
■ Czy s∏owo „Polska” jest ju˝ znane i rozumiane bez dodatko-
wych wyjaÊnieƒ, jako nazwa naszego kraju, np. w prowincjonal-
nym miasteczku portugalskim? 

Słowo „Polska” niestety mówi wciąż zbyt mało. Nasza mar-
ka jest słabo znana. Niewiedza o tym, że Polska to dziś du-
ży europejski kraj, członek Unii Europejskiej i choć będący
dopiero na początku drogi, jednak dość dobrze rozwinięty,
powoduje, że trudniej nam pozyskać wielu zagranicznych
inwestorów. Skoordynowana promocja naszego kraju, oparta
na spójnym programie, i próba umieszczenia go wśród
trzydziestu najbardziej rozpoznawalnych na świecie, to jedno
z poważnych zadań, które powinien zapoczątkować przyszły
rząd. 

■ W jaki sposób nale˝y realizowaç to zadanie?

Najważniejsze, aby promocję Polski koordynował jeden ośro-
dek. W tej chwili, według różnych szacunków, wydaje się
na to od 120 do 200 mln zł rocznie. To niemała suma. Cho-
ciaż w porównaniu np. do Brytyjczyków, którzy w latach
1998–2002 na program „Rebranding Britain” wydali po-
nad miliard funtów, nasze wydatki nie są imponujące. Jed-
nak gdyby przeznaczone na promocję Polski pieniądze wy-
dawano w sposób skoordynowany, według pewnego
wieloletniego planu, efekty byłyby znacznie bardziej wi-
doczne i skuteczne. W tej chwili promocja naszego kraju
jest rozproszona. O wizerunek Polski dba kilkanaście insty-
tucji rządowych, ministerstwa. Taka sytuacja nie odpowia-
da potrzebom. Najważniejszym celem promocji powinno
być dotarcie z wiedzą o Polsce do tych grup za granicą, któ-
re podejmują decyzje ekonomiczne, do tych, którzy decy-
dują o lokalizacji inwestycji. Żeby te działania były skutecz-
ne, promocja powinna przebiegać zupełnie inaczej niż do tej
pory. Nie prowadząc skoordynowanych i planowych dzia-
łań w tej sferze, dopuszczamy do utraty wielu szans. Sprzy-
ja temu brak jasnego, dobrego i spójnego obrazu Polski
zagranicą. 

■ W 2001 r. nap∏yn´∏o do Polski w postaci inwestycji bezpo-
Êrednich 7,1 mld dolarów. Wynik wi´kszy o 750 mln dolarów
w 2004 r., po rozszerzeniu Unii Europejskiej to sukces czy 
pora˝ka?

Warto przypomnieć, że w najlepszym 2001 r., napłynęło
do Polski ponad 10 mld dolarów. Prawie 8 mld dolarów

w tym roku to na pewno bardzo zachęcający rezultat. Są-
dzę, że bardzo ważne jest zanotowanie w ubiegłym roku
tendencji wzrostowej w napływie bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych do Polski. Zarówno 2001, jak i 2002 rok
były gorsze niż rekordowy rok 2000. Jednak pamiętajmy,
że największymi biorcami inwestycji są ich najwięksi daw-
cy. Wielka Brytania, Niemcy, Francja pozyskują rocznie
od 15 do 30 mld euro w postaci zagranicznych inwestycji.
Są to więc kwoty zawierające się w całkowicie innych ka-
tegoriach niż te, które dotyczą Polski. Myślę, że tendencję
wzrostową powinniśmy przyjąć z optymizmem. Ważne
jest utrzymanie takiego stanu. Z drugiej strony, trudno
mówić o tym, że uzyskany w minionym roku wynik nas
satysfakcjonuje. Wystarczy porównać wielkość napływu
zagranicznych inwestycji do najbardziej rozwiniętych kra-
jów europejskich, by stwierdzić, jak wiele mamy jeszcze
do zrobienia i jak wiele jest możliwości. Tym bardziej że
od roku Polska ma wielką szansę, wynikającą z członko-
stwa w Unii Europejskiej. 
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■ Czy mo˝emy obawiaç si´ o to, ˝e
po kolejnym rozszerzeniu Unii Europejskiej
przegramy konkurencj´, np. z Rumunià,
która zabiega o stworzenie korzystnych wa-
runków dla zagranicznych inwestorów?

