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WPROWADZENIE 

Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne (BIZ) s� uznawane za jeden 

z istotniejszych czynników wzrostu gospodarczego. Uwa�a si�, �e ich obecno�	
wpływa na popraw� sytuacji na regionalnym rynku pracy. Obecnie w Polsce 

obserwuje si� powi�kszanie liczby BIZ oraz kapitału, jakim one dysponuj�. 
Według bada� United Nations Conference on Trade and Development Polska 

jest oceniana jako jeden z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie krajów. 

Prawdopodobnie pozwoli to w przyszło�ci na trwały napływ inwestycji 

zagranicznych do kraju.  

Pod poj�ciem bezpo�rednich inwestycji zagranicznych rozumie si� „lokaty 

kapitału poza granicami kraju, dokonywane w celu podj�cia przez inwestora 

działalno�ci gospodarczej od podstaw lub nabycia praw własno�ci 

w przedsi�biorstwie ju� istniej�cym w skali umo�liwiaj�cej bezpo�redni udział 

w zarz�dzaniu”
1
. 

Celem niniejszego opracowania jest okre�lenie wpływu bezpo�rednich 

inwestycji zagranicznych na polski rynek pracy. Szczególnie za� było 

znalezienie odpowiedzi na takie pytania jak to, czy obecno�	 zagranicznych 

inwestorów w polskiej gospodarce przyczyniła si� do powstania nowych miejsc 

pracy oraz jakie s� rzeczywiste napływy bezpo�rednich inwestycji 

zagranicznych do Polski? 

                                                
∗ Dr hab., prof. Uniwersytetu Warmi�sko-Mazurskiego w Olsztynie. 
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ISTOTA, MOTYWY I RYZYKO 

BEZPO�REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH (BIZ) 

Od połowy XX wieku mo�na obserwowa	 wzrost popularno�ci 

bezpo�rednich inwestycji zagranicznych w �wiecie. Nast�piło to pod wpływem 

rosn�cego znaczenia kosztów, skali produkcji oraz ograniczonej chłonno�ci 

rynków wewn�trznych krajów rozwini�tych. Bezpo�rednie inwestycje 

zagraniczne (BIZ), obok inwestycji portfelowych i zagranicznych kredytów 

bankowych, s� dla kraju przyjmuj�cego zewn�trznym �ródłem kapitału 

i w odró�nieniu od w/w nie ograniczaj� si� tylko do przesyłania kapitału 

finansowego. W przypadku BIZ kapitał finansowy jest tylko no�nikiem zasobów 

zawartych w tzw. „pakietach inwestycyjnych”. S� one kształtowane poprzez 

know-how, umiej�tno�ci oraz wiedz�, współczesne technologie, innowacyjne 

systemy i metody zarz�dzania a tak�e nowoczesne rozwi�zania techniczno-

organizacyjne
2
. Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne w sensie ekonomicznym 

s� takie same jak inwestycje krajowe. Ró�ni je tylko �ródło pochodzenia 

i decyzje co do zagospodarowania zysku netto. Inwestycje zagraniczne opieraj�
si� na przepływie kapitału pomi�dzy ró�nymi krajami, któremu towarzyszy 

transfer post�pu technicznego i organizacyjnego z ró�nych krajów o wysokim 

poziomie rozwoju do krajów o niskim poziomie rozwoju
3
. 

Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne mog� wyst�powa	 w postaci: 

−udziałów w istniej�cym przedsi�biorstwie zagranicznym, 

−utworzonych od nowa albo przej�tych istniej�cych za granic�
przedsi�biorstw, nad którymi firma macierzysta sprawuje pełn� kontrol�, 

−przekazanych licencji, patentów b�d� zawartych porozumie� dotycz�cych 

produkcji, personelu, praw autorskich w zamian za udziały własno�ciowe, 

−utworzonych przedsi�biorstw siostrzanych – stowarzyszonych, które maj�
odr�bn� osobowo�	 prawn� oraz s� zarejestrowane w krajach goszcz�cych, 

jako oddzielne jednostki gospodarcze o własnych statutach organizacyjno-

prawnych, 

−oddziałów, które nie s� samodzielnymi jednostkami gospodarczymi i nie 

mog� by	 zarejestrowane poza granicami kraju macierzystego, jako 

niezale�ne towarzystwa handlowe albo przemysłowe
4
. 

