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Podsumowanie
Polska gospodarka jest jedną z najsilniejszych w Europie. Stabilny system bankowy, stały wzrost
wartości wskaźnika PKB oraz odporność na wahania na rynkach finansowych sprawiają, że jest to
dobre miejsce do lokowania inwestycji.
Przejrzyste regulacje prawne oraz wewnętrzna polityka państwa stanowią istotną wartość dla firm
chcących prowadzić interesy w Polsce.
Czynnikami sprzyjającymi pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych jest rosnąca wartość handlu
zagranicznego, duży popyt wewnętrzny oraz niskie koszty zatrudnienia.
Położenie w centralnej Europie, na skrzyżowaniu szlaków transportowych wschód-zachód i północ
-południe oraz dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej sprawiają,
że inwestorzy chętnie lokują w Polsce międzynarodowe centra dystrybucyjne i logistyczne.
Pozyskane fundusze unijne umożliwiają rozwój infrastruktury transportowej oraz wsparcie finansowe
przedsiębiorstw. Polska jest największym, wśród nowych państw członkowskich, beneficjentem
funduszy europejskich w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.
Poza wsparciem z puli funduszy Unii Europejskiej (UE), do dyspozycji inwestorów są także wysokie
granty rządowe, które można uzyskać prowadząc działalność w sektorze: motoryzacyjnym,
elektronicznym oraz produkcji sprzętu AGD, lotniczym, biotechnologicznym, rolno-spożywczym,
nowoczesnych usług i działalności badawczo-rozwojowej (R&D).
Dodatkowe środki na rozwój, mogą otrzymać też firmy działające w innych branżach, pod warunkiem
spełnienia wymagań w zakresie minimalnych nakładów inwestycyjnych i utworzenia nowych miejsc
pracy.
Atrakcyjne warunki do inwestowania gwarantuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)
rozlokowanych na terenie całego kraju.
W obrębie SSE firmy mogą działać na preferencyjnych warunkach oraz na specjalnie przygotowanym
terenie, korzystając z innych ulg podatkowych, bez konieczności płacenia podatku dochodowego.
Sektory polskiej gospodarki o największym potencjale to: motoryzacja, przemysł lotniczy,
biotechnologia, IT, nowoczesne usługi biznesowe i R&D, przemysł elektroniczny i AGD, przemysł
spożywczy, rolnictwo i ogrodnictwo. Wiele z tych sektorów to dziedziny stanowiące priorytet
gospodarczy i inwestując w nie, można uzyskać korzystne wsparcie ze strony państwa.
Sprzyjające warunki do inwestowania w Polsce znajdują swoje odzwierciedlenie w liczbie i wartości
zrealizowanych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Polska jest liderem
w regionie pod względem napływu inwestycji oraz powiązanej z nimi liczby nowych miejsc pracy.
Dynamicznie zmienia się profil BIZ w Polsce. Przetwórstwo przemysłowe, będące do niedawna
dominującym typem inwestycji, stopniowo ustępuje miejsca usługom wysokospecjalistycznym.
Rośnie liczba międzynarodowych centrów usług biznesowych i R&D, a wartość inwestycji w tym
sektorze w niedługim czasie zbliży się do nakładów na przemysł. Branża biotechnologii będąca jedną
z polskich specjalności zawdzięcza swój szybki rozwój solidnemu zapleczu w postaci wielu ośrodków
naukowych oraz dużej liczbie specjalistów z kierunkowym wykształceniem.
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Wysokiemu wzrostowi zainteresowania inwestowaniem zarówno w ośrodki naukowe,
technologiczne oraz usługi biznesowe sprzyja fakt, iż Polska jest zagłębiem dostępnej, bardzo
dobrze wykształconej i wysokospecjalistycznej kadry. Znajomość języków obcych oraz bliskość
kulturowa sprawiają, że pracownicy cieszą się uznaniem zachodnioeuropejskich inwestorów. Polscy
studenci i naukowcy są laureatami wielu międzynarodowych konkursów i programów oraz autorami
odkryć naukowych i technologicznych o dużym znaczeniu (jak np. technologia wytwarzania
niebieskiego lasera).
Duża liczba studentów, absolwentów oraz popularność szkół i uczelni technicznych pozwala
prognozować dużą podaż wyspecjalizowanych pracowników w najbliższych latach.
Polski rynek pracy dobrze się rozwija, bezrobocie sukcesywnie maleje, a napływ wykwalifikowanych
pracowników zza wschodniej granicy przekłada się na dalszy wzrost atrakcyjności polskiego
rynku. Najbardziej poszukiwanymi przez pracodawców są: wykwalifikowani pracownicy fizyczni,
inżynierowie i technicy oraz specjaliści IT i programowania.
Polska zajmuje 3. miejsce w Europie pod względem liczby miejsc pracy, które zostały stworzone
dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, oraz 7. miejsce w Europie w kategorii liczby
projektów BIZ. Pod względem wartości, napływ BIZ do Polski w 2014 r. był dużo większy niż do
innych krajów regionu. Największe kwoty inwestycji przypadają na przetwórstwo przemysłowe,
działalność finansową i ubezpieczeniową oraz handel hurtowy i detaliczny. Inwestorzy, według
miejsca rejestracji firmy, pochodzą głównie z Holandii, Niemiec i Luksemburga.
Niemcy to najważniejszy partner handlowy Polski. Inwestorzy zza Odry chętnie lokują swoje
przedsiębiorstwa w Polsce, która w minionym roku, po raz trzeci z rzędu została uznana przez nich
za najatrakcyjniejszą lokalizację biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Niemieckie firmy
inwestują głównie w przetwórstwo przemysłowe, ale coraz większym zainteresowaniem cieszą się
również nowoczesne usługi dla biznesu oraz IT.
Zadowolenie zagranicznych inwestorów ma także odbicie w wynikach wielu znaczących rankingów
oraz w raportach. W najnowszym badaniu EY „European Attractiveness Survey” Polska została
zdefiniowana jako „magnes inwestycyjny” regionu UE, wyprzedzając pozostałe kraje CEE.
Z badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
we współpracy z Grant Thornton oraz bankiem HSBC, wynika że 98% zagranicznych inwestorów
jest zadowolonych, że weszło na Polski rynek i zrobiłoby to ponownie. Najnowszy raport Banku
Światowego „Doing Business 2015”, wskazuje Polskę jako najlepsze miejsce do inwestowania
w Europie Środkowej. Zdaniem inwestorów, atrakcyjność inwestycyjna Polski wynika z połączenia
czynników gospodarczych i społecznych, z dobrze dopasowaną ofertą zachęt inwestycyjnych
i pomocy publicznej. Do inwestowania w Polsce przyciąga także centralne położenie w Europie,
integracja z EU, konkurencyjne ceny transportu i materiałów, duży rynek wewnętrzny i dobra
komunikacja z rynkami Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
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Polska gospodarka rozwija się i jest liderem
w Europie
Stabilna gospodarka
Silna gospodarka, stabilna
sytuacja finansowa i napływ
inwestycji zagranicznych
uczyniły Polskę jednym
z najszybciej rozwijających się
krajów w UE.

Polska jest największą i najsilniejszą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dzięki dobrze prowadzonej polityce gospodarczej, Polska okazała się najbardziej
odporną na kryzys gospodarką w Unii Europejskiej i jako jedyna z 28 krajów UE,
utrzymała dodatni wzrost PKB.
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka rozwijała
się w 2014 r. w tempie 3,3%, tj. znacznie szybciej niż wyniosło średnie tempo
wzrostu w strefie euro (0,9%). Prognoza wzrostu polskiego PKB na 2015 r.
wynosiła 3,5% wobec 1,5% w strefie euro.
Polska ma też zdrowy system bankowy i relatywnie niski poziom długu
publicznego, dzięki czemu uniknęła kryzysów finansowych, które stały się
udziałem kilku krajów europejskich.

Stały wzrost wartości handlu zagranicznego
Handel zagraniczny pełni od wielu lat istotną rolę w polskiej gospodarce. W ciągu
ostatniego ćwierćwiecza, eksport wzrósł blisko 21-krotnie, przy zbliżonej dynamice
wzrostu importu. Oprócz szybko rosnącego wolumenu wymiany, zmienia się
również struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego. Największymi
partnerami handlowymi Polski są Niemcy i kraje Unii Europejskiej oraz Rosja.
W ostatnich latach dołączyły do tego grona Chiny, które obecnie są trzecim
najważniejszym partnerem handlowym Polski.
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Ponadto, polscy przedsiębiorcy coraz aktywniej poszukują nowych rynków zbytu,
głównie w Azji i Afryce, czego efektem jest wzrost wymiany handlowej m.in.
z Algierią (dwukrotny wzrost eksportu w 2013 r.) czy Zjednoczonymi Emiratami
Arabskimi (wzrost o 48%). Obecnie głównymi towarami eksportowymi są części
i akcesoria motoryzacyjne, artykuły spożywcze i meble. Z kolei importowane są
przede wszystkim maszyny i urządzenia, paliwa, surowce mineralne i chemikalia.

