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Artykuł zawiera wyniki badań nad wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 
gospodarkę zachodnich regionów przygranicznych Polski w okresie 1999-2009. W badaniu 
posłużono się metodą analizy porównawczej dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych do spółek handlowych oraz najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, tj. 
produkt krajowy brutto oraz poziom zatrudnienia i bezrobocia. Badania oparte zostały na źró-
dłach wtórnych (dane GUS) oraz literaturze przedmiotu. 
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WSTĘP 

Proces transformacji systemowej zapoczątkowany zmianami politycznymi        
w Polsce w 1989 roku spowodował otwarcie się polskiej gospodarki na kraje Europy 
zachodniej. Ze względu na uwarunkowania polityczne, społeczno-ekonomiczne, a także 
położenie geograficzne, rozwój gospodarczy kraju został trwale zdeterminowany na-
pływem kapitału zagranicznego1. Dogodne warunki do jego napływu sprawiły, że na 
początku okresu transformacji inwestorzy zagraniczni szybko zdobyli przewagę konku-
rencyjną w stosunku do lokalnych przedsiębiorstw. Wiele światowych korporacji umie-
ściło Polskę w strategii rozwoju swoich sieci i wybrało najbardziej odpowiedni moment 
na jej realizację2. 

                                                           
∗  dr Maciej POPŁAWSKI – Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 
1  A. Wieczorkiewicz, K. Dąbrowska, Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do 

sektora bankowego w Polsce, [w:] „Ekonomia”, nr 6/2002, Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych UW, s. 8. 

2  Rocznik PAIiIZ 2003, s. 49 - 54. 
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W pierwszych latach transformacji do inwestycji zachęcały niskie koszty pracy3. 
Mimo, iż obecnie koszty te określane są przez inwestorów jako ulegające dynamiczne-
mu zwiększaniu, inwestorzy coraz większą wagę przywiązują do wykwalifikowanej 
kadry, a większość z nich dobrze ocenia kwalifikacje polskiego personelu4. Innymi 
sprzyjającymi czynnikami są niższe obciążenia podatkowe niż w innych krajach UE 
oraz ceny nieruchomości5, co odgrywa zasadniczą rolę wśród spółek tworzonych od 
podstaw6 (greenfield). 

1. UWARUNKOWANIA NAPŁYWU KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO 

Tworzenie warunków dla napływu inwestycji zagranicznych to przede wszyst-
kim sprzyjająca polityka państwa. Od początku lat 90-tych skupia się ona na7: aktywnej 
promocji inwestycji na określone cele rozwojowe: poprawa wizerunku kraju jako atrak-
cyjnego miejsca lokalizacji inwestycji oraz dostarczanie niezbędnych informacji inwe-
storom (np. poprzez organizacje państwowe, np. Państwową Agencję Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych), wsparcie bezpośrednie dla inwestorów (dopłaty do inwestycji), 
umożliwianie odpowiednich kontaktów (konferencje, targi); tworzeniu warunków dla 
transferu i wykorzystania technologii: polityka ogólnego przyciągania nowoczesnych 
technologii (tzw. high-tech), tworzenie atrakcyjnego klimatu dla ich transferu (m.in. 
poprzez wspieranie krajowych instytucji badawczych, takich jak parki technologiczne), 
finansowanie badań naukowych oraz wspieranie innowacyjności i możliwości komer-
cjalizacji wyników badań naukowych oraz wpływaniu na zdobywanie odpowiednich 
kwalifikacji przez lokalną siłę roboczą: tworzenie warunków dla podnoszenia kwalifi-
kacji, zachęcanie inwestorów do tworzenia centrów kształcenia kadr i programów zdo-
bywania kwalifikacji, korzystna infrastruktura techniczna i społeczna, wspieranie po-
wiązań z rynkiem światowym przez handel i przepływ usług i kapitału. 

