
Piotr Siemiqtkowski

Bezposrednie inwestycje zagraniczne oraz
warunki inwestowania na Siowacji

Wprowadzenie

Jednym z najintensywniej przejawiajqcych sie procesow glo-
balizacji gospodarki swiatowej w ostatnich latach sq mi¢dzyna-
rodowe przepfywy kapitafu w postaci bezposrednich inwestycji
zagranicznych (BIZ). Inwestycje te sq powszechnie poiqdanq for-
mq miedzynarodowej aktywnosci gospodarczej, miedzy innymi
z uwagi na to, ii uznaje sie je za czynnik prorozwojovvy. Rzeczy-
wiscie, w przeciwiefistwie do inwestycji portfolio, BIZ majq zvvy-
kle charakter diugookresowy i zwiqzane sq 2 powiq.-kszaniem za-
sobow kapitaiu tn/vaiego w gospodarce.

Kapitai w formie bezposrednich inwestycji zagranicznych
napfywa w roinych kierunkach, w tym takie do krajow Europy
firodkowo-Wschodniej. Kraje te dynamicznie konkurujq w ob-
szarze przyciqgania migdzynarodowych korporacji. Szczegolne
znaczenie przypisuje sic; tutaj przedsiowzieciom o znacznej skali
zaangaiowania kapitaiu. Takie inwestycje traktowane sq bardzo
ambicjonalnie przez gfownych konkurentow na polu zabiegania
o |nwestorow w tej czosci Europy, tzn. Polske, Czechy, Sfowacje,

1a ostatnio takie i Rosjc-3 .
w tym aspekcie istotnego znaczenia, z polskiego punktu wi-

dzenia, nabiera charakterystyka warunkow prowadzenia dzia-
{a|no§¢i g0$pOdarCZej oraz podejmowania inwestycji zagranicz-
ny(;h u giownych konkurentowz. Analiza taka pozwala dokonac'

. . d KL [)_ Walewska, Koncerny wybierajq Sfowacje, ,,Rzeczpospolita“
‘ Zeb‘ A‘ Mg? Bfifi. Niewiadomski, Sam rynek to o wiele za mafo. D/aczego kapital

?d0Q4‘ngr5,o;va;;j¢ Ia nie do Polski, ,,Rzeczpospolita“ 2004, nr 26, s. B2.I Z|€ I
2 Z°b_ 5 pot p_ §|e;n'iqtkowski, Determinanty ekonomiczne naplywu bezposrednich inwestycji

. Pofski praq b'or. pod red. E. Urbahczyka, Strategie wzrostu wartoscizagranfczqydl 4° T .' 1. Wydawnictwo KREOS, Szczecin zoos, 5. 331 i n.
p . 80573
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porownania klimatu inwestycyjnego, a takie wysnuc' wnioski co
do ewentualnych niedociqgnieé i uchybien polskiej gospodarki
w stosunku do gospodarek slowackiej czy czeskiej. Wnioski takie
mogq byc' przydatne w planowaniu przyszlej polityki gospodar-
czej wobec inwestorow zagranicznych.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat Polska przegrala wyscig o kil-
ka duiych, miliardovvych inwestycji. Okazalo sie w efekcie, 2e
w kilku szczegélach, ktore rozwaiali potencjalni inwestorzy, go-
spodarka slowacka vvypada 0 wiele lepiej. Tam tei ulokowane zo-
staly wspomniane inwestycje. Warto zatem naswietlié te aspekty
gospodarki Slowacji —jednego z glownych konkurentow Polski,
ktore powodujq, ii inwestorzy chetnie tam przybywajq.

Celem niniejszego artykulu jest prezentacja skali i struktury
naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Republiki
Slowacji. W drugiej czesci opracowania przedstawione zostanq
zas podstawowe warunki prowadzenia dzialalnosci gospodar-
czej oraz podejmowania inwestycji w tym kraju.

Wielkosé bezposrednich inwestycji zagranicznych na Slowacji

Wysokosc' swiatowych przeplywéw BIZ w latach 1999-2004 wy-
kazywala poczqtkowo znaczne przyrosty3. Maksimum swiatowych
przeplywow przypadlo na 2000 r., kiedy to inwestycje wyniosly ok0-
lo 1,4 biliona dolaréw. Nastepne lata charakteryzowaly sie spad-
kami ai do 2003 r. Dopiero w 2004 r. naplywy BIZ nieco wzrosly
i uksztaltowaly sie na poziomie okolo 650 miliardow dolarow‘.

