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Polska jest republiką parlamentarną z demokracją przedstawicielską i dwuizbowym parlamentem składającym się z izby niższej 

(Sejmu) i Senatu. Głową państwa jest prezydent, szefem rządu jest premier, który jest szefem gabinetu (Rady Ministrów). Władzę 

ustawodawczą w Polsce sprawuje parlament. Konstytucja Polski jest najwyższym prawem w Polsce. 

System polityczny i prawny 

Stale rozwijająca się polska gospodarka jest szóstą co do 

wielkości gospodarką w UE i była jedyną gospodarką Unii 

Europejskiej, która uniknęła recesji po kryzysie finansowym 

w 2008 r. Po transformacji ustrojowej Polska przekształciła 

swoją gospodarkę w model zasadniczo wolnorynkowy. Do 

najcenniejszych towarów eksportowych w kraju należą 

maszyny, meble, artykuły spożywcze, pojazdy i tworzywa 

sztuczne. Największym partnerem handlowym Polski są 

Niemcy. 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, NATO, ONZ, 

Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, Międzynarodowej Agencji Energii, Rady 

Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 

Europejskej Agencji Kosmiczna, G6, Rady Państw Morza 

Bałtyckiego, Grupy Wyszehradzka, Trójkąta Weimarskiego i 

Układu z Schengen 

Gospodarka i członkostwo w organizacjach 

międzynarodowych 

Profil kraju 
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Polska – zielona wyspa podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, stanowi ciekawy kierunek dla indyjskich 
inwestycji w Europie 

Polska jest podzielona na 

województwa (provinces), 

które są dalej podzielone 

na powiaty (counties or 

districts), a te są 

podzielone na gminy 

(communes or 

municipalities) 

Rzeczpospolita Polska jest zlokalizowana w 

centralnej Europie.. 

Stolicą kraju jest  Warszawa, inne główne miasta 

to: Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Poznań, 

Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice. 

W Polsce żyje około 38 milionów ludzi wna 

obszarze 312,679 kilometrów kwadratowych – 

Polska jest szóstym pod względem wielkości 

krajem członkowskim Unii Europejskiej 

Walutą w Polsce jest złoty polski [PLN] 

Oficjalnym językiem kraju jest język polski 
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Chociaż każda regulacja podatkowa posiada czytelną wykładnię, system podatkowy w Polsce może wydawać 
się przytłaczający dla potencjalnych inwestorów 

PIT 

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce ma 

charakter progresywny, a obowiązującymi stawkami są: 

• Roczny dochód podlegający opodatkowaniu do 

23.670 USD podlega opodatkowaniu według stawki 

17% 

• Roczny dochód podlegający opodatkowaniu powyżej 

23 670 USD podlega opodatkowaniu według stawki 

32% 

Niektóre rodzaje dochodów nie są sumowane, ale 

podlegają liniowej stawce podatkowej wynoszącej 19% 

CIT 

Podatek dochodowy od osób prawnych jest 

nakładany według następujących stawek: 

• Stawka standardowa 19% 

• Obniżona stawka 9% dla małych podatników z 

przychodami w roku podatkowym które nie 

przekraczają 1 017 000 USD wyrażone w PLN i 

nowych firm w pierwszym roku działalności 

• Stawka niestandardowa 5% dla dochodów z 

wartości niematerialnych 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Niektóre transakcje cywilnoprawne podlegają temu 

podatkowi w Polsce, takie jak (ale nie tylko): 

• Sprzedaż rzeczy lub praw, 

• Wymiana rzeczy lub praw, 

• Pożyczka, 

• Hipoteka. 

Zazwyczaj podatek jest nakładany jako procent wartości 

transakcji - np. w przypadku sprzedaży nieruchomości 

podatek wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. 

Opłaty celne 

Cło jest pobierane przy imporcie 

towarów do Polski lub innego kraju 

UE spoza UE. Po uiszczeniu 

odpowiedniej opłaty celnej w jednym 

z państw członkowskich importowane 

towary mogą znajdować się w 

obrocie w całej UE bez dalszych 

ograniczeń celnych 

Podatek od nieruchomości 

Customs duty is levied on the importation of 

goods from outside the EU to Poland or 

another EU country. Once the relevant 

customs duty is paid in any of the member 

states, the imported goods can be circulated 

within the whole EU with no further customs 

restrictions. BŁĄD W PREZENTACJI POWT 

TREŚCI 

Akcyza 

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim 

nakładanym na niektóre towary 

konsumpcyjne, tj. alkohol, papierosy i 

benzyna. 

VAT 

• Standardowy podatek od wartości 

dodanej wynosi 23% 

• Obniżone stawki wynoszą 5% i 8% 

• Stawka za eksport towarów i usług: 

0% 

• Stawka za wewnątrzwspólnotowe 

dostawy towarów: 0% (pod pewnymi 

warunkami) 

Podatek u źródła 

• Podatek u źródła w wysokości 19% jest pobierany od 

dochodu z umorzenia akcji, pożyczek partycypacyjnych i 

dywidend. 

• Pobór podatku od odsetek, opłat licencyjnych i know-

how wynosi 20%. 

• Od lipca 2019 r. W odniesieniu do płatności 

przekraczającej 553,500 USD obowiązkowe jest 

pobieranie podatku potrącanego u źródła według stawek 

krajowych. 

Podatek spadkowy 

Podatek pobierany od prezentów i spadków. Stawki podatku od spadków wahają się od 3% do 

20%, w zależności od klasyfikacji beneficjenta. 

Inne podatki i opłaty 

Podatki w rodzaju: podatku od hazardu, przemysłu stoczniowego, tonażu, od wydobywania niektórych 

minerałów, od niektórych instytucji finansowych i nieruchomości, transportu, podatki rolnicze, leśne i opłaty 

skarbowe. 

