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1. Imię i Nazwisko

Aneta Kosztowniak

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej
 Stopień doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, Wydział Ekonomiczny
Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu, 22 lutego 2007 r., tytuł rozprawy
doktorskiej: Problem zadłużenia zagranicznego jako bariera rozwoju we współczesnym świecie,
promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. Politechniki Radomskiej,
recenzenci: prof. dr hab. Paweł Bożyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Politechnika Radomska,
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu.
 Stopień magistra nauk ekonomicznych, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu,
Kierunek Ekonomia, specjalność: ubezpieczenia, nr dyplomu: 9378, 29 czerwca 1998 r.
 Jednolite studia magisterskie na kierunku Ekonomia, Wydział Ekonomii, Politechnika Radomska
im. K. Pułaskiego w Radomiu, 1993–1998.
Dodatkowe szkolenia, staże, kursy oraz warsztaty (wybrane chronologicznie)
 Ukończenie kursu nt. Statystyka bilansu płatniczego, Narodowy Bank Polski, 130 godzin,
certyfikat DK-SZK-1430-994/2018, Warszawa, 28.11.2017–19.12.2017.
 Udział w warsztatach NBP i przedstawicieli banków centralnych spoza Unii Europejskiej,
organizowanych przez Departament Zagraniczny NBP, Centrala, Warszawa 25–26.04.2017.
 Udział w szkoleniach i stażu w ramach projektu Szkolenia i staże, Biuro Projektu: Centrum
Rozwiązań Menadżerskich S.A. w Warszawie oraz Toyota Marki Fleet Management Sp. z o.o.,
Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zaświadczenie nr 16/SiS/2013, 01.07–30.11.2012.
 Udział w szkoleniu Związku Banków Polskich, BIK, BIG InfoMonitor oraz Centrum Prawa
Bankowego i Informacji nt. Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji
finansowych i narzędzi e-gospodarki, Klub Bankowca, Warszawa, zaświadczenie: 21.09.2012.
 European Language Certificates Telc English B2, Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Łódzkiego, Uniwersyteckie Centrum Telc, zaświadczenie: Frankfurt/Main, No. 8062465-0100635.
 Udział w Projekcie Kompetencja językowa kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju naukowego
i europejskiego rynku pracy, współfinansowanym przez UE w ramach EFS, umowa nr UDA –
POKL. 04.01.01-00-491/08-00, zawarta przez PRad. z MNiSW, 400 godzin, zaświadczenie
nr 60/2009, 2009–2012.
 Udział w szkoleniu Zarządzanie własnością intelektualną w systemie B+R, współfinansowanego
ze środków UE w ramach EFS, umowa nr UDA POKL.04.02.00.00-00-047/09-00, zawarta przez
PRad. z MNiSW – zaświadczenie nr z rejestru 49/11, 01.09.2010–30.06.2011
 Udział w zajęciach warsztatowych Projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie – etap II (zadanie 15),
współfinansowanych przez UE, w ramach EFS, PŚK, zaświadczenie nr 24/RSI-II/2010, 2010.
 Praktyka w Kancelarii Podatkowej, Artura Lewandowskiego doradcy podatkowego w Radomiu,
w zakresie pełnej księgowości, zaświadczenie z 30.09.2007, 01.07–30.09.2007.
 Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie i Biuro ds. Zagranicznych Programów
Pomocy w Ochronie Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, ukończenie szkolenia w zakresie:
Funkcjonowania opieki zdrowotnej i zarządzania jej jednostkami, finansowanego przez Bank
Światowy, zaświadczenie nr 4366-POL, 2001–2002.
 Kurs dla Kandydatów na samodzielne stanowiska księgowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Oddział Okręgowy w Radomiu, 130 godzin, dyplom nr SK/144/98, 1998–1999.
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych







Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk
Ekonomicznych i Prawnych (poprzednio Wydział Ekonomiczny), Katedra Polityki Ekonomicznej
i Bankowości, adiunkt naukowo–dydaktycznego, 01.03.2007 – do chwili obecnej, podstawowe
miejsce pracy.
Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki
Ekonomicznej i Bankowości (poprzednio Katedra Bankowości), asystent naukowo–dydaktyczny,
umowy cywilno-prawne: 1998–2001 oraz umowy o pracę: 2002–2007.
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego,
Kierunek: Ekonomia, adiunkt naukowo–dydaktyczny, umowy cywilno-prawne, 2010–2016.
Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. J. Chrapka w Radomiu, Wydział Nauk Stosowanych, Kierunek:
Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, adiunkt naukowo–dydaktyczny, umowy o prace: 2007–
2012, umowy cywilno-prawne: 2012–2016.

Zatrudnienie poza jednostką naukową:
 Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Wydział Inwestycji Bezpośrednich
i Portfelowych Bilansu Płatniczego, 01.01.2017 – do chwili obecnej; gdzie pracuję m.in. nad
przygotowaniem raportów nt. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje
bezpośrednie za granicą oraz Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej. Praca w tym Wydziale
pozwoliła mi pogłębić wiedzę merytoryczną nt. mechanizmów zagranicznych inwestycji
bezpośrednich oraz procesów fuzji i przejęć, czego efektem jest również opublikowana
Monografia naukowa, stanowiąca moje osiągnięcie naukowe.
4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):
a) tytuł osiągnięcia naukowego
Monografia naukowa pt. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce
oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej
oraz
publikacje naukowe powiązane tematycznie
– obejmujące pięć głównych nurtów badawczych N.1.-N.5. scharakteryzowane w pkt. 4.2.
b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci
wydawniczy)
autor monografii: Aneta Kosztowniak, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy
w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 2018, CeDeWu, Warszawa,
ISBN 978-83-8102-010-7, s. 1–443;
recenzenci wydawniczy:
prof. zw. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
prof. zw. dr hab. Przemysław Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
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4.1. Charakterystyka monografii wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego
4.1.1. Uzasadnienie wyboru tematu monografii, cel naukowy, hipoteza główna oraz szczegółowe
Głównym argumentem (problemem badawczym) przemawiającym za podjęciem tematu
monografii jest występującą niejasność, co do wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
(ZIB) na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach goszczących, zarówno
na gruncie naukowym (teoretycznym), jak i empirycznym.
Niejasność ta stanowi lukę informacyjną, w założeniach teorii ZIB, handlu międzynarodowego,
modeli wzrostu gospodarczego np. neoklasycznego i endogenicznego oraz w analizach empirycznych
realnych procesów gospodarczych, które wskazują zarówno na korzystne i niekorzystne efekty
obecności tych inwestycji w gospodarkach. Różne wyniki badań empirycznych prezentowane są dla
krajów rozwiniętych, rozwijających się a także dla poszczególnych gospodarek.
Wśród przyczyn podjęcia tematu należy wymienić również fakt, że wzrost przepływów ZIB
w gospodarce światowej oprócz krajów wysokorozwiniętych objął swym zasięgiem także kraje
Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW), przy stopniowej liberalizacji ich rynków. Dlatego też,
ekonomiści i politycy z tych krajów zadają sobie pytanie – czy możliwe jest przyspieszenie tempa
wzrostu gospodarczego ich narodowych gospodarek przy udziale ZIB? Czy inwestycje te wraz
z innymi czynnikami produkcji mogą być istotną determinantą ich wzrostu gospodarczego?
Odpowiedź na te pytania jest istotna zarówno z poznawczego (naukowego), jak i aplikacyjnego
(pragmatycznego) punktu widzenia1. Czyli w zakresie nauki polityki ekonomicznej, w ujęciu
pozytywnym (poznania i opisania rzeczywistości) oraz normatywnej (wskazania możliwych
i pożądanych kierunków oraz sposobów jej przeobrażenia) (Tinberger, 1978). Nawiązując do
subdyscyplin nauki ekonomii analizowane zagadnienia dotyczą więc, zarówno nauki polityki
ekonomicznej, jak i polityki ekonomicznej w jej praktycznym zastosowaniu wobec realnych procesów
gospodarczych. Istnieje również ryzyko, że prowadzona polityka ekonomiczna, właściwa dla krajów
wysoko rozwiniętych, może okazać się suboptymalna z punktu widzenia ich krajów2.
Obszarem badawczym analizy w zakresie przestrzennym, zostało objętych dziesięć wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW-10), tj.: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. W 2004 r. osiem z dziesięciu badanych krajów
przystąpiło do Unii Europejskiej a w 2007 r. dołączyły Bułgaria i Rumunia. Do strefy euro
przystąpiły: Słowenia (2007), Słowacja (2009), Estonia (2011), Łotwa (2014) oraz Litwa (2015).
Kraje te to specyficzna grupa, ze względu na ich położenie geograficzne i podobny poziom rozwoju
społeczno-gospodarczego. Już blisko 30 lat funkcjonują one w systemie gospodarki rynkowej oraz
w przepływach kapitału w gospodarce światowej. Jednak nadal, aktualnym wyzwaniem
(pragmatycznym) stojącym przed nimi – jest przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, w celu
osiągnięcia poziomu rozwoju gospodarczego porównywalnego z najbardziej rozwiniętymi państwami
Zachodu.
Ze względu na ograniczenia akumulacji wewnętrznej, kraje EŚW-10 liczą na zewnętrzne źródła
finansowania. Dlatego też kraje te dążą, z jednej strony do przyciągnięcia kapitału, w tym ZIB
a z drugiej strony do ich optymalnego wykorzystania w celu osiągnięcia wzrostu. W podejściu tym,
1

