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Tabela 1. NajwyTabela 1. Najwy ŜŜsze stawki nominalnego podatku dochodowego sze stawki nominalnego podatku dochodowego 
od osod os óób prawnych (CIT) w % b prawnych (CIT) w % 

3434343440,240,240,2Belgia

25253434343434Austria

28282828282828Szwecja

34,434,435,435,435,436,436,7Francja

25,529,63535353535Holandia

30,238,938,339,638,338,356,7Niemcy

19191925252940Słowacja

21242831313139
Czechy

2017,717,719,619,619,619,6Węgry

19191927282838Polska
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Tabela 2. NajwyTabela 2. Najwy ŜŜsze stawki nominalnego podatku dochodowego sze stawki nominalnego podatku dochodowego 
od osod os óób prawnych (CIT) w % b prawnych (CIT) w % 

28303030303031Wielka
Brytania

30353535353535Hiszpania

26262929292928Finlandia

26,527,527,5333335,239,6Portugalia

30,430,430,430,430,437,539,3Luksemburg

27,538,337,338,340,340,353,2Włochy

12,512,512,512,5162036Irlandia

252935353537,540Grecja

25283030303034Dania

20082006 20042003200220011997



Tabela 3. UdziaTabela 3. Udzia łł kosztkoszt óów pracy w wytwarzanej wartow pracy w wytwarzanej warto śści dodanej (produkcie) w ci dodanej (produkcie) w 

poszczegposzczeg óólnych rodzajach dzialnych rodzajach dzia łłalnoalno śści w 2007 rokuci w 2007 roku

0,550,560,550,520,390,63Belgia

0,550,810,760,740,220,68Dania

0,520,680,650,600,360,64Niemcy 

0,570,700,490,660,390,28Irlandia

0,320,240,350,360,320,41Grecja

0,420,410,520,550,240,57Hiszpania 

0,610,660,660,540,380,67Francja

0,450,470,380,410,220,59Włochy 

0,530,590,450,670,340,61Luksemburg

0,510,490,560,600,180,57Niderlandy

0,580,500,560,520,280,55Austria

0,530,490,670,710,240,64Portugalia

0,390,780,570,640,220,51Finlandia

0,710,710,710,710,640,640,500,500,210,210,750,75WlkWlk. . 
BrytaniaBrytania

0,540,540,730,730,670,670,780,780,230,230,600,60SzwecjaSzwecja

TransportHotele i 
restauracje

Handel BudownictwoEnergia PrzemysłKraj 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu



Tabela 4. Koszty pracy w euro na w godzinTabela 4. Koszty pracy w euro na w godzin ęę przepracowanprzepracowan ąą w w 

poszczegposzczeg óólnych rodzajach dzialnych rodzajach dzia łłalnoalno śści w 2007 rokuci w 2007 roku

26,4419,1926,4926,4133,7928,43Szwecja 

21,5616,7819,4323,6231,6528,26Finlandia 

6,406,227.798,808,386,27WOJ. 
OPOLSKIE

25,579,7813,0420,5836,5625,06Wlk. Brytania 

12,894,397,056,7919,897,10Portugalia 

21,4218,0620,4321,5642,6226,06Austria 

31,4713,4722,7928,5939,2028,94Niderlandy 

34,3218,1422,7421,4544,1029,73Luksemburg

20,6214,2317,0717,0530,7320,88Włochy 

26,7217,4321,3819,1141,7127,39Francja 

17,3616,0013,0815,8529,1517,98Hiszpania 

16,859,419,607,9923,769,43Grecja

29,7713,9918,9126,6530,8021,58Irlandia 

22,2213,5621,7119,5040,7632,10Niemcy 

27,2018,3028,4930,2836,6531,67Dania

31,7122,9631,5429,7058,8131,51Belgia

TransportHotele i 
restauracje

Handel BudownictwoEnergia PrzemysłKraj 



Tabela 5. Koszty pracy w euro na w godzinTabela 5. Koszty pracy w euro na w godzin ęę przepracowanprzepracowan ąą w poszczegw poszczeg óólnych rodzajach lnych rodzajach 

