskich konsumentów w sklepach pozostaje w Polsce, a jaka 
trafia do podmiotów zagranicznych. Im większa część tych wydatków jest zatrzymana 
w Polsce, tym lepiej dla naszej gospodarki – rosną oszczędności krajowe, zmniejsza się 
zadłużenie, poprawia się bilans płatniczy czy rosną wpływy budżetowe.

Oczywiście nie uważamy, że polscy konsumenci powinni zupełnie wstrzymać się 
z zakupami produktów zagranicznych, zwłaszcza jeśli w skuteczny sposób konkurują 
one ceną czy jakością z polskimi odpowiednikami. Zdrowa konkurencja 
z zagranicznymi produktami motywuje rodzimych producentów do innowacyjności, 
rozumianej zarówno jako podnoszenie wydajności, jak i nadawanie swoim produktom 
i usługom unikalnych cech. Jednak – jak pokazujemy w niniejszej analizie – już drobne 
zmiany w zachowaniach konsumentów w kierunku „produktów 590” (choćby przy 
wyborze między produktami podobnymi pod względem jakości i ceny) mogą 
spowodować istotny wzrost możliwości inwestycyjnych polskich firm oraz zwiększać 
zamożność polskich gospodarstw domowych. Dlatego warto nie tylko promować 
polskie produkty, ale też tworzyć rodzimym przedsiębiorcom na tyle dobre warunki 
prawne i instytucjonalne w Polsce, by nie przenosili oni produkcji za granicę.

Życzymy przyjemnej lektury.

Tomasz Wróblewski
Partner zarządzający

Grant Thornton

Wprowadzenie



Aby móc ustalić, jak duża część wydatku poniesionego przez konsumenta na dany produkt pozostanie w Polsce, musieliśmy 
w pierwszej kolejności stworzyć – opierając się głównie na danych GUS – uproszczoną strukturę ceny przeciętnego dobra i usługi 
sprzedawanych w Polsce.

Struktura cenowa produktu

Materiały (36,8%)

Ubezpieczenia społeczne (3%)

Podatek PIT (1,1%)

Maszyny i urządzenia (4,6%)

Zużycie energii (1,9%)

Wynajem powierzchni (5,4%)

Transport (5,4%)

Inne usługi obce (5,4%)

Zysk producenta (3,4%)

Podatek CIT (0,6%)

Podatek VAT (13,8%)

Dystrybucja (5,4%)

Wynagrodzenia netto (13,2%)C
e

n
a

 p
ro

d
u

k
tu



Następnie podzieliliśmy produkty i usługi sprzedawane w Polsce na cztery grupy – w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi 
producent i w jakim kraju produkuje swoje wyroby. Dwie z nich powstają w Polsce i mogą posługiwać się kodem 590, pozostałe dwie 
– są produkowane za granicą, a więc powinny używać innego kodu.

Cztery grupy produktów

GRUPA 1

Polska firma
Produkcja w Polsce

GRUPA 2

Zagraniczna firma
Produkcja w Polsce

GRUPA 3

Polska firma
Produkcja za granicą

GRUPA 4

Zagraniczna firma
Produkcja za granicą

kod 590 inne kody



W następnym kroku przeanalizowaliśmy dla każdego składnika ceny, czy – przy zakupie produktu z danej grupy – wydatek ten 
zostanie w Polsce, czy trafi do odbiorcy zagranicznego. Na tej podstawie wyliczyliśmy, ile groszy pozostanie w Polsce z każdego 1 zł 
wydanego na daną grupę, czym zasili polską gospodarkę, budując oszczędności krajowe, a ile groszy trafi do podmiotów za granicą 
(producentów, poddostawców czy budżetów innych państw). Wyniki obliczeń przedstawiamy na kolejnych czterech stronach.

Ile zostaje w Polsce dla każdej z grup?

Inny kraj
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GRUPA 1:

Produkt polski, produkowany w Polsce

Rodzaj kosztu
Udział w cenie 

produktu

Czy kosz zostanie 
w Polsce?