Prócz tworzenia odpowiednich warunków do napływu kapitału zagranicznego 
do zadań państwa należy także usuwanie istniejących przeszkód i barier, wśród których 
od lat wymienia się8: niestabilność systemu podatkowego i wysokość podatków, brak 
przejrzystości przepisów dotyczących prywatyzacji i niedostateczna oferta przedsię-
biorstw do sprzedaży, zbyt częste zmiany przepisów prawnych, niestabilność polityki 
celnej, niska opłacalność zaciągania kredytów w bankach, nadmiernie wysokie obciąże-
nia finansowe dla przedsiębiorstw, biurokratyzacja decyzji administracyjnych (skompli-
kowane procedury bankowe w przyznawaniu kredytów, utrudnienia w nabywaniu ziemi 
i nieruchomości przez cudzoziemców) oraz niedostatecznie rozwinięty sektor usług, czy 
niezmodernizowana infrastruktura komunikacyjna. 

                                                           
3  Por. W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Polska na tle świata, Wyd. 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 234. 
4  Por. W. Frąckowiak, Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 95. 
5  Por. W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Polska na tle świata, op. cit., s. 235. 
6  Ibidem, s. 237. 
7  Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, pod red. Z. Sadowski, Dom Wydawniczy Bellona, 

Warszawa 1999, s. 40 - 41. 
8  E. Dobrodziej, Kapitał zagraniczny w Polsce, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjne-

go Sp. z o.o., Bydgoszcz 1999, s. 136; Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, pod red.      
Z. Sadowski Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999, s. 58 - 59; Bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne w Polsce, pod red. Z. Olesiński Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 84. 
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Ogólnie polskie ustawodawstwo w zakresie przyciągania kapitału zagranicznego 
do Polski uznać można za dość liberalne. Inwestorzy zagraniczni mogą swobodnie pro-
wadzić działalność na terenie kraju i korzystać z takich samych ulg podatkowych, jak 
inwestorzy rodzimi. Prócz tego mogą bez problemu transferować zyski za granicę,        
a także kapitał w razie bankructwa oraz korzystać z odszkodowań w przypadku wy-
właszczenia. 

Negatywne następstwa przemian ustrojowych (m.in. spadek produkcji, rosnące 
bezrobocie, czy wzrost niewykorzystanych zasobów produkcyjnych) spowodowały 
znaczne zachwianie struktury gospodarczej wielu regionów Polski. Samodzielne roz-
wiązanie tych problemów przez władze lokalne okazało się niemożliwe. Konieczna stała 
się pomoc państwa, której jednym z wyrazów była Ustawa z 20 października 1994 r.       
o specjalnych strefach ekonomicznych. Wraz z jej uchwaleniem powołano do życia cał-
kowicie nowy i obcy polskim realiom twór – specjalne strefy ekonomiczne (dalej 
SSE)9. Według ustawy, państwo tworzy je w celu aktywizacji gospodarczej regionu, 
głównie poprzez zaangażowanie zewnętrznych inwestorów strategicznych. Podstawową 
metodą przyciągnięcia kapitału i technologii jest preferencyjna polityka podatkowa dla 
określonych dziedzin działalności gospodarczej, w szczególności tych, które gwarantują 
optymalne warunki rozwoju lokalnego. Od roku 2007 powierzchnia 14 SSE w Polsce 
powiększyła się z 8 do ponad 13 tys. ha. Do chwili obecnej w strefach zainwestowano 
ponad 31 mld zł i zatrudniono blisko 100 tys. ludzi. Strefy powołano na okres 20 lat, 
przy czym czas całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego wynosi 10 lat, a przez 
kolejne 10 przedsiębiorca płaci jedynie 50% należnej Skarbowi Państwa kwoty. Wyją-
tek stanowią parki przemysłowe i technologiczne, których czas działania został skróco-
ny do 12 lat i – odpowiednio – okres całkowitego zwolnienia podatkowego wynosi       
6 lat. W strefach istnieją znaczne uproszczenia dotyczące otrzymywania zezwoleń bu-
dowlanych (decyzje w tym zakresie podejmuje zarządzający strefą, a nie kierownik 
urzędu rejonowego) oraz szybsze procedury nabywania nieruchomości przez obcokra-
jowców. Dane o lokalizacji SSE w zachodnich województwach przygranicznych kraju 
prezentuje tabela 1. 

