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N
owy premier Mateusz Mora-
wiecki, wicepremier i mini-
ster rozwoju oraz � nansów 
w rządzie byłej premier Beaty 
Szydło, mówił podczas swo-

jego grudniowego exposé w Sejmie za-
równo na temat planów na przyszłość, 
jak i tegorocznych dokonań rządu. 

Podmiotowa rola państwa 
w gospodarce

W opinii premiera 2017 r. może być
pierwszym od 28 lat, w którym przyrost
długu publicznego będzie �zerowy lub nie-
wiele wyższy od zera�. Na koniec 2017 r.
poziom inwestycji według Mateusza Mo-
rawieckiego powinien osiągnąć 18 proc.
wielkości PKB, a ich wartość � 355�
360 mld zł. Premier zwrócił także uwagę
na zmniejszanie się wielkości ubóstwa
społecznego, m.in. dzięki programowi
500+, na który w skali całego roku rząd 

przeznaczył z budżetu ponad 20 mld zł. 
Według danych GUS �znaczący spadek
zasięgu ubóstwa zaobserwowano zwłasz-
cza wśród takich grup jak: rodziny wielo-
dzietne, gospodarstwa domowe z osobami
niepełnosprawnymi, mieszkańcy wsi
i miast poniżej 20 tys. mieszkańców oraz
gospodarstwa domowe z głową gospodar-
stwa o niskim poziomie wykształcenia�.

� Chcemy podmiotowej roli państwa 
w gospodarce, a nie peryferyjnej, przej-
ścia od konsumpcji na kredyt do kapita-
lizmu oszczędności i inwestycji. To jest 
walka o polską własność i polski kapitał
� stwierdził w Sejmie premier.

W minionych 12 miesiącach niemal 5-pro-
centowemu wzrostowi PKB towarzyszyły 
stabilne wpływy budżetowe wynikające
z uszczelniania ściągalności podatków,
zwłaszcza VAT. W exposé pojawiła się tak-
że zapowiedź wprowadzania istotnych uła-
twień dla rozwoju przedsiębiorczości w pa-

ROK DOBREJ 

ZMIANY 
w gospodarce

TO NIE KONIEC SUKCESÓW

2017 okazał się dla 
polskiej gospodarki 
najlepszym rokiem 
obecnej dekady 
i jednym z najlepszych 
po 1989 r. To skutek 
polityki rządu, 
w tym Strategii 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju oraz 
działalności Polskiego 
Funduszu Rozwoju.
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kiecie ustaw Konstytucji. W tym kontekście
premier zwrócił uwagę na konieczność
�walki o polską własność i polski kapitał�.

Konstytucja Biznesu
Warto dodać, że przyjęta w listopadzie 

przez rząd �największa reforma prawa go-
spodarczego po 1989 r.�, jak określił Mo-
rawiecki Konstytucję Biznesu, to �pięć
ustaw, które odmienią rzeczywistość go-
spodarczą�. Mają one obowiązywać od 
marca 2018 r. i uwolnić przedsiębior-
czość. W opinii obecnego premiera stano-
wią kluczowy etap reformy prawa gospo-
darczego, zapowiedzianej w Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

� Filarem naszych propozycji jest usta-
wa � Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy 
w niej rozwiązania systemowe, jak choć-
by przepisy dotyczące pewności prawa 
czy zasady relacji urzędnik�przedsiębior-
ca, ale także bardzo konkretne, na przy-

kład swoisty pas startowy dla młodych 
�rm � uważa Mateusz Morawiecki.

W skład pakietu KB wchodzi przede
wszystkim ustawa � Prawo przedsiębior-
ców. Nowe rozwiązania mają zachęcać do
prowadzenia biznesu, w czym mają być
pomocne liczne ułatwienia, nieistniejące
w obecnym prawie. Ustawa wprowadza
m.in. zasadę: �Co nie jest prawem zabro-
nione, jest dozwolone� � od lat postulowa-
ną przez przedsiębiorców. Zawiera też inne
prawa: domniemania uczciwości przedsię-
biorcy; ponoszenia odpowiedzialności
urzędników za naruszenie prawa wobec
przedsiębiorców; rozstrzygania na ich ko-
rzyść pojawiających się wątpliwości.

