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Streszczenie
W globalizujπcej siÍ úwiatowej gospodarce coraz wiÍkszπ rolÍ odgrywajπ bezpoúrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Sprzyjajπ rozwojowi gospodarczemu regionÛw oraz przyczyniajπ siÍ do wyrÛwnywania istniejπcych rÛønic w poziomach
rozwoju gospodarczego regionÛw. Pomimo znaczπcego nap≥ywu BIZ do Polski
w ujÍciu nominalnym nie moøna uznaÊ, øe jest on wystarczajπcy do szybkiego rozwoju gospodarczego kraju i przyspieszenia procesu konwergencji do rozwiniÍtych
gospodarek Unii Europejskiej i OECD. Od po≥owy lat dziewiÍÊdziesiπtych XX
wieku Polska by≥a liderem wúrÛd krajÛw Europy årodkowo-Wschodniej pod
wzglÍdem nap≥ywu bezpoúrednich inwestycji zagranicznych. Najwaøniejszym
czynnikiem sprzyjajπcym pozyskaniu inwestorÛw zagranicznych by≥ proces transformacji ustrojowej w kierunku gospodarki rynkowej, dziÍki ktÛremu powsta≥y
sprzyjajπce dla inwestorÛw zagranicznych warunki prawne, ekonomiczne oraz infrastrukturalne. Uzyskanie cz≥onkostwa w OECD (1996 rok) stworzy≥o gwarancjÍ
wprowadzenia w Polsce procedur i przepisÛw stosowanych wobec inwestorÛw zagranicznych w wysoko rozwiniÍtych krajach. Wzrost atrakcyjnoúci inwestycyjnej
Polski zosta≥ spowodowany rÛwnieø wzmocnieniem stabilnoúci geopolitycznej
kraju poprzez przystπpienie do NATO (1999) oraz cz≥onkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest nap≥yw zagranicznych inwestycji do Polski po 2000 roku.

Wprowadzenie
W globalizujπcej siÍ úwiatowej gospodarce coraz wiÍkszπ rolÍ odgrywajπ bezpoúrednie inwestycje zagraniczne. Do najpopularniejszych form bezpoúrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ) naleøy wspÛ≥praca z innym inwestorem (ang. Jo-
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int Ventures), fuzje i przejÍcia (ang. Mergers & Acquisitions, M&A) oraz inwestycje od podstaw (ang. Greenfield Investments). Najbardziej cennπ formπ BIZ sπ
zw≥aszcza inwestycje typu greenfield, ktÛre tworzπ najwiÍcej nowych miejsc pracy (jedno miejsce pracy powsta≥e w ten sposÛb generuje úrednio cztery nowe miejsca pracy w otoczeniu), wp≥ywajπ takøe na tempo podnoszenia konkurencyjnoúci
gospodarki, poniewaø generujπ wzmoøony nap≥yw nowoczesnych technologii oraz
nowoczesnych metod zarzπdzania. Bardzo waøny jest takøe nap≥yw innowacji
oraz efekt imitacji ze strony firm polskich. Inwestycje typu greenfield nie wywo≥ujπ ponadto niepokojÛw ani negatywnych skutkÛw spo≥ecznych (np. zwiπzanych
ze zwolnieniami grupowymi) typowych dla transakcji prywatyzacyjnych. Sprzyjajπ rozwojowi gospodarczemu regionÛw oraz przyczyniajπ siÍ do wyrÛwnywania
istniejπcych rÛønic w poziomach rozwoju gospodarczego regionÛw.
Pomimo znaczπcego nap≥ywu BIZ do Polski w ujÍciu nominalnym nie moøna
uznaÊ, øe jest on wystarczajπcy do szybkiego rozwoju gospodarczego kraju i przyspieszenia procesu konwergencji do rozwiniÍtych gospodarek Unii Europejskiej
i OECD. Lata 90. XX wieku cechowa≥ ogromny wzrost znaczenia bezpoúrednich
inwestycji zagranicznych w gospodarce úwiatowej. Od 1997 r. globalny nap≥yw
bezpoúrednich inwestycji zagranicznych rÛs≥ úrednio o 40% rocznie (w 2000 r.
osiπgnπ≥ rekordowπ wartoúÊ 1,5 mld USD). W 2001 r. nastπpi≥o za≥amanie nap≥ywu inwestycji ñ ich wartoúÊ spad≥a o 50% (do 735 mld USD). By≥o to spowodowane os≥abieniem dzia≥alnoúci gospodarczej na úwiecie oraz spadkiem liczby fuzji
i przejÍÊ, bÍdπcych jednym z podstawowych ürÛde≥ generowania przep≥ywÛw kapita≥owych w skali globalnej (spadku nap≥ywu inwestycji doúwiadczy≥y aø 23
spoúrÛd 26 najbardziej uprzemys≥owionych krajÛw úwiata). Pomimo za≥amania
nap≥ywu inwestycji zagranicznych na úwiecie, region Europy årodkowo-Wschodniej pozosta≥ jednym z najatrakcyjniejszych do lokowania inwestycji. Wzrost
nap≥ywu BIZ odnotowano w 14 z 19 krajÛw tego regionu, a udzia≥ tej czÍúci Europy w globalnej wartoúci inwestycji wzrÛs≥ do 3,7%. Za g≥Ûwne przyczyny uwaøa siÍ mniejsze w tym regionie, niø globalnie, os≥abienie tempa wzrostu gospodarczego, stabilnπ sytuacjÍ politycznπ, kontynuacjÍ procesÛw prywatyzacyjnych
oraz niskie koszty pracy, ktÛre sk≥oni≥y wiele korporacji transnarodowych do
przeniesienia tutaj czÍúci produkcji z innych krajÛw europejskich.1 PostÍpujπcy
proces globalizacji oraz wynikajπca z niej swoboda przep≥ywu kapita≥u na úwiecie sprawiajπ, iø inwestycje zagraniczne majπ charakter i zasiÍg transnarodowy,
wiÍc w wielu przypadkach nie moøna wskazaÊ jednego kraju pochodzenia kapita≥u. W zwiπzku z powyøszym wielu przedsiÍbiorcÛw okreúla swoich udzia≥owcÛw jako korporacje miÍdzynarodowe. Dla przyk≥adu wartoúÊ ich inwestycji w samym tylko 2004 r. kszta≥towa≥a siÍ na poziomie 1,3 mld USD, co stanowi≥o 17%
wartoúci nap≥ywu BIZ do Polski.2
1 PrzedsiÍbiorczoúÊ w Polsce, Dokument przyjÍty na posiedzeniu Rady MinistrÛw w dniu 17
czerwca 2003 r.
2 Lista najwiÍkszych inwestorÛw zagranicznych w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2004 r.
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1. Analiza BIZ w Polsce do 2002 r.
Od po≥owy lat 90. XX wieku Polska by≥a liderem wúrÛd krajÛw Europy årodkowo-Wschodniej pod wzglÍdem nap≥ywu BIZ. Najwaøniejszym czynnikiem
sprzyjajπcym pozyskaniu inwestorÛw zagranicznych by≥ proces transformacji
ustrojowej w kierunku gospodarki rynkowej, dziÍki ktÛremu powsta≥y sprzyjajπce dla inwestorÛw zagranicznych warunki prawne, ekonomiczne oraz infrastrukturalne. Uzyskanie cz≥onkostwa w OECD (1996 r.) stworzy≥o gwarancjÍ wprowadzenia w Polsce procedur i przepisÛw stosowanych wobec inwestorÛw zagranicznych w wysoko rozwiniÍtych krajach. Wzrost atrakcyjnoúci inwestycyjnej Polski
zosta≥ spowodowany rÛwnieø wzmocnieniem stabilnoúci geopolitycznej kraju poprzez przystπpienie do NATO (1999 r.) oraz cz≥onkostwem Polski w Unii Europejskiej (2004 r.).
W latach 1995ñ2000 moøna mÛwiÊ o znacznym i stale rosnπcym nap≥ywie kapita≥u zagranicznego do Polski (3,5ñ9,3 mld USD rocznie). W 2000 r. nap≥yw kapita≥u w formie zakupÛw udzia≥Ûw, akcji oraz aportÛw rzeczowych stanowi≥
91,0% ogÛlnej kwoty nap≥ywu BIZ do Polski (z 10,6 mld USD). WartoúÊ BIZ
w 2000 r. przedstawia wykres 1.
Wzrost inwestycji wiπza≥ siÍ przede wszystkim z transakcjπ prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej i zaangaøowaniem kapita≥u zagranicznego przez France
Telecom. Kolejne lata charakteryzowa≥y siÍ niøszym nap≥ywem BIZ do Polski, co
wynika≥o z ogÛlnoúwiatowego trendu oraz spowolnienia polskiej gospodarki.