Tabela 1. Specjalne strefy ekonomiczne obejmujące zachodnie województwa Polski 

Strefa Województwa Powierzchnia [w ha] Lokalizacje 

Kamiennogórska 
SSEMP 

− dolnośląskie 
− wielkopolskie 

368,78 

miasta: Kamienna Góra, Jawor, 
Jelenia Góra, Kowary, Lubań, Ostrów 
Wielkopolski, Piechowice 
gminy: Janowice Wielkie, Kamienna 
Góra, Lubawka, Nowogrodziec, 
Odolanów, Prusice, Żmigród 

Kostrzyńsko-
Słubicka SSE 

− lubuskie 
− zachodniopo-

morskie 
− wielkopolskie 

1186,38 

miasta: Gorzów Wielkopolski, Gubin, 
Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań, 
Zielona Góra 
gminy: Barlinek, Bytom Odrzański, 
Chodzież, Czerwińsk, Goleniów, 
Gryfino, Gubin, Karlino, Lubsko, 
Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, 
Rzepin, Słubice, Strzelce Krajeńskie, 
Sulęcin, Swarzędz, Zielona Góra 

                                                           
9  A. Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyni skutki lokalizacji spółek z udziałem kapita-

łu zagranicznego w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 95. 
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Strefa Województwa Powierzchnia [w ha] Lokalizacje 

Legnicka SSE − dolnośląskie 457,49 

miasta: Chojnów, Głogów, Legnica, 
Lubin, Złotoryja 
gminy: Gromadka, Legnickie Pole, 
Polkowice, Prochowice, Przemków, 
Środa Śląska 

Pomorska SSE 

− pomorskie 
− kujawsko-

pomorskie 
− zachodniopo-

morskie 

1161,87 

miasta: Gdańsk, Grudziądz, Kwidzyn, 
Malbork, Stargard Szczeciński, 
Starogard Gdański, Tczew 
gminy: Barcin, Chojnice, Człuchów, 
Gniewino, Kowalewo Pomorskie, 
Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie, 
Tczew 

Słupska SSE 

− pomorskie 
− zachodniopo-

morskie 
− wielkopolskie 

401,09 

miasta: Koszalin, Słupsk, Szczecinek, 
Wałcz 
gminy: Debrzno, Rogoźno, Słupsk, 
Żukowo 

TSSE EURO-
PARK 
WISŁOSAN 

− podkarpackie 
− mazowieckie 
− świętokrzyskie 
− lubelskie 
− dolnośląskie 

1336,44 

miasta: Jasło, Pionki, Przemyśl, 
Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa 
Wola, Tarnobrzeg, Tomaszów Lubel-
ski 
gminy: Gorzyce, Janów Lubelski, 
Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łuków, 
Nisko, Nowa Dęba, Ożarów Mazo-
wiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, 
Rymanów, Staszów, Tomaszów Lu-
belski, Tuczępy, Wyszków 

Wałbrzyska SSE 

− dolnośląskie 
− opolskie 
− wielkopolskie 
− lubuskie 

1544,68 

miasta: Bolesławiec, Dzierżoniów, 
Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, 
Nowa Ruda, Oława, Opole, Świdnica, 
Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław 
gminy: Brzeg Dolny, Bystrzyca 
Kłodzka, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, 
Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, 
Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, 
Praszka, Skarbimierz, Strzegom, 
Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, 
Świdnica, Święta Katarzyna, Wiązów, 
Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie, 
Żarów 

Źródło: [online] [dostęp: 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.mg.gov.pl/ 

Do końca 2009 roku w SSE w województwie zachodniopomorskim zainwesto-
wano ponad 600 mln zł i zatrudniono blisko 2000 osób, w lubuskim – blisko 1 mld zł    
i 2500 osób, na terenie dolnośląskiego – 9,5 mld zł i 22 tys. osób. Na terenie bądź        
w pobliżu SSE tworzone są parki przemysłowe i technologiczne – to miejsca, w których 
dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek naukowo-
badawczych możliwy jest ich szybki rozwój. Udogodnienia oferowane przez nie skie-
rowane są zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych10. W zachodnich 
regionach przygranicznych zlokalizowanych jest 10 tego typu placówek, z czego 4 na 
terenie województwa zachodniopomorskiego, a 6 na terenie dolnośląskiego. 

