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Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce
œwiatowej na przyk³adzie us³ug transportowych,
gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci
Rozwój us³ug z zakresu transportu, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci odgrywa g³ówn¹ rolê
w internalizacji ³añcuchów logistycznych oraz w rozwoju infrastruktury gospodarczej na œwiecie.
Zjawisko to ma implikacje dla rozwoju gospodarczego krajów w ramach umiêdzynarodowienia
dzia³alnoœci firm w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci, które wspierane jest m.in.
przez przep³ywy bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Celem artyku³u jest zaprezentowanie przep³ywów BIZ oraz przedstawienie znaczenia dzia³alnoœci korporacji transnarodowych
dla sektora transportu, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci, w kontekœcie czynników
wp³ywaj¹cych na wzrost BIZ analizowanego sektora w gospodarce œwiatowej. Artyku³ zosta³ napisany g³ównie na podstawie danych statystycznych raportu UNCTAD.

Foreign direct investment in the world economy
as exemplified by transport,
storage and telecommunication services
Development of services in transport, storage and telecommunications plays a leading role in the
internalization of logistics chains or in the development of economic infrastructure in the world.
This phenomenon has implications for the economic development of countries in terms of the internalization of companies in the transport, storage and telecommunications, which is supported
by the flows of foreign direct investment (FDI). This article aims to present the flows FDI and to
present the significance of the activities of transnational corporation for the transport, storage
and telecommunication sector, in the perspective of factors affecting the growth of FDI of the analyzed sector in the global economy. The article was based mainly on statistical data from the
UNCTAD report.
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Wprowadzenie
Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) s¹ jedn¹ z podstawowych form
przep³ywów kapita³owych w gospodarce œwiatowej. Pojêcie BIZ zosta³o szeroko
opisane zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Pomimo wystêpuj¹cych ró¿nic w przytaczanych przez autorów definicji BIZ, jedn¹ z najczêœciej
wymienianych jest definicja BIZ wed³ug OECD. Zgodnie z definicj¹ OECD „(...)
Przedsiêbiorstwo powsta³e w wyniku bezpoœrednich inwestycji jest definiowane
jako takie, w którym pojedynczy inwestor zagraniczny kontroluje 10% lub wiêcej
zwyk³ych udzia³ów lub kapita³u uprawniaj¹cego do g³osowania, albo ma efektywny wp³yw na zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Dopuszcza siê elastyczne traktowanie limitu 10% w niektórych sytuacjach, kiedy mog¹ byæ wziête pod uwagê
inne czynniki determinuj¹ce wyst¹pienie stosunków typowych dla bezpoœrednich inwestycji (np. reprezentacja w radzie dyrektorów, udzia³ w procesie podejmowania decyzji, materialne transakcje wewn¹trzfirmowe) (...)” [Witkowska,
1996, s. 13].
Przyjmuje siê, ¿e ekspansja BIZ w gospodarce œwiatowej rozpoczyna siê po
1945 r. Rozwój BIZ mo¿na praktycznie podzieliæ na 3 okresy czasowe, w których
wielkoœæ oraz struktura geograficzna zmienia³a siê w sposób charakterystyczny
i w zwi¹zku z tym wyró¿nia siê:
– wyzwanie amerykañskie (zjawisko nazwane przez francuskiego ekonomistê
J.J. Sercan-Schreibera) przypadaj¹ce na lata 1945–1973 – okres ten charakteryzuje
siê ekspansj¹ kapita³u amerykañskiego na rynki europejskie [Kisiel-£owczyc,
1994, s. 102];
– wyzwanie europejskie przypadaj¹ce na lata 1973–1989 – okres ten charakteryzuje siê przede wszystkim nap³ywem europejskich BIZ do Stanów Zjednoczonych A.P. [Kisiel-£owczyc, 1994, s. 102–104];
– wyzwanie krajów œrednio rozwiniêtych (nazwane przez Autorkê), które rozpoczê³o siê w 1989 r.
W okresie ostatnich 20 lat nastêpuje znaczna intensyfikacja dzia³alnoœci BIZ
w gospodarce œwiatowej. Na sytuacjê tê maj¹ wp³yw przede wszystkim fuzje oraz
transformacje gospodarcze w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Okres ten
charakteryzuje siê tendencj¹ wzrostow¹, a na koniec 2010 r. wielkoœæ BIZ zosta³a