G≥Ûwnπ przyczynπ obserwowanego od 2001 r. spadku wartoúci nap≥ywu kapita≥u
zagranicznego z tytu≥u inwestycji bezpoúrednich (7,1 mld USD) by≥o zmniejszanie siÍ wartoúci úrodkÛw przeznaczonych na zakup udzia≥Ûw lub akcji polskich
przedsiÍbiorstw. W 2002 r., pomimo obniøenia poziomu BIZ, Polska pozosta≥a nadal atrakcyjnym krajem spoúrÛd paÒstw Europy årodkowo-Wschodniej. Wg danych UNCTAD, do krajÛw tego regionu Europy nap≥ynÍ≥o w 2002 r. ≥πcznie ponad 27 mld USD w formie inwestycji zagranicznych. W 2002 r. do Polski nap≥y-

Qród³o: szacumkowe wartoœci na podstawie PAIZ i NBP.

Wykres. Wartoœæ BIZ w Polsce w latach 2000–2006
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nÍ≥o 6,06 mld USD, co stanowi 22,4% wartoúci BIZ w Europie årodkowo-Wschodniej. Jednakøe w tym samym roku spadek zagranicznych inwestycji w krajach
Europy årodkowej i Wschodniej wyniÛs≥ 200,0 mln USD, tj. ok. 1,0% ich wartoúci, a w Polsce spadek wyniÛs≥ ponad 1,0 mld USD, tj. 15,0% ich wartoúci. Wynika≥o to m.in. z utrzymujπcej siÍ s≥abej koniunktury gospodarczej w úwiecie,
w tym takøe w krajach Unii Europejskiej, co spowodowa≥o zmniejszenie aktywnoúci inwestycyjnej firm zagranicznych. Duøy wp≥yw na zmniejszenie nap≥ywu
BIZ do Polski ma teø kurczenie siÍ zasobÛw przeznaczonych do prywatyzacji.
W 2002 r. wystπpi≥y korzystne zmiany struktury BIZ. SpoúrÛd wszystkich inwestycji zrealizowanych w tym roku w Polsce, 30% stanowi≥y ca≥kowicie nowe
projekty, z czego 37% stanowi≥y inwestycje od podstaw. Do korzystnych zjawisk
naleøy rÛwnieø wzrost zainteresowania zagranicznych inwestorÛw przetwÛrstwem przemys≥owym (2,1 mld USD, co stanowi 34,3% ogÛlnej wartoúci BIZ
w 2002 r.; w porÛwnaniu w 2001 r. ich wartoúÊ wynios≥a 2,0 mln USD, czyli 27,6%
BIZ). Wzrost ten nastπpi≥ kosztem spadku udzia≥u inwestycji lokowanych g≥Ûwnie w handlu i naprawach oraz w poúrednictwie finansowym.
Drugim obszarem pod wzglÍdem wielkoúci nap≥ywu inwestycji zagranicznych jest poúrednictwo finansowe, gdzie zagraniczni inwestorzy ulokowali
1052,0 mln USD, co stanowi≥o 17,3% ogÛlnej wartoúci BIZ w 2002 r. W 2001 r.
wartoúci te kszta≥towa≥y siÍ nastÍpujπco: 1.907,0 mln USD i 26,7%. Na trzecim
miejscu by≥y handel i naprawy, gdzie zainwestowano kwotÍ 749,7 mln USD, co
stanowi 12,4% wartoúci BIZ. W 2001 r. odpowiednie wielkoúci wynios≥y: 2.096
mln USD i 29,3%.
NajwiÍksze úrodki zainwestowano w produkcjÍ:
ï sprzÍtu transportowego ñ 725,2 mln USD (236,0 mln USD w 2001 r.), co
stanowi≥o 34,9% kapita≥u zainwestowanego w sektorach produkcyjnych,
ï artyku≥Ûw spoøywczych, napojÛw i tytoniu ñ 600,4 mln USD (656,1 mln
USD w 2001 r.), co stanowi≥o 28,9% úrodkÛw ulokowanych w dzia≥alnoúci
produkcyjnej,
ï wyrobÛw z pozosta≥ych surowcÛw niemetalicznych ñ 296,0 mln USD (336,5
mln USD w 2001 r.), co stanowi≥o 14,2% úrodkÛw ulokowanych w dzia≥alnoúci produkcyjnej.
W 2002 r. stosunkowo duøe zainteresowanie wykazali inwestorzy zagraniczni lokowaniem úrodkÛw w produkcjÍ chemikaliÛw i wyrobÛw chemicznych ñ
246,0 mln USD, podczas gdy w 2001 r. wynios≥y one zaledwie 34,2 mln USD.
Produkcja úrodkÛw transportu jest w Polsce zdominowana przez kapita≥ zagraniczny. NajwiÍkszymi inwestorami w branøy motoryzacyjnej sπ znane miÍdzynarodowe koncerny samochodowe: Fiat, General Motors, Isuzu, Volkswagen,
Toyota, Volvo i inne. Zdecydowana wiÍkszoúÊ produkcji wspomnianych firm,
a w przypadku takich firm, jak Volkswagen Motor Polska w Polkowicach i Isuzu
Motors Polska w Tychach, czy Toyota, ca≥a ich produkcja jest kierowana na eksport. Firmy zajmujπce siÍ w Polsce produkcjπ úrodkÛw transportu naleøπ do úcis≥ej czo≥Ûwki najwiÍkszych eksporterÛw. Fiat wyprodukowa≥ w Polsce w 2002 r.
158,5 tys. samochodÛw, z czego 119,8 tys. zosta≥o wyeksportowanych. Natomiast
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firma Volkswagen Motor Polska, produkujπca silniki wysokoprÍøne zosta≥a wyrÛøniona w 2003 r. Nagrodπ Gospodarczπ Prezydenta RP w kategorii najlepszego eksportera. Jednoczeúnie firmy motoryzacyjne planujπ w najbliøszej przysz≥oúci dalsze inwestycje na kwotÍ 927,3 mln USD, w tym najwiÍcej zamierzajπ zainwestowaÊ: firma Volkswagen (250,0 mln USD) oraz Toyota (185,0 mln USD).
Drugπ pozycjÍ pod wzglÍdem wielkoúci zainwestowanego kapita≥u zajmuje
produkcja artyku≥Ûw spoøywczych, napojÛw i tytoniu. Do najwiÍkszych inwestorÛw naleøπ firmy: Coca-Cola Company, ktÛra zainwestowa≥a kwotÍ 513,0 mln
USD oraz Philip Morris i Imperial Tobacco PLC. Kaøda z tych firm zainwestowa≥a kwotÍ 500,0 mln USD. Jednoczeúnie zagraniczne firmy zadeklarowa≥y dalsze
inwestycje na kwotÍ 600,4 mln USD.
Kolejnπ sekcjπ przetwÛrstwa przemys≥owego, w ktÛrej zagraniczne firmy ulokowa≥y znaczπce úrodki finansowe, jest produkcja wyrobÛw z pozosta≥ych surowcÛw niemetalicznych. NajwiÍkszym inwestorem jest tu francuska firma Saint-Gobain, ktÛra zainwestowa≥a 610,0 mln USD. Posiada ona kilkanaúcie spÛ≥ek
w rÛønych regionach kraju, zajmujπcych siÍ produkcjπ szk≥a i materia≥Ûw budowlanych. Znaczπcymi inwestorami sπ takøe niderlandzka firma CBR Baltic N.V,
ktÛra zainwestowa≥a 496,5 mln USD. Posiada ona udzia≥y m.in. w Cementowni
GÛraødøe, Groszowice Opole i Wiek w OgrodzieÒcu, oraz francuska firma Lafarge, ktÛra zainwestowa≥a 357,0 mln USD. Ta ostatnia firma posiada udzia≥y m.in.
w Kombinacie Cementowo-Wapienniczym Kujawy oraz w Cementowni Ma≥ogoszcz i Wierzbica. Ponadto firmy planujπ w tym obszarze dalsze inwestycje na
kwotÍ 950,2 mln USD, z czego najwiÍcej zamierzajπ zainwestowaÊ firma Lafarge ñ 252,0 mln USD oraz niemiecka firma Dyckerhoff Zement International
GmbH ñ 193,5 mln USD. Jej dotychczasowe inwestycje w Polsce wynoszπ 135,0
mln USD.
Pod wzglÍdem skumulowanej wartoúci inwestycji pierwsze miejsce zajmujπ
firmy francuskie, ktÛre zainwestowa≥y w Polsce 11 503,0 mln USD. Na kolejnych
miejscach sπ firmy z USA ñ 7985,2 mln USD oraz z Niemiec ñ 7444,6 mln USD.
Na liúcie inwestorÛw, ktÛrzy zainwestowali w Polsce kwotÍ ponad 1,0 mln USD
jest 920 firm z 35 krajÛw úwiata, w tym z Niemiec ñ 212, z USA ñ 126, a z Francji ñ 89 i z NiderlandÛw ñ 76.
