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Ponad 4,1
Ok. 40 000

Około 815

miejsc pracy

wartości dodanej

wygenerowanych
w polskiej gospodarce

wynikającego ze sprzedaży
podstawowej generowanej
przez restauracje
McDonald’s

VATmln PLN

mld PLN
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Wpływ działalności
McDonald’s na polską
gospodarkę
Ponad 4,1 miliarda złotych wartości dodanej, około 40 tysięcy
zatrudnionych i ponad 1,8miliarda złotych wynagrodzeń.

onajkrótsze podsumowanie łącznego efektu

działalności McDonald’s w Polscew roku 2019,

odzwierciedlające jegowpływ na gospodarkę.

Jak ten efekt przedstawia sięw szczegółach?

Łączny efekt działalności systemuMcDonald’s składa się

z trzech głównych elementów: efektu bezpośredniego, efektu

pośredniego oraz efektu indukowanego.

Efekt bezpośredni to wpływ ekonomiczny, wynikający

z podstawowej działalności danej organizacji. A zatemw tym

przypadkuwyliczenia obejmują sieć restauracji własnych

i restauracji prowadzonych przez licencjobiorców, a także

wyniki biuraMcDonald’s Polska. Efekt pośredni obejmuje

wpływ ekonomicznywynikający z działalności dostawców

i poddostawców danej organizacji. Kalkulacja na tym poziomie

objęła więc zarówno sieć bezpośrednich dostawców

McDonald’s w Polsce, jak też ich poddostawców. Efekt pośredni

powstaje w rezultacie zakupów dokonywanych przez system

McDonald’s. Efekt indukowany oznaczawpływ ekonomiczny

wynikający z popytu wykreowanego przez pracowników sieci

oraz pracowników dostawców i poddostawców, w rezultacie

T otrzymanych przez nichwynagrodzeńwygenerowanych na

poziomach bezpośrednim i pośrednim.Wreszcie efekt łączny

stanowi sumę tych trzechwskaźników.

Wpływ ekonomiczny działalności McDonald’s na polską

gospodarkę został oszacowany przy wykorzystaniumodelu

Input-Output, inaczej określanegomodelemWassily'ego

Leontiefa. Umożliwia on analizę zależności występujących

między gałęziami gospodarki. Tym samympozwala na

wskazanie gałęzi gospodarki, na które systemMcDonald’s

miał największy wpływ ekonomiczny.

Analiza efektu ekonomicznego została przeprowadzona

woparciu o daneMcDonald’s, obejmujące sieć restauracji

własnych (w tymwyniki biuraMcDonald’s Polska), sieć

restauracji zarządzanych przez licencjobiorcóworaz dane

GłównegoUrzęduStatystycznego,w tymbilans przepływów

międzygałęziowych, opublikowanyw roku 2019.
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Schemat łącznego
wpływu ekonomicznego

Efekt
bezpośredni

Efekt
indukowany

McDonald’s

Wartość dodana

Zatrudnienie

Wynagrodzenia
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w efekcie
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Efekt McDonald's
2019

Wartość dodana
[mln PLN]

Zatrudnienie
[przeciętna liczba miejsc pracy]

Wynagrodzenia
[mln PLN]

Bezpośredni 1 452 24 740 746

Pośredni 1 344 7 303 550

562

1 858

2,49

Indukowany 1 375 8 816

Łączny 4 171 40 859

Efekt mnożnikowy 2,87 1,65
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Wyliczenie wpływu ekonomicznego systemuMcDonald’s na

polską gospodarkę w ramach poszczególnych poziomów

obejmuje trzy główne wymiary: wartość dodaną,

zatrudnienie i wynagrodzenia.

Analiza wartości dodanej pozwala na określenie wkładu

systemuMcDonald’s w procesie produkcji dóbr i usług

w polskiej gospodarce. W uproszczeniu, wartość dodana

rozumiana jest jako różnicamiędzy osiągniętymi przychodami

a wysokością nakładów poniesionych na zakup towarów,

materiałów i usług obcych. Wartość dodana obejmuje zatem

wypłacone wynagrodzenia, zapłacone podatki, amortyzację,

wypłaty dla kapitałodawców oraz wygenerowany zysk.

Wwymiarze zatrudnienia celem było określenie liczbymiejsc

pracy, powstałych w gospodarce w efekcie działalności

systemuMcDonald’s w Polsce. Wyliczona została także

wartość wynagrodzeń wygenerowanych w gospodarce,

w efekcie działalności systemuMcDonald’s w Polsce.

