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Inwestycje zagraniczne w sektorze usług

Streszczenie 

W niniejszym artykule zaprezentowano dwa istotne przejawy internacjonalizacji polskiego sekto-
ra usług, a mianowicie inwestycje zagraniczne lokowane w polskim sektorze usług oraz wchodzenie 
przez polskie przedsiębiorstwa usługowe na rynki zagraniczne. W obu przypadkach ukazano wartość 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sekcjach zaliczanych do sektora usług oraz bariery i czyn-
niki sprzyjające ich rozwojowi.  

Słowa kluczowe: BIZ, sekcje usługowe, bariery, czynniki sprzyjające.

Kody JEL: F21, L80

Inwestycje zagraniczne w Polsce 

Polska uznawana jest przez wiele firm zagranicznych za atrakcyjne miejsce do inwesto-
wania. Jako podstawowe atuty w konkurowaniu o pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, przede wszystkim z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, wymie-
nia się:
 - dobrą lokalizację w centralnej części Europy i na trasie europejskich korytarzy transpor-

towych,
 - szybkie (większe niż w wielu krajach Unii Europejskiej) tempo rozwoju gospodarczego,
 - członkostwo w Unii Europejskiej i związane z tym środki przeznaczane na szeroko rozu-

miane wspieranie rozwoju kraju,
 - znaczący rynek zbytu i dużą dynamikę jego wzrostu,
 - wysokiej jakości kapitał ludzki.

W 2009 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych ogółem w Polsce wyniosła 
9 863,1 mln euro i była o 34,5% niższa niż w 2006 r. (por tabela 1)1. Z kwoty tej na sektor 
usług przypadła niemal połowa – 47,9% (4 724,5 mln euro), jednak w 2006 r. udział ten 
był znacznie wyższy i wynosił 66,2%. Tempo spadku wartości inwestycji zagranicznych 
lokowanych w sektorze usług także było wyższe niż ogółem i wyniosło 52,6% (5 239,6 mln 
euro).

W tym czasie wartość BIZ w przetwórstwie przemysłowym podlegała znacznym waha-
niom, przy czym w ostatnim roku wzrosła o ponad 2,3 razy.  Biorąc pod uwagę marginalne 
znaczenie sektora I w strukturze BIZ (około 0,26% w 2006 r. i 2009 r.) oznacza to spadek 
(w prezentowanym okresie) atrakcyjności sektora III jako miejsca lokowania inwestycji przez 
przedsiębiorstwa zagraniczne. Dotyczy to wszystkich sekcji usługowych, bowiem w każdej 

1  Rok 2009 jest ostatnim rokiem, w którym Narodowy Bank Polski publikuje porównywalne dane dotyczące napływu 
inwestycji zagranicznych w podziale na rodzaje działalności przedsiębiorstw bezpośrednio inwestowania. W 2010 r. takiego 
podziału nie uwzględniono, zaś danych z 2011 r. jeszcze nie opublikowano. 
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z nich wartość inwestycji zagranicznych w roku 2009 była niższa niż w roku 2006. W naj-
większym stopniu dotyczyło to sekcji „Obsługa nieruchomości, informatyka, nauka, wyna-
jem maszyn i pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” – spa-
dek wyniósł 58,2%; w najmniejszym – sekcji „Pośrednictwo finansowe” – spadek zaledwie  
o  3,0%. 

