ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS
FOLIA OECONOMICA 268, 2012

Katarzyna Madaj∗
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Midzynarodowy kryzys gospodarczy i finansowy przyniósł wyrany spadek
wartoci strumienia napływu bezporednich inwestycji zagranicznych w skali
wiata. W relacji do rekordowego roku 2007, kiedy to warto
midzynarodowych przepływów kapitału z tytułu BIZ osignła poziom
1 979 mld USD, wynik z 2008 roku był niszy o 14%. Spadek ten nabrał tempa
w 2009 roku, w którego pierwszym kwartale warto napływu BIZ była
w relacji do analogicznego okresu roku 2008 o 44% nisza. Jednoczenie,
wskutek kryzysu istotnie wzrosła rola krajów rozwijajcych si oraz gospodarek
w okresie transformacji jako adresatów inwestycji bezporednich. W 2008 roku
pastwa te przyjły 43% wiatowego strumienia BIZ, co miało miejsce kosztem
29-procentowego spadku napływu inwestycji bezporednich do krajów wysoko
uprzemysłowionych.
Zagraniczne inwestycje bezporednie odgrywaj trudn do przecenienia rol
w kształtowaniu sytuacji na rynkach pracy krajów przyjmujcych. Fakt ten
stanowi jeden z podstawowych motywów postpujcej w cigu ostatnich dekad
liberalizacji przepisów regulujcych zasady przepływów kapitału w ramach BIZ
oraz rywalizacji pastw o zainteresowanie korporacji midzynarodowych,
bdcych
kluczowym
realizatorem
wspomnianych
przedsiwzi
inwestycyjnych. ródłem upowszechniajcej si orientacji rzdów na
wypracowywanie zacht dla przedsibiorstw bezporedniego inwestowania s
realne perspektywy poprawy sytuacji na rynkach pracy zarówno pod wzgldem
kreacji wakatów, jak i podnoszenia jakoci siły roboczej. Tymczasem szacuje
si, i, wskutek globalnych perturbacji gospodarczych, na przełomie 2009 i 2010
roku było na wiecie o 60–80 mln bezrobotnych wicej ni przed wybuchem
∗
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kryzysu, a spadek zatrudnienia utrzymuje si zarówno w krajach, które wyszły
z recesji, jak i tych, które borykaj si z ni w dalszym cigu1. W Polsce stopa
bezrobocia rejestrowanego jeszcze we wrzeniu 2008 wynosiła niespełna 9%
i była najnisza od 1991 roku. Dwanacie miesicy póniej jej wysoko
wzrosła o 2 punkty proc., przekraczajc psychologiczn granic 10%, by
w I kwartale 2010 roku osign pułap 13%.2 W tym kontekcie powstaje
pytanie, w jaki sposób kryzys finansowy wpłynł na zatrudnienie
w przedsibiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego.
Celem artykułu jest próba oceny wpływu midzynarodowego kryzysu na
wielko oraz struktur BIZ w Polsce, w kontekcie zatrudnienia kreowanego
przez przedsibiorstwa bezporedniego inwestowania. Przeprowadzone badanie
posłuy ma ocenie stabilnoci wakatów przygotowywanych przez podmioty
z kapitałem zagranicznym, a tym samym skutecznoci stosowania systemów
zacht inwestycyjnych przez władze, w sytuacji gdy ich proinwestycyjna
postawa uwarunkowana jest dnoci do łagodzenia problemu bezrobocia.
ZARYS RÓDEŁ I MECHANIZMÓW
MIDZYNARODOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

Od czasu Wielkiego Kryzysu przełomu lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, wiata
nie dotknła recesja zbliona rozmiarami do tej, któr zapocztkowało pknicie
baki spekulacyjnej3 na rynku nieruchomoci w Stanach Zjednoczonych latem
2007 roku. W marcu 2009 koszt walki z kryzysem, obejmujcy rodki w ramach
planu Paulsona4 oraz pakietu stabilizacyjnego przyjtego przez amerykaski
Kongres w lutym 2009, jak równie gwarancje, porczenia i operacje
stabilizujce Urzdu Rezerwy Federalnej, przekroczył 3 bln USD, tj. bez mała
jedn czwart PKB Stanów Zjednoczonych5. Tym samym, pogłbiajca si od
dwóch dekad tendencja do wycofywania si pastwa z ingerencji w tym sektorze
1

