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Wprowadzenie 

Międzynarodowe transfery kapitałowe są od wielu lat uważane za dźwignię rozwoju 

gospodarki światowej. Kryzys finansowy lat 2008 – 2012 przyniósł dla bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych (BIZ)  konsekwencje w postaci ewidentnego ich przyhamowania. 

Artykuł ma na celu  podsumowanie reakcji ze strony BIZ napływających do poszczególnych, 

wybranych grup krajów na zjawiska kryzysowe. 

Tendencje ruchów kapitałowych osadzono na bazie ukazania pozytywnych 

i negatywnych stron transferu BIZ. 

Takie spojrzenie powiązane jest z pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami  

wynikającymi  z transferów BIZ  zarówno dla eksporterów kapitału jak i dla krajów 

przyjmujących  (goszczących). 

Dla potrzeb oceny przepływów a szczególnie dla określenia poziomu ich wrażliwości na 

koniunkturę racjonalne jest skoncentrowanie się na determinantach  tworzących  klimat 

inwestycyjny w krajach docelowych BIZ . Ma to pierwszoplanowe znaczenie w latach  

początkowych  kryzysu finansowego  co w artykule zostało wyraźnie podkreślone.  

Wiele o tendencjach przepływu BIZ mówi ukazane w artykule dynamika zmian 

w odniesieniu do poszczególnych grup krajów. Oddzielnie ukazano dynamikę w krajach 

wysoko rozwiniętych, z których wyodrębniono kraje Unii  Europejskiej oraz kraje 

kwalifikowane jako rozwijające się Azji, Afryki i Ameryki łacińskiej. 

 

 

1. Korzyści i zagrożenia wynikające z ekspansji kapitału w postaci BIZ 

Jednym z najsilniejszych przejawów współczesnych procesów ekspansji biznesu w sferę 

międzynarodową jest transfer kapitałów w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.  

Formami BIZ  oprócz stuprocentowego tworzenia przedsiębiorstwa macierzystego w postaci 

geenfields są: 
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 zakładanie filii, 

 zakładanie oddziałów, 

 wchodzenie w fuzje egalitarne,  

 przejęcia wrogie lub przyjazne. 

 

Oprócz wymienionych form ekspansji należy wymienić międzynarodowe transfery 

pozainwestycyjne, głównie1: 

 transfery licencji, 

 umowy offshoringowe, 

 umowy franchisingowe, 

 umowy na poddostawy (subcontracting). 

 tworzenie konsorcjów o profilu działalności charakterystycznym dla danego 

regionu. 

Transfery pozainwestycyjne nie są przedmiotem poniższej analizy. Bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne są efektem wyboru między eksportem określonych towarów i usług 

a dokonaniem transferu kapitałowego. Celem podjęcia działalności produkcyjnej w kraju 

przyjmującym (goszczącym). Elementem decydującym jest rozważenie pozytywnych 

i negatywnych stron obu przedsięwzięć. 

Korzyści podejmowania BIZ obejmują następujące aspekty2: 

 niższe koszty pracy a szczególnie wynagrodzeń pracowników; 

 lepsze warunki konkurencji na obcym rynku w porównaniu z krajowym; 

 większa siła nabywcza rynku zagranicznego; 

 niewielki stopień ryzyka walutowego;  

 większa dostępność źródeł surowcowych i niższy koszt pozyskania surowców; 

 wydajniejsza infrastruktura logistyczno–transportowa; 

 przychylniejszy system podatkowy; 

 mniejszy stopień zbiurokratyzowania procedur towarzyszących inwestycji; 

                                                           
1 Wymienione formy przede wszystkim dotyczą rynku europejskiego oraz północno amerykańskiego, co 

podkreślone jest w: Z. Dworzecki,W. Mierzejewska (red), Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach 

kryzysu, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015, s.124-129. 
2 Może to dotyczyć też sytuacji mniej rygorystycznego przestrzegania prawa, niższych kar za naruszenie przepisów 

zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. 
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 bardziej przejrzysty i uproszczony system prawny wewnątrz kraju goszczącego 

w porównaniu z macierzystym (ten element najbardziej dotyczy stopnia liberalizacji 

przepisów związanych z ochroną środowiska). 