Wartości w innych walutach przeliczone na USD według średniego kursu USD w 2018 r. (4,2623 USD za 1 PLN, 0,8477 USD za 1 EUR) 
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Przejrzysta ścieżka w procedurze księgowej daje inwestorowi więcej czasu na skupienie się na biznesie niż na 
formalnościach 

Proprietary and confidential. Do not distribute. PwC 

Podmiot sporządza sprawozdanie finansowe 

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu audytowemu 

Podmioty w Polsce są zobowiązane do przygotowania sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku budżetowego 

Zgodnie z polską ustawą o 

rachunkowości księgi 

rachunkowe należy prowadzić 

w sposób dokładny i 

weryfikowalny, bez błędów i na 

bieżąco. Książki należy 

prowadzić w polskiej walucie i 

języku polskim 

Jeżeli podmiot jest mikro- lub małą firmą, 

akcjonariusze podjęli odpowiednie 

uchwały oraz w roku obrotowym, dla 

którego sporządzają sprawozdania 

finansowe, oraz w roku poprzednim nie 

przekroczyli więcej niż jednej z 

następujących trzech wartości: 

4 704 710 USD dla łącznej wartości aktywów bilansowych 

na koniec roku budżetowego 

9 409 421 USD przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów za rok budżetowy 

Zatrudnienie 50 osób na średni roczny pełny etat 

Jeżeli w roku obrotowym 

poprzedzającym rok, na który 

sporządzono sprawozdanie 

finansowe, podmiot spełnił co 

najmniej dwa z poniższych 

warunków 

Średnie roczne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin osiągnęło lub przekroczyło 50 osób 

Aktywa bilansowe ogółem na koniec roku obrotowego osiągnęły lub przekroczyły 

równowartość w polskiej walucie 2 119 395 USD 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz transakcji finansowych za rok 

obrotowy osiągnęły lub przekroczyły równowartość w polskiej walucie 4 238 791 USD 

Wartości w innych walutach przeliczone na USD według średniego kursu USD w 2018 r. (4,2623 USD za 1 PLN, 0,8477 USD za 1 EUR) 

Warunki sporządzania sprawozdań finansowych i badania audytowego 
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Ulgi podatkowe przyznawane w specjalnych strefach ekonomicznych mogą być cenną pomocą w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej, szczególnie dla małych i mikroprzedsiębiorstw 

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) i parki technologiczne nadal przyciągają zagranicznych inwestorów. 

Pomoc państwa dostępna na tych obszarach ma formę zwolnień podatkowych. Maksymalna kwota pomocy 

państwa w formie ulgi podatkowej w podatku CIT lub PIT zależy od lokalizacji i wynosi od 10% do 50%. 

Wsparcie dla średnich i małych / mikroprzedsiębiorstw wzrasta odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych 

(tj. 25% staje się odpowiednio 35% lub 45%). 

Zwolnienie stosuje się wyłącznie do dochodów generowanych z działalności gospodarczej prowadzonej w 

ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej koszty 

kwalifikowalne nowej inwestycji to: 

• koszty nabycia gruntów, koszty związane z zakupem, rozwojem lub modernizacją środków trwałych (np. 

maszyn), koszty związane z nabyciem wartości niematerialnych (programy komputerowe, licencje, 

certyfikaty itp.) lub 

• 2-letnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. 

Okres, na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej na danym 

obszarze. Decyzja w sprawie wsparcia wydawana jest na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy 

niż 15 lat. 

Granice SSE są elastyczne, dzięki czemu nowe inwestycje mogą być zlokalizowane w już istniejącej SSE lub 

grunty nabyte przez inwestora mogą zostać włączone do SSE, rozszerzając jej terytorium. Istnieją jednak 

pewne wymogi progowe, które należy spełnić, aby utrzymać zwolnienie – do najważniejszych należy 

osiągnięcie deklarowanych poziomów inwestycji i zatrudnienia. 

Oprócz ulg podatkowych Agencja Rozwoju 

Przemysłu może również oferować dotacje, 

pożyczki i inne instrumenty finansowe. 
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Historia diaspory indyjskiej w Polsce 

Przystąpienie do UE zwiększyło 

atrakcyjność Polski jako miejsca 

turystycznego, biznesowego i emigracji 

dla hindusów. 

Wraz ze stałym napływem gości 

biznesowych pojawił się nowy wzorzec 

imigracji do Polski, związany z 

przybyciem indyjskich inwestorów i 

międzynarodowych firm 

zatrudniających indyjskich specjalistów. 

Zespoły zarządzające w indyjskich 

firmach, takie jak ArcelorMittal, Infosys 

i Wipro, a także wiele korporacji 

wielonarodowych często składają się z 

hindusów lub ludzi pochodzenia 

indyjskiego. 

Z małych przedsiębiorców i studentów, 

diaspora indyjska w Polsce 

przekształciła się w właścicieli dużych 

przedsiębiorców / handlowców, zespoły 

zarządzające itp. 

Po przystąpieniu Polski do UE rośnie 

także wśród Hindusów zainteresowanie 

ofertą polskiego szkolnictwa wyższego 

1980:  
Pierwsi indyjscy ekspaci 
to najczęściej studenci 
polskich uniwersytetów, 
personel dyplomatyczny i 
specjaliści oddelegowani 
do pracy w uniwersytetach 

1990: 
Przedsiębiorczy hindusi 
rozpoczynają poszukiwanie 
możliwości biznesowych w 
Polsce 
 

Środek lat 90: 
Pierwsza duża fala 
hinduskich emigrantów w 
skład której wchodzili 
handlarze tekstyliów i mali 
biznesmeni 
 

Późne lata 90te: 
Przybycie dużych 
hurtowników  
i handlowców 
 

Wczesne lata  2000: 
Powstają ierwsze 
hinduskie firmy takie jak 
Escorts (FarmTac), Acelor 
Mital, Ranbaxy.  