Inwestorzy francuscy najwiÍksze kwoty ulokowali m.in. w telekomunikacji
(France Telecom i Vivendi) ñ ≥πcznie 4.443,0 mln USD, tj. 36,5% ogÛlnej wartoúci
francuskich inwestycji w Polsce oraz w handel i naprawy (firmy Casino, Carrefour, Auchan) ≥πcznie 2.396,2 mln USD, tj. 19,7% ogÛlnej kwoty inwestycji francuskich w Polsce. Te dwa wspomniane obszary dzia≥alnoúci stanowiπ 56,2% skumulowanej wartoúci inwestycji francuskich w Polsce. Dla porÛwnania, wartoúÊ
francuskich inwestycji w Polsce w 2000 r. wynosi≥a 7,9 mld USD, a w 1999 r ñ
3,9 mld USD. Wzrostowi zaangaøowania kapita≥owego towarzyszy zwiÍkszajπca
siÍ liczba firm francuskich. Na koniec 2002 r. inwestorÛw francuskich, ktÛrzy
ulokowali kwotÍ powyøej 1,0 mln USD, by≥o 93, podczas gdy w 2001 roku ñ 89.
Jednoczeúnie firmy francuskie planujπ dalsze inwestycje w Polsce na kwotÍ 2,3
mld USD.
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Na kolejnej pozycji inwestorÛw znalaz≥y siÍ przedsiÍbiorstwa z USA. Ich
udzia≥ w inwestycjach zagranicznych ogÛ≥em wyniÛs≥ 14,2%. RÛwnieø pod wzglÍdem liczby inwestorÛw (128) Stany Zjednoczone zajmujπ drugie miejsce. Do najwiÍkszych amerykaÒskich inwestorÛw naleøπ Citibank (1,3 mld USD) oraz General Motors Corporation (0,8 mld USD), producent samochodÛw Opel. Ponadto
firmy amerykaÒskie zadeklarowa≥y dalsze inwestycje na kwotÍ przekraczajπcπ
2,5 mld USD. Z øadnego innego kraju firmy nie planujπ tak znaczπcych inwestycji w Polsce. Na zwiÍkszenie nap≥ywu BIZ z USA niewπtpliwie wp≥ynie offset
z tytu≥u zakupu myúliwca wielozadaniowego. W 2002 r. dziÍki inwestycjom zagranicznym typu greenfield powsta≥o w Polsce blisko 4500 nowych miejsc pracy.
Jednoczeúnie powstajπ takøe nowe miejsca pracy w ich otoczeniu, g≥Ûwnie w firmach kooperujπcych oraz w us≥ugach. M.in. z tych powodÛw, stale wzrastajπcy
poziom inwestycji zagranicznych w Polsce naleøy uznaÊ za element pozytywny
i waøny dla naszej gospodarki.3
Poza Polskπ, o inwestycje zagraniczne skutecznie konkurujπ wszystkie kraje
Europy årodkowo-Wschodniej, ktÛre zakoÒczy≥y negocjacje z UE. Na prze≥omie
lat 2002ñ2003 kilkukrotnie inwestorzy zagraniczni rezygnowali z inwestowania
w Polsce na korzyúÊ S≥owacji i Czech (m.in. Toyota, Citroen). Dalszy nap≥yw BIZ
do Polski zosta≥ ograniczony ze wzglÍdu na niekorzystnπ atmosferÍ do inwestowania, a zw≥aszcza z powodu zaniechania reform systemu podatkowego i rynku pracy oraz korupcji. Poza tym spÛ≥ki z kapita≥em zagranicznym stopniowo rezygnujπ
z czÍúci lub ca≥oúci produkcji w Polsce, co z jednej strony wiπza≥o siÍ z koniecznoúciπ ograniczania kosztÛw i koncentracji produkcji w obliczu spowolnienia gospodarki úwiatowej, a z drugiej by≥o spowodowane s≥abπ kondycja polskiej gospodarki i niewielkimi szansami rozwoju dzia≥alnoúci w przysz≥oúci. NiektÛre zagraniczne przedsiÍbiorstwa, ktÛre nie osiπgnÍ≥y znaczπcej pozycji na polskim rynku zaczÍ≥y siÍ wycofywaÊ, uznajπc za bezcelowe zwiÍkszanie kosztÛw zwiπzanych ze
zdobywaniem udzia≥u w rynku pozbawionym perspektyw rozwoju.4 PorÛwnujπc
kraje z regionu Europy årodkowo-Wschodniej znaczπce jest, øe zagraniczne firmy
zainwestowa≥y w 2002 r. w Polsce znacznie mniej niø w Czechach i S≥owacji.
W 2002 r. Polska wyprzedzi≥a jedynie WÍgry. Jednakøe w latach poprzednich, do
tego kraju per capita nap≥ywa≥o wiÍcej inwestycji zagranicznych niø do Polski.
PrzedsiÍbiorstwa, z majπtkowym udzia≥em firm zagranicznych majπ z kaødym
kolejnym rokiem wiÍkszy wp≥yw na rozwÛj gospodarczy Republiki Czeskiej. Przyczyniajπ siÍ do unowoczeúniania sfery produkcyjnej oraz wzrostu wydajnoúci pracy i eksportu. Firmy z udzia≥em kapita≥u zagranicznego wyeksportowa≥y w 2002
r. towary o wartoúci prawie 30 mld USD. Liczba zatrudnionych w tych firmach
wzros≥a z 574 tys. w 2001 r. do 614 tys. pracownikÛw w 2002 r. Na koniec 2002 r.

3 Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wed≥ug stanu na koniec 2002 r., Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo≥ecznej,
Warszawa, maj 2003.
4 Gospodarka Polski ñ prognozy i opinie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii
Nauk, kwiecieÒ 2003.
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skumulowana wartoúÊ bezpoúrednich zagranicznych inwestycji w Rosji wg danych PaÒstwowego Komitetu Federacji Rosyjskiej ds. Statystyki wynios≥a 20 351
mln USD, co stanowi ok. 1/3 wartoúci nap≥ywu BIZ do Polski, z czego najwiÍcej
zainwestowa≥y firmy amerykaÒskie, tj. 4220 mln USD.5

2. WartoúÊ i struktura BIZ w Polsce w 2003 r.
W 2003 r., wg danych PaÒstwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, nap≥ynÍ≥o do Polski 6,42 mld USD w BIZ. Jest to wartoúÊ wiÍksza o 360 mln
USD w porÛwnaniu z rokiem poprzednim. Skumulowana wartoúÊ BIZ w Polsce na
koniec 2003 r. wynios≥a 72,7 mld USD, w tym inwestycji duøych tj. powyøej 1 mln
USD ñ 69,44 mld USD. Inwestycje poniøej 1,0 mln USD oszacowane sπ przez
PAIiIZ na kwotÍ 3,26 mld USD. Jednoczeúnie firmy zagraniczne zadeklarowa≥y
dalsze inwestycje w Polsce na kwotÍ 12,1 mld USD. WúrÛd inwestycji zagranicznych zrealizowanych w 2003 r., 51,0% stanowiπ inwestycje typu greenfield.
Rok 2003 by≥ trzecim z kolei, w ktÛrym odnotowano spadek nap≥ywu kapita≥u z tytu≥u BIZ. By≥o to spowodowane zmniejszeniem siÍ wp≥at dokonywanych
przez zagranicznych inwestorÛw bezpoúrednich na rzecz Skarbu PaÒstwa. Nap≥yw inwestycji bezpoúrednich bÍdπcych wynikiem prywatyzacji zmniejszy≥ siÍ
w stosunku do roku poprzedniego o oko≥o 55,6%. Kwota ta sk≥ada≥a siÍ g≥Ûwnie
ze úrodkÛw przeznaczonych na zakup akcji lub udzia≥Ûw spÛ≥ek, ujemnych reinwestowanych zyskÛw, ujemnego salda obrotÛw kredytowych, a takøe obrotÛw
z tytu≥u kredytÛw udzielonych, co moøe úwiadczyÊ o poprawiajπcej siÍ kondycji
krajowych przedsiÍbiorstw bezpoúredniego inwestowania udzielajπcych wsparcia finansowego swoim inwestorom bezpoúrednim. WartoúÊ zobowiπzaÒ z tytu≥u
zagranicznych inwestycji bezpoúrednich na koniec 2003 roku by≥a niøsza o 5%
w stosunku do poprzedniego roku, co wynika≥o z nap≥ywu kapita≥u zagranicznego, ktÛry spowodowa≥ zwiÍkszenie polskich pasywÛw. Ujemne rÛønice kursowe
spowodowa≥y natomiast spadek wartoúci zagranicznych inwestycji w Polsce. By≥o to spowodowane tym, øe znaczna czÍúÊ polskich pasywÛw, w tym kapita≥y w≥asne polskich firm z udzia≥em kapita≥u zagranicznego, sπ nominowane w z≥otych.
W wyniku silnego umocnienia siÍ euro w stosunku do z≥otego wartoúÊ tych kapita≥Ûw w przeliczaniu na euro istotnie zmniejszy≥a siÍ.
Nierezydenci najwiÍkszπ czÍúÊ swoich inwestycji ulokowali w polskich
przedsiÍbiorstwach (sektor pozarzπdowy i pozabankowy). Na koniec 2003 r.
przewaøajπcπ czeúÊ inwestycji w sektorze przedsiÍbiorstw (ponad 75%) stanowi≥y d≥ugoterminowe inwestycje w postaci BIZ oraz d≥ugoterminowych kredytÛw. W ostatnich latach to w≥aúnie nap≥yw kapita≥u zagranicznego do sektora
przedsiÍbiorstw powodowa≥ systematyczne powiÍkszanie siÍ polskich pasywÛw
5 Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wed≥ug stanu na koniec 2002 roku, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo≥ecznej,
Warszawa, maj 2003.