Zdaniem autorki to przykład tzw. badań kompleksowych, zgodnie z metodologią nauk ekonomicznych łączących charakter
naukowy i empiryczny.
2
Zainteresowanie tematyką wzrostu gospodarczego jest także kontynuacją wcześniejszych badań autorki, obejmujących
m.in. wpływ zadłużenia zagranicznego na wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się. Zob. A. Kosztowniak, Zadłużenie
zagraniczne a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 1-298. Monografia wskazana jako osiągnięcie naukowe jest
również wynikiem 10-letniej ewolucji zainteresowań badawczych autorki, które koncentrowały się wokół zagadnień wzrostu
i rozwoju gospodarczego, w kontekście znaczenia: polityki stóp procentowych, systemów gospodarczych,
międzynarodowych instytucji finansowych, specjalnych stref ekonomicznych, instrumentów wspierających działalność
innowacyjną przedsiębiorstw w Europie oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej. Badania w tych
obszarach realizowane były w ramach udziału w pracach badawczych i statutowych a wyniki prezentowane na konferencjach
naukowych.
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intensyfikacja wzrostu gospodarczego wymaga, więc zdaniem autorki dwóch etapów działań.
Etapu I – zidentyfikowania istotnych czynników napływu ZIB oraz etapu II – weryfikacji, jaki wpływ
inwestycje te mają na wzrost PKB. Te informacje pozwolą bowiem, w sposób świadomy prowadzić
politykę inwestycyjną państwa wobec ZIB.
Uwzględniając przytoczone argumenty, przyczyny i wyzwania stojące przed krajami EŚW-10:
Celem naukowym monografii: jest zidentyfikowanie istotnych czynników napływu ZIB
do krajów EŚW-10 oraz weryfikacja ich wpływu na wzrost gospodarczy w latach 1994-2015.
Identyfikacja istotnych czynników napływu ZIB została poprzedzona analizą założeń teorii
(modeli) ZIB uwzględniających przewagi i motywy inwestorów zagranicznych. W tym przede
wszystkim teorii: lokalizacji, względnych przesunięć kosztów siły roboczej i kapitału K. Kojimy,
dynamicznych przewag komparatywnych (paradygmat rozwoju) i modelu czarnej skrzynki T. Ozawy,
internalizacji, eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej oraz kształtowania się pozycji
inwestycyjnej na rynkach zagranicznych J.H. Dunninga, ewolucyjnego modelu umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw J.H. Dunninga i M.L. Ludmana czy założeń Nowej Geografii Ekonomicznej (NGE),
zapoczątkowanej przez P.R. Krugmana. Z kolei ocenie wpływu ZIB na gospodarkę goszczącą służyła
analiza wybranych teorii handlu międzynarodowego oraz modeli wzrostu gospodarczego a także
efektów wpływu ZIB na kluczowe sfery gospodarcze tj.: akumulację kapitału i aktywność
inwestycyjną, budżet państwa, zatrudnienie i rynek pracy oraz transfer i dyfuzję technologii.
Uwzględniając powyższy cel monografii, postawiono hipotezę główną oraz hipotezy szczegółowe,
które zawierają elementy definiowane do tzw. hipotez opisowych i przyczynowo-skutkowych:
Hipoteza główna: Istnieje związek pomiędzy istotnymi czynnikami napływu ZIB a istotnymi
czynnikami wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-10. Nie oznacza to, że wzrost napływu tych
inwestycji gwarantuje automatycznie wzrost PKB w tych krajach. Aby tak było, muszą być spełnione
warunki stabilnego długookresowego napływu ZIB, przy utrzymaniu korzystnej ich struktury
rodzajowej, kapitałowej i alokacyjnej, adekwatnie do poziomu rozwoju gospodarek goszczących.
Hipotezy szczegółowe:
H1: Chociaż w ujęciu wartościowym najwięcej ZIB jest lokowanych na największych rynkach krajów
EŚW-10, to w przeliczeniu na mieszkańca (ZIB per capita) liderami absorpcji tych inwestycji
mogą być również mniejsze terytorialnie gospodarki.
H2: Występują specyficzne czynniki napływu ZIB do poszczególnych krajów EŚW-10, ale również
czynniki powtarzające się, ważne w przypadku kilku krajów badanej grupy. Oznacza to,
że inwestorzy zagraniczni traktują rynek EŚW-10, jako rodzaj odrębnego rynku w gospodarce
światowej.
H3: W krajach EŚW-10 dominują ZIB zorientowane kosztowo oraz efektywnościowo. Inwestycje te
są skoncentrowane na tworzeniu w tych krajach rynku zbytu dla własnych jednostek macierzystych
i powiązanych. To powoduje, iż osłabiają efekty ich wpływu na wzrost gospodarczy krajów je
goszczących.
H4: Sam wzrost napływu ZIB do krajów EŚW-10 nie gwarantuje istotnego ich wpływu na wzrost
gospodarczy tych państw.
H5: Stabilna tendencja wzrostu napływu ZIB netto może sprzyjać wzrostowi gospodarczemu
w krajach goszczących decydując, iż są one istotnym czynnikiem tego wzrostu. Wzrost skali
wahań napływu tych inwestycji ogranicza ich wpływ na wzrost gospodarczy w krajach
goszczących decydując, iż są one nieistotnym czynnikiem tego wzrostu3.
H6: Największy wkład we wzrost gospodarczy krajów goszczących mogą mieć duże przedsiębiorstwa
z udziałem kapitału zagranicznego. Dlatego też polityka inwestycyjna wobec ZIB powinna
koncentrować się na pozyskiwaniu takiego typu inwestorów zagranicznych.
3

W tym, nieistotnym statystycznie czynnikiem wzrostu gospodarczego, co wykazano w modelach ekonometrycznych
przedstawionych w pracy.
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Realizacja celu monografii oraz weryfikacja hipotez badawczych obejmuje trzy etapy wraz
z celami szczegółowymi, stanowiąc ujęcie metodologiczne schematu badania naukowego, do którego
dostosowano metody i procedurę badawczą:
Etap I. Zidentyfikowanie istotnych czynników napływu ZIB do krajów EŚW-10.
1.1. Kompleksowy przegląd literatury w zakresie teorii ZIB.
1.2. Przegląd badań empirycznych w zakresie czynników napływu ZIB do krajów goszczących
i wytypowanie kluczowych czynników.
1.3. Analiza i ocena napływu strumieni i zasobów ZIB do krajów EŚW-10.
1.4. Opracowanie modeli czynników napływu ZIB i określenie istotnych czynników tego napływu.
Etap II. Zidentyfikowanie istotnych czynników wzrostu gospodarczego, z uwzględnieniem napływu
ZIB do krajów EŚW-10.
2.1. Przegląd literatury w zakresie wybranych teorii handlu międzynarodowego oraz wzrostu
gospodarczego, z uwzględnieniem znaczenia w nim czynników produkcji.
2.2. Przegląd literatury w zakresie dorobku teoretycznego obejmującego wpływ ZIB na wzrost
gospodarczy.
2.3. Przegląd badań empirycznych na temat wpływu ZIB na wzrost gospodarczy.
2.4. Opracowanie ekonometrycznych modeli wzrostu gospodarczego dla krajów EŚW-10
i zidentyfikowanie istotnych czynników tego wzrostu.
2.5. Opracowanie ekonometrycznego modelu wzrostu gospodarczego (VECM) dla Polski oraz
funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji błędu prognoz.
Etap III. Opracowanie rekomendacji w zakresie polityki inwestycyjnej, dotyczącej ZIB:
3.1. Rekomendacji ogólnych dla krajów EŚW-10.
3.2. Rekomendacji szczegółowych dla Polski.
Okres analizy (ujęcie czasowe) obejmuje lata 1994–2015 – tj. 22 letni okres. Pozwoliło to na
ocenę 11 lat przed przystąpieniem większości krajów do UE oraz 11 lat uczestnictwa w jej
strukturach. Wybór okresu analizy empirycznej podyktowany był celowym pominięciem
początkowego okresu transformacji (1989-1993) oraz wynikał z dostępności danych statystycznych 4.
Należy zauważyć, że analiza obejmuje równocześnie lata wybuchu kryzysu finansowego, odczuwalne
w Europie od przełomu 2008/2009, czyli około 7 letni okres pokryzysowy. Tym samym analiza
uwzględnia efekty podatności i odporności gospodarek EŚW-10 na ten kryzys i zmiany w napływie
ZIB.
Analiza empiryczna i ocena ZIB w krajach EŚW-10 dotyczyła głównie napływu ZIB
(FDI inflows), ponieważ w krajach tych zdecydowanie większe znacznie ma nadal napływ (inflows)
niż odpływ (outflows). Na przykład w Polsce, w 2015 r. utrzymana była ponad czterokrotna nadwyżka
napływu ZIB tj. 13 470,3 mln USD (inflows) nad ich odpływem 3 215,7 mln USD (outflows).
Przy adekwatnej blisko ośmiokrotnej nadwyżce zasobów napływu ZIB, wynoszącej tj. 182 527,6 mln
USD (inward stocks) wobec odpływu 23 988,4 mln USD (outward stokcs).5
Strukturę monografii tworzy wprowadzenie, pięć rozdziałów merytorycznych o charakterze
teoretyczno-empirycznym kończących się podsumowaniami, zakończenie oraz aneks z załącznikami
prezentującymi strukturę modeli i wyniki ważniejszych testów statystycznych. Rozdział pierwszy ma
charakter przeglądowo-teoretyczny, rozdziały drugi i trzeci łączą zagadnienia teoretyczno-empiryczne.
Rozdział czwarty i piąty mają charakter empiryczny, prezentując wyniki badań diagnostycznych
i weryfikacyjnych.
4

