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Wprowadzenie

Napływ kapitału w  formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest jed-
nym z ważniejszych zjawisk w większości współczesnych gospodarek na świecie. Powo-
duje to, że wiele państw stosuje różnego rodzaju zachęty dla inwestorów zagranicznych, 
aby pozyskać ich kapitał. Wyróżniają się tutaj zachęty dla inwestycji typu greenfield, czyli 
tworzenia nowych zakładów produkcyjnych; tego typu projekty inwestycyjne z reguły 
bowiem przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia oraz eksportu z kraju goszczące-
go. Można zatem konkludować, że uwaga władz odnośnie do ewentualnego wsparcia 
skupiona jest na formie inwestycji. Czy jednak należy brać również pod uwagę kraj po-
chodzenia inwestora bezpośredniego? Czy projekt inwestycyjny przeprowadzany w Pol-
sce przez firmę z Niemiec będzie przynosił różne efekty od inwestycji dokonanej przez 
podmiot z siedzibą na Ukrainie? 

Teoria bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie dostarcza na to wyczerpującej 
odpowiedzi, dlatego też w ramach niniejszego opracowania poszukiwane będzie wyja-
śnienie zagadnienia wpływu kraju pochodzenia inwestora na efekty dla kraju docelowe-
go. Analiza zostanie przeprowadzona w podziale na korporacje transnarodowe (KTN) 
wywodzące się z dwóch grup krajów: wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Taka kla-
syfikacja odpowiada występującemu w literaturze podziałowi korporacji na dwie grupy, 
które charakteryzują się znaczącymi różnicami w motywach podejmowania i metodach 
prowadzenia ekspansji zagranicznej.

W ostatnich latach przepływy BIZ charakteryzują się znaczną dynamiką. Nowym 
zjawiskiem są inwestycje dokonywane przez firmy z krajów rozwijających się. Począt-
kowo były one dokonywane w innych krajach o podobnym poziomie rozwoju, z czasem 
jednak coraz więcej firm z tzw. krajów wschodzących zaczyna odważnie działać również 
na dojrzałych rynkach i dokonywać tam wielomilionowych inwestycji. 

Inwestycje zagraniczne z krajów rozwijających się mogą również zaistnieć w sytuacji, 
gdy korporacje z krajów wysoko rozwiniętych obawiają się ryzyka lub warunki politycz-
ne w krajach docelowych są niesprzyjające. Do tego typu inwestycji można zaliczyć chiń-
skie inwestycje w Afryce. Jak wskazują dane, kontynent afrykański należał do bardzo 
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zaniedbanych pod względem wartości napływów BIZ [UNCTAD, 2009]. Jednak obfitość 
zasobów przyciągnęła w ostatnim czasie wielu inwestorów. Do efektów BIZ z krajów roz-
wijających się można również zaliczyć przekazywanie pomocy gospodarczej czy też mi-
litarnej. Rwandyjskie władze bardzo doceniają inwestycje chińskie, głównie w projekty 
infrastrukturalne [„The Economist”, 2010].

Cele ekspansji zagranicznej korporacji z krajów wschodzących są odmienne od tych, 
jakie stawiają sobie firmy z krajów rozwiniętych. Te dwie grupy podmiotów różnią się 
również w motywach swojej działalności.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że korporacje z krajów wschodzących nie 
mogą się diametralnie różnić od firm z krajów o zaawansowanych gospodarkach. Gdyby 
różnice te były bardzo duże, wówczas konkurencja na skalę globalną doprowadziłaby do 
wyeliminowania jednej z grup. Pojawiają się poglądy, że różnice między tymi dwoma 
typami korporacji można wyjaśnić krótkim stażem międzynarodowym firm z krajów 
słabiej rozwiniętych [Monkiewicz, 1986].