Handel zagraniczny Polski w latach 2005-2014 (mld EUR)
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Struktura polskiego eksportu
według krajów w 2014 roku
Niemcy
26%

Inne
47%

Rosja
4%

Włochy
5%

Francja
6%

Wielka Brytania
6%
Czechy
6%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2015

4

| LeasingTeam Group

Struktura polskiego importu
według krajów w 2014 roku
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Chłonny rynek wewnętrzny
Ponad trzydziestoośmiomilionowe społeczeństwo tworzy atrakcyjny i wciąż
jeszcze nienasycony rynek zbytu dla wielu produktów oraz usług. Szybki
wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych daje wielu branżom doskonałe
perspektywy rozwoju. Rośnie konsumpcja i eksport w relacji do PKB. W obu tych
kategoriach spadki spowodowane globalnym kryzysem gospodarczym były bardzo
krótkotrwałe i płytkie.

Niskie koszty zatrudnienia
Koszty zatrudnienia w Polsce są na jednym z najniższych poziomów w całej Unii
Europejskiej. Rosną one w znacznie wolniejszym tempie niż na przykład w Rumunii
i Bułgarii. Różnice w stawkach godzinowych pomiędzy poszczególnymi krajami
są bardzo duże. W 2014 r. uśredniony godzinny koszt pracy w 28 krajach UE
wyniósł 24,60 EUR. Najwyższą stawkę odnotowano w Danii – 40,30 EUR,
a najniższą w Bułgarii – 3,80 EUR. W Polsce koszt ten wyniósł 8,40 EUR.

Porównanie kosztów pracy w krajach UE
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Idealne położenie i rozwinięta infrastruktura
Centralne położenie Polski
w Europie przyciąga inwestorów zagranicznych szukających możliwości sprawnej
i szybkiej realizacji dostaw
dla klientów działających
na rynkach CEE, które dzięki
rozszerzeniu obszaru UE
generują dynamiczne
wzrosty wartości współpracy
handlowej.

Kolejnym atutem Polski jest jej położenie w centrum Europy, na skrzyżowaniu
transkontynentalnych korytarzy transportowych. Bliskość największych gospodarek
Unii Europejskiej (przede wszystkim Niemiec) oraz łatwy dostęp do rynków
położonych za wschodnią granicą UE są szczególnie ważne dla inwestorów, którzy
otwierają swoje zakłady produkcyjne z myślą o eksporcie. Korzystają oni z coraz
nowocześniejszej infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i portowej, dynamicznie
rozbudowywanej w ostatnich latach. Dogodne położenie na skrzyżowaniu dróg
wiodących ze wschodu na zachód i z północy na południe sprawia, że Polska
uznawana jest za bramę Unii Europejskiej i stanowi idealne miejsce na inwestycje.
Zagraniczni inwestorzy budujący centra logistyczne w Polsce wysoko cenią
nie tylko dogodne położenie kraju, ale też atrakcyjną ofertę dostawców z rynku
polskiego.

Rozwój infrastruktury transportowej
W minionej perspektywie środków UE, 27% wydatków związanych było
z rozwojem infrastruktury transportowej, zwłaszcza drogowej. Dzięki funduszom
udało się zmodernizować ok. 8500 km dróg i wybudować ok. 850 km. Według
danych Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, na koniec 2014 r. w Polsce było:
1553,2 km autostrad i 1492,5 km dróg ekspresowych. W realizacji pozostawało
513,5 km, a w ramach nowo realizowanych inwestycji drogowych trwały
postępowania przetargowe obejmujące ok. 900 km dróg.
Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który otrzymał decyzje
zatwierdzające dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020 dla 11 projektów drogowych. W dniu 16 marca 2016 r.
Komisja Europejska zatwierdziła 10 z nich. Ich łączna wartość to 3,3 mld EUR,
zaś kwota dofinansowania to 1,68 mld EUR.
W latach 2011-2015 zrealizowano znaczące inwestycje w infrastrukturę
kolejową oraz tabor. Na koniec 2014 r. istniało w Polsce ponad 19 tys. km linii
kolejowych. Według PAIiIZ, w latach 2016-2023 planowane jest zwiększenie
wydatków na rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej do 7,7 mld EUR
– z czego 5,1 mld EUR pochodzić będzie z funduszy UE. Kontynuowana
będzie modernizacja i rewitalizacja istniejącej sieci, w tym szybkiej kolei między
największymi miastami. Zakładane prędkości przejazdowe mają wynosić 160 km/h
dla połączeń pasażerskich, oraz 120 km/h dla połączeń towarowych. Polska spółka
kolejowa PKP Cargo to drugi pod względem wielkości towarowy przewoźnik
w UE, który dysponuje 25 terminalami przeładunkowymi w najważniejszych
punktach w Polsce (6 z nich znajduje się w pobliżu wschodniej granicy), 2 centrami
logistycznymi i 5 terminalami kontenerowymi.
Transport morski oraz śródlądowy to jeden z priorytetów rządu. W obecnej
perspektywie finansowej UE, planowane są inwestycje w transport morski
o łącznej wartości 1,5 mld EUR, co stanowi 2,5 krotny wzrost w relacji do lat
2007-2013. Polska posiada 3 morskie terminale przeładunkowe: Port SzczecinŚwinoujście, którego moc przeładunkowa w 2014 r. wynosiła 78,4 tys. TEU (twentyfoot equivalent unit, jednostka pojemności - około 39m3), a planowane inwestycje do
2020 r. sięgną 302 mln EUR; Port Gdynia, o mocy przeładunkowej ponad 850
tys. TEU w 2015 r. oraz Port DCT Gdańsk, którego moc przeładunkowa w 2015 r.
przekroczyła 1,5 mln TEU , a do 2020 r. zwiększy przepustowość do 4,5 mln TEU.
Obroty ładunkowe w portach morskich sukcesywnie rosną – w 2014 r. wyniosły
68,9 mln ton, tj. o 7,2% więcej niż w 2013 r.
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Ze względu na swoje położenie, Polska dynamicznie
rozwija swoją infrastrukturę
logistyczną.

W Polsce działa kilkanaście międzynarodowych portów lotniczych. Największe
w kraju lotnisko Chopina w Warszawie, obok lotnisk w Katowicach oraz Gdańsku,
jest ważnym hubem przeładunkowym dla lotniczego transportu towarowego.
Powstający na warszawskim Okęciu terminal kurierski, którego oddanie planowane
jest na 2017 r., będzie jednym z najnowocześniejszych w tej części Europy.
Według PAIiIZ, prognozowany wzrost polskiego sektora transportu lotniczego
w latach 2014-2019 wynosił będzie w tempie średniorocznym 3,7%.

Struktura polskich przedsiębiorstw
W 2014 r. sektor usług stanowił największą grupę przedsiębiorstw i wygenerował
64,3% polskiego PKB. W obszarze tym dominują firmy zajmujące się dystrybucją,
lecz przewiduje się, że do 2021 r. transport, gospodarka magazynowa i łączność
będą rosły średnio o 2,7% w skali roku.
Łączna wartość sprzedanej produkcji przemysłu w 2013 r. wyniosła 267 mld EUR.
Według Oxford Economics, w latach 2011 - 2021 wzrost produkcji przemysłowej
w Polsce wyniesie średnio 3,7% rocznie. Prognozuje się, że wzrost produkcji
w ciągu najbliższych lat będzie wyższy niż wzrost PKB, dochodząc do średniej
rocznej 4,3% w 2021 r. W sektorze budowlanym do 2021 r. spodziewany jest
wzrost średnio o 4% rocznie.

Wielki potencjał sektorowy
Elektronika
W ostatnich latach polski
przemysł elektroniczny stał się
jednym z najbardziej
znaczących w Europie.

W Polsce ulokowane są wytwórnie wielu renomowanych producentów urządzeń
elektronicznych i domowych, takich jak: Alcatel-Lucent, Dell, Humax, LG,
TCL Corporation, Flextronics.
Według szacunków PMR Research, rynek detaliczny RTV, AGD i sprzętu
elektronicznego w 2014 r. był wart 5,3 mld EUR, a w 2015 r. prognozowano
wzrost o 1,8%, do 5,4 mld EUR.
Około 50% europejskiej produkcji telewizorów LCD pochodzi z Polski. Inwestycje
zagraniczne obejmują także segmenty elektroniki do komputerów, telekomunikacji
oraz komponentów audio i video.