Okres analizy zakończony został na 2015 r., ponieważ w 2017 r., w którym przygotowywano monografię dostępne były
ostatnie zweryfikowane dane statystyczne obejmujące 2015 r.
5
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2015 r. i Polskie inwestycje bezpośrednie w 2015 r. Cykliczne materiały
analityczne, NBP, Warszawa 2016.
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W rozdziale pierwszym przedstawiono różne ujęcia definicyjne ZIB, w tym tzw. definicję
wzorcową (benchmark definition) za Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Definicja ta jest jednocześnie zgodna z metodologią stosowaną przez Narodowy Bank Polski (NBP)
i została przyjęta za obowiązującą w niniejszej pracy. Scharakteryzowano formy ZIB, sposoby wejścia
na rynki zagraniczne i formy organizacyjne prowadzenia przez nie działalności. Wyjaśniono różnice
pomiędzy greenfield a brownfield oraz towarzyszące im typy inwestorów. Zidentyfikowano czynniki
napływu ZIB (cel 1.1) w ramach obszernej analizy ewolucji teorii ZIB; od pierwszych teorii
po współcześnie formułowane. Przedstawiono założenia m.in. teorii lokalizacji, eklektycznej teorii
J.H. Dunninga, model umiędzynarodowienia przedsiębiorstw J.H. Dunninga i M.L. Lundmana.
Scharakteryzowano założenia NGE oraz strategie integracji koncernów transnarodowych.
W rozdziale drugim skoncentrowano się na prezentacji i analizie najważniejszych teorii handlu
międzynarodowego, wzrostu gospodarczego oraz efektach wpływu ZIB na wzrost gospodarczy
w krajach goszczących. W rozdziale tym zidentyfikowano znaczenie poszczególnych czynników
produkcji dla wzrostu gospodarczego (cele 2.1 i 2.2). Analizę teorii rozpoczęto celowo od omówienia
ważniejszych teorii handlu międzynarodowego, uwzględniając fakt, iż aktywność internacjonalizacji
przedsiębiorstw w formie ZIB jest poprzedzona wcześniejszymi jej etapami, np. eksportem czy
powiązaniami kooperacyjnymi. Przytoczono wyniki badań empirycznych, dotyczących związków
pomiędzy handlem, ZIB a wzrostem, zawartych w zagranicznej i krajowej literaturze przedmiotu;
w tym wyniki badań międzynarodowego projektu European Firms in a Global Economy (EFIGE).
W rozdziale trzecim uwzględniono zarówno ewolucję koncepcji czynników napływu ZIB
(cel 1.1), jak i przegląd badań empirycznych, prowadzonych w tym zakresie (cel 1.2).
Scharakteryzowano zarówno czynniki lokalizacyjne ZIB, występujące po stronie inwestora
zagranicznego, jak i wynikające z klimatu inwestycyjnego po stronie kraju goszczącego. Zwrócono
uwagę na ujawniającą się hierarchizację poziomów oceny klimatu inwestycyjnego, uwzględnianą przy
decyzjach lokalizacyjnych. Sformułowano wspólne i indywidualne czynniki klimatu inwestycyjnego
krajów EŚW. Przytoczono fazy cyklu życia ZIB i związane z nimi uwarunkowania dla krajów
goszczących. Zaprezentowano ważne kwestie optymalizacji podatkowej oraz ekonomicznej oceny
ZIB, jako kluczowe determinanty przemieszczania się współcześnie ZIB w gospodarce światowej.
Wskazano na różnice w tendencjach rozwojowych projektów greenfield i brownfield, w tym
w sektorach finansowych i niefinansowych. Przytoczono ważniejsze wyniki badań na temat
czynników napływu ZIB prowadzonych od lat 60. XX w., w zagranicznej i krajowej literaturze
przedmiotu.
Rozdział czwarty rozpoczęto od charakterystyki ważniejszych różnic i uwag metodologicznych
dotyczących statystyk ZIB, występujących pomiędzy instytucjami międzynarodowymi, zajmującymi
się ich zbieraniem i publikowaniem. Kwestie te podjęto, ponieważ są one istotne przy prowadzeniu
badań empirycznych oraz interpretacji wyników. Rozdział zawiera analizę i ocenę napływu strumieni
i zasobów ZIB do krajów EŚW-10 w latach 1994-2015 (cel 1.3, przy weryfikacji hipotezy
szczegółowej H1). Przedstawiono dane statystyczne ZIB w wielkościach absolutnych,
jak i względnych, np. w relacji do nakładów brutto na środki trwałe, PKB itd. Scharakteryzowano
w ujęciu wartościowym i ilościowym projekty greenfield, realizowane w krajach EŚW-10. Podjęto
kwestie dysproporcji regionalnych rozmieszczenia ZIB występujących w Polsce.
W rozdziale piątym przedstawiono prezentację i analizę wyników badań dwóch rodzajów
modeli ekonometrycznych, tj.: czynników napływu ZIB i wzrostu gospodarczego krajów EŚW-10
w latach 1994-2015. W pierwszym etapie – opracowano modele czynników napływu ZIB (KMRL)
i zidentyfikowano istotne czynniki tego napływu (cel 1.4). Etap ten służył weryfikacji hipotezy
szczegółowej H2. W drugim etapie – przedstawiono modele wzrostu gospodarczego (KMRL)
dla krajów EŚW-10 oraz zidentyfikowano istotne czynniki wzrostu dla każdego z nich. Wyniki te
umożliwiły określenie wspólnych i specyficznych czynników wzrostu (cel 2.4). Identyfikacja zarówno
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istotnych czynników napływu ZIB i wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-10 pozwoliła
na wskazanie kanałów wzajemnego oddziaływania i na opracowanie „mechanizmu współzależności”
zachodzących pomiędzy nimi. Ponadto, w przypadku Polski analizę wzrostu gospodarczego
rozszerzono również o zbudowanie modelu VECM oraz analizy funkcji odpowiedzi na impuls
i dekompozycję wariancji błędu prognoz. Pozwoliło to na identyfikację zależności przyczynowoskutkowych zachodzących pomiędzy czynnikami wzrostu (cel 2.4 i 2.5). Diagnozie poddano również
aktywność podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 2000-2015, na podstawie
danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w zakresie ich działalności inwestycyjnej,
handlowej oraz zatrudnienia. Etap drugi wykonano w celu weryfikacji hipotez szczegółowych:
H3-H6. Połączenie uzyskanych wyników empirycznych z etapu I oraz II umożliwiło łącznie
pozytywną weryfikację – przyjęcie hipotezy głównej pracy.
W zakończeniu monografii zinterpretowano wyniki badań empirycznych, co pozwoliło odnieść się
do postawionego celu pracy oraz hipotez badawczych. Wyjaśniono „mechanizm współzależności”
występujący pomiędzy istotnymi czynnikami napływu ZIB a istotnymi czynnikami wzrostu
gospodarczego w krajach EŚW-10. Określono ograniczenia pozytywnego wpływu ZIB na wzrost
gospodarczy w tych krajach. Sformułowano rekomendacje ogólne i szczegółowe (cele 3.1 i 3.2),
mogące mieć praktyczne zastosowanie w polityce inwestycyjnej wobec ZIB dla krajów EŚW-10,
w tym dla Polski.
4.1.2. Metody badawcze
Metody badawcze zastosowane w monografii obejmują metody opisowo-empiryczne tj.:
1. Przegląd literatury przedmiotu dotyczący czynników lokalizacji ZIB oraz możliwego ich wpływu
na wzrost gospodarczy, który stanowił podstawę do sformułowania hipotez badawczych.
2. Metody empiryczne służące weryfikacji postawionych hipotez badawczych:
 statystyki opisowej, metod indeksowych, analizy korelacji i regresji,
 modelowania ekonometrycznego, w tym:
 Klasycznej Metody Regresji Liniowej (KMRL), przy estymacji Klasyczną Metodą
Najmniejszych Kwadratów (KMNK) – określenie istotnych czynników napływu ZIB oraz
czynników wzrostu gospodarczego.
 Model Wektorowej Korekty Błędem (Vector Error Corection Model, VECM) wraz
z identyfikacją funkcji dopowiedzi na impuls (impulse response functions) oraz
dekompozycją wariancji błędu prognoz (decomposition of variance) – określenie
współzależności pomiędzy czynnikami określającymi wzrost gospodarczy, w tym
w zakresie tendencji i siły reakcji odpowiedzi na impulsy oraz stopnia wyjaśnienia zmian.
W monografii położono nacisk na interdyscyplinarność dokonywanych analiz. Korzystano
z dorobku dyscyplin zaliczanych do dziedziny nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse oraz nauki
o zarządzaniu. Odwoływano się do osiągnięć wybranych subdyscyplin, zajmujących się omawianym
obszarem badawczym, tj.: finanse i biznes międzynarodowy, zarządzanie strategiczne, teorie
przedsiębiorstwa oraz mikro- i makroekonomia.
4.1.3. Zbiory danych wykorzystywane do badań empirycznych
W celu zapewnienia rzetelności wyników badań empirycznych prezentowanych w monografii
korzystano z wiarygodnych źródeł danych, w tym z baz międzynarodowych instytucji prezentujących
statystyki, zgodnie z międzynarodowymi standardami tj.: OECD (OECD.Stat), Banku Światowego
(World Development Indicators), Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
(UNCTAD.Stat, World Investement Report). W przypadku Polski, dane z tych instytucji uzupełniono
o dane statystyczne NBP oraz GUS.
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4.1.4. Osiągnięte wyniki monografii i wkład do nauki ekonomii
Przedstawione w monografii efekty postępowania analityczno-badawczego pozwoliły
na weryfikację szczegółowych hipotez badawczych a w konsekwencji hipotezy głównej i realizację
celu pracy. Przypominając celem naukowym monografii było zidentyfikowanie istotnych
czynników napływu ZIB do krajów EŚW-10 oraz weryfikacja ich wpływu na wzrost
gospodarczy w latach 1994-2015.
Autorka sformułowała również pięć kluczowych wniosków stanowiących dodatkowe
uzupełnienia, które wnoszą wkład do nauki ekonomii.
Ze względu na dwuczłonowość postawionego celu pracy osiągnięte wyniki zaprezentowano
w dwóch etapach obejmujących:
I – identyfikację istotnych czynników napływu ZIB do krajów EŚW-10 oraz
II – wpływ ZIB na wzrost gospodarczy badanych krajów.
Zdaniem autorki oba etapy są ze sobą ściśle powiązane (współzależne). Bowiem efekty – w tym
przypadku wpływu ZIB na wzrost gospodarczy – są zależne od czynników lokalizacji napływu tych
inwestycji. Ponieważ to czynniki lokalizacji decydują zarówno o wolumenie i dynamice napływu ZIB
oraz o formach (greenfield, brownfield) i typach napływu ZIB (np. zasobowo-kosztowego,
rynkowego, efektywnościowego oraz strategiczego). Co więcej, zachodzą współzależności pomiędzy
napływem ZIB a wzrostem gospodarczym, jak i wzrostem a napływem ZIB. Dlatego też nie można
tych dwóch etapów (stron analizy) traktować oddzielnie. Ponieważ, oddzielne traktowanie
oznaczałoby analizowanie „efektu (skutku)” bez „przyczyny” (bodźca, uwarunkowania). Tylko
łącznie, stanowią one o kompleksowości analizy, przemawiając za wzmocnieniem wiarygodności
uzyskanych wyników. Zaproponowane – autorskie (kompleksowe) podejście analityczne wpływu
ZIB na wzrost gospodarczy w kraju goszczącym – jest nowym ujęciem metodologicznym badań6.
Stanowiąc zdaniem autorki jej wkład do procesu analitycznego badania mechanizmów wzrostu
gospodarczego (Wniosek 1).
Określone etapy I i II są ważne w kontekście prowadzenia krajowej polityki inwestycyjnej, doboru
narzędzi oraz działań operacyjnych i strategicznych w gospodarce goszczącej. Próbę realizacji tych
zadań podjęto na gruncie teoretyczno-empirycznym.
Przeprowadzona w I etapie działań analiza ważniejszych teorii ZIB, uwzględniających czynniki
lokalizacji tych inwestycji stanowiła podstawę teoretyczną, konieczną do realizacji dla dalszych badań
empirycznych. Obszernie wnioski z analiz tych przedstawiono w podsumowaniu Rozdz. 1. pracy.
Wśród wniosków tych stwierdzono m.in., że analiza ważniejszych teorii ZIB dotyczących przewag
i motywów inwestorów zagranicznych potwierdziła istotność czynników: rynkowych, kosztowych,
efektywnościowych, oceny klimatu inwestycyjnego oraz procesów aglomeracyjnych i integracyjnych
koncernów transnarodowych (KTN) w kształtowaniu strumienia napływu ZIB do krajów goszczących.
Zwrócono uwag, iż koncerny uwzględniają, z jednej strony własne przewagi konkurencyjne czy
monopolistyczne w zakresie przewag: technologicznych, finansowych, menedżerskich oraz
marketingowych (S.H. Hymer, 1960, 1976; Ch.P. Kindleberger, 1969; R.E. Caves, 1971;
F.T. Knickerbocker, 1973; S.P. Magee, 1997) a z drugiej strony aktualne uwarunkowania
lokalizacyjne w krajach goszczących. Teoria cyklu życia produktu (R. Vernon, 1966; S. Hirsch, 1975)
wyjaśnia proces internacjonalizacji produktu (jego faz) przez warunki lokalizacji ZIB. Zwraca uwagę,
iż KTN prowadzą równocześnie działalność na wielu rynkach, wybierając je adekwatnie do
najkorzystniejszych warunków dla konkretnej fazy produkcji (ZIB). Można dodać precyzyjniej –
etapu w łańcuchu tworzenia wartości dodanej całej korporacji.
6

Dotychczasowe analizy zarówno w zagranicznej jak i krajowej literaturze koncentrowały się na jednej stronie badań, tj.
przedmiotem ich były albo czynniki napływu ZIB albo ich wpływ na wzrost gospodarczy. Nie podejmowano wysiłków
kompleksowej analizy, całego procesu inwestycyjnego, zaczynającego się od uwarunkowań napływu ZIB (czynników
lokalizacji) do efektów, oddziaływania tych inwestycji na gospodarkę goszczącą.
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Część teorii ekonomicznych analizowanych w pracy podkreśla znaczenie jednej z grup czynników
lokalizacji, inne z kolei znaczenie wszystkich. Czynniki kosztowe akcentowane są głównie w teorii
względnych przesunięć kosztów siły roboczej i kapitału (K. Kojima, 1973), w tym koszty transportu
w założeniach Nowej Geografii Ekonomicznej (NGE, P.R. Krugman, 1991a, 1991b), czy modelu
strategii kompleksowej integracji (S.R. Yeaple, 2003), czynniki efektywnościowe w teorii
internalizacji KTN (P.J. Buckley i M. Casson, 1976; A.M. Rugman 1980). Podejście „kompleksowe”,
ważności wszystkich wskazanych czynników: rynkowych, kosztowych, efektywnościowych, oceny
klimatu inwestycyjnego prezentują np. teorie: lokalizacji (R.A. Mundell, 1957; J.H. Dunning, 1973;
A.M. Rugman, 1980), dynamicznych przewag komparatywnych (T. Ozawa, 1992) czy eklektycznej
teorii produkcji międzynarodowej (J.H. Dunning, 1980, 1992, 1993). NGE wskazuje na przestrzenne
rozmieszczenie działalności gospodarczej, identyfikuje siły aglomeracyjne i deglomeracyjne
(P.R. Krugman, 1991a, 199b). Teoria gron wskazuje na ważność lokalizacji działalności (ZIB)
w centrum (M.E. Porter, 2001; G. Ottaviano i D. Puga, 1997). Pozytywne efekty takiej lokalizacji
odnoszą się głównie do czynników rynkowych (rozległy rynek zbytu) oraz efektywnościowych
(efekty zwrotne występujących współzależności technologicznych, produkcyjnych itd.). Wnioski
z analizy strategii integracji KTN wskazują na ważność czynników: rynkowych głównie dla ZIB typu
horyzontalnego oraz efektywnościowych dla ZIB typu wertykalnego.
W monografii zwrócono uwagę na zachodzącą ewolucję w ocenie klimatu inwestycyjnego
ze strony inwestorów zagranicznych. Oprócz tradycyjnych czynników lokalizacyjnych (zasobowokosztowych, rynkowych, efektywnościowych oraz zasobów strategicznych) coraz większe znaczenie
przy lokalizacji ZIB odgrywają czynniki nowe. To znaczy poza np. kosztami transportu (czynnik
tradycyjny) rośnie znaczenie międzynarodowych zależności, uwarunkowań przestrzennych
(geograficznych) (S.R. Yeaple, 2003). Uwzględniając tę ewolucję zaproponowano w monografii
własną klasyfikację czynników lokalizacji ZIB (Tabeli 20, s. 179-180), dzieląc je na czynniki
występujące po stronie inwestora zagranicznego, jak i lokalizacji goszczącej. Opracowano również
własną koncepcję wymiarów (czasowo-przestrzennych) i poziomów oceny klimatu
inwestycyjnego kraju goszczącego ze strony inwestora zagranicznego (Rys. 1).
Rys. 1. Wymiary i poziomy ocen klimatu inwestycyjnego kraju goszczącego ze strony inwestora zagranicznego
Wymiary i poziomy ocen

