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Atrakcyjno inwestycyjna Polski w 2001 roku.
Nap yw bezpo rednich inwestycji zagranicznych
Atrakcyjno inwestycyjna Polski z roku na rok ro nie, ale czy tak b dzie ca y
czas? Coraz wi ksza rol w naszej gospodarce odgrywaj koncerny mi dzynarodowe,
które lokuj swój kapita w ró nych cz ciach wiata. Ich potencja finansowy potrafi
wp ywa nie tylko na stabilno gospodarcz kraju, ale równie na kierunki i wielko
przep ywów kapita u. Od po owy lat dziewi dziesi tych Polska sta a si liderem
w ród krajów Europy rodkowej i Wschodniej pod wzgl dem wielko ci nap ywu
bezpo rednich inwestycji zagranicznych. W 2000 roku 39% bezpo rednich inwestycji
zagranicznych skierowanych do krajów Europy rodkowej i Wschodniej stanowi y
inwestycje w Polsce, na drugim miejscu uplasowa y Czechy z 18%.
Rysunek 1. Nap yw bezpo rednich inwestycji zagranicznych do krajów Europy
rodkowej i Wschodniej w 2000 roku (w %)
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Podstawowym czynnikiem, który spowodowa nap yw inwestycji zagranicznych
do Polski by proces transformacji naszego ustroju w kierunku nowej gospodarki
rynkowej, dzi ki któremu powsta y sprzyjaj ce dla zagranicznych inwestorów warunki
prawne, ekonomiczne i infrastrukturalne.
W roku 1996 poprzez nasze cz onkostwo w OECD inwestorzy zagraniczni
otrzymali gwarancj wprowadzenia w Polsce odpowiednich procedur i przepisów
umo liwiaj cych atwiejsze inwestowanie kapita u zagranicznego. Na wzrost atrakcyjno ci inwestycyjnej Polski mia o równie wp yw rozpocz cie w 1998 roku negocjacji
o cz onkostwo w Unii Europejskiej oraz nasze przyst pienie do NATO w 1999 r. Te
dzia ania sprawi y, e warunki inwestowania w Polsce poprawi y si , a co za tym idzie
nast pi wyra ny nap yw kapita u zagranicznego do gospodarki polskiej.
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W 1993 roku PAIZ po raz pierwszy oszacowa nap yw kapita u zagranicznego
do Polski. Wyniós on wówczas 2,83 mld USD. Zwi kszenie tempa wzrostu inwestycji
nast pi o w 1998 roku, kiedy to ich warto zwi kszy a si dwukrotnie w stosunku do
roku poprzedniego. Natomiast rok 2000 przyniós rekordowy nap yw BIZ do Polski
wynosz cy 10,6 mld USD.
Wed ug danych opracowanych przez PAIZ, inwestorzy zagraniczni w 2001 roku
dokonali inwestycji o cznej warto ci 7146,6 mln USD, przy czym w drugim pó roczu
zainwestowali ponad 3,88 mld USD. Stan bezpo rednich inwestycji zagranicznych w
Polsce powy ej 1 mln USD osi gn warto 53,15 mld USD. Inwestycje poni ej 1
mln USD oszacowano na prawie 3,7 mld USD
Rysunek 2.
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Pod koniec grudnia 2001 roku na Li cie Najwi kszych Inwestorów Zagranicznych w Polsce znalaz o si 906 firm z 34 krajów. Na przestrzeni ostatnich lat mo na
zaobserwowa gwa towny wzrost liczby podmiotów znajduj cych si na tej li cie. Na