                                                           
10  Opracowanie własne na podstawie: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005. 



NAPŁYW SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO A NAJWAŻNIEJSZE… 

 
 387

2. ANALIZA PORÓWNAWCZA NAPŁYWU SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPI-  
TAŁU ZAGRANICZNEGO ORAZ NAJWA ŻNIEJSZYCH WSKA ŹNIKÓW 
MAKROEKONOMICZNYCH W ZACHODNICH REGIONACH PRZY-
GRANICZNYCH 

Najważniejszym skutkiem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla 
rozwoju gospodarczego regionu jest ich wpływ na wzrost PKB. BIZ „importują” nowo-
czesne technologie, know how, techniki zarządzania i zastosowania nowoczesnego mar-
ketingu, co pośrednio podnosi wartość wytwarzanych dóbr i usług11. Inwestycje zagra-
niczne wpływają także na rynek pracy – potrafią często „ożywić” lokalne rynki pracy    
i lokalną gospodarkę poprzez tzw. efekt mnożnikowy. Innym skutkiem ich napływu jest 
podnoszenie dynamiki inwestycji ogółem, pomimo niskiej akumulacji wewnętrznej 
kapitału, spowodowanej m.in. niskim poziomem oszczędności krajowych. Ponadto pol-
skie firmy nie potrafią na ogół sprostać globalnej konkurencji bez inwestora strategicz-
nego mającego dostęp do rynków międzynarodowych12. Efekty te są szczególnie wi-
doczne w zachodnich regionach przygranicznych kraju, gdzie proces transformacji go-
spodarczej spowodował upadek wielu przedsiębiorstw wielkoprzemysłowych. 

Większość przedsiębiorstw zagranicznych zakłada spółki prawa handlowego 
(głównie sp. z o.o. i S.A.), które wspólnie z kapitałem krajowym podejmują działalność 
gospodarczą. 

Poniższa analiza porównawcza obejmuje spółki prawa handlowego z udziałem 
kapitału zagranicznego w korelacji do spółek handlowych ogółem, do PKB w danym 
regionie oraz do poziomu zatrudnienia i bezrobocia. 

2.1. Spółki handlowe a spółki z udziałem kapitału zagranicznego 

Województwo dolnośląskie 

Dolny Śląsk uważany jest za region bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagra-
nicznych. Polityka władz samorządowych ukierunkowana jest na ułatwienie zagranicz-
nym inwestorom wejścia na nasz rynek. Oprócz przejmowania udziałów w przedsię-
biorstwach państwowych, największe światowe koncerny zdecydowały się także na 
budowę własnych fabryk od podstaw, co świadczy o głębokim zaufaniu inwestorów       
i przeświadczeniu, że region jest nie tylko atrakcyjnym miejscem na budowę fabryk, ale 
także bogatym w wysoko kwalifikowaną kadrę pracowniczą13. 

Do największych inwestorów, wg kraju pochodzenia inwestora, na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego należą:14 

− kapitał brytyjski: Cadbury Schweppes, Cussons Group Ltd, British Vita, 
BOC, Tesco, Shell, BP, GKN; 

 

                                                           
11  Interpelacja Marszałka Grzegorza Schetyny, 13.04.2011, s.1-2. 
12  E. Czerwińska, Rola Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce, Kancelaria Sejmu Biuro 

Studiów i Ekspertyz – Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja nr 789, czerwiec 
2001, s. 2. 

13  [online] [dostęp: 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/ inwesty-
cje-zagraniczne/najwiksiinwestorzy/ 

14  Tamże. 
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− kapitał amerykański: Whirlpool – Polar S.A., Wabco, PepsiCo, The Gates 
Corporation, CC HBC, Cargill, Mc Donalds, American Retail System, Arm-
strong, Gerber Comp., General Electric International, Tricon; 

 

− kapitał niemiecki: Deutsche Bank, BTR Automotive, SCA Hygiene Products 
Holding GmbH, Siemens, Quarzwerke GmbH, Roeben Tonbaustoffe, Bay-
erische Hypo und Vereinsbank AG, Metro, firma wydawnicza Phoeniks, 
Mercedes (S.Zasada), Bosch, Alstom, Flessner, Volkswagen, Makro, Selgros, 
OBI, Aral, Schoeller, Schneider, DEA, Real, Automotive, Petri, Mini Mal, 
Gossmann Polska; 

 

− kapitał szwedzko-szwajcarski i szwedzki: firma ABB, Volvo, Electrolux, 
Trelleborg Automotive, IKEA, DeLaval; 

 

