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ROZDZIAŁ 1

Minęły dwa lata od wydania przez Fundację Republikańską raportu Polska wobec inwestorów zagranicznych – Propozycja nowej polityki, w którym opisaliśmy rolę inwestorów zagranicznych
w polskiej gospodarce, cechy idealnego inwestora oraz cechy niepożądanego. To z kolei umożliwiło nam znalezienie odpowiedzi
na pytanie „Jakich inwestorów potrzebuje Polska?”.
Polska potrzebuje jakościowych i innowacyjnych inwestycji,
które podnoszą wartość dodaną wytworzoną w naszej gospodarce. Jeśli mamy w ogóle wspierać inwestorów zagranicznych, to
właśnie takich.
Wnioski płynące z raportu przyczyniły się w ciągu ostatnich
dwóch lat do zmiany polityki rządowej wobec inwestorów zagranicznych. Nowe spojrzenie pozwoliło odejść od myślenia, że liczy
się jedynie liczba miejsc pracy i wysokość zainwestowanego kapitału. Szczególnie ważne okazały się inwestycje innowacyjne oraz
trwale zakorzenione w Polsce. Nowe inwestycje powinny również
rozwijać kapitał ludzki oraz działać na rzecz środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.
Następnie stworzyliśmy model i narzędzie mierzenia indywidualnego wpływu inwestora zagranicznego na polską gospodarkę
i społeczeństwo. Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ)
bada gospodarkę i zakorzenienie, innowacyjność oraz wpływ na
kapitał ludzki, środowisko i społeczność lokalną.
Fundacja Republikańska zajmuje się tematyką inwestorów zagranicznych od kilku lat. W tym czasie zmieniły się zasady wsparcia inwestycji zagranicznych, zmienił się także stan rynku pracy.
Wobec tego uznaliśmy, że nadszedł czas na nowe podsumowanie tematu, uwzględniające ostatnie zmiany.
Życzymy miłej i pożytecznej lektury oraz dyskusji.
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okręgowych i ponad 6 miesięcy w sądach
rejonowych. Polska w tym aspekcie, na tle
państw UE, wypada przeciętnie.
Zgodnie z danymi z rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego3 Polska zajmuje 39. pozycję spośród 140 państw. W Grupie Wyszehradzkiej
Według badania Klimat inwestycyj1
(V4) tylko Czechy zajmują lepsze miejsce
ny w Polsce , które uwzględnia kwestię
– 29. Ranking zwraca uwastałości i pewności prawa, 92% inwegę na niską ocenę przepistorów nie żałuje decyzji o rozpoczęsów prawnych.
ciu działalności w Polsce i z pewnością
W rankingu Doing Busipodjęłoby tę decyzję ponownie. Stałość
ness4 w kategorii płacenia
i przewidywalność przepisów prawnych
podatków Polska zajmuje
oceniono jedynie na 2,75 pkt w pięcioankietowanych inwepozycję 51. i na tle pozo- storów nie żałuje decypunktowej skali. Jest to najsłabiej ocestałych krajów V4 ustępuje
niona kategoria, pomimo najwyższej
zji o rozpoczęciu dziatylko Słowacji (49.).
poprawy wyniku – o 0,15 pkt względem
łalności w Polsce.
Badanie polskiego sys2016 roku.
temu podatkowego, zorgaLata 2012–2014 można nazwać latanizowane przez KPMG5, spośród badanych
mi inflacji przepisów prawnych. W Polcech najniżej ocenia stabilność przepisów
sce powstawało średniorocznie 56-krotpodatkowych. Podniesiona została kwenie więcej stron przepisów prawa niż
stia liczby deklaracji i informacji wynikająw Szwecji. W latach 2017 oraz 2018
cych z prawa podatkowego.
odnotowano spowolnienie tego proWedług opublikowanego na koniec
cesu. W 2017 roku odnotowano spadek
2017 roku Indeksu Elastyczności Zatrudprzyrostu aktów prawnych o 15% liczby
nienia 20186 Polska zajmuje 30. miejsce
stron maszynopisu. W połowie 2018 roku
wśród 41 sklasyfikowanych krajów. Na tle
uchwalono o 50% mniej stron aktów
państw postsocjalistycznych Polska znajprawnych niż w tym samym okresie roku
duje się pomiędzy najsłabszymi – Chorpoprzedniego. Być może jest to początek
wacją i Słowenią – oraz najlepszymi –
nowego trendu.
Czechami i Bułgarią.
Największy wpływ na wzrost wartości
Ankieta koniunkturalna 2017 – Polska
inwestycji miało przystąpienie Polski do
w ocenie inwestorów zagranicznych7 jest
Unii Europejskiej (UE).
drugim badaniem potwierdzającym niską
Według opracowania Bariery w naelastyczność umów o pracę w Polsce.
pływie bezpośrednich inwestycji zagraElastyczność prawa pracy znalazła się donicznych do Polski 2 istotną barierą było
piero na 17. miejscu wśród 21 badanych
obowiązujące w 2015 roku prawo zamówskaźników.
wień publicznych. Część opinii została
Kolejnymi wyzwaniami są: rosnąca
uwzględniona w nowelizacji prawa zaliczba cudzoziemców na
mówień
publicznych
runku pracy i trudności
w 2016 roku. Drugą znazwiązane z procedurami
czącą barierą według
zatrudnienia ich.
opracowania jest przeRynek pracy, z powlekłość
postępowań
56-krotnie więcej stron
wodu swojej nieelasądowych. Średni czas
przepisów prawa
styczności, może stać
trwania
postępowania
zostało
uchwalonych
się „wąskim gardłem” dla
sądowego w sprawach
gospodarczych to ponad w Polsce niż w Szwecji dynamicznego wzrostu
w latach 2012–2014.
gospodarczego.
9 miesięcy w sądach

92%

56

7
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1. Miejsce
Miejsce Polski w badaniu Atrakcyjność inwestycyjna Europy przeprowadzonym na przełomie
2015 i 2016 roku. W 2015 roku w Polsce powstało
211 BIZ, wobec 132 rok wcześniej, co oznacza że
nastąpił wzrost o 60%.

Dotychczasowymi najistotniejszymi formami zachęt dla inwestorów zagranicznych
były: granty przyznawane na podstawie
Programu wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata
2011–20238, preferencyjne warunki, uregulowane ustawą z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych9,
zwolnienia z podatku od nieruchomości, na
podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych, oraz
zwolnienie z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis10.
Firma Ernst&Young przeprowadziła na
przełomie 2015 i 2016 roku 14. edycję badania Atrakcyjność inwestycyjna Europy11,
w którym inwestorzy zagraniczni wskazali
Polskę jako najatrakcyjniejszą lokalizację dla
nowych projektów inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2015 roku
w Polsce powstało 211 BIZ, wobec 132 rok
wcześniej, co oznacza, że nastąpił wzrost
o 60%.

NOWE INSTYTUCJE
WSPARCIA INWESTYCJI
Najważniejszymi nowymi instytucjami
i regulacjami prawnymi, wspierającymi jakościowy wzrost gospodarczego, są: Polski Fundusz Rozwoju (założony w 2016
roku), Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (2018) i Konstytucja dla Biznesu
(2018). Wszystkie te narzędzia mają na
celu determinować rozwój innowacji oraz
równomierny wzrost na obszarze całej

1. Miejsce
Miejsce Polski w kategorii handlu zagranicznego
w Doing Business 2018. Polska zajmowała
pierwsze miejsce w tej kategorii w edycjach
raportu w latach 2016–2018.

8

Polski. Oceny skuteczności tych instytucji
i regulacji prawnych będzie można dokonać w najbliższych latach.
W Polsce zaczyna brakować odpowiednio dużych terenów inwestycyjnych,
które można wykorzystać pod duże projekty inwestycyjne, co może w przyszłości przełożyć się na wzrost cen gruntów,
zwłaszcza w atrakcyjnych lokalizacjach.

URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW (UOKIK)
Skala działalności UOKiK oraz jakość
pracy nie odbiega od standardów jej niemieckich czy amerykańskich odpowiedników.

POZYCJE POLSKI W RANKINGACH
Z OSTATNICH LAT
Według analizy rankingów Doing Business12 z lat 2013–2018 Polska poczyniła
duży postęp w łatwości prowadzenia biznesu – potwierdza to awans z 55. miejsca
na 27. Polska w rankingu na 2018 rok wypadła najkorzystniej spośród krajów V4.
Ponadto jest liderem rankingu we wskaźniku handlu zagranicznego (1. miejsce).
W Rankingu atrakcyjności inwestycji
krajów Europy Środkowo-Wschodniej13
Polska od wielu lat jest na pozycji lidera
lub wicelidera. Głównym konkurentem
są Czechy. Największym wyzwaniem według inwestorów zagranicznych są: stabilność polityczno-społeczna oraz możliwość przewidywania kierunku polityki
gospodarczej.
W Globalnym Raporcie Konkurencyjności14 na lata 2017–2018 Polska zajmuje
39. miejsce (na 137 krajów), ze spadkiem
o 3 lokaty w stosunku do poprzedniego
roku. Na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polskę wyprzedzają Czesi
(31.) oraz Estończycy (29.). 17,6% ankietowanych twierdzi, że większym wyzwaniem jest skomplikowany system podatkowy niż poziom podatków, który jest
wyzwaniem dla 14% inwestorów. Innymi
wadami są: przeciętny poziom innowacji, niestabilność polityczna, restrykcyjne

ROZDZIAŁ 2

regulacje rynku pracy, nieefektywna adMazowieckie (5.) oraz Dolnośląskie (7.)
ministracja publiczna. Atutami są: wysoWojewództwa wyróżnione w kategorii
ki poziom wykształcenia kadry, otoczeregionów przyszłości Europy Wschodniej,
nie makroekonomiczne, infrastruktura,
według European Cities and Regions
wielkość rynku, znikome przypadki przeof the Future 2018/19.
stępczości i korupcji oraz niski poziom
inflacji i regulacji związanych z rynkiem
walutowym.
W raporcie European Cities and ReODBIÓR INWESTYCJI
15
gions of the Future 2018/19 polskie miaZAGRANICZNYCH W POLSCE
sta znalazły się w rankingach miast przyZjawisko silnego powiązania gospodaszłościowych. W ogólnym rankingu miast
rek oraz coraz większą obecność firm mięprzyszłości na miejscu 11. znalazła się
dzynarodowych pozytywnie postrzega
Warszawa. W kategorii dużych miast uplablisko 60% badanych. Odsetek ten systesowały się aż dwa polskie miasta – Kraków
matycznie wzrasta – w 2003 roku wynosił
(2.) oraz Katowice (8.). W kategorii średnich
on 49%, a w 2015 – 57%. 61% ankietowamiast wysokie pozycje zajęły natomiast
nych wskazuje, iż te procesy są korzystne
Wrocław (2.) i Poznań
dla polskiej gospodarki,
(3.). Z kolei w katego59% zauważa ich pozyrii regionów przyszłości
tywny wpływ na polskie
Europy Wschodniej wyfirmy, a 57% – na polróżnione zostały dwa
skich pracowników.
badanych
województwa – MazoMimo
pozytywnepozytywnie
postrzega
wieckie (5.) oraz Dolnogo odbioru firm zagrazjawisko globalizacji
śląskie (7.).
nicznych, wciąż cenimy

60%
gospodarki.

9
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sobie rodzime produkty i usługi, które mogą
liczyć na preferencyjne
traktowanie przez polskiego konsumenta.

2,0
mln osób

aktywnych na rynku pracy – w latach 2002–2015
liczba pracujących ogółem wzrosła o 2,0 mln
osób, z czego 52% tej
liczby dotyczy pracuODBIÓR POLSKI
jących w podmiotach
Wzrost liczby
PRZEZ INWESTOo własności zagranicznej.
pracujących ogółem
RÓW ZAGRANICZUdział polskich mew latach 2002–2015.
NYCH
nadżerów wzrósł do co
52% tej liczby dotyczy najmniej dwóch trzecich
Średni zwrot z inpracujących w podwestycji w kapitał dla
zarządu w większości
miotach o własności
lat 2006–2016 wyniósł
polskich oddziałów mięw Polsce 18% i jest najzagranicznej.
dzynarodowych korpowyższy spośród grupy
racji.
państw: Bułgarii (13%), Czech (8%), RumuObecność inwestorów zagranicznych
nii (10%), Słowacji (14%) i Węgier (4%).
niesie ze sobą wzrost płac dla pracowŚrednia ocena ogólnego klimatu inweników. W 2017 roku polskie siedziby zastycyjnego w podziale na kraje, z których
granicznych firm oferowały stawki o 40%
pochodzi dominujący kapitał zagraniczwyższe. Pracownik w spółce z przewany ankietowanej firmy, jest najwyższa dla
gą kapitału zagranicznego mógł średnio
16
Francji – 4,1 na 5 punktów .
zarobić o 1500 zł miesięcznie więcej niż
w przedsiębiorstwie, w którym dominuje
BEZPOŚREDNIE
kapitał polski.
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Według danych z 2014 roku międzyPodczas rozważania tematu bezponarodowe korporacje zatrudniały ponad
średnich inwestycji zagranicznych (BIZ)
dwukrotnie więcej pracowników prowanależy uwzględniać interesy 4 aktorów
dzących prace badawcze i rozwojowe niż
instytucjonalnych: administracji rządowej,
wynosiła średnia dla polskiej gospodarki.
headquarter (kwatery głównej inwestora),
Przeznaczały także o 40% więcej środków
centrali lokalnej inwestora oraz jednostek
na inwestycje w projekty badawczo-rozsamorządu terytorialnego.
wojowe.
Polska gospodarka charakteryzuje się
Inwestycje zagraniczne przyczyniły się
niską stopą oszczędności gospodarstw
do spadku współczynnika Giniego17, miedomowych, co przekłada się bezpośredrzącego rozkład dochodów gospodarstw
nio na niskie zdolności do inwestycji. Są
domowych, z 37,6% w 2004 roku do 30,0%
to okoliczności, które sprzyjają napływowi
w 2013 roku.
kapitału zagranicznego do Polski.
BIZ są źródłem wpływów finansowych
do budżetu państwa oraz samorządów.
WPŁYW BIZ NA POLSKĘ
W czołówce największych płatników CIT
Napływu BIZ do Polski stymuluje pow 2017 roku znalazły się największe banki,
pyt inwestycyjny i konspółki Skarbu Państwa, a także wiele zasumpcyjny, który w latach
granicznych korporacji.
1991–2015 wyniósł średnio
Do najistotniejszych ryzyk związanych
2% PKB rocznie – stanowiz obecnością inwestorów zagranicznych
ło to 75% wartości inwestyw Polsce należy zaliczyć potencjalny odWartość średniego
cji zagranicznych.
pływ kapitału oraz niepożądane działania
zwrotu z inwestycji
Podmioty
zagraniczpolityczne. Odpływ kapitału może mieć
w kapitał w Polsce
ne odgrywają istotną rolę
miejsce podczas kolejnego światowego
w zwiększaniu liczby osób
kryzysu oraz poprzez systematyczne wydla lat 2006–2016.

18%

10
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prowadzenie dywidend na konta zagranicznych właścicieli.
Obecność BIZ w Polsce nie przyczynia
się do poprawy pozycji Polski w rankingu
ekoinnowacji.

EWOLUCJA BIZ W POLSCE.
Sumaryczna wartość BIZ w Polsce
w latach 1900–2015 wyniosła ponad
712 mld zł.
W 2017 roku doszło do gwałtownego
wyhamowania napływu inwestycji zagranicznych. Bilans transakcji osiągnął
wartość zaledwie 34,7 mld zł, co oznacza
spadek o niemal 44% w stosunku do 2016
roku. Jednym z powodów tego spadku może być wejście inwestycji w etap

charakteryzującym się przynoszeniem
zysków, które mogą być reinwestowane lub wycofywane do krajów macierzystych. Innym czynnikiem może być
zmiana struktury inwestycji w kierunku
przedsiębiorstw usługowych. Świadczyć
o tym może dynamiczny wzrost liczby centrów
usług wspólnych (SSC)
oraz liczby zatrudnionych
w nich pracowników. Kraków, Warszawa i Wrocław
osiągnęły
odpowiednio
miesięcznie więcej
9., 25. i 58. miejsce w ranmógł zarobić pracowkingu stu najatrakcyjniejszych miast pod wzglęnik firmy zagranicznej
dem outsourcingu.

1500
zł

1 PAIH,

HSBC, GrantThornton, Polska ze stabilnym klimatem dla inwestorów zagranicznych, Warszawa 2017.
2 PAIiIZ,

Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Warszawa 2015.
3 Światowe

Form Gospodarcze, zob.: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/ (03.11.2018).
4 Bank

Światowy, Raport Doing Business in Poland, Washington 2018.
5 KPMG,

Polski system podatkowy. Według uczestników VIII Kongresu Podatkowego i Rachunkowości KPMG, Warszawa 2018.
6 Lithuanian

Free Market Institute, Employment Flexibility Index 2018. EU and OECD countries, Vilnius 2017, zob.: https://en.llri.lt/wp-content/uploads/2017/12/Employment-Flexibility-Index-2018_-LFMI.pdf (03.11.2018).
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Inwestorzy zagraniczni przyczyniają
się do wzrostu popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego, wzrostu
zatrudnienia oraz wzrostu płac, co
przekłada się na spadek rozwarstwienia społecznego. Nie bez znaczenia są także wpływy z podatków
(CIT) oraz opłat lokalnych. Praca
w przedsiębiorstwie zagranicznym
oznacza także szansę na wyższe
dochody (o około 40%), ustrukturyzowaną ścieżkę kariery i pakiet benefitów. W wielu przypadkach jest
także szansą na rozwój naukowy, nie
tylko poprzez dostęp do szkoleń czy
współfinansowanie
dodatkowego
kształcenia, ale także poprzez pracę
w ośrodkach badawczych, funkcjonujących w ramach firm.

Według rankingów Polska, razem
z Czechami, konkuruje o miano najatrakcyjniejszego kraju dla lokowania inwestycji w Europie Środkowo
-Wschodniej. Mimo że stopa zwrotu
z inwestycji w kapitał w latach 2006–
–2016 w Polsce jest o wiele wyższa
niż w Czechach (odpowiednio 18%
i 8%), nie przesądza to o utrzymaniu
pozycji najatrakcyjniejszego kraju do
inwestowania. Wysoka stopa zwrotu z inwestycji została osiągnięta
mimo wad i niedoskonałości polskiego systemu prawno-instytucjonalnego. Kolejne reformy muszą zatem
prowadzić do usprawniania systemu i niwelowania przeszkód wskazywanych przez przedsiębiorców.
Najważniejsze z przeszkód inwestycyjnych to skomplikowany system
podatkowy, nieelastyczny rynek pracy (także braki pracowników), malejąca dostępność dużych areałów
(miejsc lokowania inwestycji), a także – w odczuciu inwestorów – niestabilność polityczna.

Inwestycje zagraniczne nie przyczyniają się do wzrostu ochrony środowiska w Polsce. Aby ograniczyć ich

negatywny wpływ na środowisko,
należy zwrócić uwagę na regulacje
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Kwestia ta dotyczy przedsiębiorstw bez względu na źródła ich
finansowania.
N
 egatywnym skutkiem dużego napływu kapitału w okresie wzrostu
koniunktury może być jego odpływ
w czasie kryzysu, a co za tym idzie
– załamanie rynku pracy, spadek PKB
i utrata możliwości przezwyciężenia
spowolnienia gospodarczego. Wysoka stopa zwrotu z inwestycji w kapitał (w latach 2006–2016 średnio
18%) stanowi silny argument świadczący o stabilności polskiej gospodarki i może być zachętą dla zagranicznych inwestorów do pozostania
w Polsce. Mimo to należy podjąć
działania mające na celu rozwój rodzimych przedsiębiorstw, zwłaszcza
na terenach pomijanych przez inwestorów zagranicznych.

Istotnym zagadnieniem, nad którym
należy się pochylić w najbliższych
latach, jest także kwestia finansowania inwestycji lub szerzej – dostępu
do kapitału. Obserwowana obecnie
potrzeba pozyskiwania inwestycji
zagranicznych wynika z braku możliwości zagospodarowania krajowych zasobów przez rodzime firmy.
Niski poziom oszczędności gospodarstw domowych (wynikający z ich
niskiego dochodu i potrzeby zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych),
połączony z brakiem kultury (nawyku) oszczędzania i inwestowania
(co znowu wynika z braku wiedzy),
prowadzi do uzależnienia od napływu inwestycji z innych krajów. Mechanizm ten spycha polską gospodarkę w strefę średniego dochodu.
Rolą władz państwowych jest przeciwstawienie się temu procesowi
poprzez wspieranie inwestycji nakierowanych na tworzenie nowych
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produktów, wspieranie nowoczesnych technologii oraz zapewnienie
im źródeł finansowania.
D
 ziałania władz muszą także wspierać rozwój gospodarczy na terenie
całego kraju. Obecnie poza zainte-
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resowaniem zagranicznych inwestorów jest wschodnia cześć Polski oraz
miasta inne niż Warszawa, Kraków,
Katowice, Wrocław i Poznań. Prowadzi to do wzmożonych migracji, dużych różnic płac i zahamowania rozwoju tych obszarów.
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4.1. ZNACZENIE STABILNOŚCI PRAWA
DLA PRZYCIĄGANIA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
Wśród licznych aspektów, pozwalających ocenić atrakcyjność inwestycyjną
danego kraju czy regionu z perspektywy przedsiębiorców pochodzących spoza jego granic, z pewnością znajduje się
kwestia stabilności oraz przewidywalności prawa. Jest ona uwzględniana w licznych badaniach prowadzonych w tym
obszarze przez różnego rodzaju instytucje krajowe i międzynarodowe. Ciekawym przykładem istotności tego zagadnienia jest fakt, że publikowany corocznie
przez Bank Światowy raport Doing Business, choć wprost nie odnosi się do samej
stabilności i pewności prawa, to jednak
jako całość ocenia łatwość prowadzenia
działalności gospodarczej w danym kraju
przez pryzmat obowiązujących w nim regulacji prawnych, dotyczących m.in. zakładania działalności gospodarczej, płacenia podatków czy kwestii zatrudniania.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim raporcie za 2018 rok Polska niestety
obniżyła swoją pozycję – to spadek z 24.
lokaty w 2017 roku na 27. (szerzej o pozycji Polski w raporcie Doing Business
w Rozdziale 7.).
W badaniu Klimat inwestycyjny w Polsce,
przeprowadzonym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu razem z Grant Thornton
i HSBC, które uwzględnia właśnie kwestię
stałości i pewności prawa, inwestorzy oce-

niają Polskę bardzo dobrze – wskazując, że
aż 92% z nich nie żałuje decyzji o rozpoczęciu działalności w Polsce i z pewnością podjęłoby tę decyzję ponownie.
Inwestorzy mogli ocenić każdy czynnik poprzez przyznanie punktów w skali
od 1 do 5, gdzie 5 pkt oznacza ocenę „bardzo dobrą”, co klasyfikowało czynnik jako
sprzyjający prowadzeniu biznesu. Z badania wynika, że poprawy wymaga stałość i przewidywalność prawa (2,75 pkt),
efektywność sądownictwa gospodarczego (2,84 pkt) oraz formalności związane z podatkami (2,91 pkt). Największy
wzrost na przestrzeni lat 2016–2017 odnotowały wskaźniki: „stałość i przewidywalność przepisów prawnych” (0,15)
oraz „łatwość rozpoczęcia działalności
gospodarczej” (0,14)18.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że
w wymienionym badaniu to właśnie szeroko rozumiane aspekty dotyczące prawa związanego z prowadzeniem biznesu
w Polsce uległy istotnej poprawie19.
Jest to szczególnie istotne w kontekście innych analiz – dotyczących stabilności otoczenia prawnego w Polsce. Nasz
kraj przoduje niestety wśród państw Unii
Europejskiej w zakresie zmienności prawa. Jak wynika z obliczeń Grant Thornton,
w latach 2012–2014 w Polsce powstało
średniorocznie prawie 56-krotnie więcej

TABELA 1

5 czynników, które uległy
największej poprawie w latach 2016–2017
2017
		
Stałość i przewidywalność przepisów prawnych 2,75
Łatwość rozpoczęcia działalności gospodarczej 3,58
Stabilność gospodarcza
4,01
Wysokość obciążeń fiskalnych
3,08
Jasność i spójność przepisów prawnych
3,20

Zmiana na
przestrzeni 2016–2017
+0,15
+0,14
+0,13
+0,13
+0,10
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przepisów niż w Szwecji, 11-krotnie więcej niż na Litwie i 2-krotnie więcej niż na
Węgrzech21.

