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Dla podmiotów polskiego przemysłu obronnego (PPO) istnieje wyraźny związek 
pomiędzy rodzajem własności a wynikami. Wyniki osiągane przez firmy będące 
własnością kapitału prywatnego dowodzą, że są one o wiele lepiej zarządzane w 
krótkookresowej i dłuższej perspektywie czasowej.  

 

Dynamika wzrostu polskiego przemysłu ogółem jest zdecydowanie wyższa niż  
podmiotów polskiego przemysłu obronnego w grupie „Skarb Państwa”. 

 

Potencjał eksportowy podmiotów „Skarbu Państwa” uległ obniżeniu, żaden z klu-
czowych elementów oceny konkurencyjności i pozycji rynkowej nie został istotnie 
poprawiony a w niektórych nastąpił znaczny regres.  

 

Polski przemysł obronny w części produkcyjnej „Skarb Państwa” sumarycznie w 
latach 2007 -2016 był rentowny tylko dzięki wspomaganiu finansowemu.  Bez tego 
wspomagania byłby trwale nierentowny na poziomie – 2,37 % .   

 

Nastąpiło trwałe pogorszenie warunków działania polskiego przemysłu obronne-
go w części „kapitał prywatny”.  

 

Konieczne jest docenienie pozycji i osiągnięć oraz konkurencyjności polskiego 
przemysłu obronnego w części „kapitał prywatny” i jego wszechstronne instytu-
cjonalne i ekonomiczne wspomaganie. Grupa ta zwiększyła swój udział w przy-
chodach ze sprzedaży PPO z 36% w 2007 r. do 64% w 2016 r. oraz  realizowała w 
latach 2015 - 2016  prawie 80% całości polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu woj-
skowego. 

 

Dla zapewnienia sukcesów  polskiego przemysłu obronnego w części „Skarb Pań-
stwa” niezbędne jest dokonanie szeregu zmian systemowych dotyczących organi-
zacji,  doboru kompetentnych kadr, szerokie delegowania uprawnień i odpowie-
dzialności oraz skuteczny system stawiania zdań, nadzoru i kontroli. Niezbędne 
jest przeniesienie odpowiedzialności i wszystkich kompetencji na poziom  zarzą-
dów spółek produkcyjnych oraz skuteczne ich instytucjonalne wszechstronne 
wspomaganie.  

 

W dłuższej perspektywie czasu, brak działań naprawczych w podmiotach będą-
cych własnością bezpośrednią lub pośrednią Skarbu Państwa   może  doprowadzić 
do całkowitej marginalizacji tej części polskiego przemysłu obronnego skutkiem 
braku konkurencyjności, mimo stosowania pozarynkowych preferencji, które w 
przyszłości mogą być znacznie ograniczone.  
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W wyniku ponad 25 lat transformacji polskiego przemysłowego potencjału obronnego 

dokonane zostały gruntowne zmiany własnościowe polegające na prywatyzacji całych 

branż, zmianie charakteru i przedmiotu działania wielu przedsiębiorstw lub ich likwidacji, 

w tym drogą upadłości.  

Przedsiębiorstwa, których bezpośrednio lub pośrednio większościowym akcjonariuszem 

(udziałowcem) jest Skarb Państwa  zostały finalnie skonsolidowane w grupie kapitałowej 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ). 

Zmieniło się otoczenie w jakim działa i będzie działał polski przemysł obronny. Podsta-

wowe nowe uwarunkowania wynikają z ustawowego wprowadzenia w życie postanowień 

dotyczących zwiększenia wydatków na obronność do 2,5% PKB.   

Uwagi redakcyjne. 

1. Analiza została przeprowadzona dla grup firm w zbiorowym przekroju wg formy 

własności. Lista podmiotów produkcyjnych i remontowych Skarbu Państwa jest 

identyczna na przestrzeni lat 2007 – 2016.  

2. Podstawowe zbiory danych pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

sprawozdań z działalności, ankiet.  

3. Analiza ma charakter syntetyczny nie zawiera żadnych informacji na temat poszcze-

gólnych firm w tym uzyskanych drogą ankiet.  

4. Wszystkie zebrane dane wyjściowe mają charakter powszechnie dostępny i jawny. 

Końcowe  opracowanie jest również jawne. 

 

Wnioski. 

1. Przyjęta przez Radę Ministrów  w dniu 31 sierpnia 2007 r. „STRATERGIA KON-

SOLIDACJI I WSPIERANIA ROZWOJU PRZEMYSŁU OBRONNEGO W LA-

TACH 2007-2012” realizacja której miała zasadniczo poprawić konkurencyjność i sy-

tuacje ekonomiczną  nie została zrealizowana w żadnym z punktów. Nastąpiło trwałe 

pogorszenie szeregu parametrów ekonomicznych oraz dalsza trwała utrata konkuren-

cyjności objętych programem podmiotów Skarbu Państwa. 

2. Skonsolidowanie w jednej spółce dominującej wszystkich podmiotów polskiego 

przemysłu zbrojeniowego (w której Skarb Państwa jest akcjonariuszem i upoważnie-

nie Ministra Obrony Narodowej  do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji 

Skarbu Państwa nie przełożyło się na poprawę sprawności zarządzania oraz wyników 

ekonomicznych i wskaźników oceny zarządzania. Przeciwnie, nastąpiło ich znaczne 

pogorszenie 

3. Spółka dominująca Skarbu Państwa działa w sytuacji w której MON  jest zarówno 

zamawiającym, zarządzającym, nadzorującym, oceniającym oraz odpowiadającym 

bezpośrednio za wyniki .  
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4. Podmioty PPO nie uczestniczą w programach międzynarodowych pozwalających na 

nie stosowanie  art. 346 ToFUE. 

5. Spółki będące własnością kapitału prywatnego zagranicznego, z niskiej pozycji eko-

nomicznej, osiągnęły znaczące rezultaty w poprawie wyników działalności. W sposób 

trwały i konsekwentny zbudowały pozycję ekonomiczną, należy założyć jednak, że 

jest to głównie wynik planowania w zakresie lokalizacji produkcji przez centrale kon-

cernów międzynarodowych, których własnością są te podmioty  

6. Nie ujawniła się żadna pozytywna korelacja pomiędzy nakładami na prace badawczo-

rozwojowe a wzrostem  eksportu. 

7. Na przestrzeni lat 2007 – 2016 zdecydowanie wzrosła w systemie PPO rola ekono-

miczna grupy podmiotów o kapitale prywatnym. Ich udział w przychodach ze sprze-

daży wzrósł o ponad 177% a udział w wyniku netto o 171% mimo znacznego wspo-

magania ekonomicznego grupy Skarb Państwa. Odpowiednio udział Skarbu Państwa 

w przychodach ze sprzedaży PPO zmniejszył się prawie dwukrotnie  a udział w wyni-

ku netto zmniejszył się ponad 3 krotnie. 

8. Nastąpiło potwierdzone wynikami pogorszenie warunków działalności podmiotów 

prywatnych. Mimo to Grupa ta zwiększyła swój udział w przychodach ze sprzedaży 

PPO z 36% w 2007 r. do 64% w 2016 r. oraz  realizowała w latach 2015 - 2016  pra-

wie 80% całości polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

9. Wyniki poszczególnych podmiotów bardzo często uzależnione są od jednego kon-

traktu lub zamówienia.  

10. Ośrodki Badawczo Rozwojowe i Instytuty opanowały umiejętność absorpcji środków 

finansowych UE.  

11. Nadzwyczaj korzystne okoliczności wspomagania zarządzania w podmiotach Skarbu 

Państwa w zakresie finansów (dokapitalizowanie gotówkowe, zaliczki, dotacje) nie 

przełożyły się na osiągane wyniki ekonomiczne.   

12. Parametry ilościowe, jakościowe i relatywne oceny zarządzania w podmiotach Skarbu 

Państwa wskazują, że są one  gorzej zarządzane iż polski przemysł jako całość, a dy-

namika zmian  jest ujemna. Porównując rok 2016 do 2010 należy zauważyć: 

a) Dynamika: produkcji sprzedanej, wzrostu wydajności pracy, wyniku finansowego, 

rentowności kapitałów własnych, eksportu, udziału eksportu w sprzedaży, są 

znacznie mniejsze niż polskiego przemysłu jako całości. 

b) Dynamika wzrostu zatrudnienia i średniej płacy są znacznie większe niż polskiego 

przemysłu jako całości. 

c) Udział eksportu w całości sprzedaży był ponad 3 razy mniejszy niż dla polskiego 

przemysłu. 