2004:  
Polska wstępuje do UE 

2007: 
Polska wstępuje do obszaru 
Schengen 
 

Późne lata 2000: 
W Polsce inwestują firmy z 
sektora IT/ICT 

2010: Kolejne Indyskie firmy 
inwestują w Polsce 

Dążenie do zacieśnienia 
relacji w przyszłości 

Ewolucja diaspory indyjskiej w Polsce wskazuje na pogłębiającą się chęć odnajdywania nowych 
biznesowych okazji 
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Stosunki gospodarcze Indie-Polska są wzmacniane przez obie strony, co widać w dynamicznym wzroście 
wymiany handlowej 

Produkty najczęściej eksportowane z Indii do Polski w 2017 roku 

 

Węgiel 

$188M 

Turbiny 

gazowe 

$45.4M 

Syntetyczna 

guma 

$47.8M 

Srebro 

$33.2M 

Telefony 

$14.9M 

Złom miedziany 

$17.3M 

Elektronika 

węglowa 

$17.1M 

Azotowe związki 

heterocykliczne 

$315M 

Kwasy nukleinowe 

$216M 

Obówie 

skórzane 

$124M 

Części 

samochodowe 

$49.5M 

Produkty najczęściej eksportowane z Polski do Indiiw 2017 roku 

 

Żelazo 

walcowane 

płaskie 

$69.2M 

Koszulki z 

dzianiny 

$47.7M 

Tytoń 

$48.1M 

Części 

samochodowe 

$15.1M 

CAGR (1995-2017) 

10.2% 
 

CAGR (1995-2017) 

15.2% 
 

Source: The Observatory of Economic Complexity 
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Nie tylko relacje gospodarcze ulegają wzmocnieniu - rozwija się współpraca kulturalna, naukowa, 
dyplomatyczna i polityczna między Polską a Indiami 

Nauka 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii: 

• O współpracy w dziedzinie turystyki z 24.09.2009 

• O współpracy gospodarczej z 19.05.2006 

• O współpracy w dziedzinie obrony z 17.03.2003 

• W sprawie promocji inwestycji i ochrony z 07.10.1996 

• O współpracy w dziedzinie nauki i technologii z 12.01.1993 

Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii: 

• O unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w 

dziedzinie podatków dochodowych z 21.06.1989 r 

• O unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w 

dziedzinie podatków dochodowych z 21.06.1989 r 

• W sprawie współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej z 25.01.1977 

• w sprawie transportu lotniczego z 25.01.1977 

• Trzecia umowa o współpracy gospodarczej z 25 stycznia 1965 r 

• Druga umowa o współpracy gospodarczej z 16 listopada 1962 r 

• Umowa o współpracy gospodarczej z 07.05.1960 

• W ruchu telekomunikacyjnym z 29.09.1956 

• W sprawie współpracy żeglugowej z 27.06.1960. 

Gospodarka 

Kultura 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej odpowiada za współpracę polskich instytucji 

badawczych i uniwersytetów z ich indyjskimi odpowiednikami. Uniwersytety i ambasada w New 

Delhi wspólnie prowadzą indywidualne projekty. Obszary wspólnej działalności: wymiana 

studentów, współpraca uniwersytetów, wspólne projekty badawcze - dwustronne i 

wielostronne, wizyty studyjne i promocyjne, nauka języka polskiego. Polska Akademia Nauk 

(PAN) prowadzi programy wymiany z Radą Badań Naukowych i Przemysłowych (CSIR) oraz 

Indian National Science Academy (INSA). 

Obecnie Hindusi są trzecią co do wielkości mniejszością narodową na polskich uczelniach. 

Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uniwersytety z Polski i Indii mają 70 

ważnych umów o współpracy obejmujących szeroki zakres działań. 

Ambasada w New Delhi bierze udział w organizacji wizyt studyjnych indyjskich naukowców, 

których celem jest promowanie polskiej perspektywy badanych zagadnień i rozwijanie 

możliwości przyszłej współpracy we wszystkich obszarach działalności akademickiej 

Polska i Indie współpracują w dziedzinie kultury na podstawie umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji 

i szkolnictwa wyższego. 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi (wraz z Instytutem Polskim w New Delhi) 

wspiera współpracę w dziedzinie kultury, organizując wydarzenia, wspierając projekty polsko-

indyjskie i organizując wizyty studyjne 
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Polskie firmy w Indiach i indyjskie w Polsce rosną i torują drogę dla inwestycji innych firm 

Indyjskie inwestycje w 

Polsce są szacowane 

na ponad 3 miliardy $ 

Main Polish companies in India 

TZMO S.A. ($200M)* 
Materiały 

higieniczne 
BBT ($50M)* 

Przemysł 

obronny 

CanPack ($200M)* Opakowania Meble Forte ($2.4M)* Meble 

Famur ($75M)* Górnictwo Thaiger Nutraceuticals ($0.6M)* Zywnośc 

Geofizyka Toruń ($50M)* Geologia Maflow 

Części 

samochodo

we 

Ekolog ($50M)* Eko technologie Inglot Kosmetyki 

Solaris ($50M)* Eko Transport Polmor 
Produkcja 

stali 

*wartość inwestycji w nawiasach 

Main Indian companies in Poland 

ArcelorMittal Produkcja stali Infosys IT 

Videocon Elektronika Wipro IT 

Escorts 
Maszyny 

rolnicze 
Jindal Stainless Produkcja stali 

Strides Arcolab Farmaceutyki Berger Paints India Farby 

Ranbaxy Farmaceutyki UFLEX and Glenmark Pharmaceuticals Farmaceutyki 

EsselPropack Opakowania Rishab Instruments Elektronika 

KPIT Cummins IT CRISIL Analityka 

Zensar Technologies Ltd IT Genpact IT 

Tata Consultancy Services IT Reliance Industries Petrochemia 

HCL Technologies Ltd IT Sharda Group Tekstylia 

Havells Sylvania Oswietlenie VVF Group Chemia 

Polskie inwestycje w 

Indiach to ponad 672 

miliony $ 

Mniej więcej trzynaście indyjskich firm IT, 

zatrudniających ponad 10 000 specjalistów, działa 

obecnie w Polsce i wykorzystuje Polskę jako 

centralę dla swoich europejskich działań. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) 

uruchomiła jedno ze swoich Biur Handlu 

Zagranicznego w Bombaju w drugiej połowie 2018 

r. 