odnotowana na ponad 1 bln USD [World Investment Report, 2010a, 2010b]. Wielkoœæ ta nie jest jednak najwy¿sz¹, jakie osi¹gnê³y BIZ w ostatnich latach. Tendencja wzrostowa BIZ za³amywa³a siê kilkakrotnie, a ostatni spadek strumieni BIZ
zosta³ odnotowany w 2008 r. (spadek o 15,3% BIZ w porównaniu z 2007 r.), który
utrzyma³ siê równie¿ w roku 2009 (spadek o 37% BIZ w porównaniu z 2008 r.)
[World Investment Report, 2010a, 2010b]. Na sytuacjê tê maj¹ zdecydowanie du¿y
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wp³yw skutki kryzysu œwiatowego i gospodarczego, a skalê tego zjawiska przybli¿aj¹ nastêpuj¹ce informacje:
– Najwiêksza skala spadku w nap³ywie BIZ jest odczuwalna w krajach wysoko
rozwiniêtych, które w ca³ej historii przep³ywów BIZ w gospodarce œwiatowej
s¹ zarówno g³ównymi odbiorcami kapita³u zagranicznego, jak i inwestorami
kapita³u poza granicami swojego kraju. Spadek w nap³ywach i odp³ywach BIZ
w 2010 r. wzglêdem 2007 r. w krajach wysoko rozwiniêtych wyniós³ odpowiednio 54% i 49% [World Investment Report, 2010a, 2010b].
– Kraje rozwijaj¹ce siê, których znaczenie w przep³ywach kapita³owych w gospodarce œwiatowej wzrasta po 1989 r., równie¿ znalaz³y siê w fazie spadkowej
przep³ywów kapita³owych, aczkolwiek by³ on ju¿ znacznie mniejszy w porównaniu z krajami wysoko rozwiniêtymi. Spadek ten w 2009 r. wzglêdem 2007 r.
wyniós³ po stronie nap³ywów BIZ 22%, a po stronie odp³ywów 15%. Z kolei
w 2010 r. mo¿na zaobserwowaæ niewielkie o¿ywienie w przep³ywach BIZ
w analizowanym regionie, których wartoœæ jest zbli¿ona do 2007 r. Grupa krajów rozwijaj¹cych siê, które przyci¹gaj¹ w ostatnim czasie najwiêcej inwestycji
zagranicznych skupia siê w trzech regionach œwiata, czyli w: Ameryce Po³udniowej, Azji Po³udniowo-Wschodniej oraz Europie Po³udniowej i Œrodkowo-Wschodniej. Na szczególn¹ uwagê w analizie BIZ krajów rozwijaj¹cych siê
zas³uguj¹ inwestycje w grupie krajów BRIC, czyli w: Rosji, Brazylii, Indiach
i Chinach. Pomimo ¿e wartoœæ nap³ywów BIZ do krajów BRIC spad³a w latach
2007–2009 o 10,6 %, to udzia³ tych krajów w lokowaniu BIZ na œwiecie wzrós³
z poziomu 9,8% w 2007 r. do 16,7% w 2009 r. [World Investment Report, 2010a,
2010b].
– Zawirowania na rynku finansowym równie¿ w sposób niekorzystny wp³ynê³y
na wielkoœæ BIZ w Polsce. Wed³ug World Investment Report w 2009 r. do Polski
nap³yn¹³ kapita³ w wysokoœci 11 395 mld USD [World Investment Report,
2010a, 2010b]. Polska w ten sposób zosta³a liderem, na tle tzw. nowych krajów
UE, przyci¹gaj¹cych najwiêksze wartoœci BIZ oraz utrzyma³a pozycjê „zielonej
wyspy” w dobie globalnej recesji. Wed³ug danych NBP dotycz¹cych wartoœci
nap³ywu kapita³u zagranicznego wielkoœæ BIZ zosta³a oszacowana w 2009 r. na
12 379,8 mln USD, czyli o 8,6% wiêcej BIZ po stronie nap³ywu kapita³u w porównaniu z danymi UNCTAD [NBP, 2009, s. 71]. W zale¿noœci od Ÿród³a dane
na temat BIZ mog¹ siê znacznie ró¿niæ [Andrzejczak, 2008, s. 110].
W gospodarce œwiatowej mo¿liwoœæ wykorzystania us³ug z zakresu transportu,
gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci jako strategii dla firm, mo¿e byæ uzale¿niona
m.in. od rozwoju form internalizacji zarz¹dzania infrastruktury gospodarczej
oraz od wzrostu BIZ [Go³embska, 2006, s. 16]. BIZ w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci w tym kontekœcie mog¹ przyczyniaæ siê m.in. do:
– rozwoju gospodarczego krajów lokaty BIZ, przede wszystkich w przypadku
krajów rozwijaj¹cych siê;
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– umiêdzynarodowienia siê ³añcuchów logistycznych;
– transferu technologii do ³añcucha logistycznego [Tyc-Szmil, 2006, s. 126].
Z danych UNCTAD wynika, ¿e BIZ w transporcie, gospodarce magazynowej
i ³¹cznoœci charakteryzuj¹ siê tendencj¹ wzrostow¹, na któr¹ maj¹ wp³yw m.in.
alokacja sektorowa oraz dzia³alnoœæ korporacji transnarodowych. Dlatego te¿, celem artyku³u jest zaprezentowanie wymienionych powy¿ej czynników, które
maj¹ du¿e znaczenie w gospodarce œwiatowej na kszta³towanie siê przep³ywów
BIZ w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci. Nie jest jednak mo¿liwe
zaprezentowanie w ramach niniejszej publikacji, wszystkich czynników warunkuj¹cych ich rozwój, lecz jedynie zasygnalizowanie tych najbardziej znacz¹cych
i œciœle zwi¹zanych z problematyk¹ BIZ.

