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BEZPO REDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE  
A ZATRUDNIENIEW POLSCE W LATACH 2003-2013 

Streszczenie: Przedmiotem opracowania s  efekty BIZ na rynku pracy w Polsce,  

w szczególno ci efekt ilo ciowy w dziedzinie zatrudnienia (liczba miejsc pracy). 

Próbowano rozpozna  zale no  mi dzy nap ywem kapita u z tytu u bezpo rednich 

inwestycji zagranicznych w Polsce a zatrudnieniem w badanym okresie. W artykule 

przedstawiono w ró nych aspektach krótk , empiryczn  charakterystyk  spó ek z ka-

pita em zagranicznym w Polsce. Zestawiono dynamik  powstawania spó ek z kapita em 

zagranicznym z dynamik  zatrudnienia. Problem przedstawiono te  w uj ciu regio-

nalnym. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazuj  na niejednoznaczny wp yw bez-

po rednich inwestycji zagranicznych na kszta towanie si  poziomu i struktury 

zatrudnienia w Polsce w badanym okresie. W ró nych latach tego okresu efekt ilo ciowy

w dziedzinie zatrudnienia by  ró ny. 

S owa kluczowe: bezpo rednie inwestycje zagraniczne, korporacje transnarodowe, na-

p yw kapita u, spó ki z kapita em zagranicznym, rynek pracy, zatrudnienie. 

Wprowadzenie  

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne s  jednym z rodzajów mi dzynarodo-

wego przep ywu kapita u1. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele ich defini-

cji. Stwarza to trudno ci w interpretacji danych statystycznych i dokonywaniu 

mi dzynarodowych porówna . W tym celu na szczeblu mi dzynarodowym 

(OECD i MFW) podj to prób  ujednolicenia definicji bezpo rednich inwestycji 

zagranicznych.  

1  W ród inwestycji zagranicznych wyró niamy tak e inwestycje po rednie, tj. finansowe, portfe-

lowe, spekulacyjne. 
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Wed ug Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) bezpo-

rednie inwestycje zagraniczne to inwestycje o d ugotrwa ym zwi zku pomi dzy

inwestorem bezpo rednim a jednostk  w innej gospodarce. Ze wzgl du na realiza-

cj  swojego celu, jakim jest uzyskanie d ugookresowych korzy ci, inwestor bez-

po redni przejawia trwa e zainteresowanie przedsi biorstwem bezpo redniego

inwestowania dzia aj cym w innym obszarze gospodarczym, prowadzi kontrol

jego dzia alno ci i wywiera decyduj cy wp yw na zarz dzanie nim. Jest wi c ak-

tywnym inwestorem strategicznym, pe ni funkcj  przedsi biorcy. Przyj to, e

potrzeba do tego 10% lub wi cej udzia ów zwyk ych czy uprawniaj cych do g o-

sowania, w zale no ci od stopnia ich rozdrobnienia w ród w a cicieli. W niektó-

rych sytuacjach dopuszcza si  elastyczne traktowanie dolnej granicy. Bezpo redni 

inwestor jest zarówno w a cicielem kwoty swych lokat i dysponentem ca o ci 

aktywów danego podmiotu gospodarczego [Witkowska, 1993, s. 6; por. OECD, 

1996, s. 7-8; Micha ków, 2003, s. 47-49; Karaszewski (red.), 2004, s. 20]. 

Wed ug Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) bezpo rednie 

inwestycje zagraniczne to inwestycje podejmowane w celu uzyskania trwa ego

wp ywu na dzia alno  i zarz dzanie przedsi biorstwa w innym kraju [Pilarska, 

2005, s. 9]. 

Definicja BIZ przyj ta przez OECD jest szersza i ró ni si  od definicji 

u ywanej przez MFW tym, e okre la doln  granic  udzia ów decyduj cych  

o charakterze lokaty. Nie wszystkie jednak kraje cz onkowskie UE by y sk onne 

j  przyj , dlatego nie sta a si  ona jak zak adano definicj  wzorcow  [Witkow-

ska, 1993, s. 5-6]. 

Zgodnie z prawem unijnym bezpo rednie inwestycje zagraniczne to inwe-

stycje, które ko cz  si  stworzeniem lub podtrzymywaniem sta ych zwi zków

ekonomicznych mi dzy inwestorem zagranicznym a przedsi biorstwem nawet 

wtedy, gdy inwestycje te nie doprowadzaj  do uzyskania kontroli nad tymi 

przedsi biorstwami [Klimczak, Olszewski i Pisz (red.), 1998, s. 71]. 

Wp yw bezpo rednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów 

goszcz cych jest wieloraki w ró nych obszarach i daleko g bszy, ni  spowodo-

wany samym nap ywem kapita u. Szczególnie wa ne dla kraju przyjmuj cego s

efekty nap ywu BIZ dla jego rynku pracy. Korporacje transnarodowe i podej-

mowane przez nie bezpo rednie inwestycje zagraniczne odgrywaj  istotn  rol

w kszta towaniu sytuacji na rynku pracy kraju przyjmuj cego poprzez kreowanie 

zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji si y roboczej. Wp yw BIZ na rynek pra-

cy kraju goszcz cego nie jest jednoznaczny, jest to wp yw bezpo redni i po red-

ni. W zwi zku z tym w literaturze przedmiotu rozró nia si  pierwotne i wtórne 
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efekty wp ywu BIZ na rynek pracy kraju goszcz cego [Witkowska, 2000,  

s. 650-651; Karaszewski, 2004, s. 376, World Investment Report 1994]. 