Jednocześnie z obliczeń tej samej instytucji wynika, że „produkcja” prawa w Polsce
w ostatnim roku istotnie spowolniła – odnotowano spadek o 15% liczby stron maszynopisu uchwalanych przepisów rok do
roku (spadek z ponad 32 tys. stron do nieco
ponad 27 tys. stron). Co więcej, początek
2018 roku również przyniósł optymistycz-

ne wnioski. W I połowie roku uchwalono
8727 stron ustaw i rozporządzeń. Wynik
ten jest o 50 proc. mniejszy niż w tym samym czasie w roku poprzednim22.

To nader istotne, zwłaszcza biorąc pod
uwagę czas, a co za tym idzie także koszt,
jaki przedsiębiorcy muszą ponieść, analizując otoczenie prawne w Polsce, aby podjąć
świadomą a jednocześnie uzasadnioną
ekonomicznie decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności w naszym kraju.

4.2. RYS HISTORYCZNY
W polskim porządku prawnym kwestię bezpośrednich inwestycji zagranicznych dostrzeżono de facto w 1976 roku,
kiedy to wydane zostało Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania
zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium PRL, których celem
było podjęcie działalności gospodarczej23,
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na
prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej24. Następnie, w kolejnych latach, Sejm uchwalił kolejne akty
prawne dotyczące inwestorów zagranicznych, tj.:
U
 stawę w sprawie zasad prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne
i fizyczne25;
U
 stawę o spółkach z udziałem zagranicznym26;
U
 stawa o prowadzeniu działalności
z udziałem podmiotów zagranicznych27;
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Oczywistym wydaje się, że ze względu
na charakterystykę okresu, w jakim ustanawiano wspomniane akty prawne, ich skuteczność w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych była znikoma. Można
wręcz zaryzykować stwierdzenie, że miały
one charakter przeciwskuteczny. Z dostępnych danych wynika, że w latach 1976–1990
działalność w Polsce podjęło kilkaset podmiotów z kapitałem zagranicznym28.
Od 1989
Dlatego też, po przełomie ustrojowym
w Polsce w roku 1989, zaistniała konieczność wprowadzenia przepisów, które byłyby dostosowane do potrzeb tworzącej
się gospodarki wolnorynkowej, opartej,
inaczej niż dotychczas, na własności prywatnej. 14 czerwca 1991 roku weszła w życie Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym29. Wraz z Kodeksem handlowym
(z 1934 roku) stanowiła ona podstawę
prawną podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej przez podmioty
zagraniczne w Polsce w latach 90. XX wieku. Ten akt prawny znacząco zliberalizował
zasady wkraczania podmiotów z kapitałem
zagranicznym na rynek Polski – ogólną zasadą wynikającą z ustawy była zasada swobody podejmowania działalności w Polsce
przez podmioty zagraniczne.
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Na drodze do Unii Europejskiej
Następnie, z dniem 1 stycznia 2001
roku, weszła w życie Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej30, która uchyliła dotychczas obowiązującą Ustawę o spółkach z udziałem
zagranicznym. Należy zwrócić uwagę,
że jej uchylenie stanowiło kolejny, w zasadzie ostatni, etap liberalizacji polskich
przepisów w zakresie inwestycji zagranicznych, wynikający m.in. ze zobowiązań dostosowawczych RP do wymogów
prawnych Unii Europejskiej, określonych
w Układzie Stowarzyszeniowym Polski ze
Wspólnotami Europejskimi z 16.12.1991 r.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38).
Na dzień 1 stycznia 2001 roku tematyka
spółek z udziałem zagranicznym była więc
regulowana przepisami prawa gospodarczego oraz Kodeksu Spółek Handlowych
i przepisami ustaw szczególnych, które
odnosiły się do podmiotów zagranicznych
funkcjonujących w niektórych strategicznych obszarach (bankowość, ubezpieczenia, radiofonia i telewizja, gry losowe i zakłady wzajemne, prawo lotnicze).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
wymagania, wynikające z planowane-

go przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, spowodowały zmianę, liberalizację bądź uchylenie licznych norm
prawnych dotyczących realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Polsce. Nasz kraj stał się elementem
Jednolitego Rynku Europejskiego, a co
za tym idzie, po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej polscy obywatele zostali objęci w pełni swobodą świadczenia usług oraz zakładania przedsiębiorstw, zagwarantowaną w Traktacie
ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE) w art. 43 i 49. Art. 43 TWE
umożliwia prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach przepisów wewnętrznych kraju członkowskiego UE,
na terenie którego prowadzona jest
działalność.

Każde z państw członkowskich UE ma
prawo stanowić własne regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Ważną kwestią jest, że państwa
muszą traktować na równi przedsiębiorców z zagranicy z przedsiębiorcami krajowymi.
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WYKRES 1

Polski deficyt zgodności
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jednym z istotniejszych powodów, utrudniających w znacznym stopniu napływ BIZ do
Polski w okresie poakcesyjnym, był – utrzymujący się zresztą do dnia dzisiejszego

– problem z terminową implementacją
prawa UE do polskiego porządku prawnego. Wskazują na to dobitnie coroczne raporty Komisji Europejskiej – Single Market
Scoreboard 31, w których kraje w kategorii
transpozycji prawa oceniane są w czterech obszarach: deficyt transpozycji, zaległe (niezaimplementowane) dyrektywy,
średnie opóźnienie oraz deficyt zgodności. W tej ostatniej kategorii w 2017 roku
Polska zaliczyła dalszy znaczny spadek
(o 0,9 punktu procentowego) i nie należy
już do grupy państw o najwyższym deficycie. Polska w ciągu roku zmniejszyła
o połowę deficyt w zakresie zgodności.
Jest to najlepiej działające państwo członkowskie w tej dziedzinie i jedno z siedmiu
państw członkowskich, które osiągnęło
lub dorównało najlepszym z dotychczasowych rezultatów. Niemniej Polska jest
nadal znacznie powyżej zarówno średniej
UE, jak i docelowego poziomu 0,5%.

4.3. KLUCZOWE GAŁĘZIE PRAWA,
ISTOTNE DLA PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
4.3.1. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Można zauważyć, że obecnie kluczowe
wyzwania dotyczące przepisów prawa są
tożsame dla przedsiębiorców krajowych
i zagranicznych.
Najistotniejsze w tym obszarze kwestie
do końca kwietnia 2018 roku regulowała
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (usdg)33.
Normowała ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zadanie organów administracji publicznej w tym zakresie. Art. 13 usta-
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wy wskazywał, iż „Osoby zagraniczne34
z Państw członkowskich Unii Europejskiej
i państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak polscy
przedsiębiorcy. Według tych samych reguł
jak polscy obywatele, podejmować i wykonywać działalność gospodarczą mogą
także obywatele państw nie należących
do UE (EOG), którzy: otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskali zgodę na
pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają z ochrony czasowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej” (Art.13 ust. 1
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37 dni

i 2 usdg). Pozostałe osoby
re opiera się na stanie
zagraniczne mają prawo,
prawnym aktualnym na
o ile „umowy międzydzień 11 grudnia 2015
narodowe nie stanowią
roku, inwestorzy zwróto czas potrzebny
inaczej, do podejmocili szczególną uwagę
w
Polsce
na
założenie
wania i wykonywania
na bariery związane
i rozpoczęcie prowa- z obowiązującym wówdziałalności gospodardzenia działalności
czej jedynie w formie
czas prawem zamówień
spółek: komandytowej,
gospodarczej.
publicznych – wskazukomandytowo-akcyjnej,
jąc przede wszystkim na
z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjkwestie dotyczące referencji i doświadnej”. Osoby te mają także prawo do przyczenia wykonawcy, utrudnienia w komustępowania do wymienionych wyżej spónikacji na linii wykonawca-zamawiający,
łek oraz obejmowania bądź nabywania
uniemożliwienie wglądu do ofert konich udziałów lub akcji (Art. 13 ust. 3 usdg).
kurencji czy też przedłużające się proWarto w tym miejscu podkreślić, że wecedury. Część z tych problemów została
dług danych Banku Światowego, czas pozaadresowana w formie nowelizacji pratrzebny w Polsce na założenie i rozpoczęwa zamówień publicznych w 2016 roku,
cie prowadzenia działalności gospodarczej
która to nowelizacja była szeroko kon35
to 37 dni . Jednocześnie, według tego sasultowana i komentowana, także przez
mego raportu, liczba procedur, które naleśrodowiska biznesowe.
ży przeprowadzić w celu założenia działalInną bolączką, utrudniającą prowadzenie
ności, wynosi 5 (spadek z 11 w 2003 roku;
biznesu w Polsce, na którą wskazują nie
od 2013 roku utrzymuje się na tym samym,
tylko zagraniczni inwestorzy, jest przeniezmienionym poziomie). Biorąc pod
wlekłość postępowań sądowych.
uwagę te dwa elementy, jako też koszt niezbędny do poniesienia – Polska w raporcie
znalazła się dopiero na 120 pozycji.
Zgodnie z dokumentem PodstawoPonadto, w kontekście prowadzenia
wa informacja o działaniu sądów podziałalności gospodarczej, warto zwrócić
wszechnych – I półrocze 2017 roku na
uwagę na szereg zagadnień bezpośrednio
tle poprzednich okresów statystycznych36,
z tym związanych, stanowiących w ocenie
przygotowywanym cyklicznie przez Miinwestorów zagranicznych istotne bariery
nisterstwo Sprawiedliwości, średni czas
w napływie BIZ do Polski. Polska Agencja Intrwania postępowania sądowego w spraformacji i Inwestycji Zagranicznych (obecwach gospodarczych to ponad 9 miesięcy
nie Polska Agencja Inwestycji i Handlu)
w sądach okręgowych i ponad 6 miesięprzeprowadza coroczne badania tej temacy w sądach rejonowych. Co oczywiste,
tyki, przygotowując raporty opisujące badłużej trwają postępowania procesowe.
riery prawne. Zostały one zdiagnozowane
W porównaniu do pozostałych krajów
przede wszystkim w oparciu o bezpośredUE Polska prezentuje się przeciętnie, co
nie doświadczenia w obsłudze inwestorów
doskonale obrazuje poniższy wykres, zazagranicznych oraz wniosków wypływajączerpnięty z raportu The 2018 EU Justice
cych z opieki poinwestycyjnej, prowadzoScoreboard, przygotowanego przez Konej wobec podmiotów zagranicznych znajmisję Europejską37 (rokrocznie).
dujących się na terenie Polski.

Ponad 9 miesięcy
W najnowszym dostępnym opracowaniu Bariery w napływie bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski, któ-

To średni czas trwania postępowania sądowego
w sprawach gospodarczych w sądach okręgowych.
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260
godzin

4.3.2. PRAWO
PODATKOWE

Jeśli chodzi o najczęstsze zarzuty inwestoW debacie publicznej
rów (dotyczące systemu
niezwykle często można
podatkowego w Polsce
usłyszeć opinie, że sysi wskazane w raporcie
tem podatkowy obowiąBariery w napływie bezzujący w Polsce, w popośrednich
inwestycji
Tyle
czasu
zajmuje
równaniu do systemów
zagranicznych do Polprzedsiębiorcy doko- ski, napisanym przez
podatkowych
naszych
sąsiadów, jest niekonku- nanie wszystkich płat- PAIiIZ42), dotyczą one
rencyjny i w dużej mierze
ności podatkowych.
bardziej stopnia skomutrudnia pozyskiwanie
plikowania prawa oraz
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
możliwości interpretacji go na różne spoJako głównych konkurentów Polski w tym
soby niż wysokości opodatkowania. Inwezakresie wskazuje się kraje Grupy Wyszehstorzy znowu wskazali na te same główne
radzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry), bądź
bariery, co w roku poprzednim: rozliczanie
rzadziej – kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Eskorzystania przez pracowników z samotonia). Należy jednak zwrócić w tym miejchodów służbowych, rozliczanie straty,
scu uwagę, że pomimo tych negatywnych
brak scentralizowanej bazy interpretacji
ocen, Polska jest jednym z liderów wśród
podatkowych w zakresie podatków lokalnowych państw członkowskich Unii Euronych, kwestia definicji budowli w ustawie
pejskiej w przyciąganiu BIZ. Dla przykładu,
o podatkach i opłatach lokalnych czy też
w najnowszym rankingu konkurencyjnoliczne zagadnienia dotyczące podatku VAT.
40
ści Światowego Forum Gospodarczego
W przywoływanym już raporcie Doing
Polska zajęła 39. pozycję na 140 sklasyfikoBusiness43 na rok 2018 Polska znalazła się
wanych państw. Wśród naszych sąsiadów
na 51. miejscu pod względem elementów
lepszą pozycję osiągnęli Czesi (31. pozyskładających się na komponent płacenia
cja) i Estończycy (29. miejsce), pozostałe
podatków. Dla porównania – Czechy znakraje znajdowały się poniżej pozycji Polski
lazły się na 53. pozycji, Słowacja na 49.,
(Słowacja – 59., Węgry – 60., Litwa – 41.,
a Węgry na 93.
Łotwa – 54.).

Warto podkreślić, że we wspomnianym
raporcie Światowego Forum Gospodarczego ankietowani przedsiębiorcy jako
kluczowy i najważniejszy problem utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wskazali przepisy podatkowe (tax regulations)41.

Na stosunkowo niską ocenę polskiego
systemu podatkowego wpływają cztery
składowe:
• liczba płatności podatkowych, które zobowiązani są wykonać podatnicy
w ciągu roku;
• czas, który należy poświęcić na wypełnienie formalności podatkowych;

TABELA 2

Liczba dni potrzebnych do rozstrzygnięcia spraw sądowych cywilnych i handlowych
		
Pierwsza instancja
Druga instancja
Trzecia instancja
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NL
121
121

SK
130

AT
133
95
132

EE
139
100
112

SE
164
131
170

RO
153
172

BG
69
179

CZ
153
103
184

LT
88
121
203

HU
159
141
207

DK
176
105
180

PL
216

IE
245

219

DE
196
124
153
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• całkowita stopa opodatkowania, liczona w relacji do osiąganych zysków;
• postfiling index, który bierze pod uwagę
cztery elementy – czas na dostosowanie
się do zwrotu podatku VAT lub podatku
GST, czas uzyskania zwrotu podatku VAT
lub podatku GST, czas na dostosowanie
się do audytu podatku dochodowego od
osób prawnych i czas na przeprowadzenie audytu podatku dochodowego od
osób prawnych.

W Polsce przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania siedmiu płatności
podatkowych, co zajmuje mu aż 260
godzin. Dla porównania – w najlepszej
w tej dziedzinie Estonii ośmiu płatności
podatkowych przedsiębiorca dokonuje
w 50 godzin.
W lutym 2018 roku KPMG44 opublikowało wyniki badania polskiego systemu
podatkowego na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczestników VIII
Kongresu Podatków i Rachunkowości
KPMG. Uczestnikami byli: przedstawiciele
kadry zarządzającej, dyrektorzy finansowi,
główni księgowi oraz szefowie sprawozdawczości finansowej i kontrolingu. System został oceniony przez przedsiębiorców i uzyskał ocenę poniżej średniej – 2,2
na 5. Ten wynik jest równy z wynikiem
z roku poprzedniego. Najniżej została
oceniona stabilność przepisów podatkowych. Według 82% respondentów bardzo
problematyczne są kwestie tyczące się
cen transferowych. Innym wyzwaniem
dla przedsiębiorców jest liczba deklaracji
i informacji wynikających z prawa podatkowego. Uczestnicy wskazali również na

obszary, które są względnie mniejszym
wyzwaniem. Należą do nich funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Dla 22% respondentów nie sprawiają one problemów,
a dla 66% są umiarkowanie problematyczne. 60% ankietowanych twierdzi, że
opracowanie zeznania rocznego CIT jest
umiarkowanie problematyczne. Zostały
również podniesione kwestie braku możliwości szybkiej komunikacji przez internet
oraz brak ujednoliconych praktyk w standardowych i/lub identycznych sprawach.
Wyżej przywołane badania potwierdzają tezę, iż to nie wysokość podatków,
a raczej stopień skomplikowania powoduje, że stanowią one barierę w napływie BIZ
do Polski.

przez wszystkie instancje sądowe w 2016 roku
LV
247
150
165

FI
SI
PT
252 280 289
97 114 328
150 58

HR
364
464

BE
487
376

FR
353
181
513

ES
282
553
276

LU
91
824

MT
432

EL
IT
CY
UK
670 514 brak
brak
993		 danych danych

Źródło: Opracowanie pobrane z raportu The 2018 EU Justice Scoreboard
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4.3.3. PRAWO PRACY

Skutkiem wyżej wymienionych mankamentów polskiego kodeksu pracy jest fakt,
iż rynek pracy znacznie wolniej odpowiada na potrzeby gospodarki, które wynikają
z postępu technologicznego i koniunktury
gospodarki światowej. Utrudnienia w zwalnianiu pracowników powodują sztywności
na rynku pracy. Pracodawcy mają obiekcje co do zatrudniania, a pracownicy – do
zmiany pracy. Nieelastyczny rynek pracy
jest jednym ze wskaźników, które spowalniają rozwój sektorów innowacyjnych.

rzystują pozakodeksowe formy zatrudnienia, co z kolei może prowadzić do wzrostu
szarej strefy. Problem takiej „sztywności”
na polskim rynku pracy jest rozwiązywany poprzez zawieranie umów o pracę lub
cywilnoprawnych na czas określony oraz
samozatrudnienie. Takie formy zmniejszają ryzyko pracodawcy i dają szansę gorzej
usytuowanym uczestnikom rynku – osobom młodym, bez doświadczenia lub wykształcenia. W efekcie w Polsce 27% umów
to umowy na czas określony lub cywilnoprawne. Jest to najwyższy wynik w UE
i warto go zestawić z wynikiem przeregulowanych gospodarek w UE (18%) oraz
tych, które są najbardziej rozwinięte (11%).
Warto także w tym miejscu przywołać wyniki Ankiety Koniunkturalnej z 2017
roku – Polska w ocenie inwestorów zagranicznych, przygotowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Handlową46. Respondenci, oceniający 21 wybranych czynników
inwestycyjnych w skali 1–5, w kategorii
elastyczność prawa pracy Polsce przyznali
średnio 2,70 punktu (spadek w stosunku
do roku 2016, gdy wskaźnik ten oceniono
na 2,80). Wśród wszystkich kategorii elastyczność prawa pracy znalazła się dopiero na 17. miejscu. Świadczy to dobitnie zarówno o wadze, jaką przywiązują do tego
elementu przedsiębiorcy chcący inwestować i ci inwestujący w Polsce, jak i niedoskonałości systemu.
Istotnym wyzwaniem jest także zwiększenie przejrzystości i efektywności procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców. 75% ankietowanych przedsiębiorców
ocenia je negatywnie, głównie ze względu na złożoność i czasochłonność. Polscy
i zagraniczni przedsiębiorcy samodzielnie
badają legalność pobytu i możliwość pracy obcokrajowców w odniesieniu do kilkunastu przepisów ustaw i rozporządzeń.
Dodatkowym utrudnieniem są nieustanne
modyfikacje i brak terminowości w rozpoznawaniu ich wniosków47.

Kolejnym efektem takiego stanu rzeczy
jest sytuacja, w której pracodawcy wyko-

Według danych resortu pracy, do końca
2017 roku48 wydanych było 234 tys. ze-

Zgodnie z opublikowanym na koniec
2017 roku Indeksem Elastyczności Zatrudnienia 2018 w krajach UE i OECD (według
metodologii Banku Światowego), Polska
zajmuje 30. miejsce wśród 41 sklasyfikowanych krajów, jeśli chodzi o elastyczność
umów o pracę, regulowanych kodeksem pracy45.
Pierwsze miejsca w Indeksie należą do Wielkiej
Brytanii i Irlandii, czyli kraTaki procent umów
jów pierwszego wyboru,
w Polsce stanowią
jeśli chodzi emigrację zaumowy na czas okre- robkową Polaków. Nieślony lub cywilnopraw- chlubne ostatnie lokaty
ne. Jest to najwyższy należą do Francji, Portuwynik w UE i warto go galii i Grecji, czyli przeregulowanych gospodarek
zestawić z wynikiem
z wysokim bezrobociem
przeregulowanych
młodych. Na tle postsocjagospodarek w UE (18%) listycznych państw członoraz tych, które
kowskich UE gorzej od
są najbardziej
Polski plasują się Chorwarozwinięte (11%).
cja i Słowenia. W tej samej
grupie najlepiej wypadają
Czechy oraz Bułgaria. W publikacji analizowana jest sytuacja pracy w oparciu o 35
wskaźników, które są zebrane w czterech
kategoriach: przyjmowanie do pracy, godziny pracy, zasady wypowiedzeń, koszty
wypowiedzeń.

27%
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zwoleń na pracę dla cudzoziemców ze
wszystkich państw spoza UE. Aby uświadomić sobie skalę problemu, należy zestawić powyższą liczbę zezwoleń z 1,8
mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
(dotyczących obywateli 6 państw: Ar-

menii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji
oraz Ukrainy) dla ok. 1,1 mln cudzoziemców w 2017 roku. Z danych wynika, że
liczba zezwoleń w 2017 roku wzrosła
o 85% w relacji do roku poprzedniego
oraz łączna liczba oświadczeń wzrosła
o 40% 49.

4.4. Z
 ACHĘTY DLA INWESTORÓW
ZAGRANICZNYCH
4.4.1. GRANTY

Podobnie jak w przypadku wielu innych krajów, także w Polsce możliwe
jest uzyskanie dotacji – swego rodzaju
dofinansowania planowanej inwestycji
w formie grantu rządowego. Granty te
przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na
lata 2011–202050 (dalej jako Program),
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu
5 lipca 2011 roku.

Poza spełnieniem określonych w Programie kryteriów (przede wszystkim ilościowych – wartość nakładów inwestycyjnych, liczba stwarzanych miejsc pracy – jak
i jakościowych), konieczne jest zainwestowanie w jednym z tzw. sektorów priorytetowych: motoryzacyjnym, elektronicznym
oraz produkcji sprzętu AGD; lotniczym,
biotechnologicznym, rolno-spożywczym,
nowoczesnych usług czy działalności
badawczo-rozwojowej (B+R). O wsparcie mogą również wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach o minimalnych
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kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN
i tworzące co najmniej 200 nowych
miejsc pracy lub o minimalnych kosztach
kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy
(znaczące inwestycje).
W Programie przewiduje się możliwość
udzielenia wsparcia inwestycjom, w wyniku których powstanie określona liczba
nowych miejsc pracy z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie) oraz kosztów kwalifikowanych
nowej inwestycji (grant inwestycyjny).
Programem zarządza Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
S.A.) jest odpowiedzialna za przygotowanie
i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych tzw.
„fiszek” projektów inwestycyjnych oraz
przygotowanie niezbędnej dokumentacji
dla procedury wsparcia.
Każdy projekt podlega indywidualnej
ocenie Międzyresortowego Zespołu na
podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

4.4.2. SPECJALNE
STREFY EKONOMICZNE

na preferencyjnych warunkach. Strefa miała
charakter wyjątkowy, gdzie dozwolone było
stosowanie przepisanych prawem ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy na
jej terenie rozpoczynali działalność gospodarczą.
Jeśli przedsiębiorca decydował się na
zainwestowanie na terenie jednej ze stref,
dochody uzyskane w wyniku prowadzenia tej działalności były zwalniane od podatku dochodowego – w zależności od
formy działalności: PIT lub CIT.

