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AKTUALNOŚCI
POLSKA NIEMCY CENTRALNY
MAGNES INWESTYCYJNY
Polska najlepszym miejscem do inwestycji w Europie
Środkowo-Wschodniej, a Niemcy – w Europie
Zachodniej – wynika z 12. edycji badania EY
„Atrakcyjność inwestycyjna Europy”. Prezentacja
raportu, w obecności wiceminister gospodarki i wiceminister spraw zagranicznych – odbyła się 27 maja
w siedzibie PAIiIZ.
Mimo, że w ubiegłym roku Europa dopiero zaczęła
wchodzić na ścieżkę wzrostu, to liczba nowych projektów wzrosła o 4% w porównaniu z rokiem 2012.
Polska nadal jest postrzegana przez inwestorów
zagranicznych jako najatrakcyjniejsza lokalizacja dla
nowych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej
- takiego zdania jest 31% badanych, o 20% więcej niż
drugie w klasyfikacji Czechy, które wskazało 11%
respondentów. Kolejne miejsca należą do Rumunii,
Węgier, Ukrainy i Turcji. Natomiast w Europie Zachodniej najlepiej oceniane są Niemcy – tak wskazało 40%
badanych. Tym samym Polska i Niemcy utrzymały
pozycje najatrakcyjniejszych lokacji w swoich częściach
kontynentu. Razem tworzą w Europie swoisty centralny
magnes inwestycyjny.
W 2013 roku Polska przyciągnęła 107 nowych
inwestycji, co dało krajowi dziesiąte miejsce w Europie.
Pod względem nowoutworzonych miejsc pracy utrzymała natomiast trzecią lokatę na Starym Kontynencie,
bezpośrednio za Wielką Brytanią i Francją. W sumie
w 2013 r., dzięki BIZ w Polsce zatrudnienie znalazło
o 6% więcej osób niż w roku ubiegłym. Polska, zaraz po
Serbii, przyciągała największe pod względem miejsc
pracy projekty inwestycyjne. Dzięki jednej zagranicznej
inwestycji w Polsce powstawało średnio 130 miejsc
pracy.
Polska jest też liderem w swoim regionie pod względem

przyciągania projektów badawczo-rozwojowych.
Z części badania poświęconej postrzeganiu przez
inwestorów poszczególnych regionów świata wynika,
że Europa Zachodnia (45% wskazań inwestorów) po
raz pierwszy od lat wyprzedziła w rankingu atrakcyjności Chiny (44% odpowiedzi). Od „dołka” z 2012
roku, notowania Zachodu podskoczyły aż o 12%.
Na trzecim miejscu znalazła się Ameryka Północna
(31%), a tuż za nią Europa Środkowo-Wschodnia
(29%).
Więcej informacji: www.paiz.gov.pl (PAIiIZ/EY)

(CCCME) reprezentujący sektory maszynowy, górniczy,
wydobywczy oraz energetyczny mieli okazję do
zapoznania się z możliwościami inwestycyjnymi, jakie
oferuje Polska oraz perspektywicznymi kierunkami
współpracy. Jak zaznaczył wiceprezes CCCME Shi
Yonghong, Polska jest największym partnerem handlowym dla Chin w Europie Środkowo-Wschodniej.
Podczas Forum Biznesowego Zhejiang – Poland, w którym wzięło udział 100 firm z Chin, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy PAIiIZ a China
Council for the Promotion of International Trade
Zhejiang Provincial Committee (CCPIT) Zhejiang
Provinvcial Committe). Polska cieszy się szczególną
popularnością wśród przedsiębiorczych mieszkańców
prowincji Zhejiang, na co zwrócił uwagę Ambasador
Chin w Warszawie Xu Jian. Aż 60% Chińczyków
mieszkających w Polsce pochodzi z tego regionu.
Po części oficjalnej forum rozpoczęły się indywidualne
spotkania biznesowe polskich i chińskich przedsiębiorców.
Więcej informacji: www.paiz.gov.pl (PAIiIZ)

Prelegenci spotkania podczas prezentacji raportu
''Atrakcyjność Inwestycyjna Europy''

WIĘCEJ INWESTYCJI W POLSCE
Rozpoczęła się wiosenna seria spotkań z chińskim
biznesem. 26 maja w siedzibie PAIiIZ odbyło się
spotkanie z delegacją z Ministerstwa Handlu Chin
(MOFCOM). Natomiast 27 maja miało miejsce
spotkanie biznesowe z delegacją z prowincji
Zhejiang, której przewodniczył gubernator Li Qiang.
Przedstawiciele China Chamber of Commerce for
Import and Export of Machinery & Electronic Products