(1-tak, 0-nie, 0,5-częściowo)

Kwota, która 
zostanie w Polsce 

z  każdego 1 zł 
(w gr)

Materiały 36,8% 0,5 18,4

Wynagrodzenia netto 13,2% 1 13,2

Ubezpieczenia społeczne 3,0% 1 3

Podatek PIT 1,1% 1 1,1

Maszyny, urządzenia (amortyzacja) 4,6% 0,5 2,3

Zużycie energii 1,9% 1 1,9

Wynajem powierzchni 5,4% 1 5,4

Transport 5,4% 1 5,4

Dystrybucja 5,4% 1 5,4

Inne usługi (np. marketing, doradztwo, 
księgowość)

5,4% 1 5,4

Zysk producenta 3,4% 1 3,4

Podatek CIT 0,6% 1 0,6

Podatek VAT 13,8% 1 13,8

W Polsce zostanie: 
79 gr



GRUPA 2:

Produkt zagraniczny, produkowany w Polsce

Rodzaj kosztu
Udział w cenie 

produktu

Czy kosz zostanie 
w Polsce?

(1-tak, 0-nie, 0,5-częściowo)

Kwota, która 
zostanie w Polsce 

z  każdego 1 zł 
(w gr)

Materiały 36,8% 0,25 18,4

Wynagrodzenia netto 13,2% 1 13,2

Ubezpieczenia społeczne 3,0% 1 3

Podatek PIT 1,1% 1 1,1

Maszyny, urządzenia (amortyzacja) 4,6% 0,25 2,3

Zużycie energii 1,9% 1 1,9

Wynajem powierzchni 5,4% 1 5,4

Transport 5,4% 1 5,4

Dystrybucja 5,4% 1 5,4

Inne usługi (np. marketing, doradztwo, 
księgowość)

5,4% 0,5 5,4

Zysk producenta 3,4% 0 0

Podatek CIT 0,6% 0,25 0,3

Podatek VAT 13,8% 1 13,8

W Polsce zostanie: 
62 gr



GRUPA 3:

Produkt polski, produkowany za granicą

Rodzaj kosztu
Udział w cenie 

produktu

Czy kosz zostanie 
w Polsce?

(1-tak, 0-nie, 0,5-częściowo)

Kwota, która 
zostanie w Polsce 

z  każdego 1 zł 
(w gr)

Materiały 36,8% 0,75 18,4

Wynagrodzenia netto 13,2% 0 0

Ubezpieczenia społeczne 3,0% 0 0

Podatek PIT 1,1% 0 0

Maszyny, urządzenia (amortyzacja) 4,6% 0 0

Zużycie energii 1,9% 0 0

Wynajem powierzchni 5,4% 0 0

Transport 5,4% 0,5 2,7

Dystrybucja 5,4% 1 5,4

Inne usługi (np. marketing, doradztwo, 
księgowość)

5,4% 1 5,4

Zysk producenta 3,4% 1 3,4

Podatek CIT 0,6% 0,75 0,3

Podatek VAT 13,8% 1 13,8

W Polsce zostanie: 
56 gr



GRUPA 4:

Produkt zagraniczny, produkowany za granicą

Rodzaj kosztu
Udział w cenie 

produktu

Czy kosz zostanie 
w Polsce?

(1-tak, 0-nie, 0,5-częściowo)

Kwota, która 
zostanie w Polsce 

z  każdego 1 zł 
(w gr)

Materiały 36,8% 0 0

Wynagrodzenia netto 13,2% 0 0

Ubezpieczenia społeczne 3,0% 0 0

Podatek PIT 1,1% 0 0

Maszyny, urządzenia (amortyzacja) 4,6% 0 0

Zużycie energii 1,9% 0 0

Wynajem powierzchni 5,4% 0 0

Transport 5,4% 0,5 2,7

Dystrybucja 5,4% 1 5,4

Inne usługi (np. marketing, doradztwo, 
księgowość)

