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WSTĘP 
 
 
 

Powszechnie występujące w gospodarce światowej procesy globalizacji 
sprzyjają m. in. przepływowi kapitału w postaci zagranicznych inwestycji. 
Transformacja systemowa oraz liberalizacja polskiej gospodarki miały kluczowe 
znaczenie dla udziału Polski w procesie globalizacji. Stąd też obecność zagra-
nicznego kapitału w polskiej gospodarce jest wyraźnie dostrzegana i stwarza 
możliwość uzupełnienia niedostatecznych zasobów kapitałowych i technolo-
gicznych polskich przedsiębiorstw oraz owocuje powstawaniem więzi korpora-
cyjnych między przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi lub konkurencją 
między nimi na krajowym rynku. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza działalności przedsię-
biorstw krajowych i zagranicznych działających w sekcji przetwórstwa przemy-
słowego w regionie łódzkim z punktu widzenia osiąganych przez nie efektów. 
Na potrzeby niniejszego opracowania pod pojęciem „przedsiębiorstwo zagra-
niczne” rozumie się fili ę przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę poza Polską. 
Region łódzki rozumiany jest jako obszar zamknięty w granicach administracyj-
nych województwa łódzkiego. 

 Przedsiębiorstwa zagraniczne w istotny sposób kształtują i będą kształto-
wać strukturę gospodarczą regionu, a zwiększenie jego potencjału innowacyjne-
go jest trudniejsze bez ich udziału. Obecność zagranicznych przedsiębiorstw 
w regionie łódzkim stanowi przede wszystkim szansę dla przedsiębiorstw kra-
jowych na wykorzystanie przewag, jakimi dysponują zagraniczne przedsiębior-
stwa. Oczywiście nie można wykluczyć wystąpienia takich obszarów, w których 
przedsiębiorstwa krajowe osiągają lepsze efekty działalności niż przedsiębior-
stwa zagraniczne. Dlatego też, istotne jest podjęcie oceny działalności przedsię-
biorstw krajowych i zagranicznych oraz wskazanie tych czynników, które różni-
cują efekty ich działalności. Nie bez znaczenia jest tutaj także podjęcie próby 
wskazania pewnych metod działania służących potęgowaniu pozytywnych efek-
tów działalności możliwych do osiągnięcia zarówno przez przedsiębiorstwa 
krajowe, jak i przedsiębiorstwa zagraniczne oraz wskazanie kierunków działa-
nia, wspomagających adaptowanie rozwiązań stosowanych dotychczas u zagra-
nicznych partnerów, na rzecz zapewnienia innowacyjnego charakteru przedsię-
biorstw krajowych w regionie łódzkim. 
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Wybór sekcji przetwórstwa przemysłowego wynika m. in. z dużego zainte-
resowania zagranicznych inwestorów lokatą kapitału w tej dziedzinie gospodar-
ki, występowaniem szeregu powiązań rynkowych między przedsiębiorstwami 
zagranicznymi i krajowymi oraz możliwości wykorzystywania w szerszym 
stopniu, niż w przypadku pozostałych sekcji, nowoczesnych technologii i roz-
wiązań zarówno w sferze produkcyjnej jak i organizacyjnej. Zasilenie dodatko-
wym kapitałem polskiego przemysłu jest niezwykle istotne, ponieważ stwarza 
możliwość wprowadzenia bardziej efektywnych technologii oraz innowacji. 

Problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich działalności 
w kraju przyjmującym była poruszana w literaturze niejednokrotnie. Dotychczas 
przeprowadzone badania i analizy (m. in. przez: M. Gorynię, M. Jaworek, 
W. Karaszewskiego, J. Różańskiego, J. Rymarczyka, A. Zorską) potwierdzają, 
że przedsiębiorstwa zagraniczne są przede wszystkim dodatkowym źródłem 
zasilania poszczególnych obszarów gospodarki w kapitał, a także nośnikiem 
nowoczesnych technologii i innowacji (nowoczesnych przede wszystkim w sto-
sunku do tych, które są dostępne w kraju goszczącym), nowoczesnych metod 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz, że w szerszym zakresie niż przedsiębior-
stwa krajowe prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Badania zrealizowa-
ne przez wymienionych wyżej autorów poruszają tematykę związaną m. in.:  

− ze sposobem oddziaływania przedsiębiorstw zagranicznych na gospodar-
kę kraju goszczącego,  

− relacjami występującymi między: przedsiębiorstwami zagranicznymi  
a krajem macierzystym oraz przedsiębiorstwami zagranicznymi a krajem gosz-
czącym, 