Ze względu na swoje centralne położenie Polska 

jest często uważana za naturalnego partnera 

handlowego dla międzynarodowych firm i bramę 

do reszty kontynentu, jest tak więc także 

postrzegana przez indyjskie firmy 

Indie są najważniejszym celem polskich inwestycji 

zagranicznych w Azji, a wartość netto inwestycji 

polskich firm w 2017 r. Wyniosła 271 mln USD 
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Wzrastająca liczba i wartość indyjskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych dowodzi, że klimat 
inwestycyjny w Polsce jest przyjazny 

Czynniki, które mogły zakwalifikować Polskę jako atrakcyjne miejsce dla indyjskich inwestorów 

Strategiczna lokalizacja daje możliwość ekspansji w krajach Europy Zachodniej 

Mnogość stref ekonomicznych, które zapewniają dotacje i korzystne warunki inwestycyjne 

Niskie ryzyko i wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiego zwrotu z inwestycji 

Dobrze rozwinięte sektory, które są szczególnie interesujące dla indyjskich inwestorów (BPO, IT, górnictwo i 

metalurgia) 

Wysoko wykwalifikowana siła robocza przy wciąż niskich kosztach pracy (w porównaniu do krajów Europy 

Zachodniej) 

Polscy ekonomiści wskazali potencjalne obszary współpracy z Indiami: 

• Lotnictwo 

• Energetyka 

• Ochrona środowiska (transfer technologii i instalacji) 

• Górnictwo (poszukiwanie ropy i gazu ziemnego „na lądzie”) 

• Farmaceutyki oraz urządzenia i sprzęt medyczny (ze względu na stale 

rozwijający się rynek opieki zdrowotnej w Indiach) 

• Technologia produkcji 

• Badania naukowe i współpraca instytutów badawczych 

• Sektor rolno-spożywczy, w tym technologie konserwacji / 

przechowywania 

• Sektor IT / ICT 

 

Duży, chłonny rynek, który okazał 

się stabilny nawet w czasach 

kryzysu, można uznać za cel dla 

inwestowania dla każdego 

rozsądnego inwestora. 

Biorąc pod uwagę więź między 

Polską a Indiami, która ułatwia 

kontakty handlowe i biznesowe, 

Polska jest jeszcze bardziej 

atrakcyjna dla inwestorów z Indii. 



Badanie potencjału 
dla handlu i 
inwestycji 
• Zrozumienie relacji między handlem międzynarodowym a inwestycjami 

• Potencjalnie interesujące branże dla indyjskich inwestorów w Polsce 

• Potencjalnie interesujące branże dla polskich inwestorów w Indiach 

• Ranking branż wyjaśniający kryteria wyboru głównych produktów/branż 
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Handel międzynarodowy i inwestycje – dziedziny które wzajemnie się uzupełniają 
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Umowy handlowe i inwestycyjne pomagają w zacieśnieniu współpracy między krajami na poziomie dwustronnym 
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Światowy eksport i produkcja realizowane przez zagraniczne podmioty zależne 

 Gross Output of foreign affiliates  Exports

• Handel i inwestycje stają się coraz ważniejsze, gdy firmy wybierają międzynarodowe źródła dostaw w ramach globalnych łańcuchów wartości poprzez przepływy 

handlowe z niezależnymi dostawcami oraz przedsiębiorstwami powiązanymi, tworząc komplementarne powiązania między nimi. 

• Współzależność między handlem międzynarodowym a inwestycjami jest dzisiaj wyraźnie widoczna. Związek handlu i inwestycji zyskuje na znaczeniu, ponieważ cały świat funkcjonuje 

w oparciu o globalne łańcuchy wartości. 

• Zdobywanie inwestycji za pomocą bezpośrednich inwestycji zagranicznych odzwierciedla jedynie kwestie finansowe. Działalność gospodarcza oddziałów międzynarodowych 

korporacji za granicą w powiązaniu z inwestycjami międzynarodowymi jest ujmowana poprzez produkcję globalną brutto ich międzynarodowych oddziałów. 

• Zatem światowy eksport i produkcja globalna realizowana przez zagraniczne podmioty zależne sugeruje komplementarne połączenie między handlem a inwestycjami. 

Source: OECD Analytical AMNE database 
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Ocena polsko-indyjskich relacji handlowych 
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Polski import z Indii znacząco spadł 

1,8% 

20,2% 

15,8% 

-11,5% -12,5% 

-0,6% 

15,6% 

22,8% 

2015 2016 2017 2018

Polski import (wzrost rok do roku) 

Polish imports from India Polish imports from the world

Grupy 

produktów/branże 

Udział Indii w 

całkowitym imporcie 

danej branży (2018) 

Grupy 

produktów/branże 

Udział Indii w 

całkowitym imporcie 

danej branży (2018) 