Ustawa przewiduje także preferencje 
dla początkujących przedsiębiorców oraz 
zezwala na działalność gospodarczą
o niewielkich przychodach bez koniecz-
ności rejestracji � rmy. 

� Sercem naszej � lozo� i gospodarczej 
są mikro-, małe i średnie � rmy, które dają
utrzymanie milionom Polaków. Dla ma-
łych i  średnich przedsiębiorców mam 
ważne przesłanie: wszyscy uczciwi przed-
siębiorcy mogą oczekiwać dbałości o oto-
czenie prawne, a jednocześnie równych 
zasad konkurencji � zapowiedział pod-
czas exposé Mateusz Morawiecki.

Walka z wyłudzeniami 
podatkowymi

Premier przypomniał, że tylko w tym ro-
ku wpływy z podatku VAT wzrosły 
o 30 mld zł. To więcej niż w poprzednich
dziewięciu latach. Zapowiedział, że trend,
który udało się osiągnąć dzięki rozbiciu
ma�i VAT-owskich, zostanie utrzymany.
Dodajmy, że tylko w ciągu pierwszych
10 miesięcy 2017 r. wpływy z pozostałych
podatków: PIT, CIT, akcyzy i od gier hazar-
dowych okazały się o ponad 8,5 mld zł
wyższe niż w takim samym okresie ubie-
głego roku. � To my, pokazując nasz sukces
w walce z karuzelami VAT, wywołaliśmy
dyskusję w Europie � podkreślił premier.

Optymizm na rynku pracy
W 2017 r. obserwowany był także stały 

trend obniżania się stopy bezrobocia.
6,6 proc. � tyle w listopadzie br. wyniosła 
stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt proc. mniej

niż przed rokiem (wówczas wyniosła 
8,2 proc.). W porównaniu z poprzednim
miesiącem stopa bezrobocia nie uległa zmia-
nie i tak niska nie była od stycznia 1991 r.
� podkreśla resort rodziny, pracy i polityki
społecznej. Na koniec listopada 2017 r. było 
w całym kraju nieco ponad 1 mln osób bez
pracy. W tym samym czasie zatrudnienie
w średnich i dużych przedsiębiorstwach by-
ło o 4,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, tj.
wzrosło do nieco ponad 6 mln osób � podał
w komunikacie GUS, zaś średnie wynagro-
dzenie osiągnęło poziom 4,610,79 zł brutto,
tj. o 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Po-
nadto z danych GUS wynika, że w ciągu
trzech kwartałów 2017 r. powstało ponad
551 tys. nowych miejsc pracy.

Kolejną ważną reformą przeprowadzoną
przez rząd PiS w 2017 r. było obniżenie
wieku emerytalnego, dzięki któremu od
września Polki mogą przechodzić na eme-
rytury w wieku 60 lat, a mężczyźni w wie-
ku 65. Według danych ZUS od 1 do
28 października ZUS wydał 224 tys. de-
cyzji na podstawie przepisów obniżają-
cych wiek emerytalny. Dzięki temu otrzy-
mało je ponad dwie trzecie spośród
szacowanych pierwotnie na 331 tys. osób
uprawnionych, które do końca roku mogły 
złożyć wniosek o przejście na emeryturę.

Zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego

W 2017 r. do poprawy naszego bezpie-
czeństwa energetycznego, zwłaszcza 
w kontekście uniezależniania się od do-
staw gazu z Rosji, przyczyniło się odda-
nie do użytku terminalu gazu LNG 
w Świnoujściu oraz rozpoczęcie prac nad 
gazociągiem Baltic Pipe do przesyłu gazu 
z Norwegii via Dania do Polski. Obie te 
inwestycje mają dostarczać od 2022 r.
około 17�18 mld m3 gazu rocznie � a więc 
więcej niż wynosi zapotrzebowanie Pol-
ski na błękitne paliwo. GP

PARTNEREM DODATKU JEST

CEL
Chcemy przejścia od 
konsumpcji na kredyt 
do kapitalizmu oszczęd-
ności i inwestycji. To
jest walka o polską 
własność i polski 
kapitał – mówił w expo-
sé premier Morawiecki.
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Strategia 
na rzecz
ODPOWIEDZIALNEGO 

ROZWOJU

KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARCZY

W drugą rocznicę ostatnich wyborów parlamentarnych, 
w październiku 2017 r., ówczesna premier Beata Szydło określiła 
Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako 
�kolejną niezwykle ważną reformę�.