Myślę, że konkurencji Rumunii o inwe-
stycje zagraniczne należy już teraz się
obawiać. Jednak gdy ten kraj będzie
już pełnoprawnym członkiem Unii Eu-
ropejskiej, obawy powinny być nieco
mniejsze, dlatego że będzie ona zobo-
wiązana do stosowania unijnego pra-
wa. Prawo to ogranicza bowiem pew-
ne możliwości oferowania pomocy
publicznej, dzięki mechanizmom kon-
trolnym. Dlatego poddanie Rumunii
tym samym prawom co innych krajów
europejskich obniży jej atrakcyjność
dla potencjalnych inwestorów zagra-
nicznych. Jednak powinniśmy pamię-
tać o tym, że Polska zawsze będzie tym
krajem, któremu najwięcej można ode-
brać z portfela potencjalnych inwesty-
cji zagranicznych – ponieważ do tej
pory trafia ich do nas najwięcej. Pamię-
tajmy, że w warunkach konkurencji
nawet niewielki kraj może odebrać Pol-
sce fragment z ogólnej puli inwestycji
wpływających do naszego regionu. Za-
zwyczaj każdy potencjalny inwestor
rozważa swoje zaangażowanie w przy-
najmniej trzech krajach. Dlatego po-
winniśmy dołożyć wszelkich starań,
aby poprawić wszystkie niedostatki,
na które zwracają nam uwagę zagra-
niczni inwestorzy. Przezwyciężenie
problemów pozwoliłoby zająć Polsce
w zasadzie bezkonkurencyjną pozycję.
Naszym wielkim atutem jest duży ob-
szar kraju, dostęp do morza, zasoby
wykwalifikowanej siły roboczej, zna-
cząca liczba bardzo atrakcyjnych
ośrodków dla zagranicznych inwesto-
rów. Takich możliwości nie mają nasi
konkurenci. 

■ Jaki poziom inwestycji zagranicznych
powinien byç satysfakcjonujàcy dla kraju
o tak du˝ym potencjale jak Polska?

Z całej puli zainwestowanych pieniędzy
w naszym regionie Europy, Polska w mi-
nionym roku przyjęła 14 proc., Czechy
13 proc., a najwięcej Rosja bo, aż 28
proc. Skumulowana wartość inwestycji
zagranicznych, które napłynęły do Pol-
ski, przekroczyła już 80 mld dolarów.
Należy wyjaśnić, że np. Czesi mają więk-
szy odsetek inwestycji przypadający
na jednego mieszkańca niż Polacy. Wę-
grzy i Słowacy też wyprzedzają nas w tej
statystyce. Jednak pamiętajmy o tym,
że Chińczycy, którzy są od wielu lat naj-
większym światowym biorcą inwestycji
zagranicznych, w pierwszej dziesiątce

państw o największym poziomie inwe-
stycji per capita – nie znajdą się przynaj-
mniej przez najbliższych kilkanaście lat.
Z drugiej strony, Luksemburga nie wy-
przedzi żadne inne państwo w tej klasy-
fikacji. Dlatego uważam, że wnioski wy-
nikające z takiej statystyki nie mają
żadnej praktycznej wartości. 
Polska potrzebuje inwestycji zagranicz-
nych, maksymalnie tyle, ile jest w sta-
nie wchłonąć. Agencja w swojej strate-
gii z 2003 r. zakładała, że celem byłoby
przyjęcie 10 mld dolarów inwestycji za-
granicznych rocznie. Po osiągnięciu ta-
kiego poziomu, moglibyśmy sądzić, że
jest on dla Polski w pewnym stopniu sa-
tysfakcjonujący. Nasze wyliczenia wy-
nikały z założenia, że dla utrzymania 

