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NAPŁYW BEZPOŚREDNICH
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
Z KRAJÓW WSCHODZĄCYCH DO POLSKI
Streszczenie: Artykuł ten został poświęcony przedstawieniu wyników analizy bezpośrednich
inwestycji zagranicznych dokonywanych w Polsce przez korporacje z krajów wschodzących.
Zjawisko to zyskało na znaczeniu w związku z rozwojem dużych gospodarek wschodzących,
które stały się w ostatnich latach liczącymi się źródłami inwestycji lokowanych za granicą,
osiągając wartości liczone w setkach miliardów euro. Wśród pomocniczych zagadnień badawczych należy wymienić wielkość i strukturę branżową napływającego kapitału oraz potencjalne efekty dla gospodarki Polski. Wnioskowanie zostało oparte na analizie napływu BIZ
do Polski oraz wyników finansowych wybranych spółek kontrolowanych przez podmioty
mające siedziby w krajach wschodzących.
Słowa kluczowe: korporacje transnarodowe, kraje wschodzące, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

1. Wstęp
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) napływające do gospodarki oddziałują
z reguły pozytywnie na wzrost zatrudnienia, rozwój handlu zagranicznego oraz
mogą być źródłem zaawansowanej techniki. Korzyści płynące z BIZ powodują, że
wprowadzono wiele zachęt dla przedsiębiorstw zagranicznych zainteresowanych
ulokowaniem swojej działalności w Polsce. Do tych udogodnień należą przywileje
związane z funkcjonowaniem w specjalnych strefach ekonomicznych czy też rządowe granty. Aby ułatwić rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez inwestorów zagranicznych, powołano Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Rola tej instytucji polega, między innymi, na
promocji kraju jako atrakcyjnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
i docieraniu z taką informacją do potencjalnych inwestorów. Do listy języków,
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/01204. Autor publikacji korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach stypendium START.
1
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w których dostępne są informacje przygotowywane przez PAIiIZ, dołączyły również
chiński i rosyjski. To stanowi wyraźne świadectwo nakierowania starań w pozyskaniu kapitału również w dużych krajach wschodzących, a nie tylko w krajach o zaawansowanych gospodarkach. Wynika to z faktu, że duże gospodarki wschodzące
stały się w ostatnich latach liczącymi się źródłami inwestycji lokowanych za granicą, osiągając wartości liczone w setkach miliardów euro.
W opracowaniu tym uwaga zostanie skupiona właśnie na tych nowych źródłach
kapitału w formie BIZ. Wśród pomocniczych zagadnień badawczych należy wymienić wielkość i strukturę branżową napływającego kapitału oraz potencjalne efekty
dla polskiej gospodarki. Wnioskowanie zostanie oparte na wynikach analizy napływu BIZ do Polski oraz wyników finansowych wybranych spółek kontrolowanych
przez podmioty mające siedziby w krajach wschodzących.
W literaturze dotyczącej wpływu BIZ na gospodarki goszczące obecny jest pogląd, że efekty różnią się w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego kraju
inwestora oraz jakości otoczenia instytucjonalnego obu krajów2. Jako jeden z argumentów na rzecz zróżnicowanego wpływu przywołać należy „solidarność”
występującą między państwami o podobnym poziomie rozwoju3. Dla zobrazowania
tego zjawiska można przywołać chińskie inwestycje w Afryce. Państwo Środka stało się w tym przypadku nie tylko dostawcą kapitału na rozwój przemysłu wydobywczego, którego celem jest zaspokajanie potrzeb surowcowych chińskiej gospodarki.
Inwestycje kierowane są również na projekty infrastrukturalne i rozwojowe, mające
podkreślić obopólne korzyści dla partnerów4.
Inwestycje napływające z wschodzącej Azji bardzo silnie związane są z rolą
państwa w gospodarce. W takich wypadkach konieczne są porozumienia polityczne
na wysokim szczeblu. Tłumaczy to, dlaczego Chiny, Indie czy też kraje z Azji Południowo-Wschodniej stały się częstym celem wizyt polskich władz. Przykładem
może być wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego i licznej delegacji w Chinach w 2011 roku5. Z kolei premier Donald Tusk brał udział w Polsko-Indyjskim
Forum Inwestycyjnym poświęconym wzajemnym inwestycjom6.
Podobne zależności polityczne występują w odniesieniu do rosyjskich inwestycji zagranicznych dokonywanych przez największe przedsiębiorstwa będące pod
kontrolą władz. Zatem oprócz aspektu ekonomicznego pojawiają się tutaj aspekt
dyplomatyczny i cele polityczne, które nie są łatwo mierzalne. W związku z tym
2
A. Klimek, Oddziaływanie korporacji transnarodowych z krajów wschodzących na gospodarki
goszczące, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 29, 2011, s. 200-210.
3
A. Goldstein, Multinational Companies from Emerging Economies, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009, s. 105.
4
C. Alden, China in Africa, “Survival”, vol. 47, Issue 3, 2005, s. 147-164.
5
W. Lorenz, Prezydent rusza z misją do Chin, Rzeczpospolita, 14.12.2011, http://www.rp.pl/artykul/769937.html [dostęp: 03-02-2013].
6
Wizyta premiera w Azji, KPRM, 05.09.2010, http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/
wizyta-premiera-w-azji.html [dostęp 03.02.2013].
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nasuwa się również pytanie o wpływ tego typu projektów na polską gospodarkę
i stosunki dwustronne między krajami macierzystym i goszczącym.
Oprócz poziomu makro, wpływ BIZ na kraj goszczący zależny jest również
w znaczącym stopniu od rodzaju działalności, która jest przedmiotem inwestycji7.
Innego oddziaływania należy oczekiwać w wyniku inwestycji polegającej na wytwarzaniu produktów charakteryzujących się dużą intensywnością technologiczną,
a zupełnie inne efekty powodowane są przez rozwój działalności polegającej na prostym montażu komponentów.