dziadzia łłalnoalno śści w 2007 rokuci w 2007 roku

5,188,726,577,435,845,63Powiat strzelecki

4,876,035,976,805,834,65Powiat prudnicki

5,315,436,548,2310,725,03Powiat opolski

4,175,746,205,305,275,46Powiat oleski

5,465,905,566,656,684,91Powiat nyski

5,970,005,228,00bd5,36
Powiat 
namysłowski

7,855,507,599,347,038,72
Powiat 
krapkowicki

4,585,995,417,676,086,03
Powiat 
kluczborski

7,546,6411,8310,837,757,40

Powiat 
kędzierzy ńsko-
kozielski

5,775,996,008,935,295,47
Powiat 
głubczycki

5,294,965,927,337,356,36Powiat brzeski

22,2213,5621,7119,540,7632,1Niemcy 

TransportHotele i 

restauracje

Handel BudownictwoEnergia PrzemysłKraj 



ZaZałłooŜŜenia modeluenia modelu

�� Podstawy opodatkowania i koszty kapitaPodstawy opodatkowania i koszty kapitałłu w dwu w dwóóch krajach sch krajach sąą
takie same, takie same, 

�� WydajnoWydajnośćść fizyczna pracy oraz produktywnofizyczna pracy oraz produktywnośćść majmająątku trwatku trwałłego ego 
ssąą takie same w obydwu lokalizacjach,takie same w obydwu lokalizacjach,

�� Stara lokalizacja produkcji moStara lokalizacja produkcji moŜŜe zredukowae zredukowaćć koszty koszty 
proporcjonalnie w odniesieniu do redukcji rozmiarproporcjonalnie w odniesieniu do redukcji rozmiaróów produkcji, w produkcji, 

�� ZakZakłładamy, adamy, ŜŜe przedsie przedsięębiorstwo posiada zakbiorstwo posiada zakłłady w dwady w dwóóch ch 
porporóównywanych krajach (w dwwnywanych krajach (w dwóóch lokalizacjach) i zuch lokalizacjach) i zuŜŜycie ycie 
kapitakapitałłu jest odzwierciedlane w wartou jest odzwierciedlane w wartośści dodanej brutto (nie ci dodanej brutto (nie 
omawiamy zagadnienia inwestycji kapitaomawiamy zagadnienia inwestycji kapitałłowej). owej). 

�� Towary sTowary sąą sprzedawane na jednolitym rynku europejskim za ceny sprzedawane na jednolitym rynku europejskim za ceny 
mimięędzynarodowe.dzynarodowe.



Tabela 6. Tabela 6. ŚŚrednie zyski z przeniesienia 1 EUR wartorednie zyski z przeniesienia 1 EUR warto śści dodanej brutto rentownej ci dodanej brutto rentownej 
produkcji (5% w stosunku do tworzonej wartoprodukcji (5% w stosunku do tworzonej warto śści dodanej) z 15 starych paci dodanej) z 15 starych pa ńństw stw 

czczłłonkowskich UE do woj. opolskiego w 2007 roku (stawk i podatkowe zonkowskich UE do woj. opolskiego w 2007 roku (stawk i podatkowe z 2008 roku)  2008 roku)  

w EUR na jednostkw EUR na jednostk ęę wartowarto śści dodanej bruttoci dodanej brutto

0,400,070,200,200,130,46Wlk. Brytania 

0,310,330,380,380,140,38Szwecja 

0,200,310,270,290,130,33Finlandia 

0,17-0,38-0,08-0,310,110,06Portugalia 

0,300,210,280,220,180,34Austria 

0,310,150,300,310,120,36Niderlandy 

0,340,260,240,280,220,40Luksemburg

0,230,160,160,130,130,34Włochy 

0,340,270,330,200,240,42Francja 

0,190,160,170,160,140,31Hiszpania 

0,140,020,05-0,090,160,12Grecja

0,340,220,230,330,220,16Irlandia 

0,280,210,330,230,230,42Niemcy 

0,320,350,440,400,140,44Dania

0,340,290,340,280,280,41Belgia

TransportHotele i 
restauracje

Handel BudownictwoEnergia PrzemysłKraj 



Tabela 7. Godzinowe koszty pracy w wybranych krajac h wedTabela 7. Godzinowe koszty pracy w wybranych krajac h wed łług dziaug dzia łłóów przemysw przemys łłu u 

