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Ma on słabe fundamenty 
i w niesprzyjających okolicz-
nościach efektem może być 
spadek dynamiki wzrostu 
gospodarczego i pojawienie 

się presji inflacyjnej. To zaś 
prowadzi w rezul-

tacie do sta-
gnacji i  final-
nie do recesji. 
Stąd rola in-
westycji jest 
istotna, a  rolą 

państwa jest 
ich wspieranie.

Ile państwa w gospodarce?

Należy przy tym uczynić istot-
ny komentarz. Zacząć trzeba 
od tego, że same inwestycje 
to konieczny, ale niewystar-
czający warunek wzrostu go-
spodarczego. Potwierdza to 
kazus gospodarki centralnie 
planowanej. Wiele w  niej in-
westowano, a  inwestowało 
głównie, czy nawet wyłącznie, 
państwo. Taki wzrost nakła-
dów cechował się jednak niską 
efektywnością i  nietrafioną 

Niebezpieczeństwo 
to było i jest pod-
noszone nie bez 

racji. W  długim okre-
sie bez zwiększania 
skali inwestycji nie 
da się zakorzenić 
wzrostu PKB. 

W stronę
nowoczesnych

inwestycji

 Jednym z głównych mankamentów wzrostu polskiego PKB w ostatnich 
latach było wskazanie, że opiera się on na konsumpcji. Taki wzrost zatem 
wiąże się głównie z eksploatacją dotychczasowych mocy produkcyjnych przy 
niesatysfakcjonującym udziale nakładów na ich odtworzenie czy powiększenie. 
To zaś oznacza, że prędzej czy później gospodarka osiągnie swoje maksimum  
i uderzy o szklany sufit, jakim będzie brak możliwości zwiększenia produkcji.

główny ekonomista  
„Forum Polskiej Gospodarki”

Kamil
GORAL

Jednym z kluczowych zagadnień, z którymi będzie-
my musieli się zmierzyć w najbliższym czasie, jest 
kwestia podniesienia innowacyjności naszej gospo-

darki. Służyć temu powinien m.in. odpowiedni klimat do 
inwestycji, który przekłada się głównie na system praw-
no-podatkowy. Tym bardziej że w ostatnim czasie inwe-
stycje wyraźnie w Polsce przyśpieszyły. Nasze rodzime 
firmy, w tym również prywatne, co jest niezwykle istotne, 
z większą odwagą zaczęły podejmować ryzyko biznesowe. 
Mylny jest oczywiście pogląd, że to wystarczy, byśmy 
wkroczyli na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Inwestycje 
są bardzo ważne, choć niewystarczające. Niemniej są one 
wyraźnym wskaźnikiem tego, w którą stronę zmierza 
nasza gospodarka.   

Co oznacza przyśpieszenie inwestycji? To bardzo waż-
na informacja szczególnie w kontekście najbliższych 
lat, w których cały świat będzie się odbudowywać po 
kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Polska na 
europejskim tle wciąż wykazuje całkiem zdrowy wzrost 
gospodarczy oparty o kilka solidnych gałęzi. Dlatego nie-
zmiernie ważne jest, aby nasze rodzime firmy, w których 
akumulowany jest narodowy kapitał, zwiększały swoje 
możliwości, dostarczając na rynek produkty najwyższej 
jakości. W ten sposób możemy osiągnąć wzrost płac 
i wejść na ścieżkę jeszcze większego wzrostu gospodar-
czego, opartego o inwestycje w najnowsze technologie, 
w tym również w technologie związane z odnawialnymi 
źródłami energii. To może i powinna być także siła nasze-

go eksportu. Pomóc w tym powinno również Nowe Prawo 
Zamówień Publicznych.

Sprawa odpowiedniego klimatu dla inwestycji, w kontek-
ście ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 oraz 
planów rozwojowych i tzw. transformacji energetycznej, 
nabiera szczególnego znaczenia. Stąd redakcja „Forum 
Polskiej Gospodarki” w ramach cyklu „Gospodarka – in-
westycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą 
dekadę” zorganizowała Forum Inwestycji, licząc, że będzie 
ono owocnym wkładem intelektualnym i przełoży się na 
pożyteczne i praktyczne rozwiązania. Zaprosiliśmy do 
dyskusji przedstawicieli władzy, biznesu, naukowców, 
ekspertów i dziennikarzy. Podczas tego wydarzenia odby-
ły się dwie debaty. W pierwszej rozmawialiśmy o tym, jak 
przyśpieszyć proces inwestycji polskich firm w nowe tech-
nologie, w tym również w technologie związane z OZE, 
ale tak, by dla wszystkich – firm i konsumentów – było 
to opłacalne. Druga debata dotyczyła inwestycji w ESG, 
czyli coś więcej niż zrównoważony rozwój i społeczna 
odpowiedzialność biznesu.

