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ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI –
WYBRANE ASPEKTY
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest pokazanie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej przy wykorzystaniu różnorodnych wskaźników konkurencyjności międzynarodowej. Pozycja konkurencyjna danego państwa na płaszczyźnie międzynarodowej jest ściśle związana z atrakcyjnością kraju dla inwestorów zagranicznych.
Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa gospodarki, atrakcyjność inwestycyjna, BIZ.

1. Wstęp
Charakterystyczną cechą gospodarki światowej jest pogłębiający się proces jej
umiędzynarodowienia i przechodzenia do wyższego jego etapu, jakim jest globalizacja. Oznacza to wzrost liczby, a zarazem stopnia intensywności powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnymi krajami, regionami i przedsiębiorstwami1.
Zmiany warunków rynkowych i charakter współczesnej konkurencji międzynarodowej wymagają często reorientacji dotychczasowych strategii, w tym: rozważenia ekspansji na rynki zagraniczne w formie BIZ. Uwarunkowane jest to wieloma
czynnikami – zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Inwestycje zagraniczne stanowią
kluczowy element globalizacji. Prywatyzacja, liberalizacja i stabilizacja stanowią
najważniejsze, w skali makro, czynniki sprzyjające inwestycjom zagranicznym.

2. Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność
Według Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD), międzynarodowa konkurencyjność gospodarki jest to zdolność do tworzenia większego dochodu
(bogactwa) z dostępnych zasobów i osiąganie wyższej efektywności gospodarowania w porównaniu z konkurentami na rynkach światowych2.
1
J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004,
s. 32-36.
2
J. Bossak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia
teoretyczne i metodologiczne; S. Bukowski, Konkurencyjność międzynarodowa krajów Unii Europej-
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Zjawiska, które mają wpływ na konkurencyjność gospodarki, to: spadek znaczenia przemysłu dla rozwoju gospodarki połączony ze wzrostem znaczenia usług,
zmniejszenie liczy osób zatrudnionych w rolnictwie przy jednoczesnym zwiększeniu jego wydajności, zmniejszenie znaczenia surowców (przejście do materiałooszczędnych technik wytwarzania), wzrost znaczenia kosztu kapitału i jego efektywnego wykorzystania, wzrost znaczenia innowacji, technologii i informacji, mały popyt
wewnętrzny w niektórych krajach, który jest jedną z przyczyn spowolnienia gospodarczego, łączenie się państw w ugrupowania integracyjne.
W aspekcie makroekonomicznym kraje, które dążą do poprawy swojej pozycji
konkurencyjnej, powinny przestrzegać tzw. dziesięciu złotych zasad konkurencyjności, opracowanych przez IMD. Zgodnie z tymi zasadami kraje powinny3: stworzyć stabilny i przejrzysty system legislacyjny, pracować nad elastyczną strukturą
gospodarki, która jest w stanie szybko przystosować się do zmieniających się warunków rynkowych w gospodarce światowej, inwestować w infrastrukturę, zarówno
tradycyjną, jak i technologiczną, popierać wzrost oszczędności ludności oraz narodowych inwestycji, promować eksport, a jednocześnie zapewnić dobre warunki dla
przyciągania inwestycji zagranicznych, zapewnić dobrą jakość oraz przejrzystość
funkcjonowania rządu i administracji, utrzymywać właściwe relacje pomiędzy wysokością płac, produktywnością a opodatkowaniem, niwelować różnice społeczne
oraz wzmocnić klasę średnią, intensywnie inwestować w edukację, zwłaszcza w ciągłe doskonalenie siły roboczej, poprzez dofinansowywanie różnego rodzaju szkoleń,
czerpać jak najwięcej korzyści z procesów globalizacji w gospodarce światowej, zachowując jednocześnie pożądane przez społeczeństwo narodowe systemy wartości4.