Jednym z ważnych zjawisk ostatnich lat jest rosnąca siła tzw. państwowych fundu-
szy inwestycyjnych (sovereign wealth funds). Są to powoływane przez władze instytucje, 
których zadaniem jest pomnażanie środków państwowych poprzez inwestycje w aktywa 
o wysokich stopach zwrotu. Największe tego typu fundusze są własnością gospodarek 
zasobnych w surowce, z których sprzedaży powstają znaczące rezerwy. Wśród najwięk-
szych posiadaczy można wymienić kraje Zatoki Perskiej, Norwegię, Chiny, Rosję [SWF 
Institute, 2010]. Największe niepokoje władz krajów, w których dokonują one zakupów 
akcji, wzbudzają fundusze tego typu z  krajów słabiej rozwiniętych. Związane jest to 
z faktem, że nie do końca znane są przesłanki tych inwestycji oraz z obawami o utratę 
strategicznych zasobów przez państwa goszczące takie inwestycje. Dyskusja na ten temat 
miała miejsce głównie w  Stanach Zjednoczonych i  w  krajach Unii Europejskiej, czyli 
w państwach, w których najczęściej lokowane są inwestycje tego typu.

Oprócz bezpośredniego zaangażowania kapitału państwowego w przejęcia firm za-
granicznych, rządy krajów wschodzących mogą również wspierać wybrane przedsiębior-
stwa, szczególnie państwowe, w ich działalności poza granicami kraju. Wśród przykładów 
takiego działania można wymienić rosyjski koncern Gazprom czy też firmy paliwowe 
z Chin. Firmy te z jednej strony otrzymują wsparcie władz, a z drugiej są wykorzystywane 
przez rządzących jako narzędzie polityki zagranicznej.

Metodą badawczą wykorzystaną w tym artykule jest analiza empirycznych opracowań 
dotyczących działalności zagranicznej korporacji z krajów wschodzących oraz efektów, 
które ta działalność spowodowała w krajach goszczących. Dodatkowym zagadnieniem 
koniecznym do wyjaśnienia będzie wpływ BIZ na spółki matki oraz kraje macierzyste. Na 
tej podstawie podjęto próbę nakreślenia spójnego poglądu na temat rozróżnienia działal-
ności korporacji z różnych krajów na arenie międzynarodowej.

W dalszej części opracowania przedstawiono klasyczne ujęcie efektów bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Zostaną one zestawione z zaprezentowanymi w trzeciej części wy-
nikami analizy przykładów inwestycji dokonywanych przez firmy z krajów wschodzących. 
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Tradycyjne podejście do efektów  
bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Rozwój współczesnej gospodarki światowej nie byłby możliwy bez działalności kor-
poracji transnarodowych. Przyczyniły się one również do wielu zmian w gospodarkach 
krajów macierzystych i goszczących. O ile w przypadku tej ostatniej grupy państw efekty 
są z reguły pozytywne, o tyle kraje macierzyste nie zawsze sprzyjają odpływowi kapitału 
poza granice kraju. Przykładem takiego działania mogą być naciski włoskich władz na 
koncern motoryzacyjny Fiat, aby ten umieścił produkcję nowego modelu samochodu 
we włoskiej fabryce, zamiast – jak to pierwotnie planowano – w Polsce. Takie przypad-
ki nie są odosobnione, ale nie zmieniają one ogólnego trendu dokonywania inwestycji 
głównie ze względu na interes ekonomiczny inwestora. 

Szeroko analizowane są efekty BIZ w państwach goszczących, lecz bez podziału na 
korporacje z krajów rozwiniętych i rozwijających się [Blomström i Wolff, 1994; Blom-
ström i Kokko, 1996]. Opracowania dotyczące efektów działalności firm z krajów wscho-
dzących są bardzo nieliczne. Dlatego autor tego opracowania postanowił podjąć próbę 
uzupełnienia tej luki. Również rezultaty odpływu BIZ z gospodarek macierzystych był 
poddawane w ekonomii skromniejszej analizie.

Zgodnie z podstawowym nurtem teorii BIZ efekty w krajach goszczących można po-
dzielić na cztery podstawowe grupy: efekty na rynkach czynników wytwórczych; efekty 
na rynkach towarów; efekty zewnętrzne oraz efekty instytucjonalne i systemowe [Zor-
ska, 2007]. Przedstawione grupy obejmują najważniejsze zmiany gospodarcze, które 
są powodowane przez napływ kapitału zagranicznego. Oddziaływanie to przebiega od 
rynku czynników produkcji, przez handel zagraniczny, konkurencję na rynku lokalnym, 
po zmiany w polityce państwa i instytucji. 

