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Synopsis: W niniejszym opracowaniu podjęta została próba scharakteryzowania zależności pomiędzy napływem 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, a wzrostem potencjału konkurencyjnego regionów w okresie 

poakcesyjnym. W artykule zaprezentowano uwarunkowania teoretyczne lokalizacji bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, a także ich wielkość, strukturę oraz czynniki napływu do Polski w latach 2004-2009. W dalszej 

kolejności podjęto próbę przedstawienia wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na takie aspekty 

polskiej gospodarki, jak: rynek pracy, eksport, transfer nowoczesnych technologii, działalność badawczo-

rozwojową, a także wdrażanie nowoczesnych modeli zarządzania i organizacji pracy.  W opracowaniu 

dowiedziono istotnej roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie kształtowania się 

konkurencyjności regionów w Polsce. 

 
1. Wstęp 

Globalizacja gospodarki światowej, rozwój handlu i współpracy międzynarodowej oraz 

liberalizacja światowego transferu kapitału kreuje nową rzeczywistość, w ramach której 

prowadzenie polityki gospodarczej zamkniętej, a zarazem odcinanie się od kapitału 

zagranicznego nie może być racjonalnie uzasadnione zarówno pod względem teoretycznym 

jak i praktycznym1. W dobie XXI wieku obserwuje się koncentrację działań zmierzających do 

uzyskania najbardziej efektywnej drogi maksymalizacji korzyści będących pokłosiem 

napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. OECD2 definiuje bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne jako uzyskanie lub posiadanie trwałego wpływu przez inwestora zagranicznego 

w przedsiębiorstwie zagranicznym. Wartością progową wyznaczającą taki poziom wpływu 

jest posiadanie 10% akcji zwykłych lub głosów. Inwestorem bezpośrednim mogą być: osoba 

fizyczna, inkorporowane lub nieinkorporowane państwowe lub prywatne przedsiębiorstwo, 

rząd, grupa przedsiębiorstw lub grupa osób fizycznych, które posiadają inwestycje 

bezpośrednie3.   

                                                
1 Kuzel M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności, Wydawnictwo Dom 
Organizatora, Toruń 2007, s. 11. 
2 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organization for Economic Cooperation and 
Development, zrzesza najwyżej rozwinięte państwa świata o ustroju demokratycznym i gospodarce rynkowej; 
stanowi forum konsultacji i koordynacji polityki ekonomicznej i społecznej, 
http://encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3951713, dostęp 4.06.2011. 
3 Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora, Toruń 2004, 
s. 20. 
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Zamiarem autora niniejszej pracy jest omówienie roli bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie 

poakcesyjnym. Autor formułuje pogląd, iż napływ kapitału zagranicznego pod postacią 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w istotny sposób determinuje wzrost 

konkurencyjności gospodarki narodowej i regionalnej. 

Napływ kapitału zagranicznego w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych ma 

silny wpływ na gospodarkę kraju lokaty, co niesie za sobą nie tylko korzyści, ale także 

zagrożenia4. Należy zwrócić uwagę, iż w rzadko występującej, ale możliwej sytuacji 

mnogości negatywnych aspektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, następuje 

widoczna redukcja korzyści z nich wynikających. Wpływ bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego przejawia się w znacznej mierze poprzez 

oddziaływanie na technologię, zatrudnienie, bilans płatniczy oraz dochód narodowy. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce spowodowały dynamiczny wzrost udziału 

przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w całkowitej liczbie podmiotów gospodarczych 

oraz wielkości zaangażowanego w nich kapitału5. Postępujący wzrost znaczenia kapitału 

zagranicznego w polskiej gospodarce postrzegany jest dwojako. W obliczu niedoboru 

rodzimego kapitału, nowoczesnych technologii i metod zarządzania, napływ kapitału 

zagranicznego należy postrzegać pozytywnie jako niezbędny element przekształceń 

strukturalnych. Z drugiej strony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowi 

realne zagrożenie dla przedsiębiorstw lokalnych, które mogą zostać wyeliminowane z rynku.   