G. Kołodko, Neoliberalizm i Ğwiatowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista”, nr I, 2010.
Bezrobocie rejestrowane. I–IV kwartał 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
3
Terminem „baka” lub „bbel spekulacyjny” okrela si sytuacj racego odchylenia cen
dóbr od ich faktycznej wartoci. ródło: Ch. Kindleberger: Maniacs, Panics and Crashes.
A History of Financial Crises. Macmillan: Pelgrave, 1995, cyt. za P. Bochenek: Problem baĔki
spekulacyjnej na rynku nieruchomoĞci w Stanach Zjednoczonych w Ğwietle wybranych teorii
przeinwestowania, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2011, vol. 7, nr 1, s. 84.
4
Plan ratowania banków przy pomocy publicznych pienidzy, tzw. plan TARP (ang. Troubled
Assets Relief Program) na kwot 700 mld USD, przyjty przez amerykaski Kongres 3.
padziernika 2008 na wniosek sekretarza Skarbu H. Paulsona po upadku banku inwestycyjnego
Lehman Brothers i spowodowanych nim brakach płynnoci. Pomoc przeznaczona miała zosta na
wykup toksycznych aktywów oraz dokapitalizowanie banków. ródło: Rosati 2009.
5
D. Rosati, Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista”, nr 3, 2009.
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uległa całkowitemu odwróceniu, przeczc załoeniom ideologii systemów
kapitalistycznych zachodniego typu6.
Wród ródeł wiatowego kryzysu gospodarczego wymienia si zarówno
zjawiska makro-, jak i mikroekonomiczne. Do pierwszej grupy naley,
uwarunkowane sukcesami polityki antyinflacyjnej, długotrwałe utrzymywanie
si realnej stopy procentowej na niskim poziomie w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach rozwinitych. Powszechna dostpno taniego kredytu stała si
w tej grupie pastw przyczynkiem do gwałtownego wzrostu cen wybranych
aktywów, w tym nieruchomoci, surowców oraz akcji, w rezultacie czego doszło
do powstania baniek spekulacyjnych. Z drugiej strony, utrzymujce si na
niskim poziomie stopy procentowe stały si dla inwestorów poszukujcych
wysokich stóp zwrotu z inwestycji bodcem do akceptacji wyszego ryzyka.
Zjawiska te, w połczeniu z szybkim wzrostem konsumpcji finansowanej
długiem, w wielu krajach doprowadziły do zaburze makroekonomicznych.7
Jednym z czciej wymienianych ródeł kryzysu jest niestabilny rynek
nieruchomoci w USA, kredyty typu subprime oraz ekspansja w skali
midzynarodowej powizanych z nimi papierów dłunych. Rozwijany w XXI
wieku model finansowania na odległo (ang. arms-length-financing)
sprowadzał si faktycznie do braku kontroli banku nad ryzykiem kredytowym
poyczkobiorcy. Wiedz o jego rzeczywistej wiarygodnoci kredytowej posiadał
porednik finansowy, wynagradzany prowizj od wartoci sprzedanych
kredytów, a wic zainteresowany udzieleniem kredytu mimo braku zdolnoci
kredytowej klienta. W tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych wyłoniła si grupa
konsumentów kredytów hipotecznych de facto nieposiadajcych zdolnoci
kredytowej, okrelanych terminem NINJA (ang. No Income, No Job, No Assets).
Zjawiskiem tym nie był zainteresowany równie bank, przenoszcy ryzyko
kredytowe na inwestora, który nabywał papiery zabezpieczone przychodami ze
wspomnianych kredytów. Wizki aktywów zabezpieczajcych emitowane przez
banki papiery dzielone były na transze o okrelonym poziomie ryzyka,
a wspomniane papiery, tzw. CDO (ang. Collateralized Debt Obligations)
poddawane były ratingowi – niezalenej ocenie ryzyka kredytowego
przeprowadzonej przez agencj ratingową. Ta, pozbawiona rzetelnej wiedzy na
temat jakoci portfela kredytowego, zawyała ocen. Popularno CDO
warunkował fakt, i dochodowo transzy AAA była wysza od obligacji
rzdowych o takim samym ratingu.8
Na poziomie mikroekonomicznym wród ródeł kryzysu wymienia si
zatem, zilustrowan wyej, wadliw struktur bodców warunkujcych postawy
6
Are All the Sacred Cows Dead? Implications of the Financial Crisis for Macro and Financial
Policies, World Bank, Policy Research Working Paper, 2009.
7
Polska wobec Ğwiatowego kryzysu gospodarczego, NBP, 2009.
8
Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red.), Difin, Warszawa 2009.
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konsumentów usług finansowych, jak równie determinujcych zachowania
instytucji obsługujcych tyche konsumentów. Istotn rol wród ródeł kryzysu
odegrał ponadto system regulacyjny, w tym polityka nadzorcza. Jego
zasadniczym problemem były wskie granice regulacji w stosunku do
rozwijajcego si sektora instytucji finansowych niebdcych bankami.
Regulacje nie obejmowały na przykład banków inwestycyjnych, cho rosnca
skala ich działania w latach poprzedzajcych kryzys istotnie zwikszyła
znaczenie tych instytucji w globalnym systemie finansowym.9
Pknicie baki spekulacyjnej na rynku nieruchomoci w Stanach
Zjednoczonych w 2007 roku pocignło za sob gwałtowny spadek cen
mieszka, a tym samym obnienie wartoci zabezpiecze dla papierów dłunych
zwizanych z rynkami mieszkaniowymi. W konsekwencji spadły ceny zarówno
tych aktywów, jak i powizanych z nimi instrumentów pochodnych (CDO),
przynoszc straty instytucjom finansowym oraz inwestorom indywidualnym.
Nastpnie, w wyniku ogłoszonego 15. wrzenia 2008 bankructwa
amerykaskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers i gwałtownego
wzrostu awersji do ryzyka, wystpiły zaburzenia funkcjonowania rynków
finansowych na całym wiecie. W sferze realnej gospodarki przejawem kryzysu
stało si ograniczenie popytu uwarunkowane z jednej strony wystpieniem
efektu majtkowego, z drugiej natomiast ograniczeniem dostpu do kredytu.
Eskalacji recesji sprzyjało pogorszenie nastrojów wród podmiotów
gospodarczych. W strefie euro słabncy popyt inwestycyjny pogorszył sytuacj
na rynku pracy, prowadzc do wzrostu bezrobocia.10

Wykres 1. Stopa bezrobocia w strefie euro w latach 2007–2009 (%)
ródło: Eurostat, URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Jak argumentuje G. Kołodko, współczesny kryzys stanowi fundamentalne
załamanie si modelu neoliberalnego z właciwym mu oderwaniem sektora
finansowego od realnej sfery gospodarczej i powszechnoci spekulacji przy
pomocy derywatów11, których warto w 2007 roku szacowano na 10-krotno
produktu wiatowego brutto. W tym kontekcie tpnicie na rynku kredytów
hipotecznych w USA stanowi zaledwie „zapłon bomby” powstałej na drodze
dziesicioleci patologii w gospodarce wiatowej wynikajcej z postpujcej
deregulacji i osłabienia instytucji pastwa.12
Według autorów "Raportu o stabilnoci systemu finansowego"13 kryzys
midzynarodowy przeniósł si do Polski w trójnasób: wskutek spadku
dostpnoci rodków zewntrznych dla polskich banków (kanał finansowania),
poprzez wzrost kosztów finansowania i ograniczenie dostpnoci kredytu oraz,
co szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania, poprzez
zmiany polityki spółek macierzystych odnonie kapitału spółek zalenych
w Polsce (kanał kapitałowy).
BEZPOREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
W WARUNKACH GLOBALNEJ RECESJI