Wpływ ekonomiczny działalności systemu
McDonald’s w Polsce w 2019 roku
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Wartość dodana
Biorąc pod uwagę podstawową
działalność sieci wynikającą
z prowadzenia restauracji
zarówno korporacyjnych, jak
i licencyjnych, bezpośrednia
wartość wygenerowana przez
McDonald’s dla polskiej
gospodarki wynosi
1,45miliarda złotych.

est to niemal tyle, ile wyniosły w 2019 roku wydatki

oświatowe Krakowa (1,54miliarda złotych).

Po uwzględnieniu zakupów dokonywanych przez sieć

u dostawców i poddostawców, a także efektu indukowanego,

łączna wartość dodana wynikająca z działalności McDonald’s

w Polsce osiąga kwotę ponad 4,1 miliarda złotych. Możemy to

porównać do jednej z największych inwestycji drogowych

ostatnich lat – budowy Południowej ObwodnicyWarszawy,

której koszt szacowany jest na około 4,4miliarda złotych.

Jako rma z branży gastronomicznej największą część tej

kwotyMcDonald’s generuje w sektorze przetwórstwa

spożywczego – 481milionów złotych. Niewielemniejszą jednak

w branży robót budowlanych – 419milionów złotych, średnio co

roku inwestując w 25 restauracji w naszym kraju. Na kolejnych

miejscach znalazły się usługi reklamowe, badania rynku i opinii

publicznej – 303miliony złotych, energia elektryczna, gaz, para

wodna i gorącawoda – 204miliony złotych, handel hurtowy –

165milionów złotych i transport – 143miliony złotych.

J

Wartość dodana
generowana przez McDonald's
w poszczególnych branżach:

Artykuły spożywcze
(przetwórstwo spożywcze)

481 mln PLN

Obiekty budowlane i roboty budowlane

419 mln PLN

Usługi reklamowe, usługi badania
rynku i opinii publicznej

303 mln PLN

Energia elektryczna, gaz,
para wodna i gorąca woda

204 mln PLN

Handel hurtowy

165 mln PLN

Transport

143 mln PLN
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Zatrudnienie
i wynagrodzenia
McDonald’s wyznacza
rynkowy standard w zakresie
zatrudnienia – wszystkie osoby
pracujące zarównow restauracjach
licencyjnych, korporacyjnych,
jak i w centrali rmy
związane są z pracodawcą
umową o pracę.

rzeciętniew2019 rokuwstrukturachrmyznalazło

zatrudnienie 24 tysiąceosób, towięcej niż liczba

mieszkańcówSandomierza (około 23 tysięcy). Z tytułu

wynagrodzeńrmaoraz jej franczyzobiorcywypłacili

wminionym rokuokoło 750milionówzłotych, co znacznie

przewyższa koszt budowyMuzeumSztukiNowoczesnej

wWarszawie (około 400milionówzłotych).

Na tym jednaknie kończy sięwpływMcDonald’s na rynekpracy.

Skala zakupówproduktów i usługorazwymogi stawiane

dostawcomgenerują konkretne zatrudnienie po stronie

partnerówbiznesowych.W2019 roku, łącznie z zatrudnieniem

wramachsieci, działalnośćMcDonald’swygenerowała ponad

40 tysięcymiejsc pracywpolskiej gospodarce.Gdybyśmychcieli

zebrać te osobyw jednymmiejscu,wypełniłybyniemal

całkowicie gdański StadionEnerga. Łącznewynagrodzenie tych

osóbw2019 rokuwyniosło ponad 1,8miliarda złotych. Za tę kwotę

można kupić 213 tramwajów*. Największymbenecjentem

obecnościMcDonald’swPolscepodwzględemgenerowanych

miejscpracyorazwynagrodzeń jest branża rolno-spożywcza.

*Wartość zakupu 213 tramwajów dokonanego przezWarszawęw 2019 roku
wyniosła ok. 1,8 miliarda złotych netto.

P

Wynagrodzenia
generowane wwyniku działalności
McDonald's w poszczególnych branżach:

Artykuły spożywcze
(przetwórstwo spożywcze)

230 mln PLN

Obiekty budowlane i roboty budowlane

165 mln PLN

Usługi reklamowe, usługi badania
rynku i opinii publicznej

101 mln PLN

Energia elektryczna, gaz,
para wodna i gorąca woda

78 mln PLN

Handel hurtowy

70 mln PLN

Transport

58 mln PLN
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Zatrudnienie
Branże o największymwygenerowanym
poziomie zatrudnienia:

Transport

Artykuły spożywcze (przetwórstwo spożywcze)

2 952miejsca pracy

Usługi*:

1 648miejsca pracy

2 702miejsca pracy

Handel hurtowy

Obiekty budowlane i roboty budowlane

1 023miejsca pracy

1 683miejsca pracy

* Usługi prawne i rachunkowo-księgowe; doradztwa w zarządzaniu; usługi architektoniczne i inżynieryjne; usługi
badań i analiz technicznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; usługi reklamowe; badania
rynku i opinii publicznej; pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne; usługi weterynaryjne.

