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Streszczenie: Celem pracy była próba oceny starań krajów o pozyskiwanie zagranicznego ka-
pitału w kontekście kreowania otoczenia przyjaznego inwestorom. Do analizy poziomu kon-
kurencyjności międzynarodowej wykorzystano raporty światowych ośrodków badawczych: The 
Global Competitiveness Report oraz ranking Instytutu Rozwoju Zarządzania. Do oceny atrakcyj-
ności inwestycyjnej posłużyło badanie European Attractiveness Survey. W pracy wykorzystano 
również Światowy Raport Inwestycyjny. Analiza danych zawartych w WIR 2009 wykazuje, że 
tylko w pięciu państwach (Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Ja-
ponia) znajduje się siedziba 71 korporacji. Większość KTN (90%) pochodzi z krajów Triady, 
dlatego też kierunek ich ekspansji wciąż obejmuje głównie gospodarki wysoko rozwinięte. Jed-
nak ostatnio można zaobserwować wzrost zainteresowania krajami rozwijającymi się. Według 
raportu UNCTAD Polska w 2007 r. znalazła się na wysokim 12. miejscu wśród deklarowanych 
miejsc do lokowania inwestycji.
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Wstęp i cel pracy

W dokonujących się przemianach w sferze globalizacji bardzo istotnym, jeśli 
nie najważniejszym podmiotem są korporacje transnarodowe. W literaturze przed-
miotu funkcjonuje wiele definicji odnoszących się do podmiotów nazywanych kor-
poracjami transnarodowymi (KTN), określanych w publikacjach anglojęzycznych 
jako transnational corporations (TNCs). Według OECD pod pojęciem przedsię-
biorstw wielonarodowych rozumie się spółki lub inne jednostki o kapitale prywat-
nym, państwowym lub mieszanym zlokalizowane w różnych krajach i powiązane 
ze sobą w taki sposób, że każda z osobna lub wspólnie mogą wywierać znaczący 
wpływ na działalność innych1. Jednak większość autorów odwołuje się do definicji 
KTN stworzonej przez UNCTAD (United Nations Conference on Trade and De-
velopment). Za korporację transnarodową rozumie się przedsiębiorstwo będące 
spółką akcyjną lub inną jednostką gospodarczą, składającą się z przedsiębiorstwa 
macierzystego (posiadającego kontrolę nad co najmniej 10% akcji lub innych udzia-

1 Declaration on International Investment and Multinational Enterprises, OECD, Paris 2000.
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łów w jednostkach gospodarczych zlokalizowanych poza jego krajem pochodzenia) 
i afiliowanych przy nim przedsiębiorstw zagranicznych.

Korporacje transnarodowe uważane są powszechnie za najważniejszych ak-
torów na scenie gospodarki światowej. Odgrywają one niezwykle istotną i rosnącą 
rolę w kreowaniu oraz dyfuzji innowacji, integrowaniu gospodarki światowej oraz 
dynamizowaniu rozwoju gospodarki poszczególnych krajów2.

Światowy Raport Inwestycyjny WIR 2009 podaje, że środowisko korporacji 
transnarodowych na świecie obejmuje ok. 82 tys. spółek – matek oraz 810 tys. 
ich zagranicznych filii, które w 2008 r. zatrudniały ponad 77 mln pracowników. 
Tak znacząca pozycja ekonomiczna KTN potwierdza ich ogromną siłę oddziały-
wania na gospodarkę światową, w której spełniają szereg istotnych funkcji służą-
cych rozwojowi i przemianom w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Najczęściej 
spotykaną formą zagranicznego zaangażowania KTN są inwestycje bezpośrednie, 
stanowiące najwyższy i zarazem ostatni etap internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

W kontekście zjawiska jakim jest międzynarodowy przepływ kapitału między 
filiami KTN istotną kwestię odgrywają motywy, którymi kierują się inwestorzy za-
graniczni budując poza granicami kraju ojczystego, w tym także poza regionem 
lub ugrupowaniem gospodarczym, nowe zakłady produkcyjne lub przejmując już 
istniejące3.