Zgodnie z treścią przywołanej ustawy
przedsiębiorca mógł liczyć na następujące zachęty:
• zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
• działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje w konkurencyjnej cenie,
• darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
• zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Zwolnienia z podatku dochodowego
przyznawane w strefie ekonomicznej stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną. Jej celem jest intensyfikacja rozwoju
najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.

Kwestie dotyczące funkcjonowania
Specjalnych Stref Ekonomicznych uregulowano Ustawą z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych51.
Należy podkreślić, że opisany poniżej stan
prawny obowiązywał do połowy 2018 roku,
4.4.3. ZEZWOLENIE
gdy Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieNA DZIAŁALNOŚĆ W SSE
52
raniu nowych inwestycji w istotny spoFormalno-prawną podstawę korzystasób zmieniono zasady funkcjonowania
nia z przywilejów na terenie specjalnych
specjalnych stref ekonostref
ekonomicznych
micznych.
było do maja 2018 roku
W myśl treści ustawy
zezwolenie na prowaprzed nowelizacją w maju
dzenie działalności go2018 roku, Specjalna
spodarczej w Strefie,
Strefa Ekonomiczna stawydawane przez Zarząd
Co najmniej przez
nowiła
wyodrębnioną
Specjalnej Strefy Ekonotaki okres musiała być micznej.
administracyjnie część terytorium Polski, przezna- utrzymana inwestycja,
Co ważne, nie każczoną do prowadzenia która była realizowana dy przedsiębiorca mógł
działalności gospodarczej
w ramach ulg SSE.
korzystać ze zwolnienia

3-5 lat
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podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Takie prawo przysługiwało
jedynie przedsiębiorcom, którzy spełnili
konkretne, wymienione w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych warunki
(m.in. obowiązek utrzymania inwestycji
lub miejsc pracy przez okres od 3 do 5 lat
po zakończeniu inwestycji).
Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej, jaką mógł uzyskać przedsiębiorca, uzależniona była od:
lokalizacji inwestycji (w zależności
od regionu, w którym jest zlokalizowana inwestycja);
w
 ysokości nakładów inwestycyjnych;
k osztów zatrudnienia nowych pracowników;
w
 ielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.
Dopuszczalną wysokość pomocy dla
każdego regionu Polski określa Mapa Pomocy Regionalnej. Od 1 lipca 2014 roku
w Polsce obowiązuje nowa Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Mapa
przedstawia podstawową maksymalną intensywność regionalnej pomocy publicznej, czyli wyrażony w procentach udział
pomocy w kosztach kwalifikujących się do
objęcia tą pomocą.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę,
że wspomniana już ustawa w wspieraniu
nowych inwestycji zmodyfikowała znacząco system zwolnień od podatku dochodowego na nowe inwestycje. W wyniku zmian zniknęły ograniczenia dotyczące
lokowania inwestycji tylko na wybranych
terenach. Wprowadzono również nowe
kryteria, które musi spełniać inwestycja,
żeby otrzymać zwolnienie od podatku.

Z wejściem w życie ustawy o wspieraniu
nowych inwestycji nie można już wydawać zezwoleń na podstawie ustawy

MAPA 1

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020
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Źródło: Mapa z materiałów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
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o Specjalnych Strefach Ekonomicznych
z 1994 roku. Ustawa o SSE nie została
uchylona w całości, gdyż dalej w mocy są
przepisy regulujące już wydane zezwolenia dla inwestorów, którzy działają na
terenie dotychczasowych SSE.

4.4.4. ZACHĘTY INWESTYCYJNE
W GMINACH – ZWOLNIENIE
Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Jedną z kilku zachęt inwestycyjnych, dostępnych dla przedsiębiorców w gminach,
jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Możliwość taką przewiduje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (dalej U.p.o.l), która
w art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie
kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od
przewidzianych w niej podatków i opłat.
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Pomoc wynikająca ze stosowania
zwolnienia z podatku od nieruchomości
odpowiada wartości zwolnienia podatkowego. Należy zaznaczyć, że zwolnienie
przysługuje z mocy samego prawa, o ile
przedsiębiorca spełnia przesłanki ustalone
w uchwale rady gminy. Zawsze wymagane jest zawiadomienie o zamiarze korzystania z pomocy. Wzór dokumentu jest
określony przez radę gminy w odpowiedniej uchwale. Nakłady poniesione przed
decyzją o zwolnieniu nie są traktowane
jako koszty kwalifikowane.

4.4.5. ZWOLNIENIE Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH
POMOCY DE MINIMIS54
Podstawowe akty prawne regulujące
udzielanie pomocy de minimis to:
1. rozporządzenie Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr
379 z 28.12.2006), (tzw. ogólne rozporządzenie o pomocy de minimis);
2. rozporządzenie Komisji (WE) Nr
1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Trak-
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tatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz.
UE L Nr 337 z 21.12.2007);
3. rozporządzenie Komisji (WE) nr
875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de
minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004
(Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.7.2007 r.);
4. rozporządzenie Komisji (UE) nr
360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis, przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
(Dz. Urz. UE L Nr 114 z dnia 26.4.2012 r.).
Rozporządzenia te ustalały pułap pomocy de minimis w wysokości 200 tys.
euro dla jednego podmiotu gospodarczego przez trzy kolejne lata budżetowe.
Rada gminy ma możliwość uchwalenia
programu pomocy zwolnienia podatkowego, uwzględniającego wspólnotowe
przepisy o pomocy de minimis. Takie rozwiązanie zwalnia pomoc z konieczności
notyfikacji, ale nie zwalnia z konieczno-
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200
tys. euro

ści zawiadomienia premowane niezależnie od
zesa UOKiK o planowauchwał przewidujących
niu realizacji programu.
innego rodzaju pomoc
Uchwała może odnosić
(regionalną, w ramach
się do wszystkich powyłączeń grupowych).
datków i opłat lokalnych
W takiej sytuacji jedoraz może być stanowionakże należy rozgraniTyle wynosi pułap
na niezależnie od innych
czyć zasady stosowania
pomocy de minimis
rodzajów pomocy. Wtezwolnień z uwagi na
dla
jednego
podmiotu
dy należy uwzględnić
możliwość ich dublowagospodarczego
rozróżnienie zasad stonia się.
przez
trzy
kolejne
sowanych zwolnień, aby
Ustawa z dnia 30
uniknąć potencjalnego
lata budżetowe.
kwietnia 2004 r. o podublowania się.
stępowaniu w sprawach
Uchwały w sprawie zwolnień w radotyczących pomocy publicznej55 wpromach pomocy de minimis mogą dotywadza obowiązek wystawiania zaświadczyć w zasadzie wszystkich podatków
czeń stwierdzających, że udzielona pooraz opłat lokalnych i mogą być podejmoc publiczna jest pomocą de minimis.

4.5. WNIOSKI
Jedną z najistotniejszych kwestii, branych pod uwagę przez przedsiębiorców
rozważających inwestowanie za granicą,
a jednocześnie pozwalającą ocenić atrakcyjność inwestycyjną danego kraju czy regionu dla przedsiębiorców, którzy z niego
nie pochodzą, z pewnością jest zagadnienie
stabilności oraz przewidywalności prawa.
Niestety, w tym aspekcie Polska jest daleko poza światową, a szczególnie – europejską czołówką, co jednakże nie zniechęca całkowicie do inwestowania w Polsce.
Sytuację dodatkowo, poza zmiennością
prawa, komplikowała w wydatny sposób
liczba i objętość źródeł prawa regulujących kwestie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, jak też wszystkich tych zagadnień, które dla inwestorów zagranicznych mogły lub miały istotne znaczenie.
Można zauważyć, że obecnie kluczowe bolączki, jeśli chodzi o przepisy prawa,
są tożsame zarówno dla przedsiębiorców
krajowych, jak i zagranicznych.
Wśród gałęzi prawa, uznawanych za
szczególnie istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, i to zarówno przedsiębiorców krajowych, jak

i zagranicznych, można wymienić: kwestie
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawo podatkowe, prawo pracy, a także system zachęt dla inwestorów
zagranicznych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Jeśli chodzi o pierwsze z wymienionych
zagadnień, to dla przedsiębiorców zagranicznych bardzo istotny jest czas potrzebny na
założenie przedsiębiorstwa, czy też problemy
dotyczące prawa zamówień publicznych. Co
się zaś tyczy chyba najbardziej na pierwszy
rzut oka trudnego zagadnienia – prawa podatkowego, to w tym obszarze, wbrew obiegowej opinii – to nie wysokość obciążeń jest
dla przedsiębiorców zagranicznych najbardziej problematyczna. O wiele istotniejsze
jest to, że prawo podatkowe w Polsce wydaje
się być bardzo skomplikowane.
Odnosząc się do prawa pracy w kontekście inwestycji zagranicznych, warto odnotować, że jest ono stosunkowo nieelastyczne (w porównaniu choćby z krajami
OECD), a co za tym idzie – nie jest ono
dostosowane do szybko zmieniających się
potrzeb gospodarki. W konsekwencji – powoduje, że polski rynek pracy dla inwesto-
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rów zagranicznych staje się coraz mniej
konkurencyjny.
Na koniec należy wspomnieć o obowiązującym dotychczas w Polsce systemie zachęt dla inwestorów zagranicznych.
Należy podkreślić, że inwestorzy oceniają
go jako dość skomplikowany a jednocześnie mniej mobilizujący do inwestowania
niż w krajach sąsiadujących z Polską.

Wszystkie te elementy powodują, że
choć Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich pod względem przyciągniętych inwestycji zagranicznych, to jest
jeszcze wiele pracy przed kolejnymi rządami, żeby uczynić ten trend stabilnym,
a jednocześnie angażować inwestorów
o pożądanym przez naszą gospodarkę
profilu.

18 Raport Polska ze stabilnym klimatem dla innowacji (PAIH, HSBC, Grant Thornton, Warszawa 2017), został opracowany na podstawie badań ankietowych prowadzonych wśród działających na terenie Polski firm z zagranicznym kapitałem. Najnowsza edycja
badania (za 2017 rok) została przeprowadzona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z firmą audytorsko-doradczo-oursourcingową Grant Thornton oraz globalnym bankiem HSBC w dniach 7–30 listopada 2017 roku. Zob.: http://grantthornton.
pl/wp-content/uploads/2018/01/HSBC_raport2017_01d_lite.pdf (02.11.2018).
19 Tamże.
20 Tamże.
21 www.barometrprawa.com (20.08.2018).
22 www.barometrprawa.com (20.08.2018).
23 Dz. U. 1976 nr 11 poz. 63.
24 Dz. U. 1976 nr 19 poz. 123.
25 Dz. U. 1982 nr 19 poz. 146.
26 Dz. U. 1986 nr 17 poz. 88.
27 Dz. U. 1988 nr 41 poz. 325.
28 Cz. Pilarska, Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe”,
nr 594, 2003.
29 Dz. U. 1991 nr 60 poz. 253.
30 Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178.
31 http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/ (02.11.2018).
32 Zob.: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/poland/index_en.htm (26.10.2018).
33 Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807.
34 Osobą zagraniczną, w rozumieniu usdg, jest: osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność
prawną, z siedzibą za granicą.
35 Bank Światowy, Doing Business in Poland, Washington 2018, zob.: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/poland/POL.pdf (04.11.2018).
36 Podstawowa informacja o działaniu sądów powszechnych – I półrocze 2017 roku na tle poprzednich okresów statystycznych, zob.:
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ (02.11.2018).
37 Komisja Europejska, The 2018 EU Justice Scoreboard, Luxemburg 2018, zob.: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf (02.11.2018).
38 Tamże.
39 Tamże.
40 The Global Competitiveness Report 2017-2018, red. Klaus Schwab, World Economic Forum, Geneva 2018, zob.: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf (03.11.2018).
41 Tamże.
42 PAIiIZ, Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Warszawa 2015.
43 Bank Światowy, dz. cyt.
44 KPMG, Polski system podatkowy według uczestników VIII Kongresu Podatkowego i Rachunkowości KPMG, Warszawa 2018, zob.:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/02/pl-Raport-KPMG-Polski-system-podatkowy-wg-uczestnikow-VIII-Kongresu-Podatkow-i-Rachunkowosci-KPMG.pdf (03.11.2018).
45 Lithuanian Free Market Institute, Employment Flexibility Index 2018. EU and OECD countries, Vilnius 2017, zob.: https://en.llri.lt/
wp-content/uploads/2017/12/Employment-Flexibility-Index-2018_-LFMI.pdf (03.11.2018).
46 International Group of Chambers of Commerce in Poland, Ankieta koniunkturalna 2017 – Polska w ocenie inwestorów zagranicznych, Warszawa 2017, zob.: http://bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/12058/PL_Ankieta_koniunkturalna_.pdf (03.11.2018).
47 Konfederacja Lewiatan, Zatrudnienie cudzoziemców – perspektywy pracodawców i propozycje zmian, 26 kwietnia 2018 r., zob.: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/1/_files/2018_04/Zatrudnienie_cudzoziemc_w_-_wyzwania_i_propozycje_zmian_KL.pdf (03.11.2018).
48 Zob.: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (03.11.2018).
49 Tamże.
50 Ministerstwo Gospodarki, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020, Warszawa 2011, zob.: https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/grant_rzadowy/program_wspierania_inwestycji (03.11.2018).
51 Dz. U. 1994 nr 123 poz. 600 (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1010).
52 Dz. U. 2018 poz. 1162.
53 Zob.: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse (03.11.2018).
54 https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji (03.11.2018).
55 Dz. U. 2018 poz. 362.
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DOTYCZĄCE WSPARCIA
INWESTYCJI
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Wyniki 14. edycji badania Atrakcyjność
inwestycyjna Europy (European attractiveness survey), przeprowadzonego
przez firmę Ernst&Young na przełomie
2015 i 2016 roku wskazały, iż zdaniem
inwestorów zagranicznych Polska jest
najatrakcyjniejszą lokalizacją dla nowych
projektów inwestycyjnych w Europie
Środkowo-Wschodniej56.

W 2015 roku w Polsce powstało 211 BIZ
wobec 132 rok wcześniej, co oznacza, że
nastąpił wzrost o 60%. Jest to drugi obok
Rosji (61%) wynik wśród krajów europejskich. W ich wyniku powstało w Polsce
19651 nowych miejsc pracy (27% więcej
niż w 2014 roku). Największa aktywność
inwestycyjna obserwowana była w przetwórstwie przemysłowym57.
Wyniki stoją niejako w opozycji do
stopy inwestycji sektora przedsiębiorstw,
która utrzymuje się w Polsce stale na
relatywnie niskim poziomie – średnio
ok. 11% PKB58 (w porównaniu do ponad
17% w Czechach).
Atrakcyjność inwestycyjna Polski wynika przede wszystkim z wielkości rynku
krajowego, bliskości innych dużych ryn-

ków zbytu i członkostwa w Unii Europejskiej. Są to atuty istotne głównie dla inwestorów zagranicznych. Nie bez znaczenia
jest tu też coraz bardziej sprzyjające otoczenie regulacyjne, czego odbiciem są
kolejne awanse Polski w rankingu Doing
Business59.

Napływające do Polski bezpośrednie inwestycje zagraniczne są zróżnicowane
ze względu na poziom innowacyjności.
BIZ w Polsce, w porównaniu do innych
krajów europejskich, charakteryzuje się
niskim udziałem branż takich jak np. zaawansowane usługi software i IT, produkcja maszyn, przemysł
farmaceutyczny czy biotechnologia60.

60%

Biorąc pod uwagę poto wzrost ilości
wyższe, w Polsce istnieje
duży potencjał rozwoju inwestycji w 2015 roku
w porównaniu
systemu wspierania BIZ,
przede wszystkim w zakre- do roku poprzedniego.
sie zapewnienia ukierunkowanego wsparcia dla inwestycji innowacyjnych pochodzących z sektorów/branż
o dużym potencjale rozwoju.

5.1. STRATEGIA NA RZECZ
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

61

Powyższa diagnoza stała się podstawą
do uwzględnienia obszaru bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez rząd 14 lutego 2017
roku. Strategia jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej
polityki gospodarczej. Strategia rozwija
i wdraża założenia tzw. Planu Morawieckiego. W strategii zidentyfikowano kluczowe problemy oraz wyzwania stojące

przed polską gospodarką w najbliższych
latach i w odpowiedzi na nie wskazano
główne założenia i model rozwoju kraju.
Wyzwania określono jako tzw. pułapki
rozwojowe: średniego dochodu, braku równowagi, przeciętnego produktu,
słabość demograficzną oraz instytucjonalną. Niezależnie od wymienionych, za
istotne ograniczenia dla rozwoju Polski
uznano duże rozwarstwienie społeczne
i znaczne zróżnicowania geograficzne
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.
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W kontekście BIZ, strategia wskazuje jako jeden z celów identyfikację branż
oraz sektorów o dużej wartości dodanej,
innowacyjnych, mających potencjał do
rozwoju w przyszłości. Ponadto, z analizy
obecnego stanu rzeczy wynika dodatkowo konieczność proaktywnego, jednolitego podejścia do inwestorów, szczególnie
z krajów, które dotychczas w niewielkim
tylko stopniu były zaangażowane w inwestycje w Polsce.
W wyniku przeprowadzonej na potrzeby SOR analizy systemu wsparcia inwestorów odnotowano, iż do 2016 roku
w Polsce funkcjonowało przynajmniej
osiem instytucji wspierających inwestorów, nie wspominając o instytucjach
istniejących w tym celu na poziomie
regionalnym (w Urzędach Marszałkowskich czy w formie regionalnych Agencji
Rozwoju Regionalnego). Inwestor często
nie potrafił zidentyfikować instytucji, do

której powinien zwrócić się z konkretną
sprawą lub też same instytucje, ze względu na nakładanie się niektórych zadań,
miały trudności z właściwym i zgodnym z oczekiwaniami obsłużeniem inwestorów. Taka sytuacja w oczywisty
sposób negatywnie wpływała zarówno
na poziom inwestycji zagranicznych, jak
i krajowych, wizerunek kraju poza jego
granicami oraz powodowała niską skuteczność i efektywność kosztową obowiązujących rozwiązań.
Wśród zaproponowanych i wdrożonych od czasu przyjęcia strategii rozwiązań, mających na celu zwiększenie liczby
i jakości BIZ w Polsce, znalazło się m.in.
utworzenie tzw. one stop shop – jednego
punktu obsługi inwestora, który skoordynuje jednostki z poziomu krajowego z poziomem regionalnym oraz ich działania
i narzędzia. Ten model ma zapewnić czytelność oraz spójność wewnętrzną.

5.2. POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został
powołany do życia 16 kwietnia 2016 roku
jako spółka akcyjna należąca w całości do
Skarbu Państwa. W tym podmiocie funkcjonują instytucje finansowe oraz doradcze, których celem jest tworzenie oferty
dla przedsiębiorców, samorządów i osób
prywatnych. PFR konsoliduje największe
instytucje wsparcia rozwoju gospodarczego oraz wspiera aktywną politykę gospodarczą. PFR inspirowany jest przez banki
rozwoju, takie jak m.in. niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau, francuski Caisse
des Dépôts et Consignation, włoski Cassa
Depositi e Prestiti oraz węgierski Magyar
Fejlesztési Bank.
PFR, przy wykorzystaniu PAIH, działa jako tzw. one stop shop. Dzięki takiej
zmianie inwestorzy zyskują jasną sytuację – wskazuje się im jeden punkt kontaktowy dla załatwienia wszystkich spraw
na każdym etapie inwestycji – czy mowa
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o jej przygotowaniu i rozpoczęciu, kwestiach związanych z jej realizacją i prowadzeniem czy też po jej zakończeniu (np.
reinwestycja). PFR oferuje usługi informacyjne, doradcze (finanse, prawo, wybór
nieruchomości oraz lokalizacji inwestycji)
oraz dysponuje narzędziami wsparcia finansowego i wspomaga inwestorów na
poziomie lokalnym. Konsolidacja instytucji ma zapobiec efektowi „dublowania się”
zadań wykonywanych przez instytucje
centralne i regionalne.
System ma determinować równomierny rozkład lokalizacji inwestycji krajowych
i zagranicznych na terenie kraju, a także
osłabienie czynnika konkurencji pomiędzy województwami. Ponadto oczekiwane jest zwiększenie się efektywności
współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za wsparcie BIZ. Efektem
będzie poprawa pozycji Polski względem
innych krajów konkurujących o inwestycje zagraniczne.
Jednocześnie PFR i PAIH mają możliwość priorytetyzacji obsługi inwestycji
w innych jednostkach administracji publicznej poprzez wystawianie listów re-

komendacyjnych, załączanych do składanych w tych jednostkach wniosków.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ocenia PAIH według liczby
i wartości pozyskanych inwestycji oraz
racjonalności wykorzystania pomocy publicznej. Taki system ma za zadanie ewolucję usług administracyjnych w stronę
modelu biznesowego, który będzie zachęcający dla przedsiębiorców.

Wśród najistotniejszych narzędzi prawnych, służących poprawie skuteczności pozyskiwania wysokiej jakości BIZ, należy wymienić m.in. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r.
o wspieraniu nowych inwestycji czy też pakiet
ustaw nazywanych Konstytucją Biznesu62.
Na wstępie należy zauważyć, że oba
wyżej wymienione narzędzia, jak też inne,
omawiane poniżej, służyć mają przede
wszystkim pobudzeniu inwestowania
przez polskie przedsiębiorstwa, ale kierowane są również do przedsiębiorców zagranicznych.

5.3. USTAWA O WSPIERANIU
NOWYCH INWESTYCJI
powiaty, nie były objęte obszarem stref,
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
a inne powiaty miały kilka stref operująweszła w życie 30 czerwca 2018 r. (z wyjątcych na ich terytorium.
kiem art. 8 pkt 2, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, któ63
Ustawa znacząco poszerzy też bazę tere wchodzą w życie 16 czerwca 2019 r.) .
renów inwestycyjnych:
Zgodnie z jej założeniami
przykładowo
dotychi treścią, w przeciwieńczasowa podstrefa ełcka
stwie do dotychczasoSuwalskiej Strefy Ekonowego systemu, przedmicznej mogła zaoferosiębiorca może starać
wać jedynie 33 hektary
się o ulgę na dowolnym
terenów w dwóch komterenie, na którym możJedynie tyle
pleksach. To zdecydowana prowadzić działalpowierzchni mogła
nie za mało, aby przyciąność gospodarczą. W ten
zaoferować
ełcka
gnąć dużego inwestora.
sposób eliminowane są
podstrefa Suwalskiej
Kolejną
nowością
sytuacje, w których niektóre gminy, czy wręcz
Strefy Ekonomicznej. jest to, że inwestycje są
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oceniane w dwóch obszarach: wysokości
nakładów i jakości inwestycji. Właściwe
organy mają za zadanie sprawdzać, czy
inwestycja spełnia tak zwane kryteria jakościowe, które odnoszą się do sytuacji
gospodarczej Polski oraz uwzględniają
priorytety polityki gospodarczej rządu.
Wiadomo jednak, że w niektórych powiatach nie jest łatwo o projekty wysokojakościowe – wtedy wymagania są mniejsze
niż dla dużych aglomeracji.