Udzial Slowacji w tych przeplywach byl stosunkowo niewielki.
nie przekraczal kilku dziesiqtych procenta. Pomimo stosunkowo
niewielkich (w porownaniu z rozwinietymi gospodarkami) f°¢Z'
nych kwot naplywu inwestycji odgrywajq one niezwykle istotnq

3 Zob. G. Gorniewicz, P. Siemiqtkowski, Wzrost bezposrednich inwestycji zagranicznyfh
"'3 swiecie Z9 ‘K1996/"Ym "WZ9I¢dnieniem Europy Zagroz'enia ikorzyfci, W Pracy lbw"
Problemy integracji europejskiej, t. 2 Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c..
Bydgoszcz 2004, s. 11 i n,

‘ World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge Of D9“?
|°P""@fl'¢, New York and Geneva 1999 s 9' World Investment ReP°" FD‘ Policies 0?
D°Ve|°Pment: National d I 1 "I . I ' k d Geneva 20 -
s. 249; World Investmer?tnR€l?0:r2al;0%na‘:r:§ziziidzsrksflx::°';’na"d the ‘meme-
t' - . -lonalization of R&D, New York and Geneva 2005, s. 303.



i‘ (E*~Z”" “""¢r' nv-=“ $IYcIEzA<n ANIIIN

role w gospodarce slowackiej. Przyczyniajq sie do ro ' '
. _ ZWOJU infra-struktury, tworzenla novvych mlejsc pracy oraz do rozwoju ar

kow technologicznych. p

Rys. 1. Napfyw bemosrednich inwestyqi zagranicznych do Slowacji w Iatach 1999-2004
(w mln USD)
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Zrodlor Opracowanie wlasne na podstawie: Monetary Survey, Nérodna Banka Slovenska,
Bratislava 2005, s. 53.

Wielkosé kapitalu zagranicznego, jaki naplywal do Slowacji
w Iatach 1999-2004, ulegala dosc' znacznym wahaniom. Na po-
czqtku tego okresu naplywy BIZ wyniosly zaledwie nieco ponad
400 milionow dolarow. W kolejnych Iatach wielkosci rocznych
naplywow ulegly zwielokrotnieniu — w 2000 r. wyniosly 2,16
miliarda dolarow, a w 2001 r. niespelna 1,3 miliarda. W 2002 r.
roczny naplyw BIZ uksztaltowal sie na szczytowym poziomie pra-
wie 4,1 miliarda dolarow. Lata 2003 i 2004 to ponowne spadki
rocznych naplywow bezposrednich inwestycji zagranicznych do
Slowacji. Uksztaltowaly sie one na poziomie odpowiednio: pra-
wie 1,1 miliarda dolarow oraz prawie 0,9 miliarda.

warunki prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i podejmowania
i"“'°“Y¢ii Pflez podmioty zagraniczne w Republice Slowacji

ro S_"°)"a¢ia lest stosunkowo niewielkim krajem, poloionym w Eu-
PIE Srodkowo-Wschodniej. Podobnie jak wiekszosé krajow tego
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regionu, po przelomie lat 80. i 90. wkroczyla ona na scieike re-
form zwiqzanych z transformacjq gospodarki z systemu centralnie
kierowanego do gospodarki rynkowej. Jak sie okazuje, z wyzwah
zwiqzanych z transformacjq spoleczno-ustrojowq Slowacja wywiq-
zala sie stosunkowo szybko i stosunkowo efektywnie.

Kraj ten charakteryzuje sie dobrze rozwinietq infrastrukturqs.
Ciqgle rozbudowyvvana siec' autostrad liczyla na koniec 2004 r. 296
kilometrow. Terytorium kraju dosc' gesto pokryte jest sieciq kole-
jowq, ktorq lqcznie przejechaé moina ponad 3600 kilometrow.
Z tego ponad 1500 kilometréwjest zelektryfikowane. Oprocz po-
wyiszych, strategia rozwoju kraju przewiduje poloienie duiego
nacisku na infrastrukture transportu Iotniczego. Przewiduje sie,
ii jego udzial zaréwno w przewozach pasaierskich, jak i towaro-
wych bedzie dynamicznie sie zwiekszal. Obecnie Slowacja dyspo-
nuje szescioma miedzynarodowymi portami lotniczymis.