Motywy mogą mieć charakter defensywny – jeśli podjęte działania stanowią re-
akcję na posunięcia konkurentów lub państwa albo charakter ofensywny – jeśli wy-
wołana przez nie działalność ma za zadanie umocnienie pozycji przedsiębiorstwa 
na określonym rynku. Podejmowanie lub rozszerzanie międzynarodowego zaanga-
żowania inwestycyjnego KTN następuje pod wpływem czterech zasadniczych grup 
motywów, którymi są motywy zasobowe, rynkowe, efektywnościowe i strategiczne4.

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową5 atrakcyjność inwestycyj-
na rozumiana jest jako zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kom-
binacji korzyści lokalizacji (określanych mianem czynników lokalizacji) możliwych 
do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Atrakcyjność inwestycyjna kraju jest ściśle związana z oceną inwestora, który 
przed dokonaniem wyboru kraju lokaty bezpośredniej kieruje się zmianami stopnia 
liberalizacji gospodarki, poziomem fiskalizmu, równowagi ekonomicznej i społecz-
nej, zmianami struktury własności oraz zmianami w polityce dochodowej państwa6. 
Z pojęciem atrakcyjności inwestycyjnej nierozerwalnie łączy się termin konkuren-

2 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 2006.
3 M. Niemiec, Powiązania regionalizacji z globalizacją, [w:] Regionalizacja w stosunkach 

międzynarodowych . Aspekty polityczno-gospodarcze, [red.] K. Jędrzejczyk-Kuliniak i in., Toruń 2008.
4 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, 

Warszawa 2002.
5 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, [red.] T. Kalinowski, Gdańsk 2007.
6 J. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw . 

Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa 2004; R. Kisiel, W. Lizińska, M. Majbańska, Rola 
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cyjności. Według OECD7 konkurencyjność oznacza zdolność firm, przemysłów, re-
gionów, krajów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania międzynarodowej 
konkurencyjności oraz trwałego zapewnienia wysokiej stopy zwrotu od zastosowa-
nych czynników produkcji i wysokiego poziomu zatrudnienia.

The World Competitiveness Yearbook przygotowany przez Międzynarodowy 
Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD – International Institute for Managment De-
velopment) we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym (WEF – World 
Economic Forum) definiuje międzynarodową konkurencyjność gospodarki jako 
zdolność do tworzenia większego bogactwa niż konkurenci na rynku. Zdaniem  
J.W. Bossaka8, gospodarka konkurencyjna to taka, która w długim okresie, na tle 
innych krajów osiąga wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego i poziomu zatrud-
nienia oraz zwiększa poziom życia swoich obywateli szybciej niż inne kraje.

Przedstawione definicje konkurencyjności gospodarki zwracają uwagę na 
otwarty charakter współczesnych gospodarek, co oznacza, że na płaszczyźnie ma-
kroekonomicznej można mówić o międzynarodowej konkurencyjności gospodar-
ki9.  Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki określana jest mianem konku-
rencyjności typu czynnikowego. Jest to zdolność gospodarki do osiągania możliwie 
największych korzyści z uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy. Korzy-
ści te związane są z kształtowaniem się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. 
Ogólnie można stwierdzić, że konkurencyjność międzynarodowa to zdolność oraz 
motywacja danej gospodarki do długookresowego rozwoju gospodarczego w wa-
runkach gospodarki otwartej10. Nieco inaczej kwestię konkurencyjności kraju 
rozpatruje A.B. Kisiel-Łowczyc11. Jej zdaniem konkurencyjność to warunki, które 
sprzyjają lub utrudniają rozwój gospodarczy i stanowią atrakcyjną lokatę dla inwe-
stycji z punktu widzenia krajowych zasobów dla potencjalnego przedsiębiorcy.