2. Uwarunkowania lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

Jedną z najpopularniejszych teorii wyjaśniających zjawisko bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych jest teoria lokalizacji, która stanowi połączenie teorii dotyczącej motywów  

ekspansji zagranicznej od strony przedsiębiorstwa międzynarodowego z teoriami 

skoncentrowanymi na cechach kraju goszczącego6.  

Elementy sprzyjające atrakcyjności lokowania inwestycji w danym kraju Rymarczyk 

podzielił na cztery rodzaje7:  

                                                
4 Nowara W., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę Polski, [w:] Liberalizacja 
stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki, 
Katedra Handlu i Finansów Międzynarodowych, Łódź 2001, s. 317. 
5 Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej), (red.) A. 
Zielińskiej-Głębockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 175. 
6 Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2004, s. 41. 
7 Ibidem, s. 41. 
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1. Uwarunkowania polityczno – instytucjonalne wpływające na „klimat” inwestycyjny 

danego kraju, które uzależnione są od regulacji prawnych, decyzji fiskalnych, stabilności 

politycznej, bezpieczeństwa prawnego, a także postawy miejscowej ludności wobec realizacji 

inwestycji zagranicznych;  

2.  Uwarunkowania kosztowe, skoncentrowane na dostępie do czynników produkcji oraz ich 

cen z uwzględnieniem wysokości płac w kraju goszczącym, których niski poziom jest 

uważany za determinantę lokowania tamże inwestycji; 

3.  Uwarunkowania rynkowe, do których możemy zaliczyć takie cechy, jak: wielkość rynku, 

przyrost PKB, poziom konkurencji, możliwość eksportu towarów oraz zewnętrzny 

protekcjonizm rynku, a także jego rozwój i fazy cyklu produktów, będących przedmiotem 

zainteresowania inwestorów; 

4.  Występujące bariery handlowe: cła, procedury celne, licencje, kontyngenty, normy a także 

państwowe subwencje dla przedsiębiorstw krajowych, transport oraz możliwe pejoratywne 

nastawienie konsumentów lokalnych do towarów obcych.  

Prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o inwestycji przez przedsiębiorstwo 

międzynarodowe w danym regionie uwarunkowane jest przewagami cech tego regionu         

w obszarze wpływu na rentowność inwestycji i porównaniu ich z pozostałymi rozważanymi 

lokalizacjami. Pusterla i Remini wskazują na trzy grupy specyficznych cech regionu istotnie 

wpływających na poziom rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego, a należą do nich8: 

1. Korzyści aglomeracji, które odnoszą się nie tylko do wzajemnych zależności pomiędzy 

firmami krajowymi i zagranicznymi, ale także relacji wyłącznie między firmami 

transnarodowymi (firmy zagraniczne nie posiadające dokładnych informacji na temat 

potencjalnych miejsc lokalizacji biorą pod uwagę obecność innych przedsiębiorstw 

międzynarodowych w danej lokalizacji, co w ich rozumieniu zwiększa prawdopodobieństwo 

uzyskania rentowności inwestycji); 

2.  Uwarunkowania rynku pracy, takie jak: regionalne koszty pracy, których miarę stanowi 

płaca jednostkowa, produktywność pracy mierzona poziomem wykształcenia siły roboczej,     

a także dostępność siły roboczej definiowana przez relację pracowników w sektorze 

przemysłowym do ogółu populacji, 

3. Pozostałe czynniki, do których zalicza się takie elementy, jak: gęstość zaludnienia 

wpływająca na koszty gruntów w regionie9, poziom infrastruktury, a także odległość dzieląca 

                                                
8 Lokalizacja…, op. cit., s. 186-187. 
9 Wyższe koszty gruntów i usług w danym regionie stanowią czynnik zniechęcający do podjęcia bezpośredniej 
inwestycji zagranicznej na jego terytorium. 
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najważniejsze miasto w regionie od centrum Unii Europejskiej wyznaczonego we 

Frankfurcie.   