W imieniu wydawcy i redakcji „Forum Polskiej Gospodarki” 
– organizatora Forum Inwestycji – pragnę gorąco podzię-
kować naszym Partnerom, którzy wsparli to wydarzenie: 
firmie Huawei Polska, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, 
Totalizatorowi Sportowemu, KGHM Polska Miedź SA, 
polskiemu fintechowi Provema oraz firmie Żabka Polska. 
Dziękuję także wszystkim uczestnikom debat, które od-
były się w ramach wspomnianego Forum – za przyjęcie 
zaproszenia i niezwykle ciekawe dyskusje, a także wszyst-
kim widzom – zarówno obecnym podczas wydarzenia 
w Centrum Prasowym PAP, jak i śledzącym je w mediach 
społecznościowych i na portalu fpg24.pl.  

Raport, który oddajemy Państwu do rąk, jest swego ro-
dzaju uzupełnieniem Forum Inwestycji. Nie jest on spisem 
poszczególnych debat, do obejrzenia których gorąco za-
chęcam – transmisje z tego wydarzenia można zobaczyć 
na naszym portalu fpg24.pl – ale postawieniem diagnozy 
i omówieniem sytuacji polskiej gospodarki na tle europej-
skiej konkurencji właśnie pod kątem inwestycji. Przed-
stawiamy w nim fakty, interpretację – jak zwykle – pozo-
stawiając Czytelnikom. Raport wzbogaciliśmy zdjęciami 
i cytatami uczestników poszczególnych debat.
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zwiększenie długu publiczne-
go). Państwo dysponuje jed-
nak znacznie lepszym zabez-
pieczeniem, jakim są przyszłe 

strumienie płatności podat-
kowych. To zatem zwiększa 
jego wiarygodność kredy-
tową i  sprawia, że wygrywa 
konkurencję o  oszczędności 
zgromadzone w bankach i na 

rynku kapitałowym. Aktuali-
zacja tego ryzyka wiąże się 
z  problemem sygnalizowa-
nym wcześniej, jeśli chodzi 

o gospodarkę centralnie pla-
nowaną. Różnica polega na 
tym, że może się ono zma-
terializować także w  syste-
mie kapitalistycznym ze zbyt 
dużą rolą państwa. 

energetyki, transportu, bu-
downictwa czy motoryzacji. 
Skala tych działań porów-
nywalna jest swoim rozma-
chem z  tym, co działo się 
w  gospodarce centralnie 
planowanej, chociaż formal-
nie nikt tego tak nie nazywa. 

Jeszcze inny problem z  in-
westycjami dotyczy pro-
porcji między inwestycjami 
państwowymi a  prywatny-
mi. W  przypadku ekspansji 
inwestycyjnej państwa do-
chodzi do efektu wypychania 
inwestycji prywatnych. Oba 
podmioty konkurują bowiem 
o kapitał z tych samych źró-
deł (zakładamy bowiem, że 
znaczna część inwestycji 
finansowana jest poprzez 

w ramach której władza pań-
stwa (lub inna o  podobnym 
charakterze) niejako „wpycha” 
przedsiębiorców w  określone 
inwestycje i  niemal wprost 
definiuje ich wysokość oraz 
strukturę. Sprzyja temu poli-
tyka subwencji i dotacji, która 
odrywa proces produkcyjny 
od jego głównego ekono-
micznego skutku, jakim jest 
wynik finansowy. 

Z  tego typu sytuacją mamy 
do czynienia obecnie w Unii 
Europejskiej. W  ramach 
polityki klimatycznej tej 
wspólnoty dochodzi do wy-
wierania presji prawnej i  fi-
nansowej na kluczowe gałę-
zie przemysłu, tak by zmusić 
je do inwestycji o określonej 
skali i  charakterze. Mamy 
lub będziemy mieli z  tym 
do czynienia w  przypadku: 

alokacją zasobów. Centralny 
planista ma bowiem poważne 
ograniczenia poznawcze, które 
są jeszcze potęgowane przez 
czynniki o  charakterze poli-
tycznym i ideologicznym. Wy-
siłek zatem, jaki podejmowano 
w  gospodarce socjalistycznej, 
aby dokonać skoku rozwo-
jowego, był najczęściej da-
remny, a  przynajmniej nie był 
proporcjonalny do czynionych 
nakładów. Decyzje podejmo-
wane w ten sposób skutkowa-
ły błędną alokacją zasobów 
społecznych, co przekładało 
się na akumulację kapitału 
w  przedsiębiorstwach nieren-
townych i najczęściej także źle 
zarządzanych (jedno zresztą 
miało związek z drugim). 