− kapitał francuski: Faurecia, Credit Agricole – Lukas Bank, Castorama, Carre-
four, Geant, E’Leclerc, Brandt, Alstom, Lucas Bank; 

 

− kapitał holenderski – SCA Molnlycke, Boart Longyear, 3M; kapitał kanadyjski – 
Mc Cain, Northen Telecom, Royal Europa, Bombardier Transportation Polska; 

 

− kapitał japoński – Takata Petri, Toyota; 
 

− kapitał hiszpański – Fagor; 
 

− kapitał koreański – LG Electronics 

Największym zainteresowaniem wśród branż i sektorów działalności gospodar-
czej cieszą się:15 bankowość i ubezpieczenia, przemysł motoryzacyjny, produkcja żyw-
ności, przemysł maszynowy, chemiczny i niemetalowy, przemysł elektroniczny, stacje 
paliw, sieć supermarketów i hipermarketów oraz hotele i restauracje. 

Od 1999 roku liczba spółek z kapitałem zagranicznym w województwie syste-
matycznie rośnie – z 4066 w 1999 r. do 6346 w roku 2009. Również ilość spółek han-
dlowych ogółem wzrosła z 12056 w 1999 r. do 23188 w roku 2009 – czyli prawie dwu-
krotnie, zaś dynamika ich przyrostu była znacznie szybsza (rys. 1). 

 
Rys. 1. Spółki handlowe ogółem oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego  

w województwie dolnośląskim w latach 1999-2009 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2009 

                                                           
15  Tamże. 
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Na rysunku 2 zaprezentowano procentowy udział spółek z kapitałem zagranicz-
nym w ogólnej ilości spółek prawa handlowego. Od 1999 do 2002 roku udział ten 
zmniejszał się z poziomu 33,73% do 29,02%. Od 2003 do 2009 roku ustabilizował się 
na poziomie około 28 punktów procentowych. Przyrost spółek z kapitałem zagranicz-
nym znacznie wyhamował po roku 2000 i malał do roku 2002. W 2002 r. nastąpił po-
nowny wzrost przyrostu i od 2004 r. do 2007 r. ustabilizował się na poziomie około 
106%. W 2008 r. nastąpiło ponowne wyhamowanie przyrostu, utrzymał się on jednak 
do 2009 r. na poziomie 102,7%. 

 
Rys. 2. Dynamika zmian ilościowych spółek handlowych ogółem oraz spółek z udziałem kapitału 

zagranicznego w województwie dolnośląskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

Województwo lubuskie 

Badania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych („Polska jako 
miejsce lokowania inwestycji niemieckich”) obrazują, że podjęcie decyzji o lokowaniu 
inwestycji w Polsce miały wpływ takie czynniki, jak: interesujący rynek zbytu (62%), 
niskie koszty pracy (26%), szczególnie wykwalifikowani pracownicy (14%), argumenty 
podatkowe (13%), przedłużone miejsce produkcji (7%). Biorąc pod uwagę opinie wśród 
dominujących inwestorów w regionie, można uznać, że konkurencyjność województwa 
lubuskiego w dużej mierze warunkuje doskonała lokalizacja i szybko rozwijająca się 
infrastruktura. Zainteresowanie kapitału zagranicznego tym województwem w ciągu 
ostatnich 10 lat z roku na rok rośnie. Liczba spółek z kapitałem zagranicznym stanowi 
38% wszystkich spółek handlowych, co przy 24% średniej krajowej stawia wojewódz-
two w ścisłej czołówce kraju. Ciekawym jest fakt, iż ponad połowa z zainwestowanych 
1,5 mld zł nakładów zagranicznych, pochodziło od spółek z kapitałem niemieckim. 

W roku 2008 wśród dominujących artykułów importowanych znalazły się mo-
duły LCD oraz węgiel. W lubuskim eksporcie wiodącymi produktami były: wiązki        
i przewody elektryczne, papier toaletowy i ręczniki papierowe, części i akcesoria samo-
chodowe, meble, wyroby z drewna i telewizory LCD (gorzowski TPV i nowosolskie 
Funai) – czyli dobra produkowane w większości przez inwestorów zagranicznych16. 