                                                
�
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Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne mog� mie	 charakter inwestycji typu 

„greenfield” i „brownfield”. Z inwestycjami zagranicznymi typu „greenfield”

mamy do czynienia wtedy, gdy powstaj� one w kraju goszcz�cym od podstaw. 

Inwestycje typu „brownfield” natomiast wi��� si� z przej�ciem istniej�cego 

potencjału usługowego lub produkcyjnego w kraju goszcz�cym
5
. 

Jednym z istotnych kryteriów podziału bezpo�rednich inwestycji 

zagranicznych (BIZ) s� motywy podejmowania działalno�ci gospodarczej za 

granic�. Bior�c pod uwag� to kryterium wyró�ni	 mo�na  ró�ne ich formy, tj. 

inwestycje zagraniczne zorientowane na: 

−zasoby, 

−rynek, 

−efektywno�	, 

−aktywa strategiczne
6
. 

BIZ zorientowane na zasoby to podmioty gospodarcze  zmierzaj�ce do 

wykorzystania zasobów kraju goszcz�cego, które s� dost�pne po cenie ni�szej, 

ni� obowi�zuj�ca w kraju inwestora. Do najwa�niejszych motywów 

decyduj�cych o usytuowaniu inwestycji nale��: ch�	 podniesienia 

konkurencyjno�ci przedsi�biorstwa na rynku własnym lub na rynku kraju 

goszcz�cego oraz zwi�kszenie rentowno�ci prowadzonej działalno�ci. 

Wyró�ni	 mo�na trzy typy inwestycji, które s� zorientowane na zasoby: 

−odnosz�ce si� do poszukiwania zasobów naturalnych, takich jak: produkty 

rolne, minerały, surowce, 

−odnosz�ce si� do poszukiwania taniej siły roboczej, najcz��ciej b�d�ce 

firmami pochodz�cymi z krajów o wysokich kosztach siły roboczej, 

−wyra�aj�ce zapotrzebowanie na nowoczesne technologie oraz wiedz�
z zakresu zarz�dzania b�d� marketingu

7
. 

Zagraniczne inwestycje zorientowane na rynek to przedsi�biorstwa 

inwestuj�ce na rynku kraju goszcz�cego w celu sprzeda�y swoich usług b�d�
wyrobów. Istot� tego rodzaju inwestycji jest pod��anie za dostawcami 

przenosz�cymi swoj� działalno�	 za granic�. Inwestycje tego rodzaju dzieli si�
na ofensywne (zwi�zane ze zdobyciem nowych rynków lub rozszerzeniem 

istniej�cych) oraz defensywne (polegaj�ce na utrzymaniu ju� posiadanej pozycji 

rynkowej). 

W BIZ zorientowanych na efektywno�	 przedsi�biorstwa inwestuj� po to, by 

wykorzysta	, np. ró�nice podatkowe czy inne korzy�ci płyn�ce ze współpracy 

                                                
�

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, J. Ró�a�ski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006. 
�
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�
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z lokalnymi przedsi�biorstwami. Wyró�nia si� dwa rodzaje inwestycji 

zorientowanych na efektowno�	, a mianowicie te, które d��� do wykorzystania 

zalet wynikaj�cych z dyspozycyjno�ci oraz ni�szych kosztów pracowników 

i takie, które wyst�puj� w pa�stwach o podobnej strukturze gospodarki 

i wysoko�ci wynagrodze�, jak w kraju inwestora. Firmy inwestuj�ce poza 

granicami  kraju, które zorientowane s� na efektywno�	 s� najcz��ciej du�ymi 

i dobrze zdywersyfikowanymi przedsi�biorstwami. 

Inwestycje zorientowane na aktywa strategiczne wymuszaj� poszukiwanie 

takiej lokalizacji, która pozwoli przedsi�biorstwu na wzrost przewagi 

w warunkach globalnej gospodarki. Oznacza to d��enie do poł�czenia z inn�
firm� lub przej�cia i wej�cie w posiadanie jej aktywów strategicznych tak, by 

osi�gn�	 przewag� konkurencyjn�. 