Podobny problem może się 
pojawić także w  sytuacji, 
w  której formalnie gospodar-

ka nie ma charakteru central-
nie planowanego. Państwo 
jednak wciąż silnie oddziałuje 
zarówno na strukturę produk-

cji, jak i na kierunek oraz cha-
rakter inwestycji prywatnych. 
Może mieć to miejsce np. 
poprzez politykę regulacyjną, 
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Stopa inwestycji w gospodarce narodowej
(dane GUS)
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Poseł Bartłomiej Wróblewski (z lewej) i Dariusz Bojsza – prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii 
i Elektromobilności podczas dyskusji na temat zmian w regulacjach mających wpływ na inwestowanie polskich firm.

Poziom inwestycji  
w polskiej gospodarce 

spadł w stosunku  
do 2015 roku. Należy 
przyczynić się do zmian 
prawnych, by zmniejszyć 
przestrzenie, w których 
pojawiają się ograniczenia 
działalności gospodarczej.

wiceprezes Warsaw  
Enterprise Intitute

Piotr
PALUTKIEWICZ

Istnieje pilna konieczność przyspieszenia prac 
regulacyjnych dotyczących doskonale rokujących  

w Polsce technologii w obszarze OZE: biogazowych,  
biometanu oraz wodorowych. Potrzebne jest też uproszczenie 
prawa dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

prezes Stowarzyszenia Inicjatywa  
dla Środowiska, Energii i Elektromobilności

Dariusz
BOJSZA



ważną rolę ekonomiczną i po-
lityczną. W  naszym przypad-
ku celem powinno być zatem 

wspieranie polskiego kapitału 
i takie kierowanie środków pu-
blicznych, aby to on się rozwijał 

bliczne, które strumień pań-
stwowych pieniędzy kierują 
do gospodarki w  taki sposób, 
że sprzyja on także wzro-
stowi inwestycji prywatnych. 
Szczególnie ważne jest przy 
tym, aby owe zamówienia były 
realizowane przez podmioty 
z  kapitałem narodowym. Za-
negowanie paradygmatu mó-
wiącego o  tym, że kapitał nie 
ma narodowości, nastąpiło 
dosyć dawno temu. Obecnie 
wiadomo, że ma on narodo-
wość i  to kryterium odgrywa 

Warunki gry

Nie oznacza to jednak, że z te-
matu inwestycji państwo po-
winno się całkowicie wycofać. 
Ma ono przecież do spełnienia 
istotną rolę jako dostarczyciel 
dóbr publicznych i z tego obo-
wiązku, także wiążącego się 
z  inwestycjami, nie można 
go zwolnić. Problemem jest 
jednak skala i proporcje. Nad-
miarowość aktywności go-
spodarczej państwa stanowi 
zagrożenie dla mechanizmu 
wolnorynkowego i może mieć 
efekt mrożący dla przedsię-
biorstw. 

Z  drugiej jednak strony przy 
ponoszeniu koniecznych na-
kładów państwo może akty-
wować potencjał inwestycyjny 
zgromadzony w sektorze pry-
watnym. Temu celowi służą 
inteligentne zamówienia pu-

Jest jeszcze inny wymiar tego 
zagadnienia. Inwestycje pań-
stwowe chociaż niejednokrot-
nie konieczne, mają jednak 
charakter głównie pasywny. 