Niezwykle ważne są działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Oczekiwany
jest efekt bardziej równomiernego w skali kraju rozkładania się inwestycji. Pomóc
w tym mają kryteria, które są zróżnicowane ze względu na poziom rozwoju
województwa i bezrobocia w powiecie.
Im wyższe bezrobocie w powiecie w stosunku do średniego bezrobocia w kraju,
tym niższe wymagania dotyczące wysokości nakładów inwestycyjnych.

będą zwolnieni z podatku do 2026 roku. Za
najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego należy uznać:
p
 rzestają obowiązywać ograniczenia terytorialne dla pozyskania
zwolnień podatkowych dotychczas
obowiązujących wyłącznie na terenie stref;
b
 rak konieczności przenoszenia
działalności na teren strefy – szczególnie w przypadku MŚP;
u
 proszczono zasady inwestowania
dla MMŚP, a wymagania decydujące
o wysokości wsparcia dostosowano
do wielkości przedsiębiorstwa i stopy bezrobocia w powiecie, na terenie którego działa firma;
o
 dejście od krytykowanego przez
przedsiębiorców określenia końca
obowiązywania zwolnień z podatku
(do 2026 roku) – obecnie zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12
lub 15 lat;

Dodatkowym wsparciem objęte zostały
małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie w rejonach słabiej rozwiniętych. Małe
k ryteria uzyskiwania ulg zmodyfii średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają dokowano w taki sposób, aby premiodatkowo zredukowane wymagania dotywały inwestycje na terenach dotąd
czące nakładów inwestycyjnych o 80, 95
niedoreprezentowanych.
i 98%. Umożliwiając pozyskiwanie wsparcia przez mikro-, małe i średnie przedsięWydaje się, że dzięki wprowadzonym
biorstwa (MMŚP), ustawodawca zamierza
zmianom zyskają wszyscy zainteresowazwiększyć napływ inwestycji na tereny
ni. Inwestorzy krajowi nie będą, jak dozidentyfikowane jako słabiej roztychczas, de facto wykluczeni
winięte (np. Polska Wschodnia),
z pomocy ze względu na przektóre ze względu na liczne niekraczające ich możliwości progi
dostatki infrastrukturalne czy dowartości inwestycji i liczby osób
tyczące zasobów ludzkich nie
zatrudnionych oraz nie będą
budzą szczególnego zainteresoteż zmuszeni do przenoszenia
wania dużych inwestorów.
swojej działalności na teren doWarto nadmienić, że ustawa
tychczasowych stref. Inwesto10, 12
nie ingeruje w sytuację prawną inrzy zagraniczni zyskują nowe
lub 15 lat
westycji już działających na teretereny inwestycyjne objęte
Na tyle lat
nie specjalnych stref ekonomiczwsparciem, a ich postulaty dowydawane są
nych. Przedsiębiorcy posiadający
tyczące zagwarantowania i wyzwolnienia
z podatku.
zezwolenie na działalność gospodłużenia okresu wsparcia zodarczą na mocy ustawy o SSE
stały uwzględnione. Na terenie
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kraju nie będzie już gmin „wykluczonych”
z możliwości pozyskiwania inwestorów ze
względu na to, że wszystkie objęte będą
opieką poszczególnych stref.
Zyska również polska gospodarka –
rząd szacuje, że w ciągu najbliższych
10 lat powstanie ponad 200 tys . miejsc
pracy w sektorach innowacyjnych, o dużej wartości dodanej, gwarantujących napływ do Polski know-how i zapewniających wysokopłatne miejsca pracy.

200 tysięcy
Rząd szacuje, że w ciągu najbliższych 10 lat
powstanie ponad 200 tys. miejsc pracy w sektorach innowacyjnych, o dużej wartości dodanej,
gwarantujących napływ do Polski know-how
i zapewniających wysokopłatne miejsca pracy.

5.4. KONSTYTUCJA BIZNESU
Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpiła
obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która
była centralnym aktem prawa gospodarczego.

Przyjęte ustawy to:
l prawo przedsiębiorców64;
l przepisy wprowadzające ustawę – prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne
ustawy z pakietu Konstytucji Biznesu65;
l ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców66;
l ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy67;
l ustawa o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej68.
Konstytucja Biznesu weszła w życie 30
kwietnia 2018 roku (po poprawkach Senatu
Ustawę ogłoszono 30 marca, przy 30-dniowym vacatio legis). Jednocześnie część
przepisów stanowi wyjątki i wchodzi w życie w nieco późniejszych terminach.
Co do zasady, Konstytucja Biznesu ma
ułatwić rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim

polskim przedsiębiorcom, jednakże jej
przepisy dotyczą również przedsiębiorców zagranicznych. Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy:
Katalog relacji urząd–przedsiębiorca
Ustawa wskazuje na zasady obowiązujące w relacjach między urzędnikami
a biznesem. Zawiera ona liczne wytyczne dla administracji, jeśli chodzi o sposób
postępowania wobec przedsiębiorców,
np.: co nie jest prawem zabronione, jest
dozwolone; domniemanie uczciwości
przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności
(urzędnikom wolno podejmować tylko takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu).
 zecznik Małych
R
i Średnich Przedsiębiorców
Ustawa tworzy nową instytucję – bezstronnego i apolitycznego strażnika praw
przedsiębiorców, o których mowa w Konstytucji Biznesu. Będzie posiadał uprawnienia m.in. do wnioskowania do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej
skomplikowanych przepisów i podejmowania interwencji w sytuacjach łamania
przepisów przez urzędy.
Objaśnienia prawne
Ministrowie i organy centralne będą
zobowiązani do wydawania objaśnień
prawnych – jasnych, prostych i przejrzy-
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stych interpretacji przepisów. Niestety,
ustawa nie przewiduje wydawania objaśnień w języku angielskim.
Sprawy urzędowe
także przez telefon lub e-mail
Nowe przepisy będą dawały możliwość
załatwiania spraw urzędowych telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za
pomocą innych środków komunikacji, pod
warunkiem uzyskania zgody na taki tryb ze
strony przedsiębiorcy. Urząd będzie mógł
w ten sposób szybko poinformować np.
o konieczności przekazania dodatkowych
dokumentów czy o gotowych do odbioru
dokumentach. Tutaj również nie przewidziano możliwości komunikacji w języku
angielskim, choć wynika to najprawdopodobniej nie ze złej woli ustawodawcy,
a raczej z regulacji ustawowych wynikających z Ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim69.
Stopniowa likwidacja numeru REGON
Numer REGON dla przedsiębiorców
będzie wycofywany z obrotu. Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę docelowo będzie NIP.
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Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
Funkcjonujący
dotychczas
portal
www.biznes.gov.pl zostanie rozbudowany
o liczne nowe funkcjonalności – od informacji o procedurach poszczególnych
spraw, przez możliwość uiszczania opłat
urzędowych czy pozyskiwania niektórych
zaświadczeń, na informacji o najnowszych zmianach w prawie skończywszy.
Będzie miejscem publikowania wyjaśnień
dotyczących przepisów prawnych, które
będą niejasne dla przedsiębiorców. Portal
posiada wersję anglojęzyczną, co z pewnością ułatwi poruszanie się po nim zagranicznym przedsiębiorcom.
Prawo dla biznesu tworzone z głową
Przepisy określają podstawowe reguły,
zgodnie z którymi działać mają urzędnicy
przygotowujący nowe regulacje prawne
w obszarze prawa gospodarczego. Wprowadzono m.in. zasadę proporcjonalnego
ograniczania obciążeń dla MŚP, według
której przed projektowaniem nowego prawa należy dokonać analiz, czy zamierzonego efektu nie da się zrealizować, stosując inne środki. Wprowadzone zostaną też
inne, istotne ułatwienia: zasada dążenia
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do nienakładania nowych obowiązków
administracyjnych, zasada ograniczenia
obowiązków informacyjnych oraz zasada unikania nadimplementacji prawa Unii
Europejskiej.

Co niezwykle ważne, w ramach Konstytucji Biznesu zwrócono uwagę na konieczność połączenia w jednym, odrębnym akcie prawnym regulacji w zakresie
przepisów dotyczących transgranicznej działalności usługowej, oddziałów
i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz innych zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie te w dotychczasowym stanie prawnym regulowane
były w dwóch aktach prawnych: Ustawie
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej70 (SDG) oraz Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu
usług na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej71 (ustawa usługowa).

Jak słusznie wskazuje projektodawca
w uzasadnieniu projektu ustawy, obowiązująca od 2004 roku ustawa SDG przestała
realizować założone przez nią cele. Bardzo
częste nowelizacje zawartych w niej przepisów spowodowały, że nie stanowi ona
już zbioru zasad prawa gospodarczego –
są one bowiem rozsiane po różnych aktach prawnych i przez to stały się również
niespójne. Co istotne w kontekście przedsiębiorców zagranicznych, uregulowania

ich dotyczące w przedmiotowej ustawie
są jedynie częściowe. Jednocześnie, ze
względu na długi czas od jej uchwalenia
(co w warunkach coraz szybciej zmieniającej się gospodarki jest wadą), ustawa
usługowa, wdrażająca postanowienia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym
(dyrektywa usługowa)72 wymaga pewnych zmian73.
Zasadniczym celem, przyświecającym
ustawodawcy, była chęć jak najbardziej
kompleksowego uregulowania zasad
udziału przedsiębiorców zagranicznych
i innych zagranicznych osób w obrocie
prawnym i gospodarczym w Polsce poprzez zebranie tych zasad w jednym akcie prawnym.
Dzięki uchwaleniu nowej ustawy przedsiębiorcy zagraniczni znajdą
wszystkie dotyczące ich unormowania w jednym akcie prawnym. Unika się
w ten sposób licznych niedogodności
w postaci konieczności znajomości licznych aktów prawnych czy dokonywania
ich interpretacji.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że
przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne, transgranicznej działalności
usługowej, oddziałów przedsiębiorców
zagranicznych, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz współpracy międzynarodowej właściwych
organów w obszarze świadczenia usług
zasadniczo nie uległy zmianie. Wprowadzono co do zasady jedynie zmiany redakcyjne i porządkujące.

5.5. INNE ZMIANY
Do istotnych zmian (jednocześnie bardzo interesujących nie tylko inwestorów
zagranicznych) na pograniczu prawa podatkowego doszło w ostatnich dwóch latach za sprawą przyjęcia tzw. małej i dużej

ustawy o innowacyjności. „Mała” ustawa
o innowacyjności to Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw
określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, która weszła w życie 31 grudnia 2016 roku.74
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Ustawa ta, dla realizacji celów założonych przez projektodawcę, wprowadza
zmiany w następujących aktach prawnych:
U
 stawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z późn. zm.) – dalej: uPIT;
U
 stawie z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851,
z późn. zm.) – dalej: uCIT;
U
 stawie z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154,
z późn. zm.);
U
 stawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.
poz. 613, z późn. zm.);
U
 stawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.);
U
 stawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) – dalej uPsw;
u
 Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900)
– dalej: uNCBR;
U
 stawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
z 2016 r. poz. 572);
U
 stawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.);
U
 stawie z dnia 25 września 2015 r.
o
zmianie
niektórych
ustaw
w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767).
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Zaproponowane zmiany mają przede
wszystkim na celu poprawę oceny konkurencyjności Polski w Europie i na świecie poprzez poprawę innowacyjności
naszego kraju. Podniesienie potencjału
innowacyjności polskich przedsiębiorstw,
zacieśnienie relacji między nauką a przemysłem oraz stworzenie otoczenia
sprzyjającego innowacjom mogą dojść
do skutku także z udziałem inwestorów
zagranicznych. Rozwiązania temu sprzyjające stanowią zatem doskonałą, dodatkową zachętę do zainteresowania Polską.
Polskie firmy coraz bardziej są powiązane z zewnętrznymi podmiotami, tak jak
i z inwestorami zagranicznymi. Co ważne, innowacje coraz częściej mają charakter międzynarodowy, co oznacza, że
różne elementy danego projektu powstają w różnych krajach. Równolegle polityki
dotyczące innowacji podlegają procesom
regionalizacji, co oznacza, że poszczególne kraje dążą do rozprzestrzeniania
własnych programów i instrumentów.
Wymienione trendy opisują przemiany
w świecie innowacji, które poddają się
wzmocnieniu na poziomie lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym.

Ustawodawca ocenił dotychczas istniejące zachęty podatkowe dla obszaru badań
i rozwoju jako mało skuteczne. Dlatego
też proponuje liczne zmiany, polegające
m.in. na:
l zniesieniu opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
l rozszerzeniu listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu;
l zwiększeniu kwot kosztów kwalifikowanych;
l wydłużeniu okresu możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R.
Mają one nie tylko zachęcić polskich
przedsiębiorców do inwestowania w B+R,
lecz także do współpracy w tym zakresie
z inwestorami zagranicznymi.
Tzw. „duża” ustawa o innowacyjności to
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmia-
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nie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej75. Istotą zmian wprowadzonych przez
ten akt jest usunięcie barier związanych
z działalnością innowacyjną oraz stworzenie skutecznych mechanizmów wspierania (np. poprzez system podatkowy)
nowatorskich rozwiązań w praktyce. Do
najważniejszych założeń tego aktu normatywnego należą:
z większenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150
proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR);

doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych
do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe i o inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia. CBR otrzymają
szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami);
u
 możliwienie korzystania z ulgi B+R
dla części przedsiębiorstw działa-

jących poza Specjalnymi Strefami
Ekonomicznymi;
w
 ydłużenie do 2023 roku wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek
komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R;
u
 łatwienie
-upów;

finansowania

start-

z większenie zakresu działania spółek
celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą.
Druga ustawa o innowacyjności, która
jest wynikiem współpracy Ministerstwa
Nauki, Ministerstwa Finansów i nieistniejącego już Ministerstwa Rozwoju, ma
przyczynić się do tego, aby Polska stała
się krajem konkurencyjnym na tle Europy i świata w kontekście nowoczesnych
i innowacyjnych rozwiązań technicznych,
a nie tak jak dotychczas – głównie tanią
i dostępną siłą roboczą.

5.6. PROGRAM WSPIERANIA INWESTYCJI
O ISTOTNYM ZNACZENIU
DLA GOSPODARKI POLSKIEJ NA LATA
2011–2023 – KONIECZNOŚĆ ZMIANY
76

Jak wynika z badania Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, zrealizowanego przez
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w grudniu 2015 roku (ostatnie dostępne takie badanie)77, inwestorzy
wskazują na konieczność przeprowadzenia nowelizacji programu. Jako szczególnie istotne wskazują dwie kwestie. Pierwszą jest rozszerzenie katalogu sektorów
wspieranych przez program. Uważają oni
bowiem dotychczasowy katalog, zawierający siedem obszarów priorytetowych,

za niewystarczający. Zdaniem inwestorów
należałoby uwzględnić sektory meblarski,
drzewny czy okołostoczniowy. Co prawda
program dopuszcza wsparcie inwestycji
spoza listy sektorów kluczowych w ramach tzw. inwestycji znaczących, lecz
wymagania co do wysokości nakładów
i liczby utworzonych miejsc pracy są na
tyle wyśrubowane, że inwestycje takie
zdarzają się sporadycznie.
Drugim elementem, na który inwestorzy zwracali uwagę w 2015 roku, była długość trwania programu. W tamtym okresie
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był on bowiem przewidziany do realizacji
do końca 2020 roku. Ze względu na czas
realizacji inwestycji inwestorzy obawiają
się sytuacji, w której koszty poniesione po
2020 roku nie będą kwalifikowane. Przychylając się do tej uwagi, rząd wydłużył
czas realizacji programu do 2023 roku. Dokonano tego w formie uchwały nr 60/2016
Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r.78

Warto zwrócić uwagę, że program był
również przedmiotem oceny Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z informacją
o wynikach kontroli79, jej celem była ocena wpływu realizacji programu na wzrost
innowacyjności i poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Co do zasady, NIK pozytywnie ocenił ustanowienie i kontynuację programu jako instrumentu mającego na celu
przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Niemniej,
w opinii NIK, negatywnie należy ocenić
brak w programie postanowień, które zobowiązywałyby jego beneficjentów do
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realizacji zamiarów wskazywanych we
wnioskach o pomoc publiczną. Zdaniem
NIK „Ograniczenie wymagań wobec beneficjentów wyłącznie do poniesienia
nakładów inwestycyjnych w określonej
kwocie oraz stworzenia wskazanej liczby miejsc pracy oznacza w praktyce brak
gwarancji realizacji celów programu.
Uniemożliwia również ministrowi pełną kontrolę dofinansowanych przedsięwzięć pod względem efektów pomocy
udzielonej przedsiębiorcom”80. Powoduje to de facto, że minister właściwy
ws. programu nie mógł dokonać oceny, czy i w jakim stopniu wydatkowanie ze środków publicznych ponad
150 mln złotych wpływało na wzrost
innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. To samo zastrzeżenie
dotyczy systemu monitorowania programu – przedstawiciele ministra sprawdzali jedynie dane dotyczące rozmiarów
poniesionych nakładów inwestycyjnych
i stworzonych miejsc pracy, pomijano
zaś całkowicie pozostałe zobowiązania
wynikające z umów.
Mając na uwadze powyższe, jak też
wspomniane wejście w życie Strategii na
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Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a co za
tym idzie – zmian priorytetów gospodarczych rządu, zasadna wydaje się konieczność nowelizacji programu. Jej głównym
celem powinno być m.in. takie ukształtowanie kryteriów wsparcia, aby otrzymywali je inwestorzy szczególnie pożądani,
tzn. tworzący wysoką wartość dodaną,
oferujący wyspecjalizowane, wysokopłatne i stabilne miejsca pracy, gwarantujący
napływ do Polski innowacji, działający
w sektorach wysoko wyspecjalizowanych.
Wydaje się, że prace w kierunku zmiany programu zostały podjęte, bowiem
w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pod numerem
ID 198, widnieje projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia programu rozwoju pod nazwą
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011–2023. Zgodnie z uzasadnieniem, głównymi zmianami planowanymi
w Programie są:
o
 kreślenie typów inwestycji preferowanych oraz umożliwienie innowacyjnym MŚP korzystania z grantów
(dotychczas granty były kierowane

na duże inwestycje przedsiębiorstw
zagranicznych);
w
 prowadzenie jakościowych kryteriów oceny nawiązujących do SOR
oraz ekonomicznej sytuacji regionu,
w którym będzie realizowana inwestycja;
m
 odernizacja przebiegu przyznawania grantu oraz możliwość opiniowania oferty wsparcia przez
właściwych ministrów w trybie właściwym;
u
 lepszenie czynności związanych
z kontrolą inwestycji, które korzystają z grantu – wprowadzenie kontroli zdalnej;
w
 ydłużenie okresu obowiązywania
Programu do 2030 roku, z możliwością przyznawania dotacji do końca
2025 roku.
Przewiduje się, że planowany termin
przyjęcia projektu przez Radę Ministrów
to IV kwartał 2018 roku81. Pozostaje mieć
nadzieję, że termin ten zostanie dotrzymany.

5.7. INWESTYCJE TYPU GREENFIELD –
POTRZEBA REGULACJI
Wśród funkcjonujących w Polsce inwestorów zagranicznych, jak też wśród podmiotów zainteresowanych lokowaniem
swoich projektów w Polsce, można usłyszeć opinię, iż w Polsce zaczyna brakować
odpowiednio dużych terenów inwestycyjnych, które można by wykorzystać pod
duże projekty inwestycyjne. Szczególnie
widoczne jest to wśród firm z sektora lotniczego i automotive, w tym e-mobility.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że inwestorzy zagraniczni, charakteryzujący
się zapotrzebowaniem na obszerne tereny inwestycyjne w sektorze magazy-

nowo-produkcyjnym, są zainteresowani
takimi terenami, które pozwalałyby na
rozpoczęcie realizacji projektu w stosunkowo krótkim czasie (możliwość zakupu
terenu od jednego, a nie kilku właścicieli,
w szczególności terenu już „uzbrojonego”, na którym nieskomplikowane będzie
pozyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń) oraz zapewniających łatwy dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.
Ze względu na wysokie zaawansowanie
technologiczne procesów produkcyjnych,
jak też często daleko posuniętą automa-
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tyzację produkcji i jej energochłonność,
istotnym wyzwaniem pozostaje zapewnienie dostępu do energii elektrycznej.
Tylko nieliczne istniejące obecnie w Polsce parki przemysłowo-technologiczne są
gotowe i przystosowane do zapewnienia
mocy przekraczającej 50 MW.

Jednocześnie znacząca liczba zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji
typu greenfield powoduje, że portfel odpowiednio dużych, a jednocześnie właściwie przygotowanych gruntów stale
maleje. Zwraca na ten fakt uwagę choćby
firma Colliers International, która w swoim raporcie Działu Gruntów – Rynek
Terenów Inwestycyjnych za 2017 rok.82
zaznacza, że w sektorze magazynowo-przemysłowym, szczególnie w regionie okołowarszawskim, spodziewać
się należy istotnego wzrostu cen gruntów, właśnie ze względu na malejący
ich zasób.

Tam, gdzie takie tereny inwestycyjne
dotychczas istniały, pojawiło się na tyle
dużo inwestorów, że bezrobocie spadło
do poziomu praktycznie uniemożliwiającego pozyskanie pracowników na potrzeby kolejnych projektów. W związku
z tym istnieje konieczność lokalizowania
inwestycji na obszarach i w regionach,
które nie są jeszcze tak mocno „wyeksploatowane”.
W tym kontekście warto zatem rozważyć wprowadzenie ustawowych ure-

gulowań prawnych, które umożliwiłyby
pozyskanie i przygotowanie stosownych
gruntów inwestycyjnych na potrzeby potencjalnych inwestorów strategicznych.
W przeciwnym wypadku można wyobrazić sobie sytuację, w której brak odpowiednich terenów spowoduje rezygnację
tychże potencjalnych inwestorów z zainteresowania Polską jako miejscem realizacji projektu.
Przygotowanie odpowiednich terenów
inwestycyjnych w czasie pozwalającym
na utrzymanie konkurencyjności Polski
w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych wymaga, poza odpowiednim
finansowaniem, pełnego zaangażowania
wielu instytucji, w tym w szczególności:
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Środowiska, PAIH S.A., ARP S.A.,
Specjalnch Stref Ekonomicznych, KOWR
oraz GDDKiA.
Efektem podjętych działań powinno
być jak najszybsze zidentyfikowanie potencjalnych lokalizacji pod parki inwestycyjne, spełniających oczekiwania inwestorów, oraz określenie narzędzi, które
pozwolą na ich sprawne przygotowanie,
w tym przepisów prawnych oraz zasad
finansowania.
Wprowadzenie proponowanej regulacji jest tym pilniejsze, że inne kraje regionu, a więc bezpośredni konkurenci Polski,
posiadają już rozwiązania prawne pozwalające w szybkim tempie dostosować
ofertę do oczekiwań dużych inwestorów.