Produkty zwierzęce 0.2% Produkty z drewna 0.1% 

Produkty roślinne 1.1% Tekstylia i odzież 3.8% 

Żywność 1.0% Obuwie 5.1% 

Rudy minerałów 1.1% 
Produkty z kamienia i 

szkła 
2.5% 

Paliwa i pochodne 0.0% Metale 0.9% 

Chemia 1.1% 
Maszyny i sprzęt 

elektryczny 
0.4% 

Tworzywa sztuczne i 

wyroby z gumy 
0.5% Sprzęt transportowy 0.4% 

Skóry 3.7% Części i komponenty 0.3% 

Indie mają przewagę konkurencyjną w następujących produktach/sektorach: 

Produkty z 
kamienia i szkła 

(3.1) 

Tekstylia i odzież 

(2.8) 

Produkty 
roślinne 

(1.8) 

Produkty 
zwierzęce 

(1.7) 

Skóry 

(: 1.7) 

Chemia 

(1.5) 

Metale 

(1.2) 

Obuwie 

(1.1) 

RCA (Revealed Comparative Advantage) indeks kraju i dla towaru j 

jest mierzony udziałem towaru w eksporcie kraju w stosunku do 

jego udziału w światowym eksporcie::  

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑤𝑗
 ×

𝑋𝑤
𝑋𝑖
  

Gdzie Xij i Xwj są wartościami eksportu kraju i produktu j oraz 

światowym eksportem produktu j, a Xi i Xw odnoszą się do 

całkowitego eksportu kraju i światowego eksportu ogółem.  

Source: WITS (https://wits.worldbank.org/) 

Analiza jest przeprowadzana na 2-cyfrowym poziomie grupy produktów HS 

(Wartości RCA podane w nawiasach) 

https://wits.worldbank.org/
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RdR wzrost importu do Polski w tych grupach towarów/sektorach gdzie Indie mają RCA > 1  
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Z wyjątkiem chemikaliów i skór wszystkie pozostałe sektory wykazują stały wzrost zapotrzebowania na import. 

-9,9% 
9,8% 16,7% 

29,8% 

2015 2016 2017 2018

Produkty z kamienia i szkła 

-17,2% 

8,6% 10,5% 
15,6% 

2015 2016 2017 2018

Produkty zwierzęce 

-5,2% 
7,5% 7,7% 

24,8% 

2015 2016 2017 2018

Tekstylia i odzież 

-10,4% 

10,2% 
4,5% 6,0% 

2015 2016 2017 2018

Skóry 

-13,4% 
-0,4% 

19,0% 24,7% 

2015 2016 2017 2018

Metale 

-9,5% 

4,1% 

15,1% 18,2% 

2015 2016 2017 2018

Produkty roślinne 

-15,1% 

3,7% 

15,2% 12,7% 

2015 2016 2017 2018

Chemia 

-1,1% 4,4% 
21,6% 

44,7% 

2015 2016 2017 2018

Obuwie 

Source: WITS (https://wits.worldbank.org/) 

https://wits.worldbank.org/


PwC 

Jak radzi sobie import z Indii do Polski w tych branżach/grupach produktów? 
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Wykres zawiera pozycję Indii i procentowy udział w całkowitym imporcie odpowiednich grup / sektorów 
produktów w Polsce. Wskazano również 3 najlepsze kraje konkurujące z Indiami dla każdej grupy produktów / 
branży. 
 
Jak widać, oprócz obuwia, tekstyliów i odzieży oraz wyrobów z kamienia i szkła, Indie stwarzają wiele możliwości dla innych branż 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

Stone and Glass products Textiles and clothing Vegetable products Animal products Metals Footwear

Analiza krajów konkurujących 

1. Germany – 23.8%  

2. Italy – 13.5% 

3. China – 11.6% 

1. China – 25.1% 

2. Germany – 14.6% 

3. Bangladesh – 12.3% 

1. Germany – 16.8% 

2. Netherlands – 12.1% 

3. Spain – 10.2% 

1. Germany – 18.1% 

2. Norway – 17.4% 

3. Denmark – 11.7% 

1. Germany – 27.3% 

2. China – 7.1% 

3. Italy – 6.7% 

1. China – 34.4% 

2. Germany – 16.8% 

3. Viet Nam – 12.2% 

3 głównych konkurentów dla każdej grupy 

produktów/branży Source: WITS (https://wits.worldbank.org/) 

https://wits.worldbank.org/
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Ocena polsko-indyjskich relacji handlowych 

18 

-9,3% 

14,4% 

14,8% 

29,2% 

-14,9% 

-8,7% 

24,5% 

39,2% 

2015 2016 2017 2018

Indyjski import (wzrost rok do roku) 

Indian imports from Poland Indian imports from the world

Grupy 

produktów/branże 

Udział Polski w 

całkowitym imporcie 

danej branży (2018) 

Grupy 

produktów/branże 

Udział Polski w 

całkowitym imporcie 

danej branży (2018) 

Produkty zwierzęce 0.7% Produkty z drewna 0.2% 

Produkty roślinne 0.0% Tekstylia i odzież 0.1% 

Żywność 0.2% Obuwie 0.1% 

Rudy minerałów 0.1% 
Produkty z kamienia i 

szkła 
0.0% 

Paliwa i pochodne 0.2% Metale 0.3% 

Chemia 0.1% 
Maszyny i sprzęt 

elektryczny 
0.2% 

Tworzywa sztuczne i 

wyroby z gumy 
0.3% Sprzęt transportowy 0.2% 

Skóry 0.3% Części i komponenty 0.2% 

Produkty z 
drewna 

(2.4) 

Produkty 
zwierzęce 

(2.2) 

Żywność 

(2.1) 

Tworzywa 
sztuczne i 

wyroby z gumy 

(1.6) 

Metale 
(1.5) 

Sprzęt 
transportowy 

(1.3) 

Części i 
komponenty (1.0) 

RCA (Revealed Comparative Advantage) indeks kraju i dla towaru j 

jest mierzony udziałem towaru w eksporcie kraju w stosunku do 

jego udziału w światowym eksporcie:  