Gospodarka slowacka cha rakteryzuje sie stosunkowo dobrymi
parametrami makroekonomicznymi. Dosé vvysokie tempo vvzro-
stu i spadajqce bezrobocie to atuty, ktorych nie sposéb pominqé
w analizie srodowiska inwestycyjnego. Tempo wzrostu gospo-
darczego, podobnie zresztq jak w wielu krajach regionu Europy
firodkowo-Wschodniej, bylo dosé znaczqce. W 2002 r. zanoto-
wano najwyisze wartosci przyrostu produktu narodowego na
poziomie okolo 4,2%. W kolejnych Iatach wielkosci te byly nieco
niisze — w 2003 r. — 4,1% i szacunkowo w 2004 r. - okolo 3,9%.
Zadowalajqca jest takie struktura vvytvvarzanego produktu, okolo
60% wartosci PNB wytwarzana jest w sektorze uslug.

Dosé znacznq bolqczkq gospodarki byla do niedawna stosun-
kowo wysoka inflacja. Wskainik inflacji wahal sie w Iatach 2003-
2004 nomiedzy s a 10%. Pod koniec 2004 r. 1 w 2005 1. zjawi-
sko to zostalo jednak zredukowane do kilku procent. W polowie
2005 r. wskainik inflacji \rvynosil okolo 2,5%’.

_ Dzlfiki P'Z9P'°WadZ0nym reformom udalo sie takie w ostat-
nich Iatach zredukowaé nieco stope bezrobocia. W 2003 r. stopa

5 A Niewiadomski D W - -I 004, . I - ~ Ita 2 'M 26' s_ B2. 3 9W$k8. Zawsze mozna poprawrc oferte. ..RZ9¢1P°5P° '
- ak° Zob Slovakia Wh S/ov' - y look - - ' t n theRepublic’ SARIO‘ Brafislafangofggtflerg Analysrs of Economrc Envrronmen r

7 M0 .netaflf Survey, Narodna Banka Slovenska, Bratislava 2005. $~ 4-
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"1 WY"°$“a 195199 15.2%. natomiast na koniec 2004 1-
do 13.9%. Bezrobocie jest jednak zroinicowane w zaleinggafflz- c1 0
regionu kraju waha sie pomiedzy okolo 5% w r ' ‘ B
do okolo 20% w rejonie Koszyc. elome ratyshwy

Slowacja posiada takie jedne z najniiszych kosztow pracy
w Unii Europejskiej'. $rednia placa miesieczna netto szacowa-
na jest przez Slowacki Urzqd Statystyczny na 358 EUR, co daje
jednq 2 najniiszych srednich w UE. Oczywiscie, w roinych rejo-
nach kraju stawki te ksztaltujq sie w roiny sposob. Najdroisza
sila robocza wystepuje w okolicach stolicy, natomiast najtansze
sq regiony Presova i Banskiej Bystrzycy (odpowiednio 280 i 296
EUR/m-c). Wedlug szacunkow SARIO, roinice pomiedzy placami
w Slowacji a np. Danii czy Szwecji sq osmio-, dziesieciokrotne.

Zmiany wprowadzone w obszarach zwiqzanych z funkcjono-
waniem przedsiebiorstw majq na celu stworzenie silnej, dyna-
micznej i nowoczesnej gospodarki. Sluiyé ma temu szereg pod-
stawowych reform, miedzy innymi prywatyzacja przedsiebiorstw
panstvvowych, bankow, deregulacja cen oraz reforma finansow
publicznych. Zmiany powyisze zmierzajq takie do stvvorzenia
jeszcze bardziej atrakqrjnego srodowiska funkcjonowania bizne-
su, a takie do eliminacji barier administracyjnych funkcjonowa-
nia przedsiebiorstw.

W grudniu 2003 r. rzqd Republiki Slowacji przyjql Narodowq
Strategie Wspierania inwestycji. Strategia ta zawiera (identyfikuje)
dwie grupy celow pomocy rzqdowej dla inwestorow. Po pierwsze,
wspieranie inwestycji w maIych i srednich przedsiebiorstwach,
druga zas dotyczy tak zwanych inwestycji strategicznych. Dla
tych drugich najwainiejszym narzedziem zawartym w strategii
sq roinorakie zachety inwestycyjne°.

