Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISSN 2083-8611
Nr 269 · 2016

Blandyna Puszer
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
blandyna.puszer@ue.katowice.pl

NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH DO WYBRANYCH KRAJÓW
NEXT 11 A POTENCJAŁ INWESTYCYJNY
TYCH PAŃSTW
Streszczenie: Grupa Next 11 (N-11) to grupa państw-liderów gospodarek wschodzących,
którą tworzą Korea Południowa, Meksyk, Indonezja, Turcja, Filipiny, Egipt, Wietnam, Pakistan, Nigeria, Bangladesz oraz Iran. Grupa N-11 jest uważana za grupę, która rozpocznie
następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Do krajów będących przedmiotem zainteresowania w tym opracowaniu należą: Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Południowa, Meksyk,
Nigeria, Pakistan. Wielkość i dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do tych krajów w latach 2005-2014 wykazuje duże zróżnicowanie. Kraje są zainteresowane jak największym napływem BIZ i dlatego też podejmują działania prowadzące do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów.
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajów N-11 w latach 2005-2014, ze szczególnym
uwzględnieniem podejmowanych działań prowadzących do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Sformułowano następujące
wnioski: kraje N-11 stają się znaczącym miejscem napływu BIZ; globalny kryzys finansowy oddziaływał negatywnie na napływ BIZ do tych krajów.
Słowa kluczowe: kraje Next 11, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), atrakcyjność inwestycyjna.

Wprowadzenie
Grupa Next 11 to grupa państw-liderów gospodarek wschodzących, którą
tworzą Korea Południowa, Meksyk, Indonezja, Turcja, Filipiny, Egipt, Wietnam,
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Pakistan, Nigeria, Bangladesz oraz Iran. N-11 jest uważana za grupę, która rozpocznie następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Przemawiać za tym mogą m.in. takie czynniki, jak zdywersyfikowane i dynamicznie rozwijające się gospodarki, coraz bardziej otwarte rynki i zwiększone zainteresowanie inwestorów
zagranicznych, dobra sytuacja demograficzna, szybki rozwój ich rynków wewnętrznych i korzystne perspektywy wzrostu gospodarczego. Grupa N-11 jest
bardzo silnie zróżnicowana, są w niej kraje będące potęgami technologicznymi
(Korea Południowa), gospodarki aspirujące do awansu do rozwiniętego świata,
biedne kraje uzyskujące przewagę konkurencyjną dzięki bardzo taniej sile roboczej oraz państwa bardzo niestabilne polityczne i zagrożone wojną (Iran, Pakistan).
Meksyk i Turcja to również największe i najbardziej płynne rynki kapitałowe tej
grupy. Do krajów będących przedmiotem zainteresowania w tym opracowaniu
należą: Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan.
W literaturze dotyczącej BIZ istnieje dużo analiz koncentrujących się na
ocenie ich wpływu na kraj importujący (goszczący, tzw. host countries), wymieniających wiele determinant decydujących o korzystnym czy też negatywnym
wpływie tych inwestycji. Badania dotyczące BIZ prowadzone są między innymi
przez UNCTAD, Grupę Banku Światowego, MFW. W polskiej literaturze prace
wielu autorów dają mocną ocenę uwarunkowań i tendencji BIZ; słabiej, a nawet
w ogóle są reprezentowane globalne rozważania dotyczące krajów N-11. W artykule
podjęto próbę przedstawienia i oceny najważniejszych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów N-11 w latach 2005-2014, ze
szczególnym uwzględnieniem warunków globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz podejmowanych działań prowadzących do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów.
W opracowaniu wykorzystane zostały: analiza przyczynowo-skutkowa oraz
analiza porównawcza. Należy podkreślić, że z uwagi na ograniczoną objętość artykułu poruszono jedynie niektóre kwestie i zasygnalizowano wybrane problemy.

1. Rozmiary i struktura BIZ w wybranych krajach Next 11
Znaczny wzrost wartości przepływów BIZ w gospodarce światowej nastąpił
w latach 90. XX w. Wartość napływu BIZ do krajów goszczących wzrosła
z 207 455 mld USD w 1990 r. do 1 402 680 mld USD w 2000 r., w 2007 r. osiągnęła najwyższy poziom 1 870 940 mld USD, a w 2014 r. – 1 228 283 mld USD.