Tabela 1 
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2006-2009 
w podziale na sekcje PKD przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (w mln EUR)

Sekcje PKD
Ogółem napływ kapitału zagranicznego

Zmiana 
2009/2006

2006 2007 2008 2009

Rolnictwo i rybołówstwo 40,4 85,5 100,3 25,5 - 14,9
Górnictwo i kopalnictwo 20,3 51,0 15,4 -14,0 - 34,3
Przetwórstwo przemysłowe 3 568,2 4 946,9 1 442,4 3 359,5 - 208,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 75,9 454,7 1 046,6 856,4 780,5
Budownictwo 385,1 384,0 274,9 416,1 31,0
Usługi ogółem 9 964,1 9 597,7 6 626,3 4 724,5 - 5 239,6
Handel i naprawy 2 415,3 2 158,0 1 455,4 948,0 - 1 467,3
Hotele i restauracje 38,2 108,2 -24,1 26,3 - 11,9
Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność 882,6 611,9 -500,7 157,6 - 725,0
Pośrednictwo finansowe 1 667,2 2 495,0 3 012,5 1 616,6 - 50,6
Obsługa nieruchomości, informatyka, 
nauka, wynajem maszyn i pozostałe usługi 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 4 899,6 4 089,1 2 605,2 2 047,6 - 2 852,0
Inne usługi 61,2 135,5 78,0 -71,6 - 132,8
Pozostałe nigdzie niesklasyfikowane 97,2 161,3 10,2 370,7 273,5
OGÓŁEM 15 061,1 16 582,1 9 971,6 9 863,1 - 5 198,0

Znak (+) oznacza wzrost zobowiązań.
Znak (-)   oznacza spadek zobowiązań.
Źródło: http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2006.pdf, s. 51-53; http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2007.pdf, 
s. 47-50; http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2008.pdf, s. 49-51; http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2009.pdf, 
s. 16-20 [dostęp: wrzesień 2012]. Obliczenia własne. 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że skutki światowego kryzysu gospodarczego 
odbiły się na wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce, trud-
no jednak ocenić, w jakim stopniu miały wpływ na spadek atrakcyjności usług jako sektora 
przyjmującego inwestycje zagraniczne. 

Mimo znacznego spadku wartości inwestycji lokowanych w sekcji „Obsługa nierucho-
mości, informatyka, nauka, wynajem maszyn i pozostałe usługi związane z prowadzeniem 
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działalności gospodarczej” wciąż ma ona największy udział w wartości inwestycji ogółem 
– ponad 1/5 w 2009 r. oraz  w wartości inwestycji lokowanych w sektorze III – ponad 
43%. W dużym stopniu wpłynął na to dynamiczny rozwój w Polsce rynku usług outsour-
cingu i offshoringu. Znaczny udział w wartości kapitału zagranicznego miała także sek-
cja „Pośrednictwo finansowe” – 16,4%. Wiąże się to z obserwowanym już od wielu lat 
wchodzeniem na polski rynek globalnych instytucji finansowych. Zagraniczni inwestorzy 
najmniej kapitału ulokowali w sekcji „Hotele i restauracje” – jej udział w inwestycjach za-
granicznych ogółem w 2009 r. wynosił zaledwie 0,3%. 

O kierunkach inwestowania kapitału zagranicznego decyduje dochodowość danej dzie-
dziny działalności. Jest ona najwyższa w przetwórstwie przemysłowym. Dochody uzyskane 
w tym sektorze gospodarki w 2009 r. stanowiły prawie 40% dochodów ogółem uzyska-
nych przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Z sekcji usługowych najbardziej dochodowe było 
„Pośrednictwo finansowe”, której udział w dochodach ogółem wynosił 22,3% oraz „Handel 
i naprawy” – 16,7%. I w tym przypadku najmniejszy udział miała sekcja „Hotele i restaura-
cje” – 0,2% (por. tabela 2). 

Tabela 2 
Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zaangażowania kapitału 
w Polsce w 2009 r. w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa 
bezpośredniego inwestowania (w mln EUR)

Sekcje PKD Wartość  
dochodów 

Rolnictwo i rybołówstwo 47,5
Górnictwo i kopalnictwo 1,0
Przetwórstwo przemysłowe 4 288,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 450,7
Budownictwo 280,3
Handel i naprawy 1 801,8
Hotele i restauracje 25,5
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 809,2
Pośrednictwo finansowe 2 398,6
Obsługa nieruchomości, informatyka, nauka, wynajem maszyn i pozostałe usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 562,1
Inne usługi 89,4
OGÓŁEM 10 755,3

Źródło: http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2009.pdf, s. 58-61 [dostęp: wrzesień 2011]. 