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑤𝑗
 ×

𝑋𝑤
𝑋𝑖
  

RCA (Revealed Comparative Advantage) indeks kraju i dla towaru j 

jest mierzony udziałem towaru w eksporcie kraju w stosunku do 

jego udziału w światowym eksporcie 

Source: WITS (https://wits.worldbank.org/) 

Analiza jest przeprowadzana na 2-cyfrowym poziomie grupy produktów HS 

Indyjski import z Polski zachowuje stały trend 

Polska ma przewagę konkurencyjną w następujących produktach/sektorach: 

(Wartości RCA podane w nawiasach) 

https://wits.worldbank.org/
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RdR wzrost importu do Indii w tych grupach towarów/sektorach gdzie Indie mają RCA > 1 
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Wszystkie branże wykazują stały wzrost importu, jednak obserwujemy gwałtowne zmiany w żywności oraz 
częściach i komponentach 

-11,7% -2,1% 
11,3% 

31,6% 

2015 2016 2017 2018

Produkty z drewna 

0,5% -3,6% 
12,3% 

36,3% 

2015 2016 2017 2018

Produkty zwierzęce 

0,1% 

33,2% 

10,8% 14,0% 

2015 2016 2017 2018

Żywność 

-5,9% 0,1% 13,9% 41,9% 

2015 2016 2017 2018

Tworzywa sztuczne i wyroby z 
gumy 

-0,2% -14,8% 
16,8% 

50,1% 

2015 2016 2017 2018

Metale 

6,7% 4,8% 6,1% 

19,7% 

2015 2016 2017 2018

Sprzęt transportowy 

3,9% 0,1% 
-24,2% 

20,5% 

2015 2016 2017 2018

Części i komponenty 

Source: WITS (https://wits.worldbank.org/) 

https://wits.worldbank.org/
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Jak radzi sobie import z Polski do Indii w tych branżach/grupach produktów? 
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Wykres zawiera pozycję Polski i procentowy udział w całkowitym imporcie odpowiednich grup / sektorów 
produktów w Indiach. Wskazano również 3 najlepsze kraje konkurujące z Polską dla każdej grupy produktów / 
branży. 
 
Jak widać, Polska nie poczyniła znaczących postępów w tych branżach 

1. United States – 14.0% 

2. China – 8.6% 

3. Indonesia – 6.0% 

1. United States – 25.2% 

2. Viet Nam – 12.4% 

3. Bangladesh – 9.6% 

1. China – 15.8% 

2. South Korea – 11.3% 

3. Singapore – 7.3% 

1. China – 16.4% 

2. South Korea – 12.5% 

3. Japan – 7.1% 

1. China – 18.7% 

2. Germany – 8.9% 

3. South Korea – 8.2% 

3 głównych konkurentów dla każdej grupy 

produktów/branży 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

[ZAKRES KOMÓREK] 
[WARTOŚĆ] 

Wood products Animal Products Plastics and rubber products Metals Transportation equipment

Analiza krajów konkurujących 

Source: WITS (https://wits.worldbank.org/) 

https://wits.worldbank.org/
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Wyjaśnienie etapów analizy 
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Podsumowanie etapów jakie zawiera analiza 

Etap 
1 

Identyfikacja produktów / 

branż, w których Polska i 

Indie mają przewagę 

komparatywną 

Etap 
2 

Analiza indywidualnych 

trendów dla wskazanych 

produktów na rynkach 

importowych 

Etap 
3 

Stworzenie "krótkiej listy" 

branż, które wykazują 

stały  trendu wzrostu 

importu, tj. "Produkty / 

branże interesujące dla". 

Etap 
4 

Identyfikacja krajów 

konkurencyjnych na 

rynku importowym dla 

takich produktów, w 

których kraj eksportujący 

(w tym przypadku Indie / 

Polska) ma przewagę 

komparatywną 

Etap 
5 

Stworzenie zestawu 

„interesujących branż” na 

podstawie tej analizy dla 

obu krajów 

Dlaczego to jest istotne? 

• Przewaga komparatywna dla niektórych produktów / branż umożliwia krajowi wytwarzanie takich produktów, co wymaga stosunkowo niższych kosztów krańcowych 

i kosztów alternatywnych 

• Łącząc wartości RCA z produktami / branżami interesującymi dla danego kraju, staraliśmy się zrozumieć wzorzec importu tych samych produktów na rynku 

partnerskim i zidentyfikować także konkurentów, tym samym uzasadniając „interesujące branże” 

• Zaangażowanie w handel tymi produktami / branżami może przynieść korzyści obu krajom w budowaniu silnego partnerstwa dwustronnego. 

• Rozwijanie zdrowych relacji handlowych jest kamieniem milowym w kierunku silniejszych więzi gospodarczych, podobnych do ewolucji indyjskich przedsiębiorstw w 

Polsce - od małych i średnich handlowców w latach 90. do dużych domów biznesowych działających w połowie 2000 roku. 
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Grupy produktów / branże interesujące ze względu na potencjał dla zwiększenia współpracy 
gospodarczej 
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Przedstawiamy grupy produktów/ branże, na których zarówno Indie, jak i Polska mogą się skoncentrować, aby 
poprawić relacje dwustronne poprzez handel i inwestycje 

Oba kraje mają duży potencjał czerpania korzyści z komplementarności sektorowej. 

Można to dodatkowo poprawić poprzez usunięcie wszystkich barier i zaangażowanie w dwustronną współpracę gospodarczą. 