Równocześnie doszło do zmiany struktury napływu pomiędzy krajami rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się i transformacji gospodarczej [Wojtyna, 2011,
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nii (33%), USA (20%), Japonii (16%), Holandii (9,1%), Singapuru i Korei (ponad 3%) oraz z Australii i Kajmanów. Inwestorzy podejmują inwestycje przede
wszystkim w sektorze produkcji nastawionej na eksport, w transporcie, hotelarstwie i gastronomii, w branży energetycznej oraz gazownictwie [www 1].
W latach 2005-2014 w Iranie nastąpił wzrost wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych o ok. 140%.
Inwestorzy pochodzą z USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Indonezji i Omanu, Niemczech, Włoch i Francji, a także Kanady i Australii.
Największa ilość BIZ jest notowana w sektorze przemysłowym, chemicznym,
energetycznym, telekomunikacyjnym, transporcie oraz górnictwie [Ghoochkanloo, 2015, s. 3].
Do Korei napływ BIZ był na drugim miejscu (wśród wybranych państw N-11),
jednak w wyniku globalnego kryzysu finansowego w 2009 r. nastąpił jego spadek.
Od tego okresu średnioroczna wartość napływu BIZ oscyluje wokół 10 000 mln
USD. Najwięcej kapitału wnieśli inwestorzy z Japonii (28%), USA (19%) Holandii (około 12%), Wielkiej Brytanii (ponad 9%), Niemiec, a także Węgier,
Singapuru, Francji oraz Malty. Do najważniejszych sektorów docelowych dla
bezpośrednich inwestycji należą: produkcja, handel oraz pośrednictwo finansowe [www 2].
Spośród wybranych krajów Next 11 Meksyk jest największym odbiorcą
BIZ. Najwięcej kapitału napłynęło w 2013 r. – ponad 44 000 mln USD. Większość inwestycji zagranicznych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Sporo kapitału pochodzi z Belgii, Holandii, Japonii, Niemiec, Hiszpanii, Kanady oraz
Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie najwięcej inwestycji napłynęło do sektora
przemysłowego – 46%, w którym najważniejsze są: produkcja sprzętu samochodowego, przemysł spożywczy oraz produkcja napojów i tytoniu. Ponad 17%
przypada na sektor usług finansowych i ubezpieczeń, 9% stanowi handel, a inwestycje w rolnictwo obejmują tylko 0,3% [Chrzęściewska, 2014, s. 135].
Załamanie napływu BIZ do Nigerii zanotowano w 2010 r., wówczas wyniósł
on 6099 mln USD. Ponowny spadek napływu nastąpił od 2012 r., a w 2014 r. inwestorzy zaangażowali tylko ponad 4000 mln USD. Jednak wartość skumulowana z roku na rok powiększała się i łączna wartość zainwestowanego kapitału
do 2014 r. stanowiła ponad 86 mld USD. Największa część kapitału została zainwestowana w sektorze finansowym, następnie w branży ropy i gazu (ponad
30%), produkcji oraz transporcie. Inwestorzy zagraniczni pochodzili głównie
z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, Kanady oraz RPA [Mohammet et al.,
2012, s. 156].
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2. Czynniki sprzyjające w inwestowaniu
w wybranych krajach Next 11
Wybrane kraje N-11 zaczynają być postrzegane przez inwestorów zagranicznych jako państwa atrakcyjne do inwestowania, czego dowodem jest dotychczasowa wartość BIZ. Wpływają na to między innymi oferowane przez nie
wyjątkowe szanse biznesowe i inwestycyjne. Należy zauważyć, że zagrożenie
spadkiem napływu BIZ do analizowanych krajów w okresie ostatniego kryzysu
spowodowało wprowadzanie przez rządy programów zachęt inwestycyjnych i innych instrumentów wspierających inwestycje zagraniczne.