2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Atrakcyjne położenie geopolityczne sprawia, że Polska jest kluczowym miejscem
lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. W roku 2011 suma napływu BIZ wyniosła ponad 13 mld EUR i była jedną
z najwyższych wartości w historii8. Wśród krajów, z których napłynęło najwięcej
kapitału, dominują kraje wysoko rozwinięte, takie jak Luksemburg, Hiszpania
i Niemcy. Natomiast kraje wschodzące zainwestowały w tym samym roku zaledwie
289,8 mln EUR (rys. 1). Co więcej, inwestorzy z niektórych krajów wschodzących
wycofali wcześniej zainwestowany kapitał. Spośród 24 gospodarek, które zostały
poddane analizie, aż w 7 przypadkach odnotowano dezinwestycje.
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Rys. 1. Napływ BIZ do Polski z krajów wschodzących w roku 2011 (w mln EUR)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
M. Blomström, A. Kokko, How foreign investment affects host countries, The World Bank Policy Research Working Paper Series no. 1745, 1997.
8
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2011 roku, Narodowy Bank Polski, 29-102012, http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2011_n.pdf [dostęp 03-02-2013].
7
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Wśród krajów wschodzących można wyróżnić dwa podstawowe źródła kapitału.
Jednym z nich są pobliskie kraje regionu, natomiast druga grupa składa się z dużych
gospodarek wschodzących, takich jak Chiny, Indie i Turcja. Jednak w drugim przypadku inwestycje w Polsce nie stanowią znaczącego udziału w łącznej wartości odpływających BIZ tych krajów. Dla przykładu wartość chińskich inwestycji w Polsce
była znikoma w porównaniu z całkowitą wartością chińskich BIZ, które w roku
2011wyniosły ponad 65 mld USD9. Świadczy to zarówno o niewykorzystywaniu
ogromnego potencjału dalekowschodniego partnera przez energiczne przyciąganie
nowych projektów, jak i o drugoplanowej roli naszego kraju i regionu w strategii
chińskich korporacji.
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Rys. 2. Stan zobowiązań Polski z tytułu BIZ wobec krajów wschodzących na koniec 2011 roku
(w mln EUR)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Rys. 3. Udział BIZ z krajów wschodzących w całkowitej wartości (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
9
World Investment Report 2012, United Nations Conference on Trade and Development, New
York and Geneva 2012, s. 5.
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Napływ BIZ z krajów wschodzących jest obecnie w początkowym stadium rozwoju. Świadczy o tym wartość inwestycji w roku 2011 w stosunku do całkowitej
wartości napływu. W przypadku Chin na 300 mln EUR, które łącznie napłynęły do
Polski, wartość z roku 2011 stanowiła prawie 25% tej sumy.
Liczba krajów wschodzących, z których do końca 2011 roku napłynęło co najmniej 1 mln EUR, wynosi zaledwie 16 (rys. 2). Świadczy to o małej skali inwestycji,
szczególnie z oddalonych lokalizacji. Oznacza to, że całkowity napływ BIZ przedstawia podobny obraz do sytuacji z roku 2011.
Ograniczone znaczenie BIZ z krajów wschodzących potwierdza udział poszczególnych krajów w wartości zainwestowanego kapitału w Polsce (rys. 3). Żaden
z krajów wschodzących nie przekroczył wartości 0,5%.