Świadomość powiązań danych wartości i zrozumienie ich istoty daje możli-
wość identyfikacji najsłabiej funkcjonujących obszarów gospodarki i w konsekwen-
cji może przyczynić się do przekształcenia ich w atuty, odpowiadające wymogom 
zagranicznych przedsiębiorców. Już na tym etapie można zauważyć pewne związki 
zachodzące pomiędzy korporacjami transnarodowymi a tworzeniem wizerunku da-

władz samorządowych w pozyskiwaniu inwestycji krajowych i zagranicznych, „Polityka Gospodarcza” 
2008, nr 15–16, s. 209–222.

7 International Trade and Competitiveness Indicators, OECD, Paris 2001.
8 J.W. Bossak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonalne, 

[w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, [red.] 
H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Białystok 2000.

9 G. Maniak, Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności – uwarunkowania 
i miary, [w:] Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, [red.] D. Kopycińska, Szczecin 2006.

10 A. Zielińska-Głębocka, Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, [w:] 
Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską . Teoria, praktyka, polityka, 
[red.] A. Zielińska-Głębocka, Gdańsk 2000.

11 A.B. Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 2000.
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nego kraju. Sama chęć pozyskania przez państwa kapitału zagranicznego wyzwala 
w nich motywację do poprawy infrastruktury, zwiększenia innowacyjności czy też 
nakładów na naukę i prace badawczo-rozwojowe. To z kolei może stanowić zachętę 
inwestycyjną dla KTN i spowodować zwiększony napływ zagranicznych czynników 
produkcji, implikując dalszy rozwój gospodarki.

Celem pracy była próba oceny starań krajów o pozyskiwanie zagranicznego 
kapitału w kontekście kreowania otoczenia przyjaznego inwestorom. Podstawą tej 
oceny była analiza konkurencyjności i wielkości napływu BIZ do krajów Europy 
środkowo-wschodniej. Jednak badań poziomu konkurencyjności nie można prze-
prowadzać abstrahując od atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju. Chociaż poję-
cia te często stosowane są zamiennie, nie są tożsame. W związku z tym pojawił się 
drugi cel prowadzonych badań, którym jest wyjaśnienie relacji między konkuren-
cyjnością międzynarodową a atrakcyjnością inwestycyjną oraz określenie miejsca 
KTN w omawianych zjawiskach.

Do analizy poziomu konkurencyjności międzynarodowej wykorzystano ra-
porty światowych ośrodków badawczych: The Global Competitiveness Report publi-
kowany corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum 
– WEF) oraz ranking Instytutu Rozwoju Zarządzania (Institute for Management 
Development – IMD) zawarty w World Competitiveness Yearbook. Do oceny atrak-
cyjności inwestycyjnej posłużyło badanie European Attractiveness Survey przepro-
wadzane przez firmę consultingową Ernst&Young. W pracy wykorzystano również 
Światowy Raport Inwestycyjny (World Investment Report – WIR) publikowany przez 
UNCTAD do prezentacji wartości napływu BIZ, jak również do przedstawienia 
największych podmiotów gospodarczych, jakimi są KTN. Dla porównania wyni-
ków związanych z korporacjami posłużono się także zestawieniem „Global 500” 
opracowywanym przez amerykański magazyn „Fortune”.

Największe korporacje transnarodowe na świecie

Omawiając rolę korporacji w gospodarce światowej warto zaprezentować głów-
nych graczy biorących udział w procesach globalizacyjnych. W związku z tym, że 
istnieje wiele zestawień największych KTN świata, na potrzeby realizacji celu pra-
cy uwzględniono dwa najbardziej prestiżowe rankingi, opracowywane przez UN-
CTAD i amerykański magazyn „Fortune”. Ich wyniki różnią się między sobą ze 
względu na dobór kryteriów, na podstawie których dokonywana jest ocena global-
nych przedsiębiorstw.

W zestawieniu „Fortune Global 500” z 2009 r. pierwsze miejsce wśród naj-
większych korporacji na świecie według wielkości przychodów zajął Exxon Mobil 
(442 mln USD). Na drugiej pozycji znalazła się amerykańska sieć handlowa Wal-
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-Mart Stores (405 mln USD), a na trzeciej – Chevron, którego wartość przychodów 
w ostatnim roku wyniosła 263 mln USD (tabela 1).