Prawidłowa ocena konkurencyjności gospodarki danego kraju będzie zależała
od takiego doboru zbioru cech, które najlepiej opisują dynamikę, skalę i warunki
udziału tego kraju w handlu światowym oraz poziom i tempo zmian popytu wewnętrznego. Proces weryfikacji i doboru możliwie najbardziej efektywnych narzędzi wpływających na wzrost konkurencyjności powinien być rozpatrywany przy
uwzględnieniu kilku uwarunkowań5.
skiej a kształtowanie się kursu euro; J. Misala, Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod red. nauk. J. Bossaka, W. Bieńkowskiego, Instytut
Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001; The World Competitiveness Yearbook 1995, IMD Lausanne, World Economic Forum Geneva.
3
J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2005, s. 287.
4
A. Zielińka-Głębocka, Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, pod
red. A. Zielińskiej-Głębockiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 11-13.
5
E. Maślak, Innowacyjność gospodarki jako czynnik warunkujący międzynarodową przewagę
konkurencyjną w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. J. Schroeder, materiały konferencyjne, 26-27 września 2000 roku, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
2000, s. 186-187; http://www.imd.ch z 2003-06-04.
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Po pierwsze, te same instrumenty mogą inaczej oddziaływać na sferę realną
w krajach o ukształtowanej gospodarce rynkowej, a inaczej w krajach, w których
ten system jest w trakcie powstawania. Po drugie, skuteczność poszczególnych instrumentów zależy od istniejących pomiędzy krajami różnic kulturowych, instytucjonalnych, religijnych. Po trzecie, skutkiem zachodzących w gospodarce światowej
procesów globalizacji jest utrata części suwerenności ekonomicznej na rzecz transnarodowych korporacji. Po czwarte, kraje należące do ugrupowań ekonomicznych
muszą stosować się do pewnych ograniczeń, np. kraje aspirujące do UE muszą spełniać kryteria z Maastricht.
Dobór odpowiednich instrumentów, oceniających międzynarodową konkurencyjność, nie może polegać na kopiowaniu rozwiązań stosowanych w innych krajach i nie może uwzględniać jedynie interesów danego kraju, ale musi uwzględniać
uwarunkowania wewnętrzne oraz miejsce danego kraju w gospodarce światowej
i wynikające stąd procesy globalizacyjne. Innowacyjność odgrywająca kluczową
rolę we wzroście międzynarodowej konkurencyjności może być także rozpatrywana
z punktu widzenia jej powiązań z globalizacją. Należy przy tym podkreślić, że oba
zjawiska są skomplikowanymi procesami, co wynika z jednej strony m.in. z zakresu i zróżnicowania stopnia globalizacji, społeczno-kulturowych uwarunkowań tego
procesu, czynników hamujących i wpływających na rozwój globalizacji, a z drugiej
np. z uwarunkowań narodowych systemów innowacji, polityki innowacyjnej, stanu
nauki i techniki w danym kraju. Innowacyjność nie jest czynnikiem, który implikuje
rozwój procesów globalizacyjnych i zapewnia gospodarce wysokie miejsce w rankingu globalizacji, ale odpowiednia polityka innowacyjna przyczynia się niewątpliwie do przyspieszenia globalizacji6.
Z przeprowadzonych analiz dotyczących polskiej gospodarki wynika, że różnice
między Polską a przodującymi krajami są nawet kilkudziesięciokrotne i nie są to
jedynie różnice ilościowe, ale także bardzo istotne różnice jakościowe7. Jak wynika
z corocznych raportów World Competitiveness, oceniających gospodarki najważniejszych krajów na podstawie ok. 300 wskaźników podzielonych na 8 grup czynników istotnych dla oceny konkurencyjności, Polska zajmowała w latach 2000-2011
miejsce około 468. Niska pozycja polskiej gospodarki znajduje również potwierdzenie w rankingu „Financial Times”, dotyczącym poziomu dziedzin gospodarki opartych na wiedzy, Polska zajmuje wśród 25 państw OECD 23 pozycje (dla porównania
Węgry znalazły się na 6, Czechy na 21)9. Pozycja Polski w rankingu konkurencyjno6
S. Pangsy-Kania, Innowacyjność polskiej gospodarki na tle procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, [w:]Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, pod red J. Rymarczyka,
Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 178-185.