Inwestowaniu  za granic� towarzyszy zwykle odpowied� na pytanie, czy 

w ogóle warto inwestowa	 za granic� oraz gdzie kapitał powinien zosta	
ulokowany? 

Ocena sytuacji zwi�zana jest z ró�nymi podej�ciami do motywów podj�cia 

takich decyzji. Makroekonomiczna ocena tego zjawiska cz�sto sprowadza si� do 

ustalenia efektów, jakich spodziewa si� kraj goszcz�cy BIZ. W tym kontek�cie 

wa�nego znaczenia nabiera problem okre�lenia warunków sprzyjaj�cych oraz 

hamuj�cych napływ inwestycji, jak równie� towarzysz�cych im negatywnych 

albo pozytywnych efektów.  

Mikroekonomiczne uj�cie obejmuje natomiast konieczno�	 rozpatrzenia 

składników istotnych dla inwestora i sprowadzaj�cych si� głównie do ró�nych 

uwarunkowa� zwi�zanych z wyborem miejsca lokalizacji inwestycji, wyborem 

formy aktywno�ci zagranicznej uzale�nionej od czynników okre�laj�cych 

sytuacj� wewn�trzn� kraju goszcz�cego, jak równie� sytuacj� rynkow�8
.

Niezale�nie od tego, z jakiej perspektywy dokonuje si� oceny motywów 

inwestowania zagranic�, nale�y podkre�li	, �e towarzyszy	 temu mo�e ch�	
zwi�kszenia zysku przedsi�biorstwa, szansa na zdobycie nowej pozycji na 

rynku, okazja do wykorzystania subwencji, dotacji i ulg podatkowych, 

mo�liwo�	 prowadzenia działalno�ci zabronionej we własnym kraju czy cho	by 

szansa na rozpoznanie nowego rynku. 

Z kolei, kraj goszcz�cy BIZ liczy zwykle na powstanie nowych miejsc pracy, 

popraw� wydajno�ci pracy, wprowadzenie nowoczesnych technologii do 

gospodarki, wzrost eksportu poprzez nowe kanały współpracy, wprowadzenie na 

rynek nowych produktów, łatwiejszy dost�p do zagranicznych rynków zbytu itp.  

Jednak rozwój bezpo�rednich inwestycji zagranicznych zale�y od wielu 

czynników, które mog� sprzyja	 ich pojawianiu si�. Nale�� do nich np.: 

                                                
�
 J. Wi�niewska, Motywy podejmowania bezpo�rednich inwestycji zagranicznych, Przegl�d 

Organizacji, nr 12, 2008. 
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stabilno�	 polityczna w pa�stwie goszcz�cym, zaawansowana polityka 

prywatyzacyjna, istnienie krajowych i mi�dzynarodowych regulacji 

umo�liwiaj�cych przyj�cie BIZ, działania promocyjne wobec tych inwestycji, 

oczekiwana wielko�	 i struktura rynku czy dost�p do regionalnych rynków oraz 

przygotowanie gruntów, infrastruktury technicznej i prawno-organizacyjnej ze 

strony jednostek samorz�du terytorialnego i administracji rz�dowej. Ponadto 

bardzo wa�n� rol� odgrywa tu istnienie taniej i wykształconej siły roboczej, 

dobra infrastruktura gospodarcza i społeczna (drogi, koleje, lotniska a tak�e 

szkoły, szpitale czy miejsca do wypoczynku). 

ZAGRO	ENIA I BARIERY 

BEZPO�REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Współczesny post�p cywilizacyjny daje szanse do rozwoju BIZ zmniejszaj�c 

ró�nego rodzaju zagro�enia ale te� generuje nowe, nieistniej�ce dot�d obszary 

ryzyka. Wyeliminowanie go jest niemo�liwe, st�d staje si� ono cech�
nieodł�czn� działalno�ci gospodarczej, a zwłaszcza towarzyszy ka�demu 

projektowi inwestycyjnemu. 

Ryzyko inwestycji zagranicznych koncentruje w sobie ogólne ryzyko 

zwi�zane z inwestowaniem, wyra�one np. w słabych efektach poda�owych 

inwestycji oraz ryzyko specjalne, wynikaj�ce z umiejscowienia inwestycji poza 

krajem macierzystym inwestora. 