Tabela 1.  Ranking największych korporacji na świecie pod względem wartości 
rocznych przychodów wg magazynu „Fortune” z 2009 r.

Nazwa korporacji
Miejsce 

zajmowane 
w rankingu

Miejsce 
w roku

poprzednim
Zmiana

Wartość 
przychodów 
(mln USD)

Zyski
(mln USD)

Exxon Mobil 1. 2 +1 442,851. 0 45,220. 0

Wal-Mart Stores 2. 1 -1 405,607. 0 13,400. 0

Chevron 3. 3 0 263,159. 0 23,931. 0

ConocoPhillips 4. 5 +1 230,764. 0 -16,998. 0

General Electric 5. 6 +1 183,207. 0 17,410. 0

General Motors 6. 4 -2 148,979. 0 -30,860. 0

Ford Motor 7. 7 0 146,277. 0 -14,672. 0

AT&T 8. 10 +2 124,028. 0 12,867. 0

Hewlett-Packard 9. 14 +5 118,364. 0 8,329. 0

Valero Energy 10. 16 +6 118,298. 0 -1,131. 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 2009 Fortune Global 500 i 2008 
Fortune Global 50012

Lista 100 największych niefinansowych KTN proponowana przez UNCTAD 
w Światowym Raporcie Inwestycyjnym WIR 2009 oparta jest o wartość posiada-
nych aktywów zagranicznych. Ranking ten zawiera dane z 2008 r. i podaje także 
informacje dotyczące wartości sprzedaży osiąganej przez korporacje, zatrudnienia 
oraz stopnia umiędzynarodowienia działalności KTN mierzonego wskaźnikiem 
transnacjonalizacji (TNI – transnationality index). W tabeli 2 przedstawiono 10 
czołowych przedsiębiorstw transnarodowych uwzględniając wartość aktywów oraz 
indeks TNI.

Według rankingu WIR 2009 na czele 100 największych KTN na świecie spo-
za sektora usług finansowych znalazł się amerykański General Electric specjali-
zujący się w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. Kolejne miejsca należą do 
brytyjskiej grupy telekomunikacyjnej Vodafone oraz przedsiębiorstw przetwórstwa 
naftowego: Royal Duch/Shell Group i British Petroleum Company PLC. Spośród 
zaprezentowanych KTN najwięcej, bo po 3, pochodzi z USA i Wielkiej Brytanii. 
Jedynym azjatyckim przedstawicielem w globalnej czołówce jest japońska Toyota 
zajmująca 6. lokatę.

12 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/ 22. 11. 2009.
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Tabela 2.  Największe niefinansowe korporacje transnarodowe pod względem 
wartości aktywów zagranicznych w 2008 r. wg WIR 2009.

Ranking wg

Wartość 
TNI (%)

Nazwa korporacji

Aktywa (mln USD)

aktywów 
zagra-

nicznych
TNI zagraniczne ogółem

1. 76 52,2 General Electric 400 400 797 769

2. 6 88,6 Vodafone Group PLC 204 920 222 593

3. 35 73,0
Royal Dutch/Shell 
Group

222 324 282 401

4. 23 80,8
British Petroleum Com-
pany PLC

187 544 228 238

5. 41 67,9 ExxonMobil 161 245 228 052

6. 75 53,1
Toyota Motor Corpora-
tion

183 303 320 243

7. 26 74,5 Total 141 442 164 662

8. 94 34,6 Eléctricité de France 128 644 278 759

9. 78 55,9 Ford Motor Company 102 588 222 977

10. 69 55,2 E. ON AG 141 168 218 573

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WIR 2009: Transnational Corpo-
rations, Agricultural Production and Development, UNCTAD, New York and 
Geneva