 

Zagrożenia podejmowania BIZ dotyczą głównie następujących sfer3: 

 ograniczenia dla transferu zysków; 

 ryzyko polityczne wynikające z braku stabilizacji w tej dziedzinie, co skutkować 

może nawet groźbą nacjonalizacji newralgicznych branż (np. sektora 

wydobywczego, transportowego czego dowodzą nierzadkie przykłady występujące 

w gospodarce światowej); 

 podważanie wizerunku wchodzących przedsiębiorstw przez potencjalnych 

konkurentów; 

 konieczność podniesienia kwalifikacji zawodowych zatrudnionej kadry z kraju 

przyjmującego (goszczącego) co może znacznie podnieść koszty wejścia. 

 

2. Uwarunkowania  i wartość międzynarodowych przepływów BIZ  w okresie 

kryzysu finansowego  

W okresie ostatniego wielkiego kryzysu finansowo gospodarczego lat 2008 - 2014 

zaobserwowano nagłe i znaczne wyhamowanie w skali światowej tego procesu w latach 2008 

– 2012, by po okresie regresu powrócić do tendencji wzrostowych, notowanych już pod koniec 

2012 roku a kontynuowanych i nasilonych w latach 2013 – 2015. Dane szacunkowe wskazują, 

iż w dopiero w 2015 roku  sumy transferu BIZ w skali światowej   zbliżyły się do najlepszego 

okresu, to jest do wartości z 2007 roku. Ewolucja wartości BIZ została ukazana w tabeli 1. Jak 

wynika z tabeli 1., w okresie pokryzysowym dopiero rok 2015 przynosi przekroczenie wartości 

transferów kapitałowych w postaci BIZ. Zastanawia jednakże spadek ich wysokości w latach 

2011 – 2014. Przyczyny są stosunkowo proste do zdiagnozowania. Niewątpliwie niepokoje 

natury politycznej zaowocowały zmniejszeniem  zainteresowania inwestycjami zagranicznymi. 

Inwestorzy obawiając się dalszej eskalacji terroryzmu i zmian ustawodawczych zachowali 

pewną wstrzemięźliwość. 

                                                           
3 Patrz szerzej J. Rymarczyk (red), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, s.113 i nast. 

oraz J. Rymarczyk (red), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2005, s. 30-32. 
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Tabela 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  w latach 2007 – 2015; przepływów w mld USD 

Lp. Lata 

Wartość 

(mld USD) 

Dynamika 

(rok poprzedni 

= 100) 

Dynamika 

(rok 2007 = 100) 

1.  2007 1 872 100,0 100,0 

2.  2008 1 490 -20,4 -20,4 

3.  2009 1 187 -20,3 -36,6 

4.  2010 1 328 11,9 -29,0 

5.  2011 1 565 17,7 -16,4 

6.  2012 1 403 -10,4 -25,1 

7.  2013 1 467 4,5 -21,6 

8.  2014 1 228 16,3 -34,4 

9.  2015 1 990 62,0 6,3 

X - za rok 2015 dane szacunkowe UNCTAD oraz World Business Report, Washington – New York 2014, s. 17.  

Źródło : obliczenia i opracowanie własne na podstawie: World Investment Report, United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), New York 2012, 2014, Tables  number  1.1.. – 1.3. World, Economy, 

Years. 

 

Do sytuacji tej jednakże przyzwyczajono się, stąd też tak istotny skok wartości 

przepływów kapitałowych w 2015 roku. 

Na bazie przedstawionych wyżej korzyści i zagrożeń można dokonać pewnych 

reasumpcji związanych z czynnikami określającymi motywy transferów kapitałowych. 

Pozwala to spojrzeć na BIZ z nieco innego punktu widzenia i dokonać ich podziału według 

odmiennych kryteriów. Tradycyjne determinanty przepływów kapitałowych w postaci BIZ są 

związane  zarówno z motywami podejmowania ich przez inwestorów jak i wynikają tzw. 

klimatu inwestycyjnego w krajach goszczących4. 

Do tych pierwszych zalicza się przede wszystkim czynniki rynkowo – kosztowe takie jak5: 

                                                           
4 Cz. Pilarska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie, seria: Monografie, Kraków 2006, s. 11 i nast. 
5 K. Przybylska, Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria: Monografie, nr 144, Kraków 2001, s. 18 i nast.;  

patrz także D. Wawrzyniak, Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Gospodarka 