Poziom przestrzenny – terytorialny:

Wymiar czasowy:

Ex ante
– etap projektowania,
przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej

Ex post (short-time)
– etap startu i realizacji
inwestycji

Poziom ponadnarodowy:

Położenia
geograficznego:

Poziom terytorialny
kraju goszczącego:

- kontynentalny
- ugrupowania
integracyjnego
(do którego należy kraj
goszczący lub znajduje się
w jego sąsiedztwie)
- grupy krajów

odległość od:
spółki matki,
oddziałów,
rynków zbytu,
kooperantów itd.)

- ogólnokrajowy
- regionalny
- lokalny

Ex post (longt-time)
– etap kontynuacji lub
zakończenia inwestycji

Źródło: Opracowanie własne: A. Kosztowniak, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz
wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu, Warszawa, 2018, Rys. 16, s. 195.
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Z analizy oceny klimatu inwestycyjnego prezentowanego przez instytucje międzynarodowe,
ekonomistów, jak również strategii działalności KTN wynika bowiem spostrzeżenie, iż ocena tego
klimatu prowadzona jest na poziomie różnych wymiarów czasowych i przestrzennych – które
uwzględniane są równolegle przez inwestorów zagranicznych. Ponadto, w koncepcji oceny poziomów
klimatu inwestycyjnego zaproponowano pięć poziomów oceny. Zdaniem autorki KTN analizując
warunki lokalizacyjne, w tym w badanej grupie krajów EŚW-10 podejmują taką wielowymiarową
ocenę. Stanowi ona znaczący element ich strategii w odniesieniu do rozmieszczenia geograficznego
ZIB. Poziomy oceny scharakteryzowano określając propozycje własnych czynników lokalizacyjnych7,
a tam gdzie to było możliwe, odwołano się do istniejących badań. Wyodrębniono poziomy:
1. ugrupowania integracyjnego, 2. grupy krajów EŚW oraz 3. krajowy, 4. regionalny i 5. lokalny –
dla tych poziomów zaproponowano dwie grupy czynników tzw. kluczowe (twarde) oraz uzupełniające
(miękkie) przedstawione w monografii w Tabeli 26 (s. 223). Koncepcja wymiarów (czasowoprzestrzennych) i poziomów oceny klimatu inwestycyjnego kraju goszczącego ze strony
inwestora zagranicznego, stanowi wkład autorki (próbę uzupełnienia założeń) do teorii przewag
i motywów inwestorów zagranicznych, w tym głównie do teorii: lokalizacji, internalizacji,
eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej, NGE i strategii integracji, przedstawionych
dość szczegółowo w pracy. W zakresie pragmatycznym koncepcja ta jest częścią strategii KTN
(Wniosek 2).
Analizując czynniki lokalizacji ZIB, w tym czynniki kosztowe podkreślono znaczenie przepisów
podatkowych obowiązujących w krajach goszczących8. Przepisy te wpływają zarówno
na płaszczyznę instytucjonalną (np. wybór formy organizacyjno-prawnej) i funkcjonalną (np. podział
zysku, czy politykę cen transferowych) podmiotów zagranicznych oraz kształtują możliwości
optymalizacji podatkowej. Zagadnienia te są ważnym obszarem analizy m.in. OECD (2006),
UNCTAD (2015), badaczy w zagranicznej literaturze (J. Gorter, A. Parkin, 2003; M.A. Desai,
J.R. Hines, 2004), jak i krajowej literaturze np. w kontekście harmonizacji podatków w ramach UE
(L. Oręziak, 2007; A. Krajewska, 2007). Przesłanką podjęcia charakterystyki znaczenia podatków,
jako czynnika lokalizacji było zwrócenie uwagi na intensywny rozwój tzw. podmiotów specjalnego
przeznaczenia (SPE) powoływanych, jako narzędzie wdrażania optymalizacji podatkowej. W pracy
zwrócono uwagę na niekorzystne działanie tych podmiotów m.in.: obniżające poziom reinwestycji
zysków, wpływów podatkowych do budżetów gospodarek goszczących, jak i zniekształcających
statystyki dotyczące faktycznego napływu ZIB.
Charakteryzując elementy oceny ekonomicznej ZIB przez inwestorów w podmiotach
bezpośredniego inwestowania – autorka zwróciła (w jej przekonaniu) uwagę na ważny fakt.
Mianowicie, aby ujawniły się pozytywne efekty napływu ZIB potrzebny jest dłuższy czas
utrzymywania tych inwestycji w kraju goszczącym. To znaczy taki, w którym inwestorzy zaczną
podejmować reinwestycje, czyli przeznaczą cześć zysku na nowe inwestycje w krajach
goszczących. Argumentem teoretycznym przemawiającym za ujawnieniem się tego pozytywnego
efektu są m.in. założenia teorii konsumpcji (Consumption Life Cycle Theory) (F. Modigliani,
R.H. Brumberg, 1954; A. Ando, F. Modigliani, 1963) oraz w kontekście ZIB tzw. Fazy cyklu życia
ZIB (w pracy Rys. 18, s. 236). Bowiem zgodnie z nimi, dopiero w II fazie wzrostu ZIB (Stage FDI
Growth), w której realizowane są reinwestycje przez inwestorów zagranicznych ujawniają się
pozytywne efekty pro-wzrostowe dla gospodarki goszczącej. Krótki okres utrzymywania ZIB
7

Propozycje czynników lokalizacji nawiązują do teoretycznego cyklu życia ZIB w krajach przechodzących transformację
oraz faz cyklu życia ZIB i faz ekonomicznego rozwoju gospodarek (ujęto je w monografii, zob. Rys. 17, s. 213 oraz Tabela
24, s. 214). Co istotne, zaproponowane czynniki w ujęciu teoretycznym zostały w większości pozytywnie zweryfikowane
przez autorkę wynikami badań empirycznych tj. modeli czynników napływu ZIB do krajów EŚW-10 (metoda KMRL)
przedstawionych w Rozdz. 4 w monografii.
8
Zagadnieniu temu poświęcono cały podrozdział 3.5. Elementy optymalizacji podatkowej inwestorów zagranicznych
na rynkach goszczących.
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w gospodarce goszczącej (I faza wejścia), przy braku realizacji II fazy, na przykład w efekcie
dezinwestycji – oznacza, iż procesy wzrostowe będą ograniczone bądź nie wystąpią. Warunek ten,
chociaż nie bezpośrednio, można odnaleźć np. w założeniach teorii etapów rozwoju M.E. Portera
i rozwijanej przez T. Ozawę teorii dynamicznych przewag komparatywnych (paradygmat rozwoju).
W tym znaczeniu, iż osiąganie następujących po sobie etapów, tj. od sterowanego przez czynniki
wytwórcze, przez sterowany inwestycjami i innowacjami po etap dobrobytu – wymaga ciągłego
napływu ZIB. Wspomniany warunek realizacji II fazy ZIB (reinwestycji), zgodnej z teorią konsumpcji
w gospodarce goszczącej powinien być utrzymywany jak najdłużej, aby ujawnić pozytywny wpływ
ZIB na gospodarkę. W tym znaczeniu, że tzw. krótkookresowe ZIB (I faza wejścia) nie stymulują
procesów wzrostu, tylko ZIB długookresowe (z pełną II fazą) są wstanie uaktywnić procesy
wzrostu9. Ten konieczny warunek powinien być uwzględniany w polityce inwestycyjnej krajów
goszczących wobec ZIB (Wniosek 3).
Analizując sposoby wejścia na rynek zagraniczny – w drodze projektów greenfield lub brownfield
w kontekście ewolucji czynników lokalizacyjnych autorka zwróciła uwagę, iż projekty te wykazują
również skłonność do zmiany warunków ich realizacji. Z analizy procesów zachodzących na rynkach
finansowych wobec efektów globalnego kryzysu (B. Liberska, 2013) czy rozmiarów globalnego rynku
finansowego (M. Iwanicz-Drozdowska, 2009; E. Chrabonszczewska, 2012; A. Budnikowski, 2017)
wynika, również że inwestorzy dostosowując się do nowych warunków. Zmieniają oni ważność
wyboru czynników lokalizacyjnych na gwarantujące im najszybszą adaptację do nowych, często
zmiennych (dynamicznych) warunków.
Zdaniem autorki potwierdzeniem tego jest znaczący wzrost liczby (wartości) projektów fuzji
i przejęć nad projektami greenfield w latach 2009-2015 (UNCTAD, 2016). Wzrost wejść na rynki
zagraniczne w drodze inwestycji brownfiled wynika ze specyfiki tych projektów. Na znaczeniu
zyskują, bowiem czynniki lokalizacyjne „gwarantujące”: możliwość skrócenia czasu inwestycyjnego,
maksymalizujące stopę zwrotu, obniżenie lub podział ryzyka itd.10 Realizację tych warunków
gwarantują przede wszystkim inwestycje brownfield. Wzrost procesów globalizacyjnych,
liberalizacyjnych i integracyjnych zachodzących na rynkach, w tym głównie w sektorach finansowych
(bankowy, ubezpieczeniowy, funduszy inwestycyjnych itd.) stymuluje również wzrost ZIB właśnie
w tych sektorach. Inwestycje te, jak zauważa autorka, wykazują również tendencje do skracania
okresu inwestycyjnego, są bardziej „mobilne” w XXI w., niż to były XX w.11
Należy podkreślić, iż przedstawione wnioski autorki, jak i jej dorobek naukowo-badawczy
wpisują się w dyskusję i analizy teoretyczno-empiryczne prowadzone w polskiej literaturze
przedmiotu od wielu lat m.in. przez: J. Rymarczyka (1996), J. Witkowską (1996), K. Przybylską
(2001), A. Zorską (2002), M. Gorynię oraz R. Wolniaka (2003), W. Karaszewskiego (2004),
T. Pakulską, M. Poniatowską-Jaksch (2004), A. Cieślika (2005), M. Jaworek (2006), M. Gorynię,
J. Nowaka oraz R. Wolniaka (2011), czy H. Godlewską-Majkowską (2001, 2014) i innych.
Przegląd wyników badań empirycznych, dotyczący czynników napływu ZIB publikowanych
w literaturze zagranicznej i krajowej (Rozdz. 3 monografii) umożliwił wyselekcjonowanie ważnych
czynników napływu ZIB, koniecznych do przygotowania modeli ekonometrycznych (Rozdz. 4).
Analiza empiryczna napływu ZIB do krajów EŚW-10 w latach 1994-2015 pozwoliła sformułować
następujące wnioski. W ujęciu wartościowym najwięcej ZIB (w mln USD) lokowanych było na
9