Zaprezentowany w tabeli 2 skład największych KTN świata wynika z przyję-
tego kryterium, jakim jest wartość aktywów zagranicznych. Jednak gdyby ranking 
oparty był na wartości wskaźnika TNI, kolejność korporacji w tym zestawieniu ule-
głaby zasadniczej zmianie. Przykładowo: 1. na liście General Electric, pod wzglę-
dem TNI plasuje się na pozycji 76. Z kolei zajmujący 42. lokatę pod względem 
wartości aktywów brytyjski Xtrada PLC, według kryterium TNI jest na miejscu 1. 
Przyglądając się dokładniej rankingom przygotowywanym przez analityków z „For-
tune” oraz UNCTAD można stwierdzić, że sama wielkość KTN oceniana na pod-
stawie wielkości przychodów czy aktywów nie oznacza wcale, że cechuje je wysoki 
stopień umiędzynarodowienia w najbardziej pożądanej formie, jaką są bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne.

Dalsza analiza listy WIR 2009 wykazuje, że tylko w 5 państwach (Stany Zjed-
noczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Japonia) znajduje się sie-
dziba 71 korporacji. Na tej podstawie można wnioskować, że gospodarka światowa 
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zdominowana jest przez przedsiębiorstwa wywodzące się z krajów wysoko rozwi-
niętych, a ich działalność koncentruje się głównie na przemyśle motoryzacyjnym, 
petrochemicznym, elektrycznym i elektronicznym oraz na pośrednictwie finanso-
wym, jeśli brać pod uwagę ranking „Global 500”.

Analiza konkurencyjności i atrakcyjność regionów

Analiza raportów konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej wskazu-
je, że kraje charakteryzujące się wysoką konkurencyjnością wcale nie muszą być 
atrakcyjne z punktu widzenia inwestora i odwrotnie. Jednak należy zauważyć, że 
wyniki te abstrahują od rzeczywistości, jaką jest faktyczny napływ BIZ do gospo-
darek. A przecież w powszechnej opinii wielkości te mają ze sobą ścisły związek. 
W celu zbadania zależności pomiędzy nimi warto prześledzić najpierw poziom 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie krajów Europy środkowo-
-wschodniej.

Wyniki badań zawartych w raporcie UNCTAD wskazują, że Polska w 2007 r. 
znalazła się na wysokim 12. miejscu wśród deklarowanych miejsc do lokowania 
inwestycji. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej napływ BIZ do Polski znacznie 
wzrósł i utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2007 r. wyniósł 22,6 mld USD, 
natomiast w 2008 r. 16,5 mld USD. Należy jednak dodać, iż dane za 2008 r., po-
dawane przez UNCTAD w raporcie WIR 2009, są danymi jeszcze niezrewidowa-
nymi. W porównaniu z innymi krajami Europy środkowo-wschodniej Polska nadal 
pozyskuje najwięcej inwestorów. Wśród grupy krajów Europy środkowo-wschod-
niej, będących jednocześnie członkami Unii Europejskiej, Polska zajmuje pozycję 
lidera w zakresie pozyskiwanych wartości BIZ, jednak należy zaznaczyć, iż jest ona 
krajem o najwyższym potencjale w tym zakresie. Uwzględniając chociażby liczbę 
mieszkańców poszczególnych krajów, Polska ze swej pozycji lidera spada na przed-
ostatnią pozycję.

Zmiany wartość przepływów BIZ w ostatnich latach w krajach Europy środko-
wo-wschodniej zawarte w raportach WIR potwierdzają również rosnące znaczenie 
Rosji jako gospodarki atrakcyjnej dla inwestorów. Można również zauważyć, że 
w większości krajów wstępujących do Unii Europejskiej w 2004 r. nastąpił wzrost 
napływu BIZ po akcesji. Wyjątkiem jest Słowenia, która jest coraz bardziej ignoro-
wana na mapie inwestycji zagranicznych. Również Czechy nie mogą poszczycić się 
wyższą wartością BIZ, nie oznacza to jednak braku zainteresowania tym krajem ze 
strony inwestorów. Warto też podkreślić zwiększenie transferu kapitału do Rumu-
nii i Bułgarii, nowych członków Unii Europejskiej od 2007 r. Zachętą do inwesty-
cji prawdopodobnie mogły być zmiany uregulowań prawnych przeprowadzanych 
w celu dostosowania się do tych obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej.
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Wykres1.  Napływ BIZ do krajów Europy środkowo-wschodniej i Rosji w latach 
2006–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie WIR, UNCTAD 2009