Podkreślenia wymaga kwestia oceny efektów BIZ. Mimo iż kapitał zagraniczny jest 
bardzo często chętnie przyjmowany w  gospodarce goszczącej, to jednak jego efekty 
mogą być dalekie od oczekiwań władz. Ale to właśnie od polityki tych władz mogą zale-
żeć ostateczne rezultaty działalności podmiotów zagranicznych.

Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że pozytywne efekty mogą objawiać się 
w postaci: napływu kapitału na badania i rozwój, napływu technologii, napływu wiedzy 
menedżerskiej i organizacyjnej, kreacji handlu zagranicznego i wzrostu zatrudnienia. Do-
datkowe korzyści dla gospodarki, wykraczające poza intencje i bezpośrednią działalność 
inwestora zagranicznego, określane są mianem efektów „rozlewania się” (spillover effects).

Z  drugiej strony, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych zwiększa 
intensywność konkurencji na danym rynku. Może wówczas dojść do sytuacji, w której 
część przedsiębiorstw znajdujących się w  pobliżu nowej inwestycji zyska na skutek 
efektów spillover, natomiast bardziej oddalone podmioty stracą w wyniku zwiększonej 
konkurencji na rynku [Aitken i Harrison, 1999]. Jest to szczególnie istotne z powodu 
efektów aglomeracyjnych, czyli gromadzenia inwestorów w pewnych regionach.
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Efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych  
dokonywanych przez korporacje z krajów wschodzących

W celu przedstawienia wpływu nowego typu KTN na gospodarki krajów goszczą-
cych analizę podzielono na cztery podstawowe obszary: technologia, zatrudnienie, 
produkty i handel zagraniczny. Analiza ta zostanie przeprowadzona w porównaniu do 
efektów uzyskiwanych w wyniku BIZ z krajów wysoko rozwiniętych. Kraje przyjmujące 
BIZ zostały dychotomicznie podzielone na wysoko rozwinięte i słabiej rozwinięte. Dzięki 
takiemu podziałowi możliwe jest czytelne zaprezentowanie efektów nie tylko ze względu 
na kraj pochodzenia, ale również z uwzględnieniem poziomu rozwoju kraju goszczącego.

Technologia. Na czele listy pozytywnych efektów BIZ wymienia się napływ techno-
logii, który może wspomóc modernizację gospodarki kraju goszczącego. Oprócz tego, 
oddziaływanie inwestorów zagranicznych może również dotyczyć miękkich zasobów, 
takich jak zdolności organizacyjne, innowacyjność czy też standardy pracownicze.

Jak już wcześniej zostało stwierdzone, początkowo BIZ z krajów rozwijających się 
trafiały głównie do innych krajów rozwijających się. Było to związane zarówno z mniej-
szą konkurencją na rynku lokalnym, jak i  z  większą otwartością władz lokalnych dla 
tego typu inwestorów. Przychylność władz miała swoje źródło w poglądzie, że inwestycje   
krajów o podobnym poziomie rozwoju będą miały korzystniejszy wpływ na rozwój go-
spodarczy od inwestycji z krajów wysoko rozwiniętych. Wschodzące korporacje miały 
być bardziej skłonne do dzielenia się technologią, a  rozwiązania techniczne przez nie 
proponowane łatwiejsze w adaptacji w krajach goszczących [Goldstein, 2009]. Jednak 
technologia ta mogła być już przestarzała, a tym samym nie przynosić żadnych korzyści 
gospodarce krajów rozwijających się. Co więcej, wspieranie inwestycji firm z innych kra-
jów o podobnym poziomie rozwoju może w przyszłości spowodować uzyskanie przez te 
firmy przewagi nad firmami z kraju goszczącego [Wells, 1983].

Lepsze dopasowanie technologii z krajów rozwijających się wynika z podobnego wy-
posażenia obu krajów w czynniki produkcji. Korporacje z krajów rozwiniętych wyko-
rzystują głównie technologie produkcji charakteryzujące się dużą kapitałochłonnością. 
Z kolei firmy z krajów rozwijających się z reguły posiadają dobrze znane i sprawdzone 
technologie, wcześniej zaimportowane z krajów rozwiniętych, które zostały dostosowa-
ne do możliwości rynków słabiej rozwiniętych. Dotyczy to najczęściej zamiany główne-
go czynnika produkcji z kapitału na pracę. Takie podejście jest również korzystne dla 
krajów przyjmujących, ponieważ mogą dzięki temu zyskać miejsca pracy.

