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Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce
– wstêpne wyniki badañ
W ostatnich latach na coraz szersz¹ skalê mo¿na w Polsce obserwowaæ ekspansjê przedsiêbiorstw
w formie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Ten relatywnie nowy trend œwiadczy
o rozwoju polskiej gospodarki i zmianie jej pozycji konkurencyjnej i inwestycyjnej (w kontekœcie
IDP) w skali miêdzynarodowej. Celem artyku³u jest okreœlenie skali bezpoœrednich inwestycji zagranicznych podejmowanych przez przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w Polsce, ich struktury, kierunków, a tak¿e motywacji inwestorów. Badanie wykonano na podstawie danych statystycznych
GUS. Zakres czasowy analizy – rok 2009 – podyktowany by³ dostêpnoœci¹ danych. S¹ to najnowsze dane dostêpne w momencie przygotowywania artyku³u. Wstêpne wyniki badañ wskazuj¹,
¿e polskie bezpoœrednie inwestycje zagraniczne kierowane s¹ przede wszystkim do krajów
oœciennych, ale tak¿e wybranych gospodarek rozwiniêtych UE, przede wszystkim w celu zdobycia lokalnych rynków. Jednak wychodz¹ce z Polski BIZ s¹ w znacznej mierze inwestycjami podejmowanymi przez dzia³aj¹ce w Polsce miêdzynarodowe grupy kapita³owe, a nie przez
przedsiêbiorstwa z kapita³em polskim.

Foreign direct investments of entities operating in Poland
– preliminary results
In recent years, a growing trend of expansion in the form of foreign direct investment (FDI) of
companies operating in Poland can be observed. This relatively new tendency indicates a development of the Polish economy and the change of its competitive and investment (in terms of IDP)
position on an international scale. The aim of this article is to describe the scale, structure and directions of FDI undertaken by Polish companies, as well as the motivations of investors. The study
is based on statistical data provided by the Central Statistics Office (GUS). The time span of an
analysis – year 2009 – was determined by data availability. These are the latest data available at the
time of writing. Poland is no longer just a recipient of international capital, but it is also becoming
an exporter. Investments are directed primarily to neighboring countries, primarily in order to
gain the local market. However, the analysis shows that in primary outward FDI is undertaken by
companies belonging to international capital groups operating in Poland and not companies with
the Polish capital.
Keywords: outward and inward FDI, Poland
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Wprowadzenie
W ostatnich latach na coraz szersz¹ skalê obserwowaæ mo¿na ekspansjê
polskich przedsiêbiorstw w formie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
Ten relatywnie nowy kierunek œwiadczy o rozwoju polskiej gospodarki i zmianie jej pozycji konkurencyjnej i inwestycyjnej w skali miêdzynarodowej.
Celem artyku³u jest okreœlenie Ÿróde³ miêdzynarodowej ekspansji przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce w formie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych,
skali podejmowanych BIZ, ich struktury, kierunków, a tak¿e motywacji inwes-torów.
Artyku³ podzielono na trzy czêœci. W pierwszej podjêto próbê okreœlenia mechanizmów stymuluj¹cych podejmowanie BIZ przez przedsiêbiorstwa w œwietle zachodz¹cych w gospodarce zmian mikro- i makroekonomicznych. W czêœci
drugiej i trzeciej zaprezentowano podstawowe informacje o strukturze spó³ek podejmuj¹cych BIZ oraz ich jednostkach zagranicznych.
Czêœæ empiryczna artyku³u zosta³a przygotowana na podstawie statystyk
GUS. ród³o to wybrano ze wzglêdu na mo¿liwoœæ przedstawienia problematyki
BIZ w ujêciu wojewódzkim i bran¿owym. Dodatkowo, mo¿liwe by³o porównanie
danych o BIZ nap³ywaj¹cych i wyp³ywaj¹cych z Polski w celu okreœlenia zale¿noœci skali BIZ podejmowanych przez polskie przedsiêbiorstwa (tj. spó³ki-rezydentów polskich) od nap³ywu BIZ do Polski. Badanie oparto na danych z 2009 r. S¹ to
najnowsze informacje dostêpne w momencie przygotowywania artyku³u.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dane GUS maj¹ ca³y szereg niedoskona³oœci. Po
pierwsze, zakres publikowanych informacji jest bardzo ograniczony. Raporty
o dzia³alnoœci podmiotów posiadaj¹cych udzia³y w jednostkach zagranicznych
dostêpne s¹ dopiero od 2008 r. i zawieraj¹ relatywnie niewiele informacji. Po drugie, publikowane dane s¹ niedoszacowane. GUS dysponuje informacjami tylko
o tych przedsiêbiorstwach, które wywi¹za³y siê z obowi¹zku sprawozdawczego
(formularz KZZ). Nie ma mo¿liwoœci uzyskania, choæby przybli¿onych, szacunkowych informacji o pozosta³ych podmiotach.