Należy dodać, iż początek II fazy cyklu życia ZIB i okres (długość) jej realizacji jest zróżnicowana dla poszczególnych
krajów. W części krajów szacowany jest on na 2 rok a w innych 3 rok od napływu tych inwestycji, przy średnio 5-letnim
okresie trwania tej fazy.
10
Zob. 3.7.1. Różnice w tendencjach rozwojowych projektów greenfield i brownfield ujęte w monografii.
11
Chociaż projekty greenfield i brownfield nie były przedmiotem badań ekonometrycznych to poświęcono im dość dużo
miejsca. Zob. 1.3.1. Różnice pomiędzy greenfield a brownfield i typy inwestorów oraz 3.7.2. Przyczyny ekspansji ZIB
w sektorach finansowych wobec sektorów niefinansowych. Tym obszarem badawczym autorka planuje zająć się
w przyszłości.
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największych rynkach: Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Bułgarii, stanowiąc około 85% napływu
ogółem do badanych krajów. Jednak liderami absorpcji ZIB w przeliczeniu na mieszkańca były
również mniejsze gospodarki, w których średnioroczna wartość wynosiła dla: Estonii (682 USD),
Czech (466 USD), Węgier (443 USD), Słowacji (411 USD), wobec zdecydowanie niższych wartości
dla Polski (228 USD) czy Rumunii (176 USD).
Wyniki te pozwalają na pozytywną weryfikację H1: Chociaż w ujęciu wartościowym najwięcej
ZIB jest lokowanych na największych rynkach krajów EŚW-10, to w przeliczeniu
na mieszkańca (ZIB per capita) liderami absorpcji tych inwestycji są również mniejsze
terytorialnie gospodarki12.
I etap działań koncentrował się również na opracowaniu modeli czynników napływu ZIB (KMRL)
dla każdego z krajów EŚW-10 w latach 1994-2015, w celu zidentyfikowania istotnych czynników
tego napływu. Za czynniki lokalizacji napływu ZIB netto przyjęto 10 zmiennych tj.: PKB per capita,
roczna przeciętna płaca, podatek dochodowy, podatek od zysków i zysków kapitałowych, eksport
i import towarów i usług, nakłady brutto na kapitał trwały, siła robocza z wyższym wykształceniem,
zużycie energii elektrycznej, przewóz towarów liniami kolejowymi oraz przewóz towarów liniami
lotniczymi13. Czynniki te reprezentują czynniki rynkowe, kosztowe oraz klimatu inwestycyjnego
nawiązujące do czynników efektywnościowych i aktywów strategicznych. Jeśli chodzi o metodę
badawczą (KMRL) podobne podejście metodologiczne stosowano było w literaturze zagranicznej
(Cravens, 1997; Davidson, 1980; Asiedu, 2006; Bailey, 2017) oraz krajowej (Przybylska, 2001).
Wyniki modeli czynników napływu ZIB potwierdziły, iż występują czynniki „specyficzne” dla
krajów, świadczące o indywidualnym traktowaniu ich rynku, jako miejsca lokalizacji ZIB. Część
czynników napływu ZIB wykazywała jednak charakter „powtarzający”, istotny dla większości
krajów, tj. dla 5-6 z 10 badanych krajów. To z kolei oznacza, iż inwestorzy zagraniczni traktują blisko
położone geograficznie kraje EŚW-10, jako obszar wyodrębnionego rynku. Dlatego też, fakt
występowania istotnych czynników zarówno specyficznych jak i powtarzających się, pozwala na
pozytywną weryfikację hipotezy badawczej H2: Występują specyficzne czynniki napływu ZIB do
poszczególnych krajów EŚW-10, ale również czynniki powtarzające się, ważne w przypadku
kilku krajów badanej grupy. Oznacza to, że inwestorzy zagraniczni traktują rynek EŚW-10,
jako rodzaj odrębnego rynku w gospodarce światowej.
Uwzględniając, że w grupie czynników „powtarzających” napływu ZIB netto zidentyfikowano
istotne czynniki, tj.: nakłady brutto na środki trwałe, płace oraz import towarów i usług, można
sformułować następujące wnioski. Dla inwestorów zagranicznych ważna jest wysokość nakładów
inwestycyjnych brutto w krajach goszczących – gdyż informuje ona o skali nakładów inwestycyjnych
ponoszonych przez podmioty prywatne i publiczne w tych krajach, a tym samym świadczy o stanie
infrastruktury techniczno-ekonomicznej. Ważność czynników kosztowych została potwierdzona przez
czynnik – płace. Wysokość płac decyduje bowiem o kosztach zatrudnienia pracowników
i o możliwościach osiągnięcia efektów ekonomicznych. Poprawa konkurencyjności cenowej jest
szczególnie ważna dla ZIB zorientowanych efektywnościowo, czyli dążących do najlepszej
z możliwych kombinacji czynników rynkowych i kosztowych. Czynnik napływu ZIB – import
towarów i usług, oznacza z jednej strony import podmiotów lokalnych z krajów goszczących,
a z drugiej strony import podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego funkcjonujących w tych
krajach – z ich własnych jednostek macierzystych i powiązanych, konieczny do prowadzenia przez
nie działalności produkcyjnej. Przedstawione wyniki pozwalają z kolei na pozytywną weryfikację
hipotezy badawczej H3: W krajach EŚW-10 dominują ZIB zorientowane kosztowo oraz
12

Pomimo, iż wstępnie hipoteza H1 może wydawać się oczywista, to jej postawienie wraz z pozostałymi jest uzasadnione
dla zachowania kompleksowości weryfikacji hipotezy głównej oraz realizacji celu monografii.
13
W monografii scharakteryzowano przesłanki wyboru właśnie tych zmiennych oraz spodziewany ich wpływ na napływ ZIB
w 5.1. Modele czynników napływu ZIB (KMRL).
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efektywnościowo, ale skoncentrowane na tworzeniu w tych krajach rynku zbytu dla własnych
jednostek macierzystych i powiązanych. To powoduje, iż osłabiają efekty ich wpływu na wzrost
gospodarczy krajów je goszczących.
II etap działań obejmował opracowanie modeli wzrostu gospodarczego (KMRL) dla każdego
z krajów EŚW-10, w celu indywidualnej diagnozy istotnych czynników wzrostu gospodarczego. Został
on poprzedzony analizą wybranych teorii handlu międzynarodowego oraz modeli neoklasycznych
i endogenicznego wzrostu, jak również charakterystyką spodziewanego wpływu ZIB na akumulację
kapitału, aktywność inwestycyjną, budżet państwa, bilans płatniczy, zatrudnienie i rynek pracy a także
transfer i dyfuzję technologii (Rozdz. 2 monografii).
Do wyjaśnienia zmiennej objaśnianej (realny PKB) przyjęto osiem zmiennych objaśniających tj.:
finalne wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, finalne wydatki konsumpcyjne rządu,
nakłady brutto na kapitał trwały, napływ strumieni ZIB netto, eksport i import towarów i usług,
wydatki krajowe brutto na R+R oraz zatrudnieni ogółem w gospodarce14. Zmienne te reprezentują
główne komponenty PKB oraz nawiązują do metodologii badań wpływu ZIB na wzrost gospodarczy
w krajach goszczących prowadzonych w tym zakresie w literaturze (Dimelis, Papaioannou, 2010;
Roman, Padureanu, 2012; Driffield, Jindra, 2012).
Z badań wynika, że napływ ZIB netto okazał się istotnym statystycznie czynnikiem tylko dla 2 z 10
badanych krajów, tj. Bułgarii oraz Polski. Pomimo, iż wzrost napływu ZIB do wszystkich badanych
krajów EŚW-10 był znaczący wartościowo.15 Pozwala to potwierdzić hipotezę badawczą:
H4: Sam wzrost napływu ZIB netto do krajów EŚW-10 nie gwarantuje istotnego ich wpływu
na wzrost gospodarczy tych państw.
Z przeprowadzonych analiz empirycznych napływu ZIB (w wielkościach absolutnych
i względnych) oraz wyników modeli ekonometrycznych wynika, iż korzystny wpływ napływu tych
inwestycji dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego wystąpił w krajach:
1) o stabilnym długookresowym wzroście napływu ZIB netto (o najniższej skali rozpiętości wahań),
2) najbardziej odpornych na kryzys finansowy, czyli w krajach, które nie wykazywały lub
w ograniczonym zakresie ujawniły tendencje recesyjne, utrzymując korzystny klimat inwestycyjny.
Z podjętych analiz empirycznych wynika bowiem, że napływ ZIB netto do Bułgarii i Polski
wykazywał najniższe wahania napływu, porównywalne ze średnią dla krajów całej UE, wobec
zdecydowanie silniejszych wahań (głównie w okresie kryzysu) w pozostałych krajach. Bułgaria
i Polska utrzymały również najwyższy wzrost PKB w okresie kryzysu finansowego. W Polsce nie
doszło do recesji, w Bułgarii odnotowano ujemną dynamikę tylko w 2009 r. W konsekwencji tego,
inwestorzy zagraniczni wycofali mniejsze udziały ZIB z rynków tych krajów, niż z pozostałych
badanych krajów EŚW-10. Tym samym potwierdzona została tzw. hipoteza „rozłączenia się”
(decoupling) w przypadku Polski oraz Bułgarii (w mniejszym stopniu), iż gospodarki krajów
na średnim poziomie rozwoju mogą być stosunkowo odporne na kryzysy finansowe, ujawnione
w krajach wysoko rozwiniętych. Warto dodać, iż Polska w porównaniu do pozostałych krajów EŚW10 jest w największym stopniu powiązana z gospodarką światową, przez co również w większym
stopniu narażona na ewentualne kryzysy zewnętrzne16.
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Proces wyboru zmiennych oraz spodziewany ich wpływ na wzrost gospodarczy przedstawiono w 5.2. Modele wzrostu
gospodarczego (KMRL).
15
Pomimo iż w latach 1994-2015 średnioroczny napływ ZIB netto do krajów EŚW-10 wynosił 2 936 mln USD, przy
dodatniej dynamice tego napływu na poziomie 112% oraz utrzymujących się na wysokich poziomach relacjach napływu ZIB
netto do: PKP per capita (352 USD), nakładów brutto na środki trwałe (15,9%), PKB (3,9%), a także relacji zasobów ZIB
netto do PKB (40,4%) – to skala tego napływu nie wpłynęła istotnie na wzrost gospodarczy badanych krajów. Zob. Rozdz. 4.
ZIB i ich rola w gospodarce krajów EŚW-10.
16
Świadczyć o tym może udział Polski w światowym napływie ZIB, wynoszący w latach 1994-2015 średnio 0,92%, wobec
odpowiednio: 0,23% dla Bułgarii, 0,52% dla Czech, 0,09% dla Estonii, 0,64% dla Litwy, 0,63% dla Łotwy, 0,34% dla
Rumunii, 0,25% dla Słowacji, 0,06% dla Słowenii oraz 0,45% dla Węgier (INCTADstat., 2017).