13. W grupie Skarb Państwa nastąpiło znaczne pogorszenie relacji ekonomicznych, do-

datkowo należy stwierdzić, że  bez wspomagania ekonomicznego i dokapitalizowania   

spółki produkcyjne i remontowe dla których Skarbu Państwa (obecnie MON) według 

stanu na 31.12.2016 r. wykonuje bezpośrednio lub pośrednio na WZA (WZU) prawa 
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głosu z posiadanych akcji (udziałów) w miejsce sumarycznego zysku netto w latach 

2007-2016 w wys. ok. 1 337,8 mln zł. osiągnęłyby  stratę sumaryczną ok. 866,8 mln 

zł. i sumaryczną rentowność netto -2,37% zamiast 3,67%. 

14.  Wzrost płac w latach 2007 - 2016 w grupie podmiotów Skarbu Państwa wyprzedzał 

znacznie wzrost wydajności pracy.  

15. Poziom płac nie znajduje uzasadnienia i nie jest powiązany z wzrostem wydajności. 

16. Wydajność pracy w grupie Skarb Państwa jest niższa od wydajności ogółem w pol-

skim przemyśle ok. 2 razy i ponad 7 razy (dla 2016 r.)  razy w czołowych firmach 

zbrojeniowych świata, co oznacza takie przerosty zatrudnienia. 

17. Polityka kadrowa dotycząca najwyższych stanowisk zarządczych i nadzorczych w 

podmiotach Skarbu Państwa stanowi jedną  z najważniejszych: przyczyn pogarszania  

szeregu podstawowych wyników i wskaźników charakteryzujących działalność i 

sprawność zarządzania oraz barier wzrostu potencjału eksportowego podmiotów 

Skarbu Państw. Tendencja ta utrwaliła się w 2016 r. 

Większość problemów i barier eksportowych w spółkach w których Skarbu Państwa bez-

pośrednio lub pośrednio wykonuje na WZA (WZU) prawa głosu z posiadanych akcji 

(udziałów)  jest pochodną sposobu i jakości zarządzania oraz mają one charakter we-

wnętrzny i wynikają z polityki kadrowej.  

Jedynym uzasadnieniem szczególnego traktowania podmiotów Skarbu Państwa są prze-

słanki pozaekonomiczne wynikające z podstawowego obowiązku państwa, jakim jest two-

rzenie i utrzymywanie zdolności organizacyjnych, materialnych i kadrowych dla zapew-

nienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.  

Faktyczne wyłączenie przesłanek ekonomicznych z oceny zarządzania stanowi jedno z 

najpoważniejszych zagrożeń dla przyszłości wszystkich podmiotów Skarbu Państwa.  

 

Przedmiot analizy. 

Według Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju na dzień 31.12.2016r. ok. 

800 podmiotów uznało, że wykonują produkcję, usługi lub badania związane w jakimkol-

wiek stopniu z szeroko rozumianą problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa.  

Jednak podstawową część przemysłowego potencjału obronnego Polski stanowią 74 

podmioty produkcyjne i badawcze, 1 podmiot mający charakter spółki  dominującej1 dla 

podmiotów Skarbu Państwa2, wykonującej na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy 

(Udziałowców) prawa głosu z posiadanych większościowych pakietów akcji (udziałów) 

oraz 3 podmioty o charakterze handlowym.  

                                                           
1 W zrozumieniu art. 4. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), nie uwzględniono spółek o charakterze 
grup kapitałowych, zależnych od PGZ,  
2 Wśród tych podmiotów występują grupy kapitałowe 
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Podmioty te według stanu na dzień 31.12.2016 r. podzielono ze względu bezpośredniego 

lub pośredniego właściciela większościowego pakietu akcji (udziałów):  

a) własność Skarbu Państwa,  

b) własność kapitału prywatnego polskiego,  

c) własność kapitału prywatnego zagranicznego  

d) Ośrodki Badawczo – Rozwojowe i Instytuty, niezależnie od rodzaju własności lub 

nadzoru,  

Tabela: Liczebność analizowanych podmiotów PPO w poszczególnych grupach oraz 
sprzedaż (mln zł.) w  roku 2016  oraz udział  (%) w  sprzedaży ogółem. 

 Sk.P.3 Z. Pryw. Z. Zagr. OBR i I. Ogółem 

Liczebność  26 28 9 11 74 

Sprzedaż 4 174,6 2 570,8 5 945,6 521,7 13 218,8 

Udz. w sprzed. 31,6 19,5 45 3,8 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych 

Wszystkie przedstawione w niniejszym opracowaniu  dane na temat PPO  należy widzieć 

poprzez porównanie całego PPO z oceną przemysłu zbrojeniowego i firm zbrojeniowych 

na świecie.  

Ostatnie dostępne dane na temat przychodów sprzedaży 100 największych firm zbroje-

niowych świata zwiera raport SIPRI4,5  . Raport ten jest podstawą do zbadania miejsca 

PPO jako całości i jego komponentu będącego własnością Skarbu Państwa, w latach 2014 

- 2016 r. wśród firm zbrojeniowych świata.  

Tabela: miejsce PPO jako całości  oraz podmiotów Skarbu Państwa w latach 2014 - 2016  
wśród firm zbrojeniowych świata, sprzedaż produkcji „S”.  Symulacja jeśli nie wy-
stępuje na liście. 

 Sprzedaż Miejsce na liście SIPRI 100 

mln $  

2014 PPO 3 443,7 24 

Sk. P. 1 210 60 

2015 PPO 3 243 24 

Sk. P. 1 131 62 

2016 

 

PPO 3 350,1 24 

Sk. P. 1 140 75 

1. Źródło: The SIPRI 100 TOP ARMS PRODUCING, 
2. Dla PPO średnioroczne kursy USD wg GUS: 2014: 3,1551; 2015: 3,7701, 2016; 3,9431 
3. PPO – przyjęto iż całość produkcji to produkcja „S”. 

Rolę, stan i miejsce PPO jako całości i grup podmiotów według rodzaju własności w polskim 

przemyśle  w latach 2014 -2016.przedstawiono w załączniku nr 1. 

                                                           
3 Sprzedaż - suma podmiotów produkcyjnych i remontowych 
4 „The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies in the Word”, dla lat 2015 i 2016. 
5 Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem 
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Jak wynika z przytoczonych danych miejsce sektora PPO i jego komponentu będącego 

własnością Skarbu Państwa w Polskiej gospodarce jest marginalne. 

Szczególnej uwagi wymagają następujące problemy ujawnione w załączniku nr 1.  

 Istotny spadek rentowności podmiotów Skarbu Państwa, 

 Istotny spadek wyniku netto dla podmiotów Skarbu Państwa, 

 Niski poziom wydajności pracy dla podmiotów będących własnością Skarbu Państwa 

w porównaniu z wydajnością przemysłu polskiego jako całości oraz pozostałych grup 

podmiotów o kapitale prywatnym. 

 Bardzo niski udział eksportu w przychodach ze sprzedaży dla podmiotów będących 

własnością Skarbu Państwa w porównaniu z takim udziałem dla całego polskiego 

przemysłu (ponad 3,6 razy).  

 Wyraźna zależność pomiędzy rodzajem własności a rentownością. 

 Kapitał prywatny w 2015 r. posiadał potencjał mierzony sprzedażą o wielkości ponad 

65% potencjału całego PPO,  a wypracowany zysk netto stanowił w roku 2016  77% 

całego zysku netto wypracowanego przez PPO. 

 Brak pozytywnych relacji pomiędzy zatrudnieniem, średnią płaca i wydajnością w 

grupie Skarb Państwa. 

Z prezentowanych  danych wynika, że sektor nie odgrywa istotnej roli w gospodarce kraju 

ani w aspekcie ekonomicznym, ani społecznym. Zwraca na to uwagę analiza wydajności 

pracy sektora, która wykazuje, że wyniki makroekonomiczne branży mogą być zależne 

nawet od jednego kontraktu lub zmiany poziomu zamówień MON na jeden produkt.  

Jedynym uzasadnieniem szczególnego traktowania sektora PPO w tym zwłaszcza pod-

miotów Skarbu Państwa są przesłanki pozaekonomiczne wynikające z podstawowego 

obowiązku państwa, jakim jest tworzenie i utrzymywanie zdolności organizacyjnych, ma-

terialnych i kadrowych dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.  