Zarówno efekty pierwotne, jak i wtórne mog  mie  pozytywny i negatywny 

wp yw na ten rynek. Wp yw ten analizowany jest zwykle w trzech obszarach: 

ilo ciowym, jako ciowym i w obszarze lokalizacyjnym [K ysik-Uryszek, 2010, 

s. 84-85].  

W obszarze ilo ciowym efektów pierwotnych i wtórnych nap ywu kapita u

z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicznych na rynek kraju goszcz cego

pozytywnym efektem jest tworzenie miejsc pracy (dotyczy to g ównie inwestycji 

od podstaw, które powi kszaj  kapita  netto) w przemy le wysokiej techniki  

i nowoczesnych us ugach. Efekt ten uzale niony jest w znacznej mierze od 

struktury ga ziowo-bran owej bezpo rednich inwestycji zagranicznych. 

Przedmiotem opracowania s  efekty BIZ na rynku pracy w Polsce, w szcze-

gólno ci efekt ilo ciowy w dziedzinie zatrudnienia (liczba miejsc pracy). Celem 

artyku u jest próba ustalenia efektu zatrudnieniowego nap ywu kapita u z tytu u

BIZ w Polsce w latach 2003-2013. 

Opracowanie ma charakter ilo ciowy. 

1.  Nap yw kapita u z tytu u BIZ w Polsce  
a kszta towanie si  liczby pracuj cych w Polsce2

Dane ogólne dotycz ce bezpo rednich inwestycji zagranicznych w Polsce  

z ca ego wiata w poszczególnych latach okresu badawczego 2003-2013, zesta-

wione z liczb  pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze prywatnym) w Pol-

sce pokazuj , e nie ma zale no ci pomi dzy nap ywem kapita u do Polski  

a liczb  pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze prywatnym) (rys. 1).  

Ponadto liczba pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze prywatnym) 

w Polsce w latach 2003-2013 ma trend liniowy z dopasowaniem R2 = 84% 

(rys. 2), a nap yw kapita u z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicznych nie 

wykazuje tendencji o charakterze liniowym (rys. 3).  

2  Wed ug Mi dzynarodowej Klasyfikacji Statusu Zatrudnienia wyró nia si : pracuj cych na 

w asny rachunek i pracowników najemnych (w sektorze publicznym i prywatnym). W pracy, ze 

wzgl du na przedmiot bada  (BIZ), do analiz przyj to pracowników najemnych w sektorze 

prywatnym. 
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Rys. 1.  Bezpo rednie inwestycje zagraniczne (BIZ) a liczba pracowników najemnych  

w sektorze prywatnym w Polsce w latach 2003-2013  

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Narodowego Banku Polskiego  

(dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokalnych (dot. zatrudnienia). 

Rys. 2.  Liczba pracowników najemnych w sektorze w Polsce w latach 2003-2013  

z liniow  funkcj  trendu

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

Rys. 3.  Zagraniczne inwestycje bezpo rednie w Polsce w latach 20003-2013  

z liniow  funkcj  trendu

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP. 
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Mo na powiedzie , e nap yw kapita u z tytu u bezpo rednich inwestycji 

zagranicznych wykazuje tendencj  o charakterze wielomianowej linii trendu 

stopnia drugiego (rys. 4). Jednak e w porównaniu z liczb  pracuj cych (pracow-

nicy najemni w sektorze prywatnym) dopasowanie wielomianowej linii trendu 

do danych prezentuj cych nap yw kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich

inwestycji zagranicznych w Polsce jest znacznie s absze (rys. 5). 

Rys. 4.  Zagraniczne inwestycje bezpo rednie w Polsce w latach 2003-2013  

z wielomianow  funkcj  trendu stopnia drugiego

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP. 

Rys. 5.  Liczba pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze prywatnym) w Polsce  

w latach 2003-2013 z wielomianow  funkcj  trendu stopnia drugiego

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 
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Rys. 6.  Dynamika zmian nap ywu kapita u z tytu u bezpo rednich inwestycji  

zagranicznych (BIZ) a dynamika zmian liczby pracuj cych

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) w Polsce w latach 2003-2013

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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Rys. 8.  Dynamika zmian nap ywu kapita u z tytu u bezpo rednich inwestycji  

zagranicznych z Europy a dynamika zmian liczby pracuj cych  

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) w Polsce w latach 2003-2013 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 

Rys. 9.  Bezpo rednie inwestycje zagraniczne z Europy a liczba pracuj cych  

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) w Polsce w latach 2003-2013  

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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cych w Polsce3 pokazuje, e 32% zmienno ci nap ywu kapita u z tytu u bezpo-

rednich inwestycji zagranicznych z Europy jest zale ne od liczby pracuj cych

w Polsce (pracownicy najemni w sektorze prywatnym) (rys. 10). 

