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BADANIE
Gazeta Giełdy i Inwestorów 
„Parkiet” oraz Instytut 
Rachunkowości i Podatków 
przeprowadzą w marcu akcję, 
której celem jest wyłonienie 
najbardziej komunikatywnych 
i przejrzystych spółek 
z warszawskiej giełdy.

– Zamierzamy w ten sposób 
rozpocząć dyskusję na temat 
transparentności spółek pu-
blicznych na warszawskim 
parkiecie w aspekcie oczeki-
wań rynku, prezentowanych 
przez różne grupy interesariu-
szy, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na inwestorów – tłu-
maczy Małgorzata Gula, pre-
zes Instytutu Rachunkowości i 
Podatków. – Intencją jest 
podniesienie jakości komuni-
kacji spółek publicznych z 
rynkiem – twierdzi Gula. 

Ranking zostanie oparty na 
wynikach badania ankietowe-
go, które obejmuje takie ob-
szary, jak sprawozdawczość 
finansowa i raportowanie, re-
lacje inwestorskie i zasady 
ładu korporacyjnego. Chodzi 
o wyłonienie takiej firmy, która 
najsprawniej komunikuje się z 
rynkiem, biznes prowadzi w 
sposób klarowny, dotrzymuje 
terminów związanych np. z 

publikacją raportów, prowadzi 
rozsądną politykę wynagro-
dzeń oraz rozwija się zgodnie 
z opublikowaną strategią. 
Ocenie zostaną poddane także 
składy rad nadzorczych spół-
ek i kompetencje jej członków. 
Te i inne informacje pozwolą 
wyłonić na wskroś „Transpa-
rentną spółkę 2016 r.”

Adresatami ankiety są 
wszystkie firmy ujęte w indek-
sach WIG20, mWIG40 i 
sWIG80. Razem 140 spółek, 
których łączna kapitalizacja 
sięga blisko 600 mld zł.

– Giełda Papierów Warto-
ściowych wspiera ideę rankin-
gu, ale też sama jest moderato-
rem dyskusji na temat dobrych 
praktyk spółek notowanych na 
GPW, czego wyrazem jest ak-

tualizacja kodeksu dobrych 
praktyk, który wszedł w życie 
właśnie w 2016 r. – komentuje 
prezes GPW Małgorzata Zale-
ska. – Mamy nadzieję, że GPW 
spełnia oczekiwania inwesto-
rów w obszarze transparent-
ności i komunikacji z rynkiem, 
co przekłada się na ciągły 
wzrost zaufania zarówno do 
giełdy, jak i rynku kapitałowe-
go – liczy Zaleska.

Jak ważne jest zaufanie na 
rynku kapitałowym, wyjaśnia 
Sobiesław Kozłowski, szef 
działu analiz Raiffeisen Bro-
kers. – Transparentność spółki 
pozytywnie wpływa na jej 
wycenę – szacuje. Ocenia, że 
zaniedbania w tym obszarze 
prowadzą z kolei do większego 
odchylenia wyceny od warto-

ści godziwej akcji na nieko-
rzyść przedsiębiorstwa. – In-
westorzy podchodzą z więk-
szym dystansem i wyceniają z 
wyższym dyskontem firmy, 
które nie podają aktualnych 
danych na swój temat – twier-
dzi. – Rynek potrafi docenić to, 
gdy spółka podaje nawet nega-
tywne komunikaty, ale gdy 
robi to w sposób uczciwy wo-
bec uczestników rynku kapita-
łowego – ocenia Kozłowski.

Akcja ruszyła z początkiem 
marca. Na odpowiedzi spółki 
mają czas do 15 marca. Wyniki 
zostaną opublikowane 6 
kwietnia podczas debaty na 
Giełdzie Papierów Wartościo-
wych, w której udział wezmą 
przedstawiciele giełdy, rynku 
kapitałowego, spółek giełdo-
wych oraz inwestorów. 

