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Streszczenie 
 

W ostatnich trzech dekadach kraje Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Czechy, 

Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry) znacząco zwiększyły 

skalę integracji handlowej i finansowej z państwami Europy Zachodniej. Sprzyjało temu 

przystąpienie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z wyjątkiem Bułgarii i 

Rumunii) oraz Unii Europejskiej. Konsekwencją procesu otwierania się państw EŚW był 

napływ do ich gospodarek kapitału zagranicznego, który w początkowych latach transformacji 

gospodarczej przyjął formę głównie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. BIZ napływające 

do regionu EŚW nie były homogeniczne, gdyż różniły się m.in. pod względem sposobu wejścia 

inwestora zagranicznego na rynek wewnętrzny. Dominowały inwestycje od podstaw związane 

z budową nowych zakładów produkcyjnych i centrów usługowych, oraz fuzje i przejęcia, 

będące efektem sprzedaży większość państwowych przedsiębiorstw prywatnym inwestorom 

zagranicznym. W miarę upływu czasu wzrosła rola reinwestycji, czyli ponownych inwestycji 

realizowanych przez korporacje międzynarodowe prowadzące działalność w krajach EŚW. 

Teoria ekonomii głosi, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne oddziałują dwoma 

głównymi kanałami na gospodarkę kraju goszczącego, tj. zwiększają istniejący w niej zasób 

kapitału fizycznego oraz umożliwiają transfer nowoczesnej wiedzy i technologii od firm 

zagranicznych do przedsiębiorstw krajowych. Można zatem oczekiwać, że w skali makro 

napływ BIZ będzie miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w kraju goszczącym. 

Badania empiryczne nie pozwalają natomiast wyciągnąć jednoznacznych wniosków, a 

jednym z powodów braku oczekiwanego efektu napływu kapitału zagranicznego może być to, 

że duża część analiz opiera się na danych zagregowanych o BIZ. Oznacza to, że BIZ na ogół 



traktuje się jako jednolitą kategorię ekonomiczną, pomijając różnice występujące między 

poszczególnymi rodzajami inwestycji dokonywanych przez korporacje międzynarodowe w 

państwach przyjmujących kapitał. W związku z powyższym w rozprawie doktorskiej dokonano 

dekompozycji BIZ na trzy rodzaje inwestycji (inwestycje od podstaw, reinwestycje, fuzje i 

przejęcia), które mają odzwierciedlać sposoby wejścia inwestora zagranicznego do krajów 

EŚW. Zaproponowana w pracy doktorskiej metoda dekompozycji jest modyfikacją podejścia 

zastosowanego przez wcześniejszych badaczy (m.in. Calderón i in., 2004; Harms i Méon, 2018; 

Wang i Wong, 2009). 

Głównym celem rozprawy jest ocena wpływu BIZ na wzrost PKB w dziesięciu krajach 

EŚW w latach 1995-2018, z uwzględnieniem niejednorodnej natury inwestycji bezpośrednich. 

W pracy sformułowano następującą hipotezę główną: BIZ przyczyniły się do przyspieszenia 

wzrostu gospodarczego w krajach ESW we wspomnianym okresie. Ponadto zweryfikowano 

hipotezy pomocnicze dotyczące roli poszczególnych rodzajów BIZ (inwestycji od podstaw, 

reinwestycji, fuzji i przejęć) oraz wybranych zmiennych określających zdolność gospodarek 

regionu do absorpcji efektów napływu BIZ, tj. poziomu rozwoju systemu finansowego i 

poziomu kapitału ludzkiego. Ocenę wpływu BIZ na wzrost gospodarczy w krajach EŚW w 

latach 1995-2018 przeprowadzono w oparciu o kompleksowy przegląd literatury przedmiotu, 

analizę danych statystycznych oraz wyniki badania panelowego z wykorzystaniem  metody 

tzw. efektów ustalonych. 

W rozprawie zaprezentowano najważniejsze aspekty związane z  oceną skutków 

napływu BIZ dla wzrostu gospodarczego w krajach EŚW w latach 1995-2018. Hipoteza główna 

nie została zweryfikowane pozytywnie, co oznacza, że nie stwierdzono istotnego wpływu BIZ 

(w ujęciu zagregowanym i w formie inwestycji od podstaw) na dynamikę realnego PKB w 

analizowanym okresie w regionie EŚW. Wynik ten jest zgodny z szeregiem badań 

empirycznych, jednakże sprzeczny z przewidywaniami teorii ekonomii i doświadczeniami 

krajów rozwijających się, które wskazują raczej na przyspieszenie tempa wzrostu 

gospodarczego w państwach przyjmujących kapitał. Hipotezy pomocnicze dotyczące wpływu 

reinwestycji oraz fuzji i przejęć na wzrost gospodarczy w analizowanych państwach EŚW 

zostały zweryfikowane pozytywnie. Oznacza to, że reinwestycje przyczyniły się do 

przyspieszenia dynamiki PKB, zaś ponadnarodowe fuzje i przejęcia oddziaływały w kierunku 

obniżenia wzrostu gospodarczego w okresie 1995-2018. Powyższe wyniki są zgodne z teorią 

ekonomii i wnioskami z literatury przedmiotu. 

Niniejsza rozprawa doktorska uzupełnienia dotychczasowe badania zarówno na gruncie 

teoretycznym, jak również empirycznym. Dzięki analizie sposobów wejścia inwestora 



zagranicznego możliwe jest lepsze zrozumienie kanałów oddziaływania BIZ na gospodarkę 

państwa przyjmującego kapitał. Ponadto zaproponowana metoda dekompozycji BIZ pozwala 

analizować skutki napływu kapitału pod względem struktury rodzajowej inwestycji 

zagranicznych. Dodatkowo wnioski z badania empirycznego mogą mieć istotne znaczenie dla 

polityki gospodarczej kraju goszczącego w zakresie przyciągania inwestorów zagranicznych. 
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