Okolicznoci postpujcego kryzysu midzynarodowego wzbudziły obawy
powrotu rzdów pastwowych do postaw protekcjonizmu wzgldem
zagranicznych inwestorów bezporednich. Mimo to rok 2008 oraz pierwsze
półrocze 2009 przyniosły złagodzenie regulacji dotyczcych BIZ: 85 z nich (na
110 ogółu wprowadzonych w 2008 roku) stanowiło form liberalizacji zasad
odnoszcych si do zagranicznych inwestycji bezporednich. Podstawowym
narzdziem poprawy warunków do midzynarodowych przepływów kapitału
w formie BIZ było obejmowanie inwestorów bezporednich obnikami stawek
podatku dochodowego od osób prawnych. Z kolei w ramach polityki
protekcjonizmu wzgldem BIZ wybrani członkowie OECD powierzyli swym
rzdom kompetencje blokowania przej udziałów w przedsibiorstwach
krajowych. Rozszerzono ponadto zakres reguł odnonie dostarczania przez
potencjalnego inwestora właciwym władzom przymusowej informacji na temat
11
Derywaty (ang. derivatives, inaczej instrumenty pochodne), to grupa instrumentów
finansowych, których warto zaley od wartoci innych, prostszych instrumentów, tzw.
instrumentów bazowych (akcji, obligacji, wysokoci stopy procentowej etc.). Wykorzystuje si je
w spekulacji, ze wzgldu na zastosowanie dwigni finansowej (ang. leverage), umoliwiajcej
osignicie wysokiego zysku. ródło: J. C. Hull, Options, futures, and other derivatives, Prentice
Hall, 1997.
12
G. Kołodko, Neoliberalizm i Ğwiatowy kryzys...; Por. J. yyski, Neoliberalizm jako
strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, „Ekonomista”, nr 2, 2009.
13
Raport o stabilnoĞci system finansowego grudzieĔ 2009 r., NBP, Warszawa 2009.
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planowanej inwestycji14. Fakt postpujcej liberalizacji przepływów BIZ nie
zapobiegł jednak silnemu spadkowi wielkoci midzynarodowych przepływów
kapitału w tej formie, jak równie nasileniu zjawiska dezinwestycji.
Spadek strumienia napływu BIZ w 2008 roku, w porównaniu z rokiem
poprzednim, dotknł przede wszystkim kraje wysoko uprzemysłowione. Podczas
gdy napływ kapitału z tytułu inwestycji bezporednich do tej grupy pastw uległ
redukcji o 29%, kraje rozwijajce si oraz gospodarki w okresie transformacji
pozyskały odpowiednio o 17% i 26% wicej inwestycji bezporednich, ni miało
to miejsce w 2007 roku. W strefie euro 2008 rok przyniósł napływ kapitału
z tytułu inwestycji bezporednich blisko o połow niszy w stosunku do roku
poprzedniego. W całej Unii Europejskiej wynik ten był niewiele korzystniejszy
– w porównaniu z 2007 wielko strumienia napływu BIZ w tej grupie pastw
spadła o 40%.
Na przełomie 2008 i 2009 roku spadek wartoci strumienia napływu BIZ
w skali globalnej dotyczył wszystkich ich komponentów: zakupów akcji
i udziałów, poyczek wewntrzfirmowych oraz reinwestowanych zysków.
Obnienie wartoci pierwszej ze wspomnianych składowych wizało si ze
spadkiem wartoci transgranicznych fuzji i przej . Z kolei spadek
dochodowoci spółek-córek sprawił, i w badanym okresie skłaniały si one ku
spłacie zadłuenia wzgldem spółki-matki kosztem redukcji wielkoci
reinwestowanych zysków. W pierwszej połowie 2009 roku nasileniu uległy
zjawiska dezinwestycji: warto sprzeday spółek-córek osignła jedn trzeci
kwoty przeznaczonej na transgraniczne fuzje i przejcia15. Wród motywów
wyzbywania si przez przedsibiorstwa aktywów na zasadzie dezinwestycji
wymienia si cały szereg czynników, w tym nisk produktywno spółki-córki,
dno do pozyskania przez spółk-matk rodków finansowych w postaci
gotówki oraz zapewnienie przedsibiorstwu bezporedniego inwestowania
stabilnoci poprzez sprzeda filii, której działalno warunkuje fluktuacje
wartoci akcji przedsibiorstwa16. W warunkach postpujcego kryzysu
finansowego i gospodarczego podstawowymi determinantami tego zjawiska,
istotnie obniajcego warto midzynarodowych przepływów BIZ, wydaj si
by konieczno cicia kosztów operacyjnych, restrukturyzacja przedsibiorstw
trans granicznych oraz dno do koncentracji na podstawowej działalnoci
(ang. core business).

14

UNCTAD, World Investment Report 2009.
Ibidem.
16
J. Madura, Financial markets and institutions, South–Western College Publishing, cop. 2001.
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ODDZIAŁYWANIE BIZ NA RYNEK PRACY
KRAJU PRZYJMUJCEGO – ASPEKTY TEORETYCZNE