Nie oznacza to jednak zasadności utrzymywania przedstawionego stanu podmiotów bę-

dących własnością Skarbu Państwa i dalszej akceptacji  sprawności zarządzania  i braku 

wyników.  
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Tabela: Porównanie rentowności netto i wydajności  podmiotów PPO wg rodzaju wła-
sności z danymi obliczonymi dla 10 największych firm zbrojeniowych świata. 

 Rentowność (%) Wydajność (tys. $) 

2015 2016 2015 2016 

„10” wg.SIPRI 6,29 6,46 399,4 428.4 

PPO Ogółem 7,6 4,87 113,8 109,8 

Sk. Państwa  3,1 -2,2 57,3 (a) 57,3 (a) 

Pryw. Kraj. 4,6 2,7 192 164 

Pryw. Zagr. 11,1 10,2 112 123 

2015: 1$ = 3,7701 zł., 2016: 1$ = 3,9431 zł 
(a) suma z podmiotów produkcyjnych / zatrudnienie odpowiednio 

 

Ze względu na specyfikę pominięto grupę OBRiI. 

Jak wynika z przedstawionych danych PPO jako całość utrzymuje rentowność  na po-

równywalnym z światowym przemysłem zbrojeniowym poziomie. Rentowność netto 

produkcji podmiotów Skarbu Państwa jest kilkukrotnie niższa niż w światowym przemy-

śle zbrojeniowym. 

Wydajność PPO jest ponad 3 razy niższa niż w światowym przemyśle zbrojeniowym a 

wydajność podmiotów Skarbu Państwa jest niższa od wydajności w światowym przemyśle 

zbrojeniowym od 6,9 razy (w 2015 r.) do ponad 7,4 razy mniejsza (w 2016 r.). Wydajność 

dla grupy Kapitał Prywatny krajowy wydajność jest niższa od 2,1 razy do 2,6 razy niż naj-

większych firm zbrojeniowych świata.  

Tabela: miejsce Polski na liście największych eksporterów uzbrojenia (historycznie) 

 R O K 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1986 1987 1988 

Miejsce  6 6 6 7 9 6 7 9 9 8 

Eksport  (mln $) 286 381 349 280 195 180 312 258 218 257 

Źródło: opracowanie własne na podstawie
6
. 

Faktem stało się załamanie eksportu polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w latach 

2007-20147. Udział eksportu podmiotów Skarbu Państwa w sprzedaży w 2016 r. jest po-

nad 3,5 razy mniejszy niż eksportu dla polskiego przemysłu jako całości. 

Analizując udział produktów polskiego sektora PPO ogółem, bez firm sektora lotniczego, 

w rynkach: globalnym, kontynentalnym, regionalnym , trzeba stwierdzić, że praktycznie 

                                                           
6 Nation Master. Com, Military Statistics, Exports(USD) by country. 
7 Według SIPRI w latach 2007-2011 Polska wyeksportowała uzbrojenie i sprzęt wojskowy o wartości 347 
mln $, zajmując na liście największych eksporterów 21. miejsce. Według Bumar Sp. z o.o. w 2010 r. wy-
eksportowała ona UiSW o wartości ok. 300,1 mln zł, tj. ok. 99,75 mln $   a w roku 2011 - 82,06 mln zł, tj. 
27,97 mln $,. W latach 1975-77  Polska zajmowała 6. miejsce na liście największych eksporterów z sprze-
dażą w 1976 r. w wysokości 381 mln $.  

http://www.nationmaster.com/cat/mil-military
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jest on zerowy, a  w większości kontraktów historycznych jest wynikiem splotu szeregu 

całkowicie  przypadkowych okoliczności. Jedyny rynek, na którym polski przemysł zbro-

jeniowy był trwale obecny od ponad 30 lat został utracony. 

Konsolidacja podmiotów Skarbu Państwa i jej rezultaty (2013 – 2016). 

 

Podmioty Skarbu Państwa zostały skonsolidowane w Polskiej Grupie zbrojeniowej S.A., 

która została  utworzona 5 grudnia 2013 r. a proces jej tworzenia został symbolicznie za-

mknięty w dniu 16 listopada 2015 r. kiedy to Minister Obrony Narodowej otrzymał od 

Ministra Skarbu pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez 

Skarb Państwa akcji PGZ.  

Decyzja o utworzeniu PGZ nie była poparta biznesplanem tego przedsięwzięcia8.  

1. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – jako spółka dominująca 

W 2016r. PGZ – SD  osiągnęła:  

 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 194,45 mln zł.,  

 zysk na sprzedaży: 19,8 mln zł. 

 przychody finansowe: 59,2 mln zł. 

     -  w tym przychody finansowe z tytułu dywidend: 54,1 mln zł.  

 zysk netto:  71,26 mln zł.  

Spółka w tym roku nie odnotowała przychodów z tytułu eksportu towarów i usług w tym 

produktów spółek zależnych. 

Koszty działalności operacyjnej i pozostałe koszty operacyjne w 2016 r. wyniosły ok.  

182,5 mln zł. Najpoważniejszymi pozycjami w kosztach operacyjnych były: usługi obce – 

ok. 106,3 mln zł. oraz płace.  

Darowizny wyniosły ponad 7,5 mln zł. 

Zatrudnienie w Spółce dominującej  w 2015r.  wyniosło 88 osób a w 2016 r. 204 osoby co 

oznacza wzrost o ok. 232 % . Kadra kierownicza stanowi 27% ogółu zatrudnionych. 

Fundusz płac w spółce dominującej w 2015 r. wynosił 10,1 mln zł. a w 2016 r. 26,9 mln 

zł., w tym płace zarządu  4,82 mln zł.  

Średnia płaca w spółce dominującej wynosiła w 2015 r. ok. 9 565 zł a w roku 2016         

ok. 10 996 zł.  

 

 

 

                                                           
8 ustalenie kontroli NIK w ARP S.A. (nr  P/14/020)  
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Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Grupa Kapitałowa  

 

W latach 2015  i 2016  PGZ S.A  w zakresie skonsolidowanych przychodów osiągnęła 

następujące wielkości: 

Tabela: Skonsolidowane przychody PGZ S.A. w latach 2015 - 2016 
Mln zł., zaokrąglenia w górę 

L.p. T y t u ł wartość Dynamika 

2016/2015 
2015 2016 

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane, w tym:  3 826 4 339 113,4 % 

1 a. - przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 3 109 3 631 116,8 % 

1 b. - przychody ze sprzedaży usług (gł. remonty)     938 1 384 147,5 % 

2. Przychody ze sprzedaży produktów 1 862 2 381 130,4 % 

3. Przychody ze sprzedaży prac B+R    229 247,4 108,0 % 

4. W tym prace finansowane z dotacji      21 42,8 203,8 % 

5. Przychody z programu PMG      81 87,9 108,5 % 

6. Dywidenda za 2014 r. pobrana od 16 spółek zależnych 54 54,1 100,2 % 

 

Grupa Kapitałowa PGZ S.A. w 2016 r. otrzymała zaliczki w wysokości ok. 2 835 mln zł. 

Grupa Kapitałowa  na koniec 2016 r. posiadała środki pieniężne w wysokości ok.3,2 mld 

zł. z tego ok.884 mln na rachunkach bankowych a 2,3 mld zł na lokatach do 3 miesięcy. 

W zakresie produkcji i usług  „S” w latach 2014 -2016 skonsolidowane dane dla PGZ S.A. 

przedstawiają się następująco: 

Tabela: Skonsolidowane dane  dla PGZ S.A.  w latach 2014-2016 w zakresie produkcji i 
usług „S”. 