                                                           
16  [online] [dostęp: 2011]. Dostępny w Internecie: http://coi-lubuskie.pl/PL/120/Wojewodztwo_Lubuskie/ 
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Podobnie jak w województwie dolnośląskim, tak i w lubuskim widoczne są trzy 
etapy dynamiki przyrostu spółek handlowych ogółem i spółek z kapitałem zagranicz-
nym. Lata 1999-2000 to niemal identyczny przyrost, który ukształtował się na poziomie 
7,6%. Rok 2001 i 2002 to spadek dynamiki przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym 
i wzrost przyrostu spółek ogółem. Od roku 2003 obserwujemy niemal identyczne rocz-
ne skoki obu kategorii spółek i można zauważyć ich jednoczesny, malejący trend z pu-
łapu około 5% do 2,1% w roku 2008. Rok 2009 to nagłe odbicie spółek ogółem do po-
ziomu 4,2% i spadek dynamiki przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym do 1,7%.    
W wartościach bezwzględnych liczba spółek z kapitałem zagranicznym zwiększyła się 
o 890 z 1770 w roku 1999 do 2660 w roku 2009, natomiast liczba spółek handlowych 
ogółem z 4174 do 7122. Patrz: rysunki 3 i 4. 

 
Rys. 3. Spółki handlowe ogółem oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego  

w województwie lubuskim w latach 1999-2009 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

 

 

Rys. 4. Dynamika zmian ilościowych spółek handlowych ogółem oraz spółek z udziałem  
kapitału zagranicznego w województwie lubuskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 
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Województwo zachodniopomorskie 

Ilość spółek z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim 
zwiększyła się na przestrzeni badanych dziesięciu lat o 1407, natomiast spółek handlo-
wych ogółem o 5824. Podobnie jak w dwóch poprzednich województwach w dynamice 
zmian wyróżnić można trzy etapy. Wzrost przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym 
do roku 2000 (10,9%) i także wzrost przyrostu spółek handlowych ogółem do 2001 ro-
ku (14,1%). Następnie daje się zaobserwować wyhamowanie wzrostu do 2003 roku 
(2,6% spółki z udziałem kapitału zagranicznego i 5,6% spółki handlowe ogółem). Dy-
namika przyrostu spółek handlowych ogółem spada do roku 2006 na poziomie 4%, na-
tomiast dynamika przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym jest bardziej skokowa 
(5,4% – 2004 r.; 4% 2005 r.; 6,1% – 2006, 2007; 3,7% – 2008, 2009 r.) – patrz: rysunki 
5 i 6. 

 
Rys. 5. Spółki handlowe ogółem oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego  

w województwie zachodniopomorskim w latach 1999-2009 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

 

 
Rys. 6. Dynamika zmian ilościowych spółek handlowych ogółem oraz spółek z udziałem  

kapitału zagranicznego w województwie zachodniopomorskim w latach 1999-2009  
(rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 
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2.2. Spółki z kapitałem zagranicznym a PKB 

Województwo dolnośląskie 

PKB w województwie dolnośląskim na przestrzeni badanego dziesięciolecia 
powiększyło swoją wartość ponad dwukrotnie z blisko 48,5 mld zł w 1999 r. do ponad 
100,3 mld zł w 2009 r., zaś największe wzrosty (około 10 mld zł na rok) można zaob-
serwować od roku 2006. Rysunek 7 pokazuje dynamikę zmiany % w stosunku do roku 
poprzedniego PKB i spółek z kapitałem zagranicznym latach 1999-2008. Z wykresu 
widać, iż większy roczny przyrost spółek z kapitałem zagranicznym powodował szyb-
sze tempo przyrostu PKB i odwrotnie. Gdy do 2000 r. tempo przyrostu spółek do roku 
ubiegłego kształtowało się na poziomie 7,7%, to przyrost PKB osiągnął 12,4%. Spadek 
przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym w latach 2001-2003 spowodował spadek 
przyrostu PKB do 3,5%. Ustabilizowanie się dynamiki spółek (z nieznacznymi wzro-
stami) w latach 2004-2007 spowodowało ponowne przyśpieszenie wzrostu PKB. Rok 
2007 był przełomowy dla całej gospodarki światowej z racji kryzysu finansowego i jego 
negatywne odbicie widać już w roku następnym zarówno na przyroście spółek z kapita-
łem zagranicznym, jak i na PKB. 