15

Wnioski te pozwalają na pozytywną weryfikację hipotezy szczegółowej H5: Stabilna tendencja
wzrostu napływu ZIB netto może sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w krajach goszczących
decydując, iż są one istotnym czynnikiem tego wzrostu. Wzrost skali wahań napływu tych
inwestycji ogranicza ich wpływ na wzrost gospodarczy w krajach goszczących decydując,
iż są one nieistotnym czynnikiem tego wzrostu.
Warunek „stabilnego długookresowego” napływu ZIB netto do krajów goszczących, istotny
statystycznie dla ich wzrostu gospodarczego można powiązać na gruncie teoretycznym
z założeniami paradygmatu rozwoju T. Ozawy a także ścieżki rozwoju inwestycyjnego J.H.
Dunninga. Warunek ten został potwierdzony empirycznie dla Bułgarii i Polski, spośród krajów
EŚW-10 dla lat 1995-2015; wynikami analizy dynamiki i modeli ekonometrycznych KMRL
i VECM (Rozdz. 4 i 5). Potwierdzenie tego warunku jest zdaniem autorki jej wkładem, głównie
do założeń teorii paradygmatu rozwoju T. Ozawy na gruncie teoretycznym (Wniosek 4).
Ponadto wyniki modeli wzrostu gospodarczego (KMRL) dla krajów EŚW-10 pozwoliły wskazać
„wspólne” czynniki tego wzrostu, tj. na finalne wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych
i nakłady brutto na środki trwałe – ważne dla 10 z 10 badanych krajów. Wyniki te umożliwiły
również zidentyfikować czynniki „powtarzające się”, tj.: eksport towarów i usług – istotny dla 9 z 10
badanych krajów oraz finalne wydatki konsumpcyjne rządu oraz import towarów i usług – istotne dla
8 z 10 badanych.
Uwzględniając istotne czynniki napływu ZIB i wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-10 autorka
zidentyfikowała „mechanizm współzależności” (Schemat 1) obejmujący trzy kanały wpływu.
Schemat 1. Mechanizm współzależności pomiędzy istotnymi czynnikami napływu ZIB i wzrostu
gospodarczego w krajach EŚW-10, w którym uczestniczą podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
Istotne czynniki
napływu ZIB netto:
większościowe

Istotne czynniki
wzrostu gospodarczego:
wspólne i większościowe

Nakłady brutto na środki
trwałe (6/10 krajów)

Nakłady brutto na środki trwałe
(10/10 krajów)

Płace
(5/10 krajów)

Popyt konsumpcyjny
gospodarstw domowych
(10/10 krajów)
Eksport towarów i usług
(9 na 10 krajów)

Tempo
wzrostu
PKB

Import towarów i usług
(5/10 krajów)
Import towarów i usług
(8 na 10 krajów)

Inne
nie zidentyfikowane
czynniki napływu ZIB

Pozostałe czynniki
wzrostu gospodarczego

Źródło: Opracowanie własne: A. Kosztowniak, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy
w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu, Warszawa, 2018, Schemat 1,
s. 344.

Wśród kanałów wpływu zidentyfikowano empirycznie:
1. Nakłady brutto na środki trwałe – są istotnym czynnikiem zarówno napływu ZIB netto,
jak i wzrostu gospodarczego.
2. Płace – są istotnym czynnikiem napływu ZIB (zorientowanych kosztowo i efektywnościowo)
mają one wpływ na konkurencyjność cenową eksportu, realizowanego przez podmioty zagraniczne
z krajów goszczących; jak i przez strumień wypłacanych płac (osobom przez nie zatrudnionym)
wpływają na wysokość popytu konsumpcyjnego – ten z kolei, jest istotnym czynnikiem wzrostu
gospodarczego krajów goszczących.
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3. Import towarów i usług – jest z jednej strony istotnym czynnikiem napływu ZIB, a z drugiej
strony, wraz z eksportem, są one istotnymi czynnikami wzrostu w krajach goszczących. Ponieważ
import krajów goszczących jest ważny dla inwestorów zagranicznych, jako sposób wejścia na ich
rynki. Z kolei inwestorzy ci, prowadzący działalność gospodarczą na tych rynkach realizują własny
import z jednostek macierzystych i powiązanych. Tym samym, ich import wraz z eksportem
(w którym partycypują) są istotnymi czynnikami wzrostu krajów je goszczących.
Zidentyfikowane istotne czynniki napływu ZIB – są więc „kanałami wpływu” na gospodarki
krajów EŚW-10, stymulującymi jednocześnie ich wzrost, przy ważnym znaczeniu kanału
handlowego. Należy zauważyć, że tylko „wstępnie” – przedstawiony mechanizm współzależności
może świadczyć o istotnym wpływie napływu strumieni ZIB na wzrost gospodarczy w krajach
goszczących. „Ostatecznie” – uwzględniając często ujemne salda wymiany handlowej ze strony
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz ich ograniczony wpływ na finalne wydatki
konsumpcyjne w całej gospodarce goszczącej (przez wypłacane płace zatrudnianym pracownikom) –
mechanizm ten, może wyjaśniać również „ograniczenia” wpływu ZIB na wzrost gospodarczy
w krajach goszczących (Wniosek 5).
W uzupełnieniu estymowanych modeli wzrostu gospodarczego (KMRL i VECM) przeprowadzono
dodatkowo dla Polski analizę działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w okresie
2000-2015. Celem tej analizy była ocena aktywności tych podmiotów w procesach wzrostu,
weryfikacja hipotezy szczegółowej H6 oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie polityki
inwestycyjnej wobec ZIB. Z podjętej analizy wynika, iż w zakresie działalności inwestycyjnej oraz
kreowania miejsc pracy największy udział mają duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250
osób, a stanowiące zaledwie 5% ogółu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Duże przedsiębiorstwa poniosły najwyższe nakłady inwestycyjne, w tym utrzymywały najwyższy
odsetek nakładów ponoszonych na aktywa nowe w nakładach na aktywa trwałe ogółem. Duże
przedsiębiorstwa kreowały również najwięcej miejsc pracy, spośród przedsiębiorstw z udziałem
kapitału zagranicznego. Ich udział w zatrudnieniu tworzonym przez te podmioty w Polsce rósł z 69%
w 2005 r. do 74% w 2015 r. Zatrudnienie to koncentrowało się w głównych sekcjach polskiej
gospodarki. Najwięcej osób było zatrudnionych w sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe (47%) oraz
sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (24%). Przytoczone wnioski z oceny podmiotów z udziałem
kapitału dotyczą tylko Polski, niemniej wydaje się, iż przy pewnym ich uogólnieniu, mogą być
odnoszone również na grunt pozostałych krajów EŚW-10.
Przedstawione wyniki pozwalają, więc na pozytywną weryfikację H6: Największy wkład
we wzrost gospodarczy krajów goszczących mogą mieć duże przedsiębiorstwa z udziałem
kapitału zagranicznego. Dlatego też polityka inwestycyjna wobec ZIB powinna koncentrować się
na pozyskiwaniu takiego typu inwestorów zagranicznych.
Reasumując, wnioski z przedstawionego mechanizmu współzależności wraz z pozytywnie
zweryfikowanymi hipotezami szczegółowymi pozwalają one na potwierdzenie prawdziwości hipotezy
głównej pracy, iż: „Istnieje związek pomiędzy istotnymi czynnikami napływu ZIB a istotnymi
czynnikami wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-10. Nie oznacza to, że wzrost napływu tych
inwestycji gwarantuje automatycznie wzrost w tych krajach. Aby tak było, muszą być spełnione
warunki stabilnego długookresowego napływu ZIB, przy utrzymaniu korzystnej ich struktury
rodzajowej, kapitałowej i alokacyjnej, adekwatnie do poziomu rozwoju gospodarek
goszczących”.
Konkludując – cel pracy został osiągnięty w wyniku zidentyfikowania czynników napływu ZIB do
krajów EŚW-10 w latach 1994-2015, tj. specyficznych czynników napływu – istotnych dla
poszczególnych krajów oraz czynników powtarzających się – istotnych w przypadku większości
krajów tej grupy. Wyniki badań ekonometrycznych potwierdziły, że napływ ZIB netto był istotnym

17

czynnikiem wzrostu gospodarczego tylko dla części badanych krajów, tj. dla Bułgarii i Polski. Należy
więc stwierdzić, iż otwarcie gospodarek EŚW-10 na relacje z zagranicą (napływ ZIB) nie jest
wystarczającym warunkiem gwarantującym im wzrost. Napływ ten nie zapewnia samoczynnie
ujawnienia się efektów spillovers, polegających np. na dyfuzji wyższej produktywności
przedsiębiorstw zagranicznych w kierunku lokalnych firm.
Za kluczowe wnioski (wkład) do nauki ekonomii – w jej wymiarze teoretycznym i do ekonomii
w jej wymiarze pragmatycznym, postuluje się uznanie:
 potwierdzenia ww. hipotez badawczych,
 realizacji celu naukowego pracy oraz
 pięciu sformułowanych wniosków uzupełniających.
Za generalne stwierdzenie z podjętych analiz teoretyczno-empirycznych w niniejszej pracy uznaje
się potwierdzenie założeń teorii paradygmatu rozwoju T. Ozawy dla krajów EŚW-10 w latach 19942015. W tym sensie, iż rozwój gospodarczy, czyli etapowa transformacja gospodarki wymaga
utrzymania w długim okresie napływu ZIB netto17. Świadczą o tym wyniki badań analizy empirycznej
napływu ZIB netto przedstawione w monografii, które wykazały, iż najstabilniejszy napływ tych
inwestycji wystąpił w Bułgarii i w Polsce. Z kolei wyniki modeli ekonometrycznych wzrostu
gospodarczego dla tych krajów potwierdziły, iż napływ ZIB netto był istotnym statystycznie
czynnikiem ich wzrostu gospodarczego (chociaż na niskim statystycznie poziomie)18.
Natomiast w krajach o wyższej zmienności napływu ZIB netto wyniki modeli wzrostu gospodarczego
potwierdziły nieistotny statystycznie wpływ tych inwestycji na PKB.
Według autorki korzystny wpływ napływu ZIB dla gospodarki goszczącej wymaga realizacji,
co najmniej II fazy cyklu życia ZIB, w której pojawiają się reinwestycje. Korzystniejsze warunki
wpływu ZIB na gospodarkę goszczącą mogłyby wystąpić w przypadku napływu nowych strumieni
ZIB, przy utrzymaniu dotychczasowych inwestycji przez podmioty bezpośredniego inwestowania
i podejmowanych przez nie reinwestycji (na bazie zatrzymanych zysków).
4.1.5. Możliwości wykorzystania wyników badań przedstawionych w monografii
Walory aplikacyjne (praktyczne) wyników monografii przypisuje się:

• Zidentyfikowanemu mechanizmowi współzależności pomiędzy istotnymi czynnikami napływu
ZIB i wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-10 (Schemat 1) – który może być wykorzystywany
w doborze metod i narzędzi polityki gospodarczej, w zakresie kształtowania atrakcyjności
inwestycyjnej tych krajów (czynniki lokalizacyjne), jak i absorpcji ZIB (ukierunkowanemu
wykorzystaniu) w celu intensyfikacji procesów wzrostu. Jednocześnie, przy nie spełnieniu
warunków mechanizmu współzależności może on służyć do identyfikacji czynników, które
zadecydowały o słabych efektach pro wzrostowych lub o ich braku w gospodarce.
• Zidentyfikowanej empirycznie i ekonometrycznie statystycznej zależności pomiędzy stabilnym,
napływem ZIB a wzrostem gospodarczym, w przypadku Bułgarii i Polski w latach 1994-2015.
Oznacza to, konieczność wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki goszczącej w celu
utrzymania ZIB, które dotychczasowych napłynęły i przyciąganiu nowych ZIB. Wahania napływu
ZIB zaburzają, bowiem pozytywne efekty ich wpływu na wzrost gospodarczy. Zostało to
stwierdzone ekonometrycznie wobec pozostałych 8 badanych krajów EŚW-10.
• Sformułowanym rekomendacjom dla kierunków prowadzenia polityki inwestycyjnej wobec ZIB.
Uznając sens aplikacyjny formułowania wniosków z analiz teoretyczno-empirycznych, w celu
wykorzystania ich w praktyce gospodarczej – w ramach III etapu działań, w monografii
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Poczynając od napływu ZIB do branż surowcochłonnych po branże technologicznie intensywne, w celu korzystnego ich
wpływu na gospodarkę goszczącą (wzmocnienia efektu spillover).
18
Najbardziej stabilnego napływu ZIB w porównaniu do pozostałych badanych krajów EŚW-10.
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sformułowano rekomendacje polityki inwestycyjnej wobec ZIB19.
1. Rekomendacje ogólne dla krajów EŚW-10 obejmują takie postulaty, jak:
1.1. Wyeksponowanie głównych atutów atrakcyjności inwestycyjnej grupy krajów EŚW-1020, tj.:
• stabilność polityczna i ekonomiczna (niższe ryzyko inwestycyjne) w porównaniu do sytuacji
na rynkach Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, czy Afryki Płn.,
• położenie geograficzne – gwarantujące dostęp do krajów nadbałtyckich, Północnej Europy
(Skandynawia), czyli niższe koszty transportu do tych regionów,
• rozbudowująca się infrastruktura logistyczna (przy wsparciu finansowania jej z budżetu UE),
• utrzymujące się niskie koszty pracy, produkcji przy rosnących kwalifikacjach pracowników,
• wielkość i chłonność rynków (przy wzroście PKB i PKB per capita),
• funkcjonujące instytucje, przepisy prawne oraz system zachęt i udogodnień dla ZIB,
• czynniki klimatu inwestycyjnego: wspólne (specyficzne) dla grupy krajów EŚW-10,
jak i indywidualne (charakterystyczne) dla kraju21,
• możliwości ekspansji ZIB o charakterze finansowym (dosyć niski stopień koncentracji na rynku
finansowym) oraz ZIB o charakterze niefinansowym (niższy poziom konkurencji niż np. na rynku
Europy Zachodniej czy w USA),
• promowanie poprawiających się ocen raitingowych krajów regionu EŚW.
1.2. Identyfikowanie priorytetowych obszarów wymagających wsparcia rozwoju oraz rodzajów ZIB,
w celu realizacji zamierzonej strategii ich lokowania w określone rodzaje działalności –
adekwatnie do etapu rozwoju gospodarczego kraju goszczącego.
1.3. Wzrost działań skierowanych na przyciąganie dużych przedsiębiorstw z udziałem kapitału
zagranicznego, o wysokim potencjale inwestycyjnym, innowacyjnym oraz zatrudnieniowym –
przez krajowe agencje wspierające inwestycje, np. na tereny SSE22.
W przypadku krajów EŚW-10, w tym Polski, ważna jest realizacja w pełni wszystkich trzech faz
cyklu życia ZIB – inaczej określając, „ogniw” w łańcuchu działań polityki inwestycyjnej
prowadzonej wobec ZIB, w celu maksymalizacji efektów gospodarczych tj.:
I. Fazy wejścia ZIB – ukierunkowane przyciąganie ZIB.
II. Fazy wzrostu ZIB – reinwestycje zysków.
III. Fazy repatriacji zysków – utrzymanie ZIB.
Ukierunkowane przyciąganie ZIB, a później utrzymanie podjętej działalności gospodarczej przez
inwestora zagranicznego powinno być wspierane (kontynuowane) w długim okresie. Jest to ważne
dlatego, że faza I wejścia ZIB wiąże się z najwyższymi „kosztami” w formie różnych zachęt i ulg
inwestycyjnych, które stopniowo ulegają obniżeniu w trakcie fazy II wzrostu oraz fazy III repatriacji
zysków. Tym samym, dodatnie saldo efektów ZIB – w gospodarce goszczącej może pojawić się,
ale dopiero w długim okresie, wraz ze wzrostem reinwestycji zysków i później repatriacji ze strony
podmiotów bezpośredniego inwestowania oraz efektami spillovers w krajach goszczących.
W przypadku Polski system zachęt i ulg inwestycyjnych powinien być ukierunkowany na nowe
inwestycje i reinwestycje w sektory średniowysokiej i wysokiej techniki, przy ich ograniczeniu (bądź
likwidacji zachęt) w sektory niskiej techniki. Zdaniem autorki, system zachęt powinien obejmować
w tym samym stopniu zarówno inwestorów zagranicznych, jak i krajowych. Polityka inwestycyjna
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Rekomendacje te w niniejszym autoreferacie zostały syntetycznie wymienione, natomiast w monografii w rozdziałach 1-5
znajdują się do nich szersze odniesienia.
20
Atuty atrakcyjności inwestycyjnej grupy EŚW-10 przedstawiono w pracy w pkt. 3.4. Poziomy oceny klimatu
inwestycyjnego.
21
Czynniki te przedstawiono w monografii w pkt. 3.4.2. Poziomy oceny krajów EŚW – czynniki wspólne i indywidualne,
w tym w Tabeli 23, s. 212.
22
Rekomendacje te nawiązują do oceny działalności tych podmiotów w Polsce za lata 2000-2015, przedstawionej w pracy
w pkt. 5.3. Rola podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej i jej efekty.
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powinna być ukierunkowana na projekty greenfield23 w sektorach przemysłu i usług oraz na wzrost
wartości dodanej wytwarzanej na terytorium RP.
2. Rekomendacje szczegółowe dla Polski (wynikające z badań podjętych w monografii oraz
wcześniejszych opracowań badawczych autorki) obejmują postulaty:
2.1. Prowadzenia spójnej strategii, koordynacji i kontroli wyników działań wspierających
pozyskiwanie inwestorów zagranicznych na poziomie:
• instytucji tworzących Polski Fundusz Rozwoju (PFR) S.A., w tym: ARP, KUKE, BGK, PARP,
PAIiH S.A. wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju,
• regionalnym – pomiędzy władzą lokalną a podmiotami z udziałem kapitału zagranicznego, w tym
w ramach dalszego rozwoju sieci Centrów Obsługi Inwestora (COI), tworzonych przy udziale
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH) S.A.,
2.2. Dywersyfikacji geograficznej informacji o atrakcyjności inwestycyjnej Polski – poza Europą, np.
w Azji, Australii, Ameryce Środkowej i Płd., Afryce, Ameryce Płn., m.in. poprzez synchronizację
działań PAIiH S.A. wraz z zagranicznymi biurami handlowymi w różnych częściach świata.
2.3. Wzmocnienia znaczenia Polski jako centralnego ośrodka dystrybucji globalnych inwestycji na
obszarze Europy, w tym regionu Grupy Wyszehradzkiej, ze względu na położenie geograficzne
na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych – powinno zostać powołane Centrum
zarządzające dystrybucją ZIB na terenie EŚW-10, kojarzące inwestorów z różnych części świata
– o odpowiedniej infrastrukturze organizacyjnej, informacyjnej i logistycznej.
2.4. Upowszechniania informacji nt. zmian w polskich przepisach prawnych i nowo wprowadzonych
istotnych dla inwestorów zagranicznych oraz głównych atutów atrakcyjności inwestycyjnej
Polski – kanałami elektronicznymi i przez działające placówki stacjonarne, dotyczących:
• Informacji o zmianach w polskich przepisach w celu zachęcenia przedsiębiorców do zakładania
nowych firm i ułatwiających możliwości ich prowadzenia, np. w zakresie prawa
restrukturyzacyjnego (pomagającego wierzycielom przy dochodzeniu roszczeń), czy
uproszczenie procesu pozyskiwania pozwoleń na budowę (dzięki rezygnacji z konieczności
dołączania do projektu budowlanego gwarancji dostawy i warunków przyłączenia mediów) itd.
• Pełnej i aktualnej informacji o dostępnych formach pomocy publicznej: grantach rządowych,
zachętach inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), parkach przemysłowych
i technologicznych, centrach badawczo-rozwojowych i obsługi inwestorów.
• Głównych atutów atrakcyjności inwestycyjnej Polski, takich jak m.in.: atrakcyjne położenie
geograficzne gwarantujące niskie koszty transportu do innych części Europy, potencjał rynku
(chłonność), dostępność i atrakcyjna cena zakupu oraz wynajmu nieruchomości: gruntowych,
powierzchni przemysłowych, jak też magazynów, niskie i wolno rosnące koszty pracy, przy
wysokich kwalifikacjach pracowników itd.
2.5. Przyciągania nowych inwestorów, jak i aktywizacji współpracy zagranicznych firm z polskimi
na terenie Polski i za granicą, w zakresie:
• Skoncentrowania działań na pozyskaniu dużych przedsiębiorstw z udziałem kapitału
zagranicznego, o większym potencjale inwestycyjnym, innowacyjnym oraz zatrudnieniowym24
w sektorach priorytetowych – w ramach intensyfikacji wykorzystania grantów zatrudnieniowych,
inwestycyjnych (tzw. ZIB niefinansowych), dostępnych w ramach Programu wspierania
inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023.
• Wzrostu znaczenia kooperacji (internacjonalizacji biernej) pomiędzy podmiotami z udziałem
kapitału zagranicznego a producentami i dostawcami krajowymi, poprzez rozwój klastrów oraz
23

Przemawiają za tym wyniki analizy tych projektów dla lat 2003-2015 w gospodarce światowej, w tym w UE i krajach
EŚW-10, przedstawione w pkt. 4.4.4. Projekty greenfield w ujęciu ilościowym, wartościowym i sektorowym gospodarki.
24
Podobnie jak w pozostałych krajach EŚW-10, co w przypadku Polski wynika z oceny przeprowadzonej w pkt. 5.3. Rola
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej i jej efekty za lata 2000-2015.
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poprawę efektywności działania SSE i podstref na terenie całego kraju (w tym wyrównanie
polityki koncesjonowania).
• Identyfikacji i rozwijania najatrakcyjniejszych przedsiębiorstw, grup badawczych i projektów
o wysokim potencjale komercjalizacyjnym – poprzez udzielenie wsparcia doradczego oraz
znalezienie inwestora na rzecz tych projektów.
2.6. W zakresie systemu zachęt i ulg inwestycyjnych:
• Objęcie tym systemem ZIB zorientowanych na aktywa strategiczne lub zdolności, tworzonych
w formie greenfield – w celu poprawy „jakości” napływającego kapitału do Polski.
• Powiązanie ulg podatkowych dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego z koniecznością
– wzrostu udziału nakładów inwestycyjnych na nowe aktywa oraz na reinwestycje, w tym
kierowanych do produkcji średniowysokiej i wysokiej techniki.
• Nacisk na wytwarzanie w Polsce większej ilości komponentów tworzonych w procesie
produkcyjnym przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, w celu ograniczenia ich
importu z zagranicy; takie działania przez spadek importochłonności poprawią saldo bilansu
handlowego polskiej gospodarki.
• Odejście od systemu typowych ulg podatkowych, w kierunku ulg związanych z ilością
tworzonych miejsc pracy i okresem zatrudnienia, wydatkami na działalność B+R.
• Stymulowanie rozwoju panregionalnych branżowych klastrów z dedykowaną infrastrukturą.
• Tworzenie wspólnie z przedsiębiorstwami zagranicznymi funduszy inwestycyjnych,
skierowanych na innowacje prywatne lub państwowo-prywatne, działające na zasadach
rynkowych.
• Wdrażanie sprawdzonych praktyk zagranicznych, np. instrumentów typu: brytyjski Enterprise
Investment Scheme (EIS), Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) czy specjalizacje sektorowe
w Singapurze.
2.7. W ramach instrumentów wsparcia – zwiększenie oferty dostępnych instrumentów finansowych
i operacyjnych, gwarancji kredytowych i ubezpieczeniowych (BGK, KUKE), kredytów
pomocowych (OECD) oraz innych produktów finansowych i doradczych PER – m.in. w celu
wspierania rozwoju rynku funduszy venture capital, corporate venture capital, funduszy
seedowych, private equity oraz klastrów innowacyjności, inkubatorów przedsiębiorczości i innych.
Konkludując należy zaznaczyć, iż w monografii pt. Zagraniczne inwestycje a wzrost
gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej – stosowano
odwołania do wcześniejszych publikacji autorki. Odwoływania te mają charakter wyłącznie
uzupełniający. W tym sensie, iż wskazana w przypisie dolnym publikacja charakteryzuje szerzej lub w
innym kontekście dane zagadnienie. Tam gdzie w monografii wykorzystane zostały konkretne
fragmenty, z wcześniejszych publikacji – zostało to w tekście wyraźnie zaznaczone, z podaniem
zakresu stron.