 
Mln zł., zaokrąglenia w górę 

 2015 2016 

Sprzedaż produktów i usług 3 109 3 631,8 

Sprzedaż produktów 1 862 2 381,4 

Sprzedaż produktów „S” 1 600 1 996 

Udział produktów „S” w całości sprzedaży 51,5% 55% 

Sprzedaż usług „S” 753 1 030 

Udział usług „S” w całości sprzedaży 24,2% 28,4% 

Eksport 351,2 470,6 

Udział eksportu w całości sprzedaży (produkcji i usług) 11,29% 12,96% 
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Tabela: podstawowe wielkości charakteryzujące zyskowność PGZ S.A. GK  w latach 2014, 
2015 i 2016: 

 
l.p. wielkość 2014 2015 2016   

1. Zysk ze sprzedaży 129,9 50,4 13,8 

2. Zysk z działalności operacyjnej 124,8 34,6 - 46,4  

3. Zysk z działalności gospodarczej 155,7 109,5 -67,8  

4. Zysk brutto 137,6 92 - 86,2 

5 Zysk netto 81,9 49,5 - 91 

Mln zł.,  zaokrąglenia w górę 

Na przestrzeni lat 2014 – 2016 w PGZ S.A. (GK) wielkości charakteryzujące zyskowność 

systematycznie spadały w następujący sposób: 

a) Zysk ze sprzedaży spadł o 116,1 mln zł., 

b) Zysk z działalności operacyjnej spadł o 171,2 mln zł. (do straty 46,4 mln zł.) 

c) Zysk z działalności gospodarczej spadł o 223,5 mln zł.(do straty 67,8 mln zł.) 

d) Zysk brutto spadł o 223,8 mln zł.( do straty 86,2 mln  zł.) 

e) Zysk netto spadł o 172,9 mln zł. (do straty 91 mln zł.) 

Przeprowadzona symulacja wyników osiągniętych w 2015 r. przez PGZ S.A. (GK) pole-

gająca na nie uwzględnieniu: dotacji, przychodów z programu PMG oraz dywidendy po-

kazuje, że w warunkach takiej symulacji (bez wspomagania finansowego) PGZ osiągnęła-

by  stratę netto wysokości ok. 106.5 mln zł. 

Odpowiednio w 2016 r. strata taka wyniosłaby ok. 275,8 mln zł. 

 Wyniki pozwalają na przedstawienie wskaźników rentowności PGZ  w latach 2014 – 

2016 jak na wykresie. 

Wykres: wskaźniki rentowności  PGZ w latach 2014 -2016  
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Na  poniższym wykresie przedstawiono wartość wskaźnika ROE w latach 2007 - 2016 dla 

podmiotów zależnych w PGZ – na 1.01.2016 r. (spółki produkcyjne i o charakterze re-

montowym) poprzez zsumowanie wyniku finansowego tych spółek oraz ich kapitałów 

własnych.  

 
Wykres: Rentowność sumaryczna kapitałów własnych w latach 2007 -2016  (ROE) dla 

podmiotów produkcyjnych i remontowych. 

 

 

Zatrudnienie, płace, średnia płaca. 

Tabela: Zatrudnienie, koszt płac, zatrudnienie, średnia płaca, skonsolidowane dla PGZ 
w latach 2015, 2016.  

 
 Zatrudnienie 

Ogółem (etaty) 

Stanowiska 

robotnicze 

Stanowiska 

nierobotn. 

Koszt płac 

(tys. zł.) 

Średnia 

płaca (zł.) 

2015 14 390 8 200 (57%) 6 190 (43%) 821 972 4 760 

2016 15 574 8 878 (57%) 6 696 (43%) 959 494 5 135 

zmiana +1 184 +677(8,2%) + 506(8,2%) +137 522(16,7%) +375 (7,9%) 

 

W 2015 r. średnia płaca w Polsce przemyśle wyniosła  3983 zł. a w 2016 r.  4111 zł 

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się średniej płacy w spółkach zależnych pro-

dukcyjnych i remontowych wchodzących w dniu 1.01.2016 r. w skład PGZ, na tle średniej 

płacy w Polsce w sektorze przedsiębiorstw.  
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Tabela: Średnia płaca w podmiotach Skarbu Państwa jako całości, w spółkach produk-
cyjnych i remontowych na tle średniej płacy w spółkach dominujących  i polskim 
przemyśle ogółem. (2014 -2016) 

 
 
Przedstawione dane pozwalają na przedstawienie następujących wniosków: 

1. Średnia płaca w grupie podmiotów „Skarb Państwa” jest znacznie wyższa niż w polskim 

przemyśle (dla roku 2016 o blisko 25%), 

2. Średnia płaca dla całości PGZ jest wyższa niż średnia płaca dla firm produkcyjnych i re-

montowych (dla roku 2016 o blisko 9 %), oznacza to, że część podmiotów o charakterze  

„nieprodukcyjne” i spółka dominująca mają znacznie wyższą średnią płacę. Potwierdzają to 

dane dla spółek dominujących (od 2014 r. – PGZ S.A.) 

3. Średnia płaca w spółce dominującej jest ponad 2,3 razy wyższa niż w grupie spółek pro-

dukcyjnych i remontowych. 

 

Wydajność pracy, udział płac w przychodach ze sprzedaży 

 

Wydajność pracy dla PGZ S.A ze sprzedaży produktów i usług netto ogółem przedsta-

wiono w tabeli: 

Tabela: Wydajność ze sprzedaży towarów i remontów netto (zatrudnienie w podmiotach 

produkcyjnych i remontowych) 

 Sprzedaż 

(mln zł.) 

Zatrudnienie 

(etaty) 

Wydajność 

(tys. zł.) –„A” 

Wydajność w 

przemyśle 

(tys. zł.) – „B” 

 

(„A”/ „B”) x 100% 

2014 3 084 13 659 225,8 418,4 54 

2015 3 109 13 724 226,5 429,0 52,7 

2016 3 631 14 742 246,3 433,1 56,9 

Jak z tego wynika średnia wydajność pracy PGZ w latach 2014 -2016 (produkcja i remon-

ty oraz  zatrudnienie w tych podmiotach) stanowiła ok. 53 – 57 % wydajność w polskim 
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przemyśle. Uwzględnienie zatrudnienia w spółce dominującej nieznacznie obniża powyż-

sze wielkości. 

Koszty płac brutto w przychodach ze sprzedaży dla polskiego przemysłu wynosiły w 

2015 r. 11,5% a w 2016 r. 11,8%. 

Dla PGZ koszty płac brutto w przychodach ze sprzedaży produktów i usług wynosiły w 

2015 r. 23,5% a w 2016 r. 22,8%. 

  

Wspomaganie finansowe podmiotów Skarbu Państwa. 

Tabela: Zbiorcze zestawienie wspomagania finansowego podmiotów Skarbu Państwa     

w latach 2007 – 2016, (mln zł.), gotówka 

l.p. tytuł Kwota (nie mniej niż) Lata  Uwagi 

1. Plan Mobilizacji Gospodarki 662,9 2008 - 2016 a) 

2. Dokapitalizowanie I, MSP 277,1 2011 - 2013 b) 

 Dokapitalizowanie II, Sk. P. 668,2 2013 - 2016 b) 

3. Zbycie aktywów 405,8 2007 - 2016 a) 

4. Inne (wsparcie modernizacji) 490,2 2002 - 2010 c) 

5 Środki UE na pr. innowacyjne 190,7 do 2016 r. a) 

 R A Z E M 2 204,7   

a) Zwiększa wynik netto 
b) Nie wpływa na wynik netto (wykazywane w rachunku przepływów) 
c) Nie uwzględnione w sumowaniu ze względu na brak możliwości wydzielenia kwot dla lat 2002-2006 
d) Z tej kwoty 1259,4 mln zł. ma wpływ na wynik netto. 

 

Kapitał prywatny i jego rola w PPO 

W PPO działają dwie grupy podmiotów będących własnością kapitału prywatnego: 

 Grupa podmiotów będąca własnością kapitału prywatnego polskiego  

 Grupa podmiotów będąca własnością  kapitału prywatnego zagranicznego  

 

 
Tabela: Liczebność analizowanych podmiotów w poszczególnych grupach oraz sprzedaż 

(mln zł.) produktów i usług w 2016 roku  oraz udział  (%) w  sprzedaży ogółem. 

 Podmioty krajowe Podmioty zagraniczne Ogółem PPO 

Liczba podmiotów 28 9 74 

sprzedaż 2 570,8 5 945,6 13 218,8 

% sprzedaży ogółem 19,5 45 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.  

 

Rola podmiotów o kapitale prywatnym w systemie PPO zmieniała się w czasie. Dla okre-

ślenia charakteru tych zmian  porównano dla niektórych wielkości udział grupy tych 

podmiotów w wynikach osiąganych przez cały PPO w latach 2007 – 2016. Udziały obli-
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czono jako stosunek wielkości osiąganych przez grupę podmiotów według praw własno-

ści do wielkości osiąganych przez cały PPO i wyrażono w %. 