− motywami i barierami podejmowania inwestycji zagranicznych w Polsce, 
− charakterem działań dostosowawczych jakie podejmują przedsiębiorstwa 

krajowe współpracujące z zagranicznymi inwestorami. 
Większość wspomnianych badań i analiz omówionych szeroko w literaturze 

przedmiotu obejmuje pewne zjawiska zachodzące na poziomie gospodarki kra-
jowej, gospodarki regionalnej, w mniejszym stopniu według sekcji działalności 
przedsiębiorstw, czy analizy określonych zjawisk (np. prywatyzacji – M. Jawo-
rek). W literaturze zagranicznej (m. in. N. Backley, D. Castellani, M. Graseni, 
J. Mata, E. Pausenberger) więcej miejsca poświęca się analizie zjawisk zacho-
dzących w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstw krajowych 
i przedsiębiorstw zagranicznych, m. in. produkcyjnym, badawczo-rozwojowym, 
finansowym, które wskazują na istnienie przewag przedsiębiorstw zagranicz-
nych nad krajowymi, chociaż istnieją obszary, w których przedsiębiorstwa kra-
jowe działają w sposób bardziej efektywny niż przedsiębiorstwa zagraniczne. 
Natomiast w literaturze krajowej problematyka działalności przedsiębiorstw 
krajowych i zagranicznych w kontekście porównania osiąganych przez nie fi-
nansowych i pozafinansowych efektów działalności jest omawiana w sposób 
marginalny.  



9 
 

 
 

Jednym z najistotniejszych problemów badawczych w ramach omawianej 
problematyki jest dostępność danych statystycznych opisujących działalność 
przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w sekcji przetwórstwa przemysłowe-
go na poziomie regionalnym, zarówno w sferze finansowej jak i pozafinansowej 
przedsiębiorstwa. Dane statystyczne, jakimi dysponują instytucje, które zajmują 
się opracowywaniem danych związanych z działalnością przedsiębiorstw zagra-
nicznych (m. in. Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych), nie pozwalają na przeprowa-
dzenie rozbudowanej analizy porównawczej efektów działalności przedsiębiorstw 
krajowych i przedsiębiorstw zagranicznym w sekcji przetwórstwa przemysłowe-
go na poziomie regionalnym. Dlatego też konieczne jest podjęcie próby uzupeł-
nienia tej luki poprzez przeprowadzenie własnych badań empirycznych, które 
pozwolą na bardziej szczegółowe przeanalizowanie tej problematyki.  

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: dwóch o charakterze teore-
tycznym oraz dwóch poświęconym przedstawieniu wyników o charakterze em-
pirycznym.  

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do omawianej problematyki funk-
cjonowania przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w kraju 
goszczącym. Rozdział zawiera analizę relacji jakie występują między przedsię-
biorstwem zagranicznym, a spółką macierzystą oraz uwarunkowań działalności 
przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w kraju goszczącym.  

W rozdziale drugim, w oparciu o analizę działalności przedsiębiorstw kra-
jowych i przedsiębiorstw zagranicznych wskazane zostały te efekty działalności  
i czynniki oddziaływujące na te efekty, które będą stanowić przedmiot badań  
w empirycznej części pracy.  

Rozdział trzeci zawiera krótką charakterystykę Polski jako miejsca lokaty ka-
pitału zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.  

Rozdział czwarty stanowi próbę oceny efektów działalności przedsiębiorstw 
krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w oparciu o analizę wyników  
przeprowadzonego własnego badania ankietowego oraz analizę danych ze spra-
wozdań finansowych. Na podstawie badań ankietowych przedstawiona została 
w ujęciu porównawczym charakterystyka badanych przedsiębiorstw krajowych 
i przedsiębiorstw zagranicznych, ich relacje z podmiotami działającymi w naj-
bliższym otoczeniu oraz wskazane zostaną efekty podejmowanych przez nie 
działań w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie 
danych ze sprawozdań finansowych przedstawiona zostanie charakterystyka 
poszczególnych składników bilansowych przedsiębiorstw krajowych i przedsię-
biorstw zagranicznych oraz różnice w kształtowaniu się poszczególnych wielko-
ści charakteryzujących finansowe efekty działalności przedsiębiorstw krajowych 
i przedsiębiorstw zagranicznych. 

Na zakończenie przedstawiono najważniejsze wnioski wynikające z analizy 
literatury przedmiotu oraz wyników przeprowadzonych badań empirycznych. 


