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W PRZEMYŚLE POLSKIM

Wstęp

Struktura polskiego przemysłu nie spełnia wymagań efek
tywnej i nowoczesnej gospodarki. Charakteryzuje się ona wą
skim i słabej jakości asortymentem produkcji oraz przewagą 
gałęzi wytwarzających dobra inwestycyjne lub nisko przetwo 
rzone dobra pośrednie. Mała konkurencyjność wynika 
z przestarzałych technologii produkcji, słabo rozwiniętych kana
łów dystrybucji i umiejętności marketingowych. Przed Polską 
stoi konieczność realokacji środków między przedsiębiorstwami 
i branżami zgodnie z zasadami logiki ekonomicznej. Konieczne 
staje się również wypełnienie luki technologicznej i wydajno
ściowej występującej w większości przedsiębiorstw i branż.

Unowocześnienie i przebudowa gospodarki przekracza 
krajowe zasoby finansowe i możliwości techniczne, stąd też ko
nieczne są bezpośrednie powiązania kapitałowe, organizacyjne 
i rynkowe z przedsiębiorstwami zachodnimi, a więc otwarcie 
gospodarki na napływ kapitału zagranicznego.

Inwestycje zagraniczne stają się obecnie ważniejszym 
czynnikiem rozwoju niż obroty towarowe. Zestawienie listy kra
jów o najwyższym tempie rozwoju na świecie pokazuje, że po
krywa się ona z listą krajów o największych inwestycjach za
granicznych (por. Aneks, tabelal).

Polska łączy z napływem kapitału nadzieje na pobudzenie 
wzrostu gospodarczego przez powiązanie kraju z rynkami 
światowymi, napływ wiedzy z dziedziny organizacji i zarządzania 
oraz transfer nowoczesnej technologii.
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Przedmiotem tego opracowania jest analiza wpływu za
granicznych inwestycji bezpośrednich na strukturę polskiego 
przemysłu. Obejmuje ona lata 1990 - 1994, czyli okres od mo
mentu rozpoczęcia przeobrażeń gospodarczych, w którym na
stąpiła liberalizacja przepisów dotyczących napływu kapitału 
obcego oraz wzrost zainteresowania Polską jako miejscem loka
ty kapitału.

1. Przesłanki zmian strukturalnych

1.1 Polityka dostosowawcza w latach 1989-1992

W ciągu prawie trzyletniego okresu prowadzenia polityki 
rynkowej, w latach 1989-1992, nie istniał dostateczny bodziec 
do wywołania pożądanych zmian w strukturze polskiego prze
mysłu, a przede wszystkim do eliminacji najbardziej nieefektyw
nej produkcji. Zmiany, które zaszły były na ogół negatywne. Re
cesja spowodowała załamanie się lub ograniczenie produkcji 
niemal we wszystkich przedsiębiorstwach. Wzrósł udział prze
mysłów tradycyjnych, wysoko materiałochłonnych, wytwarzają
cych półfabrykaty lub opartych na płytkim przerobie surowców 
(jak np. przemysł paliwowo-energetyczny, mineralny, drzew- 
no-papierniczy, spożywczy), podczas gdy spadek objął niektóre 
przemysły zakwalifikowane w statystyce światowej do nowocze
snych (np. przemysł elektromaszynowy). Pogorszeniu uległa 
również struktura eksportu - zmalał udział wyrobów o wyższym 
stopniu przetworzenia, np. wyrobów przemysłu elektromaszy
nowego i chemicznego1.

Zmiany struktralne jakie nastąpiły w tym okresie były kon
sekwencją zastosowania narzędzi stabilizacyjnych i spontanicz
nych procesów rynkowych. Regres w niektórych gałęziach pro
dukcji przemysłowej był wynikiem zmian w prowadzeniu ra
chunku opłacalności, spowodowanych m.in. urealnieniem cen 
i zniesieniem dotacji2.
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Dopiero w roku 1992 została dostrzeżona potrzeba wpro
wadzenia branżowych programów regulacji dziedzin gospodarki, 
w których dopuszczenie do pełnego działania praw rynku jest 
niewskazane oraz programów dojścia do gospodarki rynkowej 
branż, w których generalny sposób transformacji jest niemożliwy 
ze względów społecznych, politycznych lub technicznych. W 
związku z tym, Ministerstwo Przemysłu i Handlu opracowało 
założenia polityki przemysłowej3 obejmujące 10-letni horyzont 
czasowy i program ich realizacji na lata 1993-1995. Dokument 
ten został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 1993 roku 
i stanowi obecnie podstawę prowadzonej polityki przemysłowej.

1.2 Założenia i determinanty przekształceń strukturalnych w 
przemyśle

Program polityki przemysłowej na lata 1995-1997 jako cel 
strategiczny szeroko rozumianej polityki przemysłowej określa 
podnoszenie efektywności, konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw przemysłowych w warunkach gospodarki ryn
kowej. Zmiany strukturalne warunkujące zwiększenie konkuren
cyjności przemysłu obejmują w ujęciu problemowym cztery ob
szary działania4:

- przekształcenia własnościowe (komercjalizacja i prywatyza
cja) dla zwiększenia efektywności zarządzania i ujednolicenia 
warunków działania podmiotów gospodarczych;

- zmiany struktury przemysłowej przez działania wspomagają
ce rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzację 
sektorów przemysłu oraz udział przemysłu w rozwoju struktu
ry technicznej państwa;

- restrukturyzację wewnętrzną przedsiębiorstw prowadzącą 
do modyfikacji ich struktury wewnętrznej i przyspieszenie li
kwidacji podmiotów nieefektywnych;

- oddziaływanie na regiony o wysokiej koncentracji przemysłu 
w celu wzmocnienia inicjatyw lokalnych dla tworzenia nowych 
rodzajów działalności, tworzenia nowych miejsc pracy oraz
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poprawy stanu środowiska dzięki likwidacji uciążliwych prze
mysłów.

Celem przekształceń struktury przemysłu jest dostosowa
nie Polski do wymagań gospodarki otwartej i zwiększenie kon
kurencyjności oferowanych produktów.

W ujęciu sektorowym polityki przemysłowej zostały wyod
rębnione cztery obszary oddziaływania państwa5:

1. Sektory strategiczne
(przemysł obronny i przemysł paliwowo-energetyczny)

2. Sektory o wysokiej energo- i kapitałochłonności
(hutnictwo żelaza i stali, przemysły: ceramiczny, stocz
niowy, celulozowo-papierniczy, ciężka chemia)

3. Sektory "wyższej potrzeby"
(przemysły: petrochemiczny, motoryzacyjny, opakowań, 
farmaceutyczny, przemysły produkujące na rzecz rolnic
twa i przetwórstwa spożywczego, elektronika, przemysł 
lekki, przemysł wytwarzający urządzenia dla ochrony 
środowiska, taboru szynowego, materiałów budowla
nych)

4. Sektory i wyroby "wysokiej szansy"
(obejmują dziedziny, które są już konkurencyjne lub 
mogą osiągnąć konkurencyjność przy niewielkim nakła
dzie).

Zadaniem podejścia sektorowego jest restrukturyzacja 
przedsiębiorstw powiązanych technologicznie, organizacyjnie 
lub wyodrębnionych w inny sposób, według kryteriów indywidu
alnych dla każdej grupy nazwanej sektorem6.

Zgodnie z przyjętą polityką państwo dąży do usprawnienia 
funkcjonowania sektorów decydujących o bezpieczeństwie 
obronnym i energetycznym kraju. W sektorze obronnym restruk
turyzacja polega na zapewnieniu potencjału produkcyjnego 
zgodnie z doktryną obronną oraz konwersji części mocy pro
dukcyjnych na rzecz produkcji cywilnej. W sektorze paliwo
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wo-energetycznym zmiany są ukierunkowane na stosowanie 
nowych, energooszczędnych i ekologicznych technologii oraz 
na osiągnięcie samofinansowania się tego sektora.

Polityka wobec sektorów o wysokiej energo- i kapitało- 
chłonności prowadzi m.in. do obniżenia ich potencjału produk
cyjnego do poziomu popytu oraz do modernizacji technicznej 
zmniejszającej ich energo- i kapitałochłonność oraz szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko naturalne.

Pomoc ważnym dla gospodarki, rozwojowym dziedzinom 
przemysłu - tzw. sektorom "wyższej potrzeby" - jest oparta na 
studiach sektorowych i obejmuje wspieranie wybranych sekto
rów przede wszystkim przy pomocy środków niefinansowych 
(jak np. odpowiednia polityka celna, poręczenia rządowe dla 
projektów o dużym stopniu ryzyka, zachęty dla transferu nowo
czesnej technologii, tworzenie parków technologicznych).