1. ród³a miêdzynarodowej ekspansji przedsiêbiorstw krajowych
Zwiêkszenie aktywnoœci w zakresie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ) podmiotów zarejestrowanych w Polsce mo¿na przypisaæ w ró¿nym stopniu
wielu mechanizmom o charakterze makro- i mikroekonomicznym. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ:
1) rozwój gospodarczy i wynikaj¹ce z niego zmiany struktury przewag komparatywnych modelowo opisane w koncepcji IDP J.H Dunninga oraz T. Ozawy
– perspektywa makroekonomiczna;
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2) rozwój przedsiêbiorstw krajowych oraz systematyczna poprawa atutów
w³asnoœciowych i konkurencyjnych spowodowana wzmo¿on¹ konkurencj¹
ze strony pojawiaj¹cych siê w danej gospodarce inwestorów zagranicznych –
perspektywa mikroekonomiczna;
3) wzmo¿on¹ aktywnoœæ korporacji transnarodowych, które lokuj¹ siê w danej
gospodarce, a nastêpnie za poœrednictwem filii-rezydentów dokonuj¹ kolejnych inwestycji.
Proces rozwoju i wzrostu gospodarczego, szczególnie w warunkach globalizacji, przyczynia siê do zmiany pozycji konkurencyjnej poszczególnych pañstw
na arenie miêdzynarodowej, co za tym idzie tak¿e ich pozycji inwestycyjnej. Na
gruncie koncepcji teoretycznych proces ten zosta³ opisany przez J.H. Dunninga
(model Investment Development Path – IDP), a tak¿e T. Ozawê.
W myœl rozwa¿añ J.H. Dunninga [Dunning, 1986; Dunning, Narula, 1996]
wraz z rozwojem nastêpuje zmiana przewag komparatywnych i gospodarki
przyci¹gaj¹ coraz bardziej kapita³och³onne i zaawansowane technologicznie inwestycje bezpoœrednie, a od pewnego poziomu tak¿e same staj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu dawcami kapita³u w formie BIZ. Jako miara fazy rozwoju gospodarki, obok PKB, u¿yty zosta³ syntetyczny wskaŸnik NOI (net outward investment)
bêd¹cy ró¿nic¹ miêdzy skumulowan¹ wartoœci¹ wyp³ywaj¹cych i nap³ywaj¹cych
bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do danego kraju. Zdaniem Dunninga
w kolejnych fazach rozwoju gospodarczego zmienia siê pozycja inwestycyjna gospodarki, a co za tym idzie, wartoœci wskaŸnika NOI (zob. tabela 1).
Zgodnie z modelem IDP, gospodarka staje siê eksporterem kapita³u w formie
BIZ w koñcu drugiej fazy, natomiast najbardziej dynamiczna ekspansja ma miejsce w fazie trzeciej i czwartej. Warto podkreœliæ, ¿e bezpoœrednie inwestycje zagraniczne kierowane s¹ przede wszystkim do gospodarek znajduj¹cych siê w ni¿szych fazach rozwoju, przede wszystkim w celu zdobycia rynku [Gorynia, Nowak, Wolniak, 2009].
Podobne rozwa¿ania prowadzi³ T. Ozawa [Ozawa, 1992]. Wyró¿ni³ on cztery
fazy rozwoju gospodarczego, opieraj¹c siê na typach posiadanych przez kraj
przewag komparatywnych [Wysokiñska, 2008]:
1) rozwój stymulowany prostymi czynnikami produkcji (produkcja pracoch³onna
i oparta na zasobach surowcowych – factor-driven stage) – inwestorzy zagraniczni poszukuj¹ g³ównie taniej si³y roboczej i zasobów surowcowych, eksport
BIZ praktycznie nie wystêpuje;
2) rozwój stymulowany inwestycjami (investment-driven stage) – inwestorzy poszukuj¹ zasobów wykwalifikowanej si³y roboczej, a ich dzia³alnoœæ zwiêksza
efektywnoœæ struktur produkcyjnych gospodarki; wyp³yw BIZ nastêpuje
w ograniczonym zakresie;
3) rozwój stymulowany innowacjami (innovation-driven stage) – inwestorzy poszukuj¹ zasobów strategicznych (np. najnowszych technologii), zaplecza ba-
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dawczego, kapita³u ludzkiego, BIZ lokuj¹ siê w bran¿ach innowacyjnych,
wysokiej techniki; przedsiêbiorstwa krajowe dysponuj¹ wystarczaj¹cymi
przewagami w³asnoœciowymi, aby podejmowaæ skutecznie inwestycje zagraniczne;
4) rozwój stymulowany technologiami informacyjnymi (information technologydriven stage) / faza dobrobytu (wealth-driven stage) – inwestycje dokonywane s¹
w poszukiwaniu aliansów strategicznych; gospodarka staje siê aktywnym
eksporterem BIZ.
Tabela 1. Koncepcja Investment Development Path (IDP) J.H. Dunninga – ujêcie modelowe
Faza rozwoju