Korporacje z krajów wschodzących eksportują własną technologię do krajów gosz-
czących, ale często dokonują również zakupu wyposażenia technicznego w kraju gosz-
czącym. Z kolei firmy z krajów wysoko rozwiniętych w większości opierają się na impor-
cie z krajów pochodzenia [Lecraw, 1977].

Jednak określenie miejsca pochodzenia technologii nie jest sprawą prostą. KTN 
z krajów wschodzących należy traktować jako podmioty o pewnym wysokim poziomie 
rozwoju i w decyzjach o wyborze źródła dóbr kapitałowych kierujące się rachunkiem 
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ekonomicznym, a nie tylko powiązaniami z krajem macierzystym [Narula, 1997]. Zatem 
tego typu KTN może być również źródłem najnowszej technologii nabytej w  krajach 
rozwiniętych. Jeśli dostęp do takiej technologii jest możliwy, ponieważ w  wielu sytu-
acjach nie istnieje rynek, na którym można dokonać stosownego zakupu, lub rynek ten 
jest wysoce niedoskonały [Caves, 2007].

Jest bardziej prawdopodobne, że technologii, która była dotychczas niedostępna, do-
starczą inwestycje mające źródło w krajach o najwyższym poziomie technologicznym niż 
inwestycje z krajów o podobnym poziomie rozwoju [Griffiths i Sapsford, 2003]. Oznacza 
to, że inwestycje z krajów o wyższym poziomie rozwoju powinny być bardziej przychyl-
nie odbierane niż inwestycje z krajów o słabszym rozwoju technologicznym. Podobne 
wyniki pozytywnego wpływu BIZ na poziom technologiczny kraju goszczącego zostały 
potwierdzone w późniejszych badaniach na przykładzie Meksyku [Waldkirch, 2010].

Powyższe przykłady odnosiły się do inwestycji podejmowanych przez firmy z krajów 
rozwijających się w krajach o podobnym poziomie rozwoju. Natomiast zupełnie inaczej 
mogą przebiegać inwestycje w krajach o wysokim poziomie rozwoju. W tym wypadku 
można mówić o odwróconych efektach spillover. Oznacza to, że to kraj macierzysty zy-
skuje wskutek BIZ dokonywanych przez jego firmy w innych krajach. Dzieje się tak w sy-
tuacji, gdy technologia jest transferowana z kraju docelowego do macierzystego. Może 
wówczas dojść do rozprzestrzeniania się technologii wśród firm w kraju macierzystym, 
co sprzyja podniesieniu ich ogólnej produktywności i  intensywności technologicznej 
[Globerman, Kokko i Sjöholm, 2000]. Jednak aby transfer tych technologii był możliwy 
do słabiej rozwiniętych krajów, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków do 
ich wykorzystania w krajach macierzystych [Kokko, 2006]. Nieprzygotowanie instytucji 
i firm w kraju macierzystym może przyczynić się do zniweczenia wysiłków i znacznych 
środków na dokonanie przejęcia podmiotu zagranicznego. Przykładem błędów w wyko-
rzystaniu szans z zakupu firmy zagranicznej może być przejęcie francuskiego producen-
ta telewizorów Thomson przez chińską firmę TLC [Rugman, 2009].

Nawet w przypadku korporacji z krajów o wysokim poziomie rozwoju, pozytywne 
efekty mogą okazać się mniejsze od oczekiwanych przez władze. Przykładem może być 
przemysł samochodowy w Indiach, gdzie duża część inwestycji została dotychczas do-
konana z myślą o montażu gotowych elementów i dostarczaniu gotowych produktów 
klientom indyjskim [Park, 2004]. Powoduje to, że tylko proste czynności montażu są wy-
konywane w kraju inwestycji, a najważniejsze procesy przebiegają w innych miejscach.