Przedsiębiorstwa działające w obszarze sektorów i wyro
bów "wysokiej szansy" obejmują przemysły decydujące o nowo
czesności gospodarki, mające szanse rozwinięcia opłacalnego 
eksportu oraz decydujące znaczenie dla modernizacji przemysłu 
i jego struktury. Pomoc dla nich dotyczy głównie przekazywania 
sygnałów ułatwiających podejmowanie decyzji rozwojowych 
i finansowych oraz promocję w celu przyciągnięcia inwestycji.

Struktura sektorowa gospodarki polskiej różni się nieko
rzystnie od struktury sektorowej krajów o rozwiniętej gospodar
ce rynkowej. Przemysł, tak jak rolnictwo i usługi, wciąż znajduje 
się na wstępnym etapie przebudowy strukturalnej. Międzysekto- 
rowe przemieszczanie zasobów zachodzi w bardzo ograniczo
nym stopniu.

Potrzeba i sposób restrukturyzacji polskiego przemysłu 
wynika nie tylko z uwarunkowań wewnętrznych, ale również ze
wnętrznych, związanych z układem stowarzyszeniowym Polski 
z Unią Europejską (UE), umowami zawartymi z krajami Euro
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i krajami 
Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(CEFTA) oraz jest konsekwencją układu GATT/WTO.
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Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiego 
przemysłu i zapewnienie wzrostu gospodarczego w warunkach 
gospodarki otwartej wymaga ustalenia systemu priorytetów i 
preferencji co do kierunków i kolejności modernizacji przemysłu 
jako całości. Należą do nich przede wszystkim7:

- priorytet dla działalności wytwórczej mogącej zdynamizo
wać produkcję i przyczynić się do zwiększenia eksportu;

- priorytet dla tworzenia nowych firm prywatnych i kapitału 
zagranicznego, dzięki którym może nastąpić wzrost produkcji 
i nowych inwestycji;

- rozwój przemysłów wysokiej techniki i dywersyfikacja 
asortymentu produkcji;

- priorytet dla podnoszenia jakości produkcji;
- popieranie różnych form koncentracji produkcji, jak np. hol

dingi i konsorcja potrzebnych dla skutecznego konkurowania 
na rynkach zagranicznych;

- orientacja na najszybciej rozwijające się segmenty ryn
ku Wspólnoty Europejskiej (WE), mogące zdynamizować 
produkcję i eksport naszego kraju;

- orientacja na przemysły, które obecnie mają silną pozycję 
w eksporcie na rynek WE oraz na te, które taką pozycje mo
gą zdobyć (uwzględniając stosunek importu spoza WE do 
własnej produkcji krajów członkowskich). Do przemysłów tych 
należy m.in. przemysł mikroelektroniczny, automatyki prze
mysłowej, informatyczny, aparatury elektronicznej, sprzętu 
medycznego, telekomunikacyjnego, lotniczy, chemii specjali
stycznej, biotechnologii, farmaceutyczny, specjalnych mate
riałów ceramicznych.

Zgodnie z X-tym programem węzłowym Strategii dla Polski 
będącej średniookresową strategią rozwoju kraju "... konkuren
cyjność wymaga budowy gospodarki otwartej, wykorzystującej 
różne narzędzia alokacji zasobów, przyciągania zagranicznych 
kapitałów i technologii. Takiej konkurencyjności nie zapewni 
konwencjonalna polityka ekonomiczna, oparta jedynie na ryn
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kowych mechanizmach alokacji. Polska gospodarka musi stać 
się wysoce konkurencyjna w skali światowej, ponieważ nadal 
charakteryzuje ją: relatywnie wysoka importochłonność wzrostu 
gospodarczego, niska zdolność do eksportu, duże zadłużenie 
wewnętrzne"8

Dotychczas wzrost gospodarczy Polski odbywał się przede 
wszystkim dzięki lepszemu wykorzystaniu majątku ale dalsza 
modernizacja struktur będzie wymagała znacznego zwiększenia 
inwestycji, z których duża część może być sfinansowana przez 
kapitał zagraniczny.

1.3 Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej w okresie tras- 
formacji

Zmiany strukturalne w układzie gałęziowym, jakie zaszły w 
gospodarce narodowej w latach 1990-1993, wskazują na 
zmniejszenie się udziału przemysłu w PKB z 43,6% w 1990 roku 
do 37,6% w 1993 roku i przesunięcia w kierunku'innych działów, 
prowadzące m.in. do wzrostu udziału handlu z 13% w 1990 roku 
do 14,2% w 1993. Nieznacznie zmniejszył się udziału rolnictwa 
(z 7,3% do 7,1%) i transportu (z 4,1% do 3,1%). Udział budow
nictwa w PKB w badanym okresie utrzymał się na poziomie 
zbliżonym do roku 19909.

Analiza sytuacji przemysłu pokazuje, że po załamaniu się 
produkcji przemysłowej w latach 1989-1991 wzrosła produkcja 
sprzedana w 1992 roku o 3,9% w stosunku do roku poprzednie
go, o 7,3% w 1993 roku, o 11,9% w 1994 i 12,8% w I połowie 
1995 roku10.

W latach 1990-94 największy wpływ na wysoką dynamikę 
wzrostu produkcji sprzedanej miały w dużej mierze rozwojowe 
dziedziny produkcji: sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i 
komunikacyjnej, pozostałego sprzętu transportowego, chemika
liów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów z gumy i two
rzyw sztucznych, produkcja maszyn i urządzeń11.
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W strukturze produkcji sprzedanej przemysłu w latach 
1990-1994 zanotowano następujące tendencje12:

- utrzymanie się wysokiego udziału przemysłu spożywczego 
(17,5% w 1990 roku i 19,8 % w 1994 roku),

- stosunkowo wysoki udziału produkcji surowcochłonnej, jak 
koksu, przetworów ropy naftowej i pochodnych (wzrost z 5,2% 
do 5,9%) oraz produkcji kapitałochłonnej opartej na podsta
wowej technologii, jak np. produkcja metali (pomimo spadku z 
10,3% do 6,1%), produkcja wyrobów z pozostałych surowców 
niemetalicznych (wzrost z 3,7 do 3,8), produkcja wyrobów z 
metali bez maszyn i urządzeń (wzrost z 3,4 do 3,6);

- niewielki udział produkcji wysokiej techniki, jak produkcja ma
szyn biurowych i komputerów (spadek z 0,3% do 0,1%), pro
dukcja instrumentów medycznych, precyzyjnych, optycznych, 
zegarków i zegarów (ten sam poziom w badanym okresie: 
0,8%);

- utrzymanie się prawie na tym samym poziomie udziału w 
strukturze produkcji sprzedanej przemysłów mało zaawanso
wanych pod względem technologicznym - pracochłonnych, 
jak produkcja odzieży oraz futrzarstwo (2,8%).

Tendencje zmian w strukturze zatrudnienia były nawet 
słabsze od zmian w strukturze produkcji sprzedanej.

W niektórych rodzajach produkcji pomimo spadku udziału 
produkcji sprzedanej odnotowano wzrost przeciętnego zatrud
nienia (produkcja artykułów spożywczych) lub znacznie wolniej
szy spadek (produkcja metali). Jedynie w przemyśle elektroma
szynowym i lekkim odnotowano spadek przeciętnego zatrud
nienia przy wzroście udziału produkcji sprzedanej.

Na podstawie tych danych można stwierdzić, że proces 
zmian strukturalnych w gospodarce polskiej został dopiero za
początkowany, ponieważ nadal utrzymuje się wiele cech struk
tury przemysłu odziedziczonej z przeszłości, jak nadmiernie 
rozbudowany, energochłonny przemysł ciężki kosztem 
"lżejszych" przemysłów i usług, wysoka energochłonność i niska



S.Luc Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 52

efektywność w porównaniu z przemysłami w krajach zachod
nich, struktura wielkościowa przedsiębiorstw niezadowalająca 
ze względu na zbyt małą ilość przedsiębiorstw małych i śred
nich: rozrzut lokalizacji, przez co problemy jakie przeżywają du
że zakłady zatrudniające znaczną część mieszkańców danego 
regionu powodują poważne problemy społeczne i gospodarcze, 
wciąż mały udział sektora prywatnego oraz słaba infrastruktura 
telekomunikacyjna (por. Aneks, tabela 2.).

2. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na do
stosowania strukturalne w przemyśle polskim

2.1 Efekty ekonomiczne zagranicznych inwestycji bezpośred
nich

Napływ kapitału zagranicznego do gospodarki polskiej w 
okresie transformacji systemowej można uznać za znaczący 
jedynie wówczas, gdy uwzględnimy jego wartość w końcu roku 
1990. Wzrósł on bowiem z 193 min USD do 6,8 mld USD na 
koniec 1995 roku.