Do czynników ogólnego zagro�enia mo�na zaliczy	 słabe poparcie dla 

projektu ze strony kierownictwa podmiotu, nadmiern� biurokracj�, po�piech 

w planowaniu i wdra�aniu inwestycji. Ryzyko specjalne BIZ ł�czy si� natomiast 

z uwarunkowaniami gospodarczymi i politycznymi mog�cymi pojawi	 si�
w kraju goszcz�cym inwestora. Ryzyko polityczne to niebezpiecze�stwo 

konfliktów, wojen, problemów z wymienialno�ci� waluty, ryzyko 

wywłaszczenia i konfiskaty dóbr; ryzyko wprowadzenie dyskryminacyjnej 

polityki celnej i podatkowej. Do ryzyka gospodarczego mo�na za� zaliczy	
pojawienie si� wysokiego poziomu inflacji, ryzyko kursowe, lokalizacyjne 

(dotycz�ce transportu i magazynowania, ryzyko zdobywania lokalnego rynku), 

koniunktury rynku zagranicznego, stóp procentowych itd.
9
. 

Cho	 w Raporcie na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce nie 

zauwa�a si� istotnych barier inwestycyjnych uderzaj�cych tylko w inwestorów 

zagranicznych, to wskazuje si�, �e istnieje wiele trudno�ci, które s� wspólne dla 

wszystkich przedsi�biorców zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Mo�na do 

                                                
	
 W. Karaszewski, Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne – Polska na tle �wiata, Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toru� 2004. 
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nich zaliczy	: brak wydajnego systemu zach�t inwestycyjnych, brak 

zadowalaj�cych instrumentów wspierania sektora rozwoju i bada�, zbyt 

rygorystyczne zasady opodatkowania, brak rozwini�tej infrastruktury drogowej, 

konieczno�	 zdobywania zezwole� w procesie inwestowania od ró�nego rodzaju 

organów dotycz�cych wykonania jednego projektu . 

W literaturze przedmiotu wskazuje si� ponadto na szereg barier inwestowania 

w Polsce. Nale�� do nich: niski poziom innowacyjno�ci przedsi�biorstw bez 

udziału kapitału zagranicznego, mały zasi�g współpracy instytutów badawczych 

z przemysłem, du�y wpływ polityki na gospodark� i funkcjonowanie 

przedsi�biorstw, wysokie ceny gruntów, silna pozycja zwi�zków zawodowych, 

biurokracja oraz słaba infrastruktura drogowa
10

.

Wa�nymi barierami  podejmowania inwestycji zagranicznych w Polsce 

wskazanymi przez zagranicznych inwestorów były: 

−brak optymalnych informacji oraz analiz umo�liwiaj�cych odpowiedni�
ocen� sytuacji oraz perspektyw rozwoju firmy, 

−niestabilna sytuacja gospodarcza, społeczna oraz polityczna, 

−wygórowane oczekiwania wobec zagranicznych partnerów, 

−wysokie koszty około płacowe, 

−wysokie koszty wynajmu lokali u�ytkowych, 

−konieczno�	 wymiany waluty. 

Dla oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce wykonana została analiza 

SWOT, która pokazuje mocne i słabe strony podejmowania bezpo�rednich 

inwestycji zagranicznych w Polsce (tabela 1). 

                                                
�


Kapitał zagraniczny – wyzwania i szanse, I. Michałków (red.), Zakład Wydawniczy Druk, 

Warszawa 2004.
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Tabela 1. 

Mocne i słabe strony dla klimatu inwestycyjnego w Polsce 

Mocne strony Słabe strony 

• relatywnie niski poziom inflacji, 

• małe ryzyko inwestycyjne, 

• du�a poda� siły roboczej, 

• wzrastaj�cy rynek zwi�zany 

z technologiami informacyjnymi, 

• pozytywne nastawienie Polaków do 

kapitału zagranicznego i produktów 

zagranicznych, 

• du�y popyt wewn�trzny, 

• wysoka jako�	 kadry zarz�dzaj�cej, 

• młode, coraz lepiej wykształcone 

społecze�stwo, 

• niskie koszty pracy w porównaniu 

z krajami rozwini�tymi, 

• przynale�no�	 do presti�owych 

organizacji mi�dzynarodowych. 