7
M. Błoński, Miejsce Polski w międzynarodowym rankingu konkurencyjności gospodarek, [w:]
Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, red M. Lipiec-Zajchowska, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 130.
8
IMD World Competitiveness Yearbook, różne wydania.
9
R. Wilczyński, Okresowa ocena koniunktury w gospodarce światowej, www.mofnet.gov.pl
z 2003.06.02.
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ści znacznie spadła, jest to niepokojące i wskazuje na konieczność priorytetowego
potraktowania tego zagadnienia.
Z kolei zgodnie z danymi Światowego Forum Ekonomicznego konkurencyjność
polskiej gospodarki spadła w omawianym rankingu z miejsca 41 w roku 2001 na
miejsce 56 w roku 200810. Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić,
iż międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki często oceniana jest negatywnie, co znajduje potwierdzenie w zajmowanym przez Polskę miejscu w międzynarodowych rankingach. Decydujące dla takiego stanu rzeczy są kwestie związane
m.in. z niedostatecznym rozwojem eksportu, rosnącą stopą bezrobocia, relatywnie
niskim poziomem oszczędności gospodarstw domowych, ze wzrostem korupcji.
Podkreśla się również spadek nakładów na naukę i edukację, a w szczególności na
badania i rozwój. Teza biorąca pod uwagę innowacyjność gospodarki jako podstawowe źródło jej wzrostu gospodarczego oraz determinantę awansu w międzynarodowym rankingu konkurencyjności nabiera poważnego wymiaru problemowego,
jeżeli przeanalizujemy stan innowacyjności polskiej gospodarki. Niska konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, sektorów gospodarki i kraju wynika z nieuświadomienia znaczenia potencjału innowacyjnego11.
Analiza konkurencyjności gospodarki w ujęciu międzynarodowym wymaga
także ukazania atrakcyjności poszczególnych krajów dla bezpośrednich inwestorów
zagranicznych. Napływ inwestycji bezpośrednich (BIZ) ze względu na wiele pozytywnych aspektów, jakie się z nimi wiążą, uznawany jest za ważną determinantę
konkurencyjności12.
Polska jako potencjalne miejsce lokalizacji inwestycji zagranicznych zajmuje
w światowych rankingach wysoką pozycję. Jak wynika z raportu „European Attractiveness Survey 2011” firmy Ernst & Young, w 2010 r. Polska zajęła trzecie miejsce
w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ, a siódme
pod względem liczby realizowanych nowych projektów inwestycyjnych13. Jednak
relatywnie wysoka pozycja w rankingu nie znajduje odzwierciedlenia w zaawansowaniu inwestycji w porównaniu z innymi krajami w tym regionie. Z raportu Rady
ds. Bezpieczeństwa Inwestycji Europejskich14 wynika, iż BIZ w Polsce są opóźnione
http:// www.imd.ch z dnia 2007-08-23.
M. Błoński, Miejsce Polski w międzynarodowym rankingu konkurencyjności…, s. 127.
12
E. Mączyńska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista” 1999, nr 1-2, s. 88-90; P. Glikman, Kontrowersje wokół kapitału zagranicznego
w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 11-12, s. 56-70; C. Pilarska, Foreign Direct Investment
in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland’s Integration with the European Union,
Argumneta Oeconomica Cracoviensia, Cracow University of Economics, Cracow 2001, nr 1, s. 7-25;
A. Limański, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego,
„Przegląd Organizacji” 2003, nr 3 oraz Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Raport nr 46, Warszawa 2005.
13
Raport European Attractiveness Survey 2011, dostęp: 08.01.2012.