3. Wielkość i struktura kapitału zagranicznego w Polsce w okresie poakcesyjnym 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało miejsce w okresie dynamicznego 

napływu prywatnego kapitału w formie inwestycji portfelowych i bezpośrednich, co było 

związane między innymi ze wzrostem poziomu wiarygodności naszego kraju na arenie 

międzynarodowej10. Ważną rolę w lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

odegrały przejrzyste i przewidywalne warunki inwestowania będące wynikiem  integracji       

z Jednolitym Rynkiem Europejskim11. Ponad to na decyzje inwestorów wpłynęły następujące 

czynniki: 

- korzystne postrzeganie sytuacji w całym regionie Europy Środkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem kryteriów przystąpienia do strefy euro przez Słowację, 

- wzrost ratingu Polski, 

- spadająca dynamika wzrostu gospodarczego w części krajów śródziemnomorskich, co 

skłoniło przedsiębiorstwa z tego obszaru do poszukiwania alternatywnych lokalizacji            

w krajach Unii Europejskiej, 

- dobre wyniki polskich firm, które wpłynęły na podniesienie kapitału zapasowego z zysków 

wygenerowanych w przedsiębiorstwach bezpośredniego kredytowania, 

- posiadanie przewagi komparatywnej nad krajami UE-15 w produkcji o dużym udziale pracy 

żywej, 

- „miękka” – zarówno w skali całego globu, jak i Polski – polityka kredytowa, nie poddawana 

rewizji do chwili perturbacji na światowych rynkach finansowych. 

W okresie poakcesyjnym napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski miał 

swoje źródło w reinwestowanych zyskach przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, 

zaciąganych zagranicznych kredytach, nabywaniu nieruchomości i reeksporcie kapitału12. 

Rok 2004 okazał się być rekordowy pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

napływających do Polski, które wyniosły 12 890 mln USD. Warto zaznaczyć, że tak 

dynamiczny napływ inwestycji zagranicznych do Polski nie był raczej związany                     

z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, bowiem fakt ten został już w większości 

zdyskontowany przez inwestorów zagranicznych na przestrzeni lat 90-tych XX wieku. Jako 

przyczynę wskazuje się na eskalację reinwestowania zysków, które wyniosły 6 300 mln USD. 
                                                
10  5 lat w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 18. 
11 Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie 
poakcesyjnym, GUS, Warszawa 2009, s. 17. 
12 Ibidem, s. 17. 



5 
 

Ówczesnemu napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski sprzyjały  

zmiany w prawie podatkowym, gdyż zmniejszono obciążenia fiskalne wynikające z podatku 

dochodowego13. W 2005 i 2006 roku do Polski napłynęły bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne w wysokości odpowiednio 9 602 mln USD i 13 922 mln USD14.  W drugiej 

połowie 2007 roku gospodarka światowa zaczęła odczuwać skutki zawirowań na 

amerykańskim rynku kredytów hipotecznych15. Pomimo tego do Polski napłynęła w 2007 

roku rekordowa wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych opiewających na kwotę 23 

561 mln USD. W Polsce pogorszenie się sytuacji zaczęło być widoczne w pierwszym 

kwartale 2008 roku. Następstwem upadku Lehman Brothers – amerykańskiego potentata 

bankowości inwestycyjnej było wycofywanie się inwestorów z rynków wschodzących oraz 

obniżenie poziomu reinwestowanych zysków przez tych, którzy pomimo zawirowań na 

rynkach finansowych pozostali udziałowcami przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. 

Wzrost kosztów pozyskania kapitału będący wynikiem bessy na rynkach papierów 

wartościowych oraz rynku tradycyjnego kredytu, zmiana zachowań konsumenckich związana 

ze zmniejszeniem wydatków, a także wzrost awersji do ryzyka spowodowały zmiany                 

w podejściu przedsiębiorstw do inwestycji16. Poziom napływających bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych do Polski w 2008 i 2009 roku spadł do poziomu 14 689 mln USD      

i 11 395 mln USD17. 
Rys. 1. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2004-2009 (w mln USD) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: UCTAD, World Investment Report 2007, Transnational 
Corporations, Exctractive Industries and Development, New York and Geneva 2007, s. 251. oraz UCTAD, 
World Investment Report 2010, Investing in a low-carbon economy, New York and Geneva 2010, s. 167. 

                                                
13 Kuzel M., Rola…, op. cit., s. 200-201. 
14 UCTAD, World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Exctractive Industries and 
Development, New York and Geneva 2007, s. 251. 
15 Ancyparowicz G., Wpływ…, op. cit., s. 17-18. 
16 Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009,          
s. 162. 
17 UCTAD, World Investment Report 2010, Investing in a low-carbon economy, New York and Geneva 2010, s. 
167. 