Narodowa nr 4/2010 
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 chłonność rynku rozumiana jako wielkość populacji pomnożona przez dochody 

indywidualne co daje obraz siły nabywczej reprezentowanej przez ten rynek; 

 możliwości rozwoju (zwiększania siły nabywczej) rynku w kilkuletniej 

perspektywie; 

 stosowanie barier dla wywozu kapitału; 

 dostęp do zasobów naturalnych 

 poziom kosztów produkcji; 

 wysokość kosztów pracy; 

 koszty pozyskiwania kapitału; 

 system prawny a w szczególności finansowo- podatkowy 

 kwalifikacje pracowników; 

 dostęp do nowych technologii generowanych przez ośrodki badawczo rozwojowe; 

 możliwości współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami;  

 poziom ryzyka inwestycyjnego i prognozowana kondycja finansowa 

przedsiębiorstwa wchodzącego w transfer kapitałowy w postaci BIZ (na podstawie 

badań scoringowych kształtowania się ROE, ROA ROI) 6.  

 

Klimat inwestycyjny krajów goszczących tworzony jest przez7: 

 stabilność ekonomiczno–polityczną; 

 stopień zbiurokratyzowania administracyjnego związanego z zasadami  

przyjmowania firm zagranicznych  a więc standardy postępowania władz  wobec 

obcych inwestorów  

 regulacje prawne BIZ; 

 przynależność kraju goszczącego do międzynarodowych ugrupowań integracyjnych 

i organizacji ekonomicznych; 

 stosowanie barier celnych i poza taryfowych dla eksportu i importu towarów i usług; 

 system bodźców inwestycyjnych; 

                                                           
6 Szerzej na temat analizy scoringowej i wskaźników ROA, ROE, ROI w: B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza 

finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 oraz J. Czekaj, Z. Dresler, 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009,oraz Podstawy zarządzania finansami 

przedsiębiorstw – podstawy teorii, pdf, Kraków 2013.  
7 J.H. Dunning , Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of 

Policies, [w:] B.Tungodden,N. Stern, I. Kolstad (ed.),  Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and 

Globalization,World Bank, Washington – New York 2004, s. 23-27. 



 

6 
 

 rozwój infrastruktury towarzyszącej inwestycjom (transportowo-drogowej,   

telekomunikacyjnej, informatycznej); 

 rozwój sektora bankowego pośredniczącego w rozliczeniach międzynarodowych; 

 działalność lokalnych firm marketingowych i stosowane przez nie nowoczesne 

formy  promocji. 

 

Jak wynika z wyżej przytoczonych uwarunkowań, dotychczas czynniki polityczne 

w dużym stopniu były marginalizowane i nie wpływały istotnie na wielkość BIZ, jednakże 

utrzymywanie się a nawet eskalacja skrajnie wrogich działań często o podłożu religijnym 

sugeruje dużą trwałość towarzyszących im tendencji natury politycznej co przekłada się 

również na sferę ekonomiczną. Można więc wyciągnąć wniosek, iż podstawową – 

a w skrajnych przypadkach  nawet jedyną -  determinantą lokalizacji zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich stają się czynniki stricte polityczne. 

 

3. Ewoluowanie  wartości  BIZ napływających  do wybranych grup krajów   

Instrumentem, który służy pomiarowi natężenia ekspansji w postaci BIZ jest nie tylko 

wielkość przepływów w skali ogólnoświatowej ale także w odniesieniu do konkretnych  krajów 

a szczególne do grup krajów o podobnym poziome rozwoju gospodarczego. Dane dotyczące 

wielkości tych przepływów służą do oceny stopnia atrakcyjności inwestycyjnej państw 

goszczących  (przyjmujących) obce kapitały. O przewadze konkurencyjnej i sile inwestycyjnej 

krajów pochodzenia kapitału świadczy natomiast działalność gospodarcza poza krajem 

macierzystym8. 

W związku z powyższym racjonalna jest analiza poziomu napływu BIZ w odniesieniu 

do wybranych grup krajów: gospodarczo rozwinięte, kraje Unii Europejskiej, kraje 

rozwijające się9. Ewolucję napływu BIZ w wybranych grupach krajów ukazuje tabela 2. 

 

Tabela 2. Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do poszczególnych grup krajów 

w latach 2007 – 2014 w mld USD 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kraje rozwinięte 1 310 1 020 606 618 748 678 697 499 

                                                           
8 R. Oczkowska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy – Strategie – 

Tendencje, Difin, Warszawa 2013, s.214. 
9 Ibidem, s.242-243. 
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Kraje UE 854 542 356 318 421 401 325 288 

Kraje rozwijające 

się 
574 650 519 617 684 639 671 681 

Kraje Azji 350 380 315 384 423 401 428 465 

Kraje Afryki 51 58 53 43 44 56 54 54 

Kraje Am. 