Rys. 10.  Wielomianowa linia regresji nap ywu kapita u z tytu u bezpo rednich  

inwestycji zagranicznych z Europy do Polski wzgl dem liczby pracuj cych 

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) w Polsce w latach 2003-2013  

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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Rys. 11.  Wielomianowa linia regresji nap ywu kapita u z tytu u bezpo rednich  

inwestycji zagranicznych z ca ego wiata do Polski wzgl dem liczby  

pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze prywatnym)  

w Polsce w latach 2003-2013

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 

Rys. 12.  Dynamika przyrostu nap ywu kapita u z tytu u bezpo rednich inwestycji  

zagranicznych w Polsce a dynamika przyrostu liczby pracuj cych

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) w Polsce w latach 2003-2013  

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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Tabela 1.  Si a i kierunek zale no ci liniowej pomi dzy nap ywem kapita u z tytu u

bezpo rednich inwestycji zagranicznych w Polsce a liczb  pracuj cych

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) (l997-2013) 

Szereg skorelowany z badanym Warto  wspó czynnika korelacji 

Liczba pracuj cych ogó em 0,171 

Przyrosty liczby pracuj cych w Polsce 0,492 

Dynamika liczby pracuj cych w Polsce 0,514 

Dynamika przyrostu liczby pracuj cych w Polsce -0,100 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 

Rys. 13.  Wykresy rozrzutu korelacyjnego pomi dzy nap ywem kapita u do Polski  

z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicznych w Polsce a dynamik  liczb

pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze prywatnym) (dane empiryczne 

obejmuj  okres 1999-2013) 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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Przytoczona powy ej warto  wspó czynnika korelacji Pearsona sugeruje, 

e wyst puje rednia liniowa zale no  pomi dzy badanymi cechami. Liniowa 

funkcja regresji (y – dynamika liczby pracuj cych (pracownicy najemni w sekto-

rze prywatnym) w Polsce, x – nap yw kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich 

inwestycji zagranicznych w Polsce w mln euro): 

0,9612780,000004xˆ +=y .

Dynamika liczby pracuj cych do warto ci nap ywu kapita u pozwala wyprowa-

dzi  nast puj ce stwierdzenia (tabela 2): 

– je eli nap yw kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich inwestycji zagra-

nicznych w Polsce wzro nie o 1 mln euro, to dynamika liczby pracuj cych 

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) wzro nie o 0,0004%;  

– 24,83% zmienno ci dynamiki liczby pracuj cych (pracownicy najemni w sek-

torze prywatnym) zale y od nap ywu kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich 

inwestycji zagranicznych;  

– 75,17% zmienno ci dynamiki liczby pracuj cych (pracownicy najemni w sek-

torze prywatnym) zale y od innych czynników ni  nap yw kapita u do Polski  

z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicznych; 

– empiryczne warto ci dynamiki pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze 

prywatnym) w Polsce odchylaj  si  od warto ci teoretycznych uzyskanych na 

podstawie oszacowanej linii regresji rednio o 03,0± ;

– odchylenie standardowe reszt stanowi 2,87% redniego poziomu dynamiki 

liczby pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze prywatnym), co wskazuje 

na ma  zmienno  losow  wyst puj c  w oszacowanym równaniu regresji. 

Tabela 2.  Wynik regresji dynamiki liczby pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze 

prywatnym) do warto ci nap ywu kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich 

inwestycji zagranicznych w Polsce (w mln euro) (linia regresji Y do X, gdzie 

Y – dynamika liczby pracuj cych w Polsce (pracownicy najemni w sektorze 

prywatnym), X – nap yw kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich inwestycji 

zagranicznych w Polsce) 

Statystyki regresji Warto  statystyki 

Wielokrotno  R 0,498379 

R kwadrat 0,248382 

Dopasowany R kwadrat 0,185747 

B d standardowy 0,028685 

Obserwacje 14 
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cd. tabeli 2 

  df SS MS F Istotno  F 

Regresja 1 0,003263 0,003263 3,965552 0,069702 

Resztkowy 12 0,009874 0,000823    

Razem 13 0,013137     

Wspó -

czynniki 

B d

standar-

dowy 

t Stat 
Warto

– p 

Dolne

95% 

Górne

95% 

Dolne

95,0% 

Górne

95,0% 

Przeci cie 0,961278 0,020342 47,256429 0,000000 0,916957 1,005599 0,916957 1,005599 

Nap yw kapita-

u z tytu u

bezpo rednich 

inwestycji

zagranicznych

w Polsce 

0,000004 0,000002 1,991369 0,069702 0,000000 0,000008 0,000000 0,000008 

ród o: Obliczenia w asne. 

Dla przejrzysto ci zagadnienia przedstawiono równie  wyniki regresji warto-

ci nap ywu kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicznych 

(w mln euro) do dynamiki liczby pracuj cych (pracownicy najemni w sektorze 

prywatnym). 