14
Raport Rady ds. Bezpieczeństwa Inwestycji Europejskich „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce są opóźnione w porównaniu z regionem”, 26.04.2011.
10
11
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w porównaniu z innymi krajami w tym regionie. Polska ma mniej BIZ w stosunku
do PKB niż inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a problemy Polski są związane nie tylko z ekonomią, ale także z niewłaściwym zarządzaniem15. Czynniki, które mają wpływ na to, gdzie inwestują międzynarodowi przedsiębiorcy, to przede
wszystkim wymagania prawne, wiarygodność systemu prawnego, a także odpowiednie rozwiązywanie sporów pomiędzy inwestorami a państwem przyjmującym.
Światowe Forum Ekonomiczne przyznało Polsce niemal ostatnie miejsce w rankingu krajów OECD, jeśli chodzi o przejrzystość, wydajność i neutralność przepisów
prawnych dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy firmami, a Bank Światowy
odnotował spadek w reputacji Polski jako kraju, który zapewnia wiarygodny system
prawny. Taki rozwój sytuacji doprowadził do znacznego spowolnienia w nowych
bezpośrednich inwestycjach międzynarodowych firm.
Raport opublikowany we wrześniu br. przez IBM Global Business Services potwierdza fakt, iż Polska jest atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych. Polska
zajęła siódme miejsce na świecie pod względem liczby projektów inwestycyjnych
zrealizowanych w 2007 r., podczas gdy w roku 2006 nie było jej w pierwszej 15.
Nasz kraj sklasyfikowany został także na trzecim miejscu pod względem ogólnej
liczby projektów w Europie, po Wielkiej Brytanii i Francji. Tylko te trzy kraje znacząco zwiększyły liczbę inwestycji. Pod względem inwestycji produkcyjnych w Europie Wschodniej, gdzie ogółem w roku 2007 zrealizowano 148 projektów, Polska
zajęła pierwsze miejsce. Większość inwestycji w Polsce to projekty produkcyjne,
a badania i rozwój plasują nasz kraj na 12 pozycji. W Polsce kapitał zagraniczny
w znacznej mierze rekompensuje występujące niedobory wewnętrznych źródeł akumulacyjnych i stanowi ważne dodatkowe źródło finansowania inwestycji polskich
przedsiębiorstw. Dlatego też Polska zainteresowana jest jak największym napływem
BIZ i dlatego też podejmowane będą działania prowadzące do eliminowania barier
i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów.
Jednym z istotnych czynników, wpływających na decyzje inwestorów zagranicznych, dotyczących lokalizacji przedsięwzięć w Polsce, jest fakt, iż polska gospodarka rozwija się dynamicznie. Znaczący udział we wzroście eksportu mają
właśnie zagraniczne firmy działające w Polsce. Umocnienie fundamentów makroekonomicznych stwarza przesłankę dla wykorzystania szans płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skala dostępnych środków finansowych UE na
lata 2007-2013 jest nieporównywalnie większa od tych w okresie 2004-2006, a poszerzające się uczestnictwo Polski w politykach wspólnotowych i wspólnym rynku
otwiera przed naszym krajem kolejne szerokie perspektywy. Potwierdzają to również analizy instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych16, odnoszące
się pozytywnie do stanu i możliwości rozwoju polskiej gospodarki.
Biznes Gazeta Prawna, dostęp: 10.01.2012.
B. Witkowski, Rola BIZ w kształtowaniu polskiej gospodarki w: Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych,
pod. red. A.M. Weresy, SGH, Warszawa 2007, s. 125-130.
15
16
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Nie bez znaczenia dla podejmowania nowych inwestycji w Polsce są dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia zagranicznych firm, które zainwestowały w Polsce. Dowodem na prawdziwość tej tezy są m.in. badania przeprowadzone przez
firmę doradczą KPMG wśród zagranicznych inwestorów, którzy zainwestowali
w Polsce w okresie między 2000 a 2010 r. Zdecydowana większość z nich, tj. 84,4%,
pozytywnie ocenia efekty swoich inwestycji w Polsce. Niemal 80,0% inwestorów
zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Polsce, z tego 56,3% już
w ciągu najbliższego roku17.
