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Abstract: The purpose of this article is to analyse the role of transnational corporations in the 13 

economy and global trade, and in particular to analyse the mutual relations between flows of 14 
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1. Wprowadzanie 17 

Kapitał korporacji transnarodowych jest bardzo atrakcyjny dla poszczególnych 18 

gospodarek narodowych, ponieważ pozwala na przyspieszenie rozwoju społeczno-19 

gospodarczego, dlatego wśród poszczególnych państw istnieje bardzo silna konkurencja, 20 

wyrażająca się w stwarzaniu warunków zachęcających KTN do lokowania na ich terytorium 21 

kapitału. Ponadto duża mobilność kapitału stwarza korzystne warunki dla rozwoju tzw. 22 

„wirtualnej ekonomii”, której rozwój jest oparty na spekulacjach finansowych (Kośmicki, 23 

2001). Do pozytywnych konsekwencji działalności KTN można zaliczyć: napływ kapitału, 24 
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napływ nowoczesnych technologii, ożywienie lokalnego rynku, poprawa organizacji pracy, 1 

natomiast do negatywnych konsekwencji działalności KTN należy zaliczyć: zwiększanie 2 

różnic ekonomicznych, unikanie płacenia podatków, transfer zysków do kraju pochodzenia, 3 

przerzucanie kosztów prowadzenia firmy na pracowników, wykupywanie przedsiębiorstw w 4 

celu ich likwidacji. Do dyskusyjnych konsekwencji działalności KTN należy zaliczyć: 5 

tworzenie gospodarki globalnej, wyrównywanie warunków działania w skali globalnej, 6 

uzależnienie gospodarki krajowej od kapitału zagranicznego (Sala, 2005). 7 

2. Przyczyny i motywy działalności korporacji transnarodowych   8 

Korporacje transnarodowe podejmują bezpośrednie inwestycje zagraniczne dla 9 

zapewnienia rozwoju, który należy traktować, jako podstawowy cel tych przedsięwzięć. Cel 10 

ten osiągany jest w wyniku realizacji szeregu celów cząstkowych, których rozpoznanie 11 

stanowiło i w dalszym ciągu stanowi nurt wielu prac naukowobadawczych. Wśród celów 12 

cząstkowych coraz częściej na czołowym miejscu stawia się cele związane z rynkiem zbytu 13 

(zdobycie, utrzymanie, rozszerzenie rynku). Inwestycje podejmowane dla realizacji celów 14 

rynkowych dzieli się na ofensywne i defensywne. Pierwsze ukierunkowane są na zdobycie 15 

nowych, lub rozszerzenie istniejących rynków zbytu, drugie na utrzymanie posiadanej pozycji 16 

na rynku zbytu (Karaszewski, 1996). Według J. Witkowskiej, wśród czynników 17 

motywujących inwestorów, na pierwszym miejscu znajdują się względy rynkowe 18 

(marketingowe), rozumiane jako zdobycie, utrzymanie i rozszerzenie rynku zbytu w kraju 19 

lokaty. Na drugą pozycję wysuwają się motywy kosztowe, które wynikają z korzystniejszej 20 

relacji kosztów. Kolejną grupę czynników jest związana z zaopatrzeniem. Inwestycje takie 21 

podejmowane są w celu stworzenia bazy surowcowej, zapewnienia niezawodności dostaw lub 22 

dostępu do technologii w kraju lokaty (Witkowska 1996). Według J.H. Dunninga, 23 

przedsiębiorstwa przy wyborze miejsca swoich inwestycji zagranicznych kierują się 24 

następującymi czynnikami:  25 

– czynniki rynkowe, takie jak: wielkość i chłonność rynku, utrzymanie pozycji rynkowej lub 26 

jej rozszerzenie, zwiększenie eksportu firmy, utrzymanie bliskich kontaktów z klientami, 27 

baza eksportowa na sąsiednie rynki,  28 

– czynniki kosztowe, takie jak: bliskość źródeł zaopatrzenia, dostępność czynnika pracy, 29 

surowców, system rządowych bodźców finansowych oraz generalnie bardziej korzystny 30 

poziom kosztów,  31 

– czynniki związane z klimatem inwestycyjnym, takie jak: stosunek do inwestycji 32 

zagranicznych, stabilność polityczna, ograniczenia własnościowe, regulacje wymiany 33 

walut oraz stabilność systemu walutowego, system podatkowy i przyjazne stosunki  34 

z krajem przyjmującym,  35 
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– inne: oczekiwanie wyższego zysku, szeroko rozumiana infrastruktura, system bankowy.  1 