pierwszej li cie opublikowanej w 1993 roku przez PAIZ znalaz y si 193 firmy, które
zainwestowa y powy ej 1 mln USD, w 1995  362, w 1997  585, natomiast pod
koniec grudnia 2000 roku by o ju 885 firm.
Najwi ksza grupa inwestorów, bo a 207 pochodzi z Niemiec, na drugim miejscu znajduj si inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych  125, na trzeciej pozycji Francja  87, na kolejnej pozycji Holandia  74 firmy, nast pnie W ochy  61.
Warto nak adów inwestycyjnych poniesionych przez dwudziestu najwi kszych inwestorów zagranicznych w 2001 roku wynios a 5,4 mld USD, co stanowi o
prawie 76% warto ca kowitego kapita u jaki nap yn do Polski w badanym okresie.
Do grupy inwestorów w 2001 roku do czy y 103 firmy, a w ród nich m.in.:
Credit Agricole z Francji, która zainwestowa a w polsk bankowo , Icopal  Dania 
materia y budowlane, GATX Rail Overseas Holding Corporation z USA  dystrybucja
paliwa.
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Ponad 80% wszystkich inwestycji zagranicznych, które nap yn y do Polski w
2001 roku pochodzi z pa stw Unii Europejskiej, pozosta e 20% stanowi pozosta e
kraje Europejskie, kraje Azji oraz Ameryki Pó nocnej.
Analiza struktury bezpo rednich inwestycji zagranicznych w Polsce ze wzgl du
na kraj pochodzenia kapita u wskazuje na pewne utrzymuj ce si od kilku lat tendencje. Nie odnotowano adnych znacz cych waha w porównaniu z latami poprzednimi.
W 2001 roku najwi cej zainwestowa y w Polsce korporacje francuskie  2,4 mld
USD stanowi c 33,3% warto ci inwestycji zagranicznych. Na drugim miejscu odnotowano inwestorów niemieckich, którzy zainwestowali 1,36 mld USD, co stanowi o
ponad 19% warto ci zainwestowanego kapita u zagranicznego w Polsce w 2001 roku.
Na trzecim miejscu pod wzgl dem warto ci inwestycji zagranicznych uplasowa y si
korporacje ameryka skie, które zainwestowa y w analizowanym roku 687 mln USD,
co stanowi o 9,6% BIZ. Kolejne miejsce zaj y inwestycje z Belgii w kwocie 578 mln
USD, stanowi c nieco powy ej 8% wszystkich inwestycji zagranicznych w zesz ym
roku. Pierwsz pi tnastk zamykaj inwestycje brytyjskie, które wielko ci zainwestowanego kapita u w wysoko ci 491 mln USD stanowi y prawie 7% wszystkich
inwestycji.
Rysunek 3.
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Bior c jednak pod uwag warto ci skumulowane inwestycji zagranicznych w
Polsce kolejno inwestycji ze wzgl du na kraj pochodzenia kapita u nieco ulega
zmianie. Zarówno pod wzgl dem wielko ci inwestycji zrealizowanych w 2001 roku,
jak i wielko ci skumulowanych pierwsze miejsce zajmuj inwestycje francuskie, które
wynios y cznie 19,23% inwestycji zagranicznych w Polsce. Na drugim miejscu
odnotowano inwestorów ameryka skich, których udzia w warto ci inwestycji wyniós
prawie 14,7%. Pod wzgl dem warto ci inwestycji korporacje niemieckie zajmuj
dopiero trzecie miejsce z udzia em 13,43%. Na czwartej i pi tej pozycji znajduj si