Lotnictwo
Polska ma ponad 80-letnie tradycje w przemyśle lotniczym. Polska branża
lotnicza obejmuje zarówno produkcję samolotów i części, konserwację i remonty,
jak i badania naukowe oraz szkolenia pilotów. Silna pozycja Polski w tej gałęzi
przemysłu przyciąga wiele międzynarodowych firm przemysłu lotniczego.
Produkcja jest eksportowana w ponad 90%.
Według danych PAIiIZ, w Polsce działa ponad 120 przedsiębiorstw prowadzących
działalność w sektorze lotniczym i około lotniczym z roczną sprzedażą na poziomie
800 mln EUR, zatrudniających łącznie ponad 23 tys. pracowników.
Oprócz dużych zakładów, wiele polskich małych i średnich przedsiębiorstw
dostarcza komponenty lotnicze dla takich firm jak Boeing, Airbus i Embraer.
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Motoryzacja
Polski sektor motoryzacyjny jest jednym z największych w Europie. Aktualnych
i potencjalnych inwestorów przyciągają: efektywni i przystępni cenowo
pracownicy, bliskość głównych producentów części i jakość montażu. Polska jest
ośrodkiem montażu pojazdów, realizowanego m.in. w fabrykach General Motors,
Fiata i Volkswagena (VW), oraz produkcji silników, komponentów do silników,
akcesoriów oraz części zamiennych.
W 2014 r. eksport części, komponentów i innych produktów powstających na
liniach produkcyjnych w Polsce, osiągnął wartość blisko 5,8 mld EUR, co według
Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR stanowi około 15% całości
polskiego eksportu. W 2015 r., ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne po raz
kolejny osiągnęły dobre wyniki. Według danych KPMG, łącznie wyprodukowano
ponad 661 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do 2014 r.
W ostatnich latach, jedną z największych zrealizowanych inwestycji, o wartości
800 mln EUR, była budowa fabryki Volkswagena Craftera we Wrześni. Najwięksi
w Polsce zagraniczni producenci pojazdów i komponentów to między innymi: Fiat,
Ford, MAN, Opel, Scania, Volvo, VW.
Motoryzacja jest jedną z priorytetowych branż, w których można otrzymać
bezpośrednie dotacje z budżetu państwa.
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Przemysł spożywczy
Historycznie przemysł
spożywczy jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej
gospodarki, która w ostatnich
latach dynamicznie wzrasta.

Przemysł spożywczy to jeden z priorytetowych sektorów polskiej gospodarki,
a działający w nim inwestorzy mogą ubiegać się o rządowe wsparcie finansowe.
Sektor ten generuje ponad 20% całkowitej produkcji przemysłowej Polski i zajmuje
7. miejsce wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. O dynamice rozwoju tego
sektora świadczą liczby. Według raportu DNB Bank Polska i Deloitte, jeszcze
w 2010 r. przychody netto branży wyniosły 46,5 mld EUR, natomiast zgodnie
z prognozami, w 2015 r. kwota ta miała sięgnąć 67,9 mld EUR, a w 2016 r.
– ponad 68,4 mld EUR.
Wiele międzynarodowych firm spożywczych ulokowało swoją produkcję w Polsce.
Są to, miedzy innymi: Danone, Ferrero, Mondelēz, Mars, Nestlé, Unilever.

Rolnictwo i ogrodnictwo
Polska jest liderem w UE pod względem produkcji jabłek, marchwi i owoców
miękkich (głównie czereśnie, maliny i porzeczki), jednym z wiodących producentów
truskawek oraz jednym z czołowych producentów zbóż w UE. Produkty z polskich
sadów i ogrodów, a także przetworzone owoce i warzywa, są bardzo cenione
przez krajowych i zagranicznych konsumentów. Według szacunków Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wartość eksportu polskiej żywności systematycznie
rośnie – na koniec 2015 r. prognozowano, że wyniesie co najmniej 25 mld EUR.
Polska zalicza się również do grona największych producentów mięsa czerwonego
w UE, oraz jest największym dostawcą gęsi w Europie.

AGD
Polska jest największym
producentem AGD w Europie.
Większość światowych firm
z tego sektora już zainwestowała w Polsce.

Największymi atutami na rynku sprzętu gospodarstwa domowego w Polsce
są zachęty inwestycyjne, silne wsparcie ze strony władz lokalnych, dobrze
przygotowane tereny pod inwestycje i wysoko wykwalifikowani pracownicy.
Dla firm produkujących sprzęt AGD, istotną zaletą, oprócz położenia
geograficznego ułatwiającego transport za granicę, jest ponad 14 milionów
gospodarstw domowych tworzących wysoki potencjał nabywczy na rynku
krajowym. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), eksport
tego rodzaju sprzętu stanowi około 9,3% wartości całego polskiego eksportu.
Według danych CECED Polska - Związku Pracodawców AGD, za granicę trafia
ponad 85% urządzeń powstających w Polsce. Wartość sprzedaży zagranicznej
w 2013 r. wyniosła 3,398 mld EUR.
W Polsce zainwestowali miedzy innymi: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Electrolux Hausgeräte GmbH, Fagor Electrodomésticos Group, Indesit Company,
LG, Samsung Electronics, Whirlpool.
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Biotechnologia
Nowoczesna biotechnologia w biznesie i nauce odgrywa coraz większą rolę
w rozwoju gospodarczym Polski. Dominującym obszarem w ramach tego
sektora jest biotechnologia stosowana w medycynie, farmacji, uprawie roślin
i hodowli zwierząt. Najważniejszą zaletą Polski w tej dziedzinie jest wysoki
potencjał badawczy doskonale wykształconych naukowców, którzy posiadają
unikalne kwalifikacje. Zaplecze badawcze dla sektora tworzy sieć przeszło 110
instytucji naukowych, w których pracuje ponad 2800 naukowców zajmujących
się biotechnologią oraz biologią molekularną. Według danych PAIiIZ, wydatki
inwestycyjne oraz budżetowe przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową
(R&D) w Polsce wzrosły w ciągu ubiegłego roku o przeszło 800%, z 61 mln EUR
do 500 mln EUR. W Polsce działają między innymi: Bayer CropScience AG, Baxter
Deutschland GmbH, Bioton, GenMed, ATG GenMed GmbH, GlaxoSmithKline
GmbH & Co. KG, Selvita, TEVA GmbH.
Biotechnologia jest sektorem wysokiego priorytetu, wspieranym środkami
na inwestycje pochodzącymi zarówno z programów rządowych, jak i z UE.

Centra usług biznesowych
Międzynarodowe korporacje
postrzegają Polskę jako doskonałe miejsce do lokowania
swoich globalnych centrów,
wspierających takie procesy jak:
finanse i rachunkowość, HR, IT,
zarządzanie łańcuchem dostaw
i obsługa klienta.

Polska stała się europejskim centrum Business Support Services (BSS), gdzie
obecnie pracuje ponad 150 tys. wykwalifikowanych pracowników. Zachętami
do inwestowania w BSS są: dostępność doświadczonej, znającej języki obce
i bliskiej kulturowo kadry oraz konkurencyjne koszty zatrudnienia. Sukcesy
inwestycji w Business Process Outsourcing i Shared Services Center (BPO/SSC)
oraz duże zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników spowodowały,
że dynamicznie rośnie zainteresowanie inwestowaniem także w znacznie bardziej
skomplikowane projekty: Centers of Excellence (COE) oraz sektor Knowledge
Process Outsourcing (KPO).
Według szacunków PAIiIZ, wśród firm świadczących nowoczesne usługi
biznesowe, największy odsetek stanowią centra realizujące usługi z obszaru
IT. Jest ich 239, co stanowi 36% wszystkich firm. Na drugim miejscu znajduje
się obszar SSC (217 podmiotów i 33% rynku), a w dalszej kolejności BPO (130
podmiotów i 20% rynku) oraz centra badawczo-rozwojowe (73 podmioty
i 11% rynku).

Centra R&D
Wysoka jakość polskiej myśli naukowej i technicznej powoduje, że największe
firmy decydują się lokalizować swoje centra Research & Development (R&D)
w Polsce. Obecnie na terenie kraju istnieje około 100 ośrodków badawczo
-rozwojowych, zatrudniających kilka tysięcy naukowców i specjalistów. Większość
z nich pracuje w branży telekomunikacyjnej, finansowej, motoryzacyjnej,
chemicznej, lotnictwie, żywności oraz IT. Centra te zlokalizowane są głównie
w dużych aglomeracjach miejskich, ze względu na bogate zaplecze akademickie
i rozwiniętą infrastrukturę zapewniającą wysoką jakość życia pracowników. Polska
jest także aktywnym partnerem w Ramowych Programach Badań i Rozwoju UE.
Swoje centra R&D ulokowali w Polsce między innymi: AstraZeneca Pharma Poland,
BSH, Opera Software, McKinsey & Co., Bayer, Unilever i Samsung.
W latach 2014-2020 nakłady na badania i rozwój będą wspierane przez fundusze
unijne w wysokości 7,6 mln EUR.
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IT
Polska branża IT cieszy się
na świecie wysokim uznaniem
za względu na wysoki poziom
specjalistów IT, ich kreatywność, jak również wysoką
jakość świadczonych usług,
dostępność zaawansowanej
infrastruktury oraz efektywność kosztową.