W
opinii byłej premier przyjęta w lutym 2017 r. Strategia �to kom-
pleksowy program gospodarczy, który rząd konsekwentnie re-
alizuje�. Mamy kolejne jego efekty: Polska zaczyna rozwijać się
coraz szybciej, a rodzime �rmy, które chyliły się ku upadkowi
� z czym nasi poprzednicy nic nie chcieli zrobić � odbudowują

swoje moce produkcyjne, tworzą miejsca pracy i się rozwijają. 
Beata Szydło wskazała dalej, że �można inwestować i w małych ośrod-

kach, można inwestować w nowoczesne technologie, można dawać szanse 
młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają myśleć o swoich biznesach. 
Można również do� nansowywać polski przemysł skazany na niebyt, można 
mieć wreszcie z prawdziwego zdarzenia stocznie�.

Strategia, od początku �rmowana przez obecnego premiera Mateusza
Morawieckiego, przedstawia cele do realizacji w perspektywie roku
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2020 i 2030, sposób ich osiągania oraz
określa najważniejsze projekty do
zrealizowania.

Premier Morawiecki podczas wizyty 
w grudniu 2017 r. w Szczecinie ocenił
[cyt. za IAR], że �przyjęta przez rząd 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju już przynosi efekty. (�) W tym 
roku w całej Unii Europejskiej dwie trze-
cie miejsc pracy w przemyśle � 223 tysią-
ce � powstało właśnie w Polsce. (�) Są
to miejsca pracy coraz lepiej płatne�.

W 2017 r. miało miejsce 
znacznie więcej wydarzeń, 
wpisujących się w Strategię 
na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Oto niektóre z nich. 

  W czerwcu rozpoczęto budowę promu 
pasażersko-samochodowego �Batory� 
dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, który 
wybuduje Morska Stocznia Remonto-
wa Gry�a. � Ostatni prom zbudowany 
dla PŻB powstał również w tym mie-
ście. Z tym że było to niemal 40 lat
temu � przypomniał ówczesny wice-
premier Morawiecki. � Tak jak polscy
armatorzy potrzebują, według różnych
szacunków, od 6 do 10 nowych pro-
mów, aby skutecznie konkurować
z zagranicznymi �rmami, tak polska

gospodarka potrzebuje inteligentnej 
reindustrializacji. Widzimy w tym pro-
cesie miejsce dla polskiego przemysłu 
okrętowego. �Nowoczesne produkty 
przemysłu okrętowego� to jeden z pro-
jektów strategicznych SOR. 

  Shell zainaugurował biuro Shell Busi-
ness Operations � centrum nowocze-
snych usług biznesowych w Krakowie. 
Znajdzie w nim pracę ponad 2700 osób: 
wykwali� kowani specjaliści i menedże-
rowie. W opinii wiceminister rozwoju 
Jadwigi Emilewicz �Polska stawia na 
inwestorów zagranicznych, którzy 
wzmacniają nasz ekosystem gospodar-
czy o wysoko zaawansowane technolo-
gie i miejsca pracy. (�) Nasz kraj jest 
bardzo dobrym miejscem do inwesto-
wania, łączącym obecność wysoko wy-
kwali�kowanych pracowników z dostę-
pem do nowoczesnej infrastruktury.