Tabela: Dynamika  ( dla lat 2016/2007) zmian udziału grup podmiotów PPO według 

praw własności dla niektórych wielkości , (%) 

 Skarb Państwa Kapitał prywatny 

2007 2016 dynamika 2007 2016 dynamika 

Udział w przychod. ze sprzedaży   61,5 31,6 51,4 36 64 177,8 

Udział w przychodach z eksportu   17 17 b.z. 79 77 97 

Udział w wyniku na sprzedaży  39 16 41 61 87 142,6 

Udział w wyniku netto  51 16 31,4 45 77 171 

Udział w zatrudnieniu  49,9 45,1 90,4 42,1 47,2 112 

 

Jak wynika z przedstawionych danych na przestrzeni lat 2007 – 2016 zdecydowanie wzro-

sła w systemie PPO rola ekonomiczna grupy podmiotów o kapitale prywatnym. Ich 

udział w przychodach ze sprzedaży wzrósł o ponad 177% a udział w wyniku netto o 

171% mimo znacznego wspomagania ekonomicznego grupy Skarb Państwa. 

Ocena roli kapitału prywatnego na podstawie załącznika nr 1 prowadzi do następujących 

wniosków:  

1. Udział podmiotów o kapitale prywatnym stanowił w latach 2014 -2016 ok. 2/3 przy-

chodów ze sprzedaży PPO. 

2. Podmioty o kapitale prywatnym zapewniały ponad 74% zysków netto całego PPO. 

3. Rentowność netto podmiotów o kapitale prywatnym mimo zadowalającego poziomu 

w latach 2014- 2016 stale spadała. 

4. Rentowność netto podmiotów o kapitale prywatnym zagranicznym jest znacznie wyż-

sza niż podmiotów o kapitale prywatnym polskim. 

5. Rentowność kapitału własnego oraz rentowność aktywów podmiotów o kapitale pry-

watnym polskim mimo zadowalającego poziomu  w latach 2014 – 2016 stale spadała.  

6. Rentowność  kapitałów własnych oraz rentowność aktywów podmiotów o kapitale 

prywatnym zagranicznym jest znacznie wyższa niż podmiotów o kapitale prywatnym 

polskim. 

Potencjał Badawczo-Rozwojowy  

Potencjał badawczo-rozwojowy i bezpośrednie zaplecze w zakresie innowacyjności kra-

jowego przemysłu obronnego (badanie, konstrukcja, prototyp, seria próbna, badania typu, 

państwowe, etc), stanowiło na dzień 31.12. 2013 r. 11 Instytutów, Ośrodków Badawczo-

Rozwojowych.   

Podstawowe dane dla 11 OBR i Instytutów przedstawia tabela: 
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Tabela: podstawowe dane łączne dla 11 OBR i Instytutów: 

Wielkość i wymiar Rok 2015 Rok 2016 

Przychody ze sprzedaży (mln zł. ) 588 521,7 

Eksport (mln zł.) 201 173,7 

Zatrudnienie ogółem (etaty) 3075 3098 

sprzedaż/rok/na/osobę (tys. zł 159,3 140 

Średnia płaca brutto (zł.) 5998 6102 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KRS i sprawozdań podmiotów 

Przedstawiony potencjał badawczo-rozwojowy nie obejmuje zakładowych biur badaw-

czych, konstrukcyjnych, technologicznych, laboratoriów, prototypowni, stacji prób, itp., 

koszty działalności których często nie są możliwe do rozdzielenia pomiędzy obsługę pro-

dukcji, jako element cyklu technologicznego a prace rozwojowe i badawcze.  

Nie obejmuje również potencjału intelektualnego i materialnego uczelni cywilnych i woj-

skowych realizujących prace badawczo-rozwojowe na rzecz sektora PPO lub MON i 

MSWiA.  

Niektóre dane ekonomiczne charakteryzujące PPO w latach 2007 – 2016. przedstawiono 

w załączniku nr 2. 

Ogólny  koszt programów rozwojowych, dotowanych przez UE, łącznie do końca 2016 r., 

w tym wartość dotacji UE 

Wspomaganie  przez Unię Europejską  dotyczy gównie programów innowacyjnych.  

 

Tabela: wspomaganie finansowe projektów innowacyjnych ze środków UE  

(tys. zł.) 

l.p. Grupa zakła-

dów 

Ilość 

proj. 

Wartość 

projektów 

W tym 

dotac. UE 

% dotacji 

UE 

% dotacji dla grupy 

w całości dotacji 

1. Skarb Państwa 53 524 581 190 718 36,4 15,3 

2. OBRiI 84 697 440 533 242 76 42,7 

3. Kap. pryw. kraj. 80 321 235 117 384 36,5 9,4 

4. Kap. pryw. zag. 47 1 281 051 407 284 31,8 32,6 

5. Razem 264 2 824 307 1 248 628 44,2 100 

 

Jak wynika z przedstawionych danych do końca 2016 r. PPO wydał na programy rozwo-

jowe współfinansowane przez UE blisko ponad 2 824 307 tys. zł., z czego blisko 1/3 

(31,8%) pochodziło z dofinansowania przez UE. Głównym beneficjentem dofinansowa-

nia są  grupy OBRiI oraz Prywatne Zagraniczne.  
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Dynamika potencjału eksportowego PPO 2016 - 2010. 

W 2012 r. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności na zlecenie ówczesnego Mini-

sterstwa Gospodarki wykonała analizę  potencjału eksportowego PPO. Opracowanie wy-

konano dla lat 2007 – 2011 na podstawie obszernych szczegółowych ankiet skierowanych 

do 52 najważniejszych i największych podmiotów  Skarbu Państwa, kapitału prywatnego i 

zagranicznego, OBR i Instytutów (niezależnie od nadzoru i typu własności).   

Możliwe jest określenie zmian potencjału eksportowego PPO pomiędzy rokiem 2010 i 

rokiem 2016 poprzez porównanie podstawowych mierzalnych wielkości potencjału eks-

portowego PPO w tych latach oraz ocenę relatywną zjawisk i tendencji. 

Potencjał eksportowy jest cechą relatywną o własnościach porównawczych co oznacza, że 

na jego temat można orzekać tylko wówczas, gdy przeprowadzi się odpowiednie porów-

nania . 

Potencjał eksportowy kształtują czynniki rynkowe i pozarynkowe, a więc znajdujące się 

poza kontrolą samych firm, które mają znaczenie dla ich konkurencyjności.  

Czynniki o charakterze negatywnym są barierami w procesie kształtowania międzynaro-

dowej konkurencyjności podmiotów.  

Powszechną praktyką oceny potencjału eksportowego jest badanie wskaźników finanso-

wych opisujących kondycję firmy w porównaniu z działającymi na rynku światowym fir-

mami konkurencyjnymi..  

W długim okresie czasu wzrost potencjału eksportowego oznacza zdolność do ciągłego 

prowadzenia biznesu na rynkach międzynarodowych, osiągania właściwej stopy zwrotu i 

utrzymania miejsc pracy w przyszłości. Potencjał eksportowy jest też niekiedy kojarzony z 

umiejętnością redukcji kosztów jednostkowych do poziomu, przy którym przedsiębior-

stwo osiąga wysoki zysk i wyprzedza konkurentów na rynku.  

 

Dynamika potencjału eksportowego w kategoriach mierzalnych. 

Wielkości będące podstawą oceny dynamiki potencjału eksportowego dla lat 2010 -2016  

polskiego sektora PPO:  

1. Wydajność: w Polsce, na świecie, 

2. Rentowność,  

3. Udział w rynku: 

 Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży, 

 Udział w rynku globalnym, kontynentalnym, regionalnym, krajowym (rozumia-

nym jako rynek kraju importera) 
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Tabela: podstawowe wielkości ekonomiczne PPO dla lat 2010 i 2016. (Sk. P. – identyczna 

lista podmiotów w 2010 r. jak w 2016 r., ) 

 Rok Przemysł 

PL 

PPO 

ogółem 

Pryw. 
Kraj. 

Pryw.  
Zagr. 

Skarb 
Państwa 

uwagi 

Produkcja 

sprzedana 

(mln zł.) 

2010 985 715,9 6 591 883 1 958 2 873,8  

2016 1 301 911,8 13 212 2 570 5 945 3 631  

2016/2010(%) 132,1 200 291 304 126,1  

Zatrudnienie 

(tys. etatów) 

2010 2 913,7 27,2 1,9 9,4 13,1  

2016 3 006,4 34,7 3,9 12,2 14,7  

2016/2010(%) 103,2 127,6 205 129,8 112,2  

Wydajność 

(tys. zł.) 

 

2010 338,3 242,6 447,6 207.1 280   

2016 433,1 384 647,2 485,1 247  

2016/2010(%) 128 158 144,6 234 88,2  

Wynik  

Netto 

 (mln zł.) 