Łacińskiej 
172 209 150 187 217 178 186 159 

Kraje 

transformacji 
91 121 72 74 92 85 99 48 

Źródło: World Investment Report, UNCTAD, New York 2012, 2015, Table 1.1., Countries. 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2. wartość napływu BIZ do krajów  rozwiniętych 

spadła  od czasu bezpośrednio przedkryzysowego (tj. od roku 2007). 

ponad trzy i półkrotnie w roku 2014, jednakże w międzyczasie tj.  w 2011 roku była to 

tylko dwukrotnie mniejsza wartość. Niewątpliwie następuje sukcesywny spadek napływu BIZ 

do tej grupy krajów. Analogicznym trendom poddają się kraje UE.  W krajach rozwijających 

się obserwujemy tendencję odwrotną  - czyli wzrost napływu BIZ w badanym okresie. 

Najsilniej przejawia się ona w krajach azjatyckich, natomiast w Ameryce Łacińskiej po 

spektakularnym  boomie inwestycyjnym (ponad 217 mld USD) nastąpiła tendencja spadkowa 

tak jak i w całej gospodarce światowej.  

Spadek ostatnich kilku lat ma z pewnością związek z wydarzeniami politycznymi – 

eskalacją terroryzmu, konfliktów zbrojnych, niepokojów społecznych. Stąd też często rodzą się 

pytania czy prawdziwy koniec kryzysu mamy za sobą czy też może nastąpić jego pogłębienie. 

Dane szacunkowe na 2015 rok zawarte w tabeli 1. wskazują jednoznacznie na wzrost 

transferów kapitałowych do poziomu ok. 2 bln USD, co świadczy przeciwko tezie przedłużania 

się kryzysu finansowego. Natomiast niepokoje społeczno – polityczne i postawa roszczeniowa 

wielu krajów słabiej rozwiniętych może powodować negatywne skutki dla napływu BIZ. 

Wiele istotnych spostrzeżeń i wniosków  można wyciągnąć poprzez dokonanie analizy 

dynamiki zmian procentowych napływu kapitału w postaci BIZ w badanym okresie. Prezentują  

to tabele 3 i 4. 

 

 
Tabela 3. Dynamika zmian  napływu BIZ według grup krajów w latach 2007 – 2014 (rok poprzedni = 

100%) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kraje rozwinięte 100,0 -22,1 -53,7 -52,8 -42,9 -48,2 -46,8 -61,9 

Kraje UE 100,0 -36,5 -58,3 -62,8 -50,7 -53,0 -61,9 -66,3 
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Kraje rozwijające 

się, w tym 
100,0 13,7 -20,2 18,9 10,9 -6,6 5,0 1,5 

Kraje Azji 100,0 8,6 -17,1 21,9 10,2 -5,2 6,7 8,7 

Kraje Afryki 100,0 13,7 -8,6 -18,9 2,3 27,3 -3,6 0,0 

Kraje Ameryki 

Łacińskiej 
100,0 21,5 -28,2 24,7 16,0 17,9 4,5 -14,5 

Źródło : obliczenia i opracowanie własne na podstawie: World Investment Report, United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), New York 2012, 2015, Tables  number  1.1.. – 1.3. World, Economy, Years, 

Countries. 

 

Dynamika zmian napływu BIZ  ukazana została w tabeli 3 i zawiera obliczenia  na bazie 

danych zawartych w tabeli 2. Dane dotyczące tej dynamiki  potwierdzają  tezę fluktuacji i dość 

dużej amplitudy wahań i to w odniesieniu do wszystkich badanych grup krajów. 

W poszczególnych latach można jednakże zaobserwować relatywnie stałą tendencję spadkową 

w 2009 roku kiedy kryzys światowy miał najgłębsze skutki i najdrastyczniejszy dla rynków 

finansowych przebieg. Z kolei rok 2011 cechuje tendencja  wzrostowa napływu BIZ, nie 

podtrzymana przez kolejne dwa lata charakteryzujące się tendencjami zmiennymi. Potwierdza 

to tezę o reakcji inwestorów na wydarzenia polityczno–społeczne. Optymistyczniejsze 

prognozy dotyczące wartości napływu BIZ przyczyniają się do zwiększenia korzyści dla krajów 

goszczących, a prawdopodobieństwo utrzymania się tendencji wzrostowych jest duże - co 

ukazuje tabela 4. 