21

4.2. Publikacje naukowe wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (łącznie z monografią)
W skład osiągnięcia naukowego oprócz monografii wskazano również publikacje powiązane
tematycznie, obejmujące pięć głównych nurtów badawczych z okresu 2009-2018.
W ujęciu chronologicznym, po obronie doktoratu moja działalność naukowa koncentrowała się na
diagnozie uwarunkowań przepływu kapitału zagranicznego oraz jego wpływie na procesy wzrostu
gospodarczego. Uczestnicząc w projekcie naukowo-badawczym KBN (grant) 1 H02C 10927 nt.
Teoria i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce starałam się badać znaczenie krótkoi długoterminowych stóp procentowych dla przepływu tego kapitału oraz znaczenie dla procesów
wzrostu gospodarczego. W latach 2007-2010 analizy teoretyczo-empiryczne dotyczyły różnych form
kapitału zagranicznego w gospodarce światowej, w tym krajach rozwiniętych tzw. Grupy G-7 oraz
krajów rozwijających się. Następnie badałam znaczenie systemów gospodarczych w kształtowaniu
warunków wzrostu i rozwoju gospodarczego. Analizy te związane były z pracami badawczymi,
kierowanymi przeze mnie w latach 2007-2010.
Ostatecznie w 2009 r. zdecydowałam, iż moim wiodącym obszarem naukowo-badawczym będą
relacje zachodzące pomiędzy ZIB a procesami wzrostu gospodarczego. W okresie 2009-2013
analizowałam czynniki lokalizacyjne napływu ZIB a w latach 2013-2017 współzależności zachodzące
pomiędzy ZIB a podstawowymi wielkościami makroekonomicznymi. W 2017 r. przygotowałam
monografię naukową. Na początku 2018 r. wydanych zostało kilka artykułów, które stanowią efekt
przemyśleń, podczas pisania monografii i dodatkowe jej rozwinięcie.
Wśród ważniejszych przesłanek wyboru obszarów naukowo-badawczych, w tym głównie
nurtów N.4. –N.5. należy wymienić kilka25. Z jednej strony Polska i inne kraje EŚW przechodząc
transformację systemowo-gospodarczą i liberalizując rynki stały się atrakcyjnym miejscem lokalizacji
dla ZIB. Uwzględniając niedobór akumulacji wewnętrznej pokładały w ZIB szansę na przyspieszenie
tempa wzrostu gospodarczego, ponieważ inwestycje te uważane są za jedną z wartościowszych form
kapitału zagranicznego. ZIB są nośnikiem transferu kapitału (oszczędności zagranicznych),
technologii, rozwiązań organizacyjnych, marketingowych i innych. Z drugiej strony wyniki badań
empirycznych wzrostu i rozwoju gospodarczego w tych krajach potwierdzają, iż efekty spillovers ZIB
są zróżnicowane. Z tych właśnie powodów analiza relacji zachodzących pomiędzy ZIB a wzrostem
jest ważna.
Problem badawczy – jak przyciągnąć ZIB i wykorzystać je dla przyspieszenia tempa wzrostu
w krajach goszczących? – jest jednym z wiodących celów stawianych przez badaczy w teoriach nauk
ekonomicznych jak i przez praktyków gospodarczych. Kwestie te podejmowane są przez wiodące
ośrodki uniwersyteckie i czasopisma branżowe. Polemika w tym obszarze badawczym trwa
nieprzerwalnie od lat 60. XX w., z nasileniem od lat 80-90. XX w. W polemice tej starałam się
uczestniczyć, w trakcie dyskusji konferencyjnych oraz wyrażając poglądy przez publikacje wydawane
w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu.
Od czasu przygotowania pracy doktorskiej pt. Problem zadłużenia zagranicznego a wzrost
gospodarczy w gospodarce światowej, w której analizowałam wszystkie kraje członkowskie należące
do Grupy Banku Światowego (wówczas 115 krajów) w latach 1970-2015 – korzystałam w danych
statystycznych wiarygodnych instytucji międzynarodowych. To podejście kontynuowałam
w dalszych moich badaniach. Dbając o rzetelność danych statystycznych i materiałów źródłowych
korzystałam z publikacji: wspomnianej Grupy Banku Światowego (wszystkich jego afiliacji), OECD,
IMF, Eurostatu, UNCTAD oraz danych pierwotnych banków centralnych, w tym głównie Systemu
Rezerwy Federalnej, EBC, EBI, NBP, czy Magyar Nemzeti Bank.
W zależności od stawianych problemów badawczych, korzystałam z różnych narzędzi
badawczych. Korzystałam z metod ilościowych tj.: statystyki opisu, struktury i dynamiki zjawisk
25

Przesłanki te bardziej szczegółowo przedstawiono we wstępie monografii.
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gospodarczych, regresji prostych, modeli wielorównaniowych, modeli VAR/VECM oraz funkcji
odpowiedzi na impuls oraz wariancji błędu prognoz.
W podejmowanych analizach starałam się zawsze prezentować długie okresy (szeregi czasowe),
a na ich podstawie odnosić się do zjawisk zidentyfikowanych w krótkich okresach. Korzystałam
z programów statystycznych Statistica i Gretl.
W związku z tym, iż moje zainteresowania naukowo-badawcze dotyczące ZIB są rozwijane przez
wiodące ośrodki uniwersyteckie w kraju, intensywnie uczestniczyłam w organizowanych
konferencjach. Zdecydowana cześć mojego dorobku naukowego jest rezultatem prezentowanych
referatów i wymiany poglądów podczas konferencji, a efekty zostały opublikowane w czasopismach
m.in. takich ośrodków jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet M. Kopernika
w Toruniu i inne wykazane w Zał. 5 do wniosku. Wydawałam publikacje za granicą, głównie
w Stanach Zjednoczonych oraz także w Czechach i na Słowacji. Kontakty z pracownikami uczelni
i państwowych instytutów badawczych (PIB) zaowocowały wspólnymi projektami krajowymi oraz
międzynarodowymi.
Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego reprezentują 5 nurtów ściśle ze sobą
powiązanych i dotyczą one zależności występujących pomiędzy kapitałem zagranicznym (głównie
ZIB) a procesami wzrostu gospodarczego. Publikacje te potwierdzają ewolucję moich zainteresowań
naukowych, w zakresie teoretycznym i empirycznym. Stały się one podstawą przygotowania
monografii (s. 1-443), w której kompleksowo przedstawiłam wyniki analiz czynników lokalizacji ZIB
i mechanizmy ich wpływu na wzrost gospodarczy rozszerzając je na kraje EŚW-10 w latach 19942015. Zagadnienia prezentowane w monografii nawiązują ściśle do dwóch ostatnich nurtów
badawczych: N.4. i N.5.
Główne nurty dorobku naukowo-badawczego wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
Okres
Lp. nurtu
Obszar tematyczny nurtu
publikacyjny
Uwarunkowania przepływów kapitału i procesy wzrostu gospodarczego
N.1.
(2009-2010)
w gospodarce światowej
Kapitał zagraniczny, jako determinanta rozwoju w różnych systemach
N.2.
(2010-2012)
gospodarczych
Sytuacja makroekonomiczna, przepływy ZIB i procesy konwergencji
N.3.
(2010-2012)
w krajach UE
Czynniki lokalizacyjne napływu ZIB w Polsce i wybranych krajach
N.4.
(2011-2013)
EŚW
ZIB, czynniki wytwórcze a procesy wzrostu gospodarczego w Polsce
N.5.
(2013-2018)
i wybranych krajach EŚW
Syntezując wyniki publikacji wchodzących w skład ww. nurtów można sformułować kolejno
następujące kluczowe wnioski.
Przedmiot badań publikacji nurtu 1 dotyczy analizy przyczyn przepływu kapitału zagranicznego
w ujęciu teorii i modeli ekonomicznych oraz oceny empirycznej zmian wolumenu i struktury tego
kapitału w gospodarce światowej. Narzędzia analizy: analiza opisowa i statystyczna.
Publikacje nurtu 1 powstały w efekcie realizacji prac badawczych, w których byłam
współwykonawcą oraz kierownikiem.
 Kosztowniak A. (Współwykonawca) (2004-2006) w projekcie badawczym KBN nt. Teoria
i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce, dr hab. J.L. Bednarczyk, prof. PRad.
(Kierownik), Nr 1 H02C 109 27, okres realizacji 12.10.2004–11.12.2006 (N.1.)
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 Kosztowniak A. (Kierownik) (2006-2007), Problem zadłużenia zagranicznego jako bariera
rozwoju we współczesnym świecie. PRad., nr zlecenia 2366/11/B, okres realizacji: 01.01.200631.12.2007, II Etap (N.2.-N.4).
N.1. Uwarunkowania przepływów kapitału i procesy wzrostu gospodarczego
w gospodarce światowej
N.1.1. Kosztowniak A. (2010), Zmiany realnych długoterminowych stóp procentowych i ich
wpływ na bilans obrotów bieżących oraz przepływy kapitału w krajach G7 w latach
1960-2008, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Nr 1/2010 (11), ISSN 1733-9758, s. 98-111; [MNiSW-B-9 pkt].
N.1.2. Kosztowniak A. (2009), Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na wzrost
gospodarczy, [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynki
finansowe w dobie kryzysu. CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-7556-203-3, s. 67-82;
Recenzenci: G. Calzoni, M. Żukowski.
N.1.3. Kosztowniak A. (2009), Bezpośrednie inwestycje a wzrost gospodarczy w świecie, [w:]
J. Czech-Rogosz (red.), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice,
ISBN 978-83-7246-516-0, s. 143-158; Recenzenci: Z. Dach, G. Musiał, I.M. Smandek,
S. Swadźba.
N.1.4. Kosztowniak A. (2009), Struktura przepływu kapitału zagranicznego a rozwój
gospodarczy w świecie, [w:] T. Sporek (red.). Procesy globalizacji, internacjonalizacji
i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy. Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, tom 1,
ISBN 978-83-7246-507-8, s. 339-348; Recenzenci: D. Kotlarz, K. Starzyk, S. Swadźba.
N.1.1. Zmiany realnych długoterminowych stóp procentowych i ich wpływ na bilans obrotów
bieżących oraz przepływy kapitału w krajach G7 w latach 1960-2008 – publikacja ta
była rezultatem prezentacji referatu podczas seminarium