W tabeli 3 zaprezentowano dane dotyczące krajów Europy środkowo-wschod-
niej pod względem napływu BIZ, rankingów konkurencyjności WEF i IMD oraz 
atrakcyjności inwestycyjnej w 2006 r. W rankingu pod względem konkurencyjności 
z zajmowanej w 2003 r. 70. pozycji na świecie i 11. w regionie Europy środkowo-
-wschodniej Rosja przesunęła się odpowiednio na 74. i 12. lokatę.

W wypadku Polski sytuacja kształtuje się dość podobnie. Jej konkurencyjność 
w porównaniu z 2003 r. pogorszyła się. Szczególnie wysoki spadek odnotowała 
względem indeksu GCI – z 45. miejsca na świecie i 8. w regionie spadła na miejsca 
66. i 10. Jeśli wziąć pod uwagę wskaźnik proponowany przez IMD, to z pozycji 55. 
przesunęła się na miejsce 58. Zmniejszyło się także zainteresowanie inwestorów, 
którzy wskazali na Polskę jako 7. kraj na świecie, w którym zainwestowaliby swój 
kapitał. Mimo to nasz kraj wciąż znajduje się wśród 10 najatrakcyjniejszych państw 
świata.

Do tej czołówki należą również Czechy, zajmujące 9. miejsce. Jednak na prze-
strzeni 3 lat również straciły w oczach inwestorów. Nie oznacza to wcale spad-
ku napływu BIZ. W 2006 r. Czechy zdołały przyciągnąć 5,96 mld USD (niemal 
3-krotnie więcej niż w 2003 r.), plasując się tym samym na 5. pozycji pod tym 
względem. Może to być wynikiem prowadzonej przez Czechy polityki zachęcającej 
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zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału. W ciągu 3 lat wzrosła również 
konkurencyjność tego kraju – z 39. lokaty na świecie i 5. w regionie wg wskaźnika 
GCI znalazła się odpowiednio na 38. i  3. pozycji, zaś w rankingu IMD awanso-
wała z miejsca 35. na 31., zajmując wśród krajów Europy środkowo-wschodniej 3. 
lokatę (awans o 1 miejsce). Jednak liderem w tej kwestii nadal pozostaje Estonia. 
W 2006 r. jej konkurencyjność wzrostu sięgnęła 17. pozycji, zbliżając się tym sa-
mym do światowej czołówki. Poprawił się też indeks konkurencyjności propono-
wany przez IMD, według którego Estonia zajmuje 20. pozycję. I chociaż niemal 
2-krotnemu wzrostowi uległ także napływ BIZ (z 0,9 mld USD do 1,67 mld USD), 
to w oczach inwestorów nadal nie jest ona krajem atrakcyjnym.

Tabela 3.  Kraje Europy środkowo-wschodniej pod względem napływu BIZ, rankin-
gów konkurencyjności WEF i IMD oraz atrakcyjności inwestycyjnej 
w 2006 r.

Kraj
Wartość 
BIZ (mld 

USD)

Miejsce Miejsce Region

wg GCI
względem 

EŚW
wg IMD

względem 
EŚW

atrakcyjny 
(5–11% 

oddanych 
głosów)

nieatrak-
cyjny 
(1–2% 

oddanych 
głosów)