Są to zatem nowe obiekty 
infrastrukturalne, takie jak 
drogi, mosty etc. Poprawiają 
one jakość życia i  wpływają 
na pozycję międzynarodo-
wą i  atrakcyjność kraju, jeśli 
chodzi o  decyzje alokacyjne 
podmiotów zagranicznych. 
Same w sobie jednak nie mają 

charakteru produkcyjnego, 
z  którym wiążą się przecież 
głównie inwestycje prywat-
ne. Zbyt duża skala tego typu 
nakładów może także prowa-

dzić do nietrafionej alokacji 
zasobów. Przykładem są ni-
komu niepotrzebne lotniska 
czy „basen w  każdej gminie”, 
z których w zasadzie nikt nie 
korzysta, a  które powstały 
w  ramach jakiegoś wielkiego 
inwestycyjnego wzmożenia 
ze strony państwa. 
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Wydatki na badania i rozwój w przedsiębiorstwach jako % PKB w 2019 r.
(dane Eurostat)
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Wydatki na badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Polsce jako % PKB 
w latach 2010–2019
(dane Eurostat)
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Inwestycje jako % PKB dla Polski i Unii Europejskiej 
(dane Eurostat)
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Polska 20,7 19,9 18,9 19,8 20,1 18,0 17,5 18,2 18,3 16,7

Unia Europejska – 27 20,8 20,4 19,8 19,8 20,2 20,4 20,8 21,2 22,0 21,6

Komentarz: Inwestycje to jeden z kluczowych parametrów, jeśli chodzi o fundamenty rozwoju gospodarczego. Pod tym względem 
wciąż jest w Polsce wiele do zrobienia.
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Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha (przy mikrofonie) tłumaczył, gdzie są największe bariery 
rozwojowe dla polskich startupów i firm z sektora MŚP.

Różnorodność przekłada się na produktywność, 
kreatywność i innowacyjność. Ścierające się poglądy, 

dyskusje i patrzenie na świat z różnej perspektywy ułatwiają 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a tym samym przewagi 
konkurencyjnej. Potwierdzają to wyniki badań i widzimy  
to także w naszej codziennej pracy.

public affairs & CSR manager,  
Huawei Polska

Alicja
TATARCZUK

Wsparcie innowacji na poziomie krajowym wymaga 
dobrego partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Bez tego polski mały i średni biznes nie przejdzie w szybkim 
tempie transformacji cyfrowej. Niezbędnym komponentem tej 
zmiany jest także przyjazna legislacja.

dyrektor ds. strategii i komunikacji, 
Huawei Polska

Ryszard
HORDYŃSKI



jakiegoś sporu sądy nie będą 
szybko podejmować działań 
w  celu jego rozstrzygnięcia. 
W Polsce tempo procedur ad-
ministracyjnych i  sądowych 
wciąż pozostawia wiele do 
życzenia. 

Przewlekłe postępowania 
skutkują wykształceniem się 
swoistego tarcia hamującego 
naturalne procesy gospodar-
cze, a niekiedy wręcz uniemoż-
liwiające ich zaistnienie. Brak 
skutecznego mechanizmu są-

cyjne inwestycji oraz wpły-
wające na ich tempo, a  za-
tem na rentowność danego 
projektu, mogą zrezygnować 
z  ponoszenia dodatkowych 
nakładów. Podobnie będzie, 
jeśli w  razie pojawienia się 

sądownictwa, ma znaczny 
wpływ na to, czy firmy będą 
chętniej czy powściągliwiej 
zwiększały nakłady związa-
ne z  rozwijaniem potencjału 
produkcyjnego. Jeśli natrafią 
na skomplikowane procedury 
zwiększające koszty transak-

i stawał przez to bardziej kon-
kurencyjny. 

Państwo ustanawia także wa-
runki prawne, w  jakich funk-
cjonują przedsiębiorstwa. 
To od decyzji na poziomie 
legislacyjnym zależy kształt 

regulacji podatkowych, admi-
nistracyjnych i  wielu innych, 
które w zależności od sektora 
determinują skłonność pod-
miotów gospodarujących do 
tej lub innej alokacji kapitału. 
To także sprawność apara-
tu administracyjnego, w  tym 
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Komentarz: udział przedsiębiorstw w wydatkach na badania i rozwój w ciągu dekady wzrósł w Polsce ponad dwukrotnie. Wciąż 
jednak jest o blisko 6 pkt. proc. poniżej średniej unijnej.
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Uczestnicy panelu „ESG – moda czy konieczność?” od prawej: Robert Kamiński – prezes Dime2Door, Kamil Rybikowski 
– dyrektor gabinetu w Biurze Rzecznika MŚP, Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, Alicja 
Tatarczuk – Public Affairs & CSR Manager, Huawei Polska oraz prowadzący dyskusję Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.
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Uczestnicy panelu „Inwestycje w nowe technologie szansą na rozwój całej polskiej gospodarki” od prawej: Piotr Hofman  
– prezes Grupy Inwest, Piotr Palutkiewicz – wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, Ryszard Hordyński – dyrektor  
ds. strategii i komunikacji Huawei Polska, Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha, Dariusz Bojsza – prezes 
Stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności, Bartłomiej Wróblewski – przewodniczący sejmowej 
Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji oraz Krzysztof Budka – red. nacz. „Forum Polskiej Gospodarki”.