Oprócz transferu linii technologicznych czy też patentów, ważny jest transfer wiedzy 
na temat zarządzania. Po przejęciu IBM przez Lenovo za najważniejsze zadania zarząd-
cze odpowiadają pary pracowników złożone z przedstawiciela chińskiej siedziby i przed-
stawiciela przejętego przedsiębiorstwa [Lenovo Group, 2006]. Takie zorganizowanie za-
rządu z pewnością wpływa pozytywnie na kształcenie chińskich menedżerów. Ale czy 
kraj goszczący, czyli Stany Zjednoczone, zyskuje dodatkową wiedzę w przypadku takiego 
rozwiązania? Odpowiedź musi być raczej negatywna. Tym bardziej, że z upływem czasu 
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zauważane jest ograniczenie wpływu menedżerów amerykańskich, a najważniejszy głos 
zyskują chińscy pracownicy.

Oprócz tego po sprzedaży IBM pojawiły się obawy administracji amerykańskiej 
o możliwość wycieku znaczących danych i rozwiązań na rzecz przejmującej firmy chiń-
skiej Lenovo. W związku z tym przy sprzedaży części IBM odpowiedzialnej za produkcję 
komputerów musiano ją ściśle oddzielić od części pozostającej w rękach amerykańskich.

Zatrudnienie. Do efektów napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych należy 
z  reguły zwiększenie zatrudnienia w  kraju przyjmującym. Oprócz zmian ilościowych 
na rynku pracy można również wskazać zmiany jakościowe: potencjalne zwiększenie 
kwalifikacji pracowników i zatrudnianie ich na stanowiskach wymagających wyższych 
kwalifikacji. Zależne jest to od rodzaju przemysłu i zaawansowania technologii będącej 
przedmiotem transferu ponad granicami. Można założyć, że w  przypadku projektów 
dotyczących świadczenia specjalistycznych usług lub produkcji wyrobów zaawansowa-
nych technologicznie zatrudnienie w gospodarce goszczącej zwiększy się w mniejszym 
stopniu niż w przypadku pracochłonnych inwestycji, jednak utworzone miejsca pracy 
będą wyższej jakości i lepiej opłacane.

Na podstawie badań empirycznych dotyczących BIZ dokonywanych przez firmy 
z krajów wschodzących można powiedzieć, że inwestycje te mają mniejszy wpływ na 
gospodarki goszczące niż inwestycje dokonywane przez ustabilizowane korporacje. 
Korporacje z krajów wschodzących w momencie podejmowania inwestycji zagranicz-
nych są z reguły mniejsze od firm o ustabilizowanej pozycji na arenie międzynarodowej 
[Masso, Verblane i Vahter, 2008]. Mniejszy rozmiar oznacza również mniejsze zatrud-
nienie w strukturach organizacyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwestycji 
zagranicznych. Podjęcie zagranicznego projektu wymaga utworzenia takich miejsc pra-
cy, głównie w siedzibie. Wynika to z faktu, że korporacje wschodzące nie potrafią w tak 
szerokim zakresie podzielić swojego łańcucha wartości, aby z sukcesem tworzyć bardzo 
specjalistyczne i  menedżerskie stanowiska za granicą. Zatem w  przypadku inwestycji 
efekt tworzenia nowych miejsc pracy w kraju goszczącym może być ograniczony. 

Co więcej, skoro korporacja posiada w kraju pochodzenia relatywnie niskie koszty 
pracy w porównaniu z miejscami inwestowania, to będzie starała się szukać oszczędności 
przez pozostawienie większości zatrudnienia w kraju. Uniknie w ten sposób kosztownej 
koordynacji działalności w skali międzynarodowej. To zjawisko jest szczególnie wyraźnie 
widoczne w przypadku małych i  średnich przedsiębiorstw, które w procesie inwestycji 
znacząco zwiększają zatrudnienie w kraju pochodzenia [Svetličič, Jaklič i Burger, 2007].