  W lipcu projekt modernizacji linii ko-
lejowych nr 68 i 565 na odcinku Lu-
blin�Stalowa Wola Rozwadów, wraz 
z elektry� kacją, o wartości ponad pół
mld zł, został zatwierdzony przez Ko-
misję Europejską. Projekt jest realizo-
wany w Programie Polska Wschodnia 
i stanowi element tzw. Wschodniej Ma-
gistrali Kolejowej � linii kolejowych 
łączących ze sobą miasta wojewódzkie 
Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Biały-
stok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Całko-
wita wartość inwestycji to blisko 
569 mln zł, w tym 393 mln zł to do� -
nansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

  We wrześniu ogłoszono 20. edycję Ra-
portu o stanie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Polsce, opraco-
wanego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Główne wnioski 

PARTNEREM DODATKU JEST

TOMASZ PISULA
prezes zarządu PAIH
Aktualny system będzie skupiał 

wszystkie działania z zakresu promocji 

polskiej gospodarki w jednym miejscu, 

a funkcjonowanie Agencji w ramach 

grupy PFR pozwoli również na 

koordynację działań z pozostałymi 

instytucjami rozwojowymi podległymi 

ministrom rozwoju i finansów.

WŁASNE „M”
W ramach programu 
Mieszkanie Plus 
w przygotowaniu jest 
ponad 10 tys. mieszkań, 
z czego ponad 1,2 tys. 
jest już w budowie.
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dokumentu: polska gospodarka staje 
się coraz bardziej konkurencyjna i dy-
namiczna. Z roku na rok rośnie udział
� rm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz 
więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. 
Firmy wyraźnie zwiększają wydatki 
rozwojowe. Poprawa nastrojów przed-
siębiorców zanotowana w połowie 
2017 r. i towarzyszące im dalsze plany 
rozwojowe pozwalają sądzić, że pozy-
tywny trend utrzyma się dłużej.

  J.P. Morgan, największa instytucja � -
nansowa na świecie, otworzyła we 
wrześniu w Warszawie swoje Centrum 
Korporacyjne. W ramach inwestycji 
utworzonych zostanie powyżej 3 tys. 
wysoko wyspecjalizowanych miejsc pra-
cy, a usługi będą świadczone na we-
wnętrzne potrzeby jednostek organizacji
na całym świecie. � Inwestycja J.P. Mor-
gan to jeden z najważniejszych projek-

tów w branży � nansowej i potwierdze-
nie, że Polska odnosi znaczące sukcesy
w zdobywaniu inwestycji o globalnym
znaczeniu i przyciąganiu wartościowych
miejsc pracy � ocenił ówczesny wicepre-
mier Mateusz Morawiecki.

  Program budowy dostępnych cenowo 
mieszkań na wynajem jest jednym 
z priorytetów rządu. Elementem reali-
zacji programu jest ogólnopolski kon-
kurs na wielorodzinny dom modelowy,
rozstrzygnięty we wrześniu br. � W ra-
mach programu Mieszkanie Plus
w przygotowaniu jest ponad 10 tys.
mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest już
w budowie. To inwestycje o łącznej war-
tości powyżej 2 mld zł � powiedział Je-
rzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

  Województwa Polski Wschodniej zy-
skają kolejne, nowoczesne połączenia 

kolejowe. W listopadzie w Olsztynie
podpisano umowy o do� nansowanie
z Programu Polska Wschodnia pięciu
inwestycji. Łączna wartość inwestycji
to ponad 2 mld zł, w tym blisko 1 mld
zł do� nansowania ze środków UE.
� W perspektywie najbliższych lat za-
mierzamy stworzyć zupełnie nowe
możliwości dla transportu kolejowego
w Polsce Wschodniej � stwierdził wice-
minister rozwoju Adam Hamryszczak.

  W grudniu podpisano umowę na sfi-
nansowanie dwóch inwestycji o warto-
ści 200 mln zł na ekologiczny transport 
miejski w Rzeszowie. Obejmą one do-
stawę ekologicznych autobusów, budo-
wę wygodnych przystanków, rozbudo-
wanie Rzeszowskiego Inteligentnego 
Systemu Transportowego (RIST) i no-
woczesnego węzła przesiadkowego. 
� Nowoczesny system transportowy 

jest podstawą społeczno-gospodarcze-
go rozwoju � przyciąga inwestorów, 
zwiększa mobilność mieszkańców, uła-
twia życie codzienne. Inwestycje w no-
woczesny, ekologiczny transport miej-
ski są jednymi z głównych obszarów, 
jakie do� nansowujemy ze środków 
Programu Polska Wschodnia. Zaplano-
waliśmy na to ponad 440 mln euro 
� wyjaśnił Adam Hamryszczak, wice-
minister rozwoju.