1. Stan i struktura geograficzna przep³ywów BIZ w transporcie,
gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci w gospodarce œwiatowej
Z ekonomicznego punktu widzenia kryterium sektorowego podzia³u BIZ jest
jednym z najbardziej znacz¹cych od strony oddzia³ywania BIZ na gospodarkê
kraju lokaty [Tyc-Szmil, 2006, s. 121]. Wed³ug raportów World Investment Report
na przestrzeni ostatnich lat zauwa¿alna jest tendencja do przesuwania siê BIZ
z sektora produkcji w kierunku us³ug. G³ównym sektorem us³ug kumuluj¹cym
najwiêksz¹ wartoœæ BIZ s¹ us³ugi finansowe i dzia³alnoœæ biznesowa, które ³¹cznie
w latach 2007–2009 zgromadzi³y blisko 651 mld USD po stronie BIZ nap³ywaj¹cych i 820 mld USD po stronie BIZ odp³ywaj¹cych z ogó³u krajów. Analogiczny
trend wzrostowy na przestrzeni ostatnich 20 lat mo¿na zaobserwowaæ równie¿
w us³ugach transportowych, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci, które osi¹gnê³y
poziom odpowiednio 77 mld USD w przypadku BIZ nap³ywaj¹cych i 88 mld USD
dla BIZ odp³ywaj¹cych w gospodarce œwiatowej (tabela 1). Jest to ich 12-krotny
wzrost w stosunku do lat 1990-1992 zarówno po stronie nap³ywów i odp³ywów
BIZ. Sektor ten stanowi prawie 8% udzia³ BIZ w strukturze us³ug na œwiecie. Skala
tego wzrostu by³aby znacznie wiêksza, gdyby nie skutki kryzysu œwiatowego.
Negatywny bilans œwiatowego kryzysu finansowego i gospodarczego mia³
równie¿ prze³o¿enie na spadkow¹ tendencjê struktury sektorowej BIZ w us³ugach.
Wszystkie g³ówne sektory us³ug BIZ (czyli: biznes, finanse, transport, magazynowanie i ³¹cznoœæ, media) odnotowa³y tendencjê spadkow¹, choæ spadek ten odbywa³ siê w ró¿nym tempie.
Struktura geograficzna us³ug w zakresie transportu, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci, tak jak i w przypadku globalnych przep³ywów BIZ w gospodarce
œwiatowej, koncentruje siê w krajach wysoko rozwiniêtych. W latach 2007–2009,
udzia³ krajów wysoko rozwiniêtych jako miejsca lokaty BIZ w analizowanej bran¿y wyniós³ 97,7%.
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Tabela 1. Struktura geograficzna us³ug transportowych, gospodarki magazynowej
i ³¹cznoœci w latach: 1990–1992, 2003–2005 oraz 2007–2009 (w mln USD)
Okres

Wyszczególnienie

Us³ugi transportowe, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoœæ
nap³ywy BIZ

2007–2009

Kraje wysoko rozwiniête

52 015

79 797

Kraje rozwijaj¹ce siê

21 946

8 039

2 841

278

1 633 357

1 751 946

Kraje wysoko rozwiniête

30 903

35 027

Kraje rozwijaj¹ce siê

11 504

1 393

1 558

-45

750 657

758 854

3 432

6 571

2117

12

18

–

214 087

175 893

Europa Œrodkowo-Wschodnia i CIS
Œwiat

2003–2005

Europa Œrodkowo-Wschodnia i CIS
Œwiat
Kraje wysoko rozwiniête

1990–1992

odp³ywy BIZ

Kraje rozwijaj¹ce siê
Europa Œrodkowo-Wschodnia i CIS
Œwiat

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [World Investment Report, 2007, s. 227–228; 2011a, 2011b].