W roku 1995, po wyraźnym trendzie spadkowym w latach 
1992-1994, zanotowano przyrost dynamiki napływu kapitału za
granicznego (por. tabela 1 oraz Aneks, rys. 1).

Około 3/4 zagranicznych inwestycji należało do spółek 
przemysłowych, mimo że przemysł zajmuje drugie miejsce 
po handlu pod względem ilości utworzonych firm. Więcej niż 
połowa obcego kapitału została ulokowana w trzech branżach: 
produkcja artykułów spożywczych i napojów (21,6,%), środków 
transportu (21,6%), oraz wyrobów chemicznych (15,3%). W ga
łęziach tych występuje także wyższy niż przeciętny udział za
granicy w kapitale zakładowym. Inwestorzy zagraniczni kontro
lowali ok. 92% przemysłu chemicznego, 86% kapitału zakłado
wego przemysłu środków transportu i 66% kapitału zakładowe
go należącego do przemysłu spożywczego.
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Tabela 1

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach
1990-1995

Lata
Nakłady inwe

stycyjne w min 
USD

Dynamika (rok 
poprz.=100)

Inwestycje 
skumulo
wane w 
min USD

1990,0 89,0 100,0 193,0

1991,0 291,0 327,0 484,0

1992,0 924,0 317,0 1408,0

1993,0 1420,0 154,0 2828,0

1994,0 1493,0 105,0 4321,0

1995,0 2511,0 168,0 6832,0

Źródło: Andrzej Chordecki, Inwestycje zagraniczne w Polsce w 
1995 r., PAIZ

Do pozostałych branż przodujących pod względem warto
ści zainwestowanego kapitału należą: produkcja wyrobów z po
zostałych surowców niemetalicznych (5,5%), sprzętu, aparatury 
radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (4,9%), działalność po
ligraficzna (4,3%), celulozowo-papiernicza (4,1%), produkcja 
mebli (3,4), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
(3,2%) oraz wyrobów z metali (3%) (por. Aneks, rys.2 i tabela 3).

Struktura skumulowanego napływu zagranicznych inwe
stycji bezpośrednich do Polski w roku 1994 według intensywno
ści czynników produkcji kształtowała się następująco13:

- branże surowcochłonne -12,6%
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- branże pracochłonne - 35,8%
- branże kapitałochłonne produkujące produkty niezróżni- 

cowane opierające się na podstawowej technologii -10,7%
-branże technologicznie zaawansowane - 41,0% (por. Aneks, 

rys.3).

W przypadku branż pozaprzemysłowych największy udział 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich zanotowano w usłu
gach finansowych i telekomunikacji.

Pod względem wielkości spółek zagranicznych w przemy
śle dominowały firmy średnie, tzn. zatrudniające do 6 do 50 
osób (42,6%), następnie firmy małe, tj. zatrudniające do 5 osób 
(30,6%), zaś duże, w których liczba pracujących przekraczała 
50 pracowników, stanowiły nieco więcej niż jedną czwartą 
(26,8%) ogółu firm przemysłowych z udziałem inwestora zagra
nicznego (por. Aneks, rys.4)14.

Poza strukturą branżową na modernizację gospodarki, 
szczególnie w dziedzinie metod wytwarzania, efektywności i 
jakości produkcji, wpływa wiek stosowanych technologii i urzą
dzeń produkcyjnych. Badania sondażowe przeprowadzone 
w 1993 roku przez Centrum Badań Marketingowych 
INDICATOR na zlecenie Fundacji im. Friedricha Eberta i Pań
stwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych wykazały, że 60,4% 
spółek używa technologie i urządzenia sprzed roku. Jednocze
śnie 50,5% firm wskazało, że wykorzystuje także urządzenia 
sprzed 5 lat, a tylko 15,7% sprzed 10 lat. Najnowsze technolo
gie używane są przez spółki przemysłu elektronicznego (71,4%) 
i poligraficznego (68,4%)15.

Bardzo ważnym wyznacznikiem oddziaływania firm zagra
nicznych na gospodarkę kraju jest udział eksportu w sprzedaży. 
W roku 1993 odnotowano wzrost udziału eksportu firm zagra
nicznych w eksporcie ogółem z 10% w 1992 roku do 16,4%. W 
liczbach bezwzględnych wartość ta wzrosła ponad dwukrotnie.

Największy udział w eksporcie ogółem przypadał na wyro
by przemysłowe (15,7%). Firmy o najwyższym udziale przycho
dów z eksportu w wartości sprzedaży eksportowały głównie
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odzież, wyroby metalowe, artykuły budowlane i konstrukcje 
spawane oraz artykuły spożywcze, a więc towary nisko przetwo
rzone.

Największymi odbiorcami polskich towarów były Niemcy 
(58,9%), następnie Austria i Francja (6,4%), Wielka Brytania 
(6%), Holandia (4,9%), Rosja (4,5%) oraz Stany Zjednoczone 
(4,5%) i Czechy (4,3%)16. Charakterystyczne jest zjawisko eks
portu towarów i usług do kraju pochodzenia inwestora zagra
nicznego lub jego najbliższego partnera. Świadczy to o tym, że 
celem inwestycji nie jest jedynie penetracja rynku kraju przyjmu
jącego kapitał, ale również rozwój opłacalnego eksportu.

Lista krajów będących głównymi importerami dla spółek 
zagranicznych pokrywa się z listą największych odbiorców pol
skich towarów. Jedynie niecałe 10% firm sprowadza maszyny i 
urządzenia. Dowodzi to małego napływu technologii do Polski, 
niewspółmiernego do liczby zakładanych spółek. Największy 
udział w imporcie przypada na materiały wykorzystywane w 
produkcji (10,7%), sprzęt elektroniczny i komputerowy (8,2%), 
maszyny i urządzenia (7,4%).

W ostatnich latach nastąpił wzrost nakładów na budownic
two i inwestycje, z czego ponad połowa została przeznaczona 
na rozwój firm działających w przemyśle. Niekorzystnym zjawi
skiem jest jednak spadek nakładów inwestycyjnych w działach 
takich jak nauka i rozwój techniki. Negatywny jest również spa
dek nakładów inwestycyjnych w 18 województwach będących 
regionami relatywnie słabo rozwiniętymi, jak np. bialskopodla
skie, chełmskie, gorzowskie, nowosądeckie17.

Istotne jest także zwrócenie uwagi na to, że poza koncen
tracją inwestycji zagranicznych pod względem struktury gałę
ziowej, występuje silna koncentracja spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego w układzie przestrzennym. Ponad 80% kapitału 
zagranicznego skupionych jest na terenie 12 województw, zaś w 
25 słabiej rozwiniętych województwach skoncentrowanych jest 
jedynie 5%18.

Pod względem zainwestowanego kapitału przodują woje
wództwa posiadające wielkie aglomeracje miejskie: warszaw
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skie, bielskie, poznańskie, katowickie, krakowskie, wrocławskie, 
opolskie, łódzkie. Województwa Polski wschodniej i środkowej: 
zamojskie, chełmskie, suwalskie, łomżyńskie, przyciągnęły naj
mniej kapitału zagranicznego. Znajduje to swoje uzasadnienie w 
rozwoju infrastruktury gospodarczej. Utrzymująca się tendencja 
koncentracji inwestycji w kilku regionach kraju jest niekorzystna 
z punktu widzenia konieczności aktywizacji najbardziej dotknię
tych recesją obszarów oraz pogłębiania dysproporcji w rozwoju 
regionów Polski.

W latach 1991-1993 odnotowano stały wzrost zatrudnienia 
w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. W tym czasie w 
Polsce gwałtownie zwiększało się bezrobocie. Odegrały więc 
one ważną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Udział za
trudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym wyniósł w 1993 
roku 5,6% ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej, z 
czego na przemysł przypadło 70%. (tj.7,9% ogółu zatrudnionych 
w przemyśle). Najwięcej było firm zatrudniających mniej niż 5 
osób, aie na firmy zatrudniające powyżej 10 osób przypadało 
90% ogólnego zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału za
granicznego. Prawie 1/4 zatrudnionych przypada na wojewódz
two warszawskie, a w dalszej kolejności bielskie, katowickie, 
gdańskie i łódzkie. Na terenie dwóch z ostatnich wymienionych 
województw znajdują się gminy zagrożone szczególnie wysokim 
bezrobociem strukturalnym.