12890 9602 
13922 

23561 
14689 11395 

0 

10000 

20000 

30000 

2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  

w
ar
to
ść
	  

rok	  



6 
 

W 2009 roku podobnie jak w roku poprzednim, blisko połowa kapitału zagranicznego 

została ulokowana w województwie mazowieckim (49,2%)18. Kolejne 33,9% bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych skupione zostało na obszarze 4 województw: dolnośląskiego, 

wielkopolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. W każdym z pozostałych 11 województw 

wartość ulokowanego kapitału zagranicznego była mniejsza niż 3% całkowitej wartości 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Największa dynamika przyrostu kapitału 

zagranicznego w relacji do roku 2008 miała miejsce w województwach: lubelskim (o 14,7%), 

lubuskim (o 14,5%), śląskim (o 14,4%), zachodniopomorskim (o 11,7%) i kujawsko-

pomorskim (o 11,4%). Spadek dynamiki (o 1,4 %) odnotowano wyłącznie w województwie 

świętokrzyskim.  
Rys. 2. Struktura kapitału zagranicznego według województw w 2009 roku w podmiotach z kapitałem 
zagranicznym (w %) 

 
Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010,     
s. 17.   
 

W 2009 roku ponad 1/3 podmiotów z kapitałem zagranicznym miała swoją siedzibę        

w województwie mazowieckim (36,7%, wzrost o 0,6% w stosunku do 2008 roku)19.             

W województwie dolnośląskim zlokalizowane było 10% podmiotów (podobnie jak w roku 

poprzednim), w śląskim – 9% (wzrost o 0,1%), zaś w wielkopolskim 8,8% (spadek o 0,3%). 

W zestawieniu z 2008 rokiem największy przyrost podmiotów z kapitałem zagranicznym miał 

miejsce w województwie małopolskim (o 10,4%), świętokrzyskim (o 7,9%), mazowieckim   

(o 6,7%), śląskim (o 6,4%), warmińsko-mazurskim (o 6,2%). Nieznaczny spadek liczby 

podmiotów z kapitałem zagranicznym odnotowano między innymi w województwach 

lubelskim (o 3,3%) i lubuskim (o 1,4%). 
 

                                                
18 Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 17.   
19 Ibidem, s. 15-16 i 37.   
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Rys. 3. Liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym według województw w 2009 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym         
w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 37.   

 
4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a konkurencyjność polskiej gospodarki 

narodowej i regionalnej 

Konkurencyjność regionu definiowana jest jako pewien proces (bycia konkurencyjnym, 

zdolnym do konkurowania), w ramach którego firma lub region uzyskują konkretny stan,       

a więc przewagę konkurencyjną, czego konsekwencją jest rozwój firmy i regionu20. 

Konkurencyjność to umiejętność kreowania przewag konkurencyjnych. Przewaga 

konkurencyjna firmy nie musi być związana z jej zdolnością do konkurowania. Może być 

uzyskana dzięki decyzjom politycznym polegających np. na ustanowieniu specjalnych stref 

ekonomicznych, bezpośrednim dotowaniu przedsiębiorstw, redukcji lokalnych podatków itd. 

Posiadanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej może być związane ze 

specyficznymi cechami środowiska naturalnego lub dynamicznego funkcjonowania szeroko 

pojmowanego otoczenia biznesowego.  

Pozytywna rola inwestycji zagranicznych we wzroście konkurencyjności kraju, do 

którego napływają determinowana jest przez szereg czynników21. Ważnym aspektem jest 

zapewnienie efektywnej konkurencji. Istotne znaczenie przypisuje się poziomowi, strukturze 

oraz jakości krajowego popytu, co powinno kierować działania przedsiębiorstw na 

zwiększenie wydajności i poprawę jakości wytwarzanych produktów. Kolejnymi czynnikami 

są umiejętność lokalnych producentów do absorpcji i wykorzystywania przewag 

                                                
20 Gospodarka regionalna i lokalna, (red.) Z. Strzeleckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 
23. 
21 Lokalizacja…, op. cit., s. 190. 
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własnościowych inwestorów zagranicznych oraz rola rządu, którego głównym celem powinno 