Mimo wymienionych na wstępie atutów Polski, jako kraju przyjmującego inwestycje za-
graniczne, wskaźnik BIZ w relacji do PKB w Polsce jest niższy niż w innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Z raportu wydanego przez Radę ds. Bezpieczeństwa Inwestycji 
Europejskich (Council for European Investment Security) wynika, że przyczyny złego kli-
matu dla inwestycji w Polsce nie leżą w sferze gospodarczej, lecz związane są z polityką 
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państwa w tym zakresie2. Liczne, często niespójne regulacje i decyzje polskiego rządu znie-
chęcają do inwestowania, urzędy w Polsce są mało wydajne, a system prawny nie zapew-
nia firmom przejrzystości i bezstronności w rozstrzyganiu sporów biznesowych. Światowe 
Forum Ekonomiczne przyznało Polsce jedno z ostatnich miejsc w rankingu krajów OECD 
jeśli chodzi o przejrzystość, wydajność i neutralność przepisów prawnych dotyczących roz-
strzygania sporów pomiędzy firmami, a Bank Światowy odnotował spadek reputacji Polski 
jako kraju, który zapewnia wiarygodny system prawny3. 

Trudno wskazać specyficzne bariery ograniczające napływ bezpośrednich inwestycji za-
granicznych do sektora usług. Są one podobne we wszystkich rodzajach działalności gospo-
darczej. Zagraniczni przedsiębiorcy najczęściej narzekają na4:
 - brak efektywnego instytucjonalnego wsparcia, a przede wszystkim brak silnie umoco-

wanej i wyposażonej w odpowiednie instrumenty nowoczesnej (trzeciej generacji) agen-
cji inwestycyjnej, umożliwiającej właściwą obsługę inwestorów. Problemem jest także 
dublowanie działań i kompetencji poprzez angażowanie się różnych agencji rządowych 
w te same zadania, czego częstą konsekwencją jest brak odpowiedzialności za konkretne 
działania i udzielane informacje;

 - system pomocy publicznej, który nie pozwala na precyzyjne określenie wysokości 
wsparcia w formie poszczególnych instrumentów na etapie podejmowania przez inwe-
stora decyzji inwestycyjnej. Jest to postrzegane jako czynnik ograniczający zaufanie do 
systemu zachęt inwestycyjnych; 

 - brak właściwie przygotowanych terenów inwestycyjnych (w tym m.in. nieuregulowana 
sytuacja prawna wielu nieruchomości, które mogłyby zostać przeznaczone pod inwesty-
cje); często również istnieje konieczność angażowania własnych środków finansowych 
inwestora w budowę infrastruktury technicznej;

 - problemy z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników (w tym: duży poziom rotacji pra-
cowników, zwłaszcza w inwestycjach typu call-center, problemy ze znalezieniem pra-
cowników, którzy posiadaliby konkretne, oczekiwane przez inwestorów zagranicznych 
kwalifikacje i jednocześnie wykazywaliby się znajomością języków obcych;  brak pra-
cowników liniowych ze względu na znaczną emigrację zarobkową, długotrwała i skom-
plikowana procedura uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce itp.);

 - skomplikowane procedury administracyjne związane z procesem inwestycyjnym  
(m.in. stosowanie na szeroką skalę prawa do wnoszenia bezzasadnych odwołań przez 
podmioty posiadające nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji oraz zbyt szeroki zakres 
udziału organizacji społecznych, w tym ekologicznych, ochrony zabytków, w procesie 
wydawania zezwoleń na budowę; konieczność uzyskiwania wielu zezwoleń od różnych 
organów itp.);

 - słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową, kolejową i lotniczą oraz brak efektywnych po-
łączeń między różnymi systemami transportu;

 - niską jakość stanowienia prawa (w tym: niespójność i luki prawne oraz systematycznie 
rosnącą liczbę nowelizacji, nakładanie się kompetencji różnych organów, brak procedu-
ralnej przejrzystości itp.);

2  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach rozwijających się: problemy z telekomunikacją i modernizacją Polski, 
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/ [dostęp: czerwiec 2012].
3  Tamże.
4  Na podstawie: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Bariery i możliwości wzrostu, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa 2008, s. 5-12.
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 - niedogodne prawo podatkowe. Regulacje podatkowe są skomplikowane, a ustawy po-
datkowe bardzo często nowelizowane. Wskazuje się także na znaczną niepewność prawa 
podatkowego. Również fakt powstawania wielu koncepcji polityki finansowej odbierane 
jest przez przedsiębiorców jako znaczne ryzyko inwestycyjne.
Usunięcie większości z tych ograniczeń leży w kompetencji państwa. 
Wielu przedsiębiorców sugeruje także, aby opracowana została strategia wobec inwesto-

rów zagranicznych. Zadanie to nie jest proste, tym bardziej, że zwolennicy w pełni zlibera-
lizowanej gospodarki rynkowej są zdania, że inwestorzy bazując na sygnałach rynkowych 
doskonale mogą się zorientować, gdzie mają inwestować – w jakie branże, w jakich regio-
nach kraju. Jednak inwestorzy zagraniczni często zwracają uwagę na brak polityki państwa 
w tym zakresie. Szczególnie istotne wydaje się wypracowanie narzędzi, które kierowałyby 
kapitał zagraniczny do dziedzin i regionów kraju mających największe znaczenie dla długo-
okresowego rozwoju kraju. 

W kontekście wskazanych barier podniesienie atrakcyjności Polski dla BIZ, poza opra-
cowaniem wspomnianej strategii, można byłoby również osiągnąć poprzez5:
 - prowadzenie właściwej polityki makroekonomicznej (m.in. ograniczanie inflacji i bezro-

bocia, zmniejszanie deficytu budżetowego),
 - ograniczenie biurokracji, 
 - poprawę czytelności i stabilności systemu prawnego,
 - zwiększanie nakładów na naukę oraz B+R,
 - rozbudowę infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

Usunięcie tych ograniczeń mogłoby zintensyfikować napływ BIZ do Polski, także do 
sektora usług, a co za tym idzie pozwoliłoby na osiągnięcie korzyści, które już obecnie są 
jego udziałem, a przede wszystkim:
 - globalizację sektora III dzięki wielkim, międzynarodowym firmom usługowym;
 - podnoszenie poziomu konkurencyjności polskich firm usługowych. Starają się one spro-

stać zagranicznej konkurencji, co niewątpliwie sprzyja podnoszeniu jakości świadczo-
nych usług, wdrażaniu nowych rodzajów świadczeń oraz korzystnie wpływa na poziom 
obsługi klientów;

 - wzrost zatrudnienia i pozytywny wpływ na poziom kwalifikacji pracowników. W fir-
mach zagranicznych znacznie częściej niż w polskich organizowane są różnego rodzaju 
szkolenia, kursy itp. Przenoszenie stylów pracy także często pozytywnie oddziałuje na 
polskich pracowników, ich kwalifikacje i wydajność pracy.
Trzeba jednak wskazać na negatywne skutki inwestowania przez kapitał zagraniczny, 

a przede wszystkim:
 - „omijanie” polskiego systemu podatkowego, 
 - stosowanie relatywnie przestarzałych technologii,
 - brak skłonności do rozwijania w Polsce działalności badawczo-rozwojowej,
 - stosunkowo niewielki odsetek inwestycji typu greenfield w ogólnej liczbie przedsię-

wzięć inwestycyjnych,
 - niską skłonność do reinwestowania zysków.