Linia regresji ma posta  (tabela 3):   

x = 67151,76y – 56927,03, 

gdzie:

x –  dynamika liczby pracuj cych w Polsce (pracownicy najemni w sektorze 

prywatnym),  

y –  nap yw kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicznych 

w Polsce (w mln euro).  

Tabela 3.  Wynik regresji warto ci nap ywu kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich 

inwestycji zagranicznych (w mln euro) do dynamiki liczby pracuj cych

(pracownicy najemni w sektorze prywatnym) (linia regresji X do Y,  

gdzie X – dynamika liczby pracuj cych w Polsce (pracownicy najemni  

w sektorze prywatnym), Y – nap yw kapita u do Polski z tytu u bezpo rednich 

inwestycji zagranicznych w Polsce) 

Statystyki regresji Warto  statystyki 

Wielokrotno  R 0,498379 

R kwadrat 0,248382 

Dopasowany R kwadrat 0,185747 

B d standardowy 3865,077710 

Obserwacje 14 
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cd. tabeli 3 

 df SS MS F Istotno  F 

Regresja 1 59 240 684,213702 59 240 684,213702 3,965552 0,069702 

Resztkowy 12 179 265 908,429387 14 938 825,702449   

Razem 13 238 506 592,643089    

Wspó -

czynniki 

B d

standardo-

wy

t Stat 
War-

to  – p

Dolne

95% 

Górne

95% 

Dolne

95,0% 

Górne

95,0% 

Przeci cie -56 927,03 33 696,71 -1,69 0,12 -13 0345,85 16 491,79 -130 345,85 16 491,79 

Nap yw kapi-

ta u z tytu u

bezpo rednich 

inwestycji

zagranicznych

w Polsce 

67 151,73 33 721,38 1,99 0,07 -6320,86 140 624,31 -6320,86 140 624,31 

ród o:  Obliczenia w asne. 

2.  Zatrudnienie w spó kach z kapita em zagranicznym 

W Polsce liczba spó ek z kapita em zagranicznym, tj. podmiotów, które po-

siadaj  kapita  zagraniczny na koniec roku, ros a w latach 2003-2013 rednio-

rocznie o 5,448%. Najwi ksza liczba spó ek z kapita em zagranicznym by a

w 2013 r., a najmniejsza w 2003 r. (rys. 14, tabela 5). Z wyj tkiem 2003 r. w ród

spó ek z kapita em zagranicznym dominowa y spó ki zatrudniaj ce do 9 osób 

(tabela 4). 

Rys. 14.  Podmioty z udzia em kapita u zagranicznegoa w Polsce w latach 2003-2013b

a  Podmioty bior ce udzia  w badaniu podmiotów z kapita em zagranicznym i posiada-

j ce kapita  zagraniczny na koniec roku. 
b Prezentowane dane nie uwzgl dniaj  podmiotów prowadz cych dzia alno  bankow ,

maklersk , ubezpieczeniow  oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, Naro-

dowych Funduszy Inwestycyjnych, szkó  wy szych, gospodarstw indywidualnych  

w rolnictwie, a tak e samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej i insty-

tucji kultury posiadaj cych osobowo  prawn .

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
2003

2004

2005

2006

2007

20082009

2010

2011

2012

2013



Oskar Jarus 66 

Tabela 4.  Podmioty z udzia em kapita u zagranicznego w Polsce w latach 2003-2013 

wed ug wielko ci podmiotu 

Rok 
Klasa wielko ci podmiotu 

0-9 10-49 50-249 250 i wi cej 

2003 9003 3512 2088 768 

2004 9257 3603 2117 839 

2005 9860 3856 2221 900 

2006 10 652 4009 2346 1008 

2007 10 905 4035 2467 1108 

2008 12 764 4509 2645 1174 

2009 13 946 4491 2615 1124 

2010 14 740 4507 2638 1193 

2011 16 445 4574 2672 1219 

2012 17 301 4673 2715 1225 

2013 17 547 4641 2682 1258 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

Liczba zarejestrowanych spó ek z kapita em zagranicznym w 2013 r. wzro-

s a o 10 757 w stosunku do 2003 r. Zatem w 2013 r. liczba spó ek z kapita em 

zagranicznym stanowi a 169,98% liczby spó ek z kapita em zagranicznym  

w 2003 r. (tabela 5). 