6 MiÍdzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2003 r., NBP, Warszawa 2004.
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zagranicznych.6 W 2003 r. 75% inwestycji w przetwÛrstwie przemys≥owym sfinansowa≥y spÛ≥ki z udzia≥em kapita≥u zagranicznego. W 2003 r. inwestycje zagraniczne pochodzi≥y g≥Ûwnie z Europy i USA. NajwiÍcej bezpoúrednich inwestycji zagranicznych nap≥ynÍ≥o z krajÛw cz≥onkowskich Unii Europejskiej ñ
5118,3 mln USD, co stanowi≥o oko≥o 80,0% ogÛlnej wartoúci BIZ w 2003 r.
w Polsce. Zauwaøalna by≥a jednoczeúnie tendencja firm zagranicznych do
zmniejszania wartoúci zaangaøowanych kapita≥Ûw w Polsce, co wynika≥o z wycofywania zainwestowanych wczeúniej úrodkÛw finansowych, bπdü teø z odsprzedaøy swoich udzia≥Ûw w firmach innym inwestorom. W 2003 r. wartoúÊ
zainwestowanego kapita≥u w Polsce w ten sposÛb zmniejszy≥y m.in. firmy z Korei P≥d. o kwotÍ 508,0 mln USD, z Hiszpanii o 200,0 mln USD oraz z Japonii
i Kanady po 101,0 mln USD. W Polsce obecni byli inwestorzy z 35 krajÛw úwiata, a liczba firm, ktÛre zainwestowa≥y kwotÍ powyøej 1,0 mln USD wynios≥a
996. W porÛwnaniu z 2002 r., to o 17 firm wiÍcej.
Na liúcie krajÛw, pod wzglÍdem skumulowanej wartoúci nap≥ywu BIZ do Polski, na pierwszym miejscu byli nadal inwestorzy francuscy, ktÛrzy zainwestowali ≥πcznie 13,9 mld USD, co stanowi 20,0% ogÛ≥u BIZ w Polsce. NajwiÍksze kwoty ulokowali m.in. w telekomunikacji ñ ≥πcznie 5,3 mld USD, co stanowi≥o 38,0%
ogÛlnej wartoúci francuskich inwestycji w Polsce oraz w handel i naprawy ñ ≥πcznie 2,3 mld USD, tj. 16,5% ogÛlnej kwoty inwestycji francuskich w Polsce. Te dwa
obszary dzia≥alnoúci stanowi≥y 54,5% skumulowanej wartoúci inwestycji francuskich w Polsce. Jednoczeúnie firmy francuskie planujπ dalsze inwestycje na kwotÍ 2,2 mld USD. Drugie miejsce pod wzglÍdem wartoúci inwestycji zajmujπ firmy
z Holandii ñ 9,9 mld USD. Ich udzia≥ w inwestycjach zagranicznych ogÛ≥em wyniÛs≥ 14,2%. NajwiÍkszym inwestorem by≥ koncern multimedialny United PanEurope Communications N.V., ktÛry zainwestowa≥ w Polsce 1,2 mld USD oraz
ING Group N.V. z kwotπ zainwestowanego kapita≥u w wysokoúci 990,0 mln USD.
Na trzecim miejscu znaleüli siÍ inwestorzy z USA z kwotπ zainwestowanego kapita≥u w wysokoúci 8,7 mld USD. Do najwiÍkszych amerykaÒskich inwestorÛw
naleøπ Citibank (1,3 mld USD) oraz General Motors Corporation (1,01 mld
USD). Ponadto firmy amerykaÒskie zadeklarowa≥y dalsze inwestycje na kwotÍ
przekraczajπcπ 2,5 mld USD. Z øadnego innego kraju firmy nie planujπ tak znaczπcych inwestycji w Polsce. Na dalszym miejscu znalaz≥y siÍ firmy z Niemiec,
ktÛre zainwestowa≥y w Polsce ponad 8,4 mld USD. Do najwiÍkszych inwestorÛw
naleøπ: Hypo und Vereinsbank (1,3 mld USD), g≥Ûwny udzia≥owiec Banku Przemys≥owo-Handlowego PBK S.A. oraz Metro AG (1,2 mld USD), budujπcy w Polsce sieÊ supermarketÛw. Niemieckie firmy zadeklarowa≥y kolejne inwestycje
w Polsce na kwotÍ 1,4 mld USD. Piπte miejsce przypad≥o firmom z W≥och, tj. Fiatowi (1,8 mld USD) oraz UniCredito Italiano, g≥Ûwnemu udzia≥owcowi banku Pekao S.A. Firmy w≥oskie planujπ dalsze inwestycje na kwotÍ 1,1 mld USD. Z zestawienia wynika, iø najwiÍcej zainwestowa≥y w Polsce firmy z krajÛw UE ñ skumulowana wartoúÊ inwestycji z wynosi≥a 51,5 mld USD, co stanowi≥o aø 74,0%
ogÛlnej wartoúci BIZ w Polsce.
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W 2003 r. najwiÍcej úrodkÛw inwestorzy zagraniczni ulokowali w przetwÛrstwie przemys≥owym ñ 3,0 mld USD, co stanowi≥o 46,0% ogÛlnej wartoúci BIZ.
NajwiÍksze úrodki zainwestowano w produkcjÍ:
ï chemikaliÛw ñ 570,0 mln USD (245,7 mln USD w 2002 r.),
ï wyrobÛw z pozosta≥ych surowcÛw niemetalicznych ñ 533,0 mln USD (296,0
w 2002 r.),
ï urzπdzeÒ elektrycznych i optycznych ñ 388,7 mln USD (100,4 w 2002 r.),
ï artyku≥Ûw spoøywczych, napojÛw i tytoniu . 314,8 mln USD (600,4 w 2002 r.).
W obszarach tych zainwestowano ≥πcznie 1806,5 mln USD, co stanowi≥o
60,9% nap≥ywu inwestycji zagranicznych do dzia≥alnoúci produkcyjnej. Drugim
obszarem pod wzglÍdem wielkoúci BIZ w 2003 r. by≥o poúrednictwo finansowe,
gdzie zagraniczni inwestorzy ulokowali 2426,5 mln USD, tj. 37,8% ogÛlnej wartoúci BIZ. W przetwÛrstwie przemys≥owym oraz w poúrednictwie finansowym zainwestowano ≥πcznie 5391,4 mln USD, co stanowi≥o 84,0% ogÛlnej wartoúci nap≥ywu BIZ do Polski w 2003 r. NajwiÍkszym inwestorem w tym roku by≥a w≥osko-amerykaÒska spÛ≥ka Fiat-GM Powertrain, ktÛra za kwotÍ 432,0 mln USD
uruchomi≥a produkcjÍ nowoczesnego silnika dieslowskiego. Na drugim miejscu
pod wzglÍdem wielkoúci zainwestowanego kapita≥u znalaz≥a siÍ miÍdzynarodowa firma GE Capital Real Estate/Heitman Central Europe Property Oartners,
ktÛra inwestuje w Polsce na rynku nieruchomoúci. Jest ona nowym inwestorem
w Polsce. Na trzecim miejscu, z kwotπ zainwestowanego kapita≥u w wysokoúci
237,3 mln USD znalaz≥a siÍ austriacka firma Europolis Invest zajmujπca siÍ budowπ obiektÛw i obrotem nieruchomoúciami. Jej dotychczasowe ≥πczne inwestycje wynios≥y 279,8 mln USD.7

3. Analiza BIZ w Polsce w 2004 r.
Wed≥ug Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, inwestycje zagraniczne w Polsce wynios≥y 7,86 mld USD, co stanowi zaledwie 0,6% wartoúci BIZ
na úwiecie. Mimo to, w porÛwnaniu z rokiem poprzednim, ich wartoúÊ wzros≥a
o 23%. Jednoczeúnie by≥ to najwyøszy poziom inwestycji zagranicznych w naszym
kraju od czterech lat. Skumulowana wartoúÊ inwestycji zagranicznych na koniec
2004 r. wynios≥a 84,48 mld USD, w tym inwestycji duøych (powyøej 1 mln USD)
by≥a rÛwna 80,65 mld USD. WartoúÊ inwestycji poniøej 1 mln USD, PAIiIZ oszacowa≥a na kwotÍ 3,83 mld USD, co stanowi≥o ok. 5% ogÛlnej wartoúci zaangaøowanych kapita≥Ûw. Saldo inwestycji w 2004 r. by≥o dodatnie i wynios≥o 0,3 mld USD,
podczas gdy w roku poprzednim by≥o ujemne i zamknÍ≥o siÍ kwotπ 1,3 mld USD.8
7 Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wed≥ug stanu na koniec 2003 r., Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo≥ecznej,
Warszawa, lipiec 2004.
8 Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wed≥ug stanu na koniec 2004 r., Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec
2005.
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W ciπgu ostatnich trzech lat stopniowo zmniejsza≥ siÍ udzia≥ prywatyzacji
w bezpoúrednich inwestycjach zagranicznych. W 2002 r. 36% BIZ w Polsce zrealizowano w≥aúnie w tej formie. W nastÍpnym badanym okresie by≥o to juø 22%.