Natomiast stosunek BIZ wyp³ywaj¹cych z krajów wysoko rozwiniêtych do
ogó³u BIZ w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci za granic¹ kszta³towa³ siê na poziomie 90,6%, i analogicznie dla krajów rozwijaj¹cych siê 9,4%.
O tak wysokim zaanga¿owaniu BIZ pochodz¹cych przede wszystkim z krajów
wysoko rozwiniêtych w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci mo¿e
œwiadczyæ mo¿liwoœæ wykorzystywania przez firmy swoich przewag konkurencyjnych w postaci posiadania nie tylko w³asnej bazy kapita³owej, ale równie¿ wynikaj¹cych m.in. z nowoczesnych metod zarz¹dzania oraz wy¿szej technologii
posiadanych produktów1. Firmy te wówczas maj¹ mo¿liwoœæ konkurowania
w odmiennym otoczeniu z innymi podmiotami kraju lokaty kapita³u.
W przypadku krajów rozwijaj¹cych siê odp³ywy BIZ z zakresu transportu,
gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci w stosunku do ogó³u przep³ywów BIZ nie
maj¹ wiêkszego znaczenia dla rozwoju tych us³ug w gospodarce œwiatowej. Sytuacja ta jednak powoli ulega zmianie na korzyœæ krajów rozwijaj¹cych siê. Dla porównania w latach 2003–2005 stosunek wyp³ywaj¹cych BIZ w transporcie,
gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci do ogó³u BIZ pochodz¹cych z krajów rozwijaj¹cych siê wyniós³ 0,2% oraz 1,7% po stronie BIZ nap³ywaj¹cych do krajów loka1 Odniesienie do analizowanego zjawiska mo¿na równie¿ odnaleŸæ w teoriach BIZ wynikaj¹cych
z niedoskona³oœci struktury rynku, ze szczególnym uwzglêdnieniem teorii S.H. Hymera [Andrzejczak, 2008, s. 43–51].
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ty. Z kolei w latach 1990-1992 przep³ywy BIZ w zakresie analizowanych us³ug
transportowych, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci w przypadku krajów rozwijaj¹cych siê kszta³towa³y siê w nastêpuj¹cy sposób: 0,001% po stronie BIZ
wyp³ywaj¹cych oraz 1% po stronie nap³ywaj¹cych w stosunku do ca³oœci bezpoœrednich inwestycji zagranicznych krajów.