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy

INWESTYCJE
NOWE PROJEKTY W PORTFOLIO
PAIiIZ
W ciągu ostatnich dwóch tygodni Agencja pozyskała
dwa nowe projekty inwestycyjne. W portfelu inwestycyjnym PAIiIZ są obecnie 154 inwestycje o wartości
3003,45 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć
32 618 miejsc pracy.
Agencja prowadzi 40 projektów pochodzących ze
Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu plasują się
inwestorzy niemieccy: 29 projektów. Z Wielkiej Brytanii
obecnie prowadzonych jest 10 projektów inwestycyjnych. Na kolejnych miejscach znajdują się inwestorzy
z Francji i Japonii (po 9 projektów) oraz Chin, Indii,
Szwecji i Korei Południowej (po 6 projektów).
Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych
przez PAIiIZ inwestorów jest BPO - 33 projekty,
motoryzacja - 30 projektów inwestycyjnych oraz
badawczo-rozwojowy - 11 projektów.
Od początku roku Agencja doprowadziła do zakończenia 18 inwestycji, która łączna wartość wynosi 1544,44
mln euro. Dzięki projektom w przyszłości mogą powstać
4933 miejsca pracy.
Więcej informacji: www.paiz.gov.pl (PAIiIZ)

390 mln zł, natomiast zatrudnienie do końca 2015
roku znajdzie 450 osób.
Należący do spółki zakład produkcyjny jest jednym
z największych tego typu obiektów w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Polska konkurowała
o inwestycję firmy Mando ze Słowacją, Węgrami i Czechami.
Inwestycja, która zakończyła się pod koniec 2012
roku, obejmowała realizację budynku produkcyjnego
zawierającego część magazynową, zaplecze socjalne
oraz towarzyszącą infrastrukturę. To pierwszy europejski zakład produkcyjny firmy Mando Corporation
w Polsce.
Projekty firmy Mando są wspierane przez PAIiIZ od
2006 roku. (PAIiIZ)

KOLEJNE STREFY EKONOMICZNE
ROSNĄ

POLSKA MOTORYZACJĄ STOI
Kolejny inwestor z branży motoryzacyjnej ulokował
swój kapitał nad Wisłą. Tym razem inwestor z kapitałem koreańskim, firma Mando, wybrała Wałbrzych. W uroczystości otwarcia fabryki udział wzięli
podsekretarz stanu w MG Ilona Antoniszyn-Klik oraz
prezes PAIiIZ Sławomir Majman.
Na terenie „Invest-Parku” firma produkować będzie
amortyzatory oraz zaciski do hamulców tarczowych dla
czołowych firm działających w sektorze motoryzacyjnym
m.in. Hyundai, Kia oraz wybranych modeli General
Motors. Nakłady inwestycyjne szacowane są na

na wartość inwestycji we wszystkich SSE na koniec
2013 r. wyniosła ponad 93 mld zł.
Najwięcej nowych etatów powstało w strefie wałbrzyskiej (ponad 3 tys.), mieleckiej (ponad 2,5 tys.) i kostrzyńsko-słubickiej (ponad 1,6 tys.).
W ubiegłym roku firmy zainwestowały w strefach ponad
7,3 mld zł. W tym czasie wydano 253 zezwolenia na
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE,
co stanowiło prawie 15 proc. wszystkich ważnych
zezwoleń wydawanych od początku funkcjonowania
stref. Największy udział w skumulowanej wartości
inwestycji miały strefy katowicka, wałbrzyska i łódzka.
Najwyższą dynamikę inwestycji odnotowano natomiast
w strefie legnickiej. Najwięcej projektów zrealizowały
firmy polskie, niemieckie i amerykańskie. (MG)

Uroczyste otwarcie fabryki Mando
Źródło: WSSE ''Invest-Park''

DZIAŁALNOŚĆ SSE W 2013 ROKU
PODSUMOWANIE
Rada Ministrów podsumowała działalność SSE
w 2013 r. W ubiegłym roku na terenie specjalnych
stref ekonomicznych pracowało 270 tys. osób.
Ogólna liczba miejsc pracy w strefach wzrosła
w 2013 r. o ponad 19,2 tys., natomiast skumulowa-
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1400 nowych etatów powstanie dzięki inwestycjom
w trzech rozszerzonych specjalnych strefach ekonomicznych. Na nowych terenach będzie realizowanych 20 inwestycji o łącznej wartości ponad 2 mld zł.
27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia rozszerzające Krakowską, Łódzką i Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.
W Krakowskiej Strefie planowanych jest 13 nowych
inwestycji, m.in. z branży chemicznej, elektronicznej,
meblowej. Nakłady finansowe wszystkich inwestycji
wyniosą ponad 1,5 mld zł. Mają one przynieść 718 nowych miejsc pracy.
Z kolei w Łódzkiej SSE powstanie pięć nowych
projektów. Firmy przeznaczą na nie prawie 237 mln zł.
Dzięki temu zachowane będzie 561 już istniejących
etatów oraz powstanie 590 nowych.

www.paiz.gov.pl