• korupcja, 

• słaba infrastruktura techniczna 

i komunikacyjna, 

• brak zach�t dla inwestorów, 

• bariery biurokratyczne, 

• nadmierne obci��enia podatkowe, 

• brak parków technologicznych, 

• niskie nakłady na działalno�	 B+R, 

niski poziom innowacyjno�ci 

gospodarki, 

• szara strefa, 

• niejasne przepisy prawa, 

• nieskuteczna promocja Polski za 

granic�. 

�ródło: Kapitał zagraniczny – wyzwania i szanse, Michałków I. (red.), Wydawnictwo Druk Tur, 

Warszawa 2004. 

Wydaje si� jednak, �e Polsk� charakteryzuj� coraz lepsze warunki do 

inwestowania, które zwi�zane s� dodatkowo z centrycznym poło�eniem Polski 

ł�cz�cej zachód ze wschodem, co z punktu widzenia istnienia znacz�cego na 

wschodzie popytu wydaje si� sprzyja	 sytuowaniu bezpo�rednich inwestycji 

zagranicznych w Polsce.

WPŁYW BEZPO�REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 

NA RYNEK PRACY W POLSCE 

Zagraniczny kapitał  odegrał wa�n� rol� w procesie transformacji polskiej 

gospodarki. Przyczynił si� on do uzupełnienia w niej niedoborów kapitałowych 

oraz do podniesienia jej efektywno�ci. Coraz bardziej znacz�ca rola 

zagranicznych inwestorów w funkcjonowaniu polskiej gospodarki oraz ich 

znaczenie dla polskiego rynku pracy powoduj�, i� nie spada tworzenie 

odpowiednich warunków dla lokowania kapitału zagranicznego w Polsce, 
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usuwanie barier, które ograniczaj� napływ tego kapitału, przy równoległym 

zagwarantowaniu interesów Polski w procesie umi�dzynarodowienia 

gospodarki. 

Wykres1. Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne w Polsce 

w latach 2000–2009 (w mln euro) 

�ródło: Zagraniczne inwestycje bezpo�rednie w Polsce, Warszawa 2010. 

Warto podkre�li	, �e najwi�kszy napływ BIZ przypada na lata 2006 i 2007, 

w których warto�	 kapitału zagranicznego w Polsce wyniosła odpowiednio 

15,7 mld euro i 16,6 mld euro. Spadek napływu tych inwestycji w latach 2008 

i 2009 spowodowany był spowolnieniem gospodarczym obserwowanym 

w �wiecie. 

Narodowy Bank Polski szacuje, �e napływ bezpo�rednich inwestycji 

zagranicznych do Polski  w 2011 roku wzro�nie do około 12,7 mld euro 

(z 9,8 mld euro w roku 2009 i 2010)
11

. Taki wzrost mo�e wynika	 ze 

zwi�kszania si� przepływu kapitału w skali mi�dzynarodowej jak równie�
poprawiaj�cej si� atrakcyjno�ci inwestycyjnej Polski. 

Z kwoty 9 863 mln euro, która napłyn�ła w postaci kapitału zagranicznego 

w 2009 roku najwi�cej �rodków zostało ulokowanych w podmiotach 

zajmuj�cych si�: 

−przetwórstwem �ywno�ci (1 711 mln euro), 

−�wiadczeniem usług (1 644 mln euro), 

                                                
��

 www.nbp.pl 19.04.2011. 
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−po�rednictwem finansowym (1 617 mln euro), 

−handlem i naprawami (948 mln euro), 

−wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energi� elektryczn�, gaz i wod� (856 mln 

euro), 

−produkcj� �rodków transportu (524 mln euro). 

Tabela 2. 

Liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce wg województw 

Województwa 2005 2006 2007 2008 2009 

Dolno�l�skie 1831 1962 2048 2112 2210 

Kujawsko-pomorskie 457 485 520 537 555 

Lubelskie 332 336 329 329 318 

Lubuskie 682 718 793 776 765 

Łódzkie 726 792 808 867 915 

Małopolskie 920 1092 1110 1251 1381 

Mazowieckie 5530 5934 5930 7622 8135 

Opolskie 420 428 459 462 461 

Podkarpackie 271 298 294 317 326 

Podlaskie 100 102 114 127 126 

Pomorskie 1041 1127 1190 1216 1270 


l�skie 1652 1708 1861 1882 2002 


wi�tokrzyskie 148 166 161 164 177 

Warmi�sko-mazurskie 268 265 247 291 309 

Wielkopolskie 1385 1436 1488 1923 1962 

Zachodniopomorskie 1074 1166 1163 1216 1264 

Polska ogółem 16 837 18 015 18 515 21 092 22 176 

�ródło: Działalno�� podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, www.stat.gov.pl 22.04.2011. 

Najwi�ksza cz��	 �rodków zainwestowanych w Polsce w 2009 roku 

pochodziła z takich pa�stw jak: Niemcy (2 137 mln euro), Francja 

(1 375 mln euro), Luksemburg  (1 250 mln euro), Szwecja (940 mln euro), Stany 
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Zjednoczone (895 mln euro), Austria (586 mln euro), Niderlandy (478 mln 

euro), Włochy (459 mln euro) oraz Hiszpania (393 mln euro)
12

. 

W roku 2009 w Polsce funkcjonowało ponad 22 tys. podmiotów z udziałem 

kapitału zagranicznego. Najwi�kszym zainteresowaniem w�ród inwestorów 

w atach 2005–2009 cieszyły si� takie województwa, jak: mazowieckie, 

wielkopolskie, dolno�l�skie oraz �l�skie (tabela 2).  

W samym tylko województwie mazowieckim funkcjonowało ponad 8 tys. 

podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. W dolno�l�skim, 

�l�skim i wielkopolskim było ich po około 2 tys. Najmniej atrakcyjne dla 

zagranicznych inwestorów okazały si� województwa: podlaskie, �wi�tokrzyskie, 

lubelskie i warmi�sko-mazurskie. 

Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne lokowane w Polsce to najcz��ciej małe 

podmioty gospodarcze, zatrudniaj�ce nie wi�cej ni� 9 osób. W 2009 roku było 

ich w Polsce blisko 14 tys. i stanowiły one prawie 64% wszystkich podmiotów 

z działem kapitału zagranicznego funkcjonuj�cych w Polsce. Tylko około 5% 

wszystkich bezpo�rednich inwestycji zagranicznych stanowiły podmioty du�e, 

zatrudniaj�ce powy�ej 250 osób. 

Wykres 2. BIZ wg liczby zatrudnionych w 2009 roku  

�ródło: Działalno�	 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, www.stat.gov.pl 22.04.2011. 
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W 2009 roku liczba pracuj�cych w podmiotach z udziałem kapitału 

zagranicznego wyniosła blisko 1,5 mln osób (tabela 3). Jednocze�nie najwi�ksza 

liczba tych osób (blisko 530 tys.) uzyskała zatrudnienie w BIZ w województwie 

mazowieckim, dolno�l�skim (138,5 tys.), wielkopolskim (190,9 tys.) i �l�skim 

(158,8 tys.) czyli w województwach, w których obserwuje si� najwi�ksze 

zg�szczenie inwestorów zagranicznych. Województwa: podlaskie, 

�wi�tokrzyskie, lubelskie i warmi�sko-mazurskie ponownie, ze wzgl�du na 

słab� infrastruktur�, wyczerpywanie si� ciekawych ofert prywatyzacyjnych, brak 

zach�t dla inwestorów, nieskuteczn� promocj� regionów, trudniejszy dost�p do 

wykwalifikowanych kadr stały si� mało atrakcyjnymi regionami dla inwestorów 

zagranicznych. 

Tabela 3. 

Liczba pracuj�cych w BIZ w Polsce wg województw (w tys.) 