5.8. WNIOSKI
Jak wynika z licznych badań atrakcyjności inwestycyjnej, realizowanych przez
różnego rodzaju podmioty (od instytucji międzynarodowych, państwowych
po prywatne firmy), Polska jest jednym
z najbardziej atrakcyjnych rynków dla BIZ
w Europie.
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe
przewagi konkurencyjne Polski, do których zaliczyć należy wielkość rynku krajowego, bliskość innych dużych rynków
zbytu, członkostwo w UE czy też stosunkowo tanią i dobrze wykształconą siłę roboczą, rząd zdiagnozował konieczność
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zmodyfikowania istniejących narzędzi,
wpływających na zaangażowanie BIZ
w Polsce, tak by lepiej odpowiadały one
potrzebom zagranicznych przedsiębiorców a jednocześnie pozwoliły polskiej
gospodarce wyrwać się z tzw. pułapki
średniego rozwoju. W zamierzeniu, proponowane zmiany mają spowodować
większy napływ do kraju inwestycji bardziej innowacyjnych, o większej wartości
dodanej, gwarantujących stabilne, wysokopłatne miejsca pracy.
Powyższa diagnoza znalazła swoje
odzwierciedlenie w przyjętej przez rząd
w 2017 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Wśród
wprowadzonych
zmian
w pierwszej kolejności wymienić należy
zmiany instytucjonalne (powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polskiej
Agencji Handlu i Inwestycji), jak też licz-

ne zmiany prawne – zarówno jeśli chodzi
o warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jak i system zachęt do inwestowania przez zagranicznych przedsiębiorców, w tym w szczególności system
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.
Oceny wprowadzonych zmian będzie
można dokonać dopiero po kilku latach
ich funkcjonowania, jednak pozytywnie
należy ocenić fakt, że zostały one (co do
zasady) dobrze przyjęte przez rynek.
Warto podkreślić, że w ciągu lat 2016–
–2018 dokonano tylko części pożądanych
przez przedsiębiorców zmian. W ich ocenie, jak też w ocenie rządu, aby napływ BIZ
do Polski miał charakter stały, niezbędne
są kolejne zmiany, których charakter będzie odpowiadał rozwijającej się gospodarce naszego kraju i jednocześnie podnosił stopę życiową jego mieszkańców.

56 R Ernst & Young, Mature leader of the CEE region, EY’s Attractiveness Survey, Warszawa 2017, zob.: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Attractiveness_Survey_Poland_2017/$FILE/EY-Attractiveness-Survey-Poland-2017.pdf (03.11.2018).
57 Tamże.
58 Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polska gospodarka w latach 2015–2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość,
Warszawa 2017, zob.: https://for.org.pl/pl/publikacje/raporty-for/raport-for-perspektywy-dla-polski-polska-gospodarka-w-latach2015-2017-na-tle-lat-wczesniejszych-i-prognozy-na-przyszlosc (03.11.2018).
59 Raporty Banku Światowego za lata 2015 (pozycja Polski – 32.), 2016 (25.), 2017 (24.), 2018 (27.).
60 Ministerstwo Rozwoju, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 2015 roku, Warszawa 2017, zob.: https://www.paih.gov.pl/
polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne (03.11.2018).
61 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030 roku); M.P. 2017 poz. 260.
62 Zob.: https://www.biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucja-biznesu (03.11.2018).
63 Dz. U. 2018 poz. 1162.
64 Dz. U. 2018 poz. 646.
65 Dz. U. 2018 poz. 650.
66 Dz. U. 2018 poz. 648.
67 Dz. U. 2018 poz. 647.
68 DZ. U. 2018 poz. 649.
69 Dz. U. z 2018 r. poz. 931.
70 Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.
71 Dz. U. z 2016 r. poz. 893, z późn. zm.
72 Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006.
73 Uzasadnienie do projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 2017, druk nr 2054, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII
kadencji, Warszawa 2017, zob.: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2054 (03.11.2018).
74 Dz. U. 2016 poz. 1933.
75 Dz. U. 2017 poz. 2201.
76 Uchwała nr 60/2016 Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r.
77 Zob.: https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=14887 (03.11.2018).
78 Zob.: https://www.miir.gov.pl/media/36998/uchwala_RM_w_sprawie_Programu_wspierania_inwestycji.pdf (02.11.2018).
79 Najwyższa Izba Kontroli, Raport Najwyższej Izby Kontroli Informacja o wynikach kontroli – Realizacja programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011–2020, KGP 410.008.00.2016 Nr ewid. 22/2017/P/16/019/KGP
80 Tamże.
81 Zob.: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r26792741539874,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-przyjecia
-programu.html (06.11.2018).
82 Colliers International – Dział Gruntów, Rynek Gruntów Inwestycyjnych, Warszawa 2018.
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Przyjmowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wymaga posiadania
przez państwo mechanizmów będących
gwarantem poszanowania zasad wolnorynkowych. W tym celu powołuje się urzędy chroniące konkurencję i prawa konsumentów. Porównanie instytucji z Polski,

Niemiec i Stanów Zjednoczonych pokazuje, że są one sprawne w podobnym stopniu
i jednocześnie dostosowane do specyfiki
danego państwa i jego otoczenia. Dzięki
temu mogą jak najlepiej spełniać powierzone im zadania i wspierać cel ostateczny,
jakim jest rozwój gospodarczy.

6.1. CHARAKTERYSTYKA
I DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsupodstawie prawa Unii Europejskiej. Promentów (UOKiK) to w Polsce centralcent spraw, w wyniku których doszło do
ny organ administracji państwowej, na
nałożenia kary naprzedsiębiorcę, wynoktórego czele stoi prezes. Odpowiada
si średnio 2% wszystkich decyzji wydaon bezpośrednio przed
wanych przez UOKiK.
Prezesem Rady MiniW przypadku kontroli
strów. Urząd składa się
koncentracji jedynie 9%
z 14 komórek organizadecyzji nie zakończyło
cyjnych, w tym: Deparsię wydaniem zgody. Te
tamentu Analiz Rynku,
przypadki nie wynikają
Departamentu Kontroli
z decyzji o zakazie konKoncentracji, Departacentracji, ale najczęściej
wchodzi w skład
mentu Nadzoru Rynku
są związane z decyzją
Urzędu
Ochrony
i Departamentu Ochroo zwrocie lub wycofaKonkurencji
ny Konkurencji83.
niu się z zamiaru konZestawienie danych
i Konsumenta.
centracji lub samego
dotyczących pracy UOKiK
zgłoszenia.
(Tabela 3) przedstawia sprawność praUOKiK współpracuje m.in. z: European
cy instytucji w latach 2014–2017. W baCompetition Network, European Compedanym okresie wszczęto postępowatition Authorities, International Competition
nia w sprawie średnio około 34% spraw,
Network, Central European Competition
a w przypadku 66% były prowadzone
Initiative, Organisation for Economic
postępowania. 7 spraw wszczęto na
Cooperation and Development85.

14
komórek

TABELA 3

Decyzje wydawane przez UOKiK
2014
160

Postępowanie antymonopolowe
Postępowanie w sprawie
nałożenia kary na przedsiębiorcę
14
Postępowanie wyjaśniające
875
Postępowanie dotyczące kontroli koncentracji 414

2015
105

2016
72

2017
n/a

47
555
497

20
271
440

n/a
n/a
n/a
84

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności UOKiK
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TABELA 4

Decyzje wydawane przez Bundeskartellamt
Postępowania przeciwko nadużyciom
rynkowym (Missbrauchsaufsicht)
Postępowanie dotyczące kontroli
koncentracji (Kartellverfolgung)
Postępowanie w sprawie
nabycia majątku (Vermögenserwerb)
Postępowanie wyjaśniające (Fusionskontrolle)

2014

2015

2016

2017

52

106

57

37

9

11

7

7

n/a
1188

1211
1211

1229
1229

n/a
1300
88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bericht des Bundeskartellamtes über wichtige Verfahren z lat 2014–2017

Niemiecki Bundeskartellamt jest niezależną wyższą władzą federalną w obszarze działalności Federalnego Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Energii.
Urząd składa się z 5 podstawowych komórek organizacyjnych: Działu decyzyjnego, Departamentu zamówień publicznych, Departamentu polityki, Działu
procesów, Departamentu Centralnego86.
Zestawienie danych dotyczących pracy Bundeskartellamt (Tabela 4.) ukazuje sprawność pracy instytucji w latach
2014–2017. W okresie 2015–2016 średnio
około 44% spraw rocznie to wszczęte lub
prowadzone postępowania, a 56% to postępowania zakończone. Na podstawie
prawa UE wszczęto 67 spraw. Procent
spraw nałożenia kary na przedsiębiorcę
wynosi średnio 5% wszystkich decyzji
wydawanych przez Bundeskartellamt87.
Bundeskartellamt współpracuje m.in.
z: European Competition Network, European Competition Authorities, Organisation for Economic Co-operation and
Development, International Competition
Network, UNCTAD89.

W Stanach Zjednoczonych The Committee on Foreign Investment in the US
(CFIUS) to komitet międzyagencyjny.
Przewodniczącym CFIUS jest Sekretarz
Skarbu, a codzienne zadania są koordynowane przez dyrektora Biura Zabezpieczeń Inwestycyjnych w Departamencie
Skarbu. Członkami CFIUS są szefowie
departamentów i biur, w tym m.in.: Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departamentu Handlu, Biura Przedstawiciela
USA ds. Handlu, Biura Polityki Naukowo-Technicznej. Szereg innych ciał administracji Stanów Zjednoczonych również
bierze udział w pracach CFIUS, gdy wymaga tego dany przypadek90.
Zestawienie danych dotyczących pracy
CFIUS (Tabela 5.) ukazuje sprawność pracy
instytucji w latach 2014–2017. W badanym
okresie średnio około 40% spraw rocznie
przechodziło przez proces dochodzeniowy, a 60% spraw zakończono na etapie
zawiadomienia. W żadnym z badanych
przypadków nie doszło do wydania decyzji przez prezydenta.

TABELA 5

Decyzje wydawane przez CFIUS91
Zawiadomienie (Review)
Dochodzenie (Investigation)
Decyzje prezydenta (Presidential decisions)

2014
147
51
0

2015
143
66
0

2016
n/a
n/a
n/a

2017
n/a
n/a
n/a

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Annual Report to Congress for CY
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6.2. PORÓWNANIE KOMPETENCJI
Urzędy UOKiK, Bundeskartellamt oraz
CFIUS posiadają szereg kompetencji do
kontroli przestrzegania zasad konkurencji
oraz narzędzi do jej egzekwowania. Poniższe zestawienie przedstawia charakterystykę instytucji w kontekście etapów

prowadzonych działań (postępowanie
wyjaśniające, postępowanie przeciwko)
oraz możliwości nakładania kar w wymagających tego przypadkach. Charakterystyki instytucji są bardzo zbliżone we
wszystkich przypadkach.

TABELA 6

Postępowanie wyjaśniające
UOKiK	Wszczynane przez urząd, gdy podejrzewa się, że w danym przypadku mogło dojść do naruszenia reguł konkurencji. Prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Może
zakończyć się bez przedstawiania zarzutów lub wszczęciem
postępowania. Transakcja podlega automatycznej kontroli, jeżeli łączny obrót firm przekracza równowartość 1 mld euro lub
50 mln euro na terytorium Polski.
Bundeskartellamt	Wszczynane po otrzymaniu wniosku. Organ właściwy urzędu
ma miesiąc na dokonanie oceny, czy przypadek musi zostać dokładniej zbadany, czy też postępowanie można zamknąć. Obowiązkowa kontrola ma miejsce, jeśli zaangażowane firmy są odpowiedniej wielkości (m.in. generują ponad 500 milionów euro
obrotu).
CFIUS	Wszczynane przez dyrekcję, która podczas 30-dniowego przeglądu jest zobowiązana do przeprowadzenia szczegółowej analizy „jakiegokolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
Stanów Zjednoczonych”. Postępowanie może się zakończyć, jeżeli urząd stwierdzi, że dana transakcja nie wpłynie na bezpieczeństwo narodowe.
93

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UOKiK, Bundeskartellamt oraz U.S. Department of the Treasury
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TABELA 6 CD.

Postępowanie przeciwko
UOKiK	W przypadku gdy stanowiska przedstawione przez firmy nie prowadzą do zmiany oceny kwestionowanego postępowania, urząd
wydaje decyzję o stosowaniu praktyki ograniczającej konkurencję. Maksymalna wysokość kary, jaka może zostać nałożona na
osobę, to 2 mln zł. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać karę do 10%
rocznego obrotu.
Bundeskartellamt	Jeżeli początkowe podejrzenie potwierdzi naruszenie przepisów w toku dochodzenia, urząd może zastosować karę grzywny. Grzywna w stosunku do osób wynosi do miliona euro. Firmy
mogą być obciążone grzywną do 10% rocznego obrotu.
CFIUS	Przewodniczący prowadzący dochodzenie jest zobowiązany do
podjęcia wszelkich „koniecznych” działań (negocjowanie, narzucanie lub egzekwowanie zmian w umowie) w ramach 45-dniowego dochodzenia. Jeżeli przegląd wykaże, że istnieje co najmniej jedna z trzech przesłanek: (1) transakcja może zagrozić
bezpieczeństwu narodowemu; (2) osoba jest kontrolowana
przez zagraniczny rząd; lub (3) transakcja spowodowałaby kontrolę infrastruktury krytycznej przez osobę zagraniczną, wtedy
komitet może zdecydować o braku rekomendacji lub zalecić
prezydentowi zawieszenie lub zakazanie inwestycji. Prezydent
nie jest jednak zobowiązany do stosowania zaleceń urzędu.
94

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UOKiK, Bundeskartellamt oraz U.S. Department of the Treasury

6.3. WNIOSKI
Jeżeli instytucje zapewniające ochronę konkurencji działają sprawnie i posiadają narzędzia wspomagające zasady wolnorynkowe, to inwestorzy będą
w tych państwach chętniej prowadzić
działalność biznesową. Skala działalności UOKiK oraz jakość pracy nie odbiega od standardów jej niemieckich czy
amerykańskich odpowiedników. Należy
pamiętać o specyfice danej gospodarki
(np. CFIUS nie należy do licznych organizacji międzynarodowych działają-
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cych na rzecz ochrony konkurencji, kary
w Polsce są niższe niż w Niemczech ze
względu na rozmiar przedsiębiorstw),
która jest istotnym czynnikiem przy ocenie działalności. UOKiK wydaje podobną
liczbę decyzji oraz w podobnym stopniu
nakłada kary na uczestników rynku. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, można dojść do wniosku, że UOKiK jest instytucją działającą sprawnie i jest to dla
inwestorów wyraźny sygnał, że w Polsce
można bezpiecznie lokować kapitał.
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83 Zob.: https://www.uokik.gov.pl/departamenty_uokik.php (03.11.2018).
84 UOKiK, Sprawozdania z działalności UOKiK w latach 2014, 2015, 2016, zob.: https://uokik.gov.pl/bip_sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu2.php (03.11.2018).
85 https://www.uokik.gov.pl/ (03.11.2018).
86 https://www.bundeskartellamt.de/ (03.11.2018).
87 Unterrichtungdurch die Bundesregierung durch die Bundesregierung. Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den

Jahren 2015/2016 sowie über die Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet, Berlin 2017, zob.: http://dipbt.bundestag.de/
doc/btd/18/127/1812760.pdf (03.11.2018).
88 Bericht des Bundeskartellamtes über wichtige Verfahren, Daten und Fakten des Jahres w latach 2014, 2015, 2016, 2017, zob.:
https://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Publikationen/Jahresbericht/jahresbericht_node.html (03.11.2018).
89 https://www.bundeskartellamt.de/DE/Home/home_node.html (03.11.2018).
90 https://home.treasury.gov/ (03.11.2018).
91 Annual Report to Congress for CY 2014, 2015, zob.: https://www.treasury.gov/resource-center/international/foreign-investment/Pages/cfius-reports.aspx (03.11.2018).
92 Tamże.
93 Zob.: https://uokik.gov.pl/bip_sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu2.php, (03.11.2018), zob.: https://www.bundeskartellamt.de/DE/
UeberUns/Publikationen/Jahresbericht/jahresbericht_node.html (03.11.2018), zob.: https://www.treasury.gov/resource-center/international/foreign-investment/Pages/cfius-reports.aspx (03.11.2018).
94 Tamże.
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Atrakcyjność inwestycyjną polskiej gospodarki względem innych światowych
gospodarek można poddać weryfikacji
poprzez ocenę pozycji w rankingach. Biorą
one pod uwagę wiele czynników, które są
istotne z punktu widzenia zarówno potencjalnych, jak i już obecnych inwestorów.
Do najważniejszych z nich należą: łatwość
założenia firmy, przejrzysty system podatkowy, uwarunkowania makroekonomiczne czy handel zagraniczny. Badania te są

również dobrym wyznacznikiem zarówno
atutów, jak i utrudnień, które możemy napotkać, prowadząc działalność gospodarczą. Na potrzeby raportu wybrane zostały
cztery analizy i rankingi, które podchodzą
do zagadnienia w odmienny sposób, co
pozwala uzyskać pełniejszy obraz atrakcyjności polskiej gospodarki. Wybór raportów był podyktowany przekrojowością
badanych przez nie zjawisk, ich zasięgiem
i powszechną dostępnością.

7.1. DOING BUSINESS

95

7.1.1 CHARAKTERYSTYKA
RANKINGU

jest również swoistym benchmarkiem,
umożliwiającym obiektywne porównanie gospodarek. Co istotne – ze względu
na szeroki zasięg i prestiżowy charakter
raportu Doing Business, wszelkie zmiany pozycji w rankingu są obserwowane
i odnotowywane przez liczne instytucje
finansowe. Wśród grona zainteresowanych są m.in. banki inwestycyjne oraz
agencje ratingowe, które w sposób pośredni również wpływają na postrzeganie narodowych gospodarek przez inwestorów.

Raport Doing Business opracowywany
jest przez Bank Światowy i stanowi jedną
z najbardziej kompleksowych analiz dokonywanych pod kątem swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Publikowany jest on corocznie, począwszy od
2003 roku, a przedostatnia edycja swoim
zasięgiem objęła 190 krajów96. Syntezą raportu jest wskaźnik łatwości prowadzenia
działalności gospodarczej, na podstawie
którego tworzony jest ranking.
W Polsce działa obecnie ponad 1,9 mln
firm, z których zdecydowana większość
7.1.2. POLSKA W RANKINGU
to mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
DOING BUSINESS
(99,8%)97. Ranking skupia się właśnie na
W rankingu Doing Business 2018 Polska
sektorze MŚP, biorąc pod uwagę czynniki
uplasowała się na 27. miejscu. Tym samym
takie jak sprawność procedur związanych
oznacza to spadek o 3 pozycje w stosunz zakładaniem firmy, kompleksowość sysku do roku poprzedniego i o 2 pozycje
temu podatkowego, stopień dostępu do
do roku 2016. Na tle gospodarek Unii Euzagranicznych rynków
ropejskiej Polska zajmuczy dostęp do finansoje 11. lokatę, ustępując
wania w formie kredytu.
miejsca swoim sąsiaCelem raportu Doing
dom Litwie oraz NiemBusiness jest wskazanie
com, a także krajom
mocnych oraz słabych
skandynawskim, w tym
stron instytucjonalnego
przodującej w rankingu
Tyle firm obecnie
otoczenia przedsiębiorDanii. Co istotne, Polska
działa w Polsce –
czości w danym kraju.
znacząco
wyprzedza
większość z nich to
Dla wielu zagranicznych
kraje Europy Środkowomikro-, małe i średnie -Wschodniej, tj. Węgry
inwestorów jest on wyprzedsiębiorstwa
znacznikiem
opłacal(48.), Słowację (39.) czy
ności inwestycji oraz
Czechy (30.), co wska(99,8%).

1,9
mln
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TABELA 7

Pozycja Polski w rankingu Doing Business
według poszczególnych czynników
Łatwość prowadzenia biznesu
Założenie firmy
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
Uzyskanie i koszt energii elektrycznej
Rejestrowanie własności
Otrzymywanie kredytu
Ochrona inwestorów
Płacenie podatków
Handel zagraniczny
Zawieranie i egzekwowanie umów
Likwidacja przedsiębiorstwa

2013
55
124
161
137
62
4
49
114
50
56
37

2014
45
116
88
137
54
3
52
113
49
55
37

2015
32
85
137
64
39
17
35
87
41
52
32

2016
25
85
52
49
41
19
49
58
1
55
32

2017
24
107
46
46
38
20
42
47
1
55
27

2018
27
120
41
54
38
29
51
51
1
55
22
99

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów Doing Business 2013–2018

zuje na wciąż wysoką atrakcyjność naszej
gospodarki w regionie.
Jednakże spadek pozycji polskiej gospodarki w rankingu bynajmniej nie wynika z pogorszenia się warunków dla biznesu, a z faktu, iż w niektórych krajach
ułatwienia dla MŚP postępowały szybciej. Niemniej może to stanowić istotny
znak ostrzegawczy, aby zwrócić uwagę
na aspekty, które obniżają pozycję Polski
w rankingu. Czynnikiem w największym
stopniu zaniżającym naszą pozycję jest
łatwość zakładania firmy. Biorąc pod uwagę jedynie ten wskaźnik, Polska plasuje się
na odległej 120. pozycji. Na niższą lokatę

WYKRES 2

Pozycje zajmowane przez Polskę
w rankingu Doing Business

7.1.3 PODSUMOWANIE
I PROGNOZA

15
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35
45
55
65
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Doing Business 2013–2018
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w rankingu wpływa również skomplikowany system podatkowy oraz trudność
w dochodzeniu swoich roszczeń.
Według analizy Banku Światowego
Polska na przestrzeni lat 2003–2018 zrobiła ogromne postępy pod względem ułatwienia uzyskania pozwolenia na budowę
(awans ze 161. miejsca w 2013 roku na
41. miejsce w roku 2018) oraz pod względem przejrzystości systemu podatkowego (114. miejsce w 2013 roku i 51. miejsce w roku 2018). Dodatkowo, jak wynika
z raportu, największym atutem polskiej
przedsiębiorczości jest łatwość w handlu
międzynarodowym (Polska jest liderem
klasyfikacji), co istotnie wpływa na decyzje inwestycyjne dokonywane przez zagranicznych inwestorów98.

100

Łatwość prowadzenia biznesu to istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych. Na przestrzeni lat 2013–
–2018 Polska znacząco wzmocniła swobodę działalności gospodarczej, co przełożyło się na awans w rankingu Doing
Business. W edycjach z lat 2016–2018 polska gospodarka nieprzerwanie zajmowała
miejsca w czołowej trzydziestce. Ponadto
zajmowane lokaty są jednymi z lepszych

ROZDZIAŁ 7

WYKRES 3

Ocena wybranych czynników dla Polski w Rankingu Doing Business
0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Doing Business 2013–2018

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Dla zagranicznych inwestorów rysuje to pozytywny obraz opłacalności prowadzenia
biznesu nad Wisłą. Z drugiej strony raport
Doing Business uwypukla obszary przedsiębiorczości, które odstają od czołówki i które

należy poprawić. Od sukcesu tych zmian
zależeć będą zajmowane w przyszłych
rankingach pozycje. Poprawiając wartość
w poszczególnych obszarach, Polska ma
potencjał na zajmowanie czołowych miejsc
w przyszłych edycjach rankingu.

7.2. RANKING ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCJI
KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

101

7.2.1. CHARAKTERYSTYKA
RANKINGU
Do cyklicznych opracowań traktujących o atrakcyjności inwestycyjnej
gospodarek należy badanie ankietowe
przeprowadzane przez niemiecką Izbę
Przemysłowo-Handlową (AHK). W badaniu udział biorą przedstawiciele zagranicznych firm (głównie inwestorów
obecnych na kilku rynkach), którzy, odpowiadając na pytania ankietowe, oceniają atrakcyjność prowadzenia biznesu
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Do tego regionu, obok Polski, zaliczane
są m.in. państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia), nasi południowi sąsiedzi
(Czechy i Słowacja) czy kraje bałkańskie
(Chorwacja, Serbia oraz Bułgaria).