Branża IT jest polską domeną. Polski rynek IT jest po Rosji, drugim co do wielkości
w Europie Środkowej i Wschodniej. Przychody polskiej branży w 2015 r. wyniosły
blisko 7 mld EUR, a według szacunków PMR, do 2015 r. wzrosną o około 8%.
Branżami, które swoimi wydatkami napędzają wysoki wzrost wartości rynku IT
w Polsce, są głównie: telekomunikacja, sektor finansowy, produkcja przemysłowa,
sektor publiczny, a także firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
w których gwałtownie rośnie popyt na oprogramowanie oraz usługi IT.
Obecni w Polsce od wielu lat najwięksi inwestorzy w sektorze IT, to czołowi
gracze światowego rynku, tacy jak m.in. HP, Google, IBM, Intel, Microsoft, Oracle,
czy SAP.
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Niesłabnące zainteresowanie
inwestowaniem w Polsce
Priorytet - wspieranie inwestorów
Stabilność ekonomiczna oraz pełna integracja Polski z Unią Europejską zapewniają
inwestorom bezpieczne warunki działania. Do atrakcyjności Polski przyczynia
się dostępność funduszy europejskich i innych zachęt inwestycyjnych, w ramach
których przedsiębiorcy mogą np. otrzymać dotacje na tworzenie nowych miejsc
pracy lub prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Przyjazny klimat
inwestycyjny to także wynik długoletniej polityki rządu, ukierunkowanej na
stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i promującej
inwestorów zagranicznych jako istotnych partnerów w procesie budowy
nowoczesnej gospodarki. Władze centralne i lokalne aktywnie współpracują
z przedsiębiorcami w celu modernizacji i rozbudowy wielu sektorów gospodarki,
zwłaszcza przemysłu wytwórczego, transportowego, IT oraz ochrony środowiska.

Wysoka pozycja Polski w rankingach atrakcyjności
inwestycyjnej
Atrakcyjność Polski potwierdzają rankingi przedstawiające najlepsze lokalizacje
dla prowadzenia biznesu i lokowania inwestycji. Według raportu Konferencji
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) „World Investment
Prospect Survey (2013-2015)”, Polska jest trzecim w Unii Europejskiej i pierwszym
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej państwem, wybieranym przez
międzynarodowe korporacje jako miejsce realizowania przyszłych inwestycji.
W rankingu Bloomberga „Best Countries for Business 2014” Polska zajmuje
1. miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej i plasuje się na 26. pozycji
w skali globalnej.

Dynamiczny wzrost liczby bezpośrednich inwestycji
zagranicznych
Według raportu EY „Global Investment Monitor, 2015” w 2014 r. w Polsce
zrealizowano 132 bezpośrednie inwestycje zagraniczne, co oznacza wzrost o 23%
w porównaniu do 2013 r. W konsekwencji, w 2014 r. w Polsce powstało blisko
15,5 tysiąca nowych miejsc pracy, co stanowiło 12% wzrost w ujęciu rocznym.
Polska postrzegana jest jako bardzo atrakcyjne miejsce do inwestowania. Branże,
które prowadzą w Polsce najwięcej projektów to: sektor motoryzacyjny (15%),
przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (14%), a także oprogramowania (11%).
Na koniec 2014 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
wynosiła 171,7 mld EUR. W podziale sektorowym największe kwoty inwestycji
przypadały na przetwórstwo przemysłowe (50,5 mld EUR), działalność
finansową i ubezpieczeniową (39,7 mld EUR), handel hurtowy i detaliczny wraz
z naprawą pojazdów (23,1 mld EUR) oraz działalność związaną z obsługą rynku
nieruchomości (11,6 mld EUR). Na koniec 2014 r. w podmiotach z udziałem
kapitału zagranicznego pracowało 1 748,7 tys. osób – o 7,3% więcej
w porównaniu z 2013 r.
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Główną grupę inwestorów zagranicznych, na koniec 2014 r., stanowiły firmy
zarejestrowane w Holandii (29,6 mld EUR), Niemczech (28,0 mld EUR)
i Luksemburgu (20,4 mld EUR).

Stan BIZ na koniec 2014 roku
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Najlepsze wyniki w regionie
Według raportu EY „Global Investment Monitor, 2015”, w 2014 r. Polska zajęła
3. miejsce w Europie, pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki
bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ). W 2014 roku Polska zajęła także
7. miejsce na starym kontynencie w kategorii liczby projektów BIZ (2014).
Według raportu UNCTAD „World Investment Report, 2015”, w 2014 r. napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski osiągnął znacznie wyższą
wartość niż w innych krajach regionu.
Wysoki poziom kluczowych wskaźników, nieporównywalny z wynikami innych
krajów w regionie, pozwala twierdzić, że Polska jest najlepszym miejscem do
inwestowania w CEE.
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Napływ BIZ do nowych krajów UE, 2014
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Top 10 krajów według projektów BIZ
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Top 10 krajów według stworzonych miejsc pracy
z projektów BIZ
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Polska zagłębiem usług specjalistycznych
W ostatnim czasie zmienia się profil inwestycji realizowanych w Polsce. Kończy
się era dominacji „wielkich montowni i magazynów”. Teraz Polska staje się ważnym
partnerem w obszarze wysokospecjalistycznych usług związanych z BPO/SSC,
R&D oraz IT.
W 2014 r., w podziale sektorowym, poza przetwórstwem przemysłowym
(2,7 mld EUR ), bezpośrednie inwestycje zagraniczne realizowane były przede
wszystkim przez podmioty zajmujące się informacją i komunikacją (1,7 mld EUR)
oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (1,6 mld EUR).
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Firmy niemieckie – jako przykład doskonałej współpracy
Od 20 lat Niemcy są najważniejszym partnerem
handlowym Polski. Jak wynika
z badań, niemieccy inwestorzy
postrzegają Polskę jako jedno
z najatrakcyjniejszych miejsc
do inwestowania w Europie
Środkowo-Wschodniej.

Zachodni przedsiębiorcy chcą inwestować nad Wisłą, a ponad 90% niemieckich
firm obecnych na naszym rynku, zainwestowałoby w Polsce ponownie.
W 2015 r., po raz trzeci z rzędu, Polska została wybrana najatrakcyjniejszą
lokalizacją biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej według inwestorów
niemieckich. Firmy niemieckie inwestują głównie w przetwórstwo przemysłowe,
jednak coraz chętniej lokują kapitał także w branży nowoczesnych usług dla
biznesu oraz IT. Według danych PAIiIZ, w ramach sektora nowoczesnych usług
dla biznesu, działają w Polsce 44 firmy niemieckie. Według danych z raportu
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) i KPMG, sektor
finansowo-ubezpieczeniowy jest drugim, po przetwórstwie przemysłowym,
segmentem bezpośrednich inwestycji niemieckich w Polsce (26%).
Według danych polskiego resortu gospodarki, w 2014 r. udział Niemiec w polskim
eksporcie ogółem przekroczył 26% i odpowiednio 22% w imporcie. Obroty
handlowe w 2014 r. rosły bardzo dynamicznie – polski eksport urósł o ponad 9%,
osiągając historycznie najwyższą wartość.
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Polski import wzrósł odpowiednio o prawie 7%. Według danych Federalnego
Urzędu Statystycznego Niemiec, w 2013 r. eksport do Polski stanowił 3,9%,
co sytuowało ten kraj na 9. pozycji wśród głównych odbiorców niemieckich
towarów i usług (za największymi gospodarkami UE, USA oraz Chinami, i przed
takimi dużymi jak Rosja, Hiszpania czy Turcja). W 2013 r. w łącznym imporcie
niemieckim, import z Polski stanowił 4%, co dało Polsce 11. miejsce wśród
głównych dostawców towarów do Niemiec. Polska ma dodatnie saldo handlu
z Niemcami, o wartości ponad 6 mld EUR.
W strukturze towarowej polskiego eksportu dominują samochody oraz części
i akcesoria, silniki spalinowe, meble, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza
telewizji, konstrukcje do budowy mostów i łodzie. Największy udział w imporcie
mają maszyny i urządzenia mechaniczne, metale, pojazdy oraz tworzywa sztuczne,
a w szczególności samochody oraz części i akcesoria, oleje ropy naftowej, części
do silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z żeliwa lub ze stali, okucia,
maszyny i urządzenia mechaniczne.
Wśród niemieckich przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w Polsce,
znajdują się:
Acer Europe B.V., ADECON Logistics GmbH, Adidas AG, Ahlers AG, Allianz AG,
aluplast GmbH, APN Promise, Arnold Jäger Holding GmbH, Audi AG, Bahlsen
GmbH & Co. KG, BASF AG, Bauer Media Group, Bayer AG, Beiersdorf AG, BMW
Group, British American Tobacco GmbH, BSH Bosch und Siemens Häusgerate
GmbH, Buderus, Burda Verlag Osteuropa GmbH, Clatronic International GmbH,
Commerzbank AG, Daimler AG, DB Schenker, DEKRA SE, DEPA GmbH, Deutsche
Bank AG, Deutsche Post AG, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Dyckerhoff
AG, EHRLE Reinigungstechnik GmbH, ERGO Versicherungsgruppe AG, ESSO
Deutschland GmbH, Euler Hermes Kreditversicherung AG, Ferrostaal Automotive
GmbH, FRoSTA AG, FUJIFILM Europe GmbH, Gerstner Management Holding
GmbH, G+J: Gruner + Jahr GmbH & Co. KG, Gothaer Konzern, Herlitz AG,
Hochland Deutschland GmbH, HOCHTIEF Aktiengesellschaft, HÖRMANN
GmbH, Intersnack Group, Kienbaum, Konica Minolta Business Solutions GmbH,
KÖNIG METALL GmbH & Co. KG, KREISEL GmbH & Co. KG, Levi Strauss
& Co., LHI Leasing Holding GmbH, Lidl Stiftung & Co. KG, Linde AG, LOOS
INTERNATIONAL GmbH, Lufthansa AG, MAN Nutzfahrzeuge AG, Merck KGaA,
Metro Group AG, MTU Aero Engines AG, OBI Heimwerkermarkt GmbH & Co. KG,
Peek & Cloppenburg KG, Praktiker International GmbH, Rhenus Logistics, Ringier
Axel Springer Media AG, Robert Bosch GmbH, RWE Plus AG, Sandoz AG, SAP
AG, SCA Hygiene Products Holding GmbH, Schaeffler AG, Schmitz Cargobull AG,
Scholz & Friends Group GmbH, Schüco International KG, Siemens AG, Telekom
Deutschland GmbH, ThyssenKrupp AG, TOI TOI AG, Toshiba Tec Germany
Imaging Systems GmbH, VEKA AG, Viessmann Holding International GmbH,
Volkswagen AG, WIKA Alexander Wiegend SE & Co. KG, Zott SE & Co. KG.
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Dobry klimat dla rozwoju inwestycji
Rozbudowany system zachęt i ulg
Polska oferuje atrakcyjny system benefitów dla inwestorów. Przedsiębiorstwa
mogą korzystać ze zwolnień podatkowych oraz grantów pieniężnych na nowe
inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy.
Środki rządowe przydzielane są w ramach „Programu wspierania inwestycji
o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2020”. O wsparcie
mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje w priorytetowych
sektorach, takich jak: motoryzacja, RTV i AGD, lotnictwo, biotechnologia,
branża rolno-spożywczy, nowoczesne usługi, badania i rozwój (R&D). Ponadto,
o wsparcie w ramach programu mogą starać się przedsiębiorcy planujący
inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach
kwalifikowanych 174,4 mln EUR i tworzący co najmniej 200 nowych miejsc pracy,
lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 116,3 mln EUR i tworzący
co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
14 Specjalnych Stref Ekonomicznych ulokowanych na
terenie Polski oferuje zwolnienie z podatku dochodowego,
który uzupełniają oferowane
przez lokalne władze: ulgi
i zwolnienia z podatku od
nieruchomości.