W ramach wspomnianej wyiej strategii wdroiono szereg ak-
tow prawnyeh, ktone mialy na celu osiqgniecie wspomnianych
celow. Do tych regulacji naleiqz
- utworzenie parkow przemyslowych wraz z odpowiedniq in-

frastrukturq przyjaznq dla inwestorow,

I §'°"“"5°~ Why bolt any op. cit., s. 13-14; por. KPMG, cyt. za: Fact Sheet No.
- llbor Costs, May 2005. 3.3.

5 .$'°"“*“'~ Why look my on ¢11., 5. 25.
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- ulgi podatkowe za tvvorzenie nov\rych miejsc pracy oraz udziaj
w przekwalifikowaniu pracownikow,

— ulgi w podatku dochodowym,
- prawo o pomocy panstwa dla inwestorow,
— udogodnienia w nabywaniu praw wlasnosci gruntow sIu2q-

cych pod inwestycje”.
Po reformie systemu podatkowego Slowacja posiada obecnie

jeden z bardziej przejrzystych systemow sposrod krajow Europy
firodkowo-Wschodniej". Zarowno dochody osobiste, jak i do-
chody przedsiebiorstw obloione sq 19% stawkq podatku. Nie
ma podatku od zyskow. Podatek od obrotu nieruchomosciami
wynosil w 2004 r. 3%, obecnie jego pobor jest zawieszony. Tak-
ie podatek VAT jest naliczany w Slowacji wedlug stawki 19% dla
wszystkich opodatkowanych nim dobr.

W slowackim systemie podatkowym funkcjonuje takie poda-
tek od nieruchomosci. Pobierany on jest w trzech zakresach: od
ziemi, od budynkow oraz od apartamentow. Stawka podatku od
nieruchomosci zaleiy od typu gruntu Iub budynku. Przykladowe
roczne stawki to 0,25% podstavvy opodatkowania lub 0,75% dla
ziemi ornej czy plantacji owocovvych, 0,10 SKK za kaidy metr
kwadratowy w przypadku ogrodow czy obszarow zabudowa-
nych oraz 1 SKK w przypadku terenow pod zabudowe.

Obecnie rzqd slowacki skoncentrowany jest na wspieraniu
budowy i wyposaienia parkow technologicznych. W parkach
przemyslowych inwestorzy mogq napotkaé wiele udogodnien.
Jednymi z wainiejszych sq: prawnie uregulowana wlasnosé zie-
mi ijej specyfikacja, dostepne grunty na sprzedai, dzieriawe i na
wynajem wyposaione sq w niezbednq infrastrukture, warunki
niezbedne do zakladania malego i sredniego biznesu, dla jegfl
rozwoju i wdraiania nowoczesnych technologiiu.

‘° Ibidem.
" Zob. i por. P. Kulawczuk, Wplyw polityki podatkowe] i socjalnej na konkurenCy]"°5é

Paristw Europy Centralnej w zakresie przyciqgania zagranicznych inwesty¢i[b‘=‘ZPg'
$'°d"i¢h- 5Y'"l-"B615 WP0'Wu harmonizacji CIT na korzysci inwestorow Zaqrarflcznyc '
[W1] praca zbior. pod red. S. Pangsy-Kania I G. Szczodrowskiego, Polityka if0ZW°1995p0
darczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdf""5k'e9°.;.
Gdansk_ 2005, s. 134-135; M. Mikita, Podatek CIT a napfyw bezposrednich rnwe$0;‘/_
Zg':a'?'CZ"Ych d° kraiéw UE-8 — wnioski dla Polski, [w:] praca zbior. P°d led‘ S‘ Pang yu ma 1'G. Szczodrowskiego, PoIityka..., op. cit., s. 165 i n.
S'°"ak'a- Wh.V /00/< any further..., op. cit., s. 30.
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Na Siowacji trzy glowne mdzaje pirlconu ted\no\o-
gicznych: zorientowane produkcyjnie, lolientonane te(h|\1fl°-
gicznie (skupione na badaniach i rozwoju) oraz zoriemuwanq