W Bangladeszu rząd aktywnie poszukuje inwestorów zagranicznych, szczególnie w branżach odzieżowej, energetycznej oraz infrastruktury. Oferuje on szereg zachęt inwestycyjnych w ramach polityki przemysłowej i strategii rozwoju
kraju zorientowanej na eksport. Do najważniejszych zachęt inwestycyjnych
można zaliczyć: możliwość tworzenia przedsiębiorstw z 100% udziałem kapitału
zagranicznego (w większości branż), zwolnienia podatkowe, obniżone cła przywozowe (np. dla wyrobów odzieżowych). Poza tym zagraniczne firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych mogą skorzystać między innymi z odroczenia należności celnych, zwolnień podatkowych. Jednak władze zdają sobie
sprawę, że dalszy napływ BIZ w dużym stopniu jest uzależniony od: poprawy
infrastruktury, zmniejszenia pewnych ograniczeń inwestycji, zmniejszenia biurokratycznych opóźnień i korupcji. Brakuje także skutecznych mechanizmów
rozstrzygania sporów inwestycyjnych i gospodarczych [U.S. Department of State,
2015, s. 4-8].
Główne atuty Filipin to rosnąca klasa średnia, silny popyt krajowy, a także
stabilne polityczne środowisko oraz tania siła robocza. Poza tym rząd wdrożył
reformy mające na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej kraju, między innymi liberalizację napływu kapitału do wybranych branż (np. ubezpieczenia,
banki, telekomunikacja, energetyka). Zostały także utworzone specjalne strefy
ekonomiczne. Napływ inwestycji jest hamowany przez słabą infrastrukturę i korupcję [www 4].
Iran można zaliczyć do krajów o dużej atrakcyjności inwestycyjnej, gdyż
posiada ogromne rezerwy gazu ziemnego, różnorodność zasobów naturalnych,
tanią siłę roboczą w porównaniu do innych krajów uprzemysłowionych i Azji
Środkowej oraz Zatoki Perskiej. W zakresie ram polityki inwestycyjnej Iran zatwierdził prawo wspierające i zachęcające do podejmowania inwestycji. Do
najważniejszych zachęt można zaliczyć brak ograniczeń co do wysokości udziału w kapitale podstawowym i ilości podejmowanych inwestycji zagranicznych
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oraz dotyczących transferu zysków za granicę i przenoszenia inwestycji zagranicznych, ułatwienia w zakresie wjazdu i pobytu zagranicznych inwestorów,
możliwość ubezpieczania ryzyk niehandlowych i rozstrzygania sporów w ramach
arbitrażu międzynarodowego. Jednak istnieje cała gama barier ograniczających
napływ BIZ, które można podzielić na wynikające z czynników zewnętrznych
i wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne to sankcje podejmowane wobec gospodarki irańskiej, np. zakazy przekazywania do Iranu sprzętu i technologii wykorzystywanych w sektorze petrochemicznym (m.in. do poszukiwania i produkcji
ropy naftowej i gazu ziemnego), udzielania pomocy technicznej i finansowej
związanej z tym sprzętem, zakupu gazu ziemnego, importu, zakupu i transportowania większości produktów naftowych, a także zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakaz udostępniania środków finansowych
i zasobów gospodarczych określonym podmiotom. Do czynników wewnętrznych
zalicza się: ryzyko prawne i polityczne inwestycji, brak odpowiedniej infrastruktury [Ghoochkanloo, 2015, s. 4].
Korea zachęca inwestorów zagranicznych do podjęcia działalności poprzez:
ulgi podatkowe, np. redukcja lub zwolnienie z podatku dochodowego, podatku
od nabycia (acquisition), podatku rejestracyjnego i podatku od nieruchomości,
zwolnienie z opłat celnych, akcyzy i VAT, pomoc w płaceniu czynszu przy korzystaniu z własności państwowej oraz preferencyjne warunki lokalizacyjne,
a także dotacje. Rząd oferuje specjalne lokalizacje przemysłowe dla zagranicznych firm działających w wybranych sektorach, inwestujących powyżej pewnej
sumy lub posiadających zaawansowaną technologię. Rozróżnia się cztery typy
specjalnych okręgów przemysłowych: indywidualne strefy inwestycji zagranicznych (wykorzystywane przez zagraniczne firmy zainteresowane przemysłem
wytwórczym, turystyką, logistyką lub działalnością badawczo-rozwojową; firmy
są upoważnione do otrzymywania korzyści podatkowych oraz obniżki lub zwolnienia z czynszu dzierżawnego), strefy inwestycji zagranicznych oparte na okręgach przemysłowych (zarezerwowane dla firm z zagranicznym kapitałem tylko
na zasadzie dzierżawy; czerpią korzyści wynikające z dużej ulgi w czynszu),
strefy wolnego handlu (oferujące wyjątkowe przywileje dla przedsiębiorstw
w takich dziedzinach, jak przemysł wytwórczy, logistyka i dystrybucja, a także
import i eksport) i wolne strefy ekonomiczne – korzystają one z szerokiego
wsparcia rządowego w zakresie infrastruktury oświatowej, służby zdrowia, mieszkaniowej itp. oraz bezpośredniego wsparcia działalności gospodarczej rezydujących w nich firm o kapitale zagranicznym [WPHI Seul, 2013, s. 1].