Tabela 5.  Dynamika spó ek z udzia em kapita u zagranicznego

w Polsce w latach 2003-2013

Rok 

Liczba podmiotów  

z udzia em kapita u

zagranicznego

Dynamika w stosunku do roku 

2003 2008 2011 2012 

2003 15 371 100,000% 72,876% 61,706% 59,315% 

2004 15 816 102,895% 74,986% 63,493% 61,033% 

2005 16 837 109,537% 79,826% 67,591% 64,973% 

2006 18 015 117,201% 85,412% 72,320% 69,518% 

2007 18 515 120,454% 87,782% 74,328% 71,448% 

2008 21 092 137,219% 100,000% 84,673% 81,392% 

2009 22 176 144,272% 105,139% 89,024% 85,575% 

2010 23 078 150,140% 109,416% 92,646% 89,056% 

2011 24 910 162,058% 118,102% 100,000% 96,126% 

2012 25 914 168,590% 122,862% 104,031% 100,000% 

2013 26 128 169,982% 123,876% 104,890% 100,826% 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych.  
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W 2013 r. na 10 tys. mieszka ców przypada o ok. 7 podmiotów z kapita em

zagranicznym, podczas gdy w 2003 r. 4 spó ki na 10 tys. mieszka ców. Na rys. 15 

wida  wyra nie, e tendencja jest wzrostowa. Zatem z roku na rok liczba podmio-

tów z kapita em zagranicznym wzrasta a w Polsce o 5,45% na 10 tys. mieszka ców.

Rys. 15.  Liczba podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego  

na 10 tys. mieszka ców w Polsce w 2013 r. 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

Najwi ksze tempo zmian w zakresie liczby podmiotów z kapita em zagra-

nicznym przypadaj cych na 10 tys. mieszka ców (w latach 2003-2013) by o

w województwie podlaskim – wzrost o 7,92% redniorocznie, natomiast naj-

ni sze w województwie warmi sko-mazurskim – wzrost o 0,49% redniorocz-

nie (rys. 16). 

Dane przedstawione w tabeli 6 pokazuj , e w 2013 r. najwi cej podmiotów 

z kapita em zagranicznym przypadaj cych na 10 tys. mieszka ców by o w wo-

jewództwie mazowieckim. Od 2003 r. mo na zauwa y  sukcesywn  tendencj

wzrostow  w zakresie liczby podmiotów z kapita em zagranicznym przypadaj -

cych na 10 tys. mieszka ców.
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Rys. 16.  Tempo zmian liczby podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego

przypadaj cych na 10 tys. mieszka ców z podzia em na województwa

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

Tabela 6. Podmioty z udzia em kapita u zagranicznego na 10 tys. mieszka ców

z podzia em na województwa

Województwo 
Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ódzkie 2,5 2,7 2,8 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 

Mazowieckie 9,6 9,8 10,7 11,5 11,4 14,6 15,6 16,3 17,9 18,8 19,0 

Ma opolskie 2,5 2,6 2,8 3,3 3,4 3,8 4,2 4,4 4,7 4,9 4,9 

l skie 3,4 3,5 3,5 3,7 4,0 4,1 4,3 4,5 4,9 5,1 5,2 

Lubelskie 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 

Podkarpackie 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 

Podlaskie 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 

wi tokrzyskie 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 

Lubuskie 5,9 6,3 6,8 7,1 7,9 7,7 7,6 7,6 7,9 7,5 7,2 

Wielkopolskie 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 5,7 5,8 6,0 6,4 6,6 6,6 
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cd. tabeli 6            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dolno l skie 5,8 6,1 6,3 6,8 7,1 7,3 7,7 7,8 8,1 8,2 8,1 

Opolskie 4,0 3,9 4,0 4,1 4,4 4,5 4,5 4,6 4,9 5,0 4,9 

Kujawsko-

-pomorskie 
2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 

Pomorskie 4,1 4,3 4,7 5,1 5,4 5,5 5,7 5,5 5,9 6,1 6,2 

Warmi sko- 

-mazurskie 
2,0 1,9 1,9 1,9 1,7 2,0 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

2.1.  Dynamika rozwoju spó ek z kapita em zagranicznym  
i liczby pracuj cych w nich osób 

Liczba nowo powsta ych podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego 

wzrasta a w latach 2003-2013 rednio z roku na rok o 2,354%, podczas gdy licz-

ba pracuj cych w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego wzrasta a dwa 

razy szybciej, tzn. o 4,755% z roku na rok. 

Rys. 17.  Zestawienie dynamiki podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego  

oraz dynamiki liczby pracuj cych w podmiotach  

z udzia em kapita u zagranicznego  

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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Rys. 18.  Zestawienie dynamiki szeregu prezentuj cego nowo powsta e podmioty  

z udzia em kapita u zagranicznego oraz dynamiki liczby pracuj cych  

w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 

Rys. 19.  Zestawienie dynamiki szeregu prezentuj cego nowo powsta e podmioty  

z udzia em kapita u zagranicznego, dynamiki liczby pracuj cych

w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego, dynamiki szeregu  

prezentuj cego pracuj cych ogó em w Polscea

a W pracy pod poj ciem pracuj cych ogó em w Polsce rozumie si  pracowników na-

jemnych pracuj cych w sektorze prywatnym.

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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Tabela 7.  Dynamika podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego oraz liczby  

pracuj cych w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego  

w stosunku do 2003 r.

Rok 

Dynamika w stosunku do 2003 r. 