Wyp³yw BIZ

Nap³yw BIZ

NOI

Faza 1

Praktycznie
nie wystêpuje

Powolny wzrost nap³ywu
BIZ nastawionych na wykorzystanie aktywów naturalnych kraju

Wartoœæ wskaŸnika
ujemna, powolny spadek
jego wartoœci

Faza 2

Wystêpuje pocz¹tkowo w ograniczonym
zakresie, systematycznie, ale bardzo powoli
wzrasta

Szybki wzrost nap³ywu
BIZ nastawionych na
zdobycie rynku i wykorzystanie tanich zasobów
(g³ównie pracy)

Wartoœæ wskaŸnika ujemna,
pocz¹tkowo szybki spadek
jego wartoœci, pod
koniec fazy tempo spadku
zmniejsza siê

Faza 3

Spowolnienie tempa
nap³ywu BIZ. Nowe
Znaczny wzrost tempa
inwestycje nastawione
wyp³ywu BIZ
na poszukiwanie efektywnoœci

Wartoœæ wskaŸnika nadal
ujemna, ale nastêpuje systematyczny jej wzrost

Faza 4

Spowolnienie nap³ywu
Szybki wzrost tempa (i
BIZ. Nowe inwestycje nawartoœci) wyp³ywu
stawione na poszukiwanie
BIZ
aktywów strategicznych

Wartoœæ wskaŸnika
dodatnia

Faza 5

Dalszy wzrost wartoœci wyp³ywu BIZ

Wartoœæ wskaŸnika
oscyluje oko³o zera

Dalszy wzrost wartoœci
nap³ywu BIZ

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Gorynia, Nowak, Wolniak, 2009].