w 2007 rokuw 2007 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i GUS

23,9019,4116,7112,5424,0527,7420,874,17Pozostała działalność produkcyjna 

29,2730,0023,2619,9849,7332,6437,026,83Produkcja środków transportowych 

35,7431,3122,3919,3236,9633,3628,316,08Produkcja maszyn i aparatury 
elektrycznej 

28,5928,4122,9020,1534,6031,2133,206,37Produkcja maszyn i urządzeń

24,8025,8919,7818,4728,6928,5531,687,05Produkcja metali i wyrobów z metali 

26,8525,8820,6219,8626,8233,4729,745,80Produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych pozostałych 

25,6923,6421,0719,7925,3231,1331,485,56Produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

38,1131,9231,0326,0044,7841,2844,248,64Produkcja wyrobów chemicznych 

29,7866,7831,4943,4358,6852,0775,4812,19Produkcja koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej 

29,8529,2723,1020,2021,9131,4828,626,37Produkcja celulozy i papieru 

23,8420,0915,7212,7521,1927,8024,033,97Produkcja drewna i wyrobów 
drewna 

23,7118,3616,5810,4818,2925,5419,573,48Produkcja skóry i wyrobów 
skórzanych 

23,1821,0516,3711,8822,3327,9419,104,17Produkcja wyrobów tekstylnych 

24,9920,4519,8616,1318,9131,1627,505,05Produkcja artykułów spożywczych i 
napojów 

SEATITESDEDKBEPL



Tabela 8. Wzrost sumarycznych kosztTabela 8. Wzrost sumarycznych koszt óów pracy w latach 2005w pracy w latach 2005 --2007 2007 

(2005=100) w euro(2005=100) w euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

112,01Szwecja15

113,95Cypr14

115,31Hiszpania13

115,73Grecja12

117,01Luksemburg11

117,47Słowenia10

119,45Irlandia9

125,80Polska8

126,58Czechy7

136,98Bułgaria6

139,50Słowacja5

148,57Litwa4

151,34Estonia3

156,33Rumunia2

179,11Łotwa1

Wzrost sumarycznych kosztów pracy w latach 
2005-2007 (2005=100) w euro

Kraj 



Tabela 9. Wzrost sumarycznych kosztTabela 9. Wzrost sumarycznych koszt óów pracy w w pracy w 

latach 2005latach 2005 --2007 (2005=100) w euro2007 (2005=100) w euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

104,63Niemcy27

106,38Portugalia26

108,32Włochy25

108,68Francja24

109,10Wlk. Brytania23

109,20Austria22

109,32Malta21

109,88Niderlandy20

110,56Finlandia 19

110,79Belgia18

111,97Węgry17

112,00Dania16

Wzrost sumarycznych kosztów 
pracy w latach 2005-2007 
(2005=100) w euro

Kraj 



WnioskiWnioski
1.1. Gminy woj. Opolskiego oferujGminy woj. Opolskiego oferująą znaczznacząące korzyce korzyśści ekonomiczne ci ekonomiczne 

inwestorom zagranicznym, ktinwestorom zagranicznym, któórzy zdecydujrzy zdecydująą sisięę ulokowaulokowaćć swoja swoja 
dziadziałłalnoalnośćść gospodarczgospodarcząą na terenie woj. Opolskiego na terenie woj. Opolskiego 

2.2. ŚŚrednie wartorednie wartośści korzyci korzyśści oscylujci oscylująą wokwokóółł 40 40 eurocenteurocentóóww na 1 euro na 1 euro 
przeniesionej wartoprzeniesionej wartośści dodanej.  Wartoci dodanej.  Wartośści te sci te sąą porporóównywalne do wnywalne do 
oferowanych korzyoferowanych korzyśści przez takie kraje jak Sci przez takie kraje jak Słłowacja, Czechy i owacja, Czechy i 
WWęęgry.gry.