2010 45 802 287,4 87,7 59,3 58,74  

2016 61 762 644,5 70,3 604 -91  

2016/2010(%) 134,8 224 79,8 1 020 -255  

Kapitały 

Własne 

(mln zł.) 

2010 559 535 4 126 454 494 2 426  

2016 770 446 8 310 852 3 492 6 390  

2016/2010(%) 137,7 201 188 707 263,4  

Rentowność 

kapit. Wł. 

ROE (%) 

2010 8,2 7 19,3 12 2,42  

2016 8,0 10,5 8,3 17,3 -1,42  

2016/2010(%) 97,6 150 43 144 -270  

Eksport  

(mln zł.) 

2010 334 522,9 1 963 103,9 1 345 348  

2016 512 046 2 847 74 2 129 470,6  

2016/2010(%) 153,1 145 71 158 135  

 

Analiza tabeli pozwala na przedstawienie następujących wniosków i spostrzeżeń dotyczą-

cych dynamiki dla lat 2016/2010: 

 

1. Dynamika produkcji sprzedanej podmiotów Sk. P. (dla tych samych podmiotów co w 

2010 r.) jest mniejsza od dynamiki dla całego polskiego przemysłu o 6 punktów pro-

centowych. 

2. Dynamika wzrostu zatrudnienia dla tej samej listy spółek remontowych i produkcyj-

nych Sk. P. jest o 9 punktów procentowych większa niż całego polskiego przemysłu. 

3. Dynamika wydajności pracy  dla tej samej listy spółek produkcyjnych Sk. P. jest 

ujemna i wynosi 88%. W tym samym okresie czasu polski przemysł jako całość odno-

tował 28% wzrost wydajności pracy. 

4. Dynamika wyniku finansowego dla podmiotów Sk. P. jest ujemna. Dynamika wyniku 

finansowego całego polskiego przemysłu wyniosła 134%. Dynamika wyniku finan-

sowego dl podmiotów zagranicznych przekroczyła 1 000%. (!) 

5. Dynamika rentowności kapitałów własnych podmiotów Sk. P. Dynamika rentowno-

ści kapitałów własnych całego polskiego przemysłu wyniosła 97,6%. A dynamika 

grupy kapitał zagraniczny wyniosła 144%. 
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6. Dynamika eksportu podmiotów Sk. P. wyniosła 135% a dynamika eksportu całego 

polskiego przemysłu wyniosła 153,1 %. Kwota eksportu podmiotów Sk. P. w 2016 r. 

obarczona jest poważnym zastrzeżeniem, iż obejmuje  eksport towarów wyproduko-

wanych przez spółki nie wchodzące w skład PPO lub nie konsolidujące sprawozdań 

finansowych z PGZ co nie przekłada się na wskaźnik dynamiki w niniejszym opra-

cowaniu..  

7. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży produkcji Polskiego przemysłu w 2010 

r. wynosił 34% a w 2016 r. 39,4% co oznacza dynamikę 116%. Udział eksportu w 

przychodach ze sprzedaży towarów i usług podmiotów Sk. P. w 2010 r. wynosił 

12,11% a w 2016 r. 12,95%, co oznacza dynamikę 107%. Jednak ważniejszym jest  

stwierdzenie, że  eksport liczony do sprzedaży dla całego polskiego przemysłu był w 

2010 r. ponad 2,8 razy większy niż dla podmiotów Sk. P.  a w 2016r. było to ponad 3 

razy. 

8. Dynamika wzrostu średniej płacy w podmiotach Sk. P. była o 4,9 punktu procento-

wego wyższa niż w całym polskim przemyśle a średnia płaca w tych podmiotach była 

o blisko 25% wyższa niż w całym polskim przemyśle. 

9. Przychody podmiotów Skarbu Państwa ze sprzedaży produktów i usług w 2016 r. 

stanowiły 83,9% ogółu przychodów ze sprzedaży, a przychody ze sprzedaży produk-

tów stanowiły 54,9 % ogółu przychodów ze sprzedaży. 

 

Ważnym elementem oceny dynamiki potencjału eksportowego podmiotów Skarbu Pań-

stwa jest porównanie podstawowych danych  na podstawie  roczników SIPRI dla lat 2010 

i 2016.   

Wydajność i rentowność netto w latach 2010 i 2016. 

Porównanie przeprowadzono dla pierwszych 10 firm z listy SIPRI TOP 100, niezależnie 

od tego jakie firmy umieszczone były na listach w tych latach,   a dla podmiotów Skarbu 

Państwa jako wydajność obliczoną z sumy przychodów ze sprzedaży i zatrudnienia dla 

tych samych firm produkcyjnych i remontowych. W tabeli i wykresie ujęto również oba 

wskaźniki dl polskiego przemysłu jako całości 

Tabela: Wydajność i rentowność grupy 10 największych firm zbrojeniowych świata i grup 
podmiotów PPO oraz polskiego przemysłu jako całości w latach 2010 i 2016.  

 Wydajność (tys. zł.) Dynamika %) Rentowność (%) Dynamika (%) 

2010 2016 2016/2010 2010 2016 2016/2010 

SIPRI 1 099 1 469 + 133,7 5,29 6,46 + 22 

PRZEMYSŁ PL 338,3 433,1 +128 4,65 4,75 +102 

PPO ogółem 242,6 384 158 4,4 4,9 111,3 

Skarb Państwa 269,3(a) 269,1 (a) - 0,1 3,4 - 2,2 - 256 

Pryw. Kraj. 447,6 647,2 144,6 9,9 2,7 27,3 

Pryw. Zagr. 207,1 485,1 234 3 10,2 340 

kursy: 2010: 1$ = 3,0157 zł., 2016:  1$ = 3,9431 zł., (a) suma podmiotów produkcyjnych i rem./zatr. odp. 
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Z przedstawionej tabeli wynika znaczna poprawa podstawowych wskaźników oceny kon-

kurencyjności największych firm zbrojeniowych świata,  wysoka dynamika grup podmio-

tów o kapitale prywatnym oraz stagnacja/regres  dynamiki PPO w grupie Skarb Państwa. 

Wydajność największych firm zbrojeniowych świata w 2010 r. była ok. 4 razy większa niż 

w podmiotach Skarbu Państwa a w 2016 r. 5,5 razy. 

Udział w rynku w latach 2010 i 2016:  

Analizując ogółem udział produktów polskiego sektora PPO, bez firm sektora lotniczego, 

w rynkach: globalnym, kontynentalnym, regionalnym , trzeba stwierdzić, że praktycznie 

jest on zerowy, a  w większości kontraktów jest wynikiem splotu szeregu całkowicie  

przypadkowych okoliczności. Jedyny produkt PPO, który posiadał znaczący udział w 

rynku międzynarodowym (WZT- 3) został z niego  wyeliminowany dzięki niezrealizowa-

nemu do dzisiaj kontraktowi. 

 

Dynamika potencjału eksportowego - relatywne elementy oceny.  

W 2011 r. poprzez ankietę w 52 podmiotach PPO (niezależnie od stanu własności) ziden-

tyfikowano 27 barier mających negatywny wpływ na potencjał eksportowy w 2010 r.  

 

Dla punktów dotyczących barier związanych z problemem jakości kadr we wszystkich 

podmiotach uwzględnionych  w niniejszym opracowaniu, bazując na zasobach Krajowego 

Rejestru Sądowego, dokonano analizy stabilności kadr zarządczych i nadzorczych oraz 

wzrostu kompetencji na podstawie  ich drogi zawodowej. Analiza wykazała zasadność 

ujęcia tematyki w wykazie barier potencjału eksportowego.  
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Oceniając dynamikę zmian zidentyfikowanych zmian barier potencjału eksportowego na-

leży stwierdzić: 

W ciągu 6 lat (2010 -2016) nie zlikwidowano zidentyfikowanych barier wzrostu potencjału 

eksportowego, w 3 przypadkach gdzie to nastąpiło nie było to wynikiem zamierzonych 

działań a skutkiem szeroko rozumianego postępu cywilizacyjnego.  Można nawet stwier-

dzić, że dla podmiotów będących własnością Skarbu Państwa nie nastąpiły pozytywne 

zmiany (utrzymanie stanu początkowego z 2010 r.) lub nastąpił znaczny regres – umoc-

nienie barier wzrostu potencjału eksportowego.  