Drugim źródłem dotacji pieniężnych są środki z funduszy europejskich na lata
2014-2020.
Wsparcie inwestorów z funduszy publicznych i europejskich możliwe jest zarówno
w fazie inwestycyjnej, operacyjnej oraz po zakończeniu projektu.
Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia pozwala na zaoferowanie
przedsiębiorcom licznych zachęt przeznaczonych m.in. na inwestycje w środki
trwałe i na tworzenie nowych miejsc pracy, prowadzenie działalności badawczo
-rozwojowej (R&D), działalność związaną z ochroną środowiska (np. wsparcie
przedsiębiorców w zakresie realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi
źródłami energii), szkolenia i zakup nowych technologii.

Wsparcie środkami UE
Polska jest największym, wśród nowych państw członkowskich, beneficjentem
funduszy europejskich w ramach bieżącej perspektywy budżetowej. W latach
2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności.
Pieniądze pozwolą na realizację 5 krajowych oraz 16 regionalnych programów
operacyjnych. Kraj otrzyma również środki w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, które pozwolą na realizację projektów skierowanych
do sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa. Granty pochodzą z programów:
Inteligentny Rozwój (8,6 mld EUR), Polska Cyfrowa (2,3 mld EUR), Infrastruktura
i Środowisko (27,5 mld EUR), Polska Wschodnia (2,1 mld EUR), Wiedza, Edukacja
i Rozwój (4,4 mld EUR) oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
(31,3 mld EUR).
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Wsparcie ze strony wyspecjalizowanych agencji
rządowych i samorządowych
W Polsce działa szereg wyspecjalizowanych agencji rządowych, które udzielają
aktywnego wsparcia na każdym etapie realizacji inwestycji – pomagają
np. w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi,
doradzają przy wyborze najlepszej lokalizacji pod nową inwestycję, udzielają
porad prawnych lub informują o dostępnych źródłach pomocy publicznej.
Nad kompleksową opieką inwestorów czuwają Ministerstwo Rozwoju, Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Regionalne Centra Obsługi
Inwestora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) oraz liczne inne instytucje na szczeblu centralnym
i lokalnym.
Dodatkowym źródłem wsparcia dla inwestorów jest rozbudowana sieć izb
przemysłowo-handlowych, zrzeszających przedsiębiorstwa z poszczególnych
branż lub krajów, w przypadku izb bilateralnych.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
W Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Są to wyodrębnione
administracyjnie obszary, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej
na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsca podlegające ulgowemu traktowaniu
podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą
na specjalnie przygotowanym terenie, bez konieczności płacenia podatku
dochodowego.
SSE w Polsce to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec
Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Rozmieszczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

Słupska SSE

Pomorska SSE
Warmińsko-Mazurska SSE
Suwalska SSE

Kostrzyńsko
-Słubicka SSE

Łódzka SSE
Legnicka SSE
Kamiennogórska SSE

SSE
„Starachowice“

Wałbrzyska SSE
Katowicka SSE

Krakowski
Park
Technologiczny

Tarnobrzeska SSE

SSE Euro-Park Mielec

Korzyści z inwestowania w SSE
Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na inwestycję na terenie SSE, dochody, które
uzyska z prowadzonej tu działalności gospodarczej, zostaną zwolnione od podatku
dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności
od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).
W SSE inwestor może otrzymać następujące przywileje:
• zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT),
• w pełni przygotowaną działkę pod inwestycje, w konkurencyjnej cenie,
• darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
• zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).
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Zwolnienie z podatku dochodowego
Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania w SSE jest możliwość
skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy
z płacenia podatku dochodowego. Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych
z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia.
Dochody podatnika mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego na
podstawie powyższych przepisów, pod warunkiem, że dochód osiągnięto
w ramach działalności prowadzonej w SEE oraz na podstawie zezwolenia
z wyszczególnionym rodzajem działalności, sklasyfikowanej zgodnie z Polską
Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).
Zwolnienie z podatku dochodowego jest udzielane w SSE w ramach tzw.
regionalnej pomocy publicznej, służącej przyspieszeniu rozwoju najsłabiej
rozwiniętych regionów UE, poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie
związanych z nimi miejsc pracy. Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku
dochodowego ograniczona jest wysokością poniesionych przez przedsiębiorcę
wydatków kwalifikowanych oraz intensywnością pomocy, która zależy od obszaru
realizacji przedsięwzięcia i wielkości przedsiębiorstwa.
Poziom pomocy publicznej kształtuje się następująco:
• dla dużych przedsiębiorców – od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych,
• dla średnich przedsiębiorców – od 25% do 60% kosztów kwalifikowanych,
• dla małych przedsiębiorców – od 35% do 70% kosztów kwalifikowanych.
Zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie SSE, pomoc publiczna
udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi wsparcie
regionalne z tytułu kosztów nowej inwestycji, tj. wydatków inwestycyjnych
lub kosztów stworzenia nowych miejsc pracy, tj. dwuletnich kosztów pracy
nowozatrudnionych pracowników. Przedsiębiorca uprawniony jest do wybrania
tego rodzaju wsparcia, które jest dla niego korzystniejsze.
Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji stanowi wielkość liczoną jako
iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i kosztów inwestycji kwalifikujących
się do objęcia pomocą. Za koszty (wydatki) kwalifikujące się do objęcia pomocą
uznaje się koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług
oraz o podatek akcyzowy, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania
zezwolenia na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Pomoc publiczna z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy stanowi wielkość liczoną
jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru
i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników, obejmujących
koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie
jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia
zatrudnienia tych pracowników. Oznacza to, że w celu ustalenia wielkości pomocy
publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc, należy określić liczbę nowych
pracowników oraz dwuletnie koszty pracy nowych pracowników.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Pomoc regionalna z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE może
być przyznawana także w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Zwolnienie to wprowadza rada gminy w formie uchwały. Przed rozpoczęciem
realizacji inwestycji, przedsiębiorca powinien zgłosić organowi podatkowemu
zamiar skorzystania z tej formy wsparcia. Wielkość pomocy oraz zasady jej
udzielania zależą od decyzji rady gminy, jednak co do zasady, jej wysokość
jest uzależniona od wielkości nakładów inwestycyjnych oraz liczby nowych
pracowników zatrudnionych w ramach przedsięwzięcia. Tym samym przy każdym
indywidualnym projekcie inwestycyjnym należy sprawdzić możliwość uzyskania
zwolnienia z podatku od nieruchomości i jego wielkość. Zwolnienie z podatku
od nieruchomości często przyznaje się w ramach pomocy de minimis, która
jest formą wsparcia zwolnioną z wymogu zgłoszenia do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z głównymi założeniami, pomoc de minimis nie wywiera wpływu na
wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, nie jest też zagrożeniem
dla konkurencji, ani jej nie zakłóca. Wartość pomocy de minimis, uzyskanej
przez przedsiębiorstwo od jednego państwa członkowskiego w okresie trzech
lat, ograniczona jest do 200 tys. EUR. Szczególne ograniczenie odnosi się do
przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie transportu
drogowego towarów – w tym przypadku maksymalna wartość pomocy de minimis
wynosi 100 tys. EUR.
Realizacja inwestycji na obszarze SSE oznacza nie tylko możliwość korzystania
z pomocy publicznej. W zależności od lokalizacji, poszczególne strefy oferują
inwestorom różne dodatkowe korzyści, np. konkurencyjne koszty kapitału
ludzkiego, rozwiniętą sieć transportową czy też bliskość ważnych rynków zbytu.
SSE oferują inwestorom cały szereg wspomnianych powyżej zachęt i ulg, należy
do nich również zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zadowolenie inwestorów znajduje odbicie w wynikach
badań
Z wielu międzynarodowych badań wynika, że Polska jest najatrakcyjniejszym
miejscem do inwestowania.
W najnowszym badaniu EY „European Attractiveness Survey” Polska została
zdefiniowana jako „magnes inwestycyjny” regionu EU, wyprzedzając Czechy,
Rumunię, Węgry, Ukrainę i Turcję, pozostawiając wszystkich swoich sąsiadów
daleko w tyle.
Z badania przeprowadzonego w 2015 r. przez PAIiIZ we współpracy z Grant
Thornton oraz bankiem HSBC, wynika że 98% zagranicznych inwestorów jest
zadowolonych z wejścia na Polski rynek i zrobiłoby to ponownie.
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Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów
w Europie Środkowo-Wschodniej