odpowiednio firmy holenderskie  8,63% i w oskie  6,59%. Udzia w warto ci inwestycji pochodz cych z pozosta ych krajów stanowi zaledwie 37,43%.
Analiza struktury bran owej BIZ w kilku ostatnich latach wskazuje na utrzymuj ce si tendencje alokacji kapita u zagranicznego. W roku 2001 83,6% warto ci inwestycji zagranicznych przypada a na trzy sekcje: handel i naprawy (29,3%), dzia alno
produkcyjn (27,6%) i po rednictwo finansowe (26,7%).
Dynamika rozwoju sekcji dzia alno ci produkcyjnej wykazuje sta y wzrost. Od
1999 roku udzia tej sekcji wzrós o 10 punktów procentowych.
W obszarze dzia alno ci produkcyjnej w 2001 roku najwi cej inwestycji skupia
produkcja artyku ów spo ywczych (33,2%). Na drugim miejscu produkcja surowców
niemetalicznych z udzia em 17%. Kolejne dwa miejsca zajmuj : produkcja sprz tu
transportowego oraz urz dze elektrycznych i optycznych stanowi c cznie 23,5%
warto ci BIZ z zakresu produkcji w Polsce w 2001 roku. Na dalszych miejscach uplasowa a si produkcja drewna i wyrobów drewnianych, których warto w 2001 wynios a 206 mln USD, co stanowi o 10,4% wszystkich inwestycji w dzia alno produkcyjn . Na szóstym miejscu znalaz y si inwestycje w produkcj masy celulozowej, papieru, dzia alno publikacyjna i poligraficzna stanowi c 5,6% warto ci inwestycji w
dzia alno ci produkcyjnej w 2001 roku. Udzia pozosta ych podsekcji dzia alno ci
produkcyjnej wynosi poni ej 5%.
Wahania wykazuje udzia inwestycji zagranicznych w sekcji po rednictwa finansowego. W 2001 roku odnotowano wzrost tego sektora do 26,7%
W dalszym ci gu sektory, do których docieraj najwi ksze nak ady inwestycyjne s pracoch onne i materia och onne oparte na niskoefektywnych technologiach,
natomiast niewielki jest nap yw kapita u do bran efektywnie ekonomicznych, opartych na nowoczesnych, zaawansowanych technologiach, które korzystnie wp ywaj na
rozwój gospodarczy kraju przyjmuj cego inwestycje zagraniczne np. sektor chemiczny, transport, czno , produkcja urz dze elektrycznych i optycznych.
Do 15 najwi kszych indywidualnych inwestorów zagranicznych w 2001 roku
zaliczymy przede wszystkim firmy francuskie i niemieckie, które swój kapita inwestuj w polsk gospodark . Poni sza tabela prezentuje te firmy, wysoko ich wk adu,
kraj pochodzenia oraz bran , w któr zainwestowa y.
Inwestorzy najcz ciej wybieraj zwykle du e aglomeracje, g ównie ze wzgl du
na dobr infrastruktur techniczn , komunikacyjn i bankow oraz dost p do wykwalifikowanej kadry. Na podstawie bada przeprowadzonych przez Instytut Bada nad
Gospodark Rynkow najatrakcyjniejszym miastem w Polsce jest Warszawa. Niestety
jej pozycja nie jest ju tak mocna jak par lat temu, a przyczyni si do tego dynamiczny rozwój pozosta ych, du ych miast.
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Najwi ksi indywidualni inwestorzy w Polsce w 2001 roku
Inwestor