Jednak efekty wpływu na kraj goszczący w zakresie zatrudnienia mogą być również 
negatywne. Dzieje się tak w przypadku przejmowania zakładów produkcyjnych w kra-
jach o wyższych kosztach pracy i ograniczaniu w nich zatrudnienia. Znane są przypadki 
polskich firm, które przejęły zakłady produkcyjne w Wielkiej Brytanii lub Niemczech, 
by następnie zlikwidować produkcję i przenieść ją do Polski lub innego tańszego miej-
sca wytwarzania [Klimek, 2009]. Najważniejszymi motywami w podejmowaniu decyzji 
o zakupie zagranicznego zakładu była chęć pozyskania wartościowej marki, dostęp do 
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sieci sprzedaży lub technologia. Po zlikwidowaniu części produkcyjnej firmy zagranicz-
ne służą tylko i  wyłącznie jako placówki dystrybucyjne. Takie zachowanie może być 
często wykorzystywane, gdy przejęcie odbywa się w  ramach tego samego ugrupowa-
nia integracyjnego, gdzie bariery do przewożenia produktów ponad granicami są ze-
rowe lub bardzo niskie. Drugim czynnikiem charakteryzującym tego typu transakcje 
jest niewielka odległość między siedzibą korporacji (i zarazem centrum produkcyjnym) 
a przejmowaną firmą zagraniczną. Ma to bezpośrednie przełożenie na koszty transportu 
i możliwość zastosowania dostaw zagranicznych w miejsce lokalnej produkcji.

Podejście przedstawione powyżej nie może być uznawane za regułę. Obawy o losy 
europejskich zakładów, jakie pojawiły się po zakupie przez chińską firmę motoryzacyjną 
Geely szwedzkiego producenta samochodów Volvo, rozwiało stwierdzenie władz firmy 
przejmującej, że nie zostaną one zamknięte, ponieważ są zbyt ważne dla całości firmy 
[Shirouzu, 2010].

Do efektów jakościowych BIZ należy zaliczyć wpływ na standardy zatrudnienia. 
Korporacje z krajów o wysokim poziomie rozwoju mogą pozytywnie wpłynąć na po-
ziom opieki socjalnej pracowników. Nawet jeśli inwestują w krajach o niższym poziomie 
rozwoju i stosują tam niższe standardy niż w kraju macierzystym, z reguły są one wyż-
sze od standardów stosowanych przez firmy lokalne. W przypadku korporacji z krajów 
wschodzących, które inwestują w poszukiwaniu obniżenia kosztów pracy, może dojść do 
łamania praw pracowników lub naruszania przepisów o ochronie środowiska. Inwesty-
cje w krajach o słabym systemie władzy łączą się z pokusą poszukiwania nadmiernych 
oszczędności. Przykładem takich działań może być działalność malezyjskiej firmy tek-
stylnej w Namibii [Goldstein, 2009].

Produkty. Jednym z rodzajów wpływu inwestycji zagranicznych na kraje przyjmu-
jące może być oddziaływanie na odbiorców przez dostarczanie im nowoczesnych pro-
duktów. Zatem to sektor produkcyjny powinien być głównym narzędziem transferu tego 
wpływu na gospodarki goszczące. To założenie zostało potwierdzone w przypadku BIZ 
z Republiki Południowej Afryki (RPA) dokonywanych w Tanzanii [Kabelwa, 2004]. Na 
podstawie tych badań można stwierdzić, że BIZ w sektorze usług również przyczyniały 
się do transferu technologii do kraju goszczącego, jednak wpływ ten był znacząco niższy.

Zagraniczne sieci handlowe mogą też przyczynić się do zwiększenia dostępności 
produktów, obniżenia ich cen i  poszerzenia asortymentu. Jednak jest również druga 
strona tego zjawiska. Sieci handlowe z RPA inwestujące w innych krajach regionu tylko 
w niewielkim stopniu dokonywały zakupów w krajach inwestowania, a na dostawców 
w tych krajach nakładano wysokie obciążenia [Goldstein, 2004].