Szczególnie groźne jest wzmocnienie barier o charakterze wynikającym z polityki kadro-

wej i jakości kadr.  

Ocena zmian poszczególnych barier przedstawia się następująco: 

 3 bariery stały się nieaktualne w wyniku rozwoju technologii informatycznych i 

rynków finansowych.  

 Dla 2 barier odnotowano postęp w ich usuwaniu  

 Dla 14 barier nie odnotowano istotnych zmian w ich występowaniu 

 Dla 8 istotnych barier w tym 4 dotyczących problematyki kadr  odnotowano istot-

ny regres w ich i wielkości i charakterze. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1: Tabela: Rola, stan i miejsce PPO jako całości i grup podmiotów według ro-
dzaju własności w polskim przemyśle  w latach 2014 -2016. 

Wielkość i wymiar Podmiot Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

 

Przychody ze sprzedaży 

(mln zł. ) 

Przemysł ogółem 1 210 038,6 1 255 515,6 1 301 911,8 

PPO 10 833 12 266 13 212 

Sk. P. 1 738,2 3 826,5 4 339,1 

Pryw. Kraj. 2 470 2 818 2 571 

Pryw. Zagr. 4 840 5 185 5 946 

 

Udział podmiotu w sprzedaży 

przemysłu (%) 

Przemysł 100 100 100 

PPO 0,9 0,98 1,0 

Sk. P. 0,14 0,3 0,33 

Pryw. Kraj. 0,2 0,22 0,19 

Pryw. Zagr. 0,4 0,41 0,46 

 

Wynik finansowy netto 

(mln zł) 

Przemysł 62 287,2 43 445,1 71 984,9 

PPO 952 951 644 

Sk. P. 81,9 49,5 -91 

Pryw. Kraj 145 129 70 (a) 

Pryw. Zagr. 603 577 604 

 

 

Rentowność netto(%) 

Przemysł 5,15 3,46 5,53 

PPO 8,8 7,6 4,9 

Sk. P. 4,1 1,3 -2,2 

Pryw. Kraj. 5,9 4,6 2,7  

Pryw. Zagr. 12,5 11,1 10,2 

 

Eksport (mln zł.) 

Przemysł 457 521,1 487 017,7 512 046,5 

PPO 2 513 2 612 2 847 

Sk. P. 82,8 351,2 470,6 

Pryw. Kraj. 116 96 74 

Pryw. Zagr. 2 423 1 963 2 129 

 

Udział eksportu w sprzedaży 

ogółem grupy podmiotów (%) 

Przemysł 37,8 39,8 39,3 

PPO 23,2 21,2 21,6 

Sk. P. 4,8 9,2 10,9 

Pryw. Kraj. 4,7 3,4 2,9 

Pryw. Zagr. 50 38 35,8 

 

Zatrudnienie ogółem 

(etaty) 

Przemysł 2 891 500 2 926 600 3 000 400 

PPO 29 800 33 350 34 735 

Sk. P. 14 225 14 390 15 573 

Pryw. Kraj. 3 824 3 894 3 972 

Pryw. Zagr. 10 712 12 627 12 210 

 

Wydajność(sprzedaż/rok 

/na/osobę) 

tys. zł. 

Przemysł 418,5 429,0 433,1 

PPO 330 375 384 

Sk. P. (a) 238 216 226  

Pryw. Kraj. 646 724 647 

Pryw. Zagr. 383 424 485 

 

Średnia płaca brutto 

(zł.) 

 

Przemysł 3 877 3 983 4 111 

PPO 5 222 5 182 5 504 

Sk. P. 4 385 4 760 5135 

Pryw. Kraj. 5 742 6 243 6 446 

Pryw. Zagr. 6 172 5 526 6 353 

Źródło: opr. wł. na podstawie: GUS,  sprawozdań finansowych, ankiet. 
 (a) tylko suma podmiotów. produkcyjnych / zatrudnienie odpowiednio 
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Załącznik nr 2.  

Niektóre dane ekonomiczne charakteryzujące PPO w latach 2007 – 2016. 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 

Kształtowanie się przychodów sprzedaży w latach 2007-2016 przedstawiono na wykresie 

oraz w tabeli jak niżej: 

 

 

 

 

Sprzedaż produkcji „S” na eksport 

Kształtowanie się sprzedaży produkcji „S” na eksport w latach 2007-2016 przedstawiono 

na wykresie oraz w tabeli jak niżej: 

-

1 000 000    

2 000 000    

3 000 000    

4 000 000    

5 000 000    

6 000 000    

7 000 000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Przychody ze sprzedaży (tys. zł.)

Skarb Państwa

Prywatne - kapitał krajowy

Prywatne - kapitał zagraniczny

OBR-y i Instytuty

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skarb Państwa 3 745 946   4 362 333    3 016 087   3 520 574   3 874 092    3 919 469   3 074 711    3 084 634     3 674 903     4 174 646      

Prywatne - kapitał krajowy 960 833      911 318        751 520      883 526      760 670       773 246      712 669      2 470 444     2 818 258     2 570 837      

Prywatne - kapitał zagraniczny 1 244 650   1 476 817     1 701 791    1 958 477   2 619 333     3 426 788   3 794 571   4 840 852     5 185 114      5 945 612      

OBR-y i Instytuty 136 997      177 336       211 189       228 801      260 403       271 139      275 716      437 726        588 047        521 732         

R A Z E M 6 088 426   6 927 804    5 680 587  6 591 378   7 514 498     8 390 642   7 857 667   10 833 656   12 266 322   13 212 827    
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Licencjonowany eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego wyniósł: 

 W 2015 r. : 420 948 425 Euro czyli  1 761 204 tys. zł. (1 Euro= 4,1839 zł.) 

 W 2016 r. : 382 901 734 Euro czyli 1 670 406 tys. zł.  (1 Euro = 4,3625 zł.) 

W ramach tych kwot w 2016 r. podmioty będące własnością kapitału polskiego wyekspor-

towały  uzbrojenie i sprzęt wojskowy za 182,3 mln Euro czyli 795 283 tys. zł.  

Część tej kwoty została uzyskana z wyprzedaży zbędnego uzbrojenia i sprzętu wojskowe-

go z zasobów MON i AMW.  

Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego realizowany przez podmioty będące własnością 

kapitału prywatnego wyniósł w 2015 i 2016 r. ok. 80% całości tego eksportu . 

Według sprawozdań zarządów podmiotów Skarbu Państwa  eksport  wyniósł: 

 W 2015 r.: 351 171 tys. zł. (83,93 mln Euro) 

 W 2016 r.: 470 555 tys. zł. (107,86 mln Euro) 

W ramach ankiet  dla lat 2007 - 2016 podmioty zagraniczne  zaliczały cały eksport jako 

eksport specjalny. Z opracowań MSZ wynika jednak, że w np. w roku 2016. eksport ten 

wyniósł   200 600 tys. Euro to jest  875 117 tys. zł. czyli znacznie mniej niż wynika z da-

nych podawanych przez te podmioty.  

-

500 000    

1 000 000    

1 500 000    

2 000 000    

2 500 000    

3 000 000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eksport  "S" (tys zł.)

SkarbPaństwa

Prywatne - kapitał krajowy

Prywatne - kapitał zagraniczny

OBR-y i Instytuty

Eksport  "S" (tys. zł.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SkarbPaństwa 209 284      92 479         106 126      172 520      171 283        123 166      104 657      82 840          351 200        470 600         

Prywatne - kapitał krajowy 40 668        60 073         106 857      103 891       47 991          66 108        93 169        115 542         96 470          74 013           

Prywatne - kapitał zagraniczny 914 509      1 136 240     1 345 704   1 599 060   2 186 342     2 363 795   2 619 184    2 423 000     1 963 000     2 129 000      

OBR-y i Instytuty 42 106        63 445         75 284       88 468        123 062        144 807      156 392      168 500        201 084        173 719         

RAZEM 1 206 567   1 352 237    1 633 971   1 963 939   2 528 678    2 697 876   2 973 402   2 789 882     2 611 754      2 847 332      
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Biorąc powyższe pod uwagę, należy założyć, że istnieje nadwyżka eksportu tych podmio-

tów ponad wielkości wymienione przez MSZ nie stanowiąca produkcji wymagającej licen-

cji wywozowych. 

Potwierdzają to dane z ankiet według których eksport ogółem wyniósł w 2015 r.  2 611 

mln zł., a w roku 2016  2 847 mln zł. w tym eksport podmiotów zagranicznych odpo-

wiednio  1963 mln zł i 2 129 mln zł. 