5 proc. wzrostu dochodu narodowego
rocznie kraj potrzebuje inwestycji rzę-
du 50 mld dolarów. Jeżeli przyjmiemy,
że na inwestycje krajowe przypada ok.
35 – 40 mld dolarów, to pozostała róż-
nica wskazuje nam skalę potrzeb, któ-
re powinniśmy zaspokoić pieniędzmi

pochodzącymi od inwestorów zagra-
nicznych.
Każda znacząca inwestycja powinna być
wynikiem naszych starannych zabie-
gów. Próbujemy pozyskiwać takich in-
westorów, którzy są dla naszego kraju
najbardziej korzystni. Do takich inwe-
stycji należą te, które sprzyjają ekspor-
towi i opierają się na wysokich techno-
logiach. Oprócz tego zależy nam
na tworzeniu nowych miejsc pracy. 

■ Ile miejsc pracy przyby∏o w Polsce
dzi´ki inwestycjom zagranicznym w ubie-
g∏ym roku?

Dzięki tym prawie 8 mld dolarów, któ-
re napłynęły do Polski w postaci inwe-
stycji zagranicznych w ubiegłym roku,
pracę otrzymało ponad 14 tys. osób.

W 2003 r., dzięki inwestycjom zagra-
nicznym, ok. 11 tys. Polaków otrzyma-
ło pracę. Sądzę, że jeszcze nie moż-
na rozstrzygnąć, czy jest to sukces.
Jednak w kontekście ożywienia rynku
pracy zagraniczne inwestycje mają ol-
brzymie znaczenie. Warto podkreślić,
że inwestorzy zagraniczni zatrudniają
w Polsce już ponad milion osób. 

■ Jaka jest pozycja konkurencyjna Pol-
ski w mi´dzynarodowej walce o zagranicz-
ny kapita∏?

Liczne raporty organizacji międzynaro-
dowych wskazują na ciągle niską pozy-
cję konkurencyjną naszego kraju. Ist-
nieją również i takie, które określają ją
jako dość wysoką. Raport Ernst & Young

z początku tego roku
uznaje nasz kraj za jeden
z trzech najbardziej atrak-
cyjnych europejskich kra-
jów w zależności od kate-
gorii. Inwestorzy śledzą
wszystkie raporty. Jednak

w dużym stopniu ocena Polski zależy
od tego, jak nasz kraj jest promowany.
Niezależnie od działań prowadzonych
przez Agencję – trafiając do inwestorów
i pokazując im fakty i liczby potwierdza-
jące naszą atrakcyjność – potrzebne jest
budowanie dobrego, przyjaznego wize-

runku Polski. Musimy wyeliminować te
elementy, które pogarszają obraz kraju
w oczach potencjalnych inwestorów. Na-
leży więc poprawić jakość naszego pra-
wa i usprawnić działanie sądów,
zwiększyć szybkość i elastyczność funk-
cjonowania aparatu administracji pań-
stwowej w kwestii szybkości wydawania
decyzji, skutecznie zwalczać korupcję.
Wagę tych negatywnych zjawisk pod-
kreślają inwestorzy. Właśnie te proble-
my utrudniają najbardziej kształtowa-
nie pozytywnego wizerunku Polski
i przeszkadzają inwestorom. Z ich po-
wodu często przegrywamy walkę o in-
westycje z naszymi konkurentami.
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NASZ ROZMÓWCA:
Andrzej Zdebski urodzi∏ si´ w Krakowie w 1957 r.
Jest absolwentem Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, gdzie w latach 1984-1992 spra-
wowa∏ funkcj´ asystenta w katedrze Mi´dzynaro-
dowego Prawa Publicznego. WczeÊniej ukoƒczy∏
aplikacj´ s´dziowskà na tym Uniwersytecie. W 1992
r. objà∏ stanowisko prezesa krakowskiego oddzia∏u
Polskiej Izby Handlu i Przemys∏u, na których pozost∏
przez dwa kolejne lata. Mi´dzy 1997-2001 praco-
wa∏ w sektorze bankowym na stanowiskach szcze-
bla kierowniczego. W 2001 r. zosta∏ wybrany Pod-
sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej, a od maja 2003 r. jest Pre-
zesem PAIiIZ.

Konkurencji Rumunii o inwestycje zagraniczne
nale˝y ju˝ teraz si´ obawiaç.
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