Wśród konkretnych rozwiązań, które 
wprowadza SOR, znalazło się m.in. po-
wołanie Polskiego Funduszu Rozwoju 
� Grupy, w której skład wchodzą tak waż-
ne instytucje jak: Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwe-
stycji i Handlu, Agencja Rozwoju Prze-
mysłu oraz Korporacja Ubezpieczeń Kre-
dytów Eksportowych. GP

  reindustrializacji;

  rozwoju innowacyjnych fi rm 

(wraz z budową przyjaznego 

otoczenia dla fi rm i systemu 

wsparcia innowacji);

  kapitale dla rozwoju (więcej 

inwestycji i budowanie 

oszczędności Polaków, m.in. 

poprzez stworzenie progra-

mu dodatkowych dobrowol-

nych ubezpieczeń emerytal-

nych dla pracowników, 

uzupełniających ich przyszłe 

emerytury z ZUS);

  ekspansji zagranicznej 

(poprzez wsparcie ze strony 

rządu eksportu i inwestycji 

zagranicznych polskich fi rm, 

reformę dyplomacji ekono-

micznej – odejście od 

dotychczasowych wydziałów 

promocji handlu i inwestycji 

ambasad i konsulatów 

i powstanie w ich miejsce 

sieci nowych zagranicznych 

biur handlowych podlegają-

cych Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu, działają-

cej w ramach Polskiego 

Funduszu Rozwoju; nowe 

placówki mają realizować 

zadania dotyczące promocji 

polskiej gospodarki oraz 

polskich marek);

  rozwoju społecznym 

i regionalnym, zwłaszcza 

obszarów wsi i małych miast.
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STRATEGIA
przewiduje, że rząd 
oprze rozwój Polski 
na pięciu filarach:

{ W tym roku w całej Unii Europejskiej dwie trzecie 
miejsc pracy w przemyśle � 223 tys. � powstało 
w Polsce. Są to miejsca pracy coraz lepiej płatne.
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C
entrum strategicznym Grupy
Funduszu jest Polski Fundusz
Rozwoju SA, nakierowany na
zwiększanie potencjału inwesty-
cyjnego i gospodarczego Polski.

Mimo zaledwie kilkunastomiesięcznego
okresu działania PFR może pochwalić się
konkretnymi rezultatami działalności
w 2017 r. � inwestycjami w sektor banko-
wy, polskich producentów maszyn, prze-
mysł zbrojeniowy, platformę inwestycji
Venture Capital, tworzenie agencji ratin-
gowej, a także działalnością edukacyjną na
rzecz średnich miast czy start-upów, po-
mocą we wsparciu zagranicznej ekspansji
polskich �rm (m.in. poprzez placówki PA-
IH), pomocą w rozwoju branży elektromo-

bilności w Polsce czy inwestycjami w ener-
getyce (Elektrownia Jaworzno).

Dobre, bo polskie
Jednym z najbardziej spektakularnych 

przejawów działań Polskiego Funduszu 
Rozwoju było nabycie (wspólnie z PZU) 
33 proc. akcji Pekao za łączną kwotę
10,6 mld zł � jedna z największych trans-
akcji w sektorze bankowym w Europie 
w ostatnich latach. � Po kilkunastu la-
tach Pekao SA jest znów polskim ban-
kiem i wraca na rynek znana klientom 
marka żubra. To oznacza, że udział rodzi-
mego kapitału w sektorze bankowym 
zwiększy się do ponad 50 proc. Dla PFR 
jest to inwestycja długoterminowa i ko-

rzystna �nansowo � ocenił Paweł Borys, 
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
W 2017 r. Grupa PFR dokonała także 
uruchomienia pięciu funduszy PFR Ven-
tures � największej w naszym regionie 
Europy platformy inwestycji Venture Ca-
pital. Jej potencjał inwestycyjny wynosi 
2,2 mld zł, a łącznie ze środkami prywat-
nymi � ponad 3,7 mld zł. W opinii Pawła 
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POLSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU 

in plus

DZIAŁALNOŚĆ I JEJ POZYTYWNE REZULTATY

Polski Fundusz Rozwoju realizuje w praktyce Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Skupia
sześć państwowych instytucji � nansowych i doradczych oraz trzy wyspecjalizowane spółki inwestujące
w zrównoważony rozwój społeczny.
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Borysa celem platformy jest �rozwój 
w Polsce silnego rynku � nansowania 
młodych innowacyjnych �rm, tzw. rynku 
venture capital, elementu budowy nowo-
czesnej gospodarki 4.0�. 