– Najważniejsze w komuni-
kacji emitentów z rynkiem jest 
to, jak inwestorzy ją oceniają, 
czyli jakie minimalne warunki 
powinna spełniać spółka, aby 
inwestorzy uznali ją za trans-
parentną dla rynku. Na to py-
tanie będziemy starali się 
udzielić odpowiedzi podczas 
ogłaszania wyniku w dniu de-
baty na GPW – zapowiada 
prezes Gula.

„Rzeczpospolita” jest patro-
nem medialnym akcji. 

 —paan

Powstanie ranking najbardziej 
transparentnych spółek na GPW

>WYNIKI BADANIA ZOSTANĄ OGŁOSZONE 6 KWIETNIA

GOSPODARKA | Inwestorzy spoza Polski zatrudniają około jednej trzeciej pracujących 
w gospodarce narodowej i odpowiadają za dwie trzecie naszego eksportu  

ADAM WOŹNIAK

Przeszło 712 mld zł warte 
były zagraniczne inwestycje, 
jakie napłynęły do Polski w 
ostatnim ćwierćwieczu – wy-
nika z raportu centrum ana-
litycznego Polityka Insight na 
zlecenie 14 międzynarodo-
wych izb bilateralnych. We-
dług jego autorów zagranicz-
ne przedsięwzięcia zwiększy-
ły poziom polskiego PKB o 
15,6 proc. w porównaniu ze 
scenariuszem zakładającym 
brak inwestycji. Zagraniczni 
inwestorzy zatrudniają ok. 
jednej trzeciej pracujących w 
gospodarce narodowej i od-
powiadają za dwie trzecie 
całego eksportu. 

Niezłe wydają się także bli-
skie perspektywy. Przykłado-
wo 60 proc. austriackich firm 
w Polsce spodziewa się wzro-
stu obrotów w ciągu 12 miesię-
cy, co może zachęcać do kolej-
nych projektów. Zwłaszcza że 
w ub. roku inwestycje zagra-
niczne rosły i nie ma sygnałów, 
by miały gwałtownie wyhamo-
wać. Eksperci podkreślają 
jednak, że kluczowe znaczenie 

dla utrzymania wzrostu bę-
dzie miał odpowiedni klimat 
inwestycyjny. 

Jasne zasady gry

– Inwestorzy potrzebują 
jasnych informacji dotyczą-
cych otwartości sektorów na 
napływ kapitału zagraniczne-
go, ważna jest przewidywal-
ność – mówi Krzysztof Woź-
niak, dyrektor Departamentu 
Bankowości Międzynarodowej 
HSBC Bank Polska. 

Według autorów raportu, 
najwięcej zagranicznych inwe-
stycji trafia do sektora przemy-
słu, finansów i handlu. Branżą 
mocno przyciągającą nowe 
projekty jest motoryzacja. Duże 
nakłady lokowane są także w 
sektorze przetwórstwa spożyw-
czego, produkcji maszyn oraz 
urządzeń petrochemicznych. W 
2015 r. w przemyśle ulokowa-
nych było 229 mld zł z bezpo-
średnich inwestycji zagranicz-
nych, z których do przemysłu 
samochodowego i spożywczego 
trafiło po 44 mld zł. 

Jednym z profitów wnoszo-
nych przez lokowane w Polsce 
przedsięwzięcia są nowator-
skie technologie, sposoby 
produkcji oraz nowoczesne 
zarządzanie. Raport podkre-
śla, że do głównych efektów 
napływu bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych należy 
wzrost wydajności polskiej 
gospodarki. Kolejnym zyskiem 
są efekty społeczno-gospodar-
cze: wzrost zatrudnienia czy 
zwiększenie dochodów podat-
kowych państwa. Jak podaje 
Polityka Insight, płace są o 8,9 
proc. wyższe, a zatrudnienie 
większe o 8,5 proc., niż w sytu-
acji, gdyby wartość zagranicz-
nych inwestycji utrzymała się 
na poziomie z 1990 roku. 

Inwestują w załogę

Największym zagranicz-
nym pracodawcą w Polsce są 
Niemcy. W ok. 6,5 tys. firm z 
udziałem niemieckiego kapi-
tału pracuje niemal 300 tys. 
osób. – Niemieckie firmy to 
zarazem lojalny inwestor, in-
westujący w kształcenie kadr 
technicznych w Polsce – pod-

kreśla Michael Kern, dyrektor 
generalny Polsko-Niemiec-
kiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. 