W 2004 r. udzia≥ prywatyzacji w nap≥ywie BIZ do Polski wyniÛs≥ 17%. Wynika
z tego wniosek, iø w strukturze BIZ realizowanych w Polsce zasz≥y korzystne
zmiany. ZwiÍkszy≥o siÍ zainteresowanie zagranicznych firm inwestycjami od
podstaw. W 2004 r. inwestycje typu greenfield stanowi≥y 58%, podczas gdy rok
wczeúniej ich udzia≥ wynosi≥ 51%, a w 2002 r. 37,0%. Inwestycje typu greenfield
oraz w sektorze produkcyjnym sπ szczegÛlnie istotne dla gospodarki, przyczyniajπ siÍ bowiem do nap≥ywu nowych technologii i unowoczeúnienia przemys≥u oraz
tworzπ nowe miejsca pracy w uruchomionych przedsiÍbiorstwach, jak i w ich otoczeniu.
G≥Ûwnπ przyczynπ wzrostu w 2004 r. BIZ w Polsce by≥y wysokie dodatnie reinwestowane zyski. Duøy wp≥yw na wielkoúÊ úrodkÛw ulokowanych mia≥a takøe
jednostkowa transakcja polegajπca na przejÍciu przez inwestora zagranicznego
zad≥uøenia kredytowego polskiej spÛ≥ki w zamian za akcje w innej polskiej spÛ≥ce. W 2004 r. zanotowano bardzo duøy wzrost zobowiπzaÒ z tytu≥u udzia≥owych
papierÛw wartoúciowych, ktÛry wynika≥ zarÛwno ze wzrostu cen akcji na warszawskiej gie≥dzie, jak i z nap≥ywu nowego kapita≥u zagranicznego na rynek akcji. Hossa na rynku akcji oraz zakupy zagranicznych obligacji rzπdowych przez
inwestorÛw mia≥y takøe miejsce w pozosta≥ych krajach naszego regionu, powodujπc wzrost pasywÛw w postaci inwestycji portfelowych ñ od 42% (WÍgry) do 81%
(Czechy).9
Rok 2004 by≥ kolejnym okresem, w ktÛrym odnotowano spadek nap≥ywu zagranicznych úrodkÛw w postaci gotÛwkowej. NajwiÍcej zagranicznych úrodkÛw
ulokowanych w 2004 r. w Polsce pochodzi≥o z krajÛw OECD ñ 97,1% (z czego
94,2% z krajÛw UE). Zobowiπzania z tytu≥u BIZ wzros≥y w 2004 r. o ponad 36%.
WielkoúÊ kapita≥Ûw przeznaczonych na zakup udzia≥Ûw w spÛ≥kach oraz na dop≥aty do kapita≥u w gotÛwce spad≥y o oko≥o 2,6% w stosunku do 2003 r. WartoúÊ
wniesionych udzia≥Ûw lub akcji w postaci aportÛw rzeczowych w 2004 r. by≥a ponad trzykrotnie wyøsza w porÛwnaniu z poprzednim okresem.
W strukturze geograficznej nap≥ywu BIZ do Polski przewaøa≥y firmy z krajÛw Unii Europejskiej. Na koniec 2004 r. ≥πczna wartoúÊ zainwestowanego kapita≥u przez te kraje w Polsce wynios≥a 71,3 mld USD. Od kilku lat najwiÍkszym
inwestorem w Polsce jest Francja. WartoúÊ francuskich inwestycji na koniec
2004 r. zamknÍ≥a siÍ kwotπ 16,0 mld USD, co stanowi≥o oko≥o 20,0% ogÛlnej kwoty BIZ w Polsce. NajwiÍksze kwoty inwestorzy francuscy ulokowali w telekomunikacji oraz w dzia≥alnoúci handlowej. Znaczπce inwestycje dokonane zosta≥y
rÛwnieø w produkcjÍ materia≥Ûw budowlanych. £πczna wartoúÊ BIZ w tych
trzech obszarach aktywnoúci gospodarczej wynios≥a 9,7 mld USD, co stanowi
60,6% skumulowanej wartoúci inwestycji francuskich w Polsce. Niezaleønie od
wspomnianych kierunkÛw inwestowania, francuskie firmy zaangaøowa≥y siÍ
9
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w rÛøne sfery dzia≥alnoúci gospodarczej w Polsce, w tym m.in.: w bankowoúÊ,
elektrociep≥ownie, media oraz w produkcjÍ sprzÍtu elektronicznego. Na kolejnych miejscach sπ inwestorzy z Holandii oraz z Niemiec. NajwiÍkszym inwestorem holenderskim jest koncern multimedialny United Pan-Europe Communications N.V., ktÛry zainwestowa≥ w Polsce 1,2 mld USD oraz ING Group N.V.
z kwotπ zainwestowanego kapita≥u w wysokoúci 990,0 mln USD, ktÛry posiada
m.in. 54% udzia≥Ûw w Banku ålπskim S.A. Na kolejnych miejscach uplasowa≥y
siÍ firmy: BP International B.V, posiadajπca m.in. sieÊ stacji benzynowych, Heineken, g≥Ûwny udzia≥owiec Grupy Øywiec S.A. oraz CBR Baltic posiadajπca
udzia≥y w polskich cementowniach. Trzecie miejsce zajmujπ firmy z USA z kwotπ zainwestowanego kapita≥u w wysokoúci 10,2 mld USD. Do najwiÍkszych amerykaÒskich inwestorÛw naleøπ Citibank (1,3 mld USD) oraz Apolo-Rida (nieruchomoúci), ktÛra zainwestowa≥a w Polsce 1,3 mld USD. Na liúcie inwestorÛw zagranicznych jest rÛwnieø Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z kwotπ inwestycji rÛwnπ 4,0 mld USD.
Powszechnym zjawiskiem jest zatem dominacja w BIZ krajÛw przyjmujπcych
inwestora z tego samego regionu. Na uwagÍ zas≥uguje s≥abnπca pozycja USA,
ktÛre mimo znacznego oddalenia geograficznego zainwestowa≥y w Polsce do koÒca 2004 r. 6,2 mld USD, a wiÍc jedynie 7,3% ogÛlnego nap≥ywu BIZ do Polski.
InwestorÛw zagranicznych nadal przyciπga≥y specjalne strefy ekonomiczne.
W 2004 r. firmy dzia≥ajπce w tych strefach zaoszczÍdzi≥y na podatkach ok. 550
mln z≥. Jednak wysokie koszty pracy, g≥Ûwnie sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne, oraz prawo pracy, zniechÍcajπce do zatrudniania nowych pracownikÛw ograniczajπ rozwÛj przedsiÍbiorczoúci w Polsce (ØÛ≥ciÒska, 2005).
Do koÒca 2004 r. najwiÍkszy nap≥yw BIZ zanotowano w przetwÛrstwie przemys≥owym, tj. 32,4 mld USD, co stanowi≥o 37,8% ogÛ≥u BIZ w Polsce. Inwestorzy
zagraniczni w najwiÍkszym stopniu zainteresowani byli inwestycjami w produkcjÍ:
ï sprzÍtu transportowego ñ 703,0 mln USD,
ï chemikaliÛw ñ 485,9 mln USD,
ï metali i wyrobÛw z metali ñ 468,4 mln USD,
ï urzπdzeÒ elektrycznych i optycznych ñ 450,6 mln USD.
W tych obszarach zainwestowano ≥πcznie 64,8% úrodkÛw BIZ ulokowanych
w dzia≥alnoúci produkcyjnej oraz 26,8% ogÛlnej wartoúci BIZ w 2004 r. Inwestorzy zagraniczni inwestowali rÛwnieø w produkcjÍ artyku≥Ûw spoøywczych, napojÛw i tytoniu oraz papieru i dzia≥alnoúÊ poligraficznπ.