Działalno inwestycyjna korporacji transnarodowych, z uwagi na rol
w stymulacji wzrostu gospodarczego krajów lokaty, spotyka si z aprobat
zdecydowanej wikszoci rzdów. Wejcie inwestora zagranicznego na lokalny
rynek pracy wie si ze zmianami tak po stronie poday pracy, jak i popytu na
prac, wpływajc zarazem na efektywno funkcjonowania tego rynku. Warto
zaznaczy , i konsekwencje działalnoci przedsibiorstw bezporedniego
inwestowania mog mie , z punktu widzenia rynku pracy pastwa
przyjmujcego, charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny, i e analiza
tyche konsekwencji wymaga wyodrbnienia okresu krótkiego oraz długiego.
Zwizane z napływem BIZ zmiany na rynku pracy kraju-adresata inwestycji
mog dotyczy zarówno wielkoci zatrudnienia oraz wynagrodze, jak i jakoci
miejsc pracy, rozumianej jako zespół charakterystyk warunkujcych moliwo
wszechstronnego rozwoju pracownika. Ze wzgldu na tworzone miejsca pracy
i inwestycje w kapitał ludzki, dyfuzj technologii oraz implementacj
nowatorskich rozwiza zarzdczych, inwestycje bezporednie postrzegane s
jako szansa na łagodzenie problemu bezrobocia, podnoszenie jakoci siły
roboczej oraz efektywnoci gospodarowania poprzez efekt naladownictwa
rozwiza korporacyjnych wród przedsibiorstw krajowych. Efekty BIZ
rozkładaj si w czasie: w krótkim okresie przejawem działalnoci
przedsibiorstw bezporedniego inwestowania jest wystpienie efektów
pierwotnych, w okresie długim za – wtórnych.
BIZ realizowane w formie budowy firmy-córki od podstaw (ang. greenfield
investment), o ile przeprowadzone w całoci przy pomocy zagranicznego
kapitału, zwikszaj liczb miejsc pracy w gospodarce narodowej, jednak fuzje
oraz przejcia przedsibiorstw krajowych mog przynie skutek odwrotny
w wyniku zjawiska racjonalizacji zatrudnienia17. Działalno inwestorów
bezporednich moe ponadto ograniczy wzrost zatrudnienia w sektorze
krajowym. Dzieje si tak w sytuacji, gdy przedsibiorstwa zagraniczne
konkuruj z rodzimymi o kapitał finansowy ze ródeł krajowych. Przy załoeniu
sztywnoci płac w dół i ukierunkowania inwestycji na produkcj bardziej
kapitałochłonn ni lokalna, istnieje ryzyko redukcji ogólnej liczby wakatów

17

Omówione zjawiska klasyfikuje si jako odpowiednio: pozytywne i negatywne ilociowe
efekty BIZ o charakterze bezporednim.
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w gospodarce kraju goszczcego18. Najmniej stabilne miejsca pracy powstaj
w wyniku realizacji inwestycji bezporednich przez korporacj zorientowan na
optymalizacj procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu przewag
lokalizacyjnych w postaci relatywnie niszych kosztów pracy w kraju lokaty.
W kraju przyjmujcym nastpi w takiej sytuacji efekt kreacji zatrudnienia
kosztem likwidacji miejsc pracy w przedsibiorstwie macierzystym, jednak
utrata przez kraj przyjmujcy przewagi w postaci niszych płac moe grozi
wycofaniem si inwestora bezporedniego. Nowe miejsca pracy przeznaczone s
wówczas przewanie dla osób o niskich kwalifikacjach, gdy inwestycje tego
typu realizuje si z reguły w pracochłonnych sektorach gospodarki. W zwizku
z tym rola kraju lokaty sprowadza si do dostarczania relatywnie taniej siły
roboczej, wytwarzajcej nisk warto dodan. Starania o pozyskanie
inwestorów zatrudniajcych niewykwalifikowanych pracowników produkcji
wydaj si jednak uzasadnione, szczególnie w przypadku regionów
borykajcych si z problemem wysokiego bezrobocia, pod warunkiem jednak,
e wsparcie przedsibiorstwa bezporedniego inwestowania zapewni wzgldn
odporno powstałych miejsc pracy na dekoniunktur. W okresie długim w kraju
goszczcym mog wystpi pozytywne efekty ilociowe w postaci kreacji
wakatów w przedsibiorstwach kooperujcych z inwestorem, bd redukcja
zatrudnienia w firmach krajowych w sytuacji, gdy BIZ zaopatruj si poprzez
import lub wypieraj z lokalnego rynku krajowych konkurentów.19
Pierwotnym efektem BIZ o charakterze jakociowym jest wzrost
produkcyjnoci czynnika pracy wskutek zastosowania przez inwestora nowych
rozwiza technologicznych oraz organizacyjnych. Poza efektami ilociowymi
oraz jakociowymi BIZ, J. Witkowska wyrónia take pierwotne efekty
lokalizacyjne. Maj one wydwik pozytywny wtedy, gdy napływ inwestycji ma
miejsce do regionów relatywnie słabiej rozwinitych, dotknitych wysok stop
bezrobocia, przyczyniajc si do tworzenia nowych miejsc pracy. Napływ ten,
o czym ju wspomniano, uwarunkowany jest jednak polityk rzdow
w dziedzinie tworzenia zacht inwestycyjnych w regionach problemowych.
Z kolei postpujca koncentracja BIZ w regionach wysoko uprzemysłowionych
nie tylko przynosi narastajce zatłoczenie obszarów zurbanizowanych, ale
równie przyczynia si do pogłbienia dysproporcji midzy poszczególnymi
regionami kraju przyjmujcego.
Jeli pierwotne efekty bezporednich inwestycji zagranicznych, w wyniku
oddziaływania mechanizmów mnonikowych, ulegn intensyfikacji w okresie
18

A. Cielik, Skutki działalnoĞci przedsiĊbiorstw miĊdzynarodowych w kraju goszczącym
w warunkach istnienia niedoskonałoĞci na lokalnych rynkach produkcji, Bank i Kredyt, kwiecie
2003, cyt. za Kłysik-Uryszek.
19
A. Kłysik-Uryszek, BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria
i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
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długim, mamy do czynienia z ich wtórnymi efektami. Dla przykładu, nawizanie
przez inwestorów bezporednich współpracy z przedsibiorstwami krajowymi
moe prowadzi do kumulacji pozytywnych efektów ilociowych BIZ przy
załoeniu, e przedsibiorstwa te reprezentuj odpowiednio wysoki poziom
technologiczny i organizacyjny. Dziki temu transfer wiedzy i technologii
(spillover), stanowicych istotne ródła przewagi konkurencyjnej inwestora
bezporedniego, moe uruchomi mechanizmy mnonikowe prowadzce do
wzrostu wydajnoci czynników produkcji w przedsibiorstwach rodzimych.
Ponadto, wykorzystanie przez inwestora bezporedniego przewagi
organizacyjnej moe przynie rezultat w postaci efektu demonstracji. Polega on
na przyjmowaniu przez przedsibiorstwa rodzime rozwiza menederskich
stosowanych przez filie firm zagranicznych20.
WPŁYW BIZ NA POLSKI RYNEK PRACY W WARUNKACH
MIDZYNARODOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO – PRAKTYKA
PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO
W OBSZARZE ZATRUDNIENIA.