Wynik netto (zysk lub strata),  

Kształtowanie się wyniku netto osiągniętego ze sprzedaży w latach 2007-2016 przedsta-

wiono na wykresie oraz w tabeli jak niżej: 

 

 

Wynik obejmuje  wszystkie  dotacje, subwencje, zapłaty PMG, przychody z zbycia lub 

przeszacowania wartości aktywów oraz podatek dochodowy. Wynik netto spółek grupy 

kapitał Prywatny Zagraniczny w latach 2007 - 2009 jest głęboko ujemny. Do 2013 r. nie-

ustannie maleje kwota zysku grupy zakładów kapitał prywatny polski.  

Szczególnie niepokojąca sytuacja w zakresie zysku netto panuje w grupie podmiotów 

Skarb Państwa. Należy zauważyć, że przedstawiony wynik netto jest sumą wyników pod-

miotów produkcyjnych i remontowych i nie należy go utożsamiać z wynikiem skonsoli-

dowanym spółki dominującej Skarbu Państwa (- 90,1 mln zł.). Jak wiadomo zysk netto 

konsumuje wszystkie kwoty wspomagania finansowego.  

-200 000    

-100 000    

-

100 000    

200 000    

300 000    

400 000    

500 000    

600 000    

700 000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wynik netto (tys. zł.) 

Skarb Państwa

Prywatne - kapitał krajowy

Prywatne - kapitał zagraniczny

OBR-y i Instytuty

wynik netto (tys. zł.) - symulacja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skarb Państwa 83 803        106 832       43 744       120 793      163 817        125 624      171 002       184 263        198 582        139 407         

Prywatne - kapitał krajowy 113 463       92 778         68 440       87 745        25 957         30 952        27 647        144 645        128 775        70 340           

Prywatne - kapitał zagraniczny 39 805 -       140 995 -      85 563 -      59 307        226 348       240 126      488 103      603 340        576 867        604 147         

OBR-y i Instytuty 6 648          9 241           6 630         19 598        18 770          13 446        3 107          21 383          46 348          61 707           

RAZEM 164 109       67 856         33 251        287 443      434 892       410 148      689 859      953 631        950 572        875 601         
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Zbadano łączny przychód ze sprzedaży dla tej grupy (według stanu organizacyjnego na 

31.12.2016 r.) w latach 2007-2016 oraz odpowiednio zysk netto dla tych lat oraz obliczo-

no sumaryczną rentowność netto. Przychód łączny wyniósł    36 447 395 tys. zł., suma-

ryczny wynik netto 1 337 867 tys. zł., a sumaryczna rentowność netto to 3,67%.  

Wprawdzie na skumulowany wynik netto w latach 2007 -2016 wpływa wspomaganie fi-

nansowe (1 259,4 mln zł.) lecz bardziej uprawnione jest twierdzenie o „finansowym kosz-

cie społecznym” dla utrzymania PPO w części Skarb Państwa i zaliczenie do niego rów-

nież dokapitalizowania gotówką w kwocie nie mniejszej niż 945,3 mln zł. co daje razem 

nie mniej niż 2 204,7 mln zł. 

Symulacja uwzględniająca „finansowy koszt społeczny” polegająca na uwzględnieniu tej 

kwoty w skumulowanym dla lat 2007 – 2016 wyniku netto powoduje, ze wyniósłby on ok. 

-866,8 mln zł. a skumulowana odpowiednio rentowność netto wyniosłaby -2,37%. 

Przeciętne zatrudnienie  

Kształtowanie się przeciętnego zatrudnienia w latach 2007-2016 przedstawiono na wykre-

sie i tabeli jak niżej: 

 

Średnia płaca brutto, 

Wielkość średniej płacy brutto w latach 2007-2013 przedstawiono na wykresie oraz w ta-

beli jak niżej: 

-

2 000    

4 000    

6 000    

8 000    

10 000    

12 000    

14 000    

16 000    

18 000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zatrudnienie (etaty)

Skarb Państwa

Prywatne - kapitał krajowy

Prywatne - kapitał zagraniczny

OBR-y i Instytuty

Zatrudnienie (etaty) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skarb Państwa 14 534        14 742         13 303        13 072        13 566          13 121         12 721         13 849          13 954          15 515           

Prywatne - kapitał krajowy 2 146          2 220           2 022         1 974          2 034           1 962          1 859          3 824            3 894            3 972             

Prywatne - kapitał zagraniczny 10 126         10 485         10 173        9 455          9 853           10 274        10 723        12 627          12 210           12 257           

OBR-y i Instytuty 2 336          2 460           2 540         2 671          2 905           3 069          3 079          2 451            2 664            2 666             

RAZEM 29 142        29 907         28 038       27 172        28 358         28 426        28 382        32 751          32 722          34 410           
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Wydajność pracy na 1 zatrudnionego  

Kształtowanie się wydajności mierzonej sprzedażą na 1 zatrudnionego latach 2007-2016 
przedstawiono na wykresie oraz w tabeli jak niżej:  
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Średnia płaca brutto (zł.)
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Prywatne - kapitał zagraniczny

OBR-y i Instytuty

Średnia płaca brutto w przemyśle

Średnia płaca brutto (zł.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skarb Państwa 3046,1 3391,1 3799,2 4009,8 4251,9 4535,3 4570,4 4232,7 4399,0 4475,8

Prywatne - kapitał krajowy 3709,5 4230,5 4378,3 5062,9 4870,8 4941,9 4793,9 5741,8 6233,5 6445,9

Prywatne - kapitał zagraniczny 2782,8 3235,9 3354,4 4340,9 3960,0 4619,9 4689,8 6172,5 5525,9 6352,8

OBR-y i Instytuty 2021,5 2390,1 2574,6 2885,2 3287,6 3221,2 3324,6 5727,7 5998,3 6102,8

Średnia płaca brutto w przemyśle 2962,0 3094,0 3258,0 3480,0 3600,0 3763,0 3877,0 3983,0 4111,0

RAZEM 2921,3 3316,7 3568,6 4091,0 4096,1 4452,1 4495,0 5222,4 5182,6 5504,2
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zagraniczny

Wydajność (tys. zł.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skarb Państwa 257,7 295,9 226,7 269,3 285,6 298,7 241,7 222,7 263,4 269,1

Prywatne - kapitał krajowy 447,7 410,5 371,7 447,6 374,0 394,1 383,4 646,0 723,7 647,2

Prywatne - kapitał zagraniczny 122,9 140,9 167,3 207,1 265,8 333,5 353,9 383,4 424,7 485,1

RAZEM 208,9 231,6 202,6 242,6 265,0 295,2 276,9 330,8 374,9 384,0
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W grupie Skarb Państwa do obliczeń przyjęto sumę sprzedaży produktów i remontów a 

zatrudnienie jest sumą zatrudnienia odpowiednio – bez zatrudnienia w OBR–ach. Ze 

względu na charakter danych pominięto problem wydajności grupy OBR i Instytutów. 

W 2016 r. wydajność krajowego przemysłu wynosiła ok. 433,1 tys. zł. 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 

 

Bez wspomagania finansowego i „finansowego kosztu społecznego” w postaci dokapitali-

zowania gotówką sumaryczna rentowność kapitału własnego dla grupy Skarb Państwa w 

latach 2007-2016 wyniosłaby: - 2,9%.  

Szybki spadek rentowności kapitału własnego dla grupy Prywatne Krajowe jest kolejnym 

dowodem na negatywną zmianę warunków działania tej grupy podmiotów. Wyniki grupy 

Prywatne Zagraniczne w zakresie rentowności kapitału własnego są kolejnym dowodem 

na systematyczna, planową i skutecznie realizowaną  poprawę całokształtu działalności tej 

grupy.  
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Rentownośc kapitału własnego (%0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skarb Państwa 3,0              3,8               1,5              4,0              5,3               5,0              5,9              5,9                5,8                4,0                 

Prywatne - kapitał krajowy 37,1            25,7             17,8            19,3            2,5               4,7              4,1              11,0               10,5              8,3                 

Prywatne - kapitał zagraniczny 5,8 -             24,5 -            16,5 -           12,0            37,1              23,1            30,3            25,4              19,3              17,3               

OBR-y i Instytuty 5,1              7,3               5,2             13,0            10,6              7,8              1,6              5,8                11,1               13,6               

RAZEM 4,2              1,7               0,8             7,0              8,9               9,3              12,8            13,3              11,8               10,5               