PFR zainwestował w 2017 r. 9 mld zł
w polskie przedsiębiorstwa, w celu ich 
rozwoju.

Powrót do przemysłu
Choć minione dekady przyzwyczaiły nas

do zmian w strukturze przedsiębiorstw �
odejścia od dominacji � rm wytwarzających
konkretne towary na rzecz wytwórców
usług � ostatnie lata przyniosły odwrócenie
tego trendu. O gospodarce kraju decydują
bowiem znane na świecie marki, wytwarza-
jące, a następnie sprzedające towary na ca-
łym świecie pod znanymi globalnie logo.
Wychodząc z tego założenia, obecny pre-
mier Mateusz Morawiecki wśród głównych
celów swojej Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju kładzie nacisk na tzw.
przedsiębiorstwa-czempiony polskiej gospo-
darki. Chodzi głównie o duże � rmy, m.in.
branży paliwowej, górniczej, hutniczej,
stoczniowej itd. � a zatem reindustrializację, 
czyli powrót do przemysłu, rzecz jasna
w nowoczesnej odsłonie. Jedna z głównych
ról w umacnianiu tego trendu przypada Pol-
skiemu Funduszowi Rozwoju.

W ramach tego procesu PFR zawarł
m.in. umowę o wspólnej inwestycji z � r-
mą Famur w spółkę Mining Equipment 
Finance. Chodzi m.in. o przyspieszenie 
tempa wzrostu efektywności i bezpie-
czeństwa wydobycia surowców w Polsce. 
� Rodzimy sektor maszyn i urządzeń wy-
dobywczych może w perspektywie kilku 
lat stać się jednym ze światowych czem-
pionów, a Famur, dostosowując swoją
ofertę do realiów Przemysłu 4.0, ma szan-
sę skutecznie rywalizować z największy-
mi globalnymi graczami � ocenia wicemi-
nister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Ze spółką Ferrum konsorcjum inwesto-
rów z udziałem PFR zawarło porozumie-
nie w sprawie zapewnienia jej pakietu � -
nansowego o wartości około 125 mln zł
dla realizacji strategii rozwoju tej spółki 
na rynku specjalistycznych rur oraz kon-
strukcji stalowych. Chodziło o dokonanie 
przez nowych inwestorów re� nansowania 

istotnej części zadłużenia spółki, a na-
stępnie podwyższenia jej kapitału i zabez-
pieczenia kolejnych środków dla zacho-
wania bezpiecznej płynności � nansowej.

PFR nawiązał również współpracę
z Grupą Rafako dla � nansowania i reali-
zacji niektórych jej projektów strategicz-
nych. Na przykład w obszarze energetyki, 
ochrony środowiska, eksportu i elektro-
mobilności. � Rafako może z powodze-
niem zaistnieć na rynkach zagranicznych, 
takich jak Indonezja, Kazachstan, Bałka-
ny czy Zatoka Perska. Rozwój przedsię-
biorczości to jeden z priorytetów tzw. 

Planu Morawieckiego oraz Grupy PFR 
� przypomina Paweł Borys, prezes PFR.

Jego � rma zainwestowała także 40 mln 
zł w realizację nowej strategii rozwoju 
Zakładów im. H. Cegielskiego w Pozna-
niu. Chodzi o wprowadzenie do ich pro-
dukcji innowacyjnych produktów, m.in. 
napędu do pojazdów elektrycznych.