Porównanie obecnej struktury branżowej zagranicznych 
inwestycji z poprzednimi latami wskazuje na ujawnianie się po
zytywnych tendencji. Następuje przesunięcie w kierunku prze
mysłów bardziej zaawansowanych technologicznie, jak prze
mysł środków transportu (wiąże się to z dość dużymi inwesty
cjami w przemyśle samochodowym), elektronicznym oraz tele
komunikacji, kosztem np. handlu. Lista rodzajów produkcji przo
dujących pod względem wielkości zainwestowanego kapitału 
zagranicznego na dzień 31.12.1994 roku pokrywa się w dużej 
mierze z listą dziedzin produkcji mających największy wpływ na 
wysoką dynamikę produkcji sprzedanej w 1994 roku. Niezado
walające jest jednak stosunkowo duże zaangażowanie inwe-
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stycji zagranicznych w tradycyjnych gałęziach przemysłu, jak 
przemysł spożywczy, papierniczy i chemiczny. Taka sytuacja 
sprzyja utrwalaniu starych struktur gospodarczych.

Na obecnym etapie zaangażowania kapitału zagraniczne
go, zarówno pod względem rozmiarów, jak i pod względem 
struktury branżowej nie ma on zasadniczego wpływu na struktu
rę przemysłu polskiego.

2.2 Udział zagranicznych inwestorów strategicznych w prywaty
zacji przedsiębiorstw

Proces prywatyzacji własności państwowej ma na celu 
zwiększenie efektywności gospodarowania, zapewnienie rozwo
ju przedsiębiorczości i innowacyjności. W programie polityki 
przemysłowej uznano za konieczne przyspieszenie procesów 
prywatyzacji z wykorzystaniem różnych jej form. W przypadku 
przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i 
bezpieczeństwa kraju, Skarb Państwa ma mieć zagwarantowa
ny pakiet kontrolny akcji.

Obecnie proces przekształceń własnościowych prowadzo
ny jest według procedur określonych ustawą o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 roku oraz ustawą 
o przedsiębiorstwie państwowym. W 1994 roku rozpoczęte zo
stało postępowanie wynikające z ustawy o Narodowych Fundu
szach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Uruchomione zostały 
również procedury konwersji zadłużenia na akcje i udziały w 
ramach postępowania uregulowanego ustawą o restruktu
ryzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

Polska prywatyzacja przebiega w dwóch obszarach. Jest 
to prywatyzacja oddolna, polegająca na naturalnym rozwoju 
istniejącego przed rokiem 1989 sektora prywatnego oraz odgór
na, zakładająca odpaństwowienie przedsiębiorstw19.

Wśród inwestorów strategicznych20 uczestniczących w 
prywatyzacji kapitałowej co drugi reprezentował kapitał zagra
niczny, a co dziesiąty kapitał mieszany.
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Inwestorzy zagraniczni zdecydowanie zdystansowali in
westorów krajowych, gdy chodzi o wykup majątku prywatyzo
wanych spółek Skarbu Państwa. Udziały zakupione przez in
westorów zewnętrznych były czterokrotnie większe od udziałów 
polskich inwestorów (0,75 mld USD w stosunku do 190 min 
USD)21. Nadal jednak skala zainwestowanego kapitału zagra
nicznego w prywatyzowanych przedsiębiorstwach jest niewielka 
w stosunku do możliwości absorbcyjnych polskiej gospodarki.

Inwestycje zagraniczne zaangażowane w procesie prywa
tyzacji koncentrują się przede wszystkim na majątku przemy
słowym. W przypadku zagranicznych inwestorów strategicz
nych, w odróżnieniu od krajowych, można zaobserwować ścisły 
związek między profilem produkcyjnym prywatyzowanej spółki a 
rodzajem działalności inwestora. Na ogół jest to ta sama lub 
pokrewna branża.

Oczekiwania stawiane inwestorom strategicznym dotyczą 
napływu wiedzy, umiejętności zarządczych, technologii, posze
rzenia rynków zbytu i kanałów dystrybucji, restrukturyzacji fi
nansowej spółki poprzez wzmocnienie kapitałowe oraz przeka
zanie nowych technik w zakresie zarządzania finansami22. W 
praktyce te pozytywne efekty nie występują łącznie, ale dotyczą 
wybranych obszarów.

Obserwacje przedsiębiorstw sprywatyzowanych drogą 
kapitałową wskazują, że najgłębsze zmiany zaszły w spółkach 
sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego, szcze
gólnie w dziedzinie zarządzania i tworzenia nowych strategii 
produktowych. Efektem tego było pojawienie się zupełnie no
wego produktu lub istotna modernizacja dotychczasowego asor
tymentu prawie w połowie firm, podczas gdy w przypadku 
przedsiębiorstw sprzedanych inwestorom krajowym zmiany 
produktowe występowały jedynie w 20-30% przypadków.

Po przejęciu firm przez zagranicznych inwestorów strate
gicznych pojawiło się wiele pozytywnych zjawisk w obszarze 
formułowania i realizacji strategii działania, szczególnie w dzie
dzinie dostosowań rynkowych i uzyskiwania dostępu do rynków 
zbytu. Eksport spółek zagranicznych wzrósł po prywatyzacji o

97



Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a polityka przekształceń strukturalnych w przemy
śle polskim

ok. 50%, zaś w przedsiębiorstwach z udziałem inwestora krajo
wego spadł o blisko 25%23.

Przeciętne roczne nakłady inwestycyjne w spółkach z 
udziałem inwestorów zagranicznych były kilkakrotnie wyższe niż 
w przypadku firm krajowych. Inwestorzy zagraniczni w ciągu 2-3 
lat od chwili prywatyzacji przedsiębiorstwa zwiększyli pakiety 
posiadanych tytułów własności, poprzez odkupienie udziałów 
(akcji) od dotychczasowych posiadaczy lub przez podwyższenia 
kapitału akcyjnego i objęcie nowej emisji24.

Niewątpliwie więcej pozytywnych efektów przyniosła 
sprzedaż przedsiębiorstw inwestorom zagranicznym, ale nie 
można zapominać o tym, że import kapitału nie jest wolny od 
ryzyka. Pozostaje dylemat:

- jakie przedsiębiorstwa prywatyzować przy udziale kapitału 
zagranicznego, a jakie zachować w rękach Polaków;

- jakie granice należy wyznaczyć dla obcego kapitału, aby nie 
stracić suwerenności kraju.

Zdarzają się sytuacje, że celem inwestycji zagranicznych 
jest pozbycie się polskiego rywala, dlatego państwo musi 
chronić konkurencję i nie dopuszczać do zmonopolizowania ja
kiejkolwiek branży przez obcy kapitał. Za przykład może tu po
służyć sprawa sprzedaży jednej z łódzkich firm konfekcyjnych, 
która prowadziła konkurencyjny i opłacalny eksport. Po wyku
pieniu jej przez inwestora zagranicznego produkcja została 
wstrzymana; później zamknięto fabrykę pozbywając się niewy
godnego konkurenta.

Wiele kontrowersji budzi również problem wyceny majątku 
przedsiębiorstw prywatyzowanych drogą kapitałową przez in
westora zagranicznego lub wnoszonych w postaci aportu do 
spółek joint-ventures. Często stawiany jest zarzut, że przedsię
biorstwa sprzedawane są za bezcen. Pamiętać należy jednak, 
że polską pozycję osłabia presja wysokiego bezrobocia lub bra
ku rynku zbytu na niskiej jakości towary. Często pozostaje alter-
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natywa tanio sprzedać, czy pozwolić na bankructwo. W takich 
sytuacjach każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Niebezpieczne jest przyznawanie daleko posuniętych 
preferencyjnych warunków działania wybranym inwestorom. Na 
przykład umowa z Fiatem Auto z Turynu, jedna z największych 
transakcji prywatyzacyjnych w Polsce, przyczyniła się do zmo
nopolizowania rynku samochodów małolitrażowych. Przez 
osiem lat od daty jej podpisania (maj 1992 roku) żadna inna fir
ma motoryzacyjna, która chciałaby zainwestować w Polsce nie 
może uzyskać warunków korzystniejszych od Fiata, 
w przeciwnym razie konieczne będzie zrekompensowanie po
wstałej z tego tytułu straty. Fiat może sprowadzać do Polski bez 
żadnych opłat celnych maszyny, urządzenia, narzędzia, techno
logie, części samochodowe, surowce i itp. oraz wywozić z kraju 
gotową produkcję. Oznacza to dyktaturę cenową i techniczną 
inwestora zagranicznego na prawie 10 lat25.

Kapitał obcy nie może również stać się instrumentem 
wpływu politycznego. Państwo stosując różne zachęty wobec 
inwestorów zagranicznych musi w sposób prawny i rozumny 
chronić polskie interesy pamiętając, że im większe jest zróżni
cowanie źródeł napływającego kapitału, tym bezpieczniejsza 
jest sytuacja dla gospodarki kraju przyjmującego26.