 
Rys. 7. Dynamika zmian ilościowych PKB oraz spółek z kapitałem zagranicznym  

w województwie dolnośląskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

Województwo lubuskie 

W województwie lubuskim silną zależność między przyrostem spółek a przyro-
stem PKB widać tylko w pierwszych trzech latach analizy. W 2000 r. wzrost przyrostu 
spółek – 7,9%, PKB – 10,1%. Spadek w roku 2001 przyrostu spółek o niemal 4% spo-
wodował spadek wzrostu PKB o niecałe 2%. W późniejszych latach nie widać już pra-
wie żadnej zależności między obiema wielkościami, gdyż przyrost spółek ustabilizował 
się  na przestrzeni 7 lat między 2% a 5,5%, a PKB odnotowało gwałtowny wzrost przy-
rostu w 2004 r. (17,8%) i równie gwałtowny spadek do 6,3% w 2006 roku (rys. 8).  
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Rys. 8. Dynamika zmian ilościowych PKB oraz spółek z kapitałem zagranicznym w wojewódz-
twie lubuskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

Województwo zachodniopomorskie 

Rysunek 9 pokazuje, że już na początku rozpatrywanego okresu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim wzrost przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym miał 
wpływ na wzrost przyrostu PKB (2000 r. spółki – 7,3%, PKB – 10%). W kolejnych 
latach bywało różnie. Spadek wzrostu spółek do 2,6% w 2002 r. spowodował, tylko 
znacznie gwałtowniejszy, spadek przyrostu PKB do tego samego poziomu. Do 2008 
roku zależność ta już nieco słabnie i widać duże wahania pomiędzy obiema wartościa-
mi. 

 
Rys. 9. Dynamika zmian ilościowych PKB oraz spółek z kapitałem zagranicznym w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

2.3. Spółki z kapitałem zagranicznym a poziom zatrudnienia i bezrobocia 

Województwo dolnośląskie 

Poziom bezrobocia w województwie dolnośląskim na przestrzeni rozpatrywa-
nych dziesięciu lat zmalał z 203,4 tys. w roku 1999 do 146,3 tys. w 2009 r. W między-
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czasie rosło ono i w roku 2002 osiągnęło rekordową liczbę 279,3 tysiąca ludzi. Jak wi-
dać na wykresie 10 w tym samym czasie malał przyrost spółek z kapitałem zagranicz-
nym. Od tego momentu do roku 2008 liczba ta systematycznie malała do 113,9 tys. 
Między rokiem 2003 a 2007 poziom przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym ustabi-
lizował się na poziomie około 6%, zaś przyrost bezrobocia zmalał do 31,3% w roku 
2007. W kolejnych dwóch latach spadek przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym 
spowodował bardzo szybkie zwiększenie tempa przyrostu poziomu bezrobocia do 
28,4% w roku 2009. 

Dynamika zatrudnienia okazała się być zupełną przeciwnością dynamiki bezro-
bocia. W badanym okresie zwiększyło się ono jedynie o około 8 tys. osób – z 743582   
w 1999 r. do 751494 w roku 2009. Poziom zatrudnienia systematycznie malał do 2004 
roku, gdy jego wartość wyniosła 661 tys. osób. Dynamika przyrostu przeciętnego za-
trudnienia jest ściśle powiązana z dynamiką przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym 
(rys. 10). Gdy w 2002 r. procentowy przyrost do roku poprzedniego spółek zaczął ro-
snąć, to tak samo było z przeciętnym zatrudnieniem aż do 2007 roku, kiedy obie te 
wielkości odnotowały spadki. 

 
Rys. 10. Dynamika zmian ilościowych bezrobocia, zatrudnienia oraz spółek z kapitałem  
zagranicznym w województwie dolnośląskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

Województwo lubuskie 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w województwie lubuskim. Wprawdzie począt-
kowy okres do 2002 roku jest podobny jak w województwie dolnośląskim, gdzie przy-
rostowi spółek z kapitałem zagranicznym towarzyszył wzrost bezrobocia i spadek za-
trudnienia, tak więc ilość spółek z kapitałem zagranicznym nie ma na nie wpływu, ale 
już od 2003 do 2008 roku powolny, lecz stabilny wzrost przyrostu spółek z kapitałem 
zagranicznym powoduje niewielkie wzrosty przyrostu poziomu zatrudnienia. Zauwa-
żalny jest również spory spadek bezrobocia do roku 2007, które jednak bardzo przy-
śpiesza już w następnych dwóch latach – rysunek 11. 