W 2017 r. nastąpiło także nabycie kosz-
tem 128 mln zł przez PFR 24 proc. akcji 
spółki WB Electronics. � Przemysł obron-
ny pełni szczególną rolę w tzw. Planie Mo-
rawieckiego, zaś inwestycja PFR pozwoli 
na wzmocnienie polskiej branży zbroje-
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W ROZWOJU
Strona startup.pfr.pl 
prezentuje ofertę Grupy 
PFR dla, innowacyjnych 
firm (start-upów) oraz 
wysoko technologicz-
nych przedsiębiorstw 
z sektora MŚP.
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niowej, poprzez rozwój innowacyjnych 
technologii z korzyścią dla całej gospodar-
ki � ocenił prezes PFB Paweł Borys.

PFR ogłosił również możliwość zainwe-
stowania 880 mln zł w budowę nowego, 
opalanego węglem kamiennym, bloku 
energetycznego o mocy 910 MWe w Elek-
trowni Jaworzno. 

Nie tylko przemysł
W 2017 r. podpisano również porozu-

mienie między giełdą (GPW), PFR oraz 
BIK o współpracy na rzecz powołania 
wspólnej agencji ratingowej, działającej 

w oparciu o Instytut Analiz i Ratingu, 
której działalność skierowana byłaby 
przede wszystkim do segmentu małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Agen-
cja ma rozpocząć działalność operacyjną
w drugiej połowie 2018 r. Ponadto PFR 
uruchomił pilotaż spotkań konsultacyj-
nych dla przedstawicieli samorządów 
średnich miast w ramach Pakietu dla 
Miast Średnich. Eksperci Funduszu będą
m.in. dzielić się swą wiedzą i doświadcze-
niem związanym z tworzeniem warun-
ków do przyciągania inwestycji prywat-
nych w miastach średniej wielkości.

Specjalnie powstała strona internetowa
startup.pfr.pl prezentuje ofertę Grupy
PFR dla młodych, innowacyjnych � rm
(start-upów) oraz wysoko technologicz-
nych przedsiębiorstw z sektora MŚP, po-
szukujących kapitału i wsparcia w ramach
programów publicznych. � Pokazujemy
w przejrzysty sposób całą mapę narzędzi
wsparcia, jakiego udzielamy innowacyj-
nym przedsiębiorstwom � od pomysłu po
ekspansję zagraniczną � ocenił Paweł Bo-
rys, prezes PFR.

PAIH: wsparcie zagranicznej 
ekspansji polskich fi rm

W miejsce dawnych wydziałów promo-
cji handlu i inwestycji przy polskich am-
basadach i konsulatach powstały 
w 2017 r. Zagraniczne Biura Handlowe 
podlegające Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu (PAIH), wchodzącej w skład 
Grupy PFR. ZBH działają na najbardziej 
perspektywicznych rynkach na świecie, 
w tym w Iranie. Do końca 2017 r. PAIH 
zaoferuje wsparcie MŚP w 24 ZBH w:
Azji, Afryce, Ameryce Północnej, Amery-
ce Łacińskiej oraz Europie. Do 2019 r.
planowane jest otwarcie 70 ZBH.

PFR poprzez PAIH angażuje się także 
w rządowy program (Brand) �Wsparcie 
dla marek polskiej gospodarki� � promo-
cję polskich � rm MŚP z sektorów wyty-
powanych przez rząd o potencjalnie naj-
większych szansach na światowy sukces: 
(meble; moda; części motoryzacyjne i lot-
nicze; jachty i łodzie; kosmetyki; sprzęt 
medyczny; budowa i wykańczanie bu-
dowli, maszyny i urządzenia). 

Według prezesa PAIH Tomasza Pisuli:
� Program daje polskim � rmom ogrom-
ne możliwości dotarcia na rynki, któ-
rych nie były w stanie do tej pory po-
znać � w dalekiej Azji, wciąż ważnej
Europie i nie mniej obiecujących Afryce
i Ameryce Łacińskiej. GP

(Dodatek opracował Maciej Pawlak)
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To oznacza, że udział rodzimego 

kapitału w sektorze bankowym 

zwiększy się do ponad 50 proc. Dla 

PFR jest to inwestycja długotermino-

wa i korzystna finansowo.

F
O

T. F
O

T
O

L
IA

, A
R

C
H

.