Pocz¹tkowo kraje nisko rozwiniête przyci¹gaj¹ BIZ wykorzystuj¹ce lokalne
zasoby surowcowe i tani¹ si³ê robocz¹, jednak same nie podejmuj¹ inwestycji za
granic¹. Wraz procesem industrializacji i przesuwania siê przewag komparatywnych z ga³êzi pracoch³onnych do kapita³och³onnych, zmieniaj¹ siê motywy lokowania BIZ. W krajach najwy¿ej rozwiniêtych inwestorzy poszukuj¹ zasobów
strategicznych, takich jak dostêp do najnowszych technologii, zaplecza badawczego, kapita³u ludzkiego. Jednoczeœnie zakumulowane w gospodarce aktywa
staj¹ siê podstaw¹ skutecznej ekspansji miêdzynarodowej przedsiêbiorstw
krajowych.
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Prowadzone na podstawie powy¿szych modeli badania empiryczne [Gorynia, Nowak, Wolniak, 2007; Wysokiñska, 2008] potwierdzaj¹, ¿e gospodarka Polski znajduje siê odpowiednio na koñcu fazy 2 lub w pocz¹tkach fazy 3 –
w zale¿noœci od analizowanej bran¿y i u¿ytych mierników. Coraz wiêksza aktywnoœæ miêdzynarodowa przedsiêbiorstw krajowych wydaje siê wiêc naturaln¹
konsekwencj¹ zmieniaj¹cej siê struktury posiadanych przez gospodarkê aktywów i przewag komparatywnych. Nasycanie rynku krajowego i wzrost kosztów
wytwarzania sprawia, ¿e przedsiêbiorcy krajowi poszukuj¹ brakuj¹cych atutów
lokalizacyjnych na rynkach zagranicznych.
Warto zwróciæ tak¿e uwagê na bardziej mikroekonomiczny mechanizm pobudzania dzia³alnoœci globalnej (internacjonalizacji) przedsiêbiorstw krajowych.
Na skutek wejœcia na rynek krajowy przedsiêbiorstw zagranicznych s¹ one wystawione na siln¹ konkurencjê i musz¹ dostosowaæ swoje dzia³ania do nowych, zaostrzonych warunków. Najs³absze z nich wypadn¹ z rynku, jednak, te które
dysponuj¹ odpowiednimi atutami mog¹ podj¹æ skuteczn¹ walkê o przetrwanie
w ramach wybranej opcji strategicznej: konfrontacji lub kooperacji z inwestorami
zagranicznymi [Gorynia, Wolniak, 2000; Gorynia (red.), 2005; Go³êbiowski, 2005;
K³ysik-Uryszek, 2010].
W przypadku, gdy spó³ka posiada wy³¹cznie przewagi wynikaj¹ce ze znajomoœci lokalnego rynku, dostawców i konsumentów, najkorzystniejsz¹ strategi¹
mo¿e okazaæ siê wspó³praca z inwestorem poszukuj¹cym takich w³aœnie atutów.
Jeœli jednak firma posiada wystarczaj¹ce zdolnoœci produkcyjne i organizacyjne
na wszystkich etapach tworzenia wartoœci, wówczas mo¿e podj¹æ skuteczn¹ walkê konkurencyjn¹ z inwestorem zagranicznym i to nie tylko na rynku krajowym,
ale tak¿e zagranicznym. Z uwagi na fakt, ¿e po wejœciu nowego konkurenta na rynek lokalny przedsiêbiorstwo zawsze utraci jego czêœæ, poszukiwanie nowych
mo¿liwoœci wzrostu jest naturalne. Zatem wejœcie inwestora zagranicznego mobilizuje najsilniejsze lokalne firmy do internacjonalizacji i przyczynia siê do poprawy pozycji konkurencyjnej gospodarki, tak¿e w wymiarze globalnym.
Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ sytuacji, ¿e wzrost zaanga¿owania danej gospodarki w inwestycje bezpoœrednie za granic¹ bêdzie wynika³ bezpoœrednio
z dzia³alnoœci ulokowanych w niej filii korporacji miêdzynarodowych. Filie te
maj¹ bowiem status rezydentów kraju goszcz¹cego, zatem ich inwestycje bêd¹
w sprawozdawczoœci ujmowane jako BIZ wyp³ywaj¹ce z danej gospodarki. Jest to
o tyle myl¹ce, ¿e inwestycje te nie wynikaj¹ z atutów konkurencyjnych wypracowanych w danym kraju tylko z przewag w³asnoœciowych ca³ej korporacji. Mog¹
byæ wiêc niezale¿ne od poziomu rozwoju gospodarczego. Zjawisko ekspansji
miêdzynarodowej korporacji za poœrednictwem spó³ek-córek zlokalizowanych
w ró¿nych krajach jest doœæ powszechne. Dla przyk³adu, w Austrii znaczna czêœæ
wychodz¹cych BIZ to w³aœnie inwestycje miêdzynarodowych grup kapita³owych, a nie przedsiêbiorstw z kapita³em krajowym [Gorynia, Nowak, Wolniak, 2007].
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2. Struktura podmiotów krajowych podejmuj¹cych bezpoœrednie
inwestycje zagraniczne
W 2009 r. 1313 przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce posiada³o powi¹zane
kapita³owo jednostki za granic¹. Jest to przyrost o 18,7% w stosunku do roku poprzedniego. Oko³o 35% stanowi³y spó³ki przetwórstwa przemys³owego, 25%
podmioty zajmuj¹ce siê handlem i napraw¹ pojazdów samochodowych. Relatywnie liczn¹ grupê stanowi³y tak¿e spó³ki budowlane oraz prowadz¹ce dzia³alnoœæ profesjonaln¹, naukow¹ i techniczn¹ (zob. tab. 2).
Tabela 2. Podmioty krajowe posiadaj¹ce udzia³y w jednostkach za granic¹ w 2009 r.
Liczba
podmiotów krajowych
posiadaj¹cych udzia³y
w jednostkach za granic¹

Odsetek podmiotów
nale¿¹cych
do miêdzynarodowych
grup kapita³owych (%)

1 313

58

Przetwórstwo przemys³owe

456

60

Budownictwo

180

38

Handel, naprawa pojazdów
samochodowych

316

57

Wyszczególnienie

OGÓ£EM

Transport i gospodarka magazynowa

44

55

Informacja i komunikacja

54

70

Dzia³alnoœæ finansowa
i ubezpieczeniowa

52

79

Obs³uga rynku nieruchomoœci

23

65

101

74

Administrowanie i dzia³alnoœæ
wspieraj¹ca

33

55

Pozosta³e

54

55

Dzia³alnoœæ profesjonalna, naukowa
i techniczna

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Dzia³alnoœæ podmiotów posiadaj¹cych udzia³y w podmiotach
z siedzib¹ za granic¹ w 2009 r., GUS, 2011.