Rozpatrując podział produktowy między firmami z krajów rozwiniętych i rozwija-
jących się, można stwierdzić, że firmy z tej drugiej grupy z reguły nastawione są na pro-
dukty wymagające dużego nakładu pracy i dobrze znane na rynku. Również jakość tych 
produktów w przypadku firm z krajów rozwijających się inwestujących w Tajlandii była 
niższa od odpowiedników z krajów o zaawansowanych gospodarkach [Lecraw, 1977].
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Podstawą ekspansji korporacji z  krajów wschodzących są produkty rozpowszech-
nione na rynkach światowych. Jednak aby uzyskać przewagę nad konkurentami, wpro-
wadzają w tych produktach zmiany, które mogą spowodować lepsze dostosowanie do 
rynku lokalnego [Wells, 2009]. Korporacje z krajów rozwijających się inwestują w kra-
jach o  podobnym poziomie rozwoju, aby wykorzystać szczególne cechy posiadanych 
produktów. Wspomniany już powyżej chiński producent telewizorów TCL podjął pro-
dukcję w Wietnamie, aby dostarczać na ten rynek odbiorniki pozwalające na uzyskanie 
dobrej jakości obrazu przy słabym sygnale [Yi, 2006].

Handel zagraniczny. Korporacje transnarodowe odpowiadają za kreację znaczącej 
części handlu międzynarodowego. W  wielu krajach firmy tego typu należą do grupy 
największych eksporterów. W Polsce największym eksporterem od wielu lat pozostaje 
spółka należąca do włoskiego koncernu Fiat. Napływ BIZ może mieć zatem pozytywny 
wpływ na rozwój eksportu danego kraju. Z  drugiej strony, rosnący eksport wiąże się 
z importem zaopatrzeniowym na potrzeby zakładów należących do podmiotów zagra-
nicznych. Ostateczny wpływ danego zakładu na saldo handlu zagranicznego zależny jest 
od relacji wartości realizowanego eksportu w stosunku do importu.

Wpływ korporacji transnarodowych z krajów wschodzących na handel zagraniczny 
jest mniejszy niż dojrzałych korporacji. Wynika to z dwóch podstawowych przesłanek. 
Po pierwsze, firmy z krajów wschodzących mogą bardzo wiele rzeczy wyprodukować 
taniej w kraju swojej siedziby, a po drugie niski poziom rozproszenia łańcucha wartości 
nie sprzyja dokonywaniu zakupów u odbiorców w krajach goszczących. Import kapitału 
może być więc również związany z przyszłym importem dóbr. 

Mniejszy wpływ KTN z krajów wschodzących można odnieść do motywów podej-
mowania BIZ w innych krajach. Badania empiryczne przeprowadzone na próbie firm 
z krajów Europy Środkowej i Wschodniej wskazują, że większość z tych firm zamierza 
zwiększyć eksport w wyniku BIZ, a tylko niewielki ułamek planuje zwiększenie importu 
[Svetličič i Jaklič, 2003]. Zatem kraje goszczące tego typu inwestycje nie mogą oczekiwać 
zbytniego wzrostu eksportu, wręcz powinny być przygotowane na zwiększenie przywo-
zu towarów z kraju macierzystego. Wyniki te mogą być jasnym wskazaniem dla władz 
kraju goszczącego, co do podejścia do inwestorów zagranicznych z tej grupy krajów.

Również jakość i innowacyjność produktów eksportowanych i importowanych jest 
z reguły niższa. Skoro poziom technologiczny podmiotów inwestujących nie jest wysoki, 
nie będą one miały również wpływu na podniesienie technologicznego zaawansowania 
eksportu.

Podsumowanie 

Jednym z  ważniejszych problemów napotykanych przy analizie działalności firm 
z krajów wschodzących jest dostęp do wiarygodnych i spójnych danych. Utrudniona jest 
porównywalność tych danych w  skali międzynarodowej. Kolejnym utrudnieniem jest 
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ogromne zróżnicowanie między krajami wschodzącymi i korporacjami wywodzącymi 
się z tych krajów. Należy zatem z pewną ostrożnością traktować uzyskiwane wyniki ba-
dań empirycznych, a poszukiwanie generalnych prawidłowości może być bardzo skom-
plikowane.

Wśród wniosków płynących z analizy efektów wywoływanych przez inwestycje bez-
pośrednie dokonywane przez firmy z krajów wschodzących na czoło wysuwa się zna-
cząca różnorodność tych skutków. Efekty zależą od miejsca docelowego BIZ w podziale 
na kraje rozwinięte i rozwijające się, ale także od różnicy w poziomie technologicznym 
między krajem macierzystym a docelowym.