132

3

Projekty

W Polsce zrealizowano
132 projekty bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Najwięcej
spośród wszystkich krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.

Czy Pana/Pani ﬁrma
ponownie zainwestowałaby
w Polsce? (Odpowiedzi w %,
PAIiIZ/Grant Thornton/
HSBC, 2015r.)

98
Tak
Nie
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W Polsce powstało
15 485 miejsc pracy w ramach
bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. To 3. najlepszy
wynik w Europie.

38%

14%

10%

Polska

Czechy

Węgry

38% badanych inwestorów
wskazało Polskę jako
najatrakcyjniejszy kraj.
Polska wyprzedziła Czechy (14%)
i Węgry (10%).

Klimat inwestycyjny w Polsce jest coraz lepiej oceniany przez zagranicznych
inwestorów, a jego obecna ocena jest najlepsza od 2007 r. Zdaniem inwestorów,
największym atutem Polski jest stabilność gospodarcza, a rozwój infrastruktury
transportowej – jej największym osiągnięciem ostatnich lat.
Najnowszy raport Banku Światowego „Doing Business 2015” potwierdza pozycję
Polski, która uważana jest za najlepsze miejsce do inwestowania w Europie
Środkowej, zajmując 32. miejsce wśród 200 krajów z całego świata.
Polska konkuruje z największymi potęgami europejskimi. Według raportu
UNCTAD „World Investment Report 2015”, Polska zajmuje 8. miejsce pod
względem ogólnej wartości BIZ w całej Europie i 20. na świecie. Duża liczba
nowych miejsc pracy (13 862) plasuje Polskę na 3. miejscu na kontynencie,
po Wielkiej Brytanii (27 953) i Francji (14 122).
W zaawansowanych sektorach, takich jak inwestycje BPO, Polska jest zaliczana
do światowej czołówki. Przez kilka kolejnych lat, Kraków umieszczany jest przez
Tholons pośród 10 najlepszych miejsc na świecie na inwestycje outsourcingowe
(raport „Tholons Top 100 Outsourcing Destinations, 2015”). Polska została
również określona jako kierunek numer jeden w CEE, w zakresie projektów
badawczo-rozwojowych, którymi interesują się głównie międzynarodowi
producenci oprogramowania.

W najnowszym badaniu
przeprowadzonym przez Polsko
-Niemiecką Izbę Przemysłowo
-Handlową, Polska utrzymała
pozycję lidera w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej,
pod względem atrakcyjności
inwestycyjnej, wyprzedzając
wszystkie pozostałe
kraje CEE.

Nie ma wątpliwości, że wysoka pozycja Polski jako jednego z europejskich
faworytów atrakcyjności inwestycyjnej to trend stały od wielu lat. Inwestorzy
działający w Polsce są zadowoleni z prowadzenia działalności gospodarczej,
interesują się kolejnymi inwestycjami i, jak wynika z badań, rekomendują
inwestowanie tutaj innym firmom.
Zdaniem inwestorów, atrakcyjność inwestycyjna Polski wynika z połączenia
czynników gospodarczych i społecznych, z dobrze dopasowaną ofertą zachęt
inwestycyjnych i pomocy publicznej. Do inwestowania przyciąga ich centralne
położenie Polski w Europie, integracja z UE, dobra komunikacja z rynkami Unii
Europejskiej i Europy Wschodniej, konkurencyjne ceny transportu i materiałów,
a także duży rynek wewnętrzny.
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Rynek pracy w Polsce
Pozytywne trendy na rynku pracy
Według badań GUS, w 2015 r., w podstawowych obszarach gospodarki
przeważały tendencje wzrostowe, a na rynku pojawiło się więcej nowych miejsc
pracy. Według wyników badania popytu na pracę, w trzecim kwartale 2015 r.
utworzono więcej nowych miejsc pracy oraz zlikwidowano ich mniej, w ujęciu
rocznym. Ogólna liczba wolnych miejsc pracy była o 21,7% większa w relacji
do 2014 r., a prawie 20% z nich stanowiły oferty dla specjalistów.

Wykształcone kadry
Oprócz niskich kosztów pracy, inwestorów z całego świata przyciąga młoda i dobrze
wykształcona kadra, duża liczba absolwentów szkół wyższych oraz wysoki poziom
znajomości języków obcych. Każdego roku liczba absolwentów uczelni sięga prawie
pół miliona, a pod względem znajomości języków obcych młodzi Polacy wyprzedzają
swoich rówieśników z wielu krajów Europy.
Wysokie kompetencje polskich pracowników potwierdza fakt, iż międzynarodowe
firmy otwierają w Polsce nie tylko zakłady produkcyjne, ale coraz częściej także centra
badawczo-rozwojowe i centra usług wspólnych.

Od 2012 r. wdrażane są
w Polsce reformy systemu
szkolnictwa pozwalające
na dostosowanie profilu
absolwentów szkół średnich
i wyższych do potrzeb
zmieniającego się rynku
pracy.

Wyższe szkoły techniczne są coraz bardziej popularne w Polsce, głównie za
sprawą rosnącej świadomości wśród przyszłych studentów oraz dzięki programom
rządowym wspierającym ten rodzaj szkolnictwa. Liczba absolwentów polskich uczelni
technicznych sukcesywnie rośnie. W 2014 r. wśród czterech najpopularniejszych
uczelni (pod względem liczby podań) były politechniki.
Polscy studenci doskonale znają języki obce. Wartą zauważenia tendencją jest stały
wzrost zainteresowania nauką języka niemieckiego, zwłaszcza w zachodnich regionach
Polski, takich jak Dolny Śląsk i Wielkopolska. Świadczy to o dostrzeganiu przez polską
młodzież obiecujących perspektyw zawodowych we współpracy z firmami
niemieckimi.

Sukcesy naukowe i zaawansowane technologie
Kapitał ludzki jest jednym z największych bogactw Polski. Badania przeprowadzone
wśród zagranicznych inwestorów pokazują, że polską kadrę najbardziej ceni się
za: wysokie kwalifikacje, umiejętności komunikacyjne, znajomość języków obcych,
a także motywację do pracy i kulturę organizacyjną. Dobrze wykształceni polscy
ekonomiści, inżynierowie, informatycy i naukowcy są rozchwytywani na rynku pracy
i znajdują zatrudnienie w firmach IT, ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytutach
naukowych.
Inwestorzy, którzy wybierają Polskę znajdują odpowiednich pracowników również
do zaawansowanych projektów inwestycyjnych. W Polsce istnieje około 430 szkół
wyższych, na których studiuje około 1,4 miliona studentów. Ponadto Polska ma
najwyższy odsetek pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem (68% ogółu
pracowników).
Wysokie standardy polskiego systemu edukacyjnego mają odbicie w osiągnięciach
naukowych. Każdego roku polscy studenci i naukowcy są laureatami najbardziej
prestiżowych międzynarodowych konkursów w różnych dziedzinach, co potwierdza
wysoki potencjał intelektualny.
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Polscy naukowcy zaangażowani byli w realizację najbardziej ambitnego projektu
kosmicznego XXI wieku – misję Rosetta, która była pierwszym w historii pomyślnie
zakończonym precyzyjnym lądowaniem satelity Rosetta na powierzchni komety
Comet 67/PT. Polski zespół odpowiedzialny był za stworzenie czujników do
pomiaru temperatury pod powierzchnią komety. Naukowcy z Polski zyskali
międzynarodową sławę również dzięki odkryciu pierwszego układu planetarnego
poza słonecznym oraz opracowaniu technologii wytwarzania niebieskiego lasera.