W myœl paradygmatu OLI J.H. Dunninga [Dunning, 1988], bezpoœrednie inwestycje zagraniczne s¹ podejmowane przez spó³ki posiadaj¹ce wyj¹tkowe aktywa w³asnoœciowe, które pozwalaj¹ im na osi¹ganie przewagi konkurencyjnej.
Atuty takie posiadaj¹ przede wszystkim grupy kapita³owe. St¹d nie dziwi fakt, ¿e
blisko dwie trzecie spó³ek podejmuj¹cych BIZ za granic¹ nale¿y do grup kapita³owych. Jednak warto zwróciæ uwagê, ¿e a¿ 90% z nich (tj. 58% ca³ej badanej
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zbiorowoœci podmiotów) nale¿y do miêdzynarodowych grup kapita³owych, co
oznacza, ¿e inwestorami s¹ de facto spó³ki z udzia³em kapita³u zagranicznego (tj.
BIZ). Przedsiêbiorstwa te, ze wzglêdu na miejsce rejestracji, w statystykach dotycz¹cych wyp³ywaj¹cych BIZ s¹ traktowane jak polskie, choæ ich zagraniczna
ekspansja nie wynika bezpoœrednio z przewag w³asnoœciowych zakumulowanych w danym podmiocie, ale ze strategii ekspansji ca³ej korporacji.
Wœród najliczniejszych grup inwestorów (którzy wyszczególnieni zostali
w tabeli 2) najwiêkszy udzia³ miêdzynarodowych grup kapita³owych zanotowano w us³ugach: w dzia³alnoœci finansowej i ubezpieczeniowej, dzia³alnoœci profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz informacji i komunikacji. Warto tak¿e
dodaæ, ¿e wszystkie spó³ki zajmuj¹ce siê wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energiê elektryczn¹, gaz wodê i parê wodn¹ (tj. 9 podmiotów) oraz opiek¹ zdrowotn¹
i pomoc¹ spo³eczn¹ (tj. 3 podmioty), które podjê³y BIZ nale¿a³y do miêdzynarodowych grup kapita³owych. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e w tych bran¿ach
podmioty polskie (tj. bez udzia³u kapita³u zagranicznego) nie wypracowa³y jeszcze wystarczaj¹cych przewag w³asnoœciowych, aby rozpocz¹æ skuteczn¹ ekspansjê na rynki zagraniczne. Nieco inaczej sytuacja ta przedstawia siê w rolnictwie,
zakwaterowaniu i gastronomii, a tak¿e budownictwie i edukacji, gdzie odsetek inwestorów nale¿¹cych do miêdzynarodowych grup kapita³owych by³ najni¿szy,
odpowiednio ok. 30% w dwóch pierwszych przypadkach i ok. 40% w kolejnych.
Generalnie mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e zwiêkszenie skali wyp³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych z Polski jest wynikiem przede wszystkim decyzji
strategicznych korporacji miêdzynarodowych dzia³aj¹cych w Polsce, a nie istotnej poprawy konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw z kapita³em polskim.
W tym œwietle warto sprawdziæ na ile geograficzne rozmieszczenie spó³ek dokonuj¹cych BIZ za granic¹ odpowiada rozlokowaniu bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych w Polsce. Spodziewaæ siê bowiem mo¿na, ¿e najwiêksz¹ aktywnoœæ w zakresie podejmowania BIZ za granic¹ bêd¹ wykazywa³y podmioty z województw o du¿ej koncentracji bezpoœrednich inwestycji zagranicznych.
Przypuszczenia te potwierdzaj¹, co do zasady, dane przedstawione w tabeli 3.
Porównanie list rankingowych nap³ywu i wyp³ywu BIZ wed³ug województw
wskazuje, i¿ rzeczywiœcie województwa, do których nap³ynê³o wiêcej bezpoœrednich inwestycji zagranicznych s¹ równie¿ bardziej aktywne w zakresie eksportu
kapita³u. Jednak geograficzny rozk³ad spó³ek inwestuj¹cych za granic¹ jest bardziej „sp³aszczony” – ró¿nice w udziale poszczególnych województw nie s¹ a¿ tak
du¿e jak w przypadku nap³ywu BIZ. St¹d, wartoœci wskaŸnika liczonego jako:
udzia³ województwa w wyp³ywie BIZ/udzia³ województwa w nap³ywie BIZ
przyjmuje wartoœci poni¿ej 1 dla województw najbardziej „zasobnych” w kapita³
zagraniczny, a wartoœci znacznie powy¿ej 1 dla województw o ni¿szej atrakcyjnoœci, które przyci¹gnê³y mniej inwestorów zagranicznych (zob. rys. 1).
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Tabela 3. Struktura geograficzna rozmieszczenia spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego
i spó³ek podejmuj¹cych bezpoœrednie inwestycje za granic¹ w 2009 r.
Nap³yw BIZ