Rosja 28,73 56 8 54 7 +

Polska 13,92 66 10 58 9 +

Rumunia 11,39 70 11 57 8 +

Bułgaria 5,17 64 9 47 6 +

Węgry 6,10 43 6 41 1 +

Czechy 5,96 38 3 31 2 +

Słowacja 4,17 39 4 39 3 + +

Litwa 1,81 45 7 +

Estonia 1,67 42 5 +

Łotwa 1,63 17 1 20 1 +

Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report 2007: 
Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. UNC-
TAD, New York and Geneva; The Global Competitiveness Report, 2006–2007 . 
World Economic Forum; World Competitiveness Yearbook 2006 . Institute for 
Management Development, Lausanne; European Attractiveness Survey 2007 . 
Ernst&Young . 
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Poza najbardziej interesującymi państwami Europy środkowo-wschodniej 
znajdują się także Litwa, Łotwa i Słowacja, które mimo to zdołały przyciągnąć 
inwestycje z zagranicy o wielokrotnie wyższej wartości niż w 2003 r. W wypadku 
Łotwy dynamika wzrostu osiągnęła poziom 443,3%, Słowacja odnotowała wzrost 
o 522,4%, natomiast Litwa może poszczycić się dynamiką równą 905,5%, chociaż 
napłynęło do niej jedynie 1,81 mld USD. Należy zauważyć, że gospodarka Słowacji 
cechuje się coraz wyższą konkurencyjnością. W 2006 r. awansowała z pozycji 46. 
według IMD i 43. według GCI na miejsce 39. w obu rankingach, zajmując tym sa-
mym 3. (IMD) i 4. (WEF) lokatę wśród krajów regionu. Na uwagę zasługują także 
Rumunia i Bułgaria, które w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej z 2007 r. znalazły 
się odpowiednio na 8. i 9. miejscu. O wzroście zainteresowania tymi krajami może 
również poświadczyć znacznie wyższy napływ BIZ w porównaniu z 2003 r. Bułga-
ria przyciągnęła w 2006 r. 5,17 mld USD, plasując się na 6. miejscu w Europie środ-
kowo-wschodniej. Z kolei Rumunia uzyskała kapitał 5 razy większy niż w 2003 r. 
i uplasowała się tym samym na 3. pozycji w regionie.

Według najnowszych danych zawartych w Global Competitiveness Re-
port 2009–2010 pozycja Rosji ulegnie pogorszeniu w zakresie konkurencyjności, 
ponieważ wskaźnik GCI wyniósł 4,15 i Rosja z pozycji 51 spadła na 63, natomiast 
w wypadku Polski nastąpiła poprawa w tym zakresie – wskaźnik wyniósł 4,33 

i Polska z pozycji 53 przesunęła się na 46.

Podsumowanie

Znacząca pozycja w gospodarce światowej i związana z nią ogromna siła prze-
targowa KTN wymusza na państwach pragnących przyciągnąć kapitał zagraniczny 
poprawę funkcjonowania najistotniejszych dla inwestorów sfer działalności. Rywa-
lizacja między krajami o pozyskanie w szczególności BIZ dokonywanych przez 
korporacje, przyczyniła się do powstania konkurencyjności międzynarodowej go-
spodarek. Korporacje transnarodowe prowadzą swoją działalność głównie w prze-
myśle motoryzacyjnym, petrochemicznym, elektrycznym i elektronicznym oraz 
w sektorze finansowym. W zestawieniu „Fortune Global 500” z 2009 r. pierwsze 
miejsce wśród największych korporacji na świecie według wielkości przychodów 
zajął Exxon Mobil (442 mln USD). Według rankingu WIR 2009 na czele 100 naj-
większych KTN na świecie spoza sektora usług finansowych znalazł się amerykań-
ski General Electric specjalizujący się w przemyśle elektrycznym i elektronicznym.

Analiza danych zawartych w WIR 2009 wykazuje, że tylko w 5 państwach 
(Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Japonia) znaj-
duje się siedziba 71 korporacji. Większość KTN (90%) pochodzi z krajów Tria-
dy, dlatego też kierunek ich ekspansji wciąż obejmuje głównie gospodarki wysoko 
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rozwinięte. Jednak ostatnio można zaobserwować wzrost zainteresowania krajami 
rozwijającymi się.