Struktura studentów według kierunków kształcenia
Według raportu GUS z 2015 r. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2014”, w roku
akademickim 2014/2015 najwięcej osób kształciło się na kierunkach związanych
z biznesem i administracją, inżynieryjno-technicznych oraz społecznych.
Najmniejszą popularnością cieszyły się kierunki związane z leśnictwem, rybactwem
oraz higieną i bezpieczeństwem pracy.

Studenci według podgrup kierunków studiów zgodnie z klasyﬁkacją ISCED-F
Biznesu i administracji
18,8%
Fizyczna
1,5%

Inżynieryjno-techniczna
11,2%

Humanistyczna
(z wyłączeniem języków)
1,6%
Artystyczna
2,2%
Usługi dla ludności
3,1%
Prawna
3,7%

Społeczna
10,3%

Produkcji
i przetwórstwa
4,0%
Ochrony
i bezpieczeństwa
4,2%

Medyczna
8,7%

Technologii
teleinformacyjnych
4,6%
Architektury
i budownictwa
5%
Pedagogiczna
8,6%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2015

Pozostałe
kierunki
7,2%

Językowa
5,1%

Polska. Najatrakcyjniejsze miejsce do inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej |

25

Wykształcenie Polaków
Wykształcenie wyższe posiada 18% Polaków w wieku 18-64 lata, średnie
31%, zasadnicze zawodowe 29%, zaś 11% gimnazjalne lub niższe. Wśród osób
pracujących najlepiej wykształconymi grupami zawodowymi są specjaliści (76%
pracowników z wykształceniem wyższym) oraz kierownicy (54%). W grupach
robotników, operatorów, monterów oraz rolników niemal połowę stanowią
osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wśród techników i średniego
personelu, pracowników biurowych oraz usług i sprzedawców dominuje
wykształcenie średnie. Poziom edukacji silnie różnicuje młodsze i starsze
pokolenia. Wśród trzydziestolatków wyższe wykształcenie posiada co trzecia
osoba, a wśród pięćdziesięciolatków co dziesiąta. W starszych grupach wiekowych
zdecydowanie rośnie udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
do poziomu 40% w grupie czterdziesto- i pięćdziesięciolatków. Według danych
z raportu PARP z 2015 r. „Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura
wykształcenia”, ponad połowa osób w przedziale wiekowym 18-24 lata
uczestniczy w kształceniu formalnym.

Znajomość języków obcych
Jak wynika z badań TNS Polska, przeprowadzonych w maju 2015 r., najwięcej
Polaków zna język angielski. W stopniu co najmniej podstawowym posługuje
się nim 57% badanych, którzy zadeklarowali znajomość przynajmniej jednego
języka obcego. Drugim najpopularniejszym wśród Polaków językiem obcym jest
rosyjski. Co trzeci badany (34%) zna go na poziomie co najmniej podstawowym,
w tym 11% ocenia swoją umiejętność posługiwania się tym językiem przynajmniej
dobrze. Trzecim najczęściej znanym językiem obcym jest niemiecki – w stopniu
co najmniej podstawowym zna go 25% respondentów, którzy zadeklarowali
znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Mniej popularnymi wśród
Polaków są języki krajów romańskich: francuski, włoski czy hiszpański. Język
rosyjski znają osoby w wieku 40 lat i więcej. Dotyczy to znajomości języka na
poziomie podstawowym lub tylko niektórych zwrotów. Odwrotną sytuację
można obserwować w przypadku języka angielskiego. Dwudziestolatkowie,
trzydziestolatkowie oraz osoby z wyższym wykształceniem, częściej niż osoby
powyżej 40 roku życia, dobrze oceniają swoją umiejętność posługiwania się
językiem angielskim.

Struktura ludności w wieku produkcyjnym
Według danych GUS z 2015 r., populacja osób w wieku produkcyjnym (od 18 lat
do emerytury) wynosi w Polsce 24,3 mln.
Najkorzystniejszy stosunek wielkości ludności w wieku produkcyjnym do liczby
pracujących występuje w Regionie Centralnym (79%) i Wschodnim (67%).
W pozostałych czterech regionach udział pracujących w grupie produkcyjnej waha
się w granicach 60-63%.
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Liczba ludności w 6 makroregionach – ogółem, w wieku
produkcyjnym, pracujący i bezrobotni (w tysiącach)

Północny
ludność ogółem 5 828
w wieku produkc. 3 711
pracujący 2 335
bezrobotni 237
Północno-Zachodni
ludność ogółem 6 206
w wieku produkc. 3 954
pracujący 2 503
bezrobotni 185

Centralny
ludność ogółem 7 832
w wieku produkc. 4 876
pracujący 3 838
bezrobotni 324

Południowo-Zachodni
ludność ogółem 3 882
w wieku produkc. 2 485

Wschodni

pracujący 1 512
bezrobotni 137

ludność ogółem 6 691
Południowy
ludność ogółem 7 931
w wieku produkc. 5 027

w wieku produkc. 4 254
pracujący 2 835
bezrobotni 340

pracujący 3 012
bezrobotni 271

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2015

Z przeprowadzonego przez GUS w 2015 r. badania „Aktywności Ekonomicznej
Ludności (BAEL)” wynika, że wśród pracujących dominują osoby z wykształceniem
wyższym. Najmniejszą populację, ze względu na poziom wykształcenia, stanowią
pracownicy deklarujący wykształcenie średnie, gimnazjalne i podstawowe.
Polscy pracownicy to przeważnie osoby w wieku 25-44 lata, z wykształceniem
technicznym (inżynieria, procesy produkcyjne, budownictwo) oraz z dziedziny nauk
społecznych, ekonomicznych i prawa.
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Inżynieria, procesy produkcyjne
i budownictwo

37%

Nauki społeczne,
ekonomia i prawo

19%

Programy ogólne

14%

Usługi

6%

Rolnictwo i weterynaria

6%

Kształcenie nauczycieli
oraz pedagogika

5%

Zdrowie i opieka społeczna

5%

Nauki ścisłe, matematyka
i informatyka

5%

Nauki humanistyczne,
nauka o językach i sztuka

3%
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Wynagrodzenia
Według danych GUS, w 2014 r. przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto
wyniosło 22,91 PLN (5,3 EUR). Najczęstsze miesięczne wynagrodzenie brutto
otrzymywane przez pracowników wynosiło 2469,47 PLN (574,2 EUR).
Przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2016 r. wynosiło 4101,36 PLN
(953,8 EUR).

Przeciętne wynagrodzenia brutto (PLN/EUR)
według generalnych grup zawodowych w Polsce:
Mediana PLN

Mediana EUR

Specjaliści

5068

1178,6

Technicy i inny średni personel

4146

964,2

Pracownicy biurowi

3278

762,3

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

2428

564,7

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

2663

619,3

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

3295

766,3

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

3379

785,8

Pracownicy przy pracach prostych

2398

557,7

Grupa zawodowa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2015

Polska. Najatrakcyjniejsze miejsce do inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej |

29

Wynagrodzenia specjalistów
Według danych pochodzących z „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń”
przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2015 r., połowa specjalistów
(ogólnie) otrzymywała miesięcznie przynajmniej 4000 PLN (930,2 EUR) brutto.
Istotne różnice w wysokości wynagrodzeń wystąpiły między młodszym a starszym
specjalistą. Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów wyniosła 3062 PLN
(712,1 EUR) brutto i była o 42% niższa od mediany wynagrodzeń starszych
specjalistów, wynoszącej 5300 PLN (1232,6 EUR) brutto.