2. Dzia³alnoœæ korporacji transnarodowych z zakresu transportu,
gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci
Dzia³alnoœæ korporacji transnarodowych w ostatnim 20-leciu sta³a siê g³ównym Ÿród³em rozwoju BIZ. Korporacje transnarodowe s¹ równie¿ najpotê¿niejsz¹ si³¹ kszta³tuj¹c¹ rozwój gospodarki œwiatowej. Dlatego te¿ warto przyjrzeæ
siê ekspansji korporacji transnarodowych w obszarze analizowanych us³ug.
Wed³ug raportu UNCTAD korporacje transnarodowe z krajów wysoko rozwiniêtych maj¹ wci¹¿ najwiêkszy udzia³ w tworzeniu listy 100 najwiêkszych niefinansowych korporacji transnarodowych na œwiecie. Ranking ten obejmuje
g³ównie firmy z krajów UE (60), a nastêpnie ze Stanów Zjednoczonych (16) i Japonii (9) [World Investment Report, 2010 c]. Lista ta zdominowana jest przede wszystkim przez firmy z przemys³u paliwowego, elektrycznego i motoryzacyjnego.
Na liœcie z 2008 r. znajduje siê a¿ 9 firm z zakresu transportu, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci, z czego a¿ 7 pochodzi z sektora ³¹cznoœci. Najwy¿ej na liœcie,
na miejscu trzecim, uplasowa³a siê firma Vodafone Plc Group, œwiadcz¹ca us³ugi
z zakresu ³¹cznoœci, która od wielu lat znajduje siê w czo³ówce œwiatowego rankingu korporacji transnarodowych (tabela 2) [World Investment Report, 2010 c].
Pomimo ¿e dzia³alnoœæ korporacji transnarodowych w gospodarce œwiatowej
jest zdominowana przez kraje wysoko rozwiniête, nast¹pi³ wyraŸny wzrost
dzia³alnoœci miêdzynarodowej korporacji transnarodowych z krajów rozwijaj¹cych siê. W raporcie UNCTAD mo¿na równie¿ odnaleŸæ listê 100 najwiêkszych korporacji transnarodowych niefinansowych z krajów rozwijaj¹cych siê.
Wzrost aktywnoœci zagranicznej inwestorów zdecydowanie nale¿y do krajów
Azji, ze szczególnym uwzglêdnieniem Chin, kraju skupiaj¹cego najwiêksz¹ iloœæ
korporacji transnarodowych. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na coraz odwa¿niejsz¹ ekspansjê koncernów pochodz¹cych z Chin i Rosji. Kraje te decyduj¹ siê
na lokowanie BIZ niezale¿nie od poziomu rozwoju gospodarczego kraju docelowego [Wancio, 2010, s. 22].
Przy zdecydowanej ró¿norodnoœci bran¿ na liœcie 100 najwiêkszych niefinansowych korporacji transnarodowych krajów rozwijaj¹cych siê znajduje siê 15 firm
z zakresu transportu, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci. Tak jak i w przypadku
korporacji transnarodowych z zakresu transportu, gospodarki magazynowej
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i ³¹cznoœci dla krajów wysoko rozwiniêtych, w rankingu dominuj¹ koncerny
œwiadcz¹ce us³ugi z zakresu ³¹cznoœci (11), takie jak np. Orascom Telecom Holding
(Egipt), JSFC Sistema (Rosja), Telefonom De Mexico S.A. De C.V. (Meksyk) i odgrywaj¹ one stosunkowo najwiêksz¹ rolê w ekspansji na rynki miêdzynarodowe.
Tabela 2. Wykaz najwiêkszych korporacji transnarodowych us³ug transportu, gospodarki
magazynowej i ³¹cznoœci na œwiecie sklasyfikowanych wed³ug wartoœci zagranicznych
aktywów w 2008 r. (w mln USD)

Lp. wg
UNCTAD

Aktywa
Nazwa
firmy

Pañstwo

Us³ugi

Personel

Sprzeda¿

zagrazagrazagraogó³em
ogó³em
ogó³em
niczna
niczny
niczne

1

Vodafone
Group Plc

Wielka
Brytania

£¹cznoœæ

2

Telefonia SA

Hiszpania

£¹cznoœæ

95446 139034 197096 251775

54124

84778

3

Deutsche
Telekom AG

Niemcy

£¹cznoœæ

95019 171385

96034 227747

47960

90221

4

France
Telecom

Francja

£¹cznoœæ

81378 132630

83795 186049

36465

78256

5

Vivendi
Universal

Francja

£¹cznoœæ

35879

78867

30135

44243

13789

37150

6

Liberty
Globar Inc

Stany
Zjednoczone A.P.

£¹cznoœæ

33904

33986

13128

22300

10561

10561

7

Deutsche
Post AG

Niemcy

Transport
i gospodarka magazynowa

30765 365990 283699 451515

55170

79699

8

Telia Sonera
AB

Szwecja

£¹cznoœæ

29067

33688

19885

30037

10265

15707

9

China Ocean
Shipping
Chiny
(Group)
Company

Transport
i gospodarka magazynowa

28066

36253

4581

69648

18041

27431

201570 218955

68747

69097 60 197

69250

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [World Investment Report, 2010c].