W gospodarce rynkowej podstawowym kryterium lokalizacji działalności gospodarczej 2 

jest maksymalizacja zysku, jaką zakłada inwestor. Musi on wziąć pod uwagę nie tylko 3 

analizę ekonomiczną opłacalności inwestycji, ale także szereg czynników składających się 4 

na poziom ryzyka i atrakcyjności danego rynku zagranicznego. Coraz większego znaczenia 5 

nabierają nowe czynniki lokalizacji o niekosztownym charakterze np. poziom kwalifikacji, 6 

sprawność administracji, przejrzystość reguł działania biznesu. Do czynników, które 7 

bezpośrednio decydują o podjęciu inwestycji za granicą zaliczyć można m.in.: różnice  8 

w stopach zysku, ceny czynników wytworzonych, dostęp do surowców i nowoczesnych 9 

technologii, niskie podatki, tanie kredyty, zwiększenie popytu na wytwarzane dobra 10 

(Stępniak, 1998). W otwartej gospodarce, przy swobodnej konkurencji, powinni wygrywać 11 

ci, którzy mają to, co najcenniejsze dla gospodarki światowej: wiedzę, innowację, wysoką 12 

kulturę produkcji. Ponieważ na świecie jest jednak ok. 1 mld bezrobotnych, okazało się, że 13 

tania, zdyscyplinowana praca tworzy dodatkowe zasoby, które można wykorzystać  14 

w konkurencji rynku globalnego jako liczący się element przy migracji przedsiębiorstw.  15 

I tak w Chinach jest około 700 mln ludzi w wieku produkcyjnym, duże bezrobocie i duża 16 

konkurencja pracobiorców, gdzie można tam znaleźć pracowników zatrudnianych  17 

od 25 centów USA za godzinę. Niemały wpływ na możliwość wykorzystywania przez 18 

chińskie przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej opartej na niskich kosztach pracy 19 

wywiera niekompletny proces globalizacji. W konsekwencji warunki lokalne krajów 20 

dyktują poziom płac i sankcjonują istnienie dużych różnic między nimi. Niekompletna 21 

globalizacja, utrudniając dopływ taniej pracy i innych czynników wpływających na niskie 22 

koszty do tradycyjnych miejsc produkcji i miejsc pochodzenia kapitału, jest przyczyną 23 

nasilania się procesu odwrotnego – przepływu kapitału do nowych miejsc taniej produkcji. 24 

Upraszczając – jeżeli kraje rozwinięte gospodarczo nie chcą się zgodzić na nadmierny 25 

wpływ dopływu taniej siły roboczej z krajów biednych, to z logiki rynku działającego 26 

ponad granicami wynika, że musi zgodzić się na odpływ kapitału i produkcji tam, gdzie są 27 

niskie koszty. 28 

Wyodrębnia się trzy rodzaje motywacji zasobowych KTN: poszukiwanie zasobów 29 

fizycznych, siły roboczej i zdolności produkcyjnych. Pierwszy rodzaj tworzą głównie motywy 30 

poszukiwania zasobów naturalnych: surowców mineralnych, paliw oraz artykułów rolnych. 31 

Motywy związane z zasobami naturalnymi lub z określonym środowiskiem geograficznym 32 

występują również w przedsiębiorstwach usługowych np. turystyce, hotelarstwie. Przy 33 

ogólnie rosnącym zapotrzebowaniu na usługi oraz przy ograniczonych możliwościach 34 

międzynarodowej wymiany usługami (m.in. ze względu na ich niematerialny charakter, 35 

istnieją ważne motywy typu zasobowego i terytorialnego dla inwestycyjnego angażowania się 36 

firm w produkcję niektórych usług na obcych rynkach). Drugim rodzajem motywów 37 

zasobowych jest poszukiwanie siły roboczej. Chodzi tu o nisko wykwalifikowaną siłę 38 

roboczą. Tego rodzaju siła robocza jest nadal chętnie poszukiwana przez firmy przemysłowe  39 
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i usługowe. Motyw taniej siły roboczej uważany jest za główną siłę napędową 1 

przemieszczania pracochłonnej produkcji przemysłowej z krajów rozwiniętych do 2 

rozwijających się. Trzecim rodzajem motywów zasobowych jest poszukiwania 3 

zaawansowanych zdolności technologicznych. Poszukiwanie zaawansowanych zasobów za 4 

granicą ma za zadanie skrócenie czasu potrzebnego na ich wypracowanie. Jest to tzw. 5 