Na podstawie przedstawionych danych nie można jednoznacznie ocenić polskiej gospodarki z punktu widzenia konkurencyjności. Jeśli weźmiemy pod uwagę pozycję konkurencyjną naszego kraju, czyli konkurencyjność typu wynikowego
(ex post), to ocena Polski na tle innych krajów, np. UE-10, jest pozytywna. Polska osiągnęła w 2007 r. dobre wyniki ekonomiczne, czego wyrazem były wartości
podstawowych parametrów makroekonomicznych; pozytywnie na pozycję konkurencyjną Polski oddziaływały również wyniki osiągane przez nasz kraj w handlu
zagranicznym. Dynamiczny wzrost zarówno eksportu, jak i importu przyczynił się
do wzrostu udziału Polski w światowej wymianie handlowej. Na pozytywną ocenę
pozycji konkurencyjnej naszego kraju miał także wpływ stopień otwartości polskiej
gospodarki na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W 2007 r. Polska
znalazła się na pozycji lidera spośród krajów UE-10 pod względem wartości zasobów napływu BIZ do gospodarki. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę zdolność
naszego kraju do konkurowania w długim okresie, czyli konkurencyjność typu czynnikowego (ex ante), to Polska na tle krajów UE-10 wypada słabo. Niedostateczne
wsparcie przez państwo sfery B+R sprawia, że Polska ma niską zdolność do innowacji. Ponadto istotną barierą wzrostu konkurencyjności w długim okresie jest także
niska jakość instytucji publicznych i mała skuteczność rządzenia krajem, zła jakość
infrastruktury transportowej oraz otoczenia biznesu. Niska efektywność sądów gospodarczych i egzekwowania praw własności, szerząca się korupcja, nadmierna liczba regulacji oraz długie i skomplikowane procedury przy uruchamianiu działalności
gospodarczej18 – to tylko niektóre czynniki, które ograniczają wolność gospodarczą
w naszym kraju, krępując tym samym aktywność i przedsiębiorczość działających
w nim podmiotów. Słabą stroną polskiej gospodarki w kontekście zdolności do konkurowania w długim okresie jest także nadmierna regulacja i ochrona oraz mała
elastyczność rynku pracy.
Polska, chcąc sprostać konkurencji na rynkach międzynarodowych, musi skutecznie dążyć do likwidacji istniejących barier, ograniczających konkurencyjność
Raport: Klimat inwestycyjny w Polsce, wrzesień 2011.
Jak wynika z raportu: Doing Business, opracowywanego przez Bank Światowy, oceniającego poszczególne kraje pod względem warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, Polska
w 2011 r. zajęła 70 miejsce (na 181 krajów), co oznacza poprawę o trzy miejsca w porównaniu z 2010 r.
Tak np. uruchomienie działalności gospodarczej w Polsce zajmuje 31 dni oraz wymaga 10 procedur.
Z kolei uzyskanie odpowiednich zezwoleń trwa 308 dni i wymaga 30 procedur.
17
18
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naszego kraju nie tylko w stosunku do rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, ale
także w stosunku do innych państw. Ponadto potrzeba sprostania konkurencji wymaga zbudowania gospodarki opartej na innowacjach, a nie na niskich kosztach pracy. Nowe metody produkcji sprawiają, że maleje udział kosztów pracy w ogólnych
kosztach funkcjonowania firm19. A zatem jeśli Polska chce być krajem konkurencyjnym w perspektywie długookresowej i jednocześnie chce zmniejszać dystans do
wysoko rozwiniętych krajów, musi pobudzić powstanie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych, a do tego niezbędne jest zwiększenie wydatków na finansowanie sfery B+R, rozwijanie potencjału naukowego, zwiększenie nakładów na edukację oraz
rozszerzenie programów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych20.