być wspieranie działań rynkowych i zmian strukturalnych, by dostosować rynek do potrzeb 

zgłaszanych przez globalny popyt. Interesującym sposobem kreowania konkurencyjności 

gospodarki narodowej i gospodarek regionalnych jest koncepcja klastra, który sprzyja 

tworzeniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej22. Według Portera klaster                            

w zaawansowanym stadium rozwoju charakteryzuje się istotnym znaczeniem dla narodowej    

i regionalnej gospodarki, silnym potencjałem konkurencyjnym na arenie międzynarodowej,    

a także wyraźną proeksportową orientacją. Klastry sprzyjają także efektywnemu 

wykorzystaniu kapitału transferowanego za pośrednictwem bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych23.  

W celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego wybranych regionów kraju, polskie 

władze w 1994 roku uchwaliły ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), która 

umożliwiła przyznanie inwestorom geograficznie ukierunkowanym ulg podatkowych24. 

Pomimo zauważalnej redukcji na początku XXI wieku wcześniej przyznanych ulg, specjalne 

strefy ekonomiczne stanowią kluczowe miejsce wśród instrumentów polityki regionalnej, 

której istotnym zadaniem jest pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które 

odgrywają kluczową rolę w procesie modernizacji struktury polskiej gospodarki25. Struktura 

sektorowo-gałęziowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych od pewnego czasu poddawana 

jest stopniowym zmianom. Zauważalny jest wzrost zainteresowania inwestorów 

zagranicznych działalnością usługową i jego spadek  inwestycjami w przetwórstwie 

przemysłowym, co jest tożsame z trendami ujawniającymi się w krajach wysoko 

rozwiniętych. Skumulowana wartość kapitału zagranicznego ulokowanego                              

w usługach do końca 2009 roku w Polsce wyniosła 77,4 mld euro, co stanowiło 57% 

wszystkich dotychczasowych inwestycji bezpośrednich. Największą popularnością wśród 

inwestorów zagranicznych cieszą się usługi związane z pośrednictwem finansowym, obsługą 

nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn oraz pozostałe związane                     

z prowadzeniem działalności gospodarczej, które pochłonęły ponad 61% środków 

zainwestowanych ogółem w usługi. W latach kolejnych pożądana jest tendencja zmiany 

struktury skumulowanych BIZ w przetwórstwie przemysłowym, która powinna zmierzać       

                                                
22 Klastry w gospodarce regionu, (red.) K. Owczarka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 46. 
23 Lokalizacja…, op. cit., s. 190. 
24 Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 95. 
25 Witkowska J., Rola kapitału zagranicznego w kreowaniu przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 14. 
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w kierunku zwiększania inwestycji kapitału zagranicznego w dziedziny o średnio-wysokiej      

i wysokiej technice.  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wpływają także na polski rynek pracy, aczkolwiek 

miejsca pracy tworzone są przez inwestorów w sposób niezwykle oszczędny26. Sytuacja ta 

spowodowana jest tym, iż nowe miejsca pracy powstają w przypadku podejmowania 

inwestycji typu greenfield, natomiast w Polsce większość podjętych inwestycji bezpośrednich 

to inwestycje typu brownfield. W większości przypadków bezpośrednie inwestycje w Polsce 

polegają na wykupieniu części udziałów w funkcjonujących firmach lub ich całkowitym 

przejęciu. W przypadku fuzji i przejęć obserwujemy zazwyczaj redukcję miejsc pracy, a nie 

ich tworzenie. W końcu 2009 roku łączne zatrudnienie w podmiotach z udziałem kapitału 

zagranicznego wyniosło 1460,7 tys. osób, a więc o 4,6% mniej niż rok wcześniej. W sektorze 

przetwórstwa przemysłowego zatrudnienie znalazło 47,2% łącznej liczby pracujących            

w podmiotach z kapitałem zagranicznym, a w handlu, naprawie pojazdów samochodowych – 

23,1%. Blisko 70% ogółu zatrudnionych w podmiotach z kapitałem zagranicznym pracowało 

w firmach mających siedzibę w czterech województwach: mazowieckim (36%), 

wielkopolskim (13,1%), śląskim (10,9%) oraz dolnośląskim (9,5%). 