3. Kluczowi inwestorzy zagraniczni z krajów wschodzących
Bardziej szczegółowy obraz zjawiska napływu BIZ z krajów wschodzących wyłania
się w wyniku analizy największych projektów inwestycyjnych w wykonaniu korporacji transnarodowych (KTN) z wybranych gospodarek (tab. 1). W większości przypadków rodzaj działalności pokrywa się z listą kluczowych branż, w których kraje te
mają znaczące przewagi na arenie międzynarodowej. W przypadku Indii najwięksi
inwestorzy reprezentują działalność polegającą na outsourcingu usług obejmujących
różne obszary biznesowe. Z kolei firmy rosyjskie zajmują się dystrybucją oraz transportem gazu i produktów ropopochodnych. Inwestorzy z Ukrainy to przedstawiciele
przemysłu ciężkiego wytwarzającego głównie produkty stalowe. Z punktu widzenia
gospodarki Polski taki podział rodzajów działalności przynosi znaczące implikacje.
Po pierwsze, wśród największych inwestorów bezpośrednich dominują przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem dóbr przemysłowych. Związane są one z tradycyjnymi przemysłami, które do niedawna stanowiły trzon polskiego sektora wytwórczego. Dzięki napływowi tych inwestycji utrzymana została część miejsc pracy
w przemysłach, które zostały głęboko dotknięte w okresie przemian ustrojowych.
Dotyczy to przemysłu stoczniowego czy też hutniczego. Z drugiej strony, coraz więcej firm reprezentuje sektor usług, który jest ważny z punktu widzenia tworzenia
nowych miejsc pracy. Zatrudnienie znajdują tam osoby z wyższym wykształceniem,
których liczba w Polsce znajduje się na wysokim poziomie. Tego typu inwestycje
pozwalają na zmniejszenie liczby bezrobotnych, szczególnie wśród młodych osób.
Co więcej, mogą to być również projekty będące źródłem nowej wiedzy.
Wśród inwestorów zagranicznych dominują branże charakteryzujące się niskim
poziomem zaawansowania technologicznego. Jest to cechą wielu KTN z krajów
wschodzących. Na liście największych inwestorów przemysłowych jedynie TPV
Technology, AvtoZAZ i GedeonRichter reprezentują rodzaje działalności o znaczącej intensywności technologicznej.
Działalność niektórych firm z krajów wschodzących związana jest z procesami
prywatyzacyjnymi w Polsce. Przykładem może być udział ukraińskiej firmy grupy
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Tabela 1. Najwięksi inwestorzy bezpośredni w Polsce z krajów wschodzących
Nazwa inwestora