3. Atrakcyjność inwestycyjna w oczach obecnych
i potencjalnych inwestorów
Polska postrzegana jest przez zagranicznych inwestorów jako kraj atrakcyjny do
inwestowania. Dowodem na to jest m.in. wartość BIZ w poprzednich latach, a także
duże zainteresowanie inwestycjami w Polsce w ostatnim okresie.
Polska oferuje wyjątkowe szanse biznesowe i inwestycyjne, jest jednym z większych członków UE, przez co postrzegana jest jako kraj ze stabilną sytuacją polityczną, prawną i gospodarczą. Nie bez znaczenia dla europejskich firm jest także
bliskość geograficzna, kulturowa, systemu prawnego, a także przyjazne środowisko
biznesowe. Kraj ten wyróżnia się wśród innych krajów dużym potencjałem rynku
wewnętrznego, potencjałem, jaki daje rynek pracy – relatywnie niewysokie pensje,
umiarkowane bezrobocie, wzrost wydajności produkcji, a także stale podnoszone
przez Polaków wykształcenie, stwarzają dogodne warunki dla lokowania inwestycji
zagranicznych. Firmy inwestujące w specjalnych strefach ekonomicznych korzystają ze znacznych zwolnień podatkowych – podatek (CIT) jest jednym z najniższych
w krajach UE. Niezależnie od inwestycji typowo produkcyjnych w tym w dziedzinach najnowszych technologii Polska postrzegana jest także jako interesujący kraj
dla tworzenia centrów usług. Te zalety dostrzega coraz więcej zagranicznych inwestorów, tworząc w Polsce centra usług oraz centra badawczo-rozwojowe. Swoje
centra usługowe utworzyły w Polsce m.in. takie międzynarodowe koncerny, jak:
Philips, General Electric, IBM (lokując w Krakowie pierwsze w Europie Środkowej
i Wschodniej laboratorium oprogramowania). Pomysły polskich inżynierów z tych
ośrodków są wykorzystywane w informatycznych i telekomunikacyjnych rozwiązaniach Intela, Nokii, Oracle, Simensa, Motoroli, w produktach w dziedzinie pod-

Praca w Europie Środkowej staje się coraz droższa, „Rzeczpospolita”, 6.10.2006 oraz Koszty zatrudnienia w Polsce rosną trzykrotnie szybciej niż w innych krajach UE, „Gazeta Prawna”, 13.06.2008.
20
J. Misala, S. Bukowski, Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji,
„Ekonomista” 2003, nr 5, s. 574.
19
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zespołów samochodowych Delphi. Ośrodki założone w Polsce przez zagraniczne
koncerny osiągają dobre rezultaty, których efektem są decyzje o ich powiększaniu.
Chociaż dystans, jaki nas dzieli od zamożnych krajów UE, jest nadal spory, to
jednak dzięki mniej odczuwanym skutkom kryzysu i systematycznemu rozwojowi
różnica ta się zmniejsza. Położenie Polski w centrum Europy na przecięciu ważnych
szlaków komunikacyjnych udogadnia dostęp do rynków Europy Wschodniej i Zachodniej i ułatwieniach w handlu z tym obszarem, a korzystne połączenia lotnicze,
drogowe, kolejowe i morskie z głównymi stolicami kontynentu ułatwiają proces logistyczny.
Znaczenie dla inwestorów zagranicznych ma również obecność innych koncernów międzynarodowych w Polsce. Jeżeli ich partnerzy biznesowi już działają na
polskim rynku, oni sami także interesują się wejściem na nasz rynek. Warszawa
zajęła 5. miejsce w Europie i 12. na świecie pod względem obecności międzynarodowych koncernów. W stolicy Polski działa 150 z 280 gigantów uznanych przez
specjalistów CB Richard Ellis za najbardziej międzynarodowych21.
