
Wprowadzenie

Z prowadzonych w Stanach Zjednoczonych od początku lat 90. XX w. sondaży 
wynikało, że 67% dyrektorów czołowych amerykańskich korporacji uważało Euro-
pę Środkowo-Wschodnią za jeden z głównych obiektów handlowej penetracji. Ich 
zdaniem, rynek tego regionu miał potencjał, by w ciągu 20 lat uzyskać chłonność 
porównywalną do rynku Europy Zachodniej1. Prognozy te sprawdziły się w znacz-
nym stopniu i wobec demokratyzacji i rynkowej orientacji Środkowej i Wschod-
niej Europy transakcje handlowe z krajami takimi jak Polska, Węgry czy Republika 
Czeska stały się atrakcyjne dla amerykańskiego kapitału. 

W ocenach potencjału Polski przez zagranicznych inwestorów z poza Unii Eu-
ropejskiej, a w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, wymienia się najczęściej 
kilka czynników:
 1) wśród 12 państw wchłoniętych przez Unię Europejską w ostatnich dwóch run-

dach poszerzających członkostwo Wspólnoty Polska jest państwem obszarowo 
największym i ludnościowo najliczniejszym, co oznacza potencjalnie zasobny 
rynek zbytu i pracy; 

 2) Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej reprezentuje w Unii Eu-
ropejskiej tzw. „Młodą Europę”, której znaczenie, wobec konfliktowości poli-
tyki „Starej Europy”, koncentrującej się na interesach Francji i Niemiec, może 
być bardzo istotne;

1 Faktycznie eksport z USA do krajów Wschodniej Europy od 2002 r. do 2007 r. wzrósł 
prawie trzykrotnie, z 6,59 mld USD do 19,36 mld USD. Eksport do krajów Europy ZachodniejUSD. Eksport do krajów Europy Zachodniej. Eksport do krajów Europy Zachodniej 
rósł również, ale tempo wzrostu nie było aż tak szybkie. W 2002 r. eksport do krajów Zachod-
niej Europy wynosił ponad 157 mld USD, a w 2007 r. – 267 mld USD. Eksport z USA do Pol-USD, a w 2007 r. – 267 mld USD. Eksport z USA do Pol-, a w 2007 r. – 267 mld USD. Eksport z USA do Pol-USD. Eksport z USA do Pol-. Eksport z USA do Pol-
ski wzrósł ponad czterokrotnie, od 687 mln USD w 2002 r. do ponad 3,1 mld USD w 2007 r.USD w 2002 r. do ponad 3,1 mld USD w 2007 r. w 2002 r. do ponad 3,1 mld USD w 2007 r.USD w 2007 r. w 2007 r. 
Import z Polski do USA wzrósł dwukrotnie, od 1,1 mld USD w 2002 r. do 2,2 mld USDUSD w 2002 r. do 2,2 mld USD w 2002 r. do 2,2 mld USDUSD 
w 2007 r. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy przyhamował tempo wzrostu handlu mię-
dzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Niemniej eksport ze Stanów Zjednoczonych do Polski 
zmniejszył się minimalnie w porównaniu do cyfr z 2007 r. i w 2010 r. wynosił 2,98 mld USD.USD.. 
W porównaniu do roku 2007 import z Polski w Stanach Zjednoczonych wzrósł w 2010 r. do 
2,96 mld. Potwierdza to nadal zarówno tezę o znacznym potencjale handlowym Polski, któ-
ry nie został zaprzepaszczony w okresie kryzysu ekonomicznego, jak i fakt, że jest on w dal-
szym ciągu nie w pełni wykorzystany. Dane amerykańskiej International Trade Administra-
tion, http://tse.export.gov/TSE/TSEReports.aspx?DATA=NTD.



XII Wprowadzenie

 3) kluczowe położenie między krajami byłego Związku Radzieckiego i Niemca-
mi daje jej naturalną pozycję pośrednika w handlu między Wschodem i Zacho-
dem; 

 4) Polska jest krajem narodowościowo i religijnie jednolitym i szansa konfliktów 
etnicznych i wyznaniowych jest w niej najmniejsza w całej Europie Środko-
wo-Wschodniej;

 5) reforma ekonomiczna została rozpoczęta szybko i Polska, choć nie bez proble-
mów, przetrwała okres „terapii szokowej”. Globalny charakter handlu sprawił, 
że światowy kryzys gospodarczy drugiej połowy pierwszego dziesięciolecia 
XXI wieku dotknął niemal wszystkie kraje na świecie; spowolnił on proces 
inwestycyjny również w Polsce. Niemniej, patrząc z perspektywy porównaw-
czej, na tle problemów całej Unii Europejskiej polski sektor bankowy nie uległ 
załamaniu i mimo malejącego tempa wzrostu PKB Polska przetrwała pierwszą 
falę kryzysu bez katastrofy gospodarczej1;

 6) polskie rolnictwo, pozostawione w znacznym stopniu w rękach prywatnych 
przez biurokrację komunistyczną, wymaga, podobnie jak w innych krajach po-
socjalistycznych, restrukturalizacji i reformy; nie wymaga ono jednak długo-
terminowych procesów reprywatyzacyjnych;

 7) siła robocza jest stosunkowo dobrze wyszkolona;
 8) bogactwa naturalne kraju są oceniane relatywnie wysoko;
 9) ocena potencjału transportu, wobec dostępu do morza, jest stosunkowo wyższa 

niż Węgier, Czech czy Słowacji;
10) tradycyjna już sympatia Polaków do Stanów Zjednoczonych i uznanie reputa-

cji ekonomicznej i politycznego znaczenia Ameryki jako superpotęgi świato-
wej tworzą atmosferę sprzyjającą negocjacjom biznesowym.

Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych czynników należy zauważyć, że 
potencjał Polski jako atrakcyjnego miejsca inwestycyjnego nie jest nienaruszalny. 
W rankingu Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej, oce-
niającym kraje tworzące najlepsze warunki dla biznesu, Polska znalazła się na po-
zycji 62 wśród 183 przebadanych rynków. Mimo stosunkowo wysokiej pozycji, 
oznacza to, że w porównaniu z rokiem 2011, Polska spadła o trzy miejsca. Co wię-

1  Por. szerzej Grażyna Ancyparowicz, Główny Urząd Statystyczny, Koniunktura w okre-
sie poakcesyjnym a wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce, artykuł na stronie inter-
netowej, http://www.bing.com/search?�=�w�okresie�kryzysu�globalnego�form=MSNH14ttp://www.bing.com/search?�=�w�okresie�kryzysu�globalnego�form=MSNH14
��s=n�sk=�pc=WLEM.

Por. także Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję prze-
mysłową Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemy-
śle przetwórczym, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, luty 2009 (tekst dostępny na 
stronie internetowej, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-ttp://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-
44D7A0454F93/51860/wplywkryzysu1902.pdf.
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cej, jeżeli chodzi o ocenę łatwości wkroczenia na polski rynek inwestycyjny lokacja 
kraju jest znacznie niższa; pozycja 126 jest niepokojąca1. Wśród głównych negaty-
wów wymienia się zazwyczaj: 
 1) niską stabilność kadr administracyjnych i zbyt długie procedury administracyj-niską stabilność kadr administracyjnych i zbyt długie procedury administracyj-

ne (szczególnie w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę)2;
 2) brak przejrzystości transakcji handlowych i niską etykę zawodową;brak przejrzystości transakcji handlowych i niską etykę zawodową;
 3) niską stabilność systemu prawa;niską stabilność systemu prawa; 
 4) skomplikowany system podatkowy przynoszący w rezultacie niską spłacalnośćskomplikowany system podatkowy przynoszący w rezultacie niską spłacalność 

podatków3; 
 5) relatywnie wysokie koszty pracy połączone z nieprecyzyjnymi regulacjamirelatywnie wysokie koszty pracy połączone z nieprecyzyjnymi regulacjami 

z zakresu prawa pracy; 
 6) znaczną ilość dróg o nieutwardzonych poboczach, słaby wzrost sieci autostradznaczną ilość dróg o nieutwardzonych poboczach, słaby wzrost sieci autostrad 

i związane z tym trudności w rozwoju transportu lądowego;
 7) katastrofalny stan polskich kolei, których notoryczne opóźnienia zniechęcająkatastrofalny stan polskich kolei, których notoryczne opóźnienia zniechęcają 

zagranicznych inwestorów i utrudniają precyzyjną komunikację biznesową;
 8) dysproporcjonalny rozwój bazy przemysłowej w stosunku do kadry technicz-dysproporcjonalny rozwój bazy przemysłowej w stosunku do kadry technicz-

nej i sektora usługowego; 
 9) rozdrobnienie gospodarstw rolnych;rozdrobnienie gospodarstw rolnych;
10) słabą (w porównaniu do wysoko ocenianej znajomości handlu zagranicznegosłabą (w porównaniu do wysoko ocenianej znajomości handlu zagranicznego 

i krajowego) wiedzę o regulacjach handlu międzynarodowego. 
W interesie Polski leży jak najpełniejsza prezentacja jej możliwości adaptacyj-

nych do potrzeb gospodarki rynkowej w okresie globalizacji; wymaga to znajomo-
ści mechanizmów handlu i biznesu, rozwinięcia własnych strategii inwestycyjnych, 
przede wszystkim wymaga jednak wymiany informacji i doświadczeń, analizy po-
trzeb własnych i partnerów, zrozumienia, że w sferze biznesu międzynarodowego 
solidna transakcja jest daleka od filantropii i zawsze oparta na kalkulacji interesów 
uczestniczących stron.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że niedostatek informacji jest nadal 
jednym z głównych czynników utrudniających inwestycje i rozwój bardziej oży-
wionych kontaktów handlowych z Zachodem. Chociaż zachodni, a przede wszyst-
kim amerykański biznesmen przyznaje, że na skutek procesów integracyjnych z EU 
poziom informacji potencjalnych partnerów biznesowych z Centralnej i Wschodniej 
Europy o globalnych i regionalnych regulacjach handlowych i finansowych w ostat-

1  Raport „Doing Business in a more Transparent World, 2012”, http://www.doingbusi-ttp://www.doingbusi-
ness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-
FullReport.pdf, s. 6., s. 6.

2  Raport umieszcza Polskę na 160 pozycji w zakresie łatwości uzyskiwania pozwoleń bu-
dowlanych, ibidem, s. 120.

3  W zakresie płacenia podatków Polska lokuje się na 128 miejscu. Ibidem.