I  tu dochodzi do jednego 
z  kluczowych problemów 
polskiego prawa podatkowe-
go, który ma wpływ także na 
inwestycje. Chodzi o  poziom 
jego skomplikowania i zmien-
ności. Mówimy tutaj o podat-
kach dochodowych, ale także, 

a  może przede wszystkim, 
o  pośrednich, z  podatkiem 
VAT na czele. Liczne i niezro-
zumiałe zmiany prawne w ob-
szarze podatków sytuują nasz 
system w grupie najgorszych 
pod tym względem w  całym 
OECD.

Rozwiązaniem tego problemu 
jest już chyba tylko przygoto-
wanie zupełnie nowych ustaw 
podatkowych, oznaczający 
prawdziwy reset w  tej mate-
rii. Taka zapowiedź wynika 
zresztą wprost z  programu 
rządzącej partii, z którym szła 
do wygranych w  2019 r. wy-
borów.

„W  zakresie upraszczania 
prawa w szczególności skon-
centrujemy się nad nową 
ordynacją podatkową, doko-
namy wielkiego porządko-
wania prawa podatkowego. 
Zaproponujemy nowe ustawy 
o  podatkach dochodowych, 
krótką i  zrozumiałą ustawę 
o  opodatkowaniu rent i  wy-
nagrodzeń, ustawę o  nowo-
czesnych uproszczonych 
regulacjach działalności go-
spodarczej oraz ustawę o zy-
skach kapitałowych zachęca-
jącą do inwestycji”.1

Podobny kierunek działań 
zapowiadała zresztą, wcze-
śniejsza o  trzy lata, Strategia 
na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Tutaj także warto 
posłużyć się stosownym cy-
tatem, aby pokazać, jaki kie-
runek swoich działań podat-

jest w stanie oddziaływać na 
skłonność podmiotów go-
spodarujących do inwesto-
wania. Czyni to ustanawiając 
ulgi i  inne zachęty podatko -
we motywujące przedsiębior-
stwa do podnoszenia nakła-
dów na rozwój. 

W  polskim wydaniu trudno 
wprowadzanie takowych ulg 
uznać za skuteczne. Przy-
kładem jest polska odmiana 
tzw. estońskiego CIT. Chociaż 
w trakcie opiniowania projektu 
środowiska biznesowe pod-
nosiły, że jego proponowana 
wersja nie da nic poza wątpli-
wym efektem propagando-
wym, projekt został przeforso-
wany bez istotnych poprawek. 
W  efekcie w  2021 r., czyli 
pierwszym roku jego obo-
wiązywania, z  rodzimej wersji 
estońskiego opodatkowania 
zdecydowało się skorzystać 
zaledwie kilkaset pomiotów. 
W  skali całej gospodarki jest 
to poziom praktycznie niezau-
ważalny. 

Ulgi proinwestycyjne w  Pol-
sce są niezwykle skompli-
kowane w  aplikacji, stąd 
skorzystanie z nich wymaga 
zdeterminowania i gotowości 
do podjęcia ryzyka podat-
kowego. To zniechęca wiele 
firm i sprawa, że wolą unikać 
proponowanych przez pań-
stwo zmian w podatkach, niż 
potem wdawać się z organa-
mi skarbowymi w interpreta-
cyjne przepychanki i narażać 
na koszty.

RAPORTRAPORT
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  KRAJ PUNKTACJA

 1 Estonia 100

 2 Łotwa 85,1

 3 Nowa Zelandia 81,3

 4 Szwajcaria 78,4

 5 Luksemburg 76,5

 6 Litwa 76,5

 7 Czechy 75,5

 8 Szwecja 73,1

 9 Australia 71,3

 10 Norwegia 70,6

 ...

