Instytut Keralla Research – Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246
2016

1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w Europie – wynika z raportu Ernst&Young.

W 2015 roku powstało w Polsce 211 Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych,
co w porównaniu ze 132 projektami w 2014, daje 60-proc. wzrost r/r.
Zdecydowana większość z tej liczby (142) to inwestycje firm, które wcześniej nie
prowadziły działalności w Polsce, pozostałe 69 to reinwestycje.
Liczba nowych miejsc pracy wygenerowanych przez inwestycje zagraniczne
osiągnęła w 2015 roku niemal 20 tys. (19.651), co plasuje Polskę na drugim
miejscu w Europie, po Wielkiej Brytanii.
Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla biznesu Polska znalazła się na
piątym miejscu w Europie za: Niemcami, Wielką Brytanią, Francją i Holandią.
Z 2.256 największych inwestorów zagranicznych w Polsce*, najwięcej było
spółek niemieckich -482.
W sumie na koniec I półrocza 2016 roku w Polsce działało prawie 50 tys. firm z
kapitałem zagranicznym (49. 598) - podaje COIG.
•Według PAIiIZ są to firmy, które zainwestowały powyżej 1 mln dolarów USA.
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1.2. Rośnie liczba zatrudnionych w zagranicznych firmach
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Źródło: EY Global Investment Monitor 2016.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne tworzą z roku na rok w Polsce coraz
więcej nowych miejsc pracy. W 2015 roku było to 19.651, co oznacza zmianę o
26,7 proc. r/r.
W Europie w 2015 roku jedynie w Wielkiej Brytanii powstało więcej nowych
stanowisk pracy (42,3 tys.).
Z kolei największą dynamiką mogą się pochwalić Niemcy, gdzie
zapotrzebowanie na nowych pracowników ze strony zagranicznych inwestorów
wzrosło o 44 proc. r/r.
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1.3. Niemieckie firmy to najwięksi inwestorzy zagraniczni w Polsce
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Źródło: PAIIZ, opracowanie własne.

Większość lokujących się w Polsce największych inwestorów zagranicznych
ma główną siedzibę w Europie – wynika z danych PAIIZ.
Szczególnie chętnie inwestują w Polsce firmy niemieckie (21,4 proc.)
i
francuskie (11,6 proc.). Kolejne 10,5 proc. firm pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych.
Zagraniczni przedsiębiorcy najchętniej inwestują w branże: przetwórstwo
przemysłowe, handel oraz w usługi z sektora informacji i komunikacji.
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1.4. W pierwszym półroczu 2016 roku zarejestrowano ponad 3,5 tys. firm
z kapitałem zagranicznym
W Polsce na koniec I półrocza 2016 roku działało niemal 50 tys. firm z
kapitałem zagranicznym (49. 598).
W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku zarejestrowano 3.588
nowych spółek, natomiast w całym 2015 r. - 6.706. Pozwala to prognozować, że
bieżący rok będzie kolejnym, który zakończy się wzrostem liczby nowych wpisów
do rejestru spółek o kapitale zagranicznym.
Na mapie lokalizacji, poza Mazowszem, gdzie ma siedzibę 44 proc.
zagranicznych podmiotów, dominują województwa: dolnośląskie (8,2 proc.),
wielkopolskie (7,9 proc.), małopolskie (7,7 proc.) i śląskie (7,4 proc.).
W porównaniu z 2014 rokiem oznacza to spadek rejestracji nowych firm w
województwie małopolskim (o 5 proc.), mazowieckim (o 1,3 proc.) i nieznaczny
wzrost w województwie dolnośląskim (o 1,2 proc.).
Pod względem atrakcyjności lokalizacji, widoczny jest podział na Polskę
zachodnią oraz wschodnią i centralną – rzadziej wybieraną przez inwestorów.
Województwa, w których w 2015 roku zanotowano najmniej nowych rejestracji to
podkarpackie (1 proc.), podlaskie (0, 96 proc.) i świętokrzyskie (0,57 proc.).
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1.7.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Źródło: COIG: „Inwestorzy zagraniczni w Polsce 2016”
EY: „Global Investment Monitor 2016”
NBP: „Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2014 r.”
PAIIZ: „List of Major Foreign Investors in Poland December 2015”
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