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego mają znaczący wpływ na poziom polskiego 

eksportu27. W 2009 roku 9236 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego sprzedawało za 

granicę produkty, towary i materiały, co stanowiło 41,6% ogółu wszystkich firm z udziałem 

zagranicznym28. Wartość eksportu ogółem zrealizowanego przez podmioty z udziałem 

kapitału zagranicznego wyniosła 259,1 mld zł, a największym jego udziałem 

charakteryzowały się województwa: mazowieckie - 22,2%, śląskie – 19,6%, dolnośląskie 

13,4% i wielkopolskie – 13,3%. W poszczególnych branżach przetwórstwa przemysłowego, 

przy relatywnie niewysokim zaangażowaniu kapitałowym, firmy z udziałem zagranicznym 

uzyskują wysokie i bardzo wysokie udziały w eksporcie z Polski. Stwierdzić można, iż 

udziały te występują zarówno w dziedzinach związanych z wysoką i średnio-wysoką 

techniką, jak niską i średnio-niską techniką. Sytuacja ta wskazuje zarówno na ujawniające się 

przewagi inwestorów zagranicznych, umożliwiające im ekspansję eksportową, jak                   

i utrzymywanie się słabości eksportowej firm lokalnych.  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne niosą za sobą także napływ nowoczesnych 

technologii, których transfer następuje zazwyczaj w postaci materialnej i przybiera formę 

                                                
26 Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, s. 92. 
27 Witkowska J., Rola…, op. cit., s. 15.   
28 Działalność…, op. cit., s. 22-23. 
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wkładu rzeczowego inwestorów w realizowaną inwestycję lub importu zaopatrzeniowego      

w celu jej skutecznej finalizacji29. Transfer technologii występuje także w postaci 

niematerialnej i ma miejsce w przypadku importu wiedzy techniczno -organizacyjnej 

chronionej patentami, a także wiedzy nie objętej patentami, lecz wpływającej na rozwój 

przedsiębiorstwa. W tym przypadku można wskazać na inwestycje w zasoby ludzkie, jak na 

przykład organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, czy poszerzanie kadry pracowniczej      

o pracownika pochodzącego z rodzimego kraju inwestora. Przedsiębiorstwa z udziałem 

kapitału zagranicznego charakteryzują się dużym zaangażowaniem w działalność badawczo -

rozwojową w polskiej gospodarce, czego dowodem są rosnące udziały w wydatkach na 

badania i rozwój, a także zatrudnieniu kadry naukowo-badawczej.  

Interesującym aspektem wynikającym z lokowania inwestycji bezpośrednich w Polsce jest 

wdrażanie nowoczesnych modeli zarządzania oraz organizacji pracy30. Nowoczesne modele 

zarządzania wprowadzane są przez korporacje międzynarodowe za pomocą najnowszych 

technik i procedur, co skutkuje uzyskaniem przewagi względem przedsiębiorstw lokalnych. 

Niesie to za sobą pozytywny efekt, gdyż przedsiębiorstwa lokalne wprowadzając nowatorskie 

rozwiązania przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Warto również 

wskazać na związek zachodzący pomiędzy partycypacją kapitału zagranicznego w kapitale 

zakładowym przedsiębiorstwa, a zachowaniami ukierunkowanymi na zapewnienie jakości. 

Przedsiębiorstwa z dużym udziałem kapitału zagranicznego wykazują większe 

zainteresowanie jakością, co obrazuje ilość uzyskiwanych przez nie certyfikatów zgodności 

systemów zapewnienia jakości z aktualnymi normami ISO. 