Podmioty z udzia em  

kapita u zagranicznego 

Nowo powsta e podmioty 

z udzia em kapita u

zagranicznego

Liczba pracuj cych  

w podmiotach 

 z udzia em kapita u

zagranicznego

2003 100,000% 100,000% 100,000% 

2004 102,895% 136,798% 108,688% 

2005 109,537% 151,455% 115,900% 

2006 117,201% 174,116% 128,330% 

2007 120,454% 159,771% 142,046% 

2008 137,219% 137,214% 149,661% 

2009 144,272% 102,287% 142,721% 

2010 150,140% 110,499% 148,364% 

2011 162,058% 128,794% 153,067% 

2012 168,590% 145,218% 153,527% 

2013 169,982% 126,195% 159,124% 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 

Tabela 8.  Dynamika podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego oraz liczby  

pracuj cych w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego  

w stosunku do 2005 r. 

Rok 

Dynamika w stosunku do 2005 r. 

Podmioty z udzia em kapita u

zagranicznego

Nowo powsta e podmioty z 

udzia em kapita u zagranicz-

nego 

Liczba pracuj cych w pod-

miotach z udzia em kapita u

zagranicznego 

2003 91,293% 66,026% 86,282% 

2004 93,936% 90,323% 93,778% 

2005 100,000% 100,000% 100,000% 

2006 106,996% 114,962% 110,725% 

2007 109,966% 105,491% 122,559% 

2008 125,272% 90,597% 129,130% 

2009 131,710% 67,536% 123,142% 

2010 137,067% 72,958% 128,011% 

2011 147,948% 85,038% 132,069% 

2012 153,911% 95,882% 132,465% 

2013 155,182% 83,322% 137,295% 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia). 
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Tabela 9.  Dynamika podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego oraz liczby  

pracuj cych w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego  

w stosunku do 2008 r. 

Rok 

Dynamika w stosunku do 2008r. 

Podmioty z udzia em  

kapita u zagranicznego 

Nowo powsta e podmioty  

z udzia em kapita u

zagranicznego

Liczba pracuj cych  

w podmiotach z udzia em 

kapita u zagranicznego 

2003 72,876% 72,879% 66,818% 

2004 74,986% 99,697% 72,623% 

2005 79,826% 110,379% 77,442% 

2006 85,412% 126,894% 85,747% 

2007 87,782% 116,439% 94,912% 

2008 100,000% 100,000% 100,000% 

2009 105,139% 74,545% 95,363% 

2010 109,416% 80,530% 99,134% 

2011 118,102% 93,864% 102,276% 

2012 122,862% 105,833% 102,583% 

2013 123,876% 91,970% 106,323% 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z NBP (dot. BIZ) oraz Banku Danych Lokal-

nych (dot. zatrudnienia).

Uj cie regionalne  

W uj ciu wojewódzkim mo emy odnotowa  nast puj ce fakty: 

1) Najwi ksze tempo wzrostu nowo powsta ych podmiotów z udzia em kapita u

zagranicznego by o w województwie podlaskim – 11,069% redniorocznie  

w okresie 2003-2013.  

Rys. 20.  Liczba podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego  

w województwie podlaskim  

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 
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2) Du e tempo wzrostu nowo powsta ych podmiotów z udzia em kapita u zagra-

nicznego w województwie podlaskim by o skorelowane z tempem osób po-

dejmuj cych prac  po raz pierwszy, ale ujemnie. Tempo osób podejmuj cych 

prac  po raz pierwszy wi za o si  ze redniorocznym spadkiem o 2,892%.  

Tabela 10. Zwi zki korelacyjne w województwie podlaskim

Wyszczególnienie
Nowo powsta e podmioty  

z udzia em kapita u zagranicznego

Liczba pracuj cych w podmiotach 

z udzia em kapita u zagranicznego 

Nowo powsta e podmioty  

z udzia em kapita u zagranicznego 
1,000 0,483 

Liczba pracuj cych 0,483 1,000 

Pracuj cy podejmuj cy prac

po raz pierwszy 
-0,416 -0,106 

Liczba pracuj cych w podmiotach 

z udzia em kapita u zagranicznego 
0,483 1,000 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

3) Wzrost nowych podmiotów z kapita em zagranicznym w województwie pod-

laskim o 1 podmiot by  zwi zany ze spadkiem liczby pracuj cych podejmu-

j cy prac  po raz pierwszy w województwie podlaskim o 156 osób. 

Tabela 11.  Tempo zmian podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego oraz liczby 

pracuj cych w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego  

w wybranych województwach

Województwo 
Podmioty z udzia em 

kapita u zagranicznego 

Nowo powsta e

podmioty z udzia em 

kapita u zagranicznego 

Liczba pracuj cych  

w podmiotach  

z udzia em kapita u

zagranicznego

1 2 3 4 

ódzkie 5,218% 1,840% 8,552% 

Mazowieckie 7,470% 4,649% 3,549% 

Ma opolskie 7,341% 4,138% 4,239% 

l skie 3,969% 1,403% 7,646% 

Lubelskie 2,953% 12,509% 4,787% 

Podkarpackie 6,569% 8,933% 2,049% 

Podlaskie 7,596% 11,069% 2,391% 

wi tokrzyskie 0,735% -5,881% 1,136% 

Lubuskie 2,131% -6,460% 3,101% 

Wielkopolskie 5,767% -1,048% 7,603% 
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cd. tabeli 11    

1 2 3 4 

Dolno l skie 3,532% -2,105% 6,785% 

Opolskie 1,536% 0,000% 3,793% 

Kujawsko-pomorskie 3,440% 5,090% 2,970% 

Pomorskie 4,716% 2,766% 1,996% 

Warmi sko-mazurskie 0,511% -1,048% -3,944% 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych.