Drugim co do wielkoúci obszarem, w ktÛrym ulokowano najwiÍcej inwestycji
zagranicznych by≥o poúrednictwo finansowe. W 1996 r. poúrednictwo finansowe
skupia≥o ok. 15% wszystkich BIZ, podczas gdy w 2004 r. by≥o to juø 19,6%. £πcznie w przetwÛrstwie przemys≥owym oraz w poúrednictwie finansowym zainwestowano 68,3% ogÛlnej wartoúci nap≥ywu BIZ do Polski w 2004 r. W handlu
i us≥ugach wartoúÊ ta na koniec 2004 r. wynosi≥a 15,3 mld USD, chociaø kilka lat
temu by≥ to drugi co do wielkoúci BIZ obszar zainteresowania zagranicznych
przedsiÍbiorcÛw. Znaczπcy udzia≥ ma w BIZ teø budownictwo, notowany jest tak-
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øe wzrost nap≥ywu BIZ do obs≥ugi nieruchomoúci oraz energetyki. W 2004 r. wartoúÊ zainwestowanego kapita≥u w tym obszarze wynios≥a 865,5 mln USD, podczas gdy w roku poprzednim 141,6 mln USD. Inwestycje w tym obszarze bÍdπ
wzrastaÊ. Brytyjscy biznesmeni specjalizujπcych siÍ w inwestycjach na rynku
nieruchomoúci s≥uøπcych celom komercyjnym uznali PolskÍ za najbardziej atrakcyjne miejsce do inwestowania. WartoúÊ zainwestowanego kapita≥u nie zawsze
koreluje z liczbπ przedsiÍbiorcÛw angaøujπcych siÍ w danπ dzia≥alnoúÊ, czego najlepszym przyk≥adem jest handel, gdzie dzia≥a najwiÍksza liczba inwestorÛw, co
oznacza, øe úrednia jednostkowa wartoúÊ kapita≥u jest relatywnie mniejsza niø
w innych sektorach gospodarki. Natomiast w poúrednictwie finansowym, inwestycje zwiπzane z dzia≥alnoúciπ finansowπ wiπøπ siÍ zazwyczaj ze znacznymi jednostkowymi transakcjami.10

4. Ocena BIZ po wstπpieniu Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004 r. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Malta, Polska, S≥owacja,
S≥owenia oraz WÍgry do≥πczy≥y do Unii Europejskiej.11 SpoúrÛd nowych cz≥onkÛw
UE, w 2005 r. najwiÍcej inwestycji zagranicznych, wg danych Eurostat, nap≥ynÍ≥o w≥aúnie do Polski. Analizujπc sytuacjÍ w zakresie inwestycji, naleøy zwrÛciÊ
uwagÍ na zaleønoúÊ miÍdzy poziomem inwestycji krajowych i zapotrzebowaniem
na kapita≥ ze strony sektora produkcyjnego. Niska stopa oszczÍdnoúci krajowych
w Polsce jest przyczynπ powstania luki miÍdzy oszczÍdnoúciami krajowymi i inwestycjami, co z kolei rodzi koniecznoúÊ absorpcji oszczÍdnoúci zagranicznych
w postaci inwestycji bezpoúrednich, portfelowych czy kredytÛw. W 2005 r. luka
miÍdzy oszczÍdnoúciami krajowymi i inwestycjami by≥a znacznie niøsza niø w roku ubieg≥ym. Znaczna czÍúÊ oszczÍdnoúci zagranicznych nap≥ywa do Polski w≥aúnie w formie BIZ. W 2005 r. nap≥yw BIZ do Polski wyniÛs≥ 7,72 mld USD. Inwestycje te czÍúciowo spowodowane by≥y wstπpieniem Polski do UE, ale rÛwnieø
wynika≥y z uwzglÍdnienia w rachunkach reinwestowanych zyskÛw. Wskazuje to
na dobrπ kondycjÍ finansowπ zagranicznych inwestorÛw, ale rÛwnieø na to, iø zagraniczne firmy decydujπ siÍ na dalsze inwestowanie i poszerzanie zakresu swojej dzia≥alnoúci w Polsce.12
Odmienne wnioski moøna wyciπgnπÊ z analizy danych Narodowego Banku
Polskiego. W 2005 r. wartoúÊ BIZ zmniejszy≥a siÍ o 23%. Spadek wartoúci nap≥ywu kapita≥u wynika≥ z niøszych inwestycji w kapita≥y w≥asne (o 47,9%) oraz
zmniejszonych zyskÛw reinwestowanych (o 45,8%). ZwrÛcono takøe uwagÍ, øe

Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
1 stycznia 2007 r. do Unii Europejskiej do≥πczy≥y Bu≥garia i Rumunia, natomiast 1 lipca
2007 r. karaibskie wyspy Bonaire, Saba i Saint Eustatius, ktÛre jako czÍúÊ Holandii do≥πczπ do
Unii Europejskiej. Ze wzglÍdu, øe ramy czasowe niniejszej dysertacji zamkniÍte w 2006 r., wspomniane kraje nie bÍdπ podlega≥y analizie.
12 PrzedsiÍbiorczoúÊ w Polsce 2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpieÒ 2006.
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wyniki nap≥ywu BIZ do Polski w ostatnich latach sπ w duøej mierze determinowane znaczπcymi pojedynczymi transakcjami. W 2004 r. w ramach tych samych
grup kapita≥owych dosz≥o do istotnego zwiÍkszenia nap≥ywu zagranicznych inwestycji, natomiast w 2005 r. mia≥o miejsce ich zmniejszenie (wycofanie kapita≥u lub rezygnacja z inwestycji). Jednakøe, po wyeliminowaniu tych transakcji
otrzymuje siÍ obserwowanπ od 2003 r. wzrostowπ tendencjÍ nap≥ywu kapita≥u.
PorÛwnujπc wielkoúÊ nap≥ywu BIZ w poszczegÛlnych latach naleøy uwzglÍdniÊ fakt, iø na ich wartoúÊ znaczπcy wp≥yw mia≥y przeprowadzane prywatyzacje.
Po wejúciu Polski do UE wzros≥a natomiast liczba projektÛw typu greenfield.
W 2005 r., wg danych PAIiIZ, uda≥o siÍ pozyskaÊ kilku znaczπcych inwestorÛw
zagranicznych. Agencja zarejestrowa≥a w tym okresie 46 projektÛw o ≥πcznej
wartoúci ponad 1,4 mld USD. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie w Polsce 24
095 nowych miejsc pracy. Dominowa≥y projekty z sektorÛw motoryzacyjnego,
elektronicznego, AGD i spoøywczego. Zagraniczne firmy najwiÍcej úrodkÛw ulokowa≥y w przemyúle (30,2% wartoúci BIZ). Inwestowano g≥Ûwnie w produkcjÍ artyku≥Ûw spoøywczych i napojÛw, maszyn, sprzÍtu transportowego oraz w produkcjÍ wyrobÛw z gumy i tworzyw sztucznych. Na kolejnych miejscach pod wzglÍdem wartoúci zainwestowanych úrodkÛw znalaz≥y siÍ poúrednictwo finansowe,
ktÛrego udzia≥ stanowi≥ 32,9% oraz handel i naprawy ñ 26,9% ogÛlnej kwoty BIZ
w 2005 r.
Warto jednak podkreúliÊ, øe pomimo znaczπcego nap≥ywu BIZ do Polski w ujÍciu
nominalnym nie moøna uznaÊ, øe jest on wystarczajπcy dla szybkiego rozwoju gospodarczego Polski i przyspieszenia procesu konwergencji z rozwiniÍtymi gospodarkami Unii Europejskiej i OECD. WartoúÊ BIZ w Polsce na tle úwiata wyglπda skromnie ñ wg szacunkÛw UNCTAD w 2005 r. stanowi≥a zaledwie oko≥o 1,0%
wartoúci BIZ na úwiecie. Potwierdzajπ to rÛwnieø wskaüniki uwzglÍdniajπce relacjÍ nap≥ywu kapita≥u zagranicznego w stosunku do PKB oraz BIZ per capita.
Systematycznie wzrasta iloúÊ spÛ≥ek z kapita≥em zagranicznym wykazujπcych
zysk netto. W porÛwnaniu z rokiem poprzednim zysk netto spÛ≥ek z kapita≥em
zagranicznym zwiÍkszy≥ siÍ ponad trzykrotnie, a wszystkich podmiotÛw ponad
pÛ≥tora raza. Wynik finansowy wypracowany przez spÛ≥ki zagraniczne stanowi≥
51,2% wyniku wypracowanego przez wszystkie podmioty sk≥adajπce bilans.
W konsekwencji, jak wspomniano wczeúniej, g≥Ûwnym sk≥adnikiem BIZ w Polsce
by≥y reinwestowane zyski, ktÛrych udzia≥ wyniÛs≥ ponad 50% (w 2004 r. ñ 49,3%).
W strukturze nap≥ywu BIZ do Polski spad≥ udzia≥ úrodkÛw przeznaczonych na
zakup akcji lub udzia≥Ûw. W 2005 r. úrodki przeznaczone na zakup akcji lub
udzia≥Ûw w krajowych przedsiÍbiorstwach wynios≥y 2,3 mld USD i by≥y niøsze
o 5,1 mld USD, tj. o 68,6% w stosunku do roku poprzedniego.
Biorπc pod uwagÍ wartoúÊ zakumulowanπ inwestycji zagranicznych do koÒca 2005 r. ñ najbardziej kapita≥owo zaangaøowa≥y siÍ w Polsce firmy z paÒstw
OECD (95,6%) oraz z krajÛw UE (85,1%). Do krajÛw, z ktÛrych nap≥ynÍ≥o najwiÍcej úrodkÛw naleøa≥y: Luksemburg, Niemcy i USA. Po wliczeniu Francji, wspomniane cztery kraje zainwestowa≥y w Polsce 58,1% ogÛlnej wartoúci zagranicznych inwestycji w Polsce.
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Polska na tle nowych cz≥onkÛw UE by≥a w 2005 r. krajem, w ktÛrym warto
by≥o inwestowaÊ. Nasz kraj zajπ≥ siÛdme miejsce na úwiecie pod wzglÍdem liczby
projektÛw inwestycyjnych zrealizowanych w opisywanym roku, podczas gdy
w 2004 r. nie znaleüliúmy siÍ w pierwszej 15. Polska sklasyfikowana zosta≥ takøe na trzecim miejscu pod wzglÍdem ogÛlnej liczby projektÛw w Europie, po Wielkiej Brytanii i Francji. Tylko te trzy kraje znaczπco zwiÍkszy≥y liczbÍ inwestycji.