5,4% 0,5 2,7

Zysk producenta 3,4% 0 0

Podatek CIT 0,6% 0 0

Podatek VAT 13,8% 1 13,8

W Polsce zostanie: 
25 gr



Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, przeprowadziliśmy symulację, jaki wpływ na budowanie oszczędności krajowych miałaby 
zmiana nawyków konsumenckich. Okazuje się, że każde przesunięcie zakupów o 1% z GRUPY 4 do GRUPY 1 oznaczałoby pozostanie 
w Polsce dodatkowo prawie 6,6 mld zł, które zwiększałyby potencjał inwestycyjny firm i sektora publicznego oraz zwiększał 
możliwości zakupowe polskich konsumentów.

Skoro bowiem 1 proc. ogólnej konsumpcji w Polsce to 12,1 mld zł, to każde 1 proc. wydatków w GRUPIE 1 oznacza 9,6 mld zł 
pozostających w Polsce (79% z 12,1 mld zł), natomiast w GRUPIE 4 – tylko 3 mld zł (25% z 12,1 mld zł):

Co oznaczałaby zmiana zwyczajów 
konsumentów?

1216,3 mld zł

Konsumpcja gospodarstw 
domowych w 2018 r.

6,6 mld zł

O tyle rocznie więcej 
zostanie w polskiej

gospodarce

Zmiana zachowań 
konsumentów o 

1%
między GRUPĄ 4 

a GRUPĄ 1

(1216,3*1%)*0,79-(1216,3*1%)*0,25 = 6,6

(1% od konsumpcji dla GRUPY 1)-(1% od konsumpcji dla GRUPY 4) = wynik



Wnioski

Przy zakupie produktu lub usługi wytworzonych w Polsce przez firmę z polskim kapitałem, 

aż 79 gr z każdego wydanego 1 złotego pozostaje w Polsce. W przypadku zakupu 

produktów importowanych to tylko 25 gr

Zmiana zachowań konsumenckich choćby o 1 proc. w kierunku polskich produktów i usług 

sprawiłaby, że w polskiej gospodarce pozostawałoby rocznie dodatkowe 6,6 mld zł na 

finansowanie rozwoju gospodarczego

Ponieważ konsumpcja krajowych produktów i usług przynosi gospodarce wyższy „zwrot” 

niż konsumpcja dóbr z importu, należy stwarzać polskim firmom dogodne warunki 

prawne i instytucjonalne, by nie przenosili produkcji za granicę



Źródła służące do obliczenia struktury ceny produktu i usługi

Uwagi metodologiczne

Produkt Brutto Źródło:

Materiały 36,8% Obliczenia na podstawie GUS, „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2018”

Wynagrodzenia netto 13,2% Obliczenia na podstawie GUS, „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2018”

Ubezpieczenia społeczne 3,0% Obliczenia na podstawie GUS, „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2018”

Podatek PIT 1,1%
Obliczenia na podstawie danych GUS, wg których efektywna stawka PIT za 2017 r. to 8,74 proc. 
(czyli 8,74% od kosztu wynagrodzeń netto 13,2%) 

Maszyny, urządzenia (amortyzacja) 4,6% Obliczenia na podstawie GUS, „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2018”

Zużycie energii 1,9% Obliczenia na podstawie GUS, „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2018”

Wynajem powierzchni 5,4%

Obliczenia na podstawie danych GUS dotyczących kosztów usług obcych. Z uwagi na brak 
wiarygodnych danych przyjęto podział tej grupy kosztów po równo na cztery kategorie

Transport 5,4%

Dystrybucja (marża dystrybutora) 5,4%

Inne usługi (np. marketing, doradztwo) 5,4%

Zysk producenta 3,4%
Obliczenia na podstawie danych GUS o wynikach finansowych przedsiębiorstw 
niefinansowych, według których wynik finansowy brutto 2018 r. wynosił 4 proc. w stosunku 
do kosztów ogółem. Przy podstawowej stawce 19% daje to 3,4%

Podatek CIT 0,6% Główna stawka CIT 19% obliczone od zysku producenta (3,4%)