2.2.  Analiza podmiotów z kapita em zagranicznym wed ug sekcji PKD 

Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym w latach 2009-2013 ros a

z roku na rok o 4,19%, podczas gdy liczba pracuj cych w spó kach z kapita em 

zagranicznym ros a redniorocznie o 2,76%.

Najwi kszy rednioroczny wzrost podmiotów z kapita em zagranicznym  

(w okresie 2009-2013) odnotowano w sekcji „Administrowanie i dzia alno

wspieraj ca”. Natomiast w przypadku liczby pracuj cych w spó kach z kapita-

em zagranicznym najwi kszy rednioroczny wzrost odnotowano w sekcji „Wy-

twarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, par  wodn  i gor c  wo-

d ” (tabela 12). 

Tabela 12.  Tempo zmian w latach 2009-2013 liczby podmiotów z kapita em  

zagranicznym oraz liczby pracuj cych w spó kach z kapita em  

zagranicznym wed ug podzia u sekcji PKD 

Sekcje PKD 

Tempo zmian 

liczby podmiotów 

z kapita em  

zagranicznym 

liczby pracuj cych 

w spó kach

z kapita em  

zagranicznym 

1 2 3 

Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo 4,58% 2,76% 

Przemys  -19,78% -1,99% 

Górnictwo i wydobywanie 14,83% -48,23% 

Przetwórstwo przemys owe 1,45% -8,42% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz,  

par  wodn  i gor c  wod
16,53% 2,27% 

Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami;  

rekultywacja 
3,20% -6,89% 

Budownictwo 1,53% 1,99% 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 4,50% -1,42% 

Transport i gospodarka magazynowa 3,72% 3,58% 
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cd. tabeli 12 

1 2 3 

Zakwaterowanie i gastronomia 4,62% 5,54% 

Informacja i komunikacja 9,63% -3,96% 

Dzia alno  finansowa i ubezpieczeniowa 6,75% 0,52% 

Obs uga rynku nieruchomo ci 3,50% 1,86% 

Dzia alno  profesjonalna, naukowa i techniczna 5,02% 2,65% 

Administrowanie i dzia alno  wspieraj ca 6,11% 5,98% 

Edukacja 3,46% 12,94% 

Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna 9,11% -8,21% 

Dzia alno  zwi zana z kultur , rozrywk  i rekreacj  11,55% 3,08% 

Pozosta a dzia alno  us ugowa 4,90% -1,86% 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Rys. 21.  Odsetek podmiotów oraz liczby pracuj cych w spó kach z kapita em  

zagranicznym w poszczególnych sekcjach przemys u w 2013 r.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

W sekcji „Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo” liczba podmiotów  

z kapita em zagranicznym oraz liczba pracuj cych w 2010, 2011, 2012 i 2013 r. 

wykazywa a tendencj  wzrostow  w stosunku do roku poprzedniego. Jedynie  

w 2011 r. w stosunku do 2010 r. nast pi  spadek liczby pracuj cych w spó kach

z kapita em zagranicznym, tzn. liczba pracuj cych w spó kach z kapita em za-

granicznym w 2011 r. stanowi a 90,13% liczby pracuj cych w spó kach z kapita-

em zagranicznym w 2010 r. (tabele 18, 19, 20).  
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Tabela 13.  Dynamika (w stosunku do roku poprzedniego) liczby podmiotów  

z kapita em zagranicznym oraz liczby pracuj cych w spó kach z kapita em 

zagranicznym w sekcji „Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo” 

Rok 
Dynamika w stosunku do roku poprzedniego 

liczby podmiotów liczby pracuj cych 

2010 103,83% 100,69% 

2011 105,13% 90,13% 

2012 108,23% 100,81% 

2013 101,27% 100,87% 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Tabela 14.  Dynamika liczby podmiotów z kapita em zagranicznym oraz liczby  

pracuj cych w spó kach z kapita em zagranicznym w sekcji „Rolnictwo,  

le nictwo, owiectwo i rybactwo” w poszczególnych latach  

w stosunku do 2009 r.

Rok 
Dynamika w stosunku do roku poprzedniego 

liczby podmiotów liczby pracuj cych 

2009 100,00% 100,00% 

2010 103,83% 100,69% 

2011 109,15% 90,76% 

2012 118,14% 91,49% 

2013 119,63% 92,29% 

ród o:  Ibid. 

Tabela 15.  Dynamika liczby podmiotów z kapita em zagranicznym oraz liczby  

pracuj cych w spó kach z kapita em zagranicznym w sekcji „Rolnictwo,  

le nictwo, owiectwo i rybactwo” w poszczególnych latach  

w stosunku do 2010 r.  