Ocenie podlegają zarówno czynniki
takie jak stan gospodarki oraz prognozy
wzrostu, jak i sytuacja biznesowa przedsiębiorstwa w porównaniu do zeszłego roku oraz wzrost lub spadek kosztów
i obrotów. Istotnym elementem jest klasyfikacja 21 czynników inwestycyjnych,
do których należą m.in. obecność w UE,
kwalifikacje i wykształcenie pracowników,
infrastruktura, koszty pracy, administracja
publiczna oraz bezpieczeństwo prawne.

21 czynników inwestycyjnych
Jest to liczba czynników oceniających
stan gospodarki, prognozę wzrostu, sytuację biznesową przedsiębiorstwa w porównaniu do zeszłego
roku oraz wzrost lub spadek kosztów i obrotów.
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Tegoroczna edycja była już 13. badaniem
ankietowym, na podstawie którego stworzony został ranking102.

7.2.2. POZYCJA POLSKI
W RANKINGU ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ KRAJÓW EUROPY
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
W przeprowadzanym przez AHK badaniu Polska od wielu lat zajmuje czołowe
pozycje. Począwszy od 2010 roku polska
gospodarka nieprzerwanie jest liderem
lub wiceliderem rankingu, ustępując miejsca jedynie Czechom103. Zajmowana od
3 lat pozycja wicelidera pozycjonuje Polskę jako miejsce atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Tegoroczna ankieta
wskazuje, iż ponad 90%
inwestorów
ponownie
wybrałaby nasz kraj jako
lokalizację swojej inwestycji. To bardzo wysoki
odsetek, jednakże należy
inwestorów oceniło
zwrócić uwagę, iż jest on
obecny stan polskiej
najniższym wynikiem od
gospodarki jako dobry 2008 roku. W poprzednich
lub zadowalający.
edycjach wynik ten oscylował w granicach 95%.
Mimo niewielkiego spadku postrzegania
atrakcyjności polskiej gospodarki, niepokojącym jest fakt, iż obserwowany jest on
w okresie dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz dobrych nastrojów inwestycyjnych.

96%

Pomimo tego w 2018 roku ponad 96%
inwestorów oceniło obecny stan polskiej
gospodarki jako dobry lub zadowalający.
Dodatkowo blisko 57% badanych wykazuje
nadzieję, że w najbliższym roku perspektywy dla ich firmy się polepszą. Nie zmienia to jednak faktu, iż najniżej ocenianymi
czynnikami wpływającymi na atrakcyjność
polskiej gospodarki są stabilność polityczno-społeczna oraz możliwość przewidywania kierunku polityki gospodarczej104.
Zagraniczni pracodawcy widzą zagrożenie
także w zmniejszającej się podaży pracy.
Trend ten potwierdza rekordowo niska stopa bezrobocia, która w czerwcu i lipcu bieżącego roku wyniosła 5,9%105.

7.2.3. PODSUMOWANIE
I PROGNOZA
Należy pamiętać, iż badanie prowadzone przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową bazuje nie na rzeczywistych danych makroekonomicznych lub
mierzalnych wskaźnikach, a na subiektywnych opiniach części zagranicznych
inwestorów. Jednak wciąż wyniki ankiet
dają istotny wgląd w panujące nastroje
inwestorskie oraz na postrzeganie Polski
w regionie. Wart podkreślenia jest fakt,
iż na dalsze utrzymanie wysokiej lokaty coraz mocniej wpływać będą czynniki
bezpośrednio niezwiązane z koniunkturą
gospodarczą, takie jak stabilność polityczno-gospodarcza oraz otoczenie prawne.

WYKRES 4

Pozycja Polski w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej
krajów Europy Środkowo-Wschodniej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rankingu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
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7.3. GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI
7.3.1 CHARAKTERYSTYKA
RANKINGU

kształcenia kadry, otoczenie makroekonomiczne, infrastruktura oraz wielkość rynku.
Opracowywany przez Światowe Forum
Szczególnie wysoko oceniana jest łatwość
Ekonomiczne wskaźnik konkurencyjności
w wymianie międzynarodowej, brak taryf
gospodarek106 to kolejny przykład złożonecelnych oraz wysoki poziom eksportu. Są
go miernika klasyfikującego atrakcyjność
to mocne strony, na które również wskagospodarczą danego kraju. Ranking puzuje raport Doing Business107.
blikowany jest corocznie, a pierwsza jego
Interesujących danych dostarcza ankieedycja opracowana została w 1997 roku.
ta, w której respondenci poproszeni zostaObecnie swoim zasięgiem obejmuje 137
li o wybranie pięciu największych utrudkrajów. Najwyższe lokaty zajmowane są
nień przy prowadzeniu firmy w naszym
przez państwa, które
kraju. Aż 17,6% badanych
mają najlepsze perspekjako największy problem
tywy do szybkiego rozwskazuje skomplikowawoju.
ny system podatkowy.
Na ocenę końcową
Ponadto niespełna 14%
w skali od 1 do 7 wpływ
wskazuje na wysoki poma 12 filarów. Ocenie
ziom podatków. Wśród
zajęła Polska
podlegają m.in. instytuinnych często podkrew
Globalnym
Raporcie
cje, otoczenie makroślanych
negatywnych
Konkurencyjności.
ekonomiczne, podstaczynników znajdują się
wowa i wyższa edukacja,
m.in. restrykcyjne reguinfrastruktura, efektywność rynku pracy,
lacje rynku pracy, niestabilność polityczstopień rozwinięcia rynku finansowego,
na, nieefektywna administracja publiczna
wielkość rynku czy innowacyjność. Każdy
oraz nieodpowiednio wykwalifikowana
filar składa się dodatkowo z kilku lub kilkadra. Najrzadziej wskazywanymi utrudkunastu elementów. Bardzo istotną stanieniami działalności biznesowej są inflatystykę w raporcie stanowi również wycja, regulacje związane z rynkiem walutoszczególnienie największych utrudnień
wym, przestępczość oraz korupcja.
w prowadzeniu działalności gospodarczej
w poszczególnych krajach.
7.3.3. PODSUMOWANIE I PROGNOZA
Polska już od kilku edycji utrzymuje
7.3.2. POZYCJA POLSKI
w rankingu stabilną pozycję w okolicach
W RANKINGU GLOBALNEJ
40. miejsca. Trudno wykazać jasną tenKONKURENCYJNOŚCI
dencję wzrostową lub spadkową konkuW najnowszej edycji raportu na lata
rencyjności polskiej gospodarki. Ze wzglę2017–2018 Polska uzyskała 4,6 punktów,
du na kompleksowość badania, możliwe
co pozwoliło na zajęcie 39. miejsca. W pojest wskazanie wielu płaszczyzn, na którównaniu do zeszłego roku oznacza to
rych należałoby skupić działania w celu
spadek o 3 lokaty, jednakże na przestrzepoprawienia warunków dla biznesu. Polni ostatnich pięciu lat jest to drugi najlepszy wynik odnotowany przez polską
gospodarkę. Na tle krajów Europy ŚrodAż 17,6%
kowo-Wschodniej zajmujemy 3. miejTaka cześć badanych jako największy problem
sce – wyprzedzają nas jedynie Czesi (31.)
wskazuje skomplikowany system podatkowy.
oraz Estończycy (29.). Wśród największych
Ponadto niespełna 14% wskazuje na wysoki
atutów polskiej gospodarki wymieniane
poziom podatków.
są czynniki takie jak wysoki poziom wy-

39
miejsce
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ska, która jako kraj stosunkowo od niedawna buduje swoje wolne i niezależne
instytucje, wciąż boryka się z problemem
ich stabilności i ochrony. Również pod
względem innowacyjności odstajemy od
krajów Europy Zachodniej oraz Ameryki
Północnej. Jak wskazują wyniki raportu,

zagraniczni inwestorzy mimo wszystko
doceniają inne atuty polskiej gospodarki, takie jak infrastruktura czy dobre wykształcenie kadry. Wzrost gospodarczy,
opierający się na innowacyjności, może
istotnie wzmocnić pozycję Polski w kolejnych edycjach rankingu.

7.4. POLSKA REGIONALNA

11
miejsce
zajmuje Warszawa
w raporcie European
Cities and Regions
of the Future 2018/19.
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Rankingi niewątpliwie
stanowią wyznacznik mierzący wybrane czynniki na
tych samych zasadach dla
wszystkich
gospodarek.
Dzięki temu dokonywana
ocena staje się obiektywna i wiarygodna. Jednakże
pewne aspekty są bardzo
trudne do wyodrębnienia
w ramach tworzenia ogól-

nej analizy dla całego kraju. W przypadku
Polski należy bowiem zauważyć dysonans pomiędzy warunkami oferowanymi inwestorom w głównych ośrodkach
biznesowych, takich jak Kraków czy Warszawa, a tymi mniejszymi w Rzeszowie
czy Bydgoszczy. Wskazuje na to Raport
Europejskich Miast oraz Regionów przyszłości 2018/19108, stworzony przez fDi
Intelligence (wchodzącą w skład „Financial Times”), sprawdzający, które z euro-
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pejskich lokalizacji w bliskiej przyszłości
będą posiadać największą atrakcyjność
inwestycyjną. W ogólnym rankingu miast
przyszłości
wyróżnieniem
pochwalić może się wyłącznie Warszawa, która
uplasowała się na wysokim 11. miejscu.
Żaden polski region nie został wyróżniony w klasyfikacji generalnej rankingu. Na
uwagę zasługują jednak rankingi opracowane według poszczególnych czynników. W pierwszej dziesiątce pod względem dobrego otoczenia biznesowego

w kategorii dużych miast uplasowały się
aż dwa polskie miasta – Kraków (2.) oraz
Katowice (8.). W kategorii średnich miast
wysokie pozycje zajęły natomiast Wrocław (2.) i Poznań (3.). Z kolei w kategorii
regionów przyszłości Europy Wschodniej
wyróżnione zostały dwa województwa
– Mazowieckie (5.) oraz Dolnośląskie (7.).
Wciąż jednak najbardziej atrakcyjnymi
miejscami w Europie pozostają lokalizacje z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec, Holandii oraz Francji.

7.5. WNIOSKI OGÓLNE Z RANKINGÓW
W pierwszej kolejności należy pamiętać o niedoskonałościach rankingów,
ankiet oraz innych tego rodzaju badań.
Rankingi oceniają fragment rzeczywistości i nie są w pełni miarodajne. Nawet
tak uznane raporty jak Doing Business
podlegają ciągłej ewolucji w obszarze
metodyki badawczej. Może to skutkować
zmianami miejsca w rankingu poszczególnego państwa, mimo braku zmian
w badanym obszarze. Powoduje to, iż
proste porównywanie wyników rok do
roku jest obarczone ryzykiem nadinterpretacji. Dodatkowo część badań, jak
np. ankieta prowadzona przez niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK),
bada subiektywne odczucia respondentów, które również nie odzwierciedlają
w pełni rzeczywistości. Istnieje też prawdopodobieństwo wykorzystywania opracowań tworzonych w oparciu o subiektywne odczucia do utwierdzania opinii
publicznej w przyjętych wcześniej założeniach, nie bacząc na ich nieobiektywny charakter.
Analizując powyższe raporty oraz rankingi, można zauważyć pewne powtarzające się wzorce mocnych i słabych stron
otoczenia biznesowego w Polsce. Oba
kompleksowe raporty, tj. Doing Business
oraz Globalny Raport Konkurencyjności,
wskazują na dużą ilość procedur przy zakładaniu biznesu. Według raportu Doing

Business 2018 potrzeba aż 37 dni na założenie firmy w Polsce – dla porównania
w Niemczech jest to 10,5 dnia, w Czechach 9 dni, a Wielkiej Brytanii 4,5 dnia.
W tym aspekcie pozytywnym sygnałem
jest między innymi zmiana, która weszła
w życie w styczniu tego roku. Na jej podstawie część przedsiębiorców nie będzie
musiała się rejestrować, a niektórzy przez
pół roku nie będą musieli płacić składek
ZUS109. Ułatwienia co do rozpoczynania oraz zawieszania działalności wprowadzone zostały także wraz z wejściem
w życie tak zwanej Konstytucji Biznesu.
Pozwala ona m.in. na bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej110.
Kolejną wskazywaną przez raporty wadą
jest skomplikowany system podatkowy.
W tym wypadku szybkie zmiany mogą
przynosić efekty odwrotne do zamierzonych, dlatego tak ważne jest każdorazowe
badanie skutków regulacji i długookresowego efektu. Należy również podkreślić,
że we wszystkich badanych raportach
niepokój inwestorów budził brak silnego
otoczenia instytucjonalnego oraz niestabilność polityczno-gospodarcza.

Zagraniczni inwestorzy zauważają jednak dużo więcej mocnych stron polskiej gospodarki. We wszystkich analizach podkreślane są dobre prognozy
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makroekonomiczne, dostęp do wysoko
wyszkolonej kadry oraz dobra infrastruktura. Wysoce premiowana jest także łatwość w handlu zagranicznym, co
zawdzięczamy obecności w jednolitym
rynku Unii Europejskiej. Ranking Doing

Business oraz Globalny Raport Konkurencyjności podkreślają również łatwość w dostępie do kredytu. Jeśli wziąć
pod uwagę wszystkie te atuty, Polska
ciągle jest bardzo atrakcyjnym miejscem
do inwestowania.

95 O
 pracowanie na podstawie raportów Doing Business 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, zob.: http://www.doingbusiness.org/en/
reports/global-reports (03.11.2018).
96 Z
 ob.: http://www.doingbusiness.org/en/about-us (28.09.2018).
97 Z
 ob.: https://www.parp.gov.pl/20-edycja-raportu-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce (28.09.2018).
98 B
 ank Światowy, dz. cyt.
99 W
 szystkie raporty dostępne na stronie http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports (28.09.2018).
100 Bank Światowy, dz. cyt.
101 International Group of Chambers of Commerce in Poland, Ankieta Koniunkturalna 2017, Warszawa 2017, tegoż, Ankieta Koniunk-

turalna 2018, Warszawa 2018.
102 Tamże.
103 Tamże.
104 Tamże.
105 Dane GUS, zob.: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w
-latach-1990-2018,4,1.html (03.11.2018).
106 Opracowanie na podstawie Globalnego Raportu Konkurencyjności 2017–2018. Raport oraz wszystkie dane dostępne są na stronie
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/ (03.11.2018).
107 Bank Światowy, dz. cyt.
108 fDi, European Cities and Regions of the Future 2018/19, zob.: https://www.fdiintelligence.com/Locations/Europe/fDi-s-European
-Cities-and-Regions-of-the-Future-2018-19-Winners (03.11.2018).
109 L. Kostrzewski, Nowe zasady prowadzenia firmy od 2018 r. Bez rejestracji i składek ZUS, zob.: http://wyborcza.biz/biznes/7,147584,21656424,nowe-zasady-prowadzenia-firmy-od-2018-r-bez-rejestracji-i-bez.html (03.11.2018).
110 Zob.: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-jawna/gdzie-zarejestrowac-firme-i-co-powinienes
-zrobic-po-rejestracji/zmiany-dla-przedsiebiorcow-zarejestrowanych-w-ceidg (03.11.2018).
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8.1. ODBIÓR INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH W POLSCE
Analizując obecność zagranicznych inwestorów w Polsce, warto zwrócić uwagę na
to, jak Polacy postrzegają inwestycje i obecność zagranicznych firm. Ciekawych danych
pod tym względem dostarcza badanie CBOS
Postrzeganie globalizacji gospodarki zrealizowane pod koniec 2016 roku111. Zjawisko
silnego powiązania gospodarek oraz coraz
większą obecność firm międzynarodowych
pozytywnie postrzega blisko 60% bada-

nych. Odsetek ten systematycznie wzrasta
– w 2003 roku wynosił on 49%, a w 2015
– 57%. Oznacza to, iż z biegiem czasu i nabieraniem większego doświadczenia Polacy
przychylniej patrzą na zagranicznych inwestorów. Ponadto, polscy przedsiębiorcy coraz
większym stopniu korzystają z atutów swobodnego przepływu dóbr, usług, ludzi i kapitału, co wpływa na pozytywne postrzeganie
procesów globalizacji.

WYKRES 5

Postrzeganie globalizacji gospodarki 2016
Gospodarki różnych krajów są coraz bardziej powiązane ze sobą,
zależne od siebie. Istnieje dużo międzynarodowych firm działających
w wielu krajach, a gospodarka rozwija się swobodnie poza granicami państw.
Czy Pana/Pani zdaniem jest to zjawisko pozytywne?
XI 2016

14%

IV 2015

12%

XI 2003

11%

0%

45%

12%

45%

17%

10%

20%

30%

14%

12%

38%
40%

50%

60%

70%

12% 5%

12%

11% 4% 11%

5%
80%

20%
90% 100%

zdecydowanie
pozytywne
raczej pozytywne
ani pozytywne,
ani negatywne
zdecydowanie
negatywne
raczej
negatywne
trudno
powiedzieć
112

Źródło: CBOS Postrzeganie globalizacji gospodarki 2016

WYKRES 6

Postrzeganie globalizacji gospodarki 2016
Czy Pana/Pani zdaniem globalizacja gospodarki: Coraz ściślejsze powiązania
gospodarcze różnych krajów, rozwój międzynarodowego handlu, swobodny przepływ
kapitału i technologii, jest, ogólnie rzec biorąc, korzystne czy też niekorzystne dla:
Pana/Pani poziomu życia

korzystna

polskich pracowników

niekorzystna

konsumentów

trudno
powiedzieć

polskich gospodarstw rolnych
polskich ﬁrm
polskiej gospodarki
0%

20%

40%

60%

80%

100%
113

Źródło: CBOS Postrzeganie globalizacji gospodarki 2016
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WYKRES 7

Rola państwa w gospodarce
Nasza gospodarka w zbyt
małym stopniu oparta jest
na kapitale krajowym

14%

30%

Nie ma znaczenia, na
jakim kapitale oparta
jest nasza gospodarka –
kapitał nie ma
narodowości

56%

Trudno powiedzieć
115

Źródło: CBOS Rola Państwa w Gospodarce 2017

Co więcej, 61% ankietowanych wskazuje,
iż te procesy są korzystne dla polskiej gospodarki, 59% zauważa ich pozytywny wpływ na
polskie firmy, a 57% – na polskich pracowników. Najbardziej negatywne skutki według
ankietowanych występują w polskich gospodarstwach rolnych – 38% ankietowanych
wskazuje na niekorzystne oddziaływanie
globalizacji w tym obszarze.
W innym badaniu realizowanym przez
CBOS pod koniec 2017 roku zadano pytanie

o ocenę poziomu kapitału zagranicznego
w polskiej gospodarce114. Co istotne, ponad
połowa badanych (56%) wskazała, iż nasza
gospodarka w zbyt małym stopniu oparta
jest na kapitale krajowym. 30% ankietowanych stwierdziło natomiast, że kapitał nie
ma narodowości. Wskazuje to, iż – mimo
pozytywnego odbioru zagranicznych firm –
wciąż cenimy sobie rodzime produkty i usługi, które mogą liczyć na preferencyjne traktowanie przez polskiego konsumenta.

8.2. ODBIÓR INWESTOWANIA
W POLSCE PRZEZ ZAGRANICĘ
Wśród zagranicznych inwestorów dominuje postrzeganie Polski jako lidera pod
względem atrakcyjności inwestycyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dowodzi temu między innymi raport Investing
in Poland: Untapped Potential. The Experience of German Investors przygotowany

w 2017 roku przez Deloitte116. Podkreślany
jest w nim stabilny ponad 25-letni wzrost
gospodarczy, ciągle poprawiająca się infrastruktura, a także dobra znajomość języków
obcych wśród Polaków. Ponadto zagraniczni
inwestorzy widzą w nas ludzi przedsiębiorczych, gotowych do ciężkiej pracy. W rapor-

TABELA 8

Średni zwrot z inwestycji w kapitał dla lat 2006–2016
Bułgaria Czechy Polska Rumunia Słowacja Węgry
Zysk z kapitału
(średnia dla lat 2006–2016)

13%

8%

18%

10%

14%

4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Investing in Poland: Untapped Potential

64

ROZDZIAŁ 8

WYKRES 8

Średnie oceny ogólnego klimatu inwestycyjnego
w podziale na kraje, z których pochodził
dominujący kapitał zagraniczny ankietowanej firmy
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2

4,1
3,8

3,8

3,8
3,6

Francja

Japonia

Niemcy

Szwecja

USA

3,5

Szwajcaria

3,5

Holandia

3,6

inne
państwa

119

Źródło: Raport Polska ze stabilnym klimatem dla inwestorów zagranicznych

cie podkreślono także najwyższy w regionie
zysk z kapitału, sięgający 18% (średnia dla lat
2006–2016).
Według badania Polska ze stabilnym
klimatem dla inwestorów zagranicznych
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu118, klimat inwestycyjny oceniany jest przez za-

granicznych inwestorów na 3,7 pkt w skali
od 1 do 5 punktów. Najwyższe noty otrzymaliśmy od firm francuskich, które przyznały Polsce ocenę 4,1. Nieco niżej klimat
inwestycyjny oceniają Niemcy, Szwedzi
oraz Japończycy, których oceny osiągnęły
poziom 3,8 punktów.

8.3. WNIOSKI
Polska postrzegana jest przez naszych
zagranicznych partnerów biznesowych
jako bardzo opłacalne miejsce do inwestowania. Co istotne, firmy zagraniczne
są pozytywnie postrzegane przez Polaków, którzy zauważają między inny-

mi ich korzystny wpływ na rynek pracy.
Jednakże wartym zauważenia jest fakt,
iż wraz ze wzrostem gospodarczym, coraz częściej zwracamy uwagę na źródło
pochodzenia kapitału, premiując tym samym polskie firmy.