3. Wpływ postanowień Układu Europejskiego na napływ 
kapitału zagranicznego do Polski

Celem Układu Europejskiego (UE) zawartego między Pol
ską a Wspólnotami Europejskimi (WE) 16 grudnia 1991 roku i 
obowiązującego od 1 lutego 1994 roku jest uzyskanie "korzyści 
efektywnościowych" wynikających z optymalnej alokacji zaso
bów w skali międzynarodowej. Zakłada on stopniowe tworzenie 
strefy wolnego handlu produktami przemysłowymi i częściową 
liberalizację wymiany produktami rolnymi i usługami oraz libera
lizację przepływu siły roboczej i kapitału.
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Zgodnie z umową stowarzyszeniową Polska może zacho
wać w najbliższym czasie autonomię w kształtowaniu warunków 
działania inwestorów zagranicznych. W tej sytuacji przed pań
stwem stoi trudny problem dotyczący kształtowania polityki wo
bec inwestorów zagranicznych w taki sposób, aby nie zagubić 
interesów gospodarczych państwa.

Zgodnie z art. 60 i 61 umowy o stowarzyszeniu, państwa 
członkowskie i Polska zapewnią swobodny przepływ kapitału 
związanego z bezpośrednimi inwestycjami w przedsiębior
stwach utworzonych zgodnie z przepisami państwa gospodarza 
oraz inwestycjami związanymi z tworzeniem przedsiębiorstw 
przez obywateli na zasadach samozatrudnienia, stosownie do 
przepisów umowy (rozdz. II, cz. IV). Umawiające się strony zo
bowiązały się również do zapewnienia swobodnego przepływu 
kapitału z tytułu likwidacji lub repatriacji inwestycji, a także 
wszystkich zysków z tego wynikających27. Kraje WE oraz Polska 
nie mogą wprowadzić żadnych ograniczeń dotyczących obrotu 
dewizowego w odniesieniu do przepływu kapitału ani zaostrzyć 
istniejących już uregulowań. Umowa zobowiązuje również obie 
strony do tworzenia warunków koniecznych do stopniowego 
wprowadzania przepisów związanych ze swobodnym przepły
wem kapitału. Nie wyznaczono jednak obligatoryjnego zastoso
wania tych przepisów. Decyzję taką pozostawiono Radzie Sto
warzyszenia, która w trakcie drugiego etapu realizacji umowy 
stowarzyszeniowej zbada możliwości zastosowania przepisów 
Wspólnoty dotyczących swobodnego przepływu kapitału. Utwo
rzenie strefy wolnego handlu między Polską a WE wydaje się 
więc celem odległym.

Liberalizacja przepływów kapitałowych pomiędzy krajami 
integrującymi się powinna doprowadzić do lepszej alokacji za
sobów i pracy, a tym samym do wzrostu dobrobytu tych krajów. 
Powstaje jednak niebezpieczeństwo czasowego pogarszania 
się bilansu płatniczego. Może to być kompensowane wzrostem 
eksportu powstałych w ten sposób jednostek produkcyjnych28.

Istnieje także szereg innych pozytywnych efektów liberali
zacji przepływów kapitałowych. Jednym z nich, szczególnie inte
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resującym z punktu widzenia tego opracowania, jest ułatwienie 
restrukturyzacji dzięki integracji rynków produkcji. Likwidacja 
barier celnych między Polską a WE i utworzenie strefy wolnego 
handlu wyeliminuje wprawdzie inwestycje, których celem jest 
omijanie taryf celnych ale utrzymanie się innych przeszkód po
zataryfowych prawdopodobnie będzie motywowało inwestorów 
zagranicznych do szukania optymalnego miejsca lokalizacji pro
dukcji.

Kraje Unii Europejskiej są największymi eksporterami kapi
tału do Polski. Ich udział w zagranicznych inwestycjach bezpo
średnich w 1994 roku przekroczył 68%29. Jednak Polska, tak 
jak i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej, napotyka 
konkurencje ze stronny słabiej rozwiniętych regionów Unii Euro
pejskiej.

Otwarcie się państw Europy Środkowej i Wschodniej wy
wołało obawę krajów członkowskich, że rynki te mogą stać się 
alternatywnym miejscem lokaty inwestycji zagranicznych 
w stosunku do słabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. 
Podstawą tego podejścia była perspektywa pozyskania nowych 
rynków zbytu, dobrze wykwalifikowane zasoby ludzkie, niskie 
koszty pracy oraz relatywnie niskie bariery kulturowe. Później
szy rachunek potencjalnych kosztów i korzyści uległ jednak 
zmianie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej napotkały poważ
ne trudności z wprowadzeniem makroekonomicznej równowagi 
i prawnej infrastruktury. Do tego doszło jeszcze ryzyko politycz
ne. Koszt działalności zagranicznych firm okazał się znacznie 
wyższy niż oczekiwano, a potencjalne korzyści niższe, przy
najmniej w perspektywie średniookresowej. W rezultacie na
pływ zagranicznych inwestycji pozostał niewielki.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie stały się jak dotąd 
poważnym konkurentem dla słabiej rozwiniętych regionów Unii 
Europejskiej z następujących powodów:

- reformy gospodarcze okazały się znacznie trudniejsze niż 
przewidywano na początku lat 90-tych,
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- kraje, które są najbardziej zaangażowane w inwestycje w tym 
regionie (Austria i Niemcy) nie należą do krajów inwestujących 
w najsłabszych regionach WE (tak jak firmy z Wielkiej Brytanii, 
Francji, Holandii),

- przewaga krajów WE jako miejsca lokaty kapitału polega 
przede wszystkim na politycznej i gospodarczej stabilności go
spodarek.

Badania zamierzeń inwestycyjnych największych między
narodowych firm europejskich, amerykańskich i japońskich w 
stosunku do rynków krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
przeprowadzone pod koniec 1991 roku przez IFF Resarch Ltd, 
wskazały na następujące rozłożenie inwestycji w czasie30:

- pierwsze trzy lata: znaczne inwestycje w przemyśle ciężkim, 
jak chemiczny, hutnictwo stali i żelaza oraz przemysł maszy
nowy;

- od trzech do pięciu lat: inwestycje będą koncentrowały się 
głównie na przemysłach przetwórczych;

- od pięciu do dziesięciu lat i powyżej: rozwijanie usług z zakre
su obsługi biznesu, produkcja wysoko przetworzonych dóbr 
konsumpcyjnych, rozwój pozostałych usług jako odpowiedź na 
wzrost i różnorodność popytu.

Patrząc na napływ inwestycji zagranicznych do Polski 
można stwierdzić, że prognozy te w dużym stopniu mają po
twierdzenie w praktyce. Jednak realizacja kolejnych etapów, 
korzystniejszych z punktu widzenia przekształceń struktural
nych, zależeć będzie w znacznej mierze od powodzenia reform 
gospodarczych i odpowiednich regulacji prawnych skłaniających 
do wyboru naszego kraju jako alternatywnego miejsca lokaty 
kapitału.

Samo podpisanie układu i jego wejście w życie stwarza 
nadzieję na powstanie stabilnych ram politycznych w stosun
kach Polska-Unia Europejska oraz determinuje założenia poli
tyki makroekonomicznej - jest bowiem gwarancją, że nie będzie
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ona ulegała istotnym zmianom. Polska przez kraje spoza Euro
py jest traktowana jako droga wejścia na rynki Wspólnoty Euro
pejskiej. W świetle analizy struktury geograficznej zagranicz
nych inwestorów widoczna jest ekspansja kapitału amerykań
skiego na rynku polskim u progu wejścia w życie Układu Euro
pejskiego. Dla zwiększenia wiarygodności Polski jako miejsca 
lokaty kapitału konieczne je s t:

- doprowadzenie do stabilizacji politycznej w Polsce i unieza
leżnienia sfery gospodarczej od polityki,

- udoskonalenie infrastruktury gospodarczej,
- profesjonalna promocja gospodarki, czyli dostarczanie nie

zbędnych informacji prawnych i gospodarczych, szczególnie 
promocja regionów i gałęzi;

- wprowadzanie norm obowiązujących w UE, szczególnie w 
dziedzinie własności ziemi;

- szybkie tempo prywatyzacji,
- stabilność w dziedzinie prawnej, a więc jasne kryteria przy

znawania wakacji podatkowych (obecnie są to ulgi dyskrecjo
nalne, uznaniowy - zależne każdorazowo od Ministra Finan
sów) , ochrona własności intelektualnej31.