Wed≥ug rankingu przeprowadzonego w 2005 roku przez angielskπ firmÍ ÑEconomist Intelligence Unitî, Polska jest na 5 miejscu pod wzglÍdem atrakcyjnoúci dla
lokalizacji offshore. Raport stworzony przez IBM Global Business Services potwierdza fakt, iø Polska jest atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych.
Pod wzglÍdem inwestycji produkcyjnych w Europie Wschodniej, gdzie ogÛ≥em
zrealizowano w 2005 roku 148 projektÛw, Polska zajÍ≥a pierwsze miejsce. WiÍkszoúÊ inwestycji w Polsce to projekty produkcyjne, a badania i rozwÛj plasujπ
nasz kraj na 12 pozycji. Jednakøe takie projekty inwestycyjne, jak firmy Dell, LG
czy Sharp traktowane sπ jako produkcyjne, ale sπ bardzo zaawansowane technologicznie. W 2005 r. podpisano m.in. porozumienia z Michelin (250 mln USD, fabryka opon), LG Electronics (90 mln USD, fabryka telewizorÛw), Electrolux (60
mln USD, dwie fabryki), Hewlett-Packard (40 mln USD, centrum ksiÍgowo-rozliczeniowe). W lipcu 2005 r. Volvo zdecydowa≥o siÍ ulokowaÊ we Wroc≥awiu zaplecze ksiÍgowo-informatyczne, a w sierpniu niemiecki producent ciÍøarÛwek MAN
og≥osi≥ plany zbudowania pod Krakowem fabryki wartej 90ñ100 mln z≥.13
Jednym z istotnych czynnikÛw, wp≥ywajπcych na decyzje inwestorÛw zagranicznych dotyczπcych lokalizacji przedsiÍwziÍÊ w Polsce w 2006 r. by≥ dynamiczny rozwÛj gospodarki. Ros≥a produkcja oraz eksport. Znaczπcy udzia≥ we wzroúcie eksportu mia≥y takøe firmy zagraniczne dzia≥ajπce w Polsce.14 Dane z 2006
r. potwierdzajπ duøe zainteresowanie zagranicznych firm inwestowaniem w Polsce. WartoúÊ BIZ wynios≥a w tym roku 14,7 mld USD. G≥Ûwnymi sk≥adnikami nap≥ywu BIZ by≥y reinwestowane zyski, ktÛrych udzia≥ wyniÛs≥ 40,4% oraz kredyty inwestorÛw stanowiπce 38,3% wartoúci angaøowanego kapita≥u. Z krajÛw Unii
Europejskiej nap≥ynÍ≥o 82,7% úrodkÛw kapita≥owych. NajwiÍkszymi inwestorami spoza Unii Europejskiej by≥y firmy szwajcarskie, koreaÒskie, japoÒskie oraz
amerykaÒskie. Pod wzglÍdem inwestycji zagranicznych Polska znajdowa≥a siÍ
w czo≥Ûwce wszystkich nowych cz≥onkÛw Unii Europejskiej. Na PolskÍ przypada≥o 43% wszystkich inwestycji zagranicznych zlokalizowanych w 2006 r. w nowych
krajach UE. Coraz wiÍcej kapita≥u nap≥ynÍ≥o w celu realizacji inwestycji w obszarze sektorÛw wysokich technologii.15

13 Nap≥yw bezpoúrednich inwestycji BIZ do Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa,
sierpieÒ 2006 r.
14 Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wed≥ug stanu na koniec 2005 r., Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzieÒ 2006.
15 Informacja na temat nap≥ywu bezpoúrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2006
r., Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 25 kwiecieÒ 2007 r.
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Rola i znaczenie spÛ≥ek z udzia≥em kapita≥u zagranicznego w polskiej gospodarce systematycznie roúnie. Firma Dell rozpoczÍ≥a budowÍ fabryki w £odzi. BÍdzie to pierwszy zak≥ad produkcyjny amerykaÒskiego koncernu w Europie årodkowo-Wschodniej. Firma zatrudniaÊ bÍdzie poczπtkowo 1000 pracownikÛw, a docelowo 3000. Jak twierdzπ szefowie firmy, zak≥ad bÍdzie naleøa≥ do najnowoczeúniejszych w úwiecie. Firma Toshiba Corporation zainwestowa≥a oko≥o 167 mln
z≥otych w fabrykÍ telewizorÛw LCD w Kobierzycach. Planuje siÍ, øe do 2010 roku w fabryce znajdzie zatrudnienie ≥πcznie 1006 osÛb. 97% produkcji zostanie
skierowane na rynki zewnÍtrzne. Obecnie w Europie dzia≥a juø jedna fabryka,
naleøπca do japoÒskiego koncernu Toshiba Information Systems, ktÛra ulokowana jest w Wielkiej Brytanii. Inwestycja w Polsce ma staÊ siÍ dodatkowπ bazπ produkcyjnπ japoÒskiego koncernu. Sharp w pierwszym etapie zainwestuje 44 mln
EUR. Do 2010 r. inwestycje wyniosπ 150 mln EUR. Bridgestone Europe jest spÛ≥kπ w koncernie Bridgestone Corporation, najwiÍkszego na úwiecie producenta
opon i wyrobÛw gumowych. Bridgestone inwestuje w stargardzkπ fabrykÍ 200
mln EUR i tworzy 750 miejsc pracy. Produkcja ma rozpoczπÊ siÍ w pierwszej po≥owie 2009 r. Inwestycja zrealizowana bÍdzie na obszarze Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Takøe w przemyúle motoryzacyjnym firmy zagraniczne
funkcjonujπce w Polsce firmy zamierzajπ zwiÍkszyÊ swoje inwestycje. Dotyczy to
m.in. Toyota Motor Europe, ktÛra og≥osi≥a, øe kosztem 145 mln EUR wybuduje
w Wa≥brzychu kolejnπ fabrykÍ nowoczesnych skrzyÒ biegÛw. DziÍki temu, zdolnoúci produkcyjne wa≥brzyskich zak≥adÛw Toyota Motor Manufacturing Poland
(TMMP) wzrosnπ z 600 tys. do 720 tys. sztuk przek≥adni. RÛwnieø w Tychach
Fiat planuje rozpoczÍcie produkcji nowego modelu samochodu. W tyskich zak≥adach GM Fiat Powertrain bÍdπ produkowane nowe silniki Diesla oraz przek≥adnie dla samochodÛw dostawczych.16

Zakoñczenie
Analiza wielkoúci i dynamiki nap≥ywu BIZ do Polski w ciπgu ostatnich lat wykazuje duøe zrÛønicowanie tego procesu. W pierwszych latach transformacji naturalnym zjawiskiem by≥ wysoki wzrost nap≥ywu inwestycji w relacji do poprzednich okresÛw, gdyø poczπtkowe rozmiary BIZ by≥y niewielkie. W okresie
1995ñ2000 moøemy mÛwiÊ o znacznym i rosnπcym nap≥ywie kapita≥u do Polski.
Kolejne trzy lata charakteryzowa≥y siÍ niøszym nap≥ywem BIZ, co czÍúciowo wynika≥o z ogÛlnoúwiatowego trendu oraz ze spowolnienia gospodarczego w Polsce.
Wyniki ostatnich dwÛch lat w zakresie nap≥ywu kapita≥u zagranicznego do Polski generalnie naleøy oceniÊ pozytywnie. Umocnienie fundamentÛw makroekonomicznych (relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, wzrost produkcji przemys≥owej, rozwÛj sektora us≥ug, wysoki wzrost eksportu, silnie zredukowany deficyt
16 Nap≥yw bezpoúrednich inwestycji BIZ do Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa,
sierpieÒ 2006.
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w rachunku obrotÛw bieøπcych, niska presja inflacyjna, poprawa sytuacji na rynku pracy, wzglÍdnie stabilny i mocny z≥oty) stwarza przes≥ankÍ dla wykorzystania szans p≥ynπcych z cz≥onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skala dostÍpnych
úrodkÛw finansowych UE na lata 2007ñ2013 jest nieporÛwnywalnie wiÍksza, od
tych w okresie 2004ñ2006, a poszerzajπce siÍ uczestnictwo Polski w politykach
wspÛlnotowych i WspÛlnym Rynku otwiera przed naszym krajem kolejne szerokie perspektywy. Polska wesz≥a na úcieøkÍ stabilnego, d≥ugotrwa≥ego wzrostu gospodarczego, co umoøliwia nadrabianie dystansu dzielπcego nas od krajÛw wysoko rozwiniÍtych.