Lata 
Województwa 

2005 2006 2007 2008 2009 

Dolno�l�skie 100,0 116,1 135,9 149,6 138,5 

Kujawsko-pomorskie 31,6 34,3 40,6 38,4 37,2 

Lubelskie 13,7 15,1 15,4 21,6 16,7 

Lubuskie 30,3 34,9 36,7 37,5 35,4 

Łódzkie 47,9 55,3 62,6 68,8 67,3 

Małopolskie 77,6 84,8 84,3 86,1 83,0 

Mazowieckie 421,4 460,1 514,9 535,6 526,5 

Opolskie 20,6 22,4 25,5 25,3 23,6 

Podkarpackie 36,5 39,3 44,0 44,6 34,3 

Podlaskie 6,5 7,7 9,3 10,1 8,9 

Pomorskie 56,0 63,2 65,3 67,9 60,1 


l�skie 117,3 128,6 147,5 157,5 158,8 


wi�tokrzyskie 15,7 18,1 19,0 17,6 18,4 

Warmi�sko-mazurskie 20,4 20,6 15,9 15,2 14,0 

Wielkopolskie 147,2 167,2 186,3 205,4 190,9 

Zachodniopomorskie 42,5 45,7 50,7 50,3 47,0 

Polska 1 186,1 1 313,3 1 453,7 1 531,7 1 460,6 

�ródło: Działalno�� podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, www.stat.gov.pl 22.04.2011. 
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3 mało atrakcyjna dla inwestorów 

zagranicznych pozostaje wschodnia cz��	 Polski (tzw. Polska Wschodnia 

obejmuj�ca zgodnie z nomenklatur� UE województwa: warmi�sko-mazurskie, 

podlaskie, lubelskie, podkarpackie i �wi�tokrzyskie). S� to województwa znane 

z niedoinwestowania, słabej infrastruktury i znacznego udziału rolnictwa 

w wo�eniu PKB. 

Tabela 4. 

Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce Wschodniej 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska  16 837 18 015 18 515 21 092 22 176 

Polska Wschodnia 1 119 1 167 1 145 1 228 1 256 

Województwo mazowieckie 5530 5934 5930 7622 8135 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: www.stats.gov.pl; Bank Danych 

Regionalnych, 26.03.2011. 

Łatwo zauwa�y	, �e w 2009 roku liczba podmiotów z udziałem kapitału 

zagranicznego w województwie mazowieckim jest ponad sze�ciokrotnie wy�sza, 

ni� razem w pi�ciu województwach Polski Wschodniej. Podobna sytuacja 

dotyczy zatrudnienia w BIZ. W województwie mazowieckim zatrudnienie 

uzyskało w BIZ ponad 526,5 tys. osób, za� w pi�ciu województwach Polski 

Wschodniej (razem) uzyskało zatrudnienie w BIZ 92,3 tys. osób. To oznacza, �e 

w województwach Polski Wschodniej zatrudnienie w podmiotach z udziałem 

kapitału zagranicznego uzyskała pi�ciokrotnie mniejsza liczba osób ni�
w mazowieckim. To ewidentna strata szans na wzrost zatrudnienia w Polsce 

Wschodniej maj�cej powa�ne problemy na rynku pracy. 

Z punktu widzenia tego rynku istotny jest tak�e sektor, w którym najcz��ciej 

lokowane s� inwestycje z kapitałem zagranicznym. Warto podkre�li	, �e 

w Polsce s� one sytuowane najcz��ciej w handlu i naprawach 

(6 212 podmiotów), przemy�le (5 332), budownictwie (2 117), 

nieruchomo�ciach(2 041) i nauce (1 949). W wymienionych sektorach 

usytuowane jest 17 651 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, co 

stanowi prawie 80% wszystkich w bezpo�rednich inwestycji zagranicznych 

w Polsce. 
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Wykres 3. BIZ wg sektorów i liczby pracuj�cych w 2009 roku 

�ródło: Działalno�� podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, www.stat.gov.pl, 22.04.2011.  

W roku 2009 najwi�cej osób zatrudnionych było w sektorze przemysłowym 

(724 334 osób), w tym w  górnictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz 

zaopatrzeniu w energi� elektryczn�, gaz i wod�. Najwi�kszy odsetek osób 

uzyskał zatrudnienie w podmiotach du�ych zajmuj�cych si� przetwórstwem 

przemysłowym. Drugim co do wielko�ci sektorem, który umo�liwił znalezienie 

pracy w firmach z udziałem kapitału zagranicznego to sektor zajmuj�cy si�
handlem i naprawami, zatrudnienie w nim znalazło 337 621 osób. Analogicznie 

jak w przypadku przetwórstwa przemysłowego tak te� w handlu i naprawach 

najwi�cej osób znalazło zatrudnienie w firmach du�ych, zatrudniaj�cych 

powy�ej 250 osób.  