Produkty z 
kamienia i 

szkła 

Tekstylia i 
odzież 

Produkty 
roślinne 

Produkty 
zwierzęce 

Metale Obuwie 

Produkty z 
drewna 

Produkty 
zwierzęce 

Tworzywa 
sztuczne i 
wyroby z 

gumy 

Metale 
Sprzęt 

transportowy 

Wybrane grupy produktów/ 

branże dla indyjskich 

inwestorów 

Wybrane grupy produktów/ 

branże dla polskich 

inwestorów 



Informacje o 
Województwie 
Kujawsko-
Pomorskim 

• Profil województwa 

• Stosunki gospodarcze między regionem a Indiami 

• Wsparcie dla inwestorów na poziomie regionalnym 

• Mocne i słabe strony regionu 
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Relatywnie niskie koszty pracy, dostęp do utalentowanej kadry oraz dobre otoczenie akademickie sprawiają że 

województwo stanowi wspaniałe miejsce dla inwestowania 

Województwo kujawsko –pomorskie jest 

zlokalizowane w północno-centralnej części Polski 

Region ma dwie stolice – Toruń i Bydgoszcz. 

Pozostałe główne ośrodki miejskie to Włocławek, 

Grudziądz i Inowrocław. 

W województwie mieszka około 2,07 miliona ludzi 

na obszarze 17 972 kilometrów kwadratowych – 

region stanowi dziesiąte pod względem powierzchni 

i ludności województwo w Polsce 

Profil województwa 
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Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w centrum Polski - strategiczne położenie regionu to 
jego wielka zaleta 

Województwo kujawsko-

pomorskie jest podzielone 

na 23 powiaty (poviats) 

które dzielą się na 144 

gminy. 

W województwie kujawsko-pomorskie funkcje 

stołeczne podzielone są pomiędzy dwa miasta - 

Bydgoszcz pełni funkcję gubernatora 

centralnego lub wojewody (wojewoda), a Toruń 

jest siedzibą wybranego Zgromadzenia 

Regionalnego (sejmik) oraz organu 

wykonawczego wybranego przez to 

zgromadzenie , kierowanego przez marszałka 

województwa (marszałek województwa) 

Administracja 

Gospodarka 

Wartości w innych walutach przeliczone na USD według średniego kursu USD w 2018 r. (4,2623 USD za 1 PLN, 0,8477 USD za 1 EUR) 

Źórdło: Krajowa Administracja Skarbowa 
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Główne dziedziny eksportu z województwa do Indii w 2018 

Części samochodowe 

$0.38M 

Tworzywa sztuczne 

$0.415M 

Metale 

$0.11M 

Tekstylia i obuwie 

$0.66M 

Elektronika 

$2.49M 

Papier 

$1.88M 

Maszyny 

$5.2M 

Przetwórstwo 

zywnosci 

$0.415M 

Stosunki gospodarcze między regionem a Indiami 
 

25 

Zainteresowanie Indii produktami z województwa rośnie, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej wymianie 
handlowej i liczbie misji gospodarczych 

Liczne wizyty hinduskich dyplomatów i członków rządu w 

województwie kujawsko-pomorskim wzmacniają relacje 

gospodarcze między Indiami a regionem. 

Liczne misje gospodarcze i wyjazdy na międzynarodowe 

targi w Indiach organizowane w regionie dają lokalnym 

firmom możliwość inwestowania w Indiach. 

Choć wartość eksportu z województwa spadła po 2012 r., 

obecnie rośnie, a dzięki mniejszym barierom wejścia na 

rynek nadal będzie wzrastać. 

Wartości w innych walutach przeliczone na USD według średniego kursu USD w 2018 r. (4,2623 USD za 1 PLN, 0,8477 USD za 1 EUR) 

Źórdło: Krajowa Administracja Skarbowa 
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Stosunki gospodarcze między regionem a Indiami 
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Firmy z województwa działające w Indiach odnoszą wielkie sukcesy ciągle się rozwijając 

TZMO SA jest wiodącym 

europejskim producentem i dostawcą 

artykułów sanitarnych, kosmetyków i 

urządzeń medycznych na rynek światowy. 

Firma produkuje i sprzedaje produkty 

higieniczne dla kobiet i dzieci pod markami 

takimi jak Bella, Bella Baby Happy, Bella 

Cotton oraz produkty dla osób z 

nietrzymaniem moczu pod marką Seni. 

TZMO SA jest największym polskim 

inwestorem w Indiach, którego szacunkowa 

wartość inwestycji wynosi około 200 mln 

USD. Firma wciąż inwestuje w nowe 

obiekty w Indiach i nowych regionach kraju. 

 

 

Geofizyka Toruń  
jest firmą z ponad 50-letnim doświadczeniem, 

specjalizującą się w pozyskiwaniu danych 

sejsmicznych, przetwarzaniu danych 

sejsmicznych, interpretacji danych 

sejsmicznych, geofizyce odwiertów i 

interpretacji pomiarów geofizyki odwiertów. 

Na indyjskim rynku poszukiwań ropy 

geofizycznej Geofizyka Toruń nieprzerwanie 

realizuje projekty w zakresie pozyskiwania, 

przetwarzania i interpretacji danych 

sejsmicznych 2D / 3D od 1984 r. Wartość 

inwestycji Geofizyki w Indiach szacowana jest 

na około 50 mln USD. 
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Podmioty w województwie oferują wiele form wsparcia dla inwestorów zagranicznych 

Wsparcie dla inwestorów 

W województwie nowi i obecni inwestorzy mogą liczyć na wiele form wsparcia dla swoich inwestycji - 

od sposobów finansowania po miękkie wsparcie, takie jak budowanie relacji biznesowych w regionie. 

Na poziomie regionalnym zapewnia się inwestorom: 

• Pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, Polskiego Banku Rozwoju Państwa i 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które zarządzają instrumentami zwrotnymi finansowanymi 

z Urzędu Marszałkowskiego 

• Usługi jednostek dedykowanych do obsługi inwestorów działających w czterech głównych miastach 

województwa - Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. Jednostki przekazują informacje 

umożliwiające inwestorowi wybranie optymalnej lokalizacji dla rozpoczęcia działalności gospodarczej, a 

także informacje o istniejących zachętach i systemach wspierania przedsiębiorczości. Zapewniają również 

pomoc w formalnościach związanych z uruchomieniem inwestycji, w tym w uzyskaniu niezbędnych zgód lub 

zezwoleń oraz wsparcie w budowaniu relacji biznesowych z podmiotami działającymi w regionie. 