Rok 2008, w którym nastpiła eskalacja midzynarodowego kryzysu
finansowego w pastwach europejskich, przyniósł blisko 35-procentowy spadek
wartoci strumienia napływu BIZ do Polski. Według danych NBP, w badanym
roku napływ BIZ osignł wielko 14728 mln USD, o niemal 8 mld USD mniej
ni w rekordowym pod tym wzgldem 2007 roku (Wykres 2). Spadek ten
uwarunkowany był w głównej mierze wypłat spółkom-matkom zysków
wypracowanych przez spółki-córki w miejsce ich reinwestowania, bowiem
napływ inwestycji w postaci kapitału własnego uległ de facto ponad 26procentowemu wzrostowi. Awersja do inwestowania zysków spółek-córek
uległa zniwelowaniu ju w 2009 roku, wskutek czego nastpiło wyhamowanie
spadku wartoci napływu do Polski inwestycji bezporednich: strumie napływu
BIZ w 2009 roku był niszy od tego z roku poprzedniego jedynie o 7% (por.
Wykres 2).21
Mimo znacznego spadku wartoci napływu BIZ w 2008 roku, Polska, jako
kraj lokaty inwestycji bezporednich, zachowała pozycj vice-lidera wród
nowych pastw członkowskich UE, dystansujc pod tym wzgldem konkurujce
z ni Czechy i Słowacj (Wykres 3). Poza Cyprem, tendencja spadkowa
utrzymała si w tej grupie pastw równie w 2009 roku. W sposób szczególny
20
J. Witkowska, Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy, IPPiS,
Opracowania PCZ, Zeszyt 3, Warszawa 2001; Por. UNCTAD, World Investment Report 1994;
A. Kłysik-Uryszek, BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne..., op. cit.
21
Zagraniczne inwestycje bezpoĞrednie w Polsce w 2009 roku, NBP, Warszawa 2010.
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dotknła ona Wgry – dotychczasowego lidera grupy wród pastw
przyjmujcych BIZ, w konsekwencji czego Polska wysunła si pod tym
wzgldem na prowadzenie. Warto zwróci uwag, i wraz z rekordowym
napływem BIZ, w 2007 roku nastpił w Polsce systematyczny spadek stopy
bezrobocia. Uległ on zahamowaniu dopiero jesieni 2008, w przeddzie
apogeum kryzysu finansowego (Wykres 4).

Wykres 2. Napływ netto kapitału zagranicznego do Polski
w latach 2007–2009 (mln USD)
ródło: Opracowanie własne na podstawie: Zagraniczne inwestycje bezpoĞrednie w Polsce w 2007
roku, w 2008 roku oraz w 2009 roku, NBP.
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Wykres 3. Napływ BIZ do wybranych nowych pa stw członkowskich UE
w latach 2004–2009 (mln USD)
ródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD,
URL: http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx (data pobrania:
28.05.2011)

Wykres 4. Miesiczna stopa bezrobocia w Polsce w latach 2006–2009
ródło: Opracowanie własne na podstawie: Stopa bezrobocia w latach 1990–2011, GUS,
URL: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm
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Uwarunkowany kryzysem spadek strumienia napływu do Polski inwestycji
bezporednich nie przełoył si na pogorszenie sytuacji na rynku pracy w 2008
roku, w którego czwartym kwartale nastpił ponad dwudziestoprocentowy
wzrost liczby zatrudnionych w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego. Ponadto, w stosunku do IV kwartału 2007 o 1 p. p. wzrosła liczba
aktywnych zawodowo22. Negatywny wpływ aberracji gospodarki wiatowej na
polski rynek pracy pozwala uchwyci dopiero porównanie danych z lat 2008–
2009. W IV kwartale 2009 roku liczba bezrobotnych wyniosła 1,5 miliona osób
– o 317 tysicy wicej ni w tym samym kwartale roku poprzedniego23.
W 2008 roku funkcjonowały w Polsce 21 092 podmioty z udziałem kapitału
zagranicznego, wród których 1174 zatrudniały powyej 250 pracowników.
Mimo utrudnie zwizanych z kryzysem midzynarodowym, wzrost liczby
przedsibiorstw z kapitałem zagranicznym w 2008 roku osignł poziom 13,9%
– ponad czterokrotnie wyszy od odnotowanego w roku poprzednim, kiedy to
liczba podmiotów nalecych do omawianej grupy wzrosła o ok. 3%: od 18 015
do 18 51524. W 2009 roku zbiorowo podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego wzrosła o kolejne 5,1% i osignła poziom 22 176 jednostek25.
Warto zaznaczy , i wzrost liczby podmiotów zatrudniajcych powyej 250
pracowników był w 2008 roku niszy ni rok wczeniej (2007 – 10%, 2008 –
6%). Fakt ten zdaje si potwierdza tez o wzmoonej ostronoci inwestorów
zagranicznych w przeprowadzaniu inwestycji na wielk skal w okresie
utrudnionego dostpu do kredytu.26 W 2009 roku struktura wielkoci
przedsibiorstw z kapitałem zagranicznym nie uległa istotnym zmianom
w porównaniu z rokiem poprzednim: 83,1% podmiotów stanowiły jednostki
zatrudniajce do 49 pracowników i 5,1% – przedsibiorstwa powyej 250 osób.
Zwraca uwag fakt, i powstałe w 2009 roku 1172 podmioty zadeklarowały
kapitał zagraniczny w kwocie blisko 1200 mln zł – dwukrotnie wyszej ni
nowopowstałe przedsibiorstwa w 2008 roku. W grupie tej 984 podmioty, tj.
25,5% mniej ni w roku poprzednim, stanowiły inwestycje typu greenfield
szczególnie podane z punktu widzenia kreacji wakatów.27 Cho w badanym
okresie wystpiło osłabienie dynamiki wzrostu wartoci kapitału podstawowego
w grupie przedsibiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, zaznaczy naley,
e spadek ów dotyczy w głównej mierze kapitału pochodzcego z Polski. O ile
w 2008 roku łczna warto polskiego kapitału w tych przedsibiorstwach
22

AktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci Polski IV kwartał 2008, GUS, Warszawa 2009.
AktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci Polski IV kwartał 2009, GUS, Warszawa 2010.
24
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r., GUS, 2009.
25
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r., GUS, Warszawa
2010.
26
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r., GUS, 2009.
27
Wród powstałych w 2008 roku 1588 przedsibiorstw z udziałem kapitału zagranicznego,
1320 miało charakter inwestycji typu greenfield.
23
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wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o ponad 22%, o tyle rok póniej
wzrost ten wyniósł jedynie nieco ponad 3%. Warto kapitału zagranicznego
wzrosła natomiast w analogicznych okresach o odpowiednio 11% i 5,8%.28
Z punktu widzenia teorii wpływu BIZ na rynek pracy, zjawisko substytucji
kapitału pochodzcego z kraju przyjmujcego za pomoc kapitału zagranicznego
uzna mona za korzystne, przede wszystkim z uwagi na fakt, i inwestorzy
bezporedni nie utrudniaj krajowym przedsibiorcom dostpu do kapitału i, co
za tym idzie, nie przyczyniaj si do osłabienia dynamiki zatrudnienia
w podmiotach pochodzcych z kraju-adresata inwestycji.
Tabela 1.
Kapitał podstawowy podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce
w latach 2007–2009 (w mln zł)
Wyszczególnienie
Kapitał podstawowy ogółem
Kapitał krajowy
Kapitał zagraniczny

2007

2008

2009

153243,8

170997,1

179877,8

17436,1

21313,1

21954,1

131856,9

145996,9

153577,8

ródło: Opracowanie własne na podstawie DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem
zagranicznym w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.

Liczba pracujcych w przedsibiorstwach objtych niniejsz analiz rosła
nieprzerwanie od 2003, by w 2008 roku osign liczb 1 531 668 pracowników
– o 5,4% wicej ni rok wczeniej. Wzrost liczby miejsc pracy w grupie
podmiotów liczcych 250 i wicej pracowników był najniszy i wyniósł 4%,
podczas gdy w 2007 roku kształtował si na poziomie 13%. De facto osłabieniu
uległa dynamika wzrostu zatrudnienia w całej badanej grupie przedsibiorstw:
w 2007 roku liczba pracujcych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego
o ok. 11%29. W 2009 roku zatrudnienie w badanej grupie przedsibiorstw
wyniosło 1460,7 tysicy pracowników, tj. o 4,6% mniej w stosunku do roku
poprzedniego. Racjonalizacja zatrudnienia objła przede wszystkim
przedsibiorstwa powyej 249 pracowników – wród tych podmiotów liczba
wakatów spadła wzgldem 2008 roku o 6,2%30.
Mimo zmniejszonego zainteresowania Polsk wród inwestorów
bezporednich, w 2008 roku wszystkie województwa, a w szczególnoci
28

DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r., GUS, Warszawa
2010.
29
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r., GUS, 2009.
30
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r., GUS, Warszawa
2010.
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mazowieckie i lskie, odnotowały spadek liczby bezrobotnych. Niestety ju
w kolejnym roku w skali całego kraju nastpił gwałtowny wzrost liczby osób
pozostajcych bez pracy (Wykres 5). Negatywne skutki globalnego kryzysu
znalazły zatem wyrane odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy Polski
z opónieniem.

Wykres 5. Bezrobotni według województw w latach 2007–2009
(stan na koniec grudnia)
ródło: Opracowanie własne na podstawie: Bezrobotni oraz stopa bezrobocia
według
województw, podregionów i powiatów 2007, 2008, 2009, GUS; URL:
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1487_PLK_HTML.htm

W 2008 roku najwikszy procentowy wzrost liczby przedsibiorstw
z kapitałem zagranicznym w stosunku do roku poprzedniego odnotowały
województwa mazowieckie i wielkopolskie (po 29%) oraz warmiskomazurskie (18%). W Łódzkiem wyniósł on 7%, sytuujc województwo na
siódmej pozycji. Lubuskie, jako jedyne, odnotowało w badanym okresie
nieznaczny, 2-procentowy spadek liczby przedsibiorstw analizowanej grupy.
Liderem pod wzgldem wzrostu zatrudnienia w podmiotach z kapitałem
zagranicznym było lubelskie, gdzie wzrost ten osignł poziom 40% w stosunku
do roku 2007. Łódzkie, wraz z dolnolskim i wielkopolskim uplasowało si pod
tym wzgldem na drugim miejscu z wynikiem 10%. Pomimo wzrostu liczby
podmiotów, województwa opolskie, zachodniopomorskie, warmiskomazurskie, kujawsko-pomorskie oraz witokrzyskie odnotowały spadek
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zatrudnienia w tej grupie przedsibiorstw. W ostatnim z wymienionych
województw osignł on poziom 8%31. W 2009 roku 14 województw
odnotowało wzrost liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Najwikszy był on w województwach małopolskim i witokrzyskim
(odpowiednio 10,4% i 7,9%), a w trzech kolejnych województwach:
mazowieckim, lskim oraz warmisko-mazurskim, przekroczył poziom 6%.
Tylko województwa lubelskie i lubuskie odnotowały nieznaczny spadek liczby
przedsibiorstw z omawianej grupy, wynoszcy odpowiednio 3,3% i 1,4%.
Mimo to we wszystkich województwach, z wyjtkiem lskiego
i witokrzyskiego, odnotowano w badanym roku spadek zatrudnienia
w analizowanych podmiotach. Szczególnie niepokojca wydaje si sytuacja
w Lubelskiem, gdzie zatrudnienie spadło w stosunku do 2008 roku o bez mała
23%, mimo ponad 40-procentowego wzrostu w roku poprzednim.
Racjonalizacja zatrudnienia najbardziej dotknła województwa podkarpackiego
(23-procentowy spadek), jak równie Podlasia i Pomorza, gdzie liczba miejsc
pracy w podmiotach badanej grupy spadła o odpowiednio 12 i 11,5%.32 Fakt ten
wskazuje na niestabilno miejsc pracy tworzonych w zwizku z realizacj
inwestycji bezporednich. Jest to niepokojce zjawisko, szczególnie i
województwo podkarpackie naley do jednych z bardziej dotknitych
problemem bezrobocia. Z kolei przodujce pod wzgldem udziału bezrobotnych
w zasobach siły roboczej województwo warmisko-mazurskie dowiadczyło
jedynie niewielkiego, 8-procentowego spadku liczby wakatów w omawianej
grupie podmiotów. Podobnie kształtowała si sytuacja w województwach
zachodniopomorskim (spadek o 6,5%) oraz kujawsko-pomorskim (spadek o 3%)
– obu borykajcych si z problemem relatywnie wysokiej stopy bezrobocia.33
Fakt ten skłania do konkluzji, i cicia wakatów w przedsibiorstwach
z udziałem kapitału zagranicznego w sytuacji aberracji ekonomicznych nie jest
zjawiskiem powszechnym, jego skala jest zrónicowana i uwarunkowana
polityk proinwestycyjn poszczególnych regionów Polski. Wybrane
województwa, w sposób szczególny dotknite problemem bezrobocia,
dowiadczyły jedynie niewielkiego spadku zatrudnienia w przedsibiorstwach
bezporedniego inwestowania, co wiadczy moe o ich skutecznoci w kreacji
miejsc pracy przy pomocy BIZ. Na uwag zasługuje fakt, i w stosunku do roku
2008, w 2009 spadła liczba pracujcych w sektorze przedsibiorstw ogółem.
Spadek ten wyniósł blisko 2%.