Atutami Meksyku w zakresie pozyskiwania BIZ są uczestnictwo w strefie
wolnego handlu NAFTA, układy o wolnym handlu z 44 państwami świata, tania
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siła robocza oraz bliskość rynku Stanów Zjednoczonych. Do pozytywnych warunków należy coraz większa płynność rynku, zrównoważona i stabilna sytuacja
polityczna oraz ukierunkowanie na inwestycje. Meksyk kusi niskimi kosztami
pracy – należą do najniższych na świecie i stanowią doskonałą alternatywę dla
rynków azjatyckich. Wśród czynników skłaniających do inwestowania na tym
terenie wymienić można również proste warunki zakładania przedsiębiorstw
[Chrzęściewska, 2014, s. 137]. Do najczęstszych problemów, z którymi spotykają się przedsiębiorstwa zagraniczne w Meksyku, należą: restrykcyjne prawo dotyczące BIZ, ograniczenia dla inwestycji zagranicznych w niektórych sektorach
(m.in. energetyka, telekomunikacja, lądowy transport osób), problemy dotyczące
spełnienia wymogów meksykańskich norm NOMS, wymaganych dla uzyskania
zezwolenia na sprzedaż produktu (np. etykietowanie), częste łamanie praw własności intelektualnej i fałszowanie znaków towarowych. Poza tym gospodarcze
i celne regulacje prawne są mało przejrzyste, bardzo skomplikowane i podlegają
ciągłym zmianom, co powoduje, że przedsiębiorcy muszą często dostosowywać
się do nowych przepisów [www 5].
Nigeria w ramach atrakcyjności inwestycyjnej liberalizuje swoją gospodarkę, promując partnerstwo publiczno-prywatne, a także zachęca do tworzenia
strategicznych sojuszy z zagranicznymi firmami, zwłaszcza w ramach rozwoju
infrastruktury oraz pozyskania technologii w najważniejszych sektorach, takich
jak energetyka, transport czy sektor medyczny. W zakresie możliwości inwestycyjnych Nigerian Investment Promotion Commission pozwala zagranicznym
firmom posiadać 100% własność w sektorach innych niż naftowy i gazowy.
W tych dwóch sektorach inwestycje są ograniczone do spółek joint venture lub
umów o podziale produkcji. Poza tym zostały wprowadzone liczne ułatwienia,
np.: uzyskanie statusu pionierskiego, ulgi podatkowe, zwolnienia podatkowe.
Rząd Nigerii stworzył strefy wolnego handlu/produkcji eksportowej – są to wydzielone strefy produkcji przemysłowej korzystające z szeregu ułatwień, w których produkcja jest prawie w całości przeznaczona na eksport. Nigeria posiada
także zasoby surowcowe, ludzkie i rolne, stabilny system polityczny, zliberalizowany rynek wymiany walut i zasad transferu kapitału, relatywnie dobrze rozwinięty sektor bankowy i finansowy oraz tanią siłę roboczą. Jej największym
mankamentem jest korupcja [www 6].
W Pakistanie jedną z istotnych zachęt do podejmowania BIZ jest brak
ograniczeń kapitałowych dla inwestorów zagranicznych w większości sektorów
gospodarki. Kraj prowadzi najbardziej liberalną politykę w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego w całej Azji Południowej. Posiada liczne zachęty inwestycyjne, w tym zwolnienia podatkowe, zmniejszenie taryf celnych. Do najistot-
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niejszych problemów Pakistanu należą kryzys energetyczny, niestabilność gospodarcza i polityczna oraz pogarszające się bezpieczeństwo [USAID, 2014, s. 15].