Kraj
IT Stefanini
Brazylia
Haoneng Packaging
Chiny
LiuGong Machinery
Chiny
Shanxi Yuncheng Plate-making Group
Chiny
Sino Frontier Properties Ltd.
Chiny
Suzhou Victory Precision Manufacture Co
Chiny
TPV Technology Ltd
Chiny
International Container Terminal Services
Filipiny
CSS Corporation
Indie
Essel Propack Ltd.
Indie
HCL
Indie
KPIT Cummins Infosystems Ltd.
Indie
Rishabh Instruments PVT Ltd.
Indie
UFLEX LIMITED
Indie
Wipro
Indie
Maxima Grupe
Litwa
Severstallat
Łotwa
Cemex
Meksyk
Kaspersky Lab
Rosja
OAO Gazprom
Rosja
OAO Lukoil
Rosja
Dallas Corporations Sp. z o.o.
Turcja
Koç Holding
Turcja
Mesa Mesken A.S.
Turcja
Polimer Kaucuk Sanayi Ve Pazarlama A.S.
Turcja
Yenigun Construction Industry and Commerce Inc. Turcja
AvtoZAZ
Ukraina
Gdańsk Shipyard Group
Ukraina
Industrial Union of Donbass (ISD)
Ukraina
BorsodChem Rt.
Węgry
E-Star Alternative Plc
Węgry
Gedeon Ritcher Ltd.
Węgry

Rodzaj działalności
usługi informatyczne
usługi drukarskie
produkcja maszyn i urządzeń
usługi drukarskie
budownictwo
produkcja tworzyw sztucznych
produkcja odbiorników telewizyjnych
transport morski
usługi przetwarzania danych
produkcja tworzyw sztucznych
usługi przetwarzania danych
usługi konsultingowe
produkcja urządzeń przemysłowych
produkcja wyrobów chemicznych
usługi przetwarzania danych
sprzedaż detaliczna
produkcja rur
produkcja cementu
usługi informatyczne
transport rurociągowy
sprzedaż paliw
produkcja odzieży
sprzedaż hurtowa
zarządzanie nieruchomościami
produkcja wyrobów gumowych
usługi inżynierskie
produkcja pojazdów
budowa i naprawa statków
produkcja wyrobów stalowych
produkcja wyrobów chemicznych
produkcja i dystrybucja energii
produkcja farmaceutyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ.