Warto takżepamiętaćoefekciemnożnikowym, który stanowi

iloraz efektu łącznego i efektubezpośredniego.Mnożnik

informuje, jak zmieniają się poszczególne kategorie pod

wpływemzmiany tej kategorii wMcDonald’s. Jednomiejsce

pracywsieci oznacza0,65miejscapracywpolskiej gospodarce.
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4,1 mldPLN
Łączna wartość dodana:

To prawie tyle, ile kosztowała jedna
z największych inwestycji
drogowych ostatnich lat –
Południowa Obwodnica Warszawy

mldPLN
łączne wynagrodzenia

Za tę kwotę można kupić 213 tramwajów

1,8

750
To prawie dwukrotnie więcej niż koszt budowy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Bezpośrednie
wynagrodzenia

40 000
miejsc pracy. Tyle osób niemal
całkowicie wypełniłoby
gdański Stadion Energa

mlnPLN
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Podatki
Analizując wpływ ekonomiczny działalności
McDonald’s na gospodarkę, niemożna zapomnieć
o określeniu wartości podatków i opłat związanych
z funkcjonowaniemMcDonald’s w Polsce.

119,6 mȗȞ Pȴȯ

63,5 mȗȞ Pȴȯ

Składki
na ubezpieczenia
społeczne***
Razem 183,1mln PLN

563,8 mȗȞ Pȴȯ

251,5 mȗȞ Pȴȯ

70,9 mȗȞ Pȴȯ

36,8 mȗȞ Pȴȯ

VAT*
Razem 815,3mln PLN

CIT/PIT**
Razem 107,7mln PLN

Podatki i opłaty związane z działalnością
McDonald’s w 2019 roku w Polsce

McDonald’s Polska Licencjobiorcy

* Kwota oszacowana na podstawie danych sprzedażowychMcDonald's. Prezentowana kwota dotyczy poziomucałościowegopodatkuVATwynikającego ze zrealizowanej sprzedaży.

** Forma opodatkowania działalności restauracji licencyjnych w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

** Prezentowane dane nie uwzględniają zaliczek na podatek PIT pracowników restauracji licencyjnych. McDonald's Polska sp. z o.o. nie posiada danych w tym zakresie.

***McDonald's Polska sp. z o.o. nie posiada danych dot. restauracji licencyjnych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne będących kosztem pracowników.
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McDonald’s niezmiennie od2012 rokugurujewwykazach

największychpolskichpodatnikówpodatkudochodowegood

osóbprawnych.Wartość tegopodatkuoddziałalności całej sieci

w2019 rokuwyniosła około 94miliony złotych.Ważną składową

daninpublicznych jest podatekVATwynikający ze sprzedaży

podstawowej generowanej przez restauracjeMcDonald’s.

Wubiegłym rokuwartośćVATpowstaławzwiązku

ze zrealizowaną sprzedażą,wyniosła około 815milionówzłotych.*

Jako właściciel terenów, na których znajdują się restauracje,

McDonald’s płaci również podatek od nieruchomości, który

zasila budżet samorządów terytorialnych. W 2019 roku rma

zapłaciła z tego tytułu około 7milionów złotych.

Od wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych przez

McDonald’s i licencjobiorców, płacony jest oczywiście podatek

dochodowy od osób zycznych. W 2019 roku podatek

dochodowy odwynagrodzeń pracowników zatrudnionych

w spółceMcDonald’s Polska wyniósł około 14milionów

złotych. Oprócz podatku od wynagrodzeń pracowników,

odprowadzane są także składki związane z ubezpieczeniami

społecznymi pracowników.W 2019 roku ich wartość

przekroczyła 183miliony złotych (ważne: kwota ta nie

uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne będących

kosztem pracowników zatrudnionych w restauracjach

zarządzanych przez licencjobiorców).

Żródło: Adam Kraska/shutterstock.com* Kwota oszacowana na podstawie danych sprzedażowych
McDonald's. Prezentowana kwota dotyczy poziomu całościowego
podatku VATwynikającego ze zrealizowanej sprzedaży.

Podatek od nieruchomości

7,1mln PLN