13na uslugi .
Wyposairenie parkow technologicznych \w C2§§Ci uzalénione

jest od konkretnego przeznaczenia oraz lokaizacji konhetnego
parku, jednak ustawowo zapewnione sq pewne univversalne wy-
po;azen'ia. NaIeiqdor\id\fina|1so\nryipravmykor1sdti\g.lcsn;go-‘
wok, ochrona majqtkowa. W ramadl parkow tedtnologianydt
rzqdoferujetakieterenypodustanouvienieitwestycjizgodrie
z planem zagospodarowania .zaoby finansowe
do 1s%o9-¢I0vd1
Z3kUp,dZ1€fZ8VIIQ‘lE4'El\(IWP°d uswwwieriepvm kwwww
saienia technicznego i struktur niezbednydl do budowy parku.
1@ieIiparkjestustanovvionynaterenad\.nakt6rythbezrOb0d9
jest mg"51¢ "ii 10%,
jestobniionedo59& Poustanovvieniuparkugninajestzobo—
wiqzana do sprzedaiy gruntovv.

Udzial gmin vv pazygotovvaniu infrastmktury niezbednei do
ustanowienia parku wynosi 85% kosztévv z tym zvviqzanydi oraz
dla inwestora, Irtory podpisze kontraktz gnina, do %kosztéw
zwiqzanych z otwarciem. Udziai vv wywiaszczeniu gruntovv, idt
nabyciu moie siegaé rowniei 85%.

Podsumovvanie

Jak vvynika 2 przedstawione] .Republika Sio-
Wédwresldobrzenrzvsotowanadowalkiopozysluwaniekt»
lejnych inwestorow zagranicznych. Moina ii Polska
:‘ark':"'?l9°d"°9°pfZedwnikawtymzakresie.Prr;ir\agospo-
t;hn;l:‘)'g$%"° k°YlY nowoczesnych parkovv

icznych spravvtajq. I1 hid! "I155 sie Iiczyé z ofertami
mfystosowywanymi PTZEZ SiO\\'ak6W WODGC_ zagra-
"'¢-‘mvch. Atuty vvyz$1g' - _ . . .
d0wa.w2004f;

- aiauzr\anazanajbardziejnefor-

U "idem.
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mowanq gospodarke na swiecie 90d WZ9|€d“-‘"1 P°|eP$lBnia Idi-
' omatu inwestycylneg - __ _ j _

Jedynym mankamentem Slowaqn jako mlejsca lokowania in.
westyqi wydaje sie byé jej wielkosié. Potenqalny inwestm, kw,’
ma do wyboru rynek slowacki oraz rynek kilkukrotnie vviekgy
(pqd wzgledem na przyklad Iiczby ludnosci). moie zdeqdowag
sie na ten drugi. Jednak te kwestie wydaje sie niwelowaé polo-
ienie geograficzne. Centrum Europy to dobre miejsce na two-
rzenie ekspansywnej bazy produkcyjnej ukierunkowanej na rynki
krajow trzecich.

Powytze uwagi sq niezwykle istotne z punktu widzenia inte
reséw Polski. Groiny konkurent, cieszqcy sie dobrq opiniq inwe-
storow zagranicznych oznacza rozaionkowanie tej samej lia-
by inwestorow na wiekszq grupe krajow, czyli mowiqc wprost
- utrate czesci inwestycji.

W takich warunkach gospodarka nie powinna bier-
nosci. Naleiy za wszelkq cene wypracowaé takie metody walki
0 inwestora, ktore pozvvolq wykorzystywaé posiadane atuty.
Miedzy innymi, naleiy zadbaé o pozytyvvnq atmosfere dla inwe-
stycji zagranicznych. Stanowisko rzqdu powinno jednoznacznie
wskazywaé na pozytywne nastawienie wobec wszelkidi inwesty-
cji zagranicznych. W tej sytuacji kaida wypovviedi czionka rzqdu.
w jakikolwiek sposéb skierowana przeciw kapitalowi zagrani<2-
nemu jest, delikatnie mowiqc, nie na miejscu".

" Z0b.ipQ|'_P_§ie"-|iqtk(wvsH ! I 5 I.’ . - nfl”.¢-araZ="°'

',,{,'”’ ' ""."';Z'1"'"'~@“<>wam'$ zrawm. ..Zszyty Nauinwe Wyismi 5111*! "."*‘°""',,,,,,;
2&;°§f‘:';;§;‘;‘(4)-Wvdamumwybzqsnnyaaimqwmaa-


