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Źródło: opracowanie na podstawie  Klimat inwestycyjny w Polsce w 2009 r., PAIiIZ, Warszawa, 2009.

Wybrane oceny czynników klimatu inwestycyjnego w Polsce
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Kluczowe czynniki tworzące klimat inwestycyjny 

1.Uwarunkowania makroekonomicznych:
� wielkość rynku
� stabilność gospodarcza i polityczna
� charakter prowadzonej polityki fiskalnej
� dostępność do zasobów

2.Jakość instytucji państwowych: 
� sądownictwo
� prawo
� regulacje
� współpraca z władzami

3.Jakość infrastruktury: 
� drogi
� urządzenia sieciowe
� telekomunikacja
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Potencjalna atrakcyjność
inwestycyjna w roku 2007

Źródło: H. Godlewska-Majkowska, Gospodarka narodowa w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 
2002-2007praca zb. pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa, 2010
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Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności  
inwestycyjnej w roku 2007
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Spójność i konkurencyjność ?



A – przetwórstwo przemysłowe 
B – budownictwo
C – handel i naprawy
D – hotele i restauracje
E - transport, gospodarka magazynowa i 
łączność
F – pośrednictwo finansowe
G – obsługa nieruchomości

Źródło: P. Zarębski, Wpływ turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, w: Rola turystyki we 
współczesnej gospodarce i rozwoju regionów, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, 2009.

Zróżnicowanie rozwoju 
przedsiębiorczości w woj. 
zachodniopomorskim
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�KONCENTRACJA
�DYFUZJA
�ZRÓŻNICOWANIE 



Źródło: P. Zarębski, Analiza zróŜnicowania przestrzennego potencjału biomasy odpadowej jako element planowania wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w woj. zachodniopomorskim, w: Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, praca zb. pod red. B. Klepackiego, 
SGGW, Warszawa, 2009, s. 102-109.

Zróżnicowanie potencjału dla 
produkcji energii odnawialnej 
w woj. zachodniopomorskim
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�ZMIANY KLIMATYCZNE
�CEL UDZIAŁ OZE 15%



Zmiany wskaźnika potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej 
gmin w latach 2002-2007

Źródło: P. Zarębski, Zmiany na mapie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2002-2007 na tle 
innowacyjności regionów w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w 
latach 2002-2007praca zb. pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 
SGH, Warszawa, 2010
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Zmiany mikroklimatów potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin 
w latach 2002-2007 wg województw 

Źródło: P. Zarębski, Zmiany na mapie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2002-2007 na tle innowacyjności regionów w: Innowacyjność jako czynnik 
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007praca zb. pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 
SGH, Warszawa, 2010
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1. Zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjność inwestycyjnej posiada 
dość mocno zaznaczający się kierunek malejący z zachodu na 
wschód, co jest spowodowane głównie przebiegiem 
dotychczasowych procesów gospodarczych, społecznych oraz 
skumulowanych korzyści z dotychczasowej infrastruktury

2. Koncentracja atrakcyjności inwestycyjnej występuje w 
aglomeracjach miejskich będących centrum regionów a także w 
ich suburbiach. Można to zaobserwować we wszystkich 
regionach o różnym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej

3. Zmiany na mapie atrakcyjności inwestycyjnej mają charakter 
biegunowy w związku z czym następuje proces wzmacniania 
układów centralnych regionów względem obszarów 
peryferyjnych
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Podsumowanie



dr Patrycjusz Zarębski
Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania 
Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej
ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
patrycjusz.zarebski@tu.koszalin.pl

Dziękuję za uwagę !!!
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