5  http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/61/19.pdf [dostęp: czerwiec 2012].
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Polskie inwestycje za granicą

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą od kilku lat stanowią jedną z bardziej dyna-
micznie rosnących pozycji bilansu płatniczego kraju. Ich wartość nie jest znaczna, podobnie 
jak ich udział w ogólnoświatowej wartości kapitału przepływającego w formie inwestycji 
bezpośrednich, jednak tempo rozwoju tego zjawiska warte jest uwagi (por. tabela 3). Polska 
nie jest już jedynie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, krajem przyjmującym inwesty-
cje zagraniczne, ale zaczyna też być jego źródłem. „Do tej pory przyzwyczailiśmy się, że to 
inwestorzy zagraniczni kupują polskie firmy. Teraz wchodzimy w okres, gdy polski kapitał 
państwowy lub prywatny na większą skalę zacznie kupować podmioty za granicą”6.

Tabela 3 
Polskie inwestycje zagraniczne w latach 1994-2010 

Lata Wartość  
(w mln EUR)

Dynamika  
(rok poprz.=100%) Lata Wartość  

(w mln euro)
Dynamika  

(rok poprz.=100%)

1994 24 - 2003 269 118,0
1995 32 133,3 2004 757 281,4
1996 42 131,3 2005 2 792 368,8
1997 40 95,2 2006 7 137 255,6
1998 282 705,0 2007 4 020 56,3
1999 29 10,3 2008 3 072 76,4
2000 18 62,1 2009 3 335 108,6
2001 -97 -538,9 2010 4 142 124,2
2002 228 -235,1 2010/1994 - 17258,3

Źródło: Polskie inwestycje bezpośrednie w 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 15. 
Obliczenia własne. 

Należy wyjaśnić, iż na „rekordowy wynik” w 2006 r. w decydującym stopniu wpłynęła 
pojedyncza transakcja – PKN Orlen SA zakupił litewskie rafinerie7. Jest to dotychczas naj-
większa polska inwestycja zagraniczna. 

Ostatnie lata pierwszej dekady XXI w. przyniosły światowej gospodarce globalny kry-
zys. W tym czasie Polska wykazała znaczną odporność na to zjawisko, co miało swój wyraz 
także w wysokiej aktywności polskich przedsiębiorstw za granicą. Wartość BIZ w 2008 roku 
co prawda nieznacznie zmalała, jednak w kolejnych dwóch latach coraz bardziej dynamicz-
nie wzrastała. W tym okresie część polskich przedsiębiorstw była zmuszona do wycofania 
się ze swoich zagranicznych projektów, jednak większość firm inwestujących na zagranicz-
nych rynkach wykorzystała kryzys i związany z nim spadek wartości wielu firm do licznych 
przejęć i rozbudowy swojego zagranicznego portfolio8.

6  Wypowiedź P. Kwiatkowskiego, dyrektora generalnego banku Crédit Agricole w Polsce, 
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=1E62194454D3425FBB26AA5564F7C689 [dostęp: maj 2012].
7  Polskie inwestycje bezpośrednie w 2009 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2011, s. 16
8  Tamże, s. 5-6.
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Wg danych UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), 
polscy inwestorzy zagraniczni w 2009 roku wykazywali się, na tle nowych krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej, bardzo wysoką aktywnością stając się największym inwesto-
rem bezpośrednim wśród krajów Europy Środkowej. Na tle państw regionu Polska dys-
ponuje najwyższym udziałem skumulowanej wartości BIZ w łącznej wartości aktywów 
zagranicznych, przy niskim jednak ich udziale w produkcie krajowym brutto9.