„podłączenie się” do zagranicznych zasobów wiedzy. Wśród motywów rynkowych duże 6 

znaczenie ma dążenie firm do ustanowienia bliskich i stałych kontaktów z odbiorcami 7 

towarów na najbardziej znaczących rynkach zbytu. Chodzi o bezpośrednie kontakty  8 

z lokalnymi klientami i znajomość ich potrzeb. Przykładowo można podać tu motywy 9 

lokowania filii japońskich firm samochodowych w krajach Europy Zachodniej. Realizując 10 

globalne strategie uznawano za konieczną stałą obecność na rynkach najważniejszych dla 11 

danej firmy, a także dla jej głównych konkurentów. Tego rodzaju strategiczne motywy 12 

zostały określone jako „obecność na rynku” (market presence). Wśród rynkowych motywów 13 

zaangażowania firm za granicą wymienia się też dążenie do niwelowania skutków zmian 14 

kursów walut. Pozwala to na skuteczne niwelowanie efektów wahań kursowych, czyniąc ich 15 

działalność „walutowo neutralną”. Motywy efektywnościowe skłaniają do międzynaro-16 

dowego zaangażowania, które służy racjonalizacji istniejącej struktury korporacyjnej  17 

w sposób prowadzący do podniesienia zyskowności w wyniku wspólnego zarządzania 18 

geograficznie rozproszoną działalnością produkcyjno-handlową. Zyskowność wzrasta dzięki 19 

korzyściom płynącym ze skali i zakresu działania, a także dywersyfikacji ryzyka na różnych 20 

rynkach. Podstawą korzyści jest specjalizacja wybranych jednostek organizacyjnych  21 

w wytwarzaniu określonych produktów w dużej skali. Jednocześnie są wykorzystywane 22 

różnice cen i kosztów w wielu miejscach działania. Ponadto umiędzynarodowienie produkcji 23 

może służyć pozyskiwaniu strategicznych aktywów lub zdolności. Motywy te są 24 

bezpośrednio związane z realizacją długofalowych, strategicznych celów, za które najczęściej 25 

uznaje się utrzymanie lub podniesienie konkurencyjności danej firmy oraz jej pozycji na 26 

rynku. Zasadniczą przesłanką nie jest tu dążenie do wykorzystywania za granicą posiadanych 27 

atutów własnościowych, lecz raczej próba uzyskania dostępu - opierając się na inwestycjach 28 

lub kontraktach - do nowych zasobów i umiejętności innych firm, które są potrzebne do 29 

realizacji ponad granicznych strategii. Należy zaznaczyć, iż firmy angażują się w zagraniczne 30 

inwestycje bezpośrednie, jeżeli spełnione są trzy warunki - jest to tak zwany paradygmat OLI 31 

(Ownership+Location+Internalisation):  32 

1. Przewaga własnościowa. Firma musi mieć na własność pewne zasoby, które dają 33 

korporacji przewagę nad innymi firmami na rynku zagranicznym. Zaistnienie przewagi 34 

własnościowej jest możliwe tylko na rynku niedoskonałym, gdyż zagraniczne inwestycje 35 

bezpośrednie muszą być dla korporacji transnarodowych bardziej korzystne niż eksport lub 36 

licencje. Zasoby dające tę przewagę można podzielić na materialne (kapitał, siła robocza, 37 

surowce) i niematerialne (technologie, informacje, metody zarządzania, organizacja, 38 

marketing). W kreacji przewagi własnościowej rośnie znaczenie wiedzy technicznej 39 
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(innowacyjności technologicznej) wysokich kwalifikacji i metod zarządzania 1 

międzynarodowymi systemami kooperacyjnymi.  2 

2. Przewaga lokalizacyjna. Lokalizacja firmy na rynku zagranicznym nastąpi tam wtedy, 3 

gdzie istnieje większa dostępność przynajmniej jednego zasobu na rynku. Ważnym 4 

elementem jest polityka państwa goszczącego; w interesie państwa jest zatrzymanie 5 

przenośnych czynników krajowych i przyciągnięcie przenośnych czynników 6 

zagranicznych oraz podniesienie jakości i dostępności krajowych czynników 7 

nieprzenośnych, takich jak infrastruktura i szkolnictwo.  8 

3. Przewaga internalizacyjna. Danej firmie musi się bardziej opłacać utworzenie filii niż 9 

działanie rynkowe, polegające na zakupie danej usługi lub produktu u niezależnego 10 

kontrahenta. Obok zagranicznych inwestycji bezpośrednich coraz ważniejszym 11 

czynnikiem działania korporacji transnarodowych stają się powiązania sieciowe między 12 

firmami w postaci joint ventures, licencji, podwykonawstwa i franchisingu oraz wspólnego 13 