Z  przedstawionej analizy można konkludować, że BIZ dokonywane przez firmy 
z krajów wschodzących mają z reguły mniejszy wpływ na rynek docelowy niż BIZ z kra-
jów o  zaawansowanych gospodarkach. Dzieje się tak z  powodu mniejszych zasobów 
technologicznych, które znajdują się w posiadaniu tego typu korporacji. Co więcej, nie-
które efekty działalności KTN z krajów wschodzących można określić mianem odwró-
conych. Dzieje się tak w sytuacji, gdy BIZ wywołuje pozytywne efekty w kraju macierzy-
stym, natomiast nie wpływa w żaden sposób na kraj docelowy.

Niniejsze opracowanie rzuca nowe światło na podejście do inwestorów zagranicz-
nych w  polityce gospodarczej danego kraju. Jeśli władze kraju goszczącego mają na 
celu pozyskanie inwestorów, którzy pomogą w  modernizacji gospodarki i  dostarczą 
najnowszych rozwiązań technologicznych, powinny skupić się na współpracy z  pod-
miotami z  krajów wysoko rozwiniętych. W  przypadku inwestycji z  krajów wscho-
dzących pozytywne efekty mogą nie zachodzić lub może się wręcz pojawić efekt 
substytucyjny polegający na zastępowaniu krajowych przedsiębiorstw podmiotami zagra- 
nicznymi.

Autor przeprowadził swoje rozważania z punktu widzenia obecnego poziomu za-
awansowania technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstw z krajów BRIC (Bra-
zylia, Rosja, Indie i Chiny). Niektóre z korporacji wywodzących się z tych krajów mają 
w swoim posiadaniu bardzo zaawansowane technologie. Przykładem lidera technolo-
gicznego w skali światowej jest indyjska firma Suzlon, która zajmuje się produkcją turbin 
wiatrowych. Jednak nawet w tym wypadku pierwotne źródło technologii znajdowało się 
w krajach wysokorozwiniętych. Umiejętnie prowadzone przejęcia w Niemczech i Belgii 
przyczyniły się do skoku technologicznego. Pozwoliło to na skuteczną konkurencję ze 
znaczącymi korporacjami z krajów rozwiniętych.

Należy jednak uwzględnić fakt, że zjawisko ekspansji korporacji transnarodowych 
z krajów wschodzących jest bardzo dynamiczne i w niedługim czasie można spodziewać 
wyodrębnienia grupy podmiotów o najwyższym poziomie rozwoju, które będą doko-
nywać znacznych transferów technologii do krajów docelowych. Przykładem może by  
działalność korporacji transnarodowych z Korei Południowej. Firmy te w wyniku dyna-
micznego rozwoju przestały inwestować w celu przejęcia technologii, lecz stały się wręcz 
źródłami postępu technologicznego w wielu dziedzinach.
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The Impact of Multinational Corporations  
from Emerging Economies on Host Countries

Summary 

This paper has been devoted to the issue of the effects of foreign direct investment 
for the host economies. In order to control for the ownership of the multinational enter-
prises, the author has separated between firms from advanced and emerging economies. 
This procedure was necessary due to the fact that the two groups of multinationals are 
influenced by different set of motives and their foreign activities differ significantly.

The key areas taken into analysis were: technology, products, employment, and in-
ternational trade. The main conclusions of the study are as follows. Multinational corpo-
rations from emerging economies represent lower level of technological development, 
what also influences their foreign operations. This also reflects lesser impact on host 
economies. We can also notice the phenomena of reverse spillover effects. It is associated 
with the fact that the “new multinationals” undertake some of the investment projects 
abroad in order to acquire technology from host country.

When it comes to the products offered by multinational corporations from emerging 
countries, we can note that they mostly belong to the mature industries. The advantages 
are frequently obtained by adjusting the products to the needs of emerging countries 
(e.g. television receivers attuned to the poor network coverage).

The influence of emerging markets multinationals on the level of employment in 
host countries is ambiguous. If the investment is undertaken in a country of a similar 
level of development, it may lead to a slight increase in development in that location. 
However, in a case of investment in advanced economy the workplaces may be moved 
to cheaper locations.

A positive impact of the “new multinationals” on the international trade is limited 
by close links between affiliates and the headquarter company, and thus using imported 
products in a country of expansion.