 35 Francja 48,7

 36 Polska 45,7

 37 Włochy 44,6

Konkurencyjność systemów 
podatkowych państw OECD
opracowywany przez amerykańską 
Tax Foundation
(źródło: Tax Foundation, International 
Tax Competitiveness Index 2021)

Komentarz: Wyniki najnowszego rankingu Inter-
national Tax Competitiveness Index są dla Polski 
bardzo złe. Spadliśmy, w porównaniu z ostatnim 
rankingiem, o dwa miejsca i obecnie wyprzedzamy 
jedynie Włochy. Jeśli chodzi o podatki konsump-
cyjne Polska wypada najgorzej ze wszystkich noto-
wanych państw. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 
w pierwszej dziesiątce notowania jest aż czterech 
przedstawicieli Europy Środkowo-Wschodniej (Esto-
nia, Łotwa, Litwa i Czechy).
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Przedstawicielka Huawei Polska Alicja Tatarczuk opowiadała, w jaki sposób 
międzynarodowe korporacje inwestują w działania związane z ESG (Environ-
mental, Social, Corporate Governance) i wyznaczają trendy w tej dziedzinie.

obywatelami, co „czynić ma 
cały system bardziej spra-
wiedliwym”. W  tym miejscu 
przydałoby się oczywiście 
doprecyzowanie, że ma się to 
dokonać nie tyle poprzez po-
datki, ile szerzej rzecz ujmu-
jąc daniny publiczne, w  tym 
szczególnie składkę zdrowot-
ną. Niektórzy wskazują na 
to, że składka ta to w  istocie 
zawoalowany podatek. Nie 
wdając się w  szczegóły tych 
polemik, przyznać trzeba, że 
w  debacie publicznej podatki 
mają teraz swoje pięć minut.   

Z  punktu widzenia nasze-
go tematu to bardzo istotne, 
bo system podatkowy może 
mieć także swoje przełożenie 
na poziom inwestycji w  go-
spodarce narodowej. Poprzez 
regulacje podatkowe państwo 

dowego może prowadzić do 
naruszenia prawa własności 
i  skutkować nieuzasadnionym 
wzbogaceniem, np. poprzez 
niemożność wyegzekwowa-
nia należnej zapłaty powstałej 
w wyniku transakcji rynkowej. 

Arbitralne i  nieuzasadnione 
decyzje administracji z  kolei 
blokować mogą podjęcie po-
trzebnych i  wyczekiwanych 
inwestycji, takich jak budowa 
fabryki czy drogi dojazdowej 
do zakładu produkcyjnego. To 
wszystko generuje potężne 
koszty alternatywne i  blokuje 
długookresowy wzrost go-
spodarczy. 

Skomplikowane podatki

Obecnie w  Polsce trwa gło-
śna dyskusja na temat sys-

temu podatkowego i roli, jaką 
odgrywa on w  gospodarce. 
Oś tej dyskusji stanowi kwe-
stia redystrybucyjnej funk-

cji podatków, poprzez którą 
państwo chce wyrównywać 
różnice dochodowe między 

Dziś rolę inwestorów  
w działania prospołeczne 

przejmują w dużej mierze 
globalne korporacje, nadające 
ton tym zmianom. Dobrze by się 
stało, by wspólnie podejmowały 
inicjatywy, na przykład  
na rzecz wspierania ochrony 
środowiska naturalnego

przewodniczący Rady Dyrektorów, 
Instytut Biznesu

Julisz
BOLEK

1  Program Prawa i Sprawiedliwości 2019: Polski Model Państwa Dobrobytu, s. 51. 



Poważną barierą w ekspansji 
inwestycyjnej sektora przed-
siębiorstw są trudności w po-
zyskaniu finansowania i pole-
ganie wyłącznie na własnych 
środkach. Jak wynika z rapor-
tu ZPP, polscy przedsiębiorcy 
finansują swoją działalność 
głównie ze środków własnych, 
czyli zysku lub oszczędności. 
Taką formę wybiera ponad  
80 proc. rodzimych firm.3 

Powodem może być zarów-
no struktura przedsiębiorstw 
w  Polsce, w  której zdecydo-
wanie dominują firmy mikro 
i  małe. To jednak wytłuma-
czenie niewystarczające, gdyż 
podobnie jest także w  innych 
państwach. Dodatkowo wciąż 
częstą formą prowadzenia 
biznesu nad Wisłą jest jedno-
osobowa działalność gospo-
darcza, która niejako z definicji 
wyklucza choćby korzystanie 
z  finansowania dostępnego 
na rynku kapitałowym. Nale-
ży także pamiętać o  tym, że 
jednoosobowa działalność 
gospodarcza wiąże się z  od-
powiedzialnością majątkiem 
osobistym w  razie trudności 
dotyczących regulowania za-
ciągniętych zobowiązań. To 
z  kolei zniechęca do ubiega-
nia się o finansowanie np. ze 
źródeł bankowych czy innych 
form zewnętrznego pozyski-
wania kapitału.