Casino
Carrefour
KBC Bank
Tesco Plc
Electricite de France
Internationale
Metro AG
HVB
Credit Agricole
British American Tobacco
Sambo
EBRD
Krono-Holding AG
Innova Capital
Philip Morris
ING Group NV

mln USD
783
628,7
583,2
411,6

Kraj
Francja
Francja
Belgia
Wlk. Brytania

Bran a
handel
handel
bankowo
handel

Francja
energetyka
411
375
Niemcy
handel
358
Niemcy
bankowo
260
Francja
bankowo
212
Niemcy
wyr. tytoniowe
197
Finlandia
ubezpieczenia
192 mi dzynarodowe po r. finansowe
139
Szwajcaria
wyroby z drewna
fundusze inweUSA
131,7
stycyjne
128
USA
wyr. tytoniowe
127
Holandia
po r. finansowe

ród o: PAIZ 2002.

Wed ug wska ników cz stkowych zastosowanych przy badaniu, Pozna wykazuje si najwi ksz aktywno ci marketingow , Kraków jest najlepszy pod wzgl dem
mo liwo ci turystycznych oraz klimatu spo ecznego. W ród pozosta ych miast atrakcyjny jest równie Wroc aw ze wzgl du na skuteczno transformacji ustrojowej,
ch onno ci rynku oraz infrastruktur techniczn , Katowice ze wzgl du na dogodn
infrastruktur otoczenia biznesu oraz Szczecin za dost pno komunikacyjn oraz
aktywno marketingow .
Dotychczas najwi cej zagranicznych inwestorów lokuje swe przedsi wzi cia w
stolicy. Na kolejnych miejscach plasuj si : Pozna , Wroc aw i ód . Najmniejsz
sk onno inwestorów mo na zauwa y w Zielonej Górze, Rzeszowie i Gorzowie
Wielkopolskim.
W ród 48 miast-powiatów najwy szy poziom atrakcyjno ci maj miasta zlokalizowane w Polsce zachodniej lub w granicach najwi kszych aglomeracji. Zaliczy
mo emy do nich: Leszno, Sopot, Bielsko-Bia , Gdyni , Jeleni Gór , Gliwice i Cz stochow . Instytut Bada nad Gospodark Rynkow uwzgl dni w swej analizie równie 260 miast powiatowych  stolic powiatów. Najlepsze perspektywy do inwestowania odnotowano dla 15 o rodków, s to m. in. Ko obrzeg, Cieszyn, Gniezno, Pi a,
widnica i ywiec. W ostatnich latach wzrós równie poziom atrakcyjno ci Piaseczna, Otwocka, Pruszkowa i Mi ska Mazowieckiego, a wi c miast po o onych wokó
Warszawy. O rodki te charakteryzuj si du dynamik rozwoju, a dystans dziel cy je
od regionów najs abiej rozwijaj cych si stale ro nie.
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Bezpo rednie inwestycje zagraniczne nap ywaj ce do Polski pe ni kluczow rol w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji z uwagi na ich d ugodystansowy charakter
i pozytywne efekty spill-overs jakie tego typu inwestycje maj na krajowe podmioty
gospodarcze oraz ca gospodark . Przy braku kapita u polskiego inwestycje zagraniczne sta y si elementem warunkuj cym powstanie gospodarki opartej o kapita
prywatny, gdzie w a ciciel jest zdolny do sprawowania efektywnej kontroli nad zaanga owaniem jego kapita u w procesy gospodarcze. Polski rz d wielokrotnie by krytykowany za opiesza o w procesie prywatyzacji, cho wielko inwestycji zagranicznych w Polsce liczona nominalnie, jak i jako procent PKB utrzymuje si wci na
wysokim poziomie w porównaniu z innymi krajami Europy rodkowej i Wschodniej.
Inwestycje bezpo rednie agodz skutki du ego deficytu na rachunku obrotów bie cych. Umo liwiaj popraw sytuacji polskich firm, zwi kszaj zatrudnienie i produkcj . To z kolei gwarantuje wy sze wp ywy z podatków i szybszy wzrost gospodarczy.
W 2000 roku wed ug ankiety przeprowadzonej przez renomowan firm konsultingow AT Kearney w ród biznesmenów w krajach wysoko rozwini tych, Polska
wypad a dobrze, tu za prowadz cymi w rankingu Stanami Zjednoczonymi, Wielk
Brytani , Chinami i Brazyli . Nasz kraj wyprzedzi w tym rankingu inne kraje UE, m.
in. Niemcy i Francj oraz zamykaj ce stawk Czechy i W gry. Jak wida byli my
ulubie cami zagranicznego kapita u. Inwestorów przyci ga 38-milionowy rynek i
znacznie szybszy rozwój ni naszych s siadów. Niestety dobre czasy powoli mijaj i
strumie zagranicznych pieni dzy dla Polski wyra nie s abnie. Wraz ze spadkiem
tempa wzrostu polskiego PKB zagraniczne firmy wybieraj kraje s siednie. Czesi i
W grzy nie tylko maj lepiej rozbudowan infrastruktur , ale oferuj bardziej korzystne warunki inwestowania. Zagraniczni inwestorzy wol np. Czechów nie tylko dlatego,
e ich gospodarka rozwija si teraz dwa razy szybciej ni polska, ale dlatego, e maj
lepsze drogi, ta szych i lepiej wykszta conych pracowników, a czeski rz d wprowadza
coraz nowsze zach ty do inwestowania.
W tej sytuacji Polska nie chc c przegra wy cigu o kapita zagraniczny musi
przyspieszy zmiany w naszym ustawodawstwie. My l , e bod cem do przyspieszenia powinien by utracony przez Polsk kontrakt koncernów PSA Peugeot Citroen i
Toyoty o budowie nowoczesnej fabryki samochodów w czeskim Kotlinie zamiast w
polskiej D browie Górniczej oraz inwestycja Philipsa za 600 mln euro.
Minusem Polski jest s aba infrastruktura, bariery administracyjne i prawne oraz
brak przejrzystego systemu zach t dla inwestorów. Dopóki ta sytuacja si nie zmieni z
pewno ci nadal nasi s siedzi b d korzysta z tego, e zagraniczni inwestorzy wybior ich a nie nas.
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