metalurgicznej Indiustrialnyj Sojuz Donbasa (ISD) w projekcie restrukturyzacji
Stoczni Gdańsk. ISD jest również właścicielem Huty Częstochowa i znaczącym dostawcą blach stalowych.
Druga z ukraińskich firm, AvtoZAZ, miała okazać się ratunkiem dla upadających zakładów motoryzacyjnych FSO. Przez kilka lat po przejęciu odbywała się tam
produkcja samochodów, jednak już w roku 2011 taśmy montażowe opuściły ostatnie
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pojazdy. Od tego momentu pojawiały się informacje o potencjalnych inwestorach,
jednak bez wyraźnego skutku. Dalsze losy FSO zależą od sytuacji na europejskim
rynku motoryzacyjnym, która jest bardzo trudna. Również inne duże koncerny, jak
PSA, Ford czy Opel, ogłaszają programy zmniejszenia podaży swoich samochodów,
co prowadzi do zamykania niektórych fabryk w Europie. Dlatego też efekty inwestycji w Polsce dokonywanych przez firmy z krajów wschodzących należy rozpatrywać
w nawiązaniu do sytuacji całej branży.
Kolejną inwestycją, która zakończyła się fiaskiem, były plany uruchomienia
produkcji komputerów w okolicach Legnicy przez chińską firmę Lenovo. Problemy
z bankrutującym wykonawcą hal produkcyjnych stały się przyczyną wstrzymania
całej inwestycji, w wyniku której miało powstać ponad tysiąc miejsc pracy10. Można
te wydarzenia łączyć z kryzysem finansowym, który wybuchł w roku 2008, jednak
z drugiej strony można obserwować dynamiczny rozwój firmy Lenovo na globalnym rynku.
Rozszerzeniem listy największych inwestorów w Polsce jest prezentacja danych
obrazujących działalność ich spółek zależnych (tab. 2). Zestawienie to zostało przygotowane dla 24 spośród wcześniej analizowanych 32 podmiotów. Brak danych dla
pozostałych przedsiębiorstw był spowodowany albo ich nieupublicznieniem, albo
też zakończeniem działalności gospodarczej. Stanowi to również pewną informację
odnośnie do sukcesu tych firm na polskim rynku.
Spośród podmiotów udostępniających dane największy rozmiar działalności zanotowała firma TPV Displays Polska, zajmująca się produkcją elektroniki. Wynik
ten co prawda ustępował wartościom osiąganym przez największy zagraniczny podmiot z tej samej branży w Polsce, firmę LG Electronics z Korei Południowej, jednak
był zbliżony do przychodów uzyskiwanych przez japońską firmę Toshiba. Oprócz
pierwszej piątki największych firm kontrolowanych przez KTN z krajów wschodzących pozostałe z nich reprezentują średni lub mały rozmiar działalności. Szczególnie
istotną wartością z punktu widzenia gospodarki goszczącej jest liczba zatrudnionych. Sumaryczna wartość dla analizowanych podmiotów przekracza 11 tysięcy
pracowników i można ją uznać za niską w porównaniu z całością zatrudnienia w
polskiej gospodarce przez podmioty z kapitałem zagranicznym. W roku 2009 było to
prawie 1,5 miliona osób11. Ważnym zastrzeżeniem, które należy tutaj postawić, jest
ograniczony podmiotowo charakter listy opracowanej przez PAIiIZ. Z drugiej strony
obejmuje ona najważniejszych inwestorów, zatem należy oczekiwać znaczącego
udziału analizowanych przedsiębiorstw w ogólnych wynikach.
Oprócz inwestycji wymienionych wcześniej, znaczącą rolę w polskim przemyśle stalowym odgrywa firma ArcelorMittal, która jest zarejestrowana w LuksemburM. Grzegorczyk, Lenovo jedną nogą w Legnickim Polu, 25.09.2007, Puls Biznesu, http://www.
pb.pl/1302357,90702,lenovo-jedna-noga-w-legnickim-polu [dostęp 04.02.2013].
11
List of major foreign investors in Poland, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2011, s. 5.
10
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Tabela 2. Wyniki działalności przedsiębiorstw kontrolowanych przez KTN z krajów wschodzących
Przychód
(w tys. EUR)*

Liczba
pracowników**

TPV Displays Polska sp. z o.o.

634 824

2 000

ISD Polska sp. z o.o.

524 678

b.d.

Lukoil Polska sp. z o.o.

358 330

1 000

Europol Gaz SA

339 039

280

Cemex Polska sp. z o.o.

227 342

1 308

Nazwa przedsiębiorstwa

Dressta sp. z o.o.

77 168

150

Stocznia Gdańsk SA

68 510

2 707

Severstallat Silesia sp. z o.o.

55 129

240

Gedeon Richter Polska sp. z o.o.

53 157

1 000

Petrochemia – Blachownia SA

50 453

115

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

29 253

500

Aldik Nova sp. z o.o.

27 055

600

Euro Power Centrum sp. z o.o.

18 940

16

Victory Technology Polska sp. z o.o.

18 309

200

Lumel SA

17 680

608

Essel Propack Polska sp. z o.o.

7 352

251

GD Poland Investments sp. z o.o.

6 570

14

Kaspersky Lab Polska sp. z o.o.

5 138

60

HCL Poland sp. z o.o.

3 736

50

Wipro Poland sp. z o.o.

3 558

5

Yuncheng (Poland) sp. z o.o.