marketingu, produkcji i R+D (Research and Development). Według Veronona i Dunninga 14 

decyzja dotycząca miejsca podjęcia przez inwestora zagranicznego działalności 15 

gospodarczej, zwłaszcza o charakterze produkcyjnym, poza krajem macierzystym zależna 16 

jest od kosztów czynników produkcji, jakości tych czynników (w szczególności od ofert 17 

wykwalifikowanej siły roboczej) oraz szeroko rozumianej infrastruktury. Kraje rozwijające 18 

się są interesujące jako miejsca lokalizacji procesów produkcyjnych produktów 19 

normalizowanych, które w znacznej części mogą być produkowane przez 20 

niewykwalifikowaną siłę roboczą. Poziom infrastruktury danego kraju wyrażony jest nie 21 

tylko, przez skalę możliwości zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę, sieć i stan 22 

dróg oraz szeroko rozumianą komunikację, lecz także przez ofertę mieszkaniową, 23 

możliwość kształcenia oraz istnienie i stopień rozwoju instytucji socjalnych. Czynniki te, 24 

bowiem w dużym stopniu decydują o atrakcyjności kraju z punktu widzenia pracowników 25 

pochodzących z kraju przedsiębiorstwa macierzystego. Przyczyną międzynarodowych 26 

różnic w cenach surowców, produktów pośrednich i czynników produkcji jest ich 27 

ograniczona mobilność. Z jednej strony powodem jej są wysokie koszty transportu,  28 

z drugiej strony zaś może ona występować w przypadku dóbr, którymi obrót w skali 29 

międzynarodowej jest utrudniony lub ograniczony. Ponadto mobilność dóbr i czynników 30 

produkcji może być ograniczana przez uregulowania państwowe, np. krajowy rynek pracy 31 

mogą ograniczać postanowienia imigracyjne i regulacje dotyczące pobytu obcokrajowców 32 

w danym kraju. Tym sposobem powstają międzynarodowe różnice w kosztach pracy, które 33 

przy wyborze miejsca lokalizacji produkcji mają duże znaczenie. Do krajów, w których 34 

poziom płac jest w relacjach międzynarodowych niski, przenosi się z reguły szczególnie 35 

pracochłonne procesy produkcyjne. Analiza literatury doprowadziła do wyodrębnienia 36 

czterech głównych grup motywowania lokowania za granicą kapitałów w postaci 37 

inwestycji bezpośrednich: rynku i zbytu, kosztów lub przychodów, zaopatrzenia, motywów 38 

politycznych. Na ostatnią grupę motywów politycznych składają się m.in. państwowe 39 
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systemy wspierania inwestycji zagranicznych, mniejsze obciążenia podatkowe, niższe 1 

obciążenia opłatami socjalnymi, korzystniejsze normy w zakresie ochrony środowiska itp. 2 

Ta grupa motywów, wraz z motywami kosztów lub przychodów, zaliczana jest do grupy 3 

„czynników lokalizacji” (Karaszewski, 2001).  4 

3. Następstwa działalności korporacji transnarodowych  5 

Przedsiębiorstwa multinarodowe dokonując zagranicznych inwestycji bezpośrednich 6 

kierują się zróżnicowanymi bodźcami, a te następnie wywierają odmienne skutki na 7 

gospodarki krajów goszczących i macierzystych.  8 

Poziome inwestycje bezpośrednie - charakteryzują się tym, że przedsiębiorstwo w kraju  9 

i za granicą produkuje identyczne lub pod względem swych zasadniczych cech 10 

funkcjonalnych podobne dobra tego samego poziomu produkcyjnego przy zastosowaniu 11 

takich samych lub podobnych czynników. Ten rodzaj inwestycji bezpośrednich służy głównie 12 

zabezpieczeniu rynku, jego otwarciu i rozszerzeniu i jest zatem określany również jako 13 

„Market-seeking FDI”. Jeśli struktura spółki-córki powstanie z pobudek ukierunkowanych na 14 

zbyt, można wyjść z założenia, że będzie to miało neutralny wpływ na zatrudnienie w kraju. 15 

Ponadto może dojść nawet do powstania pozytywnych skutków na rodzimym rynku pracy. 16 