Rzeczywistość gospodarcza wskazuje, że niższa atrakcyjność czy konkuren-
cyjność krajów nie hamują napływu inwestycji zagranicznych. Wyjaśnieniem tej 
sytuacji może być to, że zarówno atrakcyjność jak i konkurencyjność międzynaro-
dowa odnoszą się do perspektyw rozwoju danego państwa w ciągu najbliższych lat, 
natomiast napływ BIZ jest wielkością teraźniejszą. Obserwacja dynamiki przepły-
wu kapitału wskazuje, że analizowane gospodarki przyciągają go z każdym rokiem 
coraz więcej.

Według raportu UNCTAD w 2007 r. Polska znalazła się na wysokim 12. miej-
scu wśród deklarowanych miejsc do lokowania inwestycji. Po wstąpieniu do Unii 
Europejskiej napływ BIZ do Polski znacznie wzrósł i utrzymuje się na wysokim 
poziomie (22,6 mld USD w 2007 r., 16,5 mld USD w 2008 r.). W porównaniu 
z innymi krajami Europy środkowo-wschodniej Polska nadal pozyskuje najwięcej 
inwestorów. Zmiany wartości przepływów BIZ w ostatnich latach w krajach Euro-
py środkowo-wschodniej zawarte w raportach WIR potwierdzają również rosnące 
znaczenie Rosji jako gospodarki atrakcyjnej dla inwestorów.

W świetle zaprezentowanych badań nie można stwierdzić jednoznacznie, 
w jakim stopniu konkurencyjność kraju wpływa na decyzje dotyczące wyboru lo-
kalizacji inwestycji, jest to bowiem kwestia motywów podejmowania działalności 
międzynarodowej. Każdy inwestor kieruje się innymi celami, które mogą wynikać 
chociażby z branży, którą reprezentuje. Ponadto wskaźniki konkurencyjności nie 
uwzględniają czynników klimatycznych ani położenia geograficznego, które dla 
wielu gałęzi gospodarki mogą mieć kluczowe znaczenie. Wynika z tego, że kie-
runki napływu BIZ są ściślej skorelowane z atrakcyjnością inwestycyjną, czyli su-
biektywną oceną danej gospodarki. Nie można jednak pominąć tego, że wzrasta 
zainteresowanie państw pozyskiwaniem zagranicznego kapitału. Konkurencyjna 
walka o inwestora między krajami wymusza na nich przeprowadzanie reform w sła-
bo funkcjonujących sferach gospodarki oraz ulepszanie tych działających popraw-
nie, aby stworzyć swoisty „magnes” przyciągający przedsiębiorców z całego świata. 
Można zatem stwierdzić, że korporacje transnarodowe są stymulatorem konkuren-
cyjności międzynarodowej gospodarek światowych.
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The Expansion of Transnational Corporations into Countries of 
Central and Eastern Europe under Consideration of the Latters 

International Competitiveness and Investment Attractiveness

Summary: The issue of our investigation was the assessment of CEE countries’ endeavours to 
raise external funds in order to create an investorfriendly setting. To evaluate the level of interna-
tional competitiveness we consulted the publications of global research centres The Global Com-
petitiveness Report as well as the ranking of the Institute of Management Development ( Instytut 
Rozwoju Zarządzania).The data for investment attractiveness were provided by The European At-
tractiveness Survey. The analysis of WIR-data (World Investment Report) reveals, that the home 
bases of 71 international corporations are located in only five countries: The United States, 
Great Britain, France, Germany and Japan. Up to 90% of KTN-services (KatoenNatie) originate 
from triad countries (comprising, Japan, the US and EU-members), therefore their direction of 
expansion will foremost be centred on highly developed economies. Recently however a growing 
interest in developing countries has been noticed. According to the UNCTAD-report (United 
Nations Conference on Trade and Development) in 2007 Poland ranked as high as number 12 
amongst the declared locations for capital investment.

Key words:  transnational corporations, competitiveness, attractiveness for capital investment, 
ranking, conditions for capital investment, competitiveness of regional enterprises.