111 C
 entrum Badań Opinii Społecznej, Postrzeganie globalizacji gospodarki, „Komunikat z Badań” 167/2016, zob.: https://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2016/K_167_16.PDF (03.11.2018).
112 Tamże.
113 Tamże.
114 Centrum Badań Opinii Społecznej, Rola państwa w gospodarce, „Komunikat z Badań” 132/2017, zob.: https://cbos.pl/SPISKOM.
POL/2017/K_132_17.PDF (03.11.2018).
115 Tamże.
116 Deloitte, AHK Poland, Investing in Poland: Untapped Potential – The Experience of German Investors, Warszawa 2017, zob.: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_investing_in_Poland_Untapped_Potential_Report_EN.pdf
(03.11.2018).
117 Tamże, s. 9.
118 PAIH, HSBC, Grant Thornton, dz. cyt.
118 Tamże.
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Obecność inwestorów zagranicznych
stanowi istotny czynnik rozwoju każdej
gospodarki. Rozważając wpływ obecności inwestorów zagranicznych na terenie
państwa goszczącego, trzeba pamiętać, iż
obecnych jest tu de facto 4 aktorów instytucjonalnych:
a
 dministracja centralna kraju
goszczącego – rozumiana zarówno
bezpośrednio jako instytucje rządowe, jak i podległe im agendy;
jednostki samorządu terytorialnego,
na którym zlokalizowana jest inwestycja;
i nwestor zagraniczny – rozumiany jako centrala całej korporacji,
decydująca o lokalizacji inwestycji
(tzw. headquarter);
s półka córka zlokalizowana na terenie kraju goszczącego, prowadząca
operacyjną działalność.
Każdy z tych parterów ma inne cele
(zarówno artykułowane, jak i utajone),
które przyświecają mu podczas podejmowania działań, inne potrzeby oraz motywacje. Celem niniejszego rozdziału jest
wyeksponowanie tych różnic, ponieważ
ich świadomość może w dużym stopniu
pomóc w budowaniu właściwych relacji
między biznesem a administracją centralną i samorządową.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Celów administracji rządowej w relacjach z inwestorami zagranicznymi jest
bardzo wiele. Część z nich dotyczy bezpośrednio inwestycji i jest jawnie artykułowana. Za przykład mogłyby posłużyć
tu chociażby: wzrost wpływów podatkowych, powstanie nowych miejsc pracy czy
transfer know-how. Istnieją również dążenia wyrażane mniej bezpośrednio, takie
jak wzrost bezpieczeństwa państwa dzięki
zwiększonemu zaangażowaniu kapitału
zagranicznego na terenie kraju goszczą-

cego. Wiąże się to z przekonaniem, że
w związku z tym, że posiadają one swój
kapitał w danym miejscu, to zaangażują
się w jego obronę. Za inny przykład posłużyć może wzrost prestiżu państwa,
wynikający z obecności dużych międzynarodowych graczy. W przypadku Polski,
takim elementem było zaangażowanie się
bardzo ostrożnego kapitału japońskiego
na początku lat 2000. – dawało to jasny
sygnał, że Polska jest już krajem stabilnym.
Istnieją także obszary zupełnie nieartykułowane, takie jak np. chęć pozyskiwania
inwestorów technologicznych po to, aby
zdobyć wiedzę, którą potem mogą wykorzystywać lokalni przedsiębiorcy. Tego
typu praktyki stosowane były zwłaszcza
w jednym z państwa azjatyckich, które
dzięki temu zasypywało dzielącą je od
innych przepaść technologiczną. Innym
ukrytym celem może być utrudnianie rozwoju konkurencji. Na przykład w początkowym stadium inwestycja PKN ORLEN
w Możejkach mogła być do tego wykorzystywana przez mający duży wpływ na
Litwie kapitał rosyjski.
Oczywiście inwestorzy zagraniczni
wykorzystywani są również do celów politycznych przez rządy państw, z których
pochodzi kapitał. Chodzi tutaj nie tylko
o wpływ na decydentów kraju goszczącego w drodze jawnych i regulowanych
prawem działań lobbingowych czy nacisk na organy i opinię publiczną państwa
goszczącego w celu realizacji celów politycznych, lecz także o wykorzystanie tego
wpływ jako narzędzia wsparcia gospodarki państwa, z którego pochodzi inwestycja. Za przykład może posłużyć chociażby
case jednego z dyskontów spożywczych,
który otrzymuje wsparcie rządowe na rozwój sieci dystrybucji w innym kraju pod
nieformalnym warunkiem sprzedaży produktów z kraju pochodzenia.

HEADQUARTER
(KWATERA GŁÓWNA INWESTORA)
Centrala inwestora zagranicznego, podejmująca decyzję o lokalizacji inwestycji
(rozumianej zarówno jako rozpoczęcie
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procesu inwestycyjnego, jak i jako skierowanie kolejnego projektu do realizacji
przez oddział znajdujący się w danym
kraju), kieruje się bardziej oczywistymi celami. Są one zazwyczaj stricte biznesowe
(takie jak wypracowanie zysków, optymalizacja procesów biznesowych, zmniejszenie kosztów czy rozwój na nowym
rynku), co dobrze widać na przykładach
firm z sektora IT. W ich przypadku przydzielenie realizacji projektu do oddziału
w danym kraju zależne jest od kosztów
jego realizacji, które da się bardzo dokładnie wyliczyć. Składają się na niego nie tylko koszty obecnych i przyszłych pracowników, niezbędnych do realizacji projektu,
lecz także np. obciążenia fiskalne, prawne
itp. Warto tutaj podkreślić, że nie dotyczy
to tylko firm z sektora IT, które mają charakterystyczny, projektowy model działania, ale również np. firm produkcyjnych.
Z punktu widzenia centrali, lokalizacja nowej fabryki ma służyć zwiększeniu efek-
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tywności biznesowej (rozumianej różnie
– od najbardziej oczywistych definicji, jak
wzrost zysków czy wartości, przez takie
jak stabilność dostaw czy wysoka jakość
produktu). W kontekście zapewnień niektórych inwestorów, którzy bardzo lubią
chwalić się swoimi osiągnięciami w kraju
goszczącym, należy pamiętać, że ich celem jest realizacja twardych założeń biznesowych i wszystkie inne działania są
temu podporządkowane.

CENTRALA LOKALNA
Z punktu widzenia zarządu oddziału
zlokalizowanego na terenie państwa goszczącego, jego cele nie zawsze i nie w pełni pokrywają się z celami centrali firmy.
Dla lokalnych zarządów oddziałów przedsiębiorstwa pozyskanie nowej inwestycji
na terenie przez siebie zarządzanym jest
równoznaczne ze wzrostem ich znaczenia w globalnej strukturze firmy. W dużej
mierze to właśnie od aktywności oddzia-
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łu lokalnego zależy decyzja o lokalizacji
kolejnej inwestycji. Nie chodzi tutaj tylko
o trudno definiowalny prestiż wynikający
z wygranej, ale o konkretne i mierzalne
zmienne typu zarządzany budżet czy ilość
pracowników pracujących w strukturze.
W sytuacji kryzysowej to duże, sprawnie
zarządzane oddziały, w których zlokalizowane są krytyczne procesy biznesowe,
mają większą szansę na zrealizowanie
planu niż mniejsze jednostki. Nie bez znaczenia są tutaj także motywacje „patriotyczne” lokalnego oddziału, jednak nie
należy przeceniać ich znaczenia w strukturze globalnej konkurencji.
Z punktu widzenia centrali lokalnej,
kluczowa jest dobra relacja z administracją rządową i samorządową oraz świadomość zachodzących procesów prawotwórczych. Pozwala to bowiem na
tworzenie odpowiedniej narracji przed
centralą korporacji, co ułatwia czynny
udział w negocjacjach i zdobywanie nowych inwestycji.

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO (JST)
Ostatnim aktorem instytucjonalnym
w realizacji inwestycji jest Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST), na terenie której realizowana jest inwestycja. To
z perspektywy tego aktora najlepiej widoczny jest szereg motywacji i celów do
osiągnięcia, stojących za podejmowanymi działaniami. Najbardziej oczywistym
jest tworzenie miejsc pracy i generowanie
dzięki temu wpływów fiskalnych z podatków pośrednich i bezpośrednich. Lokalizacja inwestycji służy zazwyczaj nie tylko osobom bezpośrednio zatrudnionym,
lecz także całemu łańcuchowi kooperantów (choć tutaj zazwyczaj ich lokalizacja

jest szersza geograficznie i znajduje się
poza terenem JST). Służy także łańcuchowi podmiotów dostarczających produkty
i usługi pracownikom inwestora. Ważne
jest również stworzenie swoistego trendu na lokalizację innych inwestycji. Obserwując rozwój Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (czyli Foreign Direct
Investments – FDI; dalej w raporcie jako
BIZ), łatwo bowiem zobaczyć prawidłowość w ich skupieniu w wybranych kilkudziesięciu lokalizacjach. Pozyskanie
pierwszego dużego inwestora zagranicznego zwiększa także zdecydowanie szansę na obecność innych. Nie bez znaczenia jest również w tym kontekście aspekt
koniunktury politycznej i wizerunek kraju
goszczącego i regionu. Pochodzący z wyborów powszechnych włodarze JST mogą
dzięki temu zyskać spory kapitał polityczny przy staraniu się o reelekcję.

WNIOSKI
Poddając analizie zagadnienie obecności inwestorów zagranicznych w kraju
i regionie, nie można zapomnieć o różnych celach i perspektywach aktorów biorących udział w procesie. Często, w toku
negocjacji mających za cel pozyskanie inwestora, widoczny jest brak świadomości
w administracji centralnej i samorządowej
oraz różnice perspektyw centrali firmy
i oddziału lokalnego. Rozbieżności te, mądrze wykorzystywane, mogłyby pozwolić
na wypracowywanie bardziej satysfakcjonujących wszystkie strony kompromisów.
Świadomość tego obrazu sytuacji pozwala na lepsze zrozumienie poszczególnych
procesów decyzyjnych, a brak takiej świadomości zawsze, w dłuższej perspektywie,
zaszkodzi długotrwałemu i stabilnemu
wzrostowi inwestora, kraju i samorządu.
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10.1. POTRZEBA KAPITAŁU
ZAGRANICZNEGO
W ujęciu makroekonomicznym gospodarstwa domowe dzielą swoje dochody
na konsumpcję i oszczędności. Środki zaoszczędzone trafiają do instytucji finansowych, które są pośrednikiem dostarczającym je podmiotom zgłaszającym na
nie zapotrzebowanie. Takimi jednostkami
mogą być inne gospodarstwa domowe,
poszukujące źródeł finansowania wydatków konsumpcyjnych (np. kredyt hipoteczny i mieszkanie), przedsiębiorstwa potrzebujące środków na przeprowadzanie
inwestycji, a także państwa, finansujące
dług publiczny. W teoretycznym modelu gospodarki zamkniętej suma inwestycji jest równa sumie oszczędności. Ilość
zgromadzonych środków przekłada się
na potencjał rozwojowy kraju. Im więcej
środków w gospodarce zostało zaoszczędzonych, tym więcej w przyszłości będzie
mogło zostać zainwestowanych.
Na Wykresie 9. przedstawiono stopy
oszczędności gospodarstw domowych
w wybranych gospodarkach. Polskę, na

tle państw Europy, charakteryzuje niska jej
wartość. Niższą akumulację środków posiadają tylko Łotwa i będące „na minusie”
Litwa i Cypr. Są to jednak państwa znacznie mniejsze od Polski, dlatego powinniśmy się raczej porównywać do większych
gospodarek. Nawet obywatele państw borykających się z trudnościami gospodarczymi, takich jak Włochy, Hiszpania czy
Portugalia, posiadają większe oszczędności niż Polacy. Porównanie naszej stopy
oszczędności (5,2%) do państw takich jak
Szwecja (18,1%) i Niemcy (17,2%) pokazuje
jedną z przyczyn niewielkiej skali inwestycji w gospodarce naszym kraju, którą jest
niski poziom oszczędności. Na Wykresie 10.
porównano stopy oszczędności gospodarstw domowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Obywatele Polski posiadają
relatywnie niewielkie oszczędności w stosunku do mieszkańców krajów regionu.
Wartość ich stopy w przeciągu ostatnich
10 lat wahała się w okolicach ok. 2–6 proc.
W pozostałych państwach regionu stopy

WYKRES 9
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WYKRES 10
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

oszczędności bywały ponad dwukrotnie
wyższe.
Poza niskim poziomem oszczędności,
barierą w pozyskiwaniu środków na inwestycje jest również kultura oszczędzania
– 68% oszczędności gospodarstw domowych stanowią niskooprocentowane depozyty bieżące i terminowe oraz gotówka. Tak
duży ich udział wynika z niewielkiej otwartości na ryzyko. Poczucie bezpieczeństwa
Polaków domaga się wysokich oszczędności rzędu nawet 20 miesięcznych pensji.
Brak poczucia bezpieczeństwa sprawia, że
oszczędzamy krótkoterminowo. Niski poziom angażowania środków w inwestycje
wynika również z poczucia braku wiedzy
i umiejętności dotyczących inwestowania
– ten powód rezygnacji z lokowania kapitału wymienia ponad połowa Polaków121.
Niski poziom zgromadzonych środków
oraz brak kultury efektywnego oszczędza-

nia powodują, że musimy w większym
stopniu korzystać z innych źródeł finansowania inwestycji. Dlatego też do rozwoju
naszej gospodarki potrzebne jest wykorzystanie kapitału zagranicznego. Jedną
z jego form są bezpośrednie inwestycje
zagraniczne (BIZ). Polegają na utworzeniu
i kontroli w dłuższym okresie podmiotu
zależnego w obcym państwie. Takie inwestycje mogą być dokonywane w formie przejęcia krajowego przedsiębiorstwa
przez zagraniczne, fuzji firm z krajowym
i zagranicznym kapitałem, rozbudowy
przedsiębiorstwa będącego w rękach inwestora zagranicznego czy założenia
przez niego nowej firmy. Zgodnie z metodologią OECD jako BIZ w Polsce traktowane są inwestycje, w ramach których
inwestor zagraniczny posiada więcej niż
10% udziałów w kapitale własnym polskiej
firmy.

10.2. KORZYŚCI
Podstawową korzyścią z napływu kapitału zagranicznego jest stymulacja popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego
w gospodarce. Powstałe zakłady produkcyjne wymagają kooperacji z dostawcami, którzy w inwestycji zagranicznej mogą
upatrywać szansy na rozwój. Inwestycja
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zagraniczna tworzy w regionie, w którym powstaje, popyt na dobra i usługi
potrzebne podczas procesu produkcyjnego. W latach 1991–2015 efekty popytowe
napływu BIZ do Polski wyniosły średnio
2% PKB rocznie – stanowiło to 75% wartości inwestycji zagranicznych (pozostałe
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TABELA 9

podatku od osób fizycznych i redukują
wnoszoną przez budżet państwa składkę
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów wskazują, że w czołówce największych płatników CIT w 2017 roku znalazły
się największe banki, spółki Skarbu Państwa, a także
wiele zagranicznych korporacji123 (Tabela 9.). Wyjątkowym przykładem jest
Tyle średniorocznie
w tym zestawieniu Jeroniwynosił efekt
mo Martins, właściciel sieci
popytowy BIZ
Biedronka, zatrudniający
w latach 1991–2015
ponad 65 tysięcy pracow– stanowiło to 75%
ników na umowę o pracę.
wartości inwestycji
Obecnie jest to największy prywatny pracodawca
zagranicznych.
w Polsce124.
BIZ wpływają na zwiększenie zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Jak wynika z Wykresu 11., liczba pracujących
w podmiotach zagranicznych wzrasta
od 2002 roku, gdy wynosiła nieco ponad
0,65 mln osób. W 2011 roku było to już
ponad 1,4 mln, a w 2015 — 1,7 mln126.
Liczba pracujących ogółem wzrosła

Należności podatkowe
wybranych zagranicznych
przedsiębiorstw w Polsce
w 2017 roku
Przedsiębiorstwo
Jeronimo Martins
Volkswagen Poznań
Philip Morris
Pepco
Rossmann

2% PKB

Należny
podatek (w zł)
460 136 645
126 897 182
176 924 862
120 536 156
194 465 660

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu

Indywidualne dane dużych podatników CIT za 2017 r.

125

25% zostało wydane na produkty importowane)122. Z kolei wytworzone produkty
zwiększają wybór dóbr na rynku, wpływając na wzrost jakości życia społeczeństwa.
BIZ są źródłem wpływów finansowych do budżetu państwa oraz samorządów. Przedsiębiorstwa zagraniczne
płacą podatki od zysków, a także od nieruchomości. Wpływając na wyższy poziom
zatrudnienia, zwiększają wpływy z tytułu

WYKRES 11
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0

liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach będących własnością zagraniczną
liczba osób pracujących w podmiotach krajowych
udział osób pracujących w przedsiębiorstwach będących własnością zagraniczną
w liczbie pracujących ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych
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o 2 mln127, z czego prawie 52% tej liczby
stanowią pracujący w firmach zagranicznych. Przedstawione dane sugerują dosyć
istotny wpływ inwestycji zagranicznych
na kreację miejsc pracy.
Obecność inwestorów zagranicznych
niesie ze sobą wzrost płac dla pracowników. Jak wynika z corocznych raportów
Sedlak&Sedlak, tworzonych na podstawie
Ogólnopolskich Badań Wynagrodzeń128,
płace w firmach zagranicznych w Polsce
znacznie przewyższają te proponowane
przez rodzime przedsiębiorstwa. W 2017
roku były to stawki o 40% wyższe – pracownik w spółce z przewagą kapitału zagranicznego mógł średnio zarobić o 1500 zł
miesięcznie więcej, niż w przedsiębiorstwie, w którym dominuje kapitał polski129.
Zauważyć należy, że według tego samego raportu w 2013 roku płace proponowane przez firmy zagraniczne stanowiły
aż 160% kwoty oferowanej przez krajowe130, co może stanowić
o wymuszaniu ogólnego
wzrostu płac przez konkurencyjne zagraniczne korporacje. Za dobry przykład
kwoty oferowanej
może posłużyć szwedzka
przez firmy krajowe.
Jest to wysokość płac IKEA, która – według danych z 2017 roku – ofeproponowanych
ruje swoim pracownikom
pracownikom przez
w Polsce minimalną stawinwestorów zagranicz- kę wynagrodzeń za 1 gonych w 2013 roku.
dzinę pracy o 25% wyższą

160%
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niż wprowadzoną przez polski rząd, co
oznacza, że jej pracownik może zarobić
średnio o 6 tysięcy zł więcej w skali roku
niż w polskim przedsiębiorstwie131.
Inwestycje zagraniczne wpływają
także na spadek nierówności dochodowych. Polskie doświadczenia z inwestorami zagranicznymi pokazują, że,
zwłaszcza w początkowym okresie, inwestycje płynęły do sektorów, w których siła
robocza była relatywnie tania i stanowiła
przewagę konkurencyjną. Wzrost liczby miejsc pracy prowadził do zwiększenia popytu na nią i w konsekwencji – do
wzrostu wynagrodzeń w tych branżach.
Potwierdza to spadek współczynnika
Giniego, mierzącego rozkład dochodów
gospodarstw domowych.

W latach 2004–2013 współczynnik Giniego spadł z 37,6% do poziomu 30,0%
(0% – rozkład jednorodny, im wyższa
wartość, tym większa koncentracja dochodów)132.

Powyższe argumenty wskazują, że BIZ
odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym Polski. Nie należy jednakże jej
ograniczać jedynie do dostarczania środków finansowych pracownikom i sektorowi publicznemu. Inwestorzy zagraniczni
są dostawcami nie tylko kapitału finansowego, lecz także innych czynników produkcji, takich jak umiejętności technologiczne, menedżerskie i marketingowe.
Inwestycjom zagranicznym towarzyszy
często transfer technologii. Wchodząc na
nowy rynek, spółki zagraniczne aplikują
swoje technologie, które zwykle są znacznie bardziej zaawansowane i produktywne
od zastanych w państwie goszczącym. Firmy z kapitałem zagranicznym w przeważającej większości są bardziej innowacyjne
niż typowe przedsiębiorstwa funkcjonujące w ich gałęzi. Według danych z 2014 roku,
międzynarodowe korporacje zatrudniały
ponad dwukrotnie więcej pracowników
prowadzących prace badawcze i rozwo-
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jowe niż wynosiła średnia dla polskiej gospodarki. Przeznaczały także o 40% więcej
środków na inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe133. Obecność inwestorów
zagranicznych wspomaga więc transformację do gospodarki innowacyjnej.
Inwestorzy zagraniczni zdają sobie
sprawę, że osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w długim terminie wiąże się
z rozwojem kompetencji pracowników.
Poza przekazywaniem wiedzy związanej
z wykorzystaniem nowej technologii, firmy wchodzą we współpracę z polskimi
szkołami i uczelniami, tworząc ścieżki edukacyjne dopasowane do wymagań rynkowych, a także oferując programy praktyk
i staży uczniom i studentom. Inwestorzy
zagraniczni umożliwiają pracownikom
rozwój kompetencji u boku doświadczonej zagranicznej kadry kierowniczej, a także nabycie kompetencji w programach
rotacyjnych w zagranicznych oddziałach
przedsiębiorstw. Początkowo odsetek
cudzoziemców w zarządach spółek zagranicznych był bardzo wysoki, jednakże
z czasem, gdy Polacy nabrali doświadcze-

40%

nia i wykształciła się duża
grupa
doświadczonych
menadżerów, spadł i obecnie w większości firm PoO tyle więcej środków
lacy stanowią co najmniej
inwestorzy zagraniczni
dwie trzecie zarządu134.
przeznaczyli
Uzyskane w międzynarona inwestycje
dowym środowisku dow projekty badawczoświadczenie Polacy często
przekuwali na własną dzia-rozwojowe.
łalność gospodarczą.
Wraz z inwestorami zagranicznymi napływa także nowoczesna kultura
organizacyjna. Pracownicy mogą poznać standardy i zasady funkcjonowania
przedsiębiorstw na międzynarodowych
rynkach. Standardy te pozwalają uczynić
pracę produktywniejszą, a dzięki temu
zwiększyć wartość dodaną, wytwarzaną
przez polskich pracowników. Firmy stawiają nacisk na spełnianie norm jakości.
Stosują narzędzia ewaluacji kadr, a także
biorą pod uwagę interesy społeczeństwa
i ochronę środowiska, realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu
(corporate social responsibility, CSR).

10.3. ZAGROŻENIA
Inwestycje zagraniczne nie oznaczają
niestety jedynie korzyści dla gospodarki. Należy mieć na uwadze, że głównym
celem inwestorów zagranicznych jest
osiągnięcie zysku, często kosztem społeczeństwa i gospodarki danego kraju.
Przykładem takich inwestycji są przejęcia
monopoli naturalnych, takich jak linie
kolejowe, energetyczne czy też wodociągi. Właściciel takiej infrastruktury może
dyktować warunki cenowe, obniżając poziom życia mieszkańców.
Niekorzystne dla gospodarki i środowiska inwestycje zagraniczne mogą mieć
także swoje źródło w działaniach politycznych. W ostatnich latach głośno było
o próbie przejęcia dwóch dużych polskich
przedsiębiorstw – Lotosu oraz Azotów –
przez kapitał rosyjski. Akwizycja pierwsze-

go z nich oznaczałaby znaczne uzależnienie rynku polskiego i krajów bałtyckich od
rosyjskich dostaw węglowodorów, a także
osłabienie pozycji rynkowej PKN Orlen.
Z kolei przejęcie Azotów mogłoby zwiększyć uzależnienie od rosyjskiego gazu
i osłabić pozycję rodzimego dostawcy –
PGNiG.

Z punktu widzenia gospodarki zagrożeniem jest potencjalny odpływ kapitału
zagranicznego. Nadejście globalnego
kryzysu miałoby negatywny wpływ na
sektory o największym udziale inwestorów zagranicznych, czyli m.in. przetwórstwo przemysłowe, w których największą
część stanowią przemysł motoryzacyjny
i spożywczy135. Zbyt duży udział inwesty-
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WYKRES 12
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z EKO-INNOWACJE w centrum europejskich polityk

cji zagranicznych zwiększałby wpływ
kryzysów na tych rynkach na polską
gospodarkę. Szczególnie podatne na
wycofanie się inwestorów są zakłady
przemysłowe wytwarzające najbardziej podstawowe elementy do produkcji większych urządzeń. Inwestorzy
tacy poszukują miejsc na fabryki charakteryzujących się niskimi kosztami
operacyjnymi. Praca w nich nie wymaga dużych kwalifikacji i w przypadku
podniesienia się jej kosztów zakłady
są przenoszone w tańsze miejsca. Im
prostszy komponent, tym większe ryzyko przeniesienia produkcji. Dlatego
też z punktu widzenia gospodarki korzystniejsze są zakłady wytwarzające produkty bardziej skomplikowane,
oparte na wiedzy.