Wynagrodzenia specjalistów w zależności od specjalności
(brutto w PLN/EUR)
Mediana PLN

Mediana EUR

Bezpieczeństwo IT

7000

1627,9

Analiza ryzyka

5592

1300,5

Telekomunikacja

5225

1215,1

Finanse i controlling

5060

1176,7

Utrzymanie ruchu

5460

1269,8

HR

4250

988,4

Logistyka

3900

907

SEO/SEM

3800

883,7

PR

3750

872,1

Kadry i płace

3600

837,2

Sprzedaż

3550

825,6

Obsługa klienta

3400

790,7

Specjaliści w obszarach

Źródło: Sedlak & Sedlak, 2015
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Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści z branży IT. Przeciętne zarobki
przewyższające ogólną medianę dla tego szczebla stanowisk otrzymywali
specjaliści zatrudnieni w bankowości, telekomunikacji, energetyce i ciepłownictwie,
przemyśle ciężkim i ubezpieczeniach. Najniżej wynagradzani byli specjaliści
pracujący w kulturze i sztuce, usługach dla ludności, ochronie środowiska
i budownictwie.

Branże, w których specjaliści w 2015 r. otrzymywali najwyższe
i najniższe wynagrodzenia całkowite (brutto w PLN/EUR)
Mediana PLN

Mediana EUR

Technologie informatyczne (IT)

5500

1290,7

Telekomunikacja

5000

1162,8

Bankowość

5000

1162,8

Energetyka i ciepłownictwo

4400

1023,3

Przemysł ciężki

4300

1000

Ubezpieczenia

4300

1000

Budownictwo

3600

837,2

Ochrona środowiska

3400

790,7

Usługi dla ludności

3000

697,7

Kultura i sztuka

2700

627,9

Branża

Źródło: Sedlak & Sedlak, 2015
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Wynagrodzenia całkowite specjalistów zatrudnionych w ﬁrmach
o różnej wielkości w 2015 r. (brutto w PLN/EUR)
Wielkość ﬁrmy (liczba zatrudnionych)

Mediana PLN

Mediana EUR

Mikro (1-9)

3000

697,7

Mała (10-49)

3500

813,9

Średnia (50-249)

3900

907

Duża (250-999)

4300

1000

Bardzo duża (pow. 1 000)

4600

1069,8

Źródło: Sedlak & Sedlak, 2015

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści pracujący w największych
przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej tysiąca osób. Mediana ich
wynagrodzeń wyniosła w 2015 r. 4600 PLN (1069,8 EUR) brutto miesięcznie.
To o 53% więcej niż mediana płac specjalistów zatrudnionych
w mikroprzedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów zatrudnionych
w ﬁrmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2015 r.
(brutto w PLN/EUR)
Pochodzenie kapitału

Mediana PLN

Mediana EUR

Powyżej 50% zagraniczny

5000

1162,8

Powyżej 50% polski

3500

813,9

Źródło: Sedlak & Sedlak, 2015

Specjaliści zatrudnieni w firmach o przewadze kapitału zagranicznego zarabiali
znacznie więcej niż osoby pracujące w polskich przedsiębiorstwach. Co drugi
specjalista zatrudniony w firmie zagranicznej otrzymywał przynajmniej 5000 PLN
(1162,8 EUR) brutto miesięcznie, a zatrudniony w firmie polskiej 3500 PLN
(813,9 EUR). Różnice wynagrodzeń w grupie najlepiej zarabiających specjalistów
są jeszcze bardziej widoczne. Zatrudnieni w firmach zagranicznych otrzymywali
przynajmniej 7200 PLN (1674,4 EUR) brutto miesięcznie, a w firmach polskich
4900 PLN (1139,5 EUR) a więc o 32% mniej.
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Bezrobocie
Przeciętna stopa bezrobocia w styczniu 2016 r. wyniosła 10,3%. Stopa bezrobocia
w Polsce systematycznie spada we wszystkich województwach, jednak wciąż
widać że jej poziom różni się w zależności od regionu.

Struktura poziomu bezrobocia oraz średnie wynagrodzenia
(PLN/EUR) w różnych regionach Polski

Pomorskie
4 139 PLN
962,6 EUR

Warmińsko-Mazurskie
3 441 PLN
800,2 EUR

Zachodnio-pomorskie
3 722 PLN
865,6 EUR

Podlaskie
3 541 PLN
823,5 EUR

Kujawsko-Pomorskie
3 498 PLN
813,5 EUR

Lubuskie
3 427 PLN
810,9 EUR

Mazowieckie
5 156 PLN
1 199,1 EUR

Wielkopolskie
3 716 PLN
864,2 EUR
Łódzkie
3 749 PLN
871,9 EUR

Lublelskie
3 619 PLN
841,6 EUR

Dolnośląskie
4 093 PLN
951,9 EUR
Opolskie
3 695 PLN
859,3 EUR

Stopa bezrobocia

Świętokrzyskie
3 530 PLN
820,9 EUR

Śląskie
4 167 PLN
969,1 EUR

Małopolskie
3 888 PLN
904,2 EUR

Podkarpackie
3 463 PLN
805,3 EUR

13%>
10-13%
<10%
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2016

Najbardziej poszukiwane zawody
Poszukiwane przez pracodawców
Najbardziej poszukiwana grupa zawodowa w Polsce, to wysoko wykwalifikowani
pracownicy fizyczni. Są to pracownicy budowlani, operatorzy produkcji, spawacze
MIG i TIG, mechanicy, elektrycy, hydraulicy, stolarze, tokarze, kucharze, drukarze,
murarze, cieśle, monterzy, elektromonterzy, szwacze, operatorzy wózków
widłowych.
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Poszukiwani są także wykazujący się szeroką wiedzą inżynierowie oraz technicy
– na zatrudnienie mogą liczyć zarówno w sektorze produkcji i przemysłu,
budownictwie, jak i w inżynierii środowiska.
W czołówce najbardziej poszukiwanych zawodów od lat znajdują się specjaliści IT
i programowania. Zatrudnienie szybko znajdą specjaliści z zakresu migracji danych
oraz programiści aplikacji mobilnych i JAVA. Stale poszukiwani są także pracownicy
telekomunikacji – konsultanci i administratorzy. Branżą o równie niesłabnącej
popularności jest handel. Pracodawcy szukają zarówno przedstawicieli
handlowych, jak też specjalistów ds. obsługi klienta. W związku z rozwijającymi się
działami sprzedaży oraz rozwojem sektora SSC, jest duży popyt na pracowników
do obsługi klienta obcojęzycznego. Rosnące zapotrzebowanie obserwowane jest
na szczeblu wyższej kadry kierowniczej, pracowników księgowości i finansów oraz
niewykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Poszukiwane przez pracowników
Największą popularnością wśród poszukujących pracy cieszą się zawody
związane z administracją, finansami i księgowością. Zatrudnienia szukają także
menedżerowie oraz pracownicy fizyczni.
Według danych GUS, w 2015 r. największy napływ bezrobotnych dotyczył:
robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników usług i sprzedawców,
specjalistów, techników, średniego personelu i pracowników do prostych prac.

Stały wzrost liczby pracujących - imigracja zarobkowa
W ostatnich latach, dla części osób o wysokich kwalifikacjach, atrakcyjniejszymi
zarobkowo niż Polska miejscami pracy stały się zachodnie kraje Unii Europejskiej.
W konsekwencji, na polskim rynku można zaobserwować pewien niedobór
wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Bardzo korzystnym dla polskiego rynku pracy zjawiskiem jest intensywny
wzrost grupy imigrantów z Ukrainy. W chwili obecnej stanowią oni najliczniejszą
grupę imigrantów zarobkowych w Polsce. Ukraińcy zazwyczaj redukują braki
pracownicze w gospodarstwach domowych, a także w sektorze budowlanym,
rolniczym i transporcie. Wykwalifikowani pracownicy migrujący do Polski to
głównie informatycy, artyści, nauczyciele, handlowcy i pracownicy medyczni.
Obywatele Ukrainy to także najliczniejsza grupa studentów zagranicznych na
polskich uczelniach. W roku akademickim 2012/2013 około 10 tys. ukraińskich
studentów kształciło się w Polsce. Pięciokrotny wzrost liczby studentów z Ukrainy
od 2005 r. sprawił, że Polska jest drugim, po Rosji, najchętniej wybieranym krajem
do studiowania. Młodzi w wieku 18-25 lat stanowią potencjalną grupę imigrantów,
którzy osiedlą się w Polsce na stałe i podejmą pracę w oparciu o swoje nabyte
kwalifikacje i umiejętności.
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Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w Polsce grupa spółek doradztwa
personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od ponad 12 lat wspiera
swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam
realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla
polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji
publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy
tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji,
optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi oraz w transgranicznym delegowaniu
pracowników. GK LeasingTeam to wiarygodny partner biznesowy (Certyfikat
Wiarygodności Biznesowej, Certyfikat Rzetelna Firma, ISO 9001:2008), który
gwarantuje najwyższą jakość usług potwierdzoną nagrodami ((Diamenty Forbesa
2014, Outsourcing Stars 2015).
CPC Consulting Group jest częścią GK LeasingTeam. Spółka deleguje polskich
pracowników do Niemiec, Austrii i Norwegii. Dzięki specjalistycznej wiedzy,
w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i legislacji, oraz doświadczeniu
we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting Group gwarantuje
szybki dostęp do wykwalifikowanych polskich pracowników oraz zgodność
wszystkich działań z przepisami prawa.
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