 

Tabela 4.  Zmiany procentowe napływu BIZ według grup krajów w latach 2007 – 2014 (rok 2007 = 100%) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kraje rozwinięte 100,0 -22,1 -53,7 -52,8 -42,8 -48,2 -46,8 -61,9 

Kraje UE 100,0 -36,5 -58,3 -62,8 -50,7 -53,0 -61,9 -66,3 

Kraje rozwijające 

się, w tym 
100,0 13,2 -9,6 7,5 19,2 11,3 16,9 18,6 

Kraje Azji 100,0 8,6 10,0 9,7 20,9 14,6 22,3 32,0 

Kraje Afryki 100,0 13,7 3,9 -15,7 -13,7 9,8 5,9 5,9 

Kraje Ameryki 

Łacińskiej 
100,0 21,5 -12,8 8,7 26,2 3,5 8,1 -7,6 

 

Źródło : obliczenia i opracowanie własne na podstawie: World Investment Report, United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), New York 2012, 2015, Tables  number  1.1.. – 1.3. World, Economy, Years, 

Countries. 

 

Dane w niej zawarte wskazują na ciągłą tendencję malejącą napływu BIZ w stosunku do 

2007 roku, chociaż tempo spadku wykazało drobną poprawę w latach 2011–2013, ze znacznym 

pogłębieniem się w 2014 roku (spadek o blisko 62% w stosunku do 2007 roku).   Odwrotna 
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tendencja – wzrostowa - utrzymuje się w odniesieniu do krajów rozwijających się (wzrost w 

stosunku do 2007 roku o 18,6 % z wahaniem spadkowym w  2009 r.) przy czym składają się  

na nią wyłącznie   kraje  azjatyckie notujące w badanym okresie wzrost o blisko 33% i nie 

notujące spadków w żadnym roku.  Kraje Ameryki Łacińskiej notują  spadek  w badanym 

okresie ( o 7,6% w stosunku do 2007 roku) ale aż do 2013r. wykazywały zawsze wzrost 

napływu BIZ chociaż w tempie zmiennym ze szczytem przypadającym na 2011 rok (+26%).  

Kraje kontynentu afrykańskiego cechuje największa amplituda wahań i tu najwyraźniej widać, 

iż niepokoje polityczno-społeczne odzwierciedlały się na nastrojach obcych inwestorów 

idących w parze ze zmiennym klimatem inwestycyjnym.  

 

 

Podsumowanie 

Niewątpliwie bezpośrednie inwestycje zagraniczne, pomimo istniejących negatywnych 

stron a nawet zagrożeń, są szansą dla rozwoju gospodarczego zwłaszcza państw słabiej 

rozwiniętych. Inwestorzy z krajów wyżej rozwiniętych upatrują w nich istotne źródło zysku. 

Stałą tendencją wykazaną w niniejszym artykule jest zwiększanie się napływu BIZ do 

krajów rozwijających się a zmniejszanie w krajach rozwiniętych. Warunkiem jednakże dużych 

i efektywnych transferów kapitałowych jest stabilna sytuacja gospodarczo – finansowa oraz 

polityczno – społeczna  w świecie. 

Poprzez ukazanie dynamiki napływu BIZ do poszczególnych grup krajów można 

wyciągnąć wnioski co do reakcji poszczególnych grup krajów na zmieniające się 

uwarunkowania ekonomiczno – polityczne. 

Niewątpliwie na kryzysie finansowym zyskały kraje rozwijające się,  w tym szczególnie 

kraje Azji gdzie napływ BIZ był szczególnie wyraźnie zauważalny (wzrost napływu BIZ 

o blisko 1/3 w porównaniu do okresu przedkryzysowego).   

Trudno określić czy ta tendencja ma charakter długookresowy gdyż każda destabilizacja 

polityczno – gospodarcza może spowodować trudne do przewidzenia konsekwencje dla 

międzynarodowych transferów  kapitałowych. 
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Streszczenie 

Międzynarodowe transfery kapitałowe są od wielu lat uważane za dźwignię rozwoju 

gospodarki światowej. Kryzys finansowy lat 2008 – 2012 przyniósł dla bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych (BIZ)  konsekwencje w postaci ewidentnego ich przyhamowania. 
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Artykuł ma na celu  podsumowanie reakcji ze strony BIZ napływających do poszczególnych, 

wybranych grup krajów na zjawiska kryzysowe. 

 