Są to jedynie niektóre czynniki decydujące o postrzeganiu Polski przez inwestorów jako miejsca do ulokowania inwestycji. Inwestorzy sprawdzają lokalizację,
biorąc pod uwagę 20-30 kryteriów obejmujących zarówno informacje makro, jak
i szczegółowe dane dotyczące konkretnych lokalizacji22.
Na podstawie badań i opinii inwestorów zagranicznych można stwierdzić, iż najlepiej w Polsce oceniane są: dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, koszty pracy,
stabilność polityczna, wielkość rynku UE, współpraca z lokalną administracją.
W ocenie inwestorów poprawa powinna nastąpić w obszarze: jasności i spójności przepisów prawnych, stanu infrastruktury, łatwości rozpoczynania działalności
gospodarczej, wysokości obciążeń fiskalnych23.

4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2010 r. napłynęło do Polski
6,7 mln Euro w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a w roku 2009
9,86 mln Euro. Taki stan faktyczny obrazuje spadek w stosunku do poprzedniego
roku o 32%. W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2011 r. napłynęło do Polski 9 mld
Euro inwestycji24.
W porównaniu z rokiem 2007, który był korzystny pod względem wielkości zagranicznych inwestycji bezpośrednich, oznacza to znaczny spadek, gdyż w 2007 r.
Klimat inwestycyjny w Polsce. Raport z badania zrealizowanego przez TSN Pentor, wrzesień
2011, s. 32.
22
Raport Ernst & Young publikowany corocznie na temat atrakcyjności inwestycyjnej w Europie (2011), http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/2011-Euroopean-attractivenesssurvey.
23
Klimat inwestycyjny w Polsce. Raport z ..., s. 58.
24
Narodowy Bank Polski na podstawie danych [www.paiz.gov.pl]; dostęp 15.11.2011.
21
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wartość ta wyniosła 17,2 mln euro. Z powyższego wynika, iż począwszy od 2007 r.,
napływ BIZ do Polski systematycznie zmniejszał się25. Pokazano to na rys. 1.
Najwięcej środków napływało z Luksemburga (1945 mln euro), Niemiec
(1627 mln euro), Włoch (1020 mln euro), Cypru (843 mln euro), Szwajcarii (510 mln
euro), Wielkiej Brytanii (396 mln euro), Szwecji (343 mln euro), Austrii (327 mln
euro), oraz Hiszpanii i Portugalii (po 252 mln euro)26.
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Rys. 1. BIZ w Polsce w latach 1994-2011 (mln euro)
Źródło: Narodowy Bank Polski na podst. danych [www.paiz.gov.pl].

Należy podkreślić, że napływ BIZ ma wyraźny cykliczny charakter, tzn. ich
wielkość silnie zależy od fazy cyklu koniunktury. W okresach dobrej koniunktury
gospodarczej w latach 2006-2007 wielkość napływających do Polski BIZ wynosiła 15,7-17,2 mld euro rocznie. Z kolei w okresie spowolnienia gospodarczego, to
jest w latach 2008-2009, wielkość ta utrzymywała się na poziomie około 10 mld
euro. W konsekwencji relacja inwestycji bezpośrednich do PKB obniżyła się z 5,5%
w 2007 r. do około 2,1% w 2010 r. Należy podkreślić, że spadek strumienia BIZ
w latach 2008-2010 w stosunku do najlepszego pod tym względem 2007 r. był zjawiskiem światowym, na co miała wpływ awersja inwestorów do ryzyka w konsekwencji kryzysu finansowego. Globalny poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w 2010 r. był o 40% niższy od najwyższego odnotowanego w 2007 r., a inwestycje
www.paiz.gov.pl; dostęp 10.12.2011.
Biuletyn Informacyjny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (2011),
nr 2/2011.