Inwestycje zagraniczne prowadzą nierzadko do zwiększonych dostaw ze spółki-matki do 17 

spółki-córki oraz potrzebne do inwestycji dobra wyposażeniowe pochodzą często  18 

z ojczystego kraju spółki-matki, tak, że poprzez wzrost eksportu powstaje pozytywny efekt 19 

zatrudnienia. Bezpośredni związek z podaną definicją delokalizacji nie jest na pierwszy rzut 20 

oka rozpoznawalny. Ale właśnie poziome inwestycje bezpośrednie stanowią podstawę do 21 

późniejszego „Concession-bargaining” wokół inwestycji następczych oraz oszczędności 22 

kosztów w ramach rywalizacji między lokalizacjami wewnątrz koncernu. Również 23 

przeniesienia, które początkowo służyły rozszerzeniu działalności i nie okazywały się 24 

bezpośrednim zagrożeniem dla miejsc pracy, mogą się powoli stać instrumentami 25 

redukcyjnymi. Zdarza się to w przypadku offshoringu lub nearshoringu a spadnie 26 

zapotrzebowanie na personel: wiele przedsiębiorstw nie redukuje w czasie kryzysu mocy 27 

zewnętrznych, lecz personel w lokalizacji rodzimej.  28 

Pionowe inwestycje bezpośrednie - służą przedsiębiorstwom do rozbicia łańcucha 29 

tworzonych wartości, aby je przenieść w ramach międzynarodowego podziału pracy do 30 

przedsiębiorstw przynoszących korzyści odnośnie kosztów (BIZ ukierunkowane na 31 

ekonomiczność – Efficiency-seeking). Z drugiej strony mogą one służyć jako dostęp do 32 

źródeł wiedzy w danym przedsiębiorstwie (BIZ ukierunkowane na strategię – Strategicasset-33 

seeking). Od początku lat dziewięćdziesiątych obu tym formom BIZ, określanym również 34 

strategiami sieciowymi, przypisuje się rosnące znaczenie. Bezpośrednie inwestycje 35 
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zagraniczne ukierunkowane na ekonomiczność stanowią przy tym klasyczne przeniesienie 1 

produkcji. Głównym ich celem jest realizacja korzyści płynących z wielkości skali 2 

(economies of scale) oraz efektów z tym związanych. Poprzez wykorzystanie niższych 3 

kosztów, zasobów pracy i zasobów naturalnych oraz korzyści transportowych, podatkowych, 4 

kursów wymiany walut należy osiągnąć wzrost ekonomiczności. Natomiast BIZ 5 

ukierunkowane na strategię mają osiągać długoterminowe cele oraz korzystać z dostępu do 6 

istniejącej wiedzy zagranicznej oraz know-how. Ta forma bezpośrednich inwestycji 7 

zagranicznych wyraża się w przeniesieniu działalności badawczej i rozwojowej (działalność 8 

B+R). Często korporacje transnarodowe (KTN) wykorzystują do tego współpracę  9 

z miejscowymi szkołami wyższymi oraz instytucjami badawczymi, aby lepiej wykorzystać 10 

wiedzę miejscową. W wyniku tego powstają centra kompetencyjne (innovative clusters), 11 

które znów służą innym KTN jako bodziec do założenia spółki córki. Chociaż przenoszenie 12 

produkcji przez KTN przybrało na sile również w zakresie B+R, nie można znów 13 

jednoznacznie wyjaśnić efektu zatrudnienia dotyczącego BIZ ukierunkowanego na strategię. 14 

W krótkim czasie może dojść do przeniesienia miejsc pracy. Jeśli w związku z tym uwzględni 15 

się wzrastający brak fachowców w Niemczech, działalność B+R za granicą może 16 

doprowadzić również do zabezpieczenia rodzimych miejsc pracy. Ponieważ nowo zdobyta 17 

wiedza zostanie przeniesiona do spółki-córki, mogą tam powstać nowe, bardziej 18 

konkurencyjne produkty, a tym samym mogą powstać również miejsca pracy w kraju 19 

rodzimym, dostarczającym od początku lat dziewięćdziesiątych komponenty i innowacje za 20 

granicę. 21 

4. Podsumowanie 22 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie istotności współczesnych korporacji 23 

transnarodowych, które przez swój rozwój wywierają znaczące skutki na gospodarki 24 

światowe. Otwieranie się gospodarek narodowych w kierunku gospodarki globalnej pod 25 

wpływem presji korporacji transnarodowych znacznie podnosi poziom konkurencyjności. Nie 26 

wystarczy już spełnienie wymogu eksportowalności krajowych produktów, aby skutecznie 27 

zdobywać nowe rynki. Korporacje transnarodowe stanowią jeden z kluczowych elementów 28 

gospodarek narodowych, poprzez rozszerzanie swojej działalności i korzystanie z nowych 29 

rynków zbytu wpływają bezpośrednio i pośrednio na dokonujące się zmiany w gospodarkach 30 

krajów macierzystych jak i goszczących. 31 
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