Rosnąca w ostatnich latach wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
świadczy o zwiększającym się potencjale polskich przedsiębiorstw. Co warte podkreślenia, 
wszelkie działania polskich przedsiębiorstw związane z podejmowaniem inwestycji za gra-
nicą są najczęściej efektem ich własnych działań, stanowiąc przejaw oddolnych inicjatyw. 
Wynika z tego, że polskie firmy są w stanie samodzielnie dostrzec, rozpoznać oraz wykorzy-
stać swoje szanse rozwojowe. Nie oznacza to jednak, iż powinny być pozostawione „same 
sobie”. W wielu przypadkach wymagają wsparcia i pomocy ze strony instytucji państwo-
wych. Inwestycje zagraniczne to z jednej strony szansa na zwiększenie obszaru działania 
i zysków, z drugiej zaś wzmożony wysiłek i duże ryzyko. 

Główne motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne to:
 - dużą pojemność wielu rynków (dotyczy to głównie WNP i krajów azjatyckich);
 - niższe jednostkowe koszty pracy;
 - możliwości obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania dzięki zwiększaniu skali 

działalności;
 - możliwość ekspansji eksportowej. Inwestycje zagraniczne na ogół pociągają za sobą ko-

nieczność eksportu materiałów, komponentów i innych zasobów niezbędnych do prowa-
dzenia działalności.
Co warte podkreślenia, niższe koszty działania umożliwiają podnoszenie konkurencyj-

ności polskich firm.
Inwestowanie poza granicami kraju napotyka jednak na określone ograniczenia, a naj-

poważniejsze to10:
 - niski poziom konkurencyjności wielu polskich firm na rynkach zagranicznych;
 - niewystarczający system zachęt do podejmowania BIZ; dotyczy to zarówno krajów do-

celowych, jak i polskiego rządu. 
W czasie, gdy wartość polskich inwestycji za granicą wzrastała (por. tabela 3) przedsię-

biorstwa usługowe ograniczały inwestycje (por. tabela 4). W latach 2006-2010 wartość ka-
pitału lokowanego w usługach zmniejszyła się o 58,% (2 599,4 mln euro). W największym 
zakresie miało to miejsce w sekcji „Obsługa nieruchomości i firm” – jej udział w wartości 
kapitału wycofanego z sektora usług wyniósł 37,7%. 

Przykładów ekspansji polskich firm można wskazać bardzo wiele. Na uwagę zasługują 
przede wszystkim działania polskich sieci handlowych. Dotyczy to głównie branży odzie-
żowej i obuwniczej. Najlepszą pozycję wśród polskich firm za granicą zbudowały marki: 
Reserved, Cropp, House i Mohito. Pierwszy polski sklep za granicą powstał w 2002 roku 
na Słowacji i był to salon marki Reserved. Obecnie odzież z metką firmowaną przez tę 
markę można kupić w dziesięciu krajach Europy, m.in. w Czechach, na Słowacji, Ukrainie 
i w Estonii. Produkty wszystkich wymienionych marek dostępne są w 367 zagranicznych sa-

9  Tamże. 
10  http://www.rp.pl/artykul/658839 zagraniczna_ekspansja_polskich_fir782,1m.html [dostęp: maj 2012].
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lonach. Najwięcej sklepów jest w Rosji – aż 68 własnych i 87 franczyzowych. Rozbudowana 
jest też sieć w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których działa ponad 200 skle-
pów11.

Tabela 4 
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2006-2009 w podziale na rodzaj 
działalności polskiego inwestora bezpośredniego (w mln EUR) 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2009/2006

Ogółem usługi 4485,2 2355,3 2286,0 1 885,8 -2 599,4
Handel i naprawy 782,1 482,8 935,0 -86,6 -868,7
Hotele i restauracje -0,6 1,2 3,5 -1,5 -0,9
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 22,0 13,1 -4,5 -11,2 -33,2
Pośrednictwo finansowe 621,7 148,3 783,5 172,9 -448,8
Obsługa nieruchomości i firm 2 753,8 1 692,4 477,6 1 774,9 -978,9
Inne usługi 306,2 17,5 90,4 37,3 -268,9

Znak (+) oznacza odpływ kapitału z Polski.
Znak (-) oznacza wycofanie kapitału do Polski.
Źródło: Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 r., NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2008, 
s. 53-54 oraz 125-126; Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2009 r., NBP, Departament Statystyki, 
Warszawa 2010, s. 22-23 oraz 94-95.

