




Plan prezentacji

� Wprowadzenie – bezpośrednie inwestycje zagraniczne
� Definicja
� Na czym polegają BIZ - klasyfikacje
� Wady i zalety BIZ

� Uwarunkowania napływu BIZ do gospodarki 
� Zalety i wady Polski jako miejsca ulokowania kapitału 

przez inwestorów w zakresie BIZ
� Polska na tle innych państw w obszarze BIZ
� Napływy BIZ do Polski

� Analiza napływów BIZ w latach 2000-2014
� Struktura geograficzna napływów BIZ do Polski w 2014 r.
� Struktura sektorowa napływów BIZ do Polski w 2014 r. 



Plan prezentacji c.d.
� Zobowiązania z tytułu BIZ w Polsce

� Analiza wysokości zobowiązań w latach 2000-2014 

� Struktura geograficzna zobowiązań z tytułu BIZ w Polsce ze 
względu na kraj pochodzenia

� Struktura geograficzna zobowiązań z tytułu BIZ w Polsce ze 
względu na miejsce lokowania kapitału

� Struktura sektorowa zobowiązań z tytułu BIZ

� Struktura kapitałowa BIZ w Polsce
� Korporacje transnarodowe a podatki
� Instrumenty wsparcia dla inwestorów zagranicznych

� Wsparcie instytucjonalne

� Wsparcie rządowe - granty

� Wsparcie regionalne

� Wsparcie Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie

� Podsumowanie



Wprowadzenie

� Definicja
� Podział BIZ ze względu na 3 różne kryteria 

klasyfikacyjne:
1. według formy zaangażowania 
inwestycyjnego
2. według zróżnicowania strategii działania 
inwestorów w krajach goszczących
3. według zróżnicowania motywów 
inwestycyjnej ekspansji

� Pozytywne i negatywne aspekty BIZ:
1. z punktu widzenia państwa goszczącego
2. z punktu widzenia inwestora



Uwarunkowania napływu BIZ go 

gospodarki

� Polityka kraju w stosunku do BIZ

� Uwarunkowania ekonomiczne

- związane z rynkami

- związane z zasobami i aktywami

- związane z efektywnością

� Uwarunkowania instytucjonalne i 

społeczne





Polska – najważniejsze czynniki 

wpływające na decyzje inwestorów w 

lokacji kapitału
ZALETY

� Położenie

� Członkowstwo w EU

� Chłonność rynku

� Siła robocza –
tania/wykwalifikowana

� Dostęp do źródeł 
finansowania

WADY

� Brak stabilności 
politycznej

� Fiskalizm

� Utrudnienia 
regulacyjne

� Słaba jakość 
infrastruktury



Jak wypada Polska na tle innych 

państwa jeśli chodzi o BIZ?

� Dwa przełomowe momenty:

2004 r.

2014 r.

� Tendencja wzrostowa, następnie 

spadkowa. Pytanie co będzie dalej?



Analiza BIZ w Polsce

Napływy BIZ
Zobowiązania

z tytułu BIZ

Struktura
geograficzna

Struktura
sektorowa

Struktura
kapitałowa



Napływ BIZ do Polski w latach

2000-2014



Struktura geograficzna napływów BIZ 

do Polski w 2014 r.



Struktura sektorowa napływów

BIZ do Polski

Przetwórstwo przemysłowe - 2.711 mln EUR

Branża motoryzacyjna - 1.039 mln EUR

Usługi - 5.531 mln EUR

Sektor ICT –
1.686 mln EUR

B+R - 1.636 mln 
EUR

Nieruchomości -
1.486 mln EUR



Zobowiązania z tytułu BIZ w 

latach 2000-2014



Struktura geograficzna zobowiązań

z tytułu BIZ – kraj pochodzenia



Najwięksi inwestorzy zagraniczni

29,6 mld EUR (17,2%)

2575 firm
(560 dużych) 

Przetwórstwo
przemysłowe

ING Group, KPMG, 
Cinema City, Unilever, 

Heineken, Philip Morris, 
UPC, Shell

28 mld EUR (16,3%)

6041 firm
(719 dużych)

Przetwórstwo
przemysłowe

Bayer, BMW, MAN, 
Volkswagen Group, 

Tchibo, Innogy, 
Deutsche Bank, 

Siemens, ThyssenKrupp

20,4 mld EUR (12%)

1211 firm
(329 dużych)

Zdywersyfikowane

Arcelor Mittal, Avon, 
Empik Centrum 

Inwestments, Best 
Eastern Hotels



Struktura geograficzna zobowiązań z 

tytułu BIZ – miejsce inwestycji

Mazowieckie (56%)

Śląskie (10%) 
Wielkopolskie (7,5%) 
Dolnośląskie (5,6%)

Lubelskie (<1%)



Struktura sektorowa zobowiązań

z tytułu BIZ w Polsce



Struktura kapitałowa BIZ w Polsce

77,40%

22,60%

Struktura kapitałowa BIZ

Kapitał Własny i Reinwestowane Zyski Instrumenty Dłużne



Korporacje transnarodowe a podatki

� Jaka jest skala problemu i czego ów 

problem dotyczy

� Google, Facebook i inne korporacje





Instrumenty wsparcia inwestorów

Wsparcie 
instytucjonalne

Granty
rządowe (MR)

Wsparcie 
regionalne

Fundusze
Europejskie



Wsparcie instytucjonalne
Polska Agencja

Informacji i 
Inwestycji

Zagranicznych

Usługi
doradcze

Wsparcie przy
lokalizacji
inwestycji

Otoczenie
prawno-

ekonomiczne

Wsparcie 
inwestycji

Centra Obsługi
Inwestora

Usługi
informacyjne

o regionie

Samodzielna
obsługa

inwestorów



Granty Rządowe – Ministerstwo

Rozwoju



Wsparcie regionalne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE).

14 stref działających do 2026 r.

Preferencyjne warunki podatkowe, 
ułatwiony proces zatrudniania, dobra
infrastruktura

Przyspieszają rozwój gospodarczy
regionów, pomagają zagospodarować
majątek poprzemysłowy, tworzą miejsca
pracy

Poziom samorządowy - Zwolnienia z podatku od nieruchomości



Fundusze Europejskie

82,5 mld EUR dla Polski z 
unijnej polityki spójności w 

latach 2014-2020

Krajowe, regionalne i 
ponadregionalne

programy operacyjne

Horyzont 2020

Inwestycje o dużym
znaczeniu dla gospodarki, 

B+R, innowacje

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

Rozwój klastrów

Fundusze
Europejskie



Podsumowanie



Dziękujemy za uwagę ☺