Województwo zachodniopomorskie 

Sytuacja w województwie zachodniopomorskim jest bardzo podobna jak w wo-
jewództwie lubuskim. Początkowy okres do 2002 roku, gdzie przyrostowi spółek towa-
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rzyszy wzrost bezrobocia i spadek zatrudnionych, tak więc ilość spółek z kapitałem 
zagranicznym nie ma na nie wpływu, ale już od 2003 do 2008 roku powolny, ale stabil-
ny wzrost przyrostu spółek z kapitałem zagranicznym powoduje niewielkie wzrosty 
przyrostu poziomu zatrudnienia. Zauważalne są również spore wahania przyrostu bez-
robocia do roku 2007, które jednak bardzo przyśpiesza już w następnych dwóch latach. 
Patrz: rysunek 12. 

 
Rys. 11. Dynamika zmian ilościowych bezrobocia, zatrudnienia oraz spółek z kapitałem zagra-

nicznym w województwie lubuskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

 

 
Rys. 12. Dynamika zmian ilościowych bezrobocia, zatrudnienia oraz spółek z kapitałem zagra-

nicznym w województwie zachodniopomorskim w latach 1999-2009 (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw 1999-2009, 
GUS, Warszawa 1999-2010 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując, we wszystkich badanych województwach zaobserwowano sys-
tematyczne zwiększanie się ilości spółek z kapitałem zagranicznym. Przyrost ten nastę-
pował jednak zdecydowanie wolniej niż w ogóle spółek handlowych. Największą ilość 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego w stosunku do ogółu spółek odnotowano      
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w województwie lubuskim, następnie w zachodniopomorskim, najmniej zaś w dolno-
śląskim, choć to tam jest ich najwięcej. 

Badając zmiany w dynamice napływu spółek z udziałem kapitału zagranicznego, 
wyróżnić można trzy etapy: gwałtowny wzrost ich ilości do roku 2000, następnie osła-
bienie dynamiki ich powstawania w roku 2001, aż do utrzymania się jej na poziomie 
kilku procent do końca 2006 roku. Dopiero rok 2007 przyniósł dalsze zmiany w postaci 
jeszcze głębszego osłabienia dynamiki ich napływu, mimo zauważalnych dodatnich 
zmian w spółkach ogółem. Sytuację tę wytłumaczyć można faktem uzależnienia inwe-
storów zagranicznych od rynków międzynarodowych, które ucierpiały w wyniku kryzy-
su bardziej niż spółki krajowe. Niewielkie symptomy poprawy zauważalne były dopiero 
w roku 2009. 

Analiza porównawcza dynamiki spółek z kapitałem zagranicznym oraz PKB     
w zależności od regionu dała różne wyniki. Kapitał zagraniczny zdawał się zdecydowa-
nie oddziaływać na dynamikę PKB jedynie w województwie dolnośląskim, zaś w pozo-
stałych dwóch regionach jedynie w początkowym okresie analizy. Tezę tę potwierdza-
łaby obecność wielu dużych strategicznych inwestorów w tym województwie. 

Porównując dynamikę spółek z kapitałem zagranicznym z rynkiem pracy, trudno 
jest dopatrzyć się jakiejkolwiek korelacji. Powyższą tezę zdają się tłumaczyć źródła 
statystyczne – z danych GUS wynika, iż inwestorzy zagraniczni zatrudniają zaledwie 
niecałe 10% ogółu zatrudnionych w spółkach handlowych. 
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INFLOW OF COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 

AND KEY MACROECONOMIC INDICATORS IN WESTERN BORDER 
REGIONS OF POLAND 1999-2009 

 

Summary 

The article presents the results of the studies on foreign direct investment influencing the econ-
omy of the western borderlands of Poland from 1999 to 2009.The research used the compara-
tive analysis of the dynamics of the inflow of foreign direct investment to companies and the 
most important macroeconomic indicators such as gross domestic product as well as employ-
ment and unemployment levels. The studies were based on secondary sources (data from the 
Central Statistical Office) as well as the literature on the subject. 
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