Udana ekspansja za granicę dotyczy też polskich firm obuwniczych. Gino Rossi ma łącz-
nie 24 sklepy w siedmiu krajach. Oprócz państw Europy Środkowo-Wschodniej, salony tej 
firmy można znaleźć także w Niemczech (6 sklepów). Firmy nie ominęły jednak kłopoty 
finansowe, przez co niedawno była ona zmuszona do zamknięcia kilku sklepów właśnie 
w Niemczech. 

Właściciel sieci sklepów CCC – firma NG2 postawił na rozwój w jednym kraju, a miano-
wicie w Czechach. Otwierane tam placówki (jest ich ponad 40) były własnością firmy. Ostatnio 
firma zdecydowała się wejść na rynek rosyjski, tym razem wykorzystując franczyzę12.

Poza handlem, na uwagę zasługuje zagraniczna działalność inwestycyjna prywatnego 
operatora pocztowego – firmy I.D. Marketing SA. Przejmuje on w Czechach i na Słowacji 
aktywa pocztowe firmy TNT Post, świadczącej głównie usługi kurierskie13.

W najbliższej przyszłości do dużych zakupów w Europie Środkowo-Wschodniej szykuje 
się PZU. Grupa chce przeznaczyć na ten cel ok. 6 mld zł i zamierza kupić firmę ze swojej 
branży, która umożliwiłaby ekspansję w regionie14. 

Polskie firmy usługowe są konkurencyjne nawet wobec usługodawców z krajów daw-
nej „Piętnastki”. Przykładowo, polscy przedsiębiorcy stanowią najliczniejszą grupę wśród 

11  http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10141137,Polskie_firmy_podbijaja_swiat__ekspansja__setki_sklepow_.html [dostęp: 
marzec 2012].
12  Tamże. 
13  http://logistyka.wnp.pl/polska-spolka-uslug-pocztowych-przekracza-granice,147003_1_0_0.html [dostęp: czerwiec 2012].
14  http://www.rp.pl/artykul/658839_zagraniczna_ekspansja_polskich_firm.html [dostęp: czerwiec 2012].
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zagranicznych firm działających w Duesseldorfie i jego okolicach. W tej zachodnioniemiec-
kiej metropolii zarejestrowanych jest 11 209 zagranicznych firm, z czego 1 849 (ponad 16%) 
to polskie firmy. Zdecydowana większość z nich (1829) to małe, często jednoosobowe firmy 
usługowe, licznie reprezentowane m.in. w branży budowlanej (tradycyjnie „mocnej” pol-
skiej branży na niemieckimi rynku) i w handlu15.
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Foreign Investment in the Service Sector

Summary 

In her article, the author presented the two important manifestations of internationalisation of the 
Polish service sector, namely foreign investment placed in the Polish service sector and entering for-
eign markets by Polish service enterprises. In both cases, there is presented the value of foreign direct 
investment in the sections included in the service sector as well as barriers and factors conducive to 
their development.  

Key words: FDI, service sections, barriers, conducive factors.
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Зарубежные инвестиции в секторе услуг

Резюме 

В статье представили два важных проявления интернационализации польского сектора ус-
луг, а именно зарубежные инвестиции, вводимые в польский сектор услуг, и выход польских 
предприятий сферы услуг на зарубежные рынки. В обоих случаях указали стоимость прямых 
зарубежных инвестиций в секциях, включаемых в сектор услуг, а также барьеры и факторы, 
способствующие их развитию.  

Ключевые слова: ПЗИ, секции услуг, барьеры, способствующие факторы.
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