3.3. Na podstawie analizy danych rzeczywistych, moNa podstawie analizy danych rzeczywistych, moŜŜna stwierdzina stwierdzićć, , ŜŜe e 
kluczowkluczowąą rolrolęę w kompleksowym wskaw kompleksowym wskaźźniku odgrywa rniku odgrywa róóŜŜnica w nica w 
kosztach pracy. Podatki odgrywajkosztach pracy. Podatki odgrywająą stosunkowo mniejszstosunkowo mniejsząą rolrolęę, cho, choćć
ssąą one istotne, gdy stawka TSR2  (polski CIT =19%) jest niska. one istotne, gdy stawka TSR2  (polski CIT =19%) jest niska. 

4.4. ZaskakujZaskakująące jest to, ce jest to, ŜŜe obserwuje sie obserwuje sięę brak istotnych rbrak istotnych róóŜŜnic przy nic przy 
przenoszeniu nierentownej i rentownej produkcji z krajprzenoszeniu nierentownej i rentownej produkcji z krajóów o w o 
wysokich kosztach pracy i wysokich stawkach CIT do krajwysokich kosztach pracy i wysokich stawkach CIT do krajóów o w o 
ograniczonych kosztach pracy i niskich stawkach CIT. ograniczonych kosztach pracy i niskich stawkach CIT. 



Wnioski Wnioski –– c.d.c.d.

5.  Kilkuletni proces wzrostu p5.  Kilkuletni proces wzrostu płłac w Polsce ograniczyac w Polsce ograniczyłł korzykorzyśści dla   ci dla   
inwestorinwestoróów zagranicznych w minimalnym, prawie nieznacznym w zagranicznych w minimalnym, prawie nieznacznym 
stopniu lub nie ograniczystopniu lub nie ograniczyłł wcale. Dzieje siwcale. Dzieje sięę tak, tak, ŜŜe pomimo e pomimo 
wysokich procentowych wzrostwysokich procentowych wzrostóów pw płłac w Polsce rac w Polsce róówniewnieŜŜ rosnrosnąą
ppłłace nominalne w strefie euro. ace nominalne w strefie euro. 

6.  Kwotowy wzrost koszt6.  Kwotowy wzrost kosztóów pracy w krajach w pracy w krajach „„starej Uniistarej Unii”” jest wyjest wyŜŜszy szy 
niniŜŜ w Polsce. W Polsce na przestrzeni lat 2005 w Polsce. W Polsce na przestrzeni lat 2005 --2007 ca2007 całłkowita kowita 
suma nominalnych kosztsuma nominalnych kosztóów pracy w euro wzrosw pracy w euro wzrosłła o ponad 25,8%. a o ponad 25,8%. 
Wzrost ten byWzrost ten byłł niniŜŜszy niszy niŜŜ w Czechach, Sw Czechach, Słłowacji i krajach Baowacji i krajach Bałłtyckich tyckich 
ale znacznie wyale znacznie wyŜŜszy niszy niŜŜ na Wna Węęgrzech. grzech. 

7.  Jednak godzinowe stawki koszt7.  Jednak godzinowe stawki kosztóów pracy w przemyw pracy w przemyśśle wzrosle wzrosłły w y w 
Polsce mniej bo z 5,24 do 6,25 euro za godzinPolsce mniej bo z 5,24 do 6,25 euro za godzinęę, czyli o 1,01 euro , czyli o 1,01 euro 
(ze wzgl(ze wzglęędu na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia). W tym du na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia). W tym 
czasie godzinowe koszty pracy w przemyczasie godzinowe koszty pracy w przemyśśle Niemiec, ktle Niemiec, któóre sre sąą na na 
ostatnim miejscu na liostatnim miejscu na liśście wzrostcie wzrostóów w UE wzrosw w UE wzrosłły z 30,27 do 32,10 y z 30,27 do 32,10 
euro, czyli o 1,83 euro. euro, czyli o 1,83 euro. 