Rok 
Dynamika w stosunku do roku poprzedniego 

liczby podmiotów liczby pracuj cych 

2009 96,31% 99,31% 

2010 100,00% 100,00% 

2011 105,13% 90,13% 

2012 113,78% 90,86% 

2013 115,22% 91,66% 

ród o:  Ibid. 



Bezpo rednie inwestycje zagraniczne a zatrudnienie w Polsce… 77 

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazuj  na niejednoznaczny wp yw bez-

po rednich inwestycji zagranicznych na kszta towanie si  poziomu i struktury 

zatrudnienia w Polsce w badanym okresie. W ró nych latach tego okresu wp yw

BIZ na rynek pracy by  ró ny. 

– Pomi dzy nap ywem kapita u z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicz-

nych w Polsce a przyrostem liczby pracuj cych (pracownicy najemni w sek-

torze prywatnym) we wszystkich sektorach w Polsce istnieje umiarkowana 

zale no  liniowa w kierunku dodatnim. Wraz ze wzrostem nap ywu kapita u

do Polski z tytu u bezpo rednich inwestycji zagranicznych zwi ksza si

w umiarkowanym stopniu liczba pracuj cych w Polsce. 

– W Polsce liczba spó ek z kapita em zagranicznym, tj. podmiotów, które po-

siadaj  kapita  zagraniczny na koniec roku, ros a w latach 2003-2013 red-

niorocznie o 5,448%. Najwi ksza liczba spó ek z kapita em zagranicznym 

by a w 2013 r., a najmniejsza w 2003 r. 

– Liczba nowo powsta ych podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego 

wzrasta a w latach 2003-2013 rednio z roku na rok o 2,354%,  podczas gdy 

liczba pracuj cych w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego wzrasta-

a dwa razy szybciej, tzn. o 4,755% z roku na rok. 

– Najwi kszy rednioroczny wzrost podmiotów z kapita em zagranicznym  

(w badanym okresie) odnotowano w sekcji „Administrowanie i dzia alno

wspieraj ca”, natomiast w odniesieniu do liczby pracuj cych najwy szy

rednioroczny wzrost odnotowano w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie  

w energi  elektryczn , gaz, par  wodn  i gor c  wod ”.

– W sekcji „Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo” liczba podmiotów  

z kapita em zagranicznym i liczba pracuj cych w latach 2010-2013 wykazy-

wa a tendencj  wzrostow  w stosunku do roku poprzedniego. Wyj tkiem by

rok 2011, w którym w stosunku do roku poprzedniego nast pi  spadek liczby 

pracuj cych w spó kach z kapita em zagranicznym.

Korporacje transnarodowe i ich filie wp ywaj  w istotny sposób (bezpo-

redni lub po redni, pozytywny lub negatywny) na rynek pracy. W literaturze 

przedmiotu podnosi si  cz sto ich du y wp yw na kreacj  zatrudnienia i podno-

szenie jako ci si y roboczej.  

Nale y podkre li , e efekty nap ywu BIZ dla rynku pracy kraju przyjmuj -

cego nie s  jednoznaczne ani na gruncie teorii, ani wyników bada  empirycz-

nych. Efekty te zale  bowiem od wielu uwarunkowa  specyficznych i uniwer-

salnych rynku pracy. Du  trudno ci  jest te  identyfikacja i mierzenie efektów 
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rozpowszechniania si  transferowanej przez BIZ wiedzy i technologii (efekty 

spillover), które maj  du y wp yw na rynek pracy.  

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne maj  w Polsce – na tle innych krajów – 

du e znaczenie. W rankingu 79 krajów uszeregowanych wed ug roli, jak  pe ni

BIZ w ich gospodarkach, przygotowanym przez UNCTAD (Konferencja Naro-

dów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) wed ug danych z 2009 r., Polska zaj-

muje w cznej klasyfikacji pokazuj cej znaczenie bezpo rednich inwestycji za-

granicznych w gospodarce szóste miejsce [World Investment Report 2012]. 

Warto doda , e Niemcy lokuj  si  w tym rankingu na 30. miejscu, Wielka 

Brytania na 15., Francja na 39., W ochy na 32. miejscu. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND EMPLOYMENT  
IN POLAND IN THE YEARS 2003-2013 

Summary: The subject of the study are the effects of FDI on the labour market in Po-

land, in particular, quantity effect on employment (number of workplaces). The author 

attempted to recognize the correlation between the inflow of capital for foreign direct 

investments in Poland and employment in the analyzed period. The article presents the 

various aspects of the brief, empirical characteristics of companies with foreign capital 

in Poland. The dynamics of the establishment of companies with foreign capital has been 

compiled with the dynamics of employment. The problem has been presented also by the 

regional embrace. The results of the analysis indicate ambiguous impact of foreign direct 

investment on the level and structure of employment in Poland in the analyzed period. 

The quantitative effect of employment was different in various years of this period.  

Keywords: foreign direct investments, transnational corporations, capital inflow, com-

panies with foreign capital, labour market, employment. 