Konsekwencją takiego stanu 
rzeczy mogą być bariery roz-
wojowe i  niechęć do podej-
mowania ryzyka ekspansji, 

imponujące osiągnięcia we 
wdrażaniu zapowiadanych 
rozwiązań. W  efekcie dobrze 
zapoznane problemy od lat 
pozostają bez rozwiązania. 
Można nawet postawić tezę, 
że ulegają pogłębieniu, mimo 
solennych deklaracji kolej-
nych rządów i ich polityczne-
go zaplecza. 

Dostęp do kapitału

Nie ma inwestycji bez dostę-
pu do finansowania. Przed-
siębiorcy, którzy planują roz-
wój swoich firm, stają często 
przed dylematem, skąd wziąć 
kapitał na przeprowadze-
nie planowanych inwestycji. 
Samo źródło pochodzenia 
środków ma w praktyce duży 
wpływ na to, jakie inwestycje 
są realizowane w gospodarce.  
Np. dobrze rozwinięty rynek 
kapitałowy, umożliwiający 
sprawny przepływ oszczęd-
ności do przedsiębiorców, 
sprzyja realizacji inwestycji 
charakteryzujących się często 
wyższym poziomem ryzyka, 
ale też większą oczekiwaną 
stopą zwrotu. W  ten sposób 
powstaje środowisko do reali-
zacji innowacyjnych przedsię-
wzięć generujących znacznie 
wyższą wartość dodaną. Z ko-
lei dominujący udział sektora 
bankowego pomaga raczej 
konserwatywnemu podej-
ściu do finansowania, zgodnie 
z powtarzaną przez bankierów 
maksymą, że przecież udzie-
lają oni kredytów ze środków 
swoich klientów. 
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W stronę nowoczesnych inwestycji W stronę nowoczesnych inwestycji

 1 Estonia 50

 2 Luksemburg 55

  3 Irlandia 82

 4 Finlandia 90

 5 Litwa 95

 6 Niderlandy 119

 7 Cypr 120

 8 Szwecja 122

 9 Austria 131

 10 Dania 132

 11 Belgia 136

 12 Francja 139

 13 Malta 139

 14 Hiszpania 143

 15 Rumunia 163

 16 Łotwa 169

 17 Słowacja 192

 18 Grecja 193

 19 Chorwacja 206

 20 Niemcy 218

 21 Czechy 230

 22 Słowenia 233

 23 Włochy 238

 24 Portugalia 243

 25 Węgry 277

 26 Polska 334

 27 Bułgaria 441

Liczba godzin spędzonych w ciągu 
roku przez przedsiębiorców  
na rozliczeniach podatkowych  
w poszczególnych krajach  
Unii Europejskiej   
(źródło: Doing Business Ranking 2020)

2  Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), s. 31. 3  Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Finansowanie biznesu w Polsce, czerwiec 2018.
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Kamil Rybikowski z Biura Rzecznika MŚP (z prawej) oraz Juliusz Bolek z Instytutu Biznesu podczas dyskusji dotyczącej 
stworzenia ekosystemu ESG w Polsce, upowszechniania raportowania i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez 
firmy z sektora MŚP.

Problem polega na tym, że 
wciąż nie doszło do przeło-
żenia tych obietnic na dzia-
łania praktyczne. Potwierdza 
to zresztą inną dobrze znaną 

w  naszym kraju prawidło-
wość, mianowicie mamy cał-
kiem spore dokonania w sta-
wianiu diagnoz, ale niezbyt 

kowych zapowiadali obecnie 
rządzący:

„Kluczowe znaczenie dla 
poprawy pozycji Polski pod 
względem obciążenia regu-
lacyjnego będą miały zmia-
ny w  systemie podatkowym. 
Szczególnie ważne będzie 
ujednolicenie interpretacji 
prawa podatkowego, zmniej-
szenie liczby aktów praw-
nych, usprawnienie procesów 
w  administracji i  systemie 
sądownictwa, a także zmiany 
w  samym prawie podatko-
wym. Poza obszarem podat-
ków do obniżenia obciążeń 
regulacyjnych potrzebny jest 
generalny przegląd jakości 
regulacji, eliminacja przepi-

sów, które nie są konieczne 
do osiągnięcia zakładanych 
celów, eliminacja niespójno-
ści, usprawnienie procedur 
oraz digitalizacja relacji mię-

dzy sektorem prywatnym 
i publicznym. W każdej dzie-
dzinie wyzwania związane 
z deregulacją są inne”.2