Zrównanie zasad funkcjonowania podmiotów z udziałem 
zagranicznym z warunkami działania podmiotów krajowych nie 
ma jeszcze swojego odzwierciedlenia w polskich przepisach 
prawnych, choć coraz bardziej jest widoczna tendencja do jego 
realizacji. Mam tu na myśli ostatnie propozycje w sprawie libe
ralizacji zasad dopuszczania inwestorów zagranicznych do 
sektorów uznanych za wrażliwe. Wynika to pośrednio 
z zobowiązań zawartych w dwustronnych umowach w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, z Układu Europej
skiego, z porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT oraz jest 
jednym z podstawowych warunków przystąpienia Polski do 
OECD.
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Wnioski

Zainteresowanie Polski kapitałem zagranicznym wynika 
przede wszystkim z potrzeby modernizacji struktury gospodarki 
ale także z konieczności pokrycia części deficytu budżetowego, 
finansowania deficytu handlowego, którego wielkość w 1997 
roku według optymistycznych założeń "Strategii dla Polski" 
oceniana jest na 6 mld USD, zaś według ekonomistów Uniwer
sytetu Łódzkiego na 22 mld USD32 Do tego dochodzi również 
obsługa zadłużenia zagranicznego i wewnętrznego Skarbu 
Państwa.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają znaczenie 
większe niż sam efekt finansowy. Wiążą się one z importem 
technologii i nowych metod zarządzania oraz są źródłem eks
portu. W latach 90-tych Polska przyciągnęła zaledwie 0,4-0,5% 
światowych inwestycji przemysłowych . Największymi konku
rentami Polski o dobre inwestycje przemysłowe poza Węgrami i 
Czechami są Chile, Chiny, Meksyk, Tajlandia i Portugalia. 
Szczególnie te ostatnie z wymienionych krajów mają znaczącą 
przewagę nad Polską pod względem zasobów i umiejętności w 
zakresie wysoko zaawansowanych technologii.

Istnieją jednak dowody na to, że inwestycje zagraniczne 
napływające do Polski pobudzają wzrost gospodarczy, tworzą 
nowe miejsca pracy, wpływają na poprawę konkurencyjności 
produkcji, zwiększają eksport.

Z punktu widzenia konieczności przekształceń struktury 
przemysłu niewątpliwie pozytywne jest zaangażowanie kapitału 
w przeważającej mierze w działalności przetwórczej, jednak 
niewielki udział w przemysłach technologicznie zaawansowa
nych świadczy o ograniczonym jeszcze wpływie kapitału zagra
nicznego na podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki 
polskiej. Polska przyciągnęła głównie koncerny produkujące 
dobra konsumpcyjne na rynek krajowy oraz małe i średnie firmy 
zajmujące się produkcją podwykonawczą o niskim poziomie 
zaawansowania technologicznego. Jest to niewystarczające 
zarówno pod względem skali, jak i jakości inwestycji. Bardzo
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mały jest napływ inwestycji zagranicznych zaawansowanych 
technologicznie i nastawionych na produkcję eksportową. Tylko 
1/4 największych inwestycji przemysłowych to przedsięwzięcia o 
wysokiej technologii. Należą do nich głównie zakłady ABB oraz 
Fiat AP. Zarysowują się jednak powoli pozytywne zmiany 
struktury inwestycji. Pomimo rosnącego ciągle znaczenia prze
mysłu spożywczego jako miejsca lokaty kapitału, nastąpiło 
przesunięcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kierun
ku przemysłu elektromaszynowego i elektronicznego, kosztem 
zaangażowania w innych dziedzinach, jak np. w handlu.

Porównanie struktury branżowej zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce ze strukturą branżową zagranicznych 
inwestycji w krajach UE pokazuje, że w krajach o wyższym po
ziomie rozwoju gospodarczego struktura ta kształtuje się 
w całkowicie odmienny sposób: 2/3 zagranicznego kapitału 
przypada na usługi (w których dominują inwestycje w finansach 
i bankowości), a tylko 1/3 na przemysł przetwórczy.

Zagraniczne inwestycje w Polsce przyniosły wiele pozy
tywnych efektów ale intensywność ich oddziaływania na proce
sy przekształceń strukturalnych pozostaje jednak zbyt mała. 
Mimo zwiększającego się napływu kapitału obcego do Polski 
nadal utrzymuje się niski stosunek kapitału zakładowego za
granicznych inwestycji bezpośrednich do PKB - w 1993 roku 
wyniósł on 3,3%34.

Jak dotąd brak jest jasno sprecyzowanej w dokumentach 
rządowych roli zagranicznych inwestycji w procesie restruktury
zacji przemysłu. Wprawdzie w założeniach restrukturyzacji po
szczególnych sektorów wskazane są obszary szczególnie 
otwarte na kapitał zagraniczny ale ich największym mankamen
tem jest brak charakteru operacyjnego. Inwestorzy zagraniczni 
nie wiedzą kiedy i według jakich zasad będą mogli podejmować 
przedsięwzięcia w interesujących ich branżach35. Poza tym 
projekty restrukturyzacji branż przemysłu są odkładane w czasie 
i ulegają częstym zmianom.

Polityka gospodarcza i programy prywatyzacyjne nie są 
dostatecznie zorientowane na poszukiwanie i przyciąganie za-
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granicznych inwestycji. Analiza niektórych przypadków sprzeda
ży polskich przedsiębiorstw inwestorom zagranicznym sprawia 
wrażenie, że jedynym kryterium branym pod uwagę była po
trzeba zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

Powolne tempo prywatyzacji stanowi również istotną barie
rę napływu kapitału. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że bez od
powiedniego uregulowania praw własności nie można liczyć na 
zainteresowanie kapitału obcego. W sposobie prywatyzacji 
dominuje prywatyzacja likwidacyjna nad kapitałową, a głównie 
leasing pracowniczy - oddanie bez przetargu w odpłatne korzy
stanie mienia likwidowanych przedsiębiorstw. W konsekwencji 
oferta sprzedaży jest uboga. Rośnie również znaczenie innych 
długotrwałych ścieżek prywatyzacji: likwidacja przedsiębiorstw 
w trybie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym (likwidacja z 
przyczyn ekonomicznych), ustawy o restrukturyzacji przedsię
biorstw i banków (zamiana wierzytelności na akcje) oraz pro
gram Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Dodatkowym 
utrudnieniem są ograniczone zdolności operacyjne pionu prywa
tyzacji kapitałowej Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, 
który jako jedyny przygotowuje i negocjuje poszczególne projek- 
ty-

Istotną barierą jest także mała chłonność polskiego rynku 
na inwestycje zagraniczne. Jest ona konsekwencją niedorozwo
ju infrastruktury prawnej i biznesu oraz niskiej wiarygodności 
kredytowej. Do tego dochodzą jeszcze mało atrakcyjne warunki 
inwestowania w porównaniu z konkurentami - Węgrzy dają ulgi 
podatkowe do 60% w ciągu pierwszych lat, Czesi i Słowacy jed
noroczne zwolnienia od podatków. W Polsce trzyletnie zwolnie
nie zostało zniesione. Obecnie inwestorzy zagraniczni mogą 
korzystać z ulg podatkowych na zasadach ogólnie przyjętych, 
tj. reinwestując osiągnięte zyski36. Mogą również ubiegać się o 
zwolnienia celne za surowce i maszyny przeznaczone do pro
dukcji na eksport, ale jest to związane z ogromną biurokracją. 
Ponoszą więc straty wynikające z czekania na decyzje. Rząd 
ustalił również bariery w dostępie inwestorów zagranicznych do 
sektorów uznanych za "wrażliwe"37.
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Zaobserwowany w latach 1992-1995 znaczący przyrost 
zagranicznych inwestycji w Polsce jest wynikiem oddziaływania 
procesu transformacji (stabilizacja gospodarki, utrzymujący się 
wzrost gospodarczy) oraz integracji z Unią Europejską zaini
cjowanej Układem Europejskim. Fakt podpisania Układu i jego 
wejście wżycie oznacza stworzenie stabilnych ram politycznych 
w stosunkach Polska-Unia Europejska, co determinuje założe
nia polityki makroekonomicznej i daje gwarancję, że nie będą 
one ulegały drastycznym zmianom.

Inwestycje zagraniczne mogą przynieść oczekiwane efekty 
w dziedzinie przekształceń strukturalnych przemysłu, jeżeli:

- dokładnie zostanie określona rola zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w programach restrukturyzacji sektorów 
przemysłu, czyli wyraźnie wskazane zostaną sektory, które 
ze względów strategicznych lub innych należy restrukturyzo
wać przy udziale kapitału krajowego, a które wymagają 
wsparcia zewnętrznego;

- zostanie zapewniona ścisła zbieżność polityki prywatyza
cyjnej realizowanej przy udziale kapitału zagranicznego z 
polityką przekształceń strukturalnych w przemyśle;

- będzie wprowadzony odpowiedni system informacji i pro
mocji sektorów przemysłu, których restrukturyzacja wymaga 
zaangażowania kapitału zagranicznego, powinna być także 
określona lista priorytetowych przemysłów w tej dziedzinie;

- państwo będzie odpowiednio zachęcać inwestorów wskazu
jąc obszary szczególnie atrakcyjne dla inwestycji typu 
"greenfield", czyli do podejmowania zupełnie nowych 
przedsięwzięć;

- będzie prowadzony stały monitoring procesu zakładania 
i funkcjonowania inwestycji zagranicznych przede wszystkim 
pod kątem identyfikacji trudności, ograniczeń i nieprawidło
wości. Dotyczy to zarówno firm nowopowstających, jak i firm 
prywatyzowanych, w przypadku których monitoring powinien 
być prowadzony w toku negocjacji i realizacji zobowiązań 
inwestycyjnych wynikających z umowy zawartej z rządem.
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Jego wyniki mogłyby służyć jako podstawowe źródło infor
macji do formułowania zaleceń dla polityki gospodarczej.