Wyp³yw BIZ

udzia³
(w %)

liczba
podmiotów
z udzia³em
kapita³u
zagranicznego

100,0

22 176

–

OGÓ£EM

–

1 313

100,0

36,7

8 135

1

Mazowieckie

1

371

28,3

10,0

2 210

2

Dolnoœl¹skie

5

90

6,9

9,0

2 002

3

Œl¹skie

2

179

13,6

8,8

1 962

4

Wielkopolskie

4

114

8,7

6,2

1 381

5

Ma³opolskie

3

131

10,0

5,7

1 270

6

Pomorskie

6

81

6,2

5,7

1 264

7

Zachodniopomorskie

10

39

3,0

4,1

915

8

£ódzkie

3,4

765

9

Lubuskie

2,5

555

10

Kujawsko-pomorskie

2,1

461

11

1,5

326

12

1,4

318

1,4

ranking

Województwa

ranking

liczba
podmiotów,
które
podjê³y BIZ

udzia³
(w %)

7

62

4,7

13

26

2,0

9

49

3,7

Opolskie

14

21

1,6

Podkarpackie

8

50

3,8

13

Lubelskie

11

37

2,8

309

14

Warmiñsko-mazurskie

16

15

1,1

0,8

177

15

Œwiêtokrzyskie

12

29

2,2

0,6

126

16

Podlaskie

15

19

1,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Na podstawie dostêpnych informacji trudno jednoznacznie uzasadniæ, dlaczego relatywnie bardziej aktywne, w zakresie podejmowania BIZ, by³y podmioty z województw wschodniej Polski. Nie wiadomo bowiem, jaki udzia³ w tym
mia³y inwestycje dzia³aj¹cych w Polsce korporacji miêdzynarodowych, a jaki
podmiotów polskich. Konieczne by³oby zatem przeprowadzenie pog³êbionych
badañ w tym zakresie. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e skala zjawiska jest jeszcze niewielka i st¹d mog¹ wynikaæ ró¿ne zak³ócenia tendencji.
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Pomorskie
1.09
Zachodniopomorskie
0,53

Lubuskie
0,59

Warmiñsko-Mazurskie
0,79

Kujawsko-Pomorskie
1,48

Wielkopolskie
0,99

Podlaskie
2,33
Mazowieckie
0,77

£ódzkie
1,15

Dolnoœl¹skie
0,69

Opolskie
0,76

Œl¹skie
1,51

Œwiêtokrzyskie
2,75
Ma³opolskie
1,61

Lubelskie
2,00

Podkarpackie
2,53

Rys. 1. Wzglêdny udzia³ danego województwa w wyp³ywie BIZ do jego udzia³u
w nap³ywie BIZ w 2009 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