25
26
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z krajów rozwiniętych zmniejszyły się jeszcze bardziej, stanowiąc zaledwie połowę
poziomu z 2007 r.27
Jeśli zaś chodzi o polskie inwestycje bezpośrednie za granicą to według danych
UNCTAD stanowiły one wartość 3120 mln euro w 2009 r., tj. 0,35% światowych
przepływów kapitałowych z tytułu inwestycji dokonywanych za granicą. Udział ten
jest niewielki, ale systematycznie rośnie z roku na rok (w 2005 r. wynosił 0,05%).
Świadczy to o tym, że polska gospodarka rozwija się, a także o rosnącym zaangażowaniu polskich przedsiębiorstw w działalność na rynkach zagranicznych, coraz
aktywniejszym udziale w globalizującej się gospodarce światowej28.

5. Podsumowanie
Polska jest zainteresowana napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
które przyczyniają się do modernizacji gospodarki. Osiągnięcie zakładanych celów
w tym obszarze wymaga usunięcia istniejących barier i słabości, utrudniających
wzmocnienie pozycji Polski na globalnych rynkach. Atrakcyjność inwestycyjna Polski w dłuższej perspektywie czasu powinna opierać się na polityce wzmacniania ekonomicznych „fundamentów” kraju, przez co rozumie się rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury, zwiększenie podaży przeszkolonych pracowników w wyniku
odpowiedniej polityki edukacyjnej, osiąganie ekonomicznej i politycznej stabilności
oraz poprawę długoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego. Dotychczasowe mocne strony polskiej gospodarki z punktu widzenia przyciągania inwestorów
zagranicznych, wynikające ze stosunkowo dużego rynku zbytu, relatywnie niższych
kosztów pracy, stosowania zachęt, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych,
mogą podlegać erozji (np. rosnące koszty pracy) bądź mogą okazać się niewystarczającymi czynnikami zachęty do inwestowania w polskiej gospodarce. Osiągnięcie powyższych celów wymaga w pierwszej kolejności rozważenia wprowadzenia
zmian instytucjonalnych, dotyczących wzmocnienia Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, pomagającej inwestorom wejść na polski rynek oraz
w najlepszy sposób wykorzystać istniejące możliwości przez nadanie jej autonomicznego charakteru i silniejszej pozycji finansowej.
Instrumenty promujące inwestycje, w tym zachęty inwestycyjne, są skutecznymi środkami ułatwiającymi pozyskiwanie inwestycji, jeśli ich celem jest naprawa
niepowodzeń rynkowych, i wykorzystują one silne strony danego państwa w odniesieniu do środowiska inwestycyjnego. Możliwości poprawy klimatu inwestycyjnego
w Polsce należy upatrywać przede wszystkim w obniżeniu barier administracyjnych
i poprawie jakości rozwiązań prawnych. Szansę dla Polski stanowi oczywiście również rozwój infrastruktury wynikający z napływu środków pomocowych UE, należy
Dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne.
28
Dane UNCTAD różne wydania.
27
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jednak pamiętać, że analogiczne środki otrzymuje większość państw regionu. Dlatego należy podejmować kroki, które nie tylko zapewnią Polsce utrzymanie pozycji
w porównaniu z państwami-konkurentami, ale również jej poprawę. Ponadto niezbędne jest efektywniejsze wykorzystanie dostępnych instrumentów napływu BIZ
do Polski, np. zwolnienie z podatku CIT z tytułu działalności na terenie specjalnych
stref ekonomicznych. Takie zwolnienia dla przedsiębiorców zachęcają do inwestowania, którego naturalną konsekwencją jest utworzenie nowych miejsc pracy29.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF POLAND −
SELECTED ISSUES
Summary: The purpose of this article is to show competitiveness of Polish economy in the
world, using a variety of indicators of international competitiveness. The competitive position of a country at the international level is closely linked to the country’s attractiveness for
foreign investors.
Keywords: international competitiveness of economy, attractiveness of investment, FDI.
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