Wzrost naszej gospodarki jest istotnie wysoki, ale wiele 
przestrzeni życia gospodarczego jest coraz bardziej 

przeregulowanych. W wielu sytuacjach zabija nas i nasze 
firmy biurokracja. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę  
i wiemy, że należy to zmienić.

przewodniczący sejmowej Komisji 
Nadzwyczajnej ds. deregulacji

Bartłomiej
WRÓBLEWSKI



jąc się pewnego odrzucenia 
wniosku kredytowego. 

Rozwiązanie problemu dostę-
pu do kapitału, z  jakim zma-
gają się polscy przedsiębiorcy, 
to jeden z istotnych warunków 
zwiększenia nakładów na in-
westycje, szczególnie te słu-
żące realizacji innowacyjnych 
projektów. 

Jakie wnioski?

Bariery inwestycyjne w Polsce 
są dobrze znane i zdefiniowa-
ne. Konieczne jest zatem ak-
tywne działanie w  kierunku 
ich likwidacji. Niektóre z  nich 
mają charakter zewnętrzny, 
wiążą się z politykami podej-
mowanymi na poziomie Unii 
Europejskiej. Nota bene za-
uważyć trzeba, że np. problem 
przeregulowania gospodarki 
ma także swoje źródła w pra-
wodawstwie Unii Europejskiej, 
które dążąc do unifikacji kra-
jowych porządków prawnych, 
buduje kolejne warstwy regu-
lacyjnych zabezpieczeń, które 
raczej krępują, niż wspierają 
aktywność gospodarczą. 

Bez konkretnych działań sy-
tuacji związanej z niskim po-
ziomem inwestycji prywat-
nych w  Polsce zapewne nie 
uda się szybko poprawić. 

z  którym wiążą się przecież 
duże koszty. Do tego docho-
dzi konserwatywne podejście 
banków w  Polsce w  odnie-
sieniu do polityki kredytowej. 
Z  jednej strony skutkuje ono 
dobrą sytuacją, jeśli chodzi 

o  wskaźniki kapitałowe ra-
portowane przez ten sektor, 
z drugiej zaś oznacza, że wie-
le firm odchodzi z banków bez 
finansowania. Prawdopodob-
nie jeszcze więcej nawet się 
tam nie wybiera, spodziewa-

RAPORT
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Głęboką reformę prawa podatkowego ujednolicającego i upraszczają-
cego opodatkowanie działalności gospodarczej. 

Efektywne i przystępne w aplikacji ulgi podatkowe dla podmiotów 
zwiększających nakłady na inwestycje (pełne przyjęcie rozwiązań es-

tońskich, znanych jako tzw. estoński CIT, bez dodatkowych barier i kompli-
kacji, jakie wpisano w polskiej wersji tego rozwiązania).

Uproszczenia i usprawnienia związane z wydawaniem decyzji admi-
nistracyjnych, w tym szczególnie zmiany w  Kodeksie postępowania 

administracyjnego, wprowadzające dotkliwe kary finansowe dla organów 
przeciągających postępowanie. 

Rozwój i działania prowadzące do większej dostępności sądownictwa 
polubownego (arbitrażowego) jako narzędzia zmniejszania obciążenia 

tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości. 

Deregulacja w odniesieniu do działalności gospodarczej – jej przeja-
wem może być np. zasada „one in, one out” ( jeden przepis wchodzi, 

ale inny wychodzi). 

Inteligentne zamówienia publiczne, stawiające na rozwój narodowego 
kapitału, w tym szczególnie wspierające kooperację mniejszych pod-

miotów zamierzających wspólnie realizować dane przedsięwzięcie przera-
stające ich możliwości w przypadku samodzielnego działania. 

Ułatwienie dostępu do finansowania, szczególnie dla mniejszych firm.

DO DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH INWESTYCJE PRYWATNE 
ZALICZYĆ TRZEBA PRZEDE WSZYSTKIM::

Średni czas trwania postępowania sądowego ws. gospodarczych przed sądami  
okręgowymi (jako sądami I instancji)
(dane Ministerstwa Sprawiedliwości – w miesiącach)

2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020

6,0     5,9     5,4     7,9     9,0     8,7     9,2     9,0     9,7     12,9