5. Wnioski 

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla wzrostu konkurencyjności polskiej 

gospodarki w wymiarze narodowym i regionalnym jest szczególnie istotne. Kapitał 

zagraniczny w znacznym stopniu uzupełnia niedobory kapitałowe polskiej gospodarki oraz 

sprzyja wzrostowi jej efektywności i konkurencyjności. Członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej oraz jej integracja z gospodarką światową odgrywają ważną rolę w procesie 

przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale także mocno uzależniają nasz kraj 

od sytuacji na rynkach globalnych i decyzji podejmowanych poza granicami kraju. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy w obszarze roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie poakcesyjnym można 

przedstawić następujące wnioski: 

                                                
29 Stawicka M., Atrakcyjność…, op. cit., s. 92. 
30 Ibidem, s. 93. 
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1. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych zwiększa efektywność                       

i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz całej polskiej gospodarki, dzięki wdrażaniu 

nowoczesnych technologii i modeli zarządzania oraz lepszej organizacji produkcji,      

a także wpływa na przekształcenia strukturalne. Wzrost jakości wytwarzanych dóbr      

i usług, a także zdobycie za pośrednictwem inwestorów dostępu do zagranicznych 

rynków determinują wzrost aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw 

zwłaszcza w dziedzinie przetwórstwa przemysłowego. Istotnym aspektem w kwestii 

modernizacji technologicznej polskich fabryk jest m.in. minimalizacja ich 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Godny uwagi jest także fakt 

zaangażowania firm z udziałem kapitału zagranicznego w działalność badawczo -

rozwojową. Przejawia się to poprzez wzrost nakładów na badania i rozwój, a także 

sukcesywne zwiększanie ilości zatrudnionych pracowników naukowo – badawczych;  

2. W wyniku poprawy konkurencyjności miejscowych przedsiębiorstw oraz wzrostowi 

kwalifikacji kadry na skutek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

kształtowana jest przewaga komparatywna konkretnych regionów Polski. Likwidacja 

zakładów z udziałem kapitału zagranicznego jest zjawiskiem rzadkim i związana 

zazwyczaj z przenoszeniem lub koncentracją produkcji firmy w innych zakładach na 

terenie kraju. Ogólnie pozytywnie można oceniać działalność podmiotów z udziałem 

zagranicznym w Polsce, a wpływ zagranicznych inwestorów widoczny jest najbardziej 

w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim, śląskim                      

i dolnośląskim, w których w 2009 roku zlokalizowano 83% łącznej kwoty 

zagranicznego kapitału zainwestowanego w Polsce;  

3. Wpływ inwestorów zagranicznych na polski rynek pracy uwidacznia się bardziej 

poprzez cechy jakościowe, niż ilościowe. Zmodernizowane lub wybudowane od 

podstaw fabryki charakteryzują się wysoką trwałością, wysoko wykwalifikowaną 

kadrą, lepszymi warunkami pracy oraz wynagrodzeniami. Wyższa wydajność pracy     

i kapitałochłonność inwestycji minimalizuje wielkość zatrudnienia. Tym samym firmy 

z udziałem kapitału zagranicznego uzyskują duży udział w rynku przy stosunkowo 

niewielkim zatrudnieniu. W 2009 roku prawie 70% ogółu zatrudnionych                     

w podmiotach z kapitałem zagranicznym pracowało w czterech województwach: 

mazowieckim, wielkopolskim, śląskim oraz dolnośląskim. 

4. W perspektywie najbliższych lat w celu zdynamizowania napływu bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych do Polski oraz maksymalizacji korzyści z nich wynikających 

dla gospodarki narodowej i regionalnej kluczowymi wyzwaniami będą: zmniejszenie 
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udziału państwa w gospodarce i finalizacja procesu prywatyzacji, rozwój 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, tworzenie przyjaznych 

uwarunkowań dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie znaczenia 

agencji promocji inwestycji (PAIiIZ), dostosowanie kwalifikacji siły roboczej do 

wymagań rynku pracy oraz intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej.   
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The role of foreign direct investment in the growth of competitive power of regions in Poland during the post-

accession period  

Keywords: foreign direct investment, competitiveness, regional development  

Synopsis: In this paper, attempt is made to characterize the relationship between the inflow of foreign direct 
investment to Poland Polish, and the growth of potential of competitive regions in the post-accession period. The 
article presents the theoretical determinants of FDI location, as well as their size, structure and factors to the 
Polish influx in 2004-2009. Subsequently, an attempt to present the impact of FDI on such aspects of the Polish 
economy, as the labour market, export, transfer of modern technology, research and development, and 
implementation of modern management models and work organization is made. The study demonstrated the 
important role of FDI in shaping the competitiveness of regions in Poland. 

 