31

AktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci Polski IV kwartał 2008, GUS, Warszawa 2009.
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r., GUS, Warszawa
2010.
33
Ibidem.
32
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Wykres 6. Liczba pracujcych w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
w Polsce w latach 2007–2009
ródło: Opracowanie własne na podstawie DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem
zagranicznym w 2007, 2008 i 2009 roku, GUS, 2008, 2009, 2010.

Wykres 7. Stopa bezrobocia w Polsce według województw w latach 2008–2009
ródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw,
podregionów i powiatów 2008 oraz 2009, GUS.

Zatrudnienie w przedsibiorstwach bezporedniego inwestowania w Polsce... 281

Wykres 8. Liczba pracujcych w gospodarce narodowej w sektorze przedsibiorstw
w latach 2007–2009
ródło: Opracowanie własne na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w 2007 r., w 2008 r. oraz w 2009 r., GUS, 2008, 2010

Wród nowopowstałych przedsibiorstw 33% stanowiły firmy z brany
obsługi nieruchomoci i firm, jedn czwart – podmioty zajmujce si handlem
i usługami, z kolei firmy działajce w obszarze przemysłu i budownictwa
stanowi odpowiednio 22% i 7% jednostek nalecych do omawianej grupy.
W porównaniu z rokiem poprzednim zauwaalnie spadł udział w ogólnej liczbie
nowopowstałych przedsibiorstw z kapitałem zagranicznym podmiotów
z brany budownictwa (z 10% do 7%) oraz obsługi nieruchomoci i firm (z 38%
do 33%). Zjawisko to wytłumaczy mona z jednej strony postpujc
w badanym okresie, wspomnian wyej destabilizacj rynków nieruchomoci,
z drugiej za przyjt przez przedsibiorstwa krajowe i zagraniczne polityk
racjonalizacji kosztów, i w konsekwencji, ograniczaniem wydatków na usługi
firm zewntrznych. W 2009 roku utrzymała si tendencja wzrostu udziału
przedsibiorstw przemysłowych oraz działajcych w obszarze handlu i napraw
w ogólnej liczbie nowopowstałych podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego. Z punktu widzenia kreacji miejsc pracy, orientacja inwestorów
bezporednich na działalno w przemyle jest niewtpliwie zjawiskiem
korzystnym. Z kolei jedynie 5% przedsibiorstw powstałych w 2009 roku
działało w obszarze obsługi nieruchomoci i firm, co wiadczy moe
o utrzymujcej si w tym roku tendencji do racjonalizacji kosztów np. na drodze
rezygnacji z outsourcingu wybranych procesów.34

34
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 r., GUS, 2008;
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r., GUS, 2009;
DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
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Tabela 2.
Struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym
według PKD w latach 2007–2008
Podmioty
Handel
Greenfield Przemysł Budownictwo
nowopowstałe
i naprawy
2007
udział %
2008
udział %
2009
udział %

1758

1588

1172

1537
87%
1320
83%
984
84%

343

171

20%
344

10%
111

22%
265
23%

355

675
20%

391
7%

117

38%
528

25%
369

10%

Obsługa
nieruchomoci
i firm

33%
56

31%

5%

ródło: DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007, 2008 i 2009 r.,
GUS, 2008, 2009 i 2010.

Według danych GUS liczba osób zatrudnionych w podmiotach z kapitałem
zagranicznym wyniosła w 2008 roku 1 531 668, tj. nieco ponad 5% wicej ni
w roku poprzednim. Tym samym w badanym roku pracownicy tej grupy
przedsibiorstw stanowili ponad 18,5% zatrudnionych w gospodarce narodowej
oraz blisko 28% pracowników sektora przedsibiorstw35. Rok póniej
przedsibiorstwa badanej grupy zatrudniały 1 460 650 pracowników, co
stanowiło 18% z 8 213 200 zatrudnionych w gospodarce narodowej36 i 27%
z 5 418 200 pracowników sektora przedsibiorstw. Płynie std wniosek, i nawet
w warunkach eskalacji globalnego kryzysu gospodarczego i zwizanymi z ni:
wzrostem awersji do inwestycji oraz racjonalizacj kosztów, przedsibiorstwa
analizowanej grupy nie straciły na znaczeniu jako pracodawcy. Szczególnie
trudn do przecenienia rol kreatorów miejsc pracy odegrały podmioty
bezporedniego inwestowania w 2009 roku w brany telekomunikacyjnej,
zatrudniajc ponad 55,4% pracujcych w niej osób, oraz w handlu i przemyle
(odpowiednio 30% i 29,4%). W podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
funkcjonowała równie w badanym roku blisko jedna czwarta wakatów
w obszarze działalnoci profesjonalnej, naukowej i technicznej.