Mimo wi�c, �e przewag� w BIZ usytuowanych w Polsce stanowi� podmioty 

małe zatrudniaj�ce do 9 osób, to jednak najwi�ksza liczba osób zatrudnionych 

jest w podmiotach du�ych (powy�ej 250 osób). 

Warto podkre�li	, �e w 2009 roku liczba pracuj�cych w tych podmiotach 

cho	 nieco zmniejszyła si� w stosunku do roku 2008 to i tak obj�ła 1 460,7 tys. 

osób. Je�li chodzi o podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w formie 

bezpo�rednich inwestycji zagranicznych to w latach 2005–2009 ich liczba 

sukcesywnie si� zwi�kszała, osi�gaj�c w roku 2009 liczb� 22 176. 
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PODSUMOWANIE 

Napływaj�ce do Polski bezpo�rednie inwestycje zagraniczne odgrywaj�
znacz�c� rol� w kształtowaniu polskiego rynku pracy i wpływaj� pozytywnie na 

tworzenie nowych miejsc pracy. 

Dzi�ki przeprowadzonym badaniom okazało si�, i� z ka�dym rokiem 

zwi�kszał si� napływ kapitału zagranicznego. Wyj�tkiem było załamanie si�
rynku BIZ w 2007 roku, które było skutkiem kryzysu na rynkach finansowych. 

Abstrahuj�c od kryzysu zauwa�ono, �e tendencja dotycz�ca bezpo�rednich 

inwestycji zagranicznych jest rosn�ca. Mo�e to by	 spowodowane zwi�kszaj�c�
si� atrakcyjno�ci� polskiej gospodarki, zmniejszaj�cymi si� barierami, niskimi 

kosztami pracy, zwi�kszaniem zainteresowania w�ród inwestorów naszym 

krajem oraz umi�dzynarodowieniem si� gospodarek. Dzi�ki takiej tendencji 

polski rynek pracy rozwija si� tworz�c nowe miejsce pracy. Funkcjonuj�ce 

w Polsce podmioty z udziałem kapitału zagranicznego stworzyły wiele nowych 

miejsc pracy, przyczyniaj�c si� w ten sposób do poprawy sytuacji na rynku 

pracy.  

Nie zwa�aj�c na zagro�enia, kapitał zagraniczny mo�na uzna	 za szans� dla 

gospodarki polskiej. Je�eli Polska pragnie zmniejszy	 dysproporcje rozwojowe 

w stosunku do krajów wysokorozwini�tych to jej zadaniem jest zabieganie o jak 

najwy�szy dopływ tego rodzaju kapitału. Zostaje jedynie kwestia wypracowania 

przez pa�stwo odpowiednich instrumentów w zakresie bezpo�rednich inwestycji 

zagranicznych, które zach�c� do kierowania strumieni inwestycji do takich 

sektorów, które s� najbardziej istotne z punktu widzenia długookresowego 

rozwoju oraz w takie regiony, które obecnie s� zagro�one wysokim 

bezrobociem. 
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IMPORTANCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN DETERMINING 

SITUATION IN REGIONAL LABOUR MARKETS 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of FDI on the Polish labor market. The research 

shows that inflow of foreign capital increased in each year except in 2007. This may be due to the 

growing attractiveness of the Polish economy, lower labor costs, increasing interest with our 

country among investors and the process of internationalization of economies. Entities with the 

participation of foreign capital operating in Poland created many new jobs, that contributed to the 

improvement of the situation in the labour market. 

Foreign capital should be regarded as an opportunity for the Polish economy. If Poland wants 

to narrow disparities in relation to the developed countries it will have to to encourage the highest 

inflow of such capital. It is also important to develop appropriate regulations that will direct the 

investments to those sectors that are the most crucial from the viewpoint of long-term development 

and to the regions at risk of high unemployment. 