PorÛwnujπc wielkoúÊ nap≥ywu BIZ do Polski w poszczegÛlnych latach, istotne jest uwzglÍdnienie ich struktury. W latach poprzednich znaczπcy udzia≥ w nap≥ywie BIZ mia≥y przeprowadzane duøe prywatyzacje. Natomiast zarÛwno
w 2004 r., jak i w 2005 r. g≥Ûwnym sk≥adnikiem BIZ w Polsce by≥y reinwestowane zyski. Dowodzi to z jednej strony dobrej kondycji finansowej inwestorÛw zagranicznych, a z drugiej, øe zagraniczne firmy decydujπ siÍ na dalsze inwestowanie i poszerzanie zakresu swojej dzia≥alnoúci w≥aúnie w Polsce. Zatem, w ocenie
zagranicznych inwestorÛw, jesteúmy krajem atrakcyjnym do inwestowania. Jednakøe w ostatnich latach o pozyskanie zagranicznych inwestorÛw coraz skuteczniej konkurujπ z naszym krajem Czechy, S≥owacja, WÍgry. W ostatnim roku do
konkurentÛw Polski do≥πczy≥a takøe Rosja. Szereg zagranicznych firm zdecydowa≥o siÍ zainwestowaÊ w≥aúnie w tych paÒstwach, a nie w Polsce. Niemniej jednak Polska pod wzglÍdem skumulowanej wartoúci BIZ jest liderem w tym regionie Europy. W 2007 r. naleøy oczekiwaÊ, øe poziom inwestycji zagranicznych nie
powinien byÊ niøszy od wynikÛw osiπgniÍtych w 2006 r. WynikaÊ to moøe z faktu, øe tempo rozwoju gospodarczego w Polsce bÍdzie nadal wysokie, a zyski firm
duøe, co moøe sprzyja dalszemu inwestowaniu. Ponadto obserwuje siÍ duøe i systematycznie rosnπce inwestycje w nieruchomoúci komercyjne. Na dodatek,
w koÒcu marca 2007 r. agencja ratingowa Standard & Poorís podnios≥a wiarygodnoúci zad≥uøenia zagranicznego Polski z BBB+ do Añ. Jej zdaniem úredni poziom
wzrostu PKB w latach 2007ñ2010 bÍdzie siÍ kszta≥towa≥ na poziomie 5,6%.
W styczniu 2007 r. inna agencja ratingowa Fitch oceni≥a wiarygodnoúÊ zad≥uøenia w walucie zagranicznej rÛwnieø na Añ. Naleøy zatem przypuszczaÊ, øe podniesienie ratingu bÍdzie pozytywnym sygna≥em dla inwestorÛw zagranicznych.17
SzczegÛlnie duøe moøliwoúci wzrostu inwestycji zagranicznych, jak i zatrudnienia upatruje siÍ w zwiÍkszeniu us≥ug. Wed≥ug raportu opracowanego przez firmÍ
A.T. Kearney, Polska znalaz≥a siÍ na czwartym miejscu pod wzglÍdem atrakcyjnoúci do lokowania kapita≥u.
W Polsce kapita≥ zagraniczny w znacznej mierze rekompensuje wystÍpujπce
niedobory wewnÍtrznych ürÛde≥ akumulacyjnych i stanowi waøne dodatkowe
ürÛd≥o finansowania inwestycji polskich przedsiÍbiorstw. Dlatego teø nasz kraj
zainteresowany jest jak najwiÍkszym nap≥ywem BIZ, i dlatego teø podejmowane
17 Informacja na temat nap≥ywu bezpoúrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2006 r.,
Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 25 kwiecieÒ 2007 r.
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sπ dzia≥ania prowadzπce do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjajπcych warunkÛw dla zagranicznych inwestorÛw. Polska stwarza ponadto wyjπtkowe szanse biznesowe i inwestycyjne. Jest jednym z wiÍkszych cz≥onkÛw Unii Europejskiej, przez co gwarantuje stabilnoúÊ, bezpieczeÒstwo. Nie bez znaczenia dla europejskich firm jest takøe bliskoúÊ geograficzna, kulturowa i systemu prawnego.
Przyjazne úrodowisko biznesowe stwarza dogodne warunki osiπgania sukcesu.
W Polsce zagraniczni inwestorzy mogπ realizowaÊ przedsiÍwziÍcia przynoszπce
zyski. Polska posiada duøy rynek zbytu, dobrze wykszta≥conπ kadrÍ, relatywnie
niskie koszty pracy. Oferuje takøe okreúlone zachÍty inwestycyjne: firmy inwestujπce w specjalnych strefach ekonomicznych korzystajπ ze znacznych zwolnieÒ
podatkowych. Te zalety dostrzega coraz wiÍcej inwestorÛw, tworzπc w Polsce centra us≥ug oraz centra badawczo-rozwojowe. Pomys≥y polskich inøynierÛw z tych
oúrodkÛw sπ wykorzystywane w globalnych rozwiπzaniach informatycznych i telekomunikacyjnych.18
Zauwaøalne jest rÛwnieø zjawisko koncentracji lokowania inwestycji zagranicznych w regionach znacznie zurbanizowanych (np. Warszawa) oraz zindustrializowanych (np. ≥uk Wroc≥awñKatowiceñKrakÛw). Zwiπzane jest to g≥Ûwnie
z dobrze rozwiniÍtπ infrastrukturπ, dostÍpem do wykwalifikowanej kadry oraz
kosztami si≥y roboczej. Lokowanie BIZ w rozwiniÍtych przemys≥owo czÍúciach
Polski powoduje znacznie szybszy ich rozwÛj niø w pozosta≥ych regionach. Powoduje to znaczne dysproporcje rozwojowe (ekonomiczne i spo≥eczne) ñ powstajπ
tzw. centra nowoczesnoúci i centra zacofania. System prawny obowiπzujπcy
w Polsce jest generalnie przyjazny dla inwestycji zagranicznych. DziÍki proeuropejskim aspiracjom Polski, legislacja zosta≥a wzbogacona o nowe instytucje, takie jak np. pomoc publiczna dla przedsiÍbiorcÛw.19
W celu utrzymania nap≥ywu BIZ do Polski lub jego wzrostu koniecznym wydaje siÍ zintensyfikowanie dzia≥aÒ w zakresie marketingu inwestycyjnego. Uwaøa siÍ powszechnie, iø jednym z podstawowych warunkÛw nap≥ywu inwestycji zagranicznych do danego kraju jest racjonalne i w≥aúciwe kszta≥towanie jego korzystnego wizerunku politycznego, spo≥ecznego i gospodarczego. Promocja Polski
powinna byÊ realizowana w kaødej z tych sfer. Korzystny wizerunek, zaakcentowana stabilnoúÊ polityczna, atrakcyjne warunki do prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej, spowodujπ wiÍkszπ sk≥onnoúÊ inwestorÛw do lokowania w Polsce
swoich aktywÛw zarÛwno w krÛtkim, jak i d≥ugim okresie.
Firmy zagraniczne wprowadzajπc do polskich przedsiÍbiorstw nowe technologie, nowe formy zarzπdzania i organizacji produkcji przyczyniajπ siÍ do unowoczeúnienia i poprawy ich funkcjonowania. Prognozy organizacji miÍdzynarodowych (OECD, UNCTAD, EIU) potwierdzajπ fakt utrzymania wysokiego tempa
nap≥ywu bezpoúrednich inwestycji zagranicznych do regionu Europy årodkowej
18 Nap≥yw bezpoúrednich inwestycji BIZ do Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
sierpieÒ 2006 r.
19 PrzedsiÍbiorczoúÊ w Polsce, Dokument przyjÍty na posiedzeniu Rady MinistrÛw w dniu
17 czerwca 2003 r.
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i Wschodniej, ktÛry razem z krajami Azji Po≥udniowo-Wschodniej (zw≥aszcza
Chinami) bÍdzie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania kapita≥u
w najbliøszych latach. Polska ma zatem duøe szanse na pozyskanie znaczπcej
liczby nowych zagranicznych inwestycji w nastÍpnych latach. åwiadczπ o tym
m.in. badania przeprowadzone w 2006 r. przez firmÍ doradczπ KPMG wúrÛd wybranych zagranicznych inwestorÛw. WiÍkszoúÊ z nich (84,4%) pozytywnie ocenia
efekty swoich przedsiÍwziÍÊ w Polsce. Niemal 80,0% inwestorÛw zamierza
zwiÍkszyÊ swoje zaangaøowanie kapita≥owe, z tego 56,3% juø w ciπgu 2007 r.
Gdyby decyzje o kierunku inwestowania mia≥yby byÊ podejmowane raz jeszcze,
to 81,3% badanych firm wybra≥oby ponownie PolskÍ.20
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WSPÓ£CZESNA EKONOMIA

Foreign Direct Investments in Poland After 2000

Summary
The more of the world economy globalize and the role of FDI increases. FDI
have impact on development of regions and they decrease the differences between
them. Although the number of FDI in Poland increases rapidly, the total value of
them do not have enough influence on Polish economy growth. Considering the
number of FDI, from early 90ís Poland has been a leader among other countries
of Middle-East Europe. The main factor of the FDI flow was the transformation
of economy system, what established law, economic and infrastructure condition.
Membership in the OECD (1996) helped Poland in setting up all the procedures
and law system optimal for foreign investors. The attractiveness of Poland increased under the influence of becoming a member of the NATO (1999) and the EU
(2004).

37