35
Udział zatrudnionych w podmiotach z kapitałem zagranicznym w ogólnym zatrudnieniu oraz
w zatrudnieniu w sektorze przedsibiorstw obliczony został na podstawie danych GUS za
IV kwartał 2008 roku.
36
Stan na koniec IV kwartału 2009 roku.
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Tabela 3.
Pracujcy w gospodarce narodowej oraz w podmiotach z udziałem
kapitału zagranicznego według sekcji PKD w 2009 roku

W gospodarce
narodowej

W podmiotach
z udziałem kapitału
zagranicznego

Udział % pracujcych
w podmiotach
z udziałem kapitału
zagranicznego

8213200

1460650

17,8%

84900

6512

7,7%

2467400

724334

29,4%

462100

55110

11,9%

1124300

337621

30,0%

Transport, gospodarka
magazynowa

475700

56590

11,9%

Zakwaterowanie
i gastronomia

124200

26128

21,0%

Informacja i komunikacja

160800

89114

55,4%

Działalno finansowa
i ubezpieczeniowa

276000

29264

10,6%

Obsługa rynku
nieruchomoci

112900

6824

6,0%

Działalno profesjonalna,
naukowa i techniczna

214200

52791

24,6%

Administrowanie
i działalno wspierajca

292700

52687

18,0%

1033500

1893

0,2%

632900

10604

1,7%

Sekcja PKD

Ogółem
Rolnictwo, lenictwo,
łowiectwo i rybactwo
Przemysł
Budownictwo
Handel; naprawa pojazdów
samochodowych

Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

ródło: Opracowanie własne na podstawie: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w 2009 r., GUS, 2010 oraz DziałalnoĞü gospodarcza podmiotów z kapitałem
zagranicznym w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
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PODSUMOWANIE

Wskutek utrudnionego dostpu do kredytu i wzrostu ostronoci w realizacji
projektów inwestycyjnych, midzynarodowy kryzys finansowy przyniósł spadek
przepływów kapitałowych w formie BIZ w skali globalnej. Mimo nasilajcej si
recesji w 2008 roku w Polsce nastpił wzrost liczby przedsibiorstw z udziałem
kapitału zagranicznego i był on czterokrotnie wyszy ni w latach 2006–2007.
Spadek dynamiki wzrostu liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym
zanotowano w badanym roku jedynie w grupie przedsibiorstw zatrudniajcych
250 i wicej pracowników. W analizowanej grupie podmiotów w 2008 roku
utrzymała si trwajca od piciu lat tendencja wzrostu liczby wakatów, przy
czym jego tempo spadło stosunku do 2007 roku o 6 p. p. Mimo wzrostu liczby
podmiotów
z
kapitałem
zagranicznym
województwa
opolskie,
zachodniopomorskie,
warmisko-mazurskie,
kujawsko-pomorskie
oraz
witokrzyskie odnotowały w badanym roku spadek zatrudnienia w tej grupie
przedsibiorstw. Dopiero kolejny, 2009 rok przyniósł spadek zatrudnienia
w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego a w 14 z 16 województw.
Jego nasilenie cechowało si duym zrónicowaniem: w województwie
podkarpackim liczba wakatów w badanej grupie przedsibiorstw spadła o 23%,
ale w kujawsko-pomorskim jedynie o 3%. Fakt ten wskazuje na wystpienie
racjonalizacji zatrudnienia w warunkach postpujcego kryzysu, co wiadczy
moe o niestabilnoci miejsc pracy tworzonych w zwizku z realizacj
inwestycji bezporednich. Warto jednak zaznaczy , i spadek liczby wakatów
nie dotknł wszystkich województw w jednakowym stopniu. Miejsca pracy
w analizowanej grupie podmiotów utrzymały si np. w województwie
warmisko-mazurskim, regionie o najwyszej w Polsce stopie bezrobocia.
Płynie std wniosek, e stabilno wakatów tworzonych przez przedsibiorstwa
bezporedniego inwestowania moe by uwarunkowana polityk władz
samorzdowych wzgldem inwestorów. Warto podkreli , e w warunkach
utrudnionego dostpu do kapitału wzrósł udział kapitału pochodzcego
z zagranicy w kapitale podstawowym tej grupy przedsibiorstw. W wietle teorii
wpływu BIZ na rynek pracy kraju przyjmujcego inwestycje, praktyka
polegajca na substytucji kapitału krajowego zagranicznym wydaje si
korzystna z punktu widzenia rodzimych przedsibiorców, którzy otrzymuj
dziki temu łatwiejszy dostp do kapitału krajowego. Biorc pod uwag relacj
liczby zatrudnionych w badanej grupie przedsibiorstw do liczby wakatów
w całej gospodarce narodowej w przemyle, handlu, działalnoci profesjonalnej
i naukowej oraz obszarze zwizanym z informacj i komunikacj, trudno
przeceni
rol podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego jako
pracodawców. W gestii władz samorzdowych ley zatem optymalizacja
wykorzystania szerokiego spektrum rozwiza w kooperacji z inwestorami
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bezporednimi, by stworzy warunki powstawania stabilnych miejsc pracy o jak
najwyszej wartoci dodanej.
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Katarzyna Madaj
THE INFLUENCE OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
ON EMPLOYMENT IN TNCS IN POLAND
Abstract
The experience of credit crunch and its far-reaching consequences have cast a shadow
on foreign direct investment, which is considered one of the key solutions to the problem
of unemployment. Along with falling international FDI flows, 2008 saw a decrease in importance
of highly-developed countries as recipients of FDI. This paper analyses the stability of vacancies
created by transnational corporations in Poland, aiming to assess whether policies focused
on attracting FDI prove fruitful in times of economic volatility, cutting costs and axing jobs. And
if so, then which regions of Poland succeed in retaining vacancies while others do not manage
to compete against the emerging markets? The findings presented in the article might thus support
or, alternatively, undermine policies of attracting FDI at the cost of losing incomes from tax and
disadvantaging local entrepreneurs in their efforts to acquire highly-qualified labour.