Innym przykładem są inwestycje powodujące eksploatację środowiska naturalnego. Z powodu niskich kosztów
produkcji istnieje ryzyko, iż, szczególnie
w sektorze przemysłu ciężkiego i wydobywczego, może dochodzić do przenoszenia produkcji zanieczyszczającej środowisko z krajów macierzystych do Polski.
Ekonomiści OECD uspokajają, „istnieje
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niewiele dowodów empirycznych potwierdzających prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza”136. Pomimo
tych głosów należy uważnie obserwować
przemiany w tym obszarze, ponieważ Polska wypada niekorzystnie w rankingu Eco-Innovation Index.
Zakłady przemysłowe powodują powstawanie negatywnych efektów zewnętrznych, których skutki, takie jak zanieczyszczenie powietrza, ponoszone są
przez lokalną społeczność. Dlatego też
ważne jest tworzenie otoczenia prawnego
przeciwdziałającemu napływowi takich
inwestycji.
Według danych publikowanych od
2010 roku przez Komisję Europejską, Polska znajduje się znacznie poniżej średniej
europejskiej w kontekście ekoinnowacji,
które ograniczają niejednokrotnie negatywny wpływ procesów produkcyjnych
na otoczenie. Indeks ekoinnowacyjności
jest zbiorem 16 wskaźników, usystematyzowanych w pięciu wymiarach tematycznych: wkład ekoinnowacji, działania w zakresie ekoinnowacji, wyniki ekoinnowacji,
efektywność wykorzystania zasobów oraz
wyniki społeczno-gospodarcze137.
Wykres 12. obrazuje zestawienie indeksu innowacyjności Polski, krajów
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postkomunistycznych, takich jak Czechy
oraz Rumunia, oraz europejskich liderów (Szwecji, Danii, Luksemburga, Finlandii oraz Niemiec) w poszczególnych
latach. Pomimo sytuacji poprawiającej
się pod względem ekoinnowacji, nadal
wyraźnie widoczna jest duża dyspro-

porcja pomiędzy Polską a europejskimi
liderami. Dlatego ważne jest otoczenie
prawne przeciwdziałające napływowi
szkodliwych inwestycji oraz wymagające stosowania nowoczesnych technologii w zakresie ochrony środowiska
naturalnego.

10.4. EWOLUCJA BIZ W POLSCE
Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 1990–2015
wyniosła ponad 712 mld zł. W tym ćwierćwieczu czasie co roku do Polski napływało średnio 26 mld zł kapitału rocznie.
Napływ kapitału nie był jednostajny. Po
upadku PRL inwestować w Polsce zaczęły firmy z Europy Zachodniej i USA. Polską
gospodarkę charakteryzował duży popyt
konsumpcyjny i niewielka podaż produktów, dlatego inwestowali u nas głównie
producenci dóbr konsumpcyjnych. Wejście na rynek było jednak utrudnione
przez wysokie cła i taryfy importowe.
W drugiej połowie lat 90. XX wieku zmiany legislacyjne doprowadziły do gwałtownego przyrostu inwestycji zagranicznych
– do 2000 roku napłynął do nas kapitał

o wartości 200 mld zł (w cenach stałych
z 2010 roku). Był to okres przenoszenia
zakładów produkcyjnych „na wschód”. Firmy zagraniczne szeroko uczestniczyły też
w procesie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych. Największa część
inwestycji została ulokowana w przemyśle. Po krótkim spowolnieniu nastąpiło
wejście Polski do Unii Europejskiej. Otwarcie granic na kapitał zagraniczny spowodowało ponowny jego napływ do Polski
szerokim strumieniem. Inwestorzy zagraniczni skupili się tym razem głównie na
branżach usługowych, takich jak telekomunikacyjna i finansowa138. W 2004 roku
(roku wstąpienia do Unii Europejskiej) napłynęły do Polski 44,4 mld zł kapitału zagranicznego (Wykres 13.).

WYKRES 13

Transakcje z tytułu BIZ w Polsce w latach 2000–2016 (mln PLN)
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712
mld zł

Kolejne
spowolnienie
dynamiki napływu inwestycji nastąpiło w latach
2008 i 2013 i dotyczyło
całej Unii Europejskiej.
Pierwsze związane było
to wartość zagranicz- ze światowym kryzysem
nych inwestycji bezpo- finansowym, a drugie –
średnich w Polsce
kryzysem zadłużeniowym
w latach 1990–2015.
w Europie. W latach 2015–
–2016 transakcje z tytułu
BIZ wynosiły ponad 50 mld zł. Dane Narodowego Banku Polskiego za rok 2017
wskazują, że doszło w tym roku do gwałtownego wyhamowania napływu inwestycji zagranicznych. Bilans transakcji
osiągnął wartość zaledwie 34,7 mld zł, co
oznacza spadek o niespełna 44% w stosunku do 2016 roku. Po raz pierwszy od
dawna odnotowano masowe dezinwestycje – inwestorzy zagraniczni sprzedawali
swoje udziały podmiotom krajowym. Na
niższy wynik składały się także instrumenty dłużne – spłaty kredytów przewyższyły
wartość nowo udzielonych139.
Ważnym czynnikiem wpływającym na
spadek napływu kapitału zagranicznego
były także zmiany właścicielskie w Pekao
(przejęcie przez PZU i PFR za niespełna
10,6 mld zł140) oraz w Allegro (przejęcie

przez konsorcjum funduszy – Cinven, Permira i Mid Europa za 3,25 mld dolarów, czyli
12,7 mld zł141). Tendencja spadkowa inwestycji zagranicznych może być także
związana ze spadkiem napływu kapitału
zagranicznego do gospodarek wschodzących po 2010 roku. Innym powodem może
być etap, na którym znajdują się obecne
inwestycje. Na ich początku do kraju napływa więcej środków, ponieważ kapitał
jest tańszy w krajach Europy Zachodniej.
Obecnie wiele inwestycji jest już na etapie
przynoszenia zysków, które mogą być reinwestowane lub wycofywane do kraju macierzystego (w 2015 roku firmy zagraniczne
wypłaciły w formie dywidend o 1,5 mld zł
mniej niż reinwestowały142). Dodatkowo
nie napływa już kapitał, który był konieczny
na początkowym etapie inwestycji.

Innym czynnikiem może być zmiana
struktury inwestycji. Początkowo inwestorzy zagraniczni interesowali się głównie nabywaniem i budowaniem zakładów przemysłowych. Obecnie, mając do
dyspozycji dobrze wykształconą kadrę
pracowniczą w Polsce (zarabiającą wciąż
mniej niż w krajach Europy Zachodniej),
skłaniają się bardziej do zakładania przed-

WYKRES 14

Liczba pracowników SSC (lewa oś) i liczba centrów SSC (prawa oś)
w Polsce w I kwartale lat 2013–2018 oraz prognoza na rok 2019
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siębiorstw usługowych, takich jak centra
usług wspólnych (shared services centrer,
SSC). Pracownicy SSC wykonują zlecenia
nie tylko na użytek wewnętrzny organizacji, z których się wywodzą, lecz także dla
klientów zewnętrznych. Tego typu przedsiębiorstwa z kolei są znacznie mniej kapitałochłonne niż zakłady przemysłowe.

Za argumentem o wzroście znaczenia
SSC w strukturze inwestycyjnej przemawiają dane – w ostatnich latach znacznie
wzrosła zarówno liczba SSC, jak i pracujących w nich osób. Od I kwartału 2013
roku do I kwartału 2018 roku powstało
380 nowych centrów (Wykres 14.). Jeszcze
bardziej wzrosła liczba pracowników SSC
– 127% wzrostu w stosunku do I kwartału
2013 roku. Eksperci szacują, że w I kwartale
2019 roku na rynku będzie funkcjonowało
900 SSC, w których zatrudnienie znajdzie
250 tysięcy osób. O wzroście znaczenia
polskich SSC na arenie międzynarodowej
świadczy obecność trzech polskich miast
w rankingu stu najatrakcyjniejszych miast
pod względem outsourcingu usług, w którym Kraków, Warszawa i Wrocław zajęły
odpowiednio 9., 25. i 58. miejsce143.
W ostatnich latach rządzący zwracają dużą uwagę na jakość inwestorów
zagranicznych. Po latach intensywnego
rozwoju Polska nie potrzebuje już inwestorów, którzy wykorzystują jedynie tanią siłę roboczą i eksploatują środowisko
naturalne. Z punktu widzenia gospodarki
ważne są inwestycje bazujące na zaawansowanych technologiach i wnoszące dużą

34,7
mld zł

wartość dodaną. Chodzi
tutaj o przedsięwzięcia innowacyjne i znajdujące
się na wysokim poziomie
łańcucha dostaw. Charakteryzują się one wyższą
Tylko tyle wyniósł
wartością dodaną produkbilans transakcji
tów, przekładającą się na
BIZ w 2017 roku –
wyższe zyski przedsiębioroznacza to spadek
stwa. Zapewniają rozwój
o niespełna 44%
gospodarki opartej na wiew stosunku
dzy i pozytywnie wpływają
na wysokość wynagrodzeń
do 2016 roku.
pracowników. Przykładami
takich inwestycji z ostatnich lat są fabryka
baterii samochodowych w Kobierzycach
koło Wrocławia (0,5 mld euro inwestycji,
ok. 2500 etatów, w planach produkcja
100 tys. baterii rocznie) oraz fabryka aut
dostawczych Volkswagena pod Wrześnią
(ok. 1 mld euro inwestycji, 3 000 etatów)145.
Poza jakością inwestycji, zaczęto również dostrzegać geograficzną niejednorodność rozłożenia BIZ. Największe
inwestycje są lokowane w okolicach Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Poznania. Z kolei regiony Polski Wschodniej
i Pomorza są praktycznie pomijane przez
inwestorów zagranicznych. Narzędziem
prowadzenia zrównoważonego geograficznie rozwoju gospodarczego miały być
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Okazały
się one jednakże narzędziem niewystarczającym. Dlatego też 10 maja 2018 roku
uchwalono ustawę o wspieraniu nowych
inwestycji tworzącą jedną strefę inwestycji na całym terytorium Polski (szerzej
o niej w Rozdziale 5.).

10.5. WNIOSKI
Polska gospodarka charakteryzuje się
niskimi stopami oszczędności gospodarstw domowych, który przekłada się
bezpośrednio na niskie zdolności do inwestycji. Dlatego dla naszej gospodarki ważne
jest pozyskiwanie kapitału zagranicznego
wspomagającego dalszy rozwój państwa.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pozytywnie wpływają na gospodarkę.
Pozwalają na zwiększenie liczby miejsc
pracy i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Pracownicy mogą liczyć na
większe zarobki w zagranicznych przedsiębiorstwach niż w rodzimych zakła-
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dach pracy. Oferowane pensje powodują
wzrost dobrobytu lokalnej społeczności,
a środki przekazywane w daninach publicznych wzbogacają budżet państwa
i samorządów.
Poza wpływami finansowymi inwestycje zagraniczne przynoszą także szereg
dodatkowych korzyści – m.in. transfer
technologii, dyfuzję wiedzy oraz nowoczesnej kultury organizacyjnej.
Inwestycje zagraniczne mogą stanowić także zagrożenie dla rozwoju gospodarczego. Szczególnie niekorzystne są inwestycje w monopole naturalne, zakłady
wykorzystujące surowce naturalne oraz
środowisko, a także inwestycje o charakterze politycznym.

Niebezpieczeństwem związanym z obecnością inwestorów zagranicznych jest możliwy odpływ kapitału zagranicznego.
W latach 90. XX wieku napływający kapitał lokowany był w zakłady przemysłowe, które jako przewagę konkurencyjną
miały wykorzystywać tanią siłę roboczą.
Wraz z upływem lat zmieniła się specyfika inwestycji zagranicznych w Polsce.
Obecnie inwestorzy dostrzegają wysokie
kwalifikacje polskich pracowników. Dlatego powstaje coraz więcej centrów usług
wspólnych (SSC) oraz zaawansowanych
technologicznie zakładów przemysłowych. Rządzący zwracają także większą
uwagę na zrównoważony geograficznie
rozwój gospodarczy.

120 Lata dla stóp oszczędności poszczególnych krajów – 2017: Szwecja, Norwegia, Holandia, Dania, Włochy, Czechy, Finlandia; 2016:
Luksemburg, Niemcy, Francja, Austria, Słowenia, Estonia, Belgia, Słowacja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Bułgaria, Polska,
Łotwa, Litwa, Cypr; 2015: Węgry.
121 BGŻOptima, Polak oszczędny 2017, Warszawa 2017, por.: https://www.bgzoptima.pl/inwestycje/okiem-eksperta/polak-oszczedny-2017 (02.11.2018).
122 Polityka Insight, Co przyniosły inwestycje zagraniczne, Warszawa 2017, por.: http://bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/11573/Inwestycje_zagraniczne_01.03.pdf (02.11.2018).
123 Ministerstwo Finansów, zob.: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d7d7d587-804b-44f5-addc-c1978c1f3cf3&groupId=764034 (02.11.2018).
124 Od stycznia wyższe wynagrodzenia dla pracowników Biedronki, zob.: http://www.biedronka.pl/pl/news,id,1133,title,od-stycznia-wyzsze-wynagrodzenia-dla-pracownikow-biedronki (02.11.2018).
125 Ministerstwo Finansów, zob.: https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/id/6455564
(02.11.2018).
126 Bank Danych Lokalnych, zob.: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/1968?back=True&fbclid=IwAR3HviI-bWuWVes8JkFSKAY3qHBXLQ-13MnCmyK3qddSUyJF3oUAxQHxPWA (02.11.2018).
127 Bank Danych Lokalnych, zob.: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/1967?back=True&fbclid=IwAR1-U93rspIlY--xvNxO0QygU5I-Gn5iD90QuzY7BWkGutflft9gNlYIli0 (02.11.2018).
128 Sedlak&Sedlak, Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW), Kraków 2017.
129 Sedlak&Sedlak, Raport płacowy Sedlak & Sedlak, Kraków 2017.
130 Sedlak&Sedlak, Raport płacowy Sedlak & Sedlak, Kraków 2013.
131 Deloitte, IKEA. Made in Poland. Raport Deloitte Advisory, zob.: http://ikeawpolsce.pl/docs/raport_IKEA.pdf (02.11.2018).
132 GUS, Polska w OECD 1996–2016, Warszawa 2016.
133 Polityka Insight, dz. cyt.
134 Tamże.
135 NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku, 2018, por.: http://
www.nbp.pl/publikacje/ib_raporty/raport_ib_2016.pdf (02.11.2018).
136 OECD, Foreign Direct Investment for Development, Paris 2002, zob.: https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959815.pdf (02.11.2018).
137 Eco-innovation Index, zob.: http://www.eco-innovation.eu/index.php/eco-innovation-index (04.10.2018).
138 Polityka Insight, tamże.
139 NBP, Zagraniczne inwestycje… tamże.
140 Bank Pekao S.A., Podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A., Raport bieżący 28/2017, Warszawa 2017.
141 https://www.cinven.com/where/investments/allegro/ (02.11.2018).
142 Polityka Insight, tamże.
143 Tholons, Tholons 2016 Top 100 Outsourcing Destinations, 2016, zob.: http://www.tholons.com/Tholonstop100/Tholons_
Top_100_2016_Executive_Summary_and_Rankings.pdf (02.11.2018).
144 ABSL, Business Services Sector in Poland 2018, Warszawa 2018, por.: https://absl.pl/wp-content/uploads/2018/06/raport_
absl_2018_EN_180527_epub.pdf (01.11.2018).
145 MIiR, Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Warszawa 2017, por.: https://www.miir.gov.pl/media/55187/Analiza_wplywu_zbudowanej_infrastruktury_drogowej_www.
pdf (02.11.2018).
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 Servier jest firmą o zasięgu globalnym. Zatrudnia
ponad 21 600 pracowników w 148 krajach
 Servier jest obecne w Polsce 25 lat
 Servier zatrudnia w Polsce około 500 pracowników
 18 lat działa w Polsce Międzynarodowy Ośrodek
Badań Klinicznych, który koordynuje badania
prowadzone w Polsce, Czechach, na Słowacji
i Ukrainie oraz nadzoruje niektóre projekty badawcze na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii
 Zakład Produkcyjny Servier działa od 20 lat
 Blisko 100% leków przeznaczonych dla polskich
pacjentów powstaje w Zakładzie Produkcyjnym
Servier w Warszawie
 Dzięki inwestycji firmy Servier w Fabrykę leków
produkcja wzrosła o 650%

 45% produkcji z Fabryki Servier trafia na
eksport
 W ciągu 3 lat udało się obniżyć zużycie energii
elektrycznej w Fabryce Servier o 16%, co przelicza się na 1000 ton CO2 mniej w atmosferze
 W 2015 roku poprzez recykling papieru Zakład
Produkcyjny Servier przyczynił się do uratowania
700 drzew
1
 6 lat firma realizuje kampanię edukacyjno-profilaktyczną Servier dla Serca
1
 1 lat firma realizuje kampanię edukacyjną
Forum Przeciw Depresji
2
 lata firma realizuje kampanię społeczną Servier
– wyłącz raka
 Ponad 72 000 pacjentów została objętych badaniami profilaktycznymi w ramach kampanii firmy Servier
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Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) to analiza wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską
gospodarkę i społeczeństwo. Finałem
procesu oceny jest otrzymanie przez inwestora certyfikatu wraz z informacją
o liczbie punktów otrzymanych w każdej
z czterech głównych kategorii.
Otrzymanie certyfikatu OWIZ jest potwierdzeniem pozytywnego wpływu, jaki
inwestor zagraniczny wywiera na polską
gospodarkę, uwiarygodnieniem w negocjacjach z administracją centralną i samorządową oraz narzędziem zwiększenia
zaufania wśród lokalnych partnerów biznesowych i klientów finalnych.
Pierwszym etapem procesu certyfikacji jest analiza 6 obszarów krytycznych.
Pozytywne przejście tej część audytu
umożliwia przeprowadzenie analizy w 4
obszarach docelowych tj. „Gospodarka
i Zakorzenienie”, „Innowacyjność”, „Kapitał
Ludzki” i „Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna”.

GOSPODARKA I ZAKORZENIENIE
Jednym z najważniejszych elementów
oceny wpływu inwestora zagranicznego
na gospodarkę kraju, w którym prowadzi
działalność gospodarczą, jest stopień jego
powiązania z lokalnymi przedsiębiorcami,
rodzaj prowadzonej działalności, trwałość
jego obecności wyrażona w wielkości zaangażowanej kapitału oraz obecność centrów usług. Dobry inwestor zagraniczny to
taki, który ma długookresowe plany obecności w kraju goszczącym.

INNOWACYJNOŚĆ
Wysoka innowacyjność inwestora zagranicznego jest istotnym atutem. Z jednej
strony dochodzi do kształtowania i rozwijania kapitału ludzkiego oraz poszerzania
wiedzy pracowników, z drugiej zaś umożliwia transfer technologii i mobilizuje pozostałe podmioty z branży do podejmowania dodatkowych działań zwiększających
ich konkurencyjność. Innowacyjność jest
bodźcem, który pobudza zarówno ludzkie
umysły, jak i całą gospodarkę.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wśród wyzwań rozwojowych
kraju wymieniony jest cel w postaci „wyższego poziomu produktywności stosowanych technologii oraz innowacyjności
produkcji” co ma zagwarantować „poprawę partycypacji w łańcuchu produkcji
globalnej przetworzonych wyrobów przemysłowych.” Istotność tego wskaźnika
jest ściśle związana ze strategiczną polityką rządu wobec inwestorów.

KAPITAŁ LUDZKI
Kapitał ludzki nazywany jest bogactwem organizacji. Jest to czynnik silnie
dynamizujący globalną gospodarkę XXI
wieku, w której dominuje wiedza i szybki rozwój technologiczny. Kapitał ludzki
tworzy niematerialną wartość przedsiębiorstwa i składa się z umiejętności, doświadczenia i wiedzy posiadanej przez
pracowników.
Rozwój kapitału ludzkiego i tworzenie
wartościowych miejsc pracy to czynniki
korzystne dla Polski. Od inwestora wymagać można nie tylko przestrzegania
prawa pracy, lecz także równego i uczciwego traktowania polskich pracowników
i zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków. W takich działaniach
mieści się rozwijanie umiejętności i zwiększanie wiedzy zatrudnionych poprzez
szkolenia, zatrudnianie Polaków na wysokich stanowiskach i stanowiskach wyspecjalizowanych (np. w centrach B+R),
zapewnienie dobrych warunków zatrudnienia, w tym atrakcyjnych pensji, tworzenia stabilnych etatów i budowa pozytywnej kultury organizacyjnej.
Rozwój kapitału ludzkiego jest kwestią trudno mierzalną. Dlatego też część
wskaźników przyjmuje wartości liczbowe,
natomiast część podlega ocenie opisowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Poza wymaganą prawnie działalnością
(taką jak zdobycie odpowiednich pozwoleń czy prowadzenia ewidencji) przedsiębiorca może podejmować dodatkowe

83

ROZDZIAŁ 11

działania na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego. Dobrym inwestorem zagranicznym jest taki, który nie tylko dba
o wypełnienie wymogów prawnych, lecz
także, zgodnie z posiadaną wiedzą, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze z własnej woli oraz
podejmuje się działań, które mają na celu
ochronę przyrody i zachowanie jej wysokich walorów. W tej kategorii badana jest
również jakość współpracy inwestora zagranicznego ze społecznościami lokalnymi. Sprawdzana jest nie tylko dostępność
i jakość kanałów standardowych kanałów
komunikacji, lecz także to, czy są podejmowane inne, nieszablonowe działania.

„ODPOWIEDZIALNY PARTNER
– PROGRAM CERTYFIKACJI
INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH”
OWIZ jest elementem programu „Odpowiedzialny Partner – Program Certyfikacji Inwestorów Zagranicznych”, którego
celem jest wyeksponowanie wysokiej klasy inwestorów zagranicznych mających
największy i najlepszy wpływ na polską
gospodarkę i społeczeństwo. Chcemy,
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żeby opinia publiczna, ze szczególnym
uwzględnieniem klasy politycznej, miała świadomość, którzy inwestorzy zagraniczni zasługują na docenienie i indywidualną uwagę. Dobór organizatorów
programu daje gwarancję realizacji jego
założeń. Fundacja Republikańska jako
społeczno-polityczny think tank odpowiada za zaplecze eksperckie i koncepcję,
a Polska Agencja Prasowa oferuje wsparcie medialne.

WYNIKI OWIZ
DLA SERVIER POLSKA:
Gospodarka i Zakorzenienie: 7,58/10
Kapitał Ludzki: 8,96/10
Innowacyjność: 8,06/10
Ochrona Środowiska
i Społeczność Lokalna: 8,00/10

WYNIKI OWIZ DLA SAMSUNG
ELECTRONICS POLSKA:
Gospodarka i Zakorzenienie: 5,83/10
Kapitał Ludzki: niebadane
Innowacyjność: 8,83/10
Ochrona Środowiska
i Społeczność Lokalna: 7,45/10

n Samsung Poland R&D Center

– największe po Korei centrum rozwoju i badań,
firma tworzy nowe standardy innowacyjności
i dba, by rozwiązania konstruowane przez polskich inżynierów były wykorzystywane do produkcji flagowych urządzeń marki dostępnych na
wszystkich kontynentach

n Samsung jest obecny w Polsce
od ponad 20 lat
n System Tizen i SMART TV

są opracowywane m.in. przez polskich inżynierów i stanowią serce telewizorów, a także smartwatchy sprzedawanych na całym świecie

n Samsung działa według Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez ONZ w 2015
roku podczas szczytu Agendy Zrówno-

ważonego Rozwoju 2030

n Samsung zatrudnia w Polsce blisko
7 tysięcy osób
n Samsung wydał poradnik Aktywność na
Start mający na celu przekazanie dzieciom
podczas wspólnych zabaw podstawowej wiedzy
z zakresu programowania

n Samsung wydał poradnik Rodzinny
Przewodnik – obowiązkową pozycję dla

każdej rodziny, w której zarówno więzi rodzinne,
jak i technologia odgrywają ważne role

n W programie Mistrzowie Kodowania wzięło
udział ponad 1700 placówek, prawie 4000
nauczycieli i 100 000 uczniów
n 120 zorganizowanych wydarzeń branżowych
od kwietnia 2017 w ramach projektu Inkubator
Samsunga
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