Kluczowym inwestorem są 
Amerykanie: wartość amery-
kańskich inwestycji w Polsce 
przekroczyła 40 mld dolarów. 
Z USA pochodziło najwięcej 
nowych projektów sfinalizo-
wanych w ubiegłym 
roku przez Polską 
Agencję Informacji i 
Inwestycji Zagra-
nicznych (obecnie 
Polska Agencja In-
westycji i Handlu). 

Dużym źródłem 
inwestycji jest Fran-
cja z wartością na-
kładów na poziomie 

18 mld euro. Ponad 1,3 tys. 
francuskich firm zatrudnia 
ok. 250 tys. osób, działając w 
branży przetwórstwa prze-
mysłowego, handlu, produk-
cji energii, nieruchomościach, 
sektorze IT oraz w branży fi-
nansowej. Natomiast w ciągu 
ostatnich dziesieciu lat moc-
no wzrosło znaczenie inwe-

stycji z krajów 
skandynawskich: 
ich liczba zwiekszy-
ła się o ponad jedną 
trzecią i przekro-
czyła 2 tysiące. W 
dziesiątce najwięk-
szych inwestorów 
są także Wielka 
Brytania, Austria 
czy Włochy. 

Zagraniczne inwestycje 
rozpędziły gospodarkę

>NAJWIĘCEJ INWESTYCJI TRAFIA DO MOTORYZACJI

4,36 mld ton równoważników węgla zużyto w 2016 r. w Chinach do produkcji energii elektrycznej, 
której pobór wzrósł o 1,4 proc.– podał urząd statystyczny

300
tys.
osób pracuje 
w firmach

z kapitałem 
niemieckim. Niemcy 
to największy 
zagraniczny 
pracodawca  

26 
mld zł
to średni roczny napływ 
BIZ w ostatnich 25 latach

Dziś:

Czytaj
w Parkiecie

Parkiet w internecie 
www.parkiet.com

Spore zmiany 
w składach portfeli 
fundamentalnych. Czy 
wytypowane na marzec 
spółki pozwolą zarobić?

>Czytaj w „Parkiecie”

Eksperci 
na plusie, 
ale rynek 
lepszy

G I E Ł D A :

GOSPODARKA
∑ Do Polski napłynęło w 
styczniu 2,34 mld euro 
środków z UE – podało 
Ministerstwo Finansów. W 
ramach polityki spójności 
Polska otrzymała 118 mln 
euro, a wspólnej polityki 
rolnej – 2,22 mld euro. W 
styczniu Polska wpłaciła do 
budżetu UE 48 mln euro. 
 —ak

∑ Łatwiej o zatrudnienie. 
Wskaźnik rynku pracy, 
informujący z wyprzedze-
niem o przyszłych 
zmianach w wielkości 
bezrobocia, w lutym 
ponownie spadł, co 
sugeruje dalszą poprawę na 
rynku pracy – podało Biuro 
Inwestycji i Cykli Ekono-
micznych. W styczniu stopa 
bezrobocia po wyeliminowa-
niu wpływu czynników 
sezonowych zmalała o 
niespełna 0,2 punktu 
procentowego i wyniosła 
8,1 proc. Zmiany potwier-
dzają umacnianie się roli 
pracownika na rynku pracy 
oraz zapowiadają dalszy 
spadek stopy bezrobocia 
– napisano. —ak,pap

∑ Bezrobocie w Niemczech 
w lutym, po uwzględnieniu 
czynników sezonowych, 
wyniosło 5,9 proc. – naj-
mniej w historii zjednoczo-
nych Niemiec – podał 
Federalny Urząd Pracy. 
Liczba bezrobotnych 
wyniosła 2,592 mln osób. 
 —ak, pap

>W SKRÓCIE

Słabną inwestycje 
polskich firm

 Przyczyną jest 
mało przewidywalna 
polityka gospodar-
cza rządu i możliwe 
zmiany w przepisach. 
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