Ważną funkcją państwa jest również odpowiednie kształ
towanie przestrzennego rozmieszczenia inwestycji zagranicz
nych, a szczególnie, jak zostało to przedstawione w programie 
polityki przemysłowej, oddziaływanie na regiony o wysokiej kon
centracji przemysłu. Przemysł, który skupia największą część 
kapitału zagranicznego jest w warunkach polskich decydującym 
czynnikiem przyspieszenia rozwoju regionalnego. Z tego wzglę
du należy odpowiednio kierować napływem inwestycji, aby 
optymalnie wykorzystać kapitał zagraniczny w przestrzennej 
restrukturyzacji przemysłu. Służy temu obecnie wydzielenie 
gmin szczególnie zagrożonych wysokim bezrobociem struktu
ralnym, na terenie których przysługują zwolnienia podatkowe38. 
Podjęte zostały również działania w sprawie ustanowienia spe
cjalnych stref ekonomicznych39, szczególnie w miejscowościach 
zdominowanych przez duże przedsiębiorstwo, dysponujące in
frastrukturą techniczną wykwalifikowaną kadrą i niewykorzysta
nym majątkiem.

108



S.Luc Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 52

ANEKS
Tabela 1

Zestawienie 10 krajów o najwyższym tempie wzrostu PKB i po
ziomie inwestycji zagranicznych

Lp. Kraje
Wzrost PKB 

w %
i  1994 i  1995

Inwestycje zgra- 
niczne w latach 
1988-1992 w mld 

USD

1 Chiny 10,5 8,0 25,5

2 Liban 8,5 8,0 -

3 S ingapur 8,7 7,6 21,5

4 W ietnam 8,2 8,5 -

5 Malezja 8,4 7,8 14,5

6 Tajland ia 8,2 8,0 10,0

7 Korea Płd. 8,0 7,4 4,5

8 Indonezja 6,5 6,9 5,0

9 Tajwan 6,2 6,4 5,5

10 Izrael 6,3 5,3 -

Źródło: Jacek Ziemiecki, Dokąd zmierzasz rewolucjo?, Przegląd 
Techniczny nr 47/1995 r., s. 28
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Tabela 2

Struktura produkcji sprzedanej przemysłu według sekcji i dzia
łów

Sekcje i działy
1990
(%)

1994
(%)

Zmiany udziału 
w stosunku do 1990 r. 
( punkty procentowe)

Górnictwo i kopalnictwo 7,9 8,7 0,8

Działalności produkcyjna ogółem, w tym: 84,2 80,8 -3,4

Prod. art. spożywczych i napojów 17,5 18,8 1,3

Prod. wyr. tytoniow ych 1,1 1,6 0,5

Prod. tkanin 3,7 2,8 -0,9

Prod. odzieży i futrzarstwo 2,8 2,8 0,0

O bróbka skóry i Prod. wyr. ze skóry 1,6 1,1 -0,5

Prod. drew na i wyr. z  drewna 2,1 2,5 0,4

Prod. ce lu lozow o-papiern icza 1,4 1,4 0,0

Prod. w ydaw nicza i poligraficzna
•i

1,4 2,4 1,0

Prod. koksu, przetw orów  ropy naft. i po
chodnych

5,2 5,9 0,7

Prod. chem ika liów  i wyr. chem icznych 6,5 6,0 -0,5

Prod. wyr. z gum y i tworzyw sztucznych 2,0 2,8 0,8

Prod. wyr. z pozostałych surow ców  n iem e
talicznych

3,7 3,8 0.1

Prod. m etali 10,3 6,1 -4,2
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Prod. wyr. z m etali (bez m aszyn i urządzeń) 3,4 3,6 0,2

Prod. m aszyn i urządzeń 7,8 5,1 -2,7

Prod. m aszyn b iurowych i kom puterów 0,3 0,1 -0,2

Prod. m aszyn i aparatury e lektrycznej 2,7 2,2 -0,5

Prod. sprzętu, apar. radiowej i te lew izyjnej 
i kom unikacyjne j

1,6 1,3 -0,3

Prod. instrum entów  m edycznych, precyzyj
nych i optycznych, zegarów  i zegarków

0,8 0,8 0,0

Prod. po jazdów  m ech., naczep i przyczep 3,0 3,2 0,2

Prod. pozosta łego sprzętu transportow ego 2,7 2.5 -0,2

Prod. m ebli, pozosta ła  dzia ła lność produk
cyjna

2,2 2,7 0,5

Zagospodarow an ie  odpadów 0,4 0,3 -0,1

Zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę

7,9 10,5 2,6

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 1995 r., Tablica 2. Produk
cja sprzedana przemysłu wg sekcji i działów, s. 381 i 
obliczenia własne
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Rys. 1
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Źródło: A. Chordecki, Zobowiązania pozafinansowe inwestorów 
strategicznych op.cit., s.1
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Rys. 2

Rodzaje działalności produkcyjnej wg EKD przód ijące 
pod względem wielkości zainwestowanego kapitału zagranicznego 

(stan na 31.121994 r.)

__________  Rodzaje działalności produkcyjnej 7______

Legenda: 1. Produkcja art.spożyw czych i napojów , 2. P rodukcja po jazdów  mech1°przyczep i 
naczep, 3. Produkcja  chem ika liów  i wyr.chem icznych, 4. P rod.w yr.z pozosta łych surow ców  n iem et., 
5 .P rod.sprzętu i aparatu ty radiowej, telew. i kom unik., 6. D zia ła lność wydaw nicza i po ligra ficzna, 7. 
Prod. ce lu lozow o-pap ie rn icza , 8. P rod.m ebli-pozosta ła  dzia ł.produkcyjna, 9. Prod.wyr. z gum y i 
rzyw  sztucznych, 10. Prod. wyr. z  m etali (bez m aszyn i urządzeń)

Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, op. 
cii, tab. 5 s.24
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Rys. 3

B ranżow a struk tu ra  zagran icznych  inw estyc ji bez
pośrednich  w ed łu g  in tensyw ności czynn ików  p ro 

dukcji. Stan na 1 .01 .1995 r.

branże

su rcwco chłome 
12%

branże

technicznie

intensywne

branże 

pracochłonne 

36%

branże

kapitałochłonne 

oparte na 
podstawowej

technologii

11%

Źródło: Dane oficjalne PAIZ, Warszawa 1995
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Rys. 4

S truktura  w ie lkośc i spó łek  z udziałem  kapitału  
zagran icznego  w  przem yśle . Stan na dzień  

31.12.1994  r.

średnie
42%

Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych..., op.cit., 
Tab.22, s.74 a także obliczenia własne
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Tabela 3

Zagraniczny kapitał zakładowy wg działów EKD w sekcji Dzia
łalność produkcyjna na dzień 31.12.1994 r.

Lp. W yszczegó ln ien ie W artość
(w tys. zł)

S truktura
(%)

1 Prod. art. spożywczych i napojów 925612,6 21,6

2 Prod. wyr. tytoniowych 36564,1 0,9

3 Prod. tkanin 24310,4 0,6

4 Prod. odzieży oraz futrzarstwo 126100,8 2.9

5 O bróbka skóry i Prod. wyr. ze skóry 21013,1 0,5

6 Prod. drew na i wyr. z drew na oraz ze słom y 
i w ik liny

62806,5 1,5

7 Prod. ce lu lozow o-papiern icza 173208,8 4,1

8 Dzia ła lność w ydaw nicza i po ligraficzna 182859,4 4,3

9 Prod. koksu, przetw orów  ropy naftow ej 
i pochodnych

7669,0 0,2

10 Prod. chem ika liów  i wyr. chem icznych 652775,4 15,3

11 Prod. wyr. z gumy i tworzyw sztucznych 135568,1 3,2

12 Prod. wyr. z pozostałych surow ców  n iem eta licz
nych

237312,1 5,5

13 Prod. m etali 97930,4 2,3

14 Prod. wyr. z metali (bez m aszyn i urządzeń) 128082,7 3,0

15 Prod. m aszyn i urządzeń 89554,8 2,1

16 Prod. m aszyn b iurowych i kom puterów 54772,2 1,3
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17 Prod. m aszyn i aparatury elektrycznej 98468,9 2,3