Poprzez liczne programy i zachęty wybrane kraje N-11 starają się o poprawę atrakcyjności inwestycyjnej swoich rynków dla inwestorów zagranicznych.
W celu oceny atrakcyjności inwestycyjnej sporządzane są różne rankingi. W opublikowanym wspólnie przez World Bank i International Finance Corporation
rankingu „Doing Business 2015”, grupującym gospodarki pod względem przyjazności dla prowadzenia biznesu, Bangladesz zajął 173. miejsce, Filipiny – 95.,
Korea Południowa – 5., Meksyk – 39., Nigeria – 170., Pakistan – 128. miejsce
(na 189 krajów). W ratingu TI Corruption Perceptions Index w 2015 r. Bangladesz
zajmuje 145. miejsce, Filipiny – 85., Korea Południowa – 43., Meksyk – 35.,
Nigeria – 136., a Pakistan 126. miejsce. W Global Innovation Index Bangladesz
zajmuje 129. miejsce, Filipiny – 100., Korea Południowa – 16., Meksyk – 66.,
Nigeria – 110., a Pakistan – 129. miejsce [www 4].
W rankingu Index of Economic Freedom sporządzanym przez Heritage Foundation i klasyfikującym kraje według wskaźnika wolności gospodarczej w 2015 r.
Bangladesz był na 131. miejscu, Filipiny na 76., Iran – 171., Korea Południowa – 29., Meksyk – 59., Nigeria – 120., a Pakistan na 121. [www 7].
Pomimo dość zróżnicowanej sytuacji w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej inwestorzy bezpośredni coraz bardziej preferują rynki wschodzące dla swojej
działalności. Według danych UNCTAD na liście 20 najatrakcyjniejszych krajów
goszczących w latach 2013-2014 znalazł się Meksyk (10 miejsce). Biorąc pod
uwagę prognozy, wskazuje się, że Meksyk i Korea będą wśród 20 najatrakcyjniejszych krajów goszczących [UNCTAD, 2015, s. 5 i 26].

Podsumowanie
Przedstawione kraje N-11 są obecnie dość atrakcyjnym miejscem lokowania
zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Światowy kryzys finansowo-gospodarczy
oddziaływał negatywnie na napływ BIZ do analizowanych krajów, jednak stosunkowo szybko powróciły one na ścieżkę wzrostu. Oczekuje się, że ta pozytywna tendencja utrzyma się w kolejnych latach. BIZ spełniają przede wszystkim
ważną rolę w unowocześnieniu gospodarek krajów N-11. Wprowadzają do przedsiębiorstw nowe technologie, nowe formy zarządzania i organizacji produkcji.
Poza tym w znacznej mierze rekompensują występujące niedobory wewnętrznych
źródeł akumulacyjnych i stanowią ważne dodatkowe źródło finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Zagraniczni inwestorzy bezpośredni odgrywają istotną
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rolę w procesach przebudowy i modernizacji gospodarek, co jest wynikiem
przede wszystkim rosnących wydatków inwestycyjnych. Inwestorzy zagraniczni
w badanych krajach pełnią coraz większą rolę w obrotach handlu zagranicznego,
w wyniku czego rośnie wartość sprzedaży eksportowej, a także mają znaczący
udział w imporcie, co wynika przede wszystkim z importu inwestycyjnego.
W związku z tym kraje Next 11 są zainteresowane jak największym napływem
BIZ i dlatego też podejmują działania prowadzące do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW TO SELECTED NEXT 11
COUNTRIES AND THE INVESTMENT POTENTIAL OF THESE COUNTRIES
Summary: The Next 11 are a group of countries – the leaders of the emerging markets
that consist of South Korea, Mexico, Indonesia, Turkey, Philippines, Egypt, Vietnam,
Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Iran. In the article the subject of interest are the following countries: South Korea, Mexico, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and
Iran. The Next 11 are considered to be the countries which will begin the next cycle of
growth in emerging markets. Important factors support this argument, such as: diversified and rapidly developing economies, more and more open markets and increased interest of foreign investors. The size and dynamics of foreign direct investment to the select N-11 show a large variation of this process in the years 2005-2014. The select N-11
are interested in the greatest inflow of FDI possible and therefore undertake measures
required to eliminate barriers and to provide favorable conditions for foreign investors.
Keywords: foreign direct investment, investment climate, the select Next 11 countries.