3. Struktura jednostek zagranicznych podmiotów krajowych
podejmuj¹cych bezpoœrednie inwestycje zagraniczne
W 2009 r. zagraniczne jednostki przedsiêbiorstw podejmuj¹cych BIZ, których
³¹cznie by³o 2747, zlokalizowane by³y przede wszystkim w krajach oœciennych:
Niemcy (13,5%), Ukraina (12,7%), Czechy (8,3%) oraz Rosja (7,6%). Do tych krajów trafia³y podmioty zale¿ne spó³ek ze wszystkich województw w Polsce, zatem
mo¿na to uznaæ za stabilny kierunek. Po oko³o 4% podmiotów powi¹zanych ulokowano w Rumunii, na S³owacji, Wêgrzech i Litwie. £¹cznie w krajach Unii Europejskiej ulokowane zosta³o ok. 60% wszystkich jednostek zagranicznych
podmiotów podejmuj¹cych BIZ. Jest to o tyle interesuj¹ce, ¿e zgodnie z koncepcjami fazowego rozwoju gospodarczego, inwestycje bezpoœrednie powinny trafiaæ przede wszystkim na rynki krajów znajduj¹cych siê na ni¿szych poziomach
rozwoju. Tymczasem znaczna czêœæ polskich BIZ ulokowana zosta³a w krajach
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wy¿ej rozwiniêtych lub znajduj¹cych siê na zbli¿onym poziomie rozwoju. Budzi
to pytanie o typy przewag w³asnoœciowych, na podstawie których nastêpowa³a
ekspansja na te rynki. Niestety bez pog³êbionych badañ ankietowych, tylko na
podstawie dostêpnych informacji nie jest mo¿liwe znalezienie odpowiedzi.
Oko³o 60% z badanych jednostek zagranicznych to podmioty ca³kowicie zale¿ne od polskiej spó³ki-matki (100% udzia³u inwestora w kapitale). Jednostki, w których udzia³ inwestora by³ wiêkszoœciowy stanowi³y ok. 23%, a mniejszoœciowy –
pozosta³e 17%. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w krajach rozwiniêtych Europy Zachodniej
(przede wszystkim w Niemczech i Francji) udzia³ form w³asnoœci gwarantuj¹cych
pe³n¹ kontrolê jest du¿o wy¿szy ni¿ w krajach Europy Wschodniej – Rosji, Ukrainie, Bia³orusi (zob. tabela 4). Wynika to przede wszystkim z mniejszego ryzyka
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. W krajach Europy Wschodniej niestabilnoœæ polityczna i trudne warunki prowadzenia dzia³alnoœci (m.in. wysokie upolitycznienie gospodarki, uznaniowoœæ decyzji administracyjnych, korupcja)
sprawiaj¹, ¿e polscy inwestorzy czêœciej wybieraj¹ mniej ryzykowne formy BIZ,
np. joint venture. Jest to doœæ typowe zachowanie inwestorów zagranicznych na
stosunkowo m³odych rynkach, w gospodarkach wschodz¹cych i transformuj¹cych siê, szczególnie gdy celem inwestora jest zdobycie rynku [K³ysik-Uryszek, 2010].
W 2009 r. najwiêksz¹ sprzeda¿ zrealizowa³y jednostki zagraniczne zlokalizowane w Niemczech (³¹cznie ponad 21 mld z³), nastêpnie w Czechach (19,7 mld z³)
oraz Francji (16,2 mld z³)1. W Rosji – kolejnej w rankingu – jednostki uzyska³y
przychody ze sprzeda¿y wartoœci 4,6 mld z³, a na Ukrainie – 2,9 mld z³. W granicach ok. 1-2 mld z³ kszta³towa³y siê przychody podmiotów w Austrii, Holandii,
Rumunii, Norwegii, Wielkiej Brytanii na S³owacji, Cyprze i Wêgrzech.
Liderem w zakresie handlu zagranicznego okaza³y siê jednostki francuskie.
Wartoœæ ich eksportu wynios³a blisko 5 mld z³, co stanowi³o ok. 20% ogólnej wartoœci eksportu wszystkich badanych jednostek zagranicznych. Na drugim miejscu
uplasowa³y siê jednostki z Czech – 3,5 mld z³, a na trzecim z Niemiec – 1,3 mld z³.
Analiza informacji o dzia³alnoœci podmiotów zagranicznych pozwala jednak
zauwa¿yæ, ¿e inwestycje zagraniczne podejmowane by³y przede wszystkim w celu zdobycia rynków goszcz¹cych. Zaledwie ok. 23% produkcji jednostek zagranicznych trafia³o na eksport (w przetwórstwie przemys³owym odsetek ten by³
najwy¿szy i wyniós³ nieco ponad 30%), z czego tylko jedna czwarta kierowana
by³a, w ramach powi¹zañ pionowych, do jednostek z grupy kapita³owej. Dzia³alnoœæ us³ugowych jednostek zagranicznych by³a przeciêtnie w jeszcze wiêkszym
stopniu skierowana na rynki lokalne. Udzia³ eksportu w przychodach ze sprzeda1 Dziêki tak wysokim przychodom, przeciêtne przychody na jednostkê wynios³y ponad 360 mln
z³, tj. 9 razy wiêcej ni¿ œrednio w ca³ej grupie jednostek zagranicznych badanych przedsiêbiorstw. Jest
to o tyle ciekawe, ¿e w poprzednim 2008 r. Francja w ogóle nie zosta³a wyszczególniona w grupie
znacz¹cych odbiorców polskich BIZ.
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¿y w tych podmiotach kszta³towa³ siê na poziomie ok. 10–15%, przy czym sama
wartoœæ eksportu stanowi³a zaledwie 20% ogólnej wartoœci eksportu jednostek
zagranicznych (podczas gdy ich udzia³ w ogólnej wartoœci produkcji wyniós³ ok.
40%).
Tabela 4. Struktura jednostek zagranicznych wed³ug kraju lokalizacji i udzia³u inwestora
w kapitale jednostki w 2009 r.
Jednostki zagraniczne z:
Liczba
jednostek
zagranicznych

mniejszoœciowym
udzia³em
inwestora
(do 50%)

wiêkszoœciowym
udzia³em
inwestora
(50,1–99,9%)

100% udzia³em
inwestora

2 747

17%

23%

60%

Niemcy

372

8%

10%

82%

Ukraina

348

20%

36%

44%

Czechy

228

11%

21%

68%

Rosja

210

21%

31%

48%

Rumunia

131

13%

31%

56%

S³owacja

122

17%

24%

59%

Wêgry

111

13%

21%

66%

84

21%

56%

23%

OGÓ£EM
w tym:

Bia³oruœ
Cypr

83

17%

31%

52%

Wielka Brytania

62

16%

23%

61%

USA

59

27%

14%

59%

Holandia

55

14%

13%

73%

Francja

45

26%

16%

58%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Dzia³alnoœæ podmiotów posiadaj¹cych udzia³y w podmiotach
z siedzib¹ za granic¹ w 2009 r., GUS, 2011.

Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w przekroju geograficznym wystêpuj¹ znaczne
rozbie¿noœci w zakresie orientacji rynkowej. Jednostki zlokalizowane w Niemczech, Rosji i na Ukrainie nastawione by³y prawie wy³¹cznie na rynki lokalne –
eksportowa³y zaledwie ok. 3-6% swojej produkcji. W Czechach odsetek ten by³
nieco wy¿szy – ok. 17%, ale i tak by³ to wynik poni¿ej œredniej. Z kolei we Francji
udzia³ eksportu w sprzeda¿y wynosi³ ok. 30%, w Szwecji – 75%, a w Norwegii nawet 90%.
Jednostki zagraniczne generowa³y deficyt w handlu (wiêcej importowa³y ni¿
eksportowa³y). £¹czna wartoœæ eksportu wynios³a w 2009 r. 25,3 mld z³, a importu
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34,4 mld z³2. Ujemne saldo obrotów wykazywa³y przede wszystkim jednostki
przetwórstwa przemys³owego i handlu. W pozosta³ych sekcjach sektora us³ugowego eksport jednostek zagranicznych przewy¿sza³ import, ale zasadniczo wartoœci te nie by³y du¿e.
W zakresie salda bilansu handlu tak¿e widaæ znaczne ró¿nice w ujêciu geograficznym. Jednostki zlokalizowane na Ukrainie importowa³y ok. pó³tora raza
wiêcej ni¿ eksportowa³y, w Niemczech ponad dwuipó³krotnie wiêcej,w Czechach,
blisko trzykrotnie wiêcej, a w Rosji blisko dziewiêciokrotnie wiêcej. Natomiast
w krajach, w których jednostki w wiêkszym stopniu zaanga¿owane by³y w dzia³alnoœæ eksportow¹ import by³ przewa¿nie niewielki. We Francji import jednostek
zagranicznych by³ ponad piêtnastokrotnie ni¿szy od wartoœci ich eksportu, w Norwegii dziewiêciokrotnie ni¿szy, a w Szwecji – siedmiokrotnie. Oznaczaæ to mo¿e,
¿e w tych krajach inwestorzy polscy poszukiwali atrakcyjnych lokalnych aktywów, które pozwala³y zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ wytwarzanych produktów
tak¿e na arenie miêdzynarodowej. Zaopatrzenie mia³o wiêc przede wszystkim lokalny charakter i w mniejszym stopniu pochodzi³o z importu.

Podsumowanie
Dzia³aj¹ce w Polsce przedsiêbiorstwa coraz czêœciej podejmuj¹ bezpoœrednie
inwestycje za granic¹. Inwestycje kierowane s¹ przede wszystkim do krajów
oœciennych Europy Wschodniej, g³ównie w celu zdobycia lokalnych rynków, co
jest zgodne z koncepcj¹ IPD. Jednak relatywnie du¿a czêœæ jednostek zagranicznych trafia tak¿e na rynki krajów rozwiniêtych UE (g³ównie Niemiec, Francji
i Skandynawii) i tam, w du¿o wiêkszym stopniu odbywa siê produkcja na eksport.
Istotny jest tak¿e bardzo wysoki udzia³ filii miêdzynarodowych korporacji
w grupie przedsiêbiorstw podejmuj¹cych BIZ. Oznacza to, ¿e wiêkszoœæ decyzji
o ekspansji wynika ze strategii spó³ki matki i zagranicznej grupy kapita³owej
(i jest podejmowana w oparciu o atuty w³asnoœciowe korporacji) a nie z silnej pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstw z kapita³em polskim.
WyraŸnie widaæ geograficzne zró¿nicowanie aktywnoœci miêdzynarodowej
badanych przedsiêbiorstw. Najwiêcej inwestorów pochodzi z województwa
mazowieckiego oraz województw zachodniej Polski. Przedsiêbiorstwa pochodz¹ce ze wschodniej czêœci kraju s¹ mniej zaanga¿owane w BIZ.

2 Co ciekawe, wartoœci te znacznie zmniejszy³y siê w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to
³¹czny eksport jednostek zagranicznych wyniós³ 37 mld z³, a import – 47,2 mld z³.
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ród³a finansowania
Artyku³ stanowi wynik wstêpnego rozpoznania tematyki badania realizowanego w ramach projektu „Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiêbiorstw z województwa ³ódzkiego” finansowanego ze œrodków narodowego Centrum Nauki. Umowa
z NCN nr 2011/01/B/HS4/03372.
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