18 Prod. sprzętu i aparatury radiowej, te lew izyjne 
i kom unikacyjne j

210508,5 4,9

19 Prod. instrum entów  m edycznych, precyzyjnych i 
optycznych, zegarów  i zegarków

58955,3 1,4

20 Prod. po jazdów  m echanicznych przyczep 
i naczep

773406,9 18,1

21 Prod. pozosta łego sprzętu transportow ego 30772,4 0,7

22 Prod. mebli - pozosta ła  dzia ła lność produkcyjna 144449,7 3,4

23 Zagospodarow anie odpadów 3546,5 0,1

D ZIAŁALN O ŚĆ  PR O D U KC YJN A O G Ó ŁEM 4276248,6 100,0

Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udzia
łem kapitału zagranicznego w 1994 r., GUS, Warszawa 
1995 r. i obliczenia własne
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PRZYPISY

1. por. Muńko A., Zmiany stopnia swobody prowadzenia poli
tyki przemysłowej w następstwie stowarzyszenia Polski ze 
Wspólnotami Europejskimi, Urząd Rady Ministrów, Biuro 
ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, War
szawa 1993, s.76; Andrzej Karpiński, (1) Obraz zmian 
strukturalnych (2) Propozycje w sprawie polityki przemysło
wej (3) Polityka wobec nauki i techniki, w: Stan i perspekty
wy polskiej gospodarki, Zeszyt 10, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, Zespół Analiz i Ocen, Warszawa 1993, s. 6-9.

2. por. Gorynia M., Polska polityka przystosowawcza w latach 
1990-1993, Gospodarka Narodowa nr 2/94, s.13.

3. por. Polityka przemysłowa, Założenia, Program realizacji w 
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4. por. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego prze
mysłu, Program polityki przemysłowej na lata 1995-1997, 
MPiH, Warszawa 1995, s.37.

5. por. Polityka przemysłowa, Założenia, Program realizacji na 
lata 1993-1995 (kierunki), MPiH, Warszawa 1993, s.18.

6. Przez sektor rozumie się tu grupę przedsiębiorstw wybra
nych wg określonego kryterium.

7. por. Karpiński A., (1) Obraz zmian strukturalnych (2) Propo
zycje w sprawie polityki przemysłowej (3) Polityka wobec 
nauki i techniki, w:Stan i perspektywy polskiej gospodarki, 
Zeszyt 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zespół Ana
liz i Ocen, Warszawa 1993, s.31.
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8. por. Kołodko G., Strategia dla Polski, Życie Gospodarcze nr 
26/06/94, s.15.

9. por. Witkowska J., Kapitał zagraniczny jako czynnik 
zmian strukturalnych w gospodarce polskiej, w: Inwestorzy 
strategiczni a konkurencyjność polskiej gospodarki, MPW 
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11. por. Rocznik Statystyczny GUS 1995, Tab. 3. Dynamika 
produkcji sprzedanej przemysłu, s.382.

12. por. Rocznik Statystyczny GUS 1995, Tab. 2. Produkcja 
sprzedana przemysłu wg sekcji i działów, s. 381.
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nia 1995.
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przez GUS w: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 
z udziałem kapitału zagranicznego w 1994 r., Informacje i o- 
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15. por. Błuszkowski J., Garlicki J., Sadowska-Cieślak E., Eko
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granicznego w Polsce, Fundacja im. F. Eberta Przedstawi
cielstwo w Polsce i PAIZ, Warszawa lipiec-sierpień 1993, s. 
58.

16. por. tamże, s. 32-38.

17. por. Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ i PAIZ, 
Warszawa 1995, s.58-59.

18. por. tamże, s. 50.
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19. por. Dąbrowski J.M., Zaangażowanie inwestorów strate
gicznych w prywatyzacji kapitałowej, w: Inwestorzy strate
giczni a konkurencyjność polskiej gospodarki, MPW i CASE, 
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24. por. tamże, s.2-6.
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28 stycznia 1995, s.12-13.

26. por. Nowak-Jeziorański J., Za murem strachu, Polityka nr 
16/1995, s.7.

27. por. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi w świetle 
umowy o stowarzyszeniu, w: Polska w procesie integracji 
ze Wspólnotami Europejskimi, PWN, Warszawa-Łódź 1994, 
s. 146.

28. por. szerzej Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpo
średnie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty 
Naukowe - seria II, Prace doktorskie i habilitacyjne, Ze
szyt 105, AE w Poznaniu, Poznań 1990.
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29. por. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udzia
łem kapitału zagranicznego w 1994 r., Informacje i opraco
wania statystyczne, GUS, Warszawa 1995, tab. 8, s.34.

30. por. Trade and foreign investment in the Community's re- 
gions: the impact of economic reform in Central and Eastern 
Europę, Commission of the European Communities, 
Directorate-Generalfor Regional Policies, NERA, Brus- 
sels-Luxembourg, 1993, s.57-58.

31. por. Kalinowski T., Zachęcić inwestorów, Przegląd Politycz
ny nr 24/1994, s.124-126.
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Rzeczpospolita nr 285 z 28 grudnia 1994, s.9.

33. por. Drygalski J., Bariery inwestycji zagranicznych w Pol
sce, w: Inwestorzy strategiczni a konkurencyjność polskiej 
gospodarki, MPW i CASE, Jadwisin 13-14 grudnia 1995, 
s.1.

34. por. Witkowska J., Wpływ kapitału zagranicznego na dosto
sowania strukturalne w przemyśle polskim, Materiały na 
sympozjum naukowego, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu 
i Administracji, Warszawa, s.3.

35. por. Drygalski J., op.cit. , s.4.

36. por. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie odliczeń 
od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku 
dochodowego ze stycznia 1994 r., Dz.U. Nr18/1994, poz. 
62.

37. Dzielą się one na sektory i rodzaje działalności niedo
stępne dla inwestorów zagranicznych (gry losowe i zakłady 
wzajemne, telekomunikacja o zasięgu międzynarodowym
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oraz używanie urządzeń radio-komunikacyjnych, ubezpie
czenia, za wyjątkiem formy spółki akcyjnej), sektory 
i rodzaje działalności o ograniczonym dostępie (bankowość, 
radio i telewizja, rybołóstwo, transport morski i powietrzny, 
telekonumikacja) oraz sektory wymagające zezwolenia 
(gospodarka morska, handel, kultura, przemysł obronny nie 
objęty koncesjonowaniem, transport, turystyka), por. Inwe
stycje zagraniczne w Polsce, op.cit., s.33-41.

38. por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 
1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwesty
cyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach za
grożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. 
w sprawie wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim 
bezrobociem strukturalnym, Dz.U. Nr 14/1995, poz. 63 i 64.

39. por. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjal
nych strefach ekonomicznych, Dz.U. Nr 123, poz. 600.
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STRESZCZENIE

Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu zagranicz
nych inwestycji bezpośrednich na strukturę polskiego przemy
słu. Obejmuje ona lata 1990 - 1994, czyli okres od momentu 
rozpoczęcia przeobrażeń gospodarczych, w którym nastąpiła 
liberalizacja przepisów regulujących napływ kapitału obcego 
oraz wzrost zainteresowania Polską jako miejscem lokaty kapi
tału.

Zapotrzebowanie Polski na kapitał zagraniczny wynika 
przede wszystkim z konieczności modernizacji struktury gospo
darki, a w tym głównie przemysłu. Zagraniczne inwestycje bez
pośrednie mogą odegrać w tej sytuacji szczególną rolę, ponie
waż mają. znaczenie większe niż sam efekt finansowy. Wiążą 
się one z importem technologii, nowych metod zarządzania oraz 
są źródłem eksportu.

Zagraniczne inwestycje w Polsce przyniosły pozytywne 
efekty ale intensywność ich oddziaływania na procesy prze
kształceń strukturalnych pozostaje nadal zbyt mała. Porównanie 
obecnej struktury branżowej zagranicznych inwestycji 
z poprzednimi latami wskazuje jednak na ujawnianie się pozy
tywnych tendencji. Nastąpiło przesunięcie w kierunku przemy
słów bardziej zaawansowanych technologicznie, jak np. prze
mysł środków transportu i elektroniczny. Niezadowalające jest 
stosunkowo duże zaangażowanie kapitału zagranicznego 
w tradycyjnych gałęziach przemysłu, jak przemysł spożywczy, 
papierniczy i chemiczny. Sprzyja to utrwalaniu starych struktur 
gospodarczych.

W tej sytuacji przed państwem stoi trudny problem kształ
towania polityki wobec inwestorów zagranicznych w taki spo
sób, aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski, a jedno
cześnie nie zagubić interesów gospodarczych państwa.
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