Niestety silne skutki kryzysu finansowego odczu³y równie¿ wielkie koncerny
dzia³aj¹ce w gospodarce œwiatowej. W 2008 r., 85% biznesmenów najwiêkszych
korporacji na œwiecie stwierdzi³o, ¿e globalne spowolnienie gospodarcze wymusi³o na nich ciêcia w miêdzynarodowych planach inwestycyjnych, a zyski tych
firm spad³y a¿ o 25% [World Investment Report, 2009].
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W celu pe³niejszego zobrazowania ekspansji korporacji transnarodowych
w gospodarce œwiatowej wykorzystuje siê wskaŸnik transnacjonalizacji (TNI),
który ma na celu dostarczaæ informacji na temat rozwoju inwestycji w skali miêdzynarodowej2. Najwy¿sze indywidualne wskaŸniki TNI z zakresu transportu,
gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci dla najwiêkszych korporacji transnarodowych w gospodarce œwiatowej zosta³y odnotowane w przypadku takich firm jak
np. Vodafone Group Plc (88,6%), Liberty Global Inc (86,2%) i TeliaSonera AB
(72,6%). Wszystkie te firmy pochodz¹ z krajów wysoko rozwiniêtych (odpowiednio z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczony A.P., Szwecji) i œwiadcz¹ us³ugi z zakresu ³¹cznoœci.
UNCTAD podejmuje równie¿ próbê zwrócenia uwagi na znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju infrastruktury w krajach rozwijaj¹cych siê poprzez inwestycje z grupy firm zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ w transporcie,
gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci. Kraje rozwijaj¹ce siê maj¹ ogromne potrzeby dotycz¹ce rozwoju infrastruktury, takiej jak: dostêp do portów, dróg i dostaw
energii elektrycznej, aczkolwiek posiadaj¹ zbyt ma³e œrodki finansowe do przyci¹gniêcia lub zmaksymalizowania dzia³alnoœci korporacji transnarodowych
zaanga¿owanych w rozwój infrastruktury. Dlatego te¿, UNCTAD zaleca wspólny
wysi³ek zarówno spo³ecznoœci miêdzynarodowej, jak i krajów zainteresowanych
przyci¹gniêciem inwestorów zagranicznych w celu lepszego wykorzystania œrodków prywatnych, w tym p³yn¹cych z dzia³alnoœci korporacji transnarodowych,
na rozwój infrastruktury. W przeciwnym razie kraje rozwijaj¹ce siê nie bêd¹
w stanie przy³¹czyæ siê do gospodarki œwiatowej, chocia¿by poprzez eksport swoich towarów po konkurencyjnych cenach, bez posiadania odpowiedniej infrastruktury [World Investment Report, 2008].
W latach 1990–2006 wielkoœæ zobowi¹zañ dotycz¹cych infrastruktury za poœrednictwem BIZ wzros³a 29-krotnie i wynios³a 199 mld USD. A¿ cztery pi¹te wszystkich
zobowi¹zañ inwestycyjnych dotyczy³o budowy infrastruktury ³¹cznoœci i energetycznej. Zdecydowanie mniej inwestycji dotyczy³o us³ug transportowych oraz
budowy kanalizacji [World Investment Report, 2008]. W latach 90. inwestycje tego
typu realizowane by³y g³ównie w Ameryce Po³udniowej i na Karaibach. Zainteresowanie inwestycjami w infrastrukturê spowodowane by³o prywatyzacj¹ obiektów u¿ytecznoœci publicznej w wielu krajach tego regionu. Dla porównania raport UNCTAD podaje, ¿e na prze³omie XIX i XX w. wiêkszoœæ inwestycji dotycz¹cych budowy infrastruktury kierowanych by³o wówczas do regionu Azji
i Afryki [World Investment Report, 2008].
Udzia³ korporacji transnarodowych w inwestycjach z zakresu transportu, gospodarki magazynowej i ³¹cznoœci powinien przede wszystkim uzupe³niaæ roz2 WskaŸnik TNI mierzony jest udzia³em aktywów zagranicznych, sprzeda¿y i zatrudnienia za
granic¹ w ca³kowitych aktywach, sprzeda¿y i zatrudnieniu [World Investment Report, 2010c].
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wój infrastruktury krajów rozwijaj¹cych siê, a nie zastêpowaæ w budowie firm
krajowych, które zosta³y do tego celu powo³ane. Przy takim za³o¿eniu koncerny
maj¹ przyczyniaæ siê do: transferu technologii, zarz¹dzania know-how, zwiêkszenia us³ug infrastruktury, zwiêkszenia dostaw i poprawy jakoœci. Rozwój infrastruktury w krajach rozwijaj¹cych siê musi byæ równie¿ wsparty dobrym klimatem inwestycyjnym, w tym przede wszystkim dobr¹ jakoœci¹ ram instytucjonalnych
i prawnych krajów oraz mo¿liwoœciami technicznymi krajów przyjmuj¹cych BIZ.
W sytuacji, gdy inwestorzy zagraniczni bêd¹ przyci¹gani do budowy infrastruktury za wszelk¹ cenê, rozwój inwestycji mo¿e zakoñczyæ siê niepowodzeniem, co
mo¿e skutkowaæ ograniczon¹ dostêpnoœci¹ do infrastruktury i wzrostem cen infrastruktury [World Investment Report, 2008].
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