1 130

10

Beko Polska sp. z o.o.

927

18

Dallas International sp. z o.o.

b.d.

25

Illochroma Haoneng Poland sp. z o.o.

b.d.

35

* – średnia wartość przychodów ze sprzedaży za lata 2004-2011, w których wartości zostały opublikowane.
** – najwyższa liczba pracowników w latach 2004-2011.
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Amadeus.

gu, natomiast wywodzi się z Indii. Wykorzystywanie pośrednich miejsc lokalizacji
sprawia, że nie zawsze inwestycja taka jest klasyfikowana zgodnie z rzeczywistym
krajem pochodzenia. Pojawia się tutaj także kwestia globalnych firm, w których
trudno jest określić narodowość kapitału.
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4. Podsumowanie
Niniejszy artykuł został poświęcony roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych
z krajów wschodzących. Jako podstawową konkluzję można wskazać ograniczony
zakres działalności przedsiębiorstw z krajów wschodzących w Polsce. Jest to o tyle
zastanawiające, że Polska może stać się dla nich przyczółkiem do ekspansji w Europie Zachodniej. Biorąc pod uwagę znaczące wartości BIZ dokonywanych w gospodarce światowej przez firmy chińskie, rosyjskie czy też indyjskie, należy zwrócić
uwagę na małe znaczenie Polski w ich strategiach internacjonalizacji.
Jednym z wyjaśnień tak niskiej wartości napływu BIZ z krajów wschodzących,
szczególnie w stosunku do wartości reprezentowanych przez kraje wysoko rozwinięte, jest dopiero początkowe stadium ekspansji. Firmy z dużych krajów wschodzących skupiają się na projektach inwestycyjnych w dużych krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, lub oferujących bogactwa
naturalne (kraje Afryki). Do tego momentu nie osiągnęły jeszcze znaczącego nasycenia na tych rynkach, zatem Polska jako średniej wielkości kraj europejski o przeciętnym potencjale rynkowym znajduje się na dalszych pozycjach w rankingu atrakcyjności.
Kolejne z wyjaśnień wiąże się z formą dokonywania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych przez firmy z krajów wschodzących. Dominują tutaj przejęcia już
istniejących przedsiębiorstw, natomiast projekty typu greenfield należą do rzadkości
i cechują się ograniczoną skalą działalności.
Niepokojącym faktem jest fiasko niektórych projektów inwestycyjnych przez firmy z krajów wschodzących. Przy niskiej liczbie projektów oznacza to, że sposób
przygotowania i przeprowadzenia niektórych inwestycji mógł zawierać błędy. Zatem
badanie możliwości inwestycyjnych w Polsce zostało przeprowadzone w sposób niepełny lub nie zostały wzięte pod uwagę niekorzystne okoliczności zewnętrzne.
Podsumowując rozważania, należy wskazać na duży potencjał inwestorów
z krajów wschodzących, który jeszcze nie został wykorzystany. Natomiast obserwując efekty dotychczasowych projektów, można wysnuć konkluzję, że te projekty
znacząco różnią się od tych, które napłynęły z krajów wysoko rozwiniętych.
W świetle przedstawionych faktów nasuwa się stwierdzenie, że inwestycje te nie
wpłynęły znacząco na sytuację polskiej gospodarki.
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INFLOWS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FROM
EMERGING ECONOMIES TO POLAND
Summary: This paper has been devoted to the presentation of the results of the analysis of
foreign direct investment (FDI) inflowing from emerging countries to Poland. The phenomenon
amplified its importance due to the fact that in recent years large emerging economies became
significant sources of foreign investment estimated for billions of dollars. Among auxiliary
research areas we can mention volume and industry pattern of inflowing projects, and expected
influence on the Polish economy. The inference was based on the analysis of inflows of FDI
and financial results of selected Polish companies controlled by business entities from
emerging countries.
Keywords: transnational corporations, emerging countries, foreign direct investment.
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