Główne jednostki obsługujące inwestorów to: Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora 

(http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/en), Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego 

(https://barr.pl/), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (https://www.tarr.org.pl/) oraz Toruń 

Direct (https://torun.direct/) 

• Atrakcyjne oferty inwestycyjne obejmują ponad 200 terenów typu greenfield o łącznej powierzchni 

ponad 2 700 hektarów i 43 hale o łącznej powierzchni ponad 144 000 m2 na zakup lub wynajem 

• Materiały informacyjne online, takie jak przewodniki inwestycyjne, informacje i raporty na 

dedykowanych stronach internetowych. 
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Województwo ma wiele do zaoferowania indyjskim inwestorom, ale wciąż musi stawić czoło pewnym 
wyzwaniom 

Wyzwania Silne strony 

• Niskie koszty pracy w porównaniu do innych polskich województw 

• Dostępność siły roboczej 

• Atrakcyjne położenie geograficzne w północno-środkowej Polsce 

• Korzystny klimat i ukształtowanie terenu 

• Wysoce rozwinięta infrastruktura transportowa - sieć kolejowa i drogowa z 

autostradą A1 

• Wiele terenów inwestycyjnych przygotowanych dla inwestorów 

• Duża liczba zachęt wspierających na poziomie regionalnym 

• Dobre fundamenty pod inwestycje w postaci bliskich relacji ze stroną indyjską 

• Aktywne instytucje wspierające biznes - publiczny (zarządzany przez władze 

regionalne) i prywatny 

• Problemy demograficzne - ujemny bilans migracyjny i starzenie się społeczeństwa 

• Brak wykwalifikowanej technicznie kadry 

• Wyższe koszty pracy w porównaniu do regionów we wschodnich krajach 

sąsiadujących 

• Problemy z obsługą inwestora obcojęzycznego w niektórych gminach regionu 

• Brak angielskich wersji stron internetowych i materiałów dla inwestorów 

• Brak bezpośrednich połączeń lotniczych między Indiami a województwem 

• Rynek pracy podlega relatywnie dużym regulacjom 

• Podczas gdy polska polityka działała na rzecz ułatwienia inwestycji i prowadzenia 

działalności gospodarczej, problemy związane z regulacjami rządowymi, kwestie 

prawne podważające regulacje, polityka podatkowa dotycząca zachęt nadal 

występują. Jednak polscy decydenci starają się poprawić ogólną sytuację. 



Główne wnioski 
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Polska (w tym województwo) i Indie zacieśniają współpracę gospodarczą i mają wszystko, co potrzebne, aby 

kontynuować tę drogę. Oczekuje się, że liczba BIZ wzrośnie w bardziej przyjaznej dla biznesu atmosferze w 

obu regionach 

Polska i Indie utrzymują bardzo dobre stosunki handlowe - ogólna 

wartość handlowa rośnie z każdym rokiem, a oba kraje podejmują 

dalsze kroki w celu wzmocnienia wzajemnych stosunków. 

• Wiele polskich firm z powodzeniem działa w Indiach, rozwijając swoją działalność. 

Dwie największe polskie firmy w Indiach pochodzą z województwa kujawsko-

pomorskiego. Rozwój obu rynków jest znakiem dalszej i szerszej współpracy 

• Istnieją komplementarności sektorowe między Polską a Indiami, które można 

wykorzystać. Pogłębiłoby to współpracę gospodarczą między krajami. 

• W porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej niskie koszty pracy i wykwalifikowana 

siła robocza stanowią jedną z głównych zalet dla inwestorów zagranicznych. 

• Inwestycje w Polsce są bramą do Europy Zachodniej i są uważane za wartościowe, o 

niskim ryzyku i wysokim zysku 

• Polska jest dużym otwartym rynkiem wewnętrznym oraz regionalnym liderem napływu BIZ 

co stanowi istotną przewagę w czasach kryzysu 

• Strefy / parki technologiczne są specjalnie zaprojektowane w celu przyciągnięcia inwestycji 

zagranicznych i często w tych lokalizacjach oferowana jest pomoc państwa w postaci 

zwolnień podatkowych 

• Konkurencyjny system podatkowy i umiarkowana biurokracja mogą wspierać prowadzenie 

działalności gospodarczej w Polsce 

Ze względu na lokalizację i warunki ekonomiczne Polska jest 

dobrym miejscem dla inwestorów 

Choć województwo jest doskonałym miejscem dla inwestorów 

zagranicznych, administracja nie zawsze jest przygotowana do ich 

obsługi 

• Stosunkowo niskie koszty pracy i dogodna lokalizacja 

• Korzystne warunki współpracy z Indiami w formie umów i partnerstw 

• Dobrze rozwinięty system transportu, który umożliwia łatwą wymianę handlową w 

kraju i poza granicami 

Położone w północno-środkowej Polsce województwo kujawsko-

pomorskie reprezentuje główne zalety kraju 

• Województwo ma silnych konkurentów w sąsiednich regionach - inne 

województwa w Polsce przyciągają więcej inwestorów 

• Materiały dostarczane inwestorom, w tym strony internetowe gmin, często nie są w 

języku angielskim 

• Wyzwania, które mogą się pojawić, wiążą się z zapewnieniem odpowiednio 

wyspecjalizowanego personelu w regionie 

• Słaba widoczność regionu (w porównaniu do innych polskich regionów) 

• Brak bezpośrednich połączeń lotniczych między Indiami a województwem 
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