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Status realizacji inwestycji ogłoszonych w 2019 roku

Jak zmieniły się plany inwestycyjne firm w związku z epidemią COVID-19?

W normalnych warunkach rynkowych większość 
planowanych inwestycji byłaby realizowana. 
Obecnie, w wyniku dużej niepewności i zamrożenia 
gospodarki europejskiej, 25% przedsięwzięć jest 
opóźnionych, a 10% odwołano. Tylko 65% projektów 
ogłoszonych w 2019 r. jest realizowanych zgodnie 
z harmonogramem. 

66%
ankietowanych menedżerów 
spodziewa się  spadku 
inwestycji zagranicznych.

10 europejskich państw z największą liczbą bezpośrednich inwestycji zagranicznych wraz 
z udziałem procentowym

Źródło: Badanie Euromoney za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej wśród 
reprezentatywnego panelu 113 międzynarodowych menedżerów 

Źródło: Analiza EY, wywiady z miastami i agencjami promocji inwestycji w Europie, 
badanie wśród 113 liderów biznesu (kwiecień 2020)
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Niewielki spadek planów inwestycyjnych w 2020 r.

Opóźnienie planów inwestycyjnych z 2020 r. 
 do 2021 r. lub dłużej

Znaczący spadek planów inwestycyjnych 
w 2020 r.

Brak zmiany planów inwestycyjnych w 2020 r.

Zwiększenie planów inwestycyjnych w 2020 r.

Całkowite zaniechanie planów inwestycyjnych 
 na 2020 r.
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80%
ankietowanych odpowiedziało, 
że decydujące znaczenie 
będzie mieć wielkość 
lokalnego, rządowego pakietu 
pomocowego.

83%
ankietowanych menedżerów 
spodziewa się regionalizacji 
łańcuchów dostaw 
i przeniesienia niektórych 
części procesu produkcji bliżej 
granic UE. 

Jakie czynniki mają wpływ na decyzję o rozpoczęciu inwestycji w danym kraju?

Które trendy staną się dominujące w okresie post-COVID-19?

Jak zmienią się łańcuchy dostaw w związku z doświadczeniem COVID-19?

EY na podstawie przeprowadzonego badania 
zidentyfikował trzy główne trendy, mogące wywrzeć 
wpływ na lokalizację nowych inwestycji. Są to:

1. Przyspieszenie zmian technologicznych 
służących redukcji kosztów i zwiększeniu dostępu 
do klientów,

2. Większy udział kwestii związanych 
z przeciwdziałaniem zmianom klimatu 
i zrównoważonym rozwojem w decyzjach 
inwestycyjnych,

3.  Reorganizacja łańcuchów dostaw z nowymi 
proporcjami reshoringu, nearshoringu 
i offshoringu.

Źródło: Badanie Euromoney za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej wśród reprezentatywnego 
panelu 113 międzynarodowych menedżerów 

Źródło: Badanie Euromoney za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej wśród 
reprezentatywnego panelu 113 międzynarodowych menedżerów 

Źródło: Badanie Euromoney za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej wśród reprezentatywnego 
panelu 113 międzynarodowych menedżerów

Przyjęcie technologii automatyzującej 
procesy wykonywane do tej pory ręcznie 

Nacisk na zrównoważony rozwój 
i powstrzymanie zmian klimatycznych

Odwrócenie globalizacji

Bardziej cyfrowy dostęp klientów do usług

Zwiększenie interwencjonizmu państwa 
i regulacji w gospodarce

Zmiany w  łańcuchach dostaw 
 reshoring and nearshoring

Sytuacja geopolityczna

Inne (proszę wskazać jakie)

Większy nearshoring - przenoszenie produkcji 
 do niskokosztowych gospodarek blisko UE

Przejście na dodatkową produkcję (np. druk 3D), by zapewnić 
przewagę m.in. w szybkości, kosztach, precyzji i materiałach

Ograniczenie zależności łańcucha dostaw 
 od jednego dostawcy/kraju

Zwiększenie produkcji w Europie

Zmniejszenie produkcji w Europie

Żadne z powyższych

Wielkość krajowych pakietów pomocowych i ich 
skuteczność

Poziom adopcji technologii przez konsumentów 
 i administrację 

Kwalifikacje pracowników

Siła rynku lokalnego

Podejście polityczne do zmian klimatu

Płynność rynków finansowych i dostępność kapitału

Środki bezpieczeństwa wprowadzone w celu zapobiegania 
poważnemu kryzysowi w przyszłości

Poziom sukcesu w radzeniu sobie  z kryzysem COVID-19

Niezawodność i zasięg infrastruktury  (transport, 
telekomunikacja, energia)

Konkurencyjność kosztowa kraju

Inne (określić)
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O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych 
obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo 
biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone 
przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy 
zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. 
W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający 
zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic 
składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do 
budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych 
klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych. 

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global 
Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst 
& Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością 
ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by 
guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na 
temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych 
osobowych oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle 
przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na stronie 
ey.com/pl/pl/home/privacy. 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

© 2020 EYGM Limited 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

SCORE: 00300-162

Zgodnie ze zobowiązaniem EY na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko, 
niniejszy dokument został wydrukowany na papierze wyprodukowanym z dużym 
udziałem makulatury.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, a zawarte w nim dane nie 
mają zastąpić porady księgowej, podatkowej lub innej profesjonalnej. W celu uzyskania 
szczegółowej porady należy skontaktować się ze swoim doradcą.

ey.com/pl