Podatek VAT 13,8%
Przy efektywnej stawce VAT 16% (szacunek MF z 2015 r.) odnoszącej się do kwoty brutto 
towaru/usługi



Inne założenia przyjęte do obliczeń

Uwagi metodologiczne

• MATERIAŁY: ponieważ nie są dostępne szczegółowe dane na temat tego, jaka część materiałów używanych do produkcji dóbr w Polsce  
i za granicą pochodzi od rodzimych dostawców, a jaka z importu, w obliczeniach przyjęliśmy robocze założenie, że w GRUPIE 1 połowa 
materiałów do produkcji pochodzi z Polski, a połowa została wytworzona w innych krajach, w GRUPIE 2 relacje te wynoszą 0,25 do 0,75, 
natomiast w GRUPIE 3 jest to 0,75 do 0,25. Jedynie dla GRUPY 4 przyjęliśmy, że wszystkie materiały pochodzą z innych krajów niż 
Polska.

• MASZYNY I URZĄDZENIA: ponieważ nie są dostępne szczegółowe dane na temat tego, jaka część maszyn i urządzeń używanych do 
produkcji dóbr w Polsce i za granicą pochodzi od rodzimych dostawców, a jaka z importu, w obliczeniach przyjęliśmy robocze 
założenie, że w GRUPIE 1 połowa materiałów do produkcji pochodzi z Polski, a połowa została wytworzona w innych krajach. Dla GRUPY 
2 przyjęliśmy, że relacja materiałów w z Polski i z zagranicy wynosi 0,25 do 0,75. Dla GRUPY 3 i 4 przyjęliśmy, że wszystkie maszyny i 
urządzenia pochodzą z innych krajów niż Polska.

• PODATEK CIT: ponieważ doświadczenie pokazuje, że firmy posiadające oddziały w różnych krajach są w stanie w pewnym stopniu 
rozkładać należność CIT między państwami (zaniżać zysk w krajach o wysokich stawkach CIT, a wykazywać wyższy wynik finansowy w 
krajach o niższej stawce CIT), niezależnie od tego, gdzie dany produkt faktycznie został wytworzony, a jednocześnie nie jest możliwa 
rzetelna ocena w skali makroekonomicznej, jak duża część zysku została faktycznie wygenerowana w Polsce, przyjęliśmy robocze 
założenie, że w GRUPIE 2 producent 25% podatku CIT zapłaci w Polsce, a 75% za granicą, w GRUPIE 3 relacje te będą odwrotne. Dla 
GRUPY 1 przyjęliśmy, że CIT w całości trafi do polskiego budżetu, a w przypadku GRUPY 4 – że w całości zostanie zapłacony za 
granicą.

• WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE: należy pamiętać, że znacząca zmiana zachowań konsumentów i wynikająca z niej modyfikacja 
struktury konsumpcji w kierunku produkcji krajowej kosztem importu, może mieć wpływ na inne czynniki makroekonomiczne (np. import, 
eksport, bilans płatniczy, kurs złotego, produkcję przemysłową czy inflację), dlatego zgodnie z zasadą ceteris paribus przyjęliśmy, że 
wszelkie obliczenia wykonujemy bez uwzględniania jakichkolwiek ewentualnych zmian innych wskaźników.



Zapraszamy do kontaktu

Kontakt dla mediów:

Jacek Kowalczyk
Dyrektor Marketingu i PR
Grant Thornton
T +48 505 024 168
E Jacek.Kowalczyk@pl.gt.com

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na 
świecie. Wiedza ponad 50 000 pracowników dostępne jest dla klientów w 136 
krajach. W Polsce działamy od 26 lat. Zespół 550 pracowników oraz obecność 
w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków 
i Toruń) zapewniają bliski kontakt z Klientami oraz umożliwiają realizację usług 
audytorskich, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, prawnego 
oraz outsourcingu rachunkowości, kadr i płac bez względu na wielkość, rodzaj 
i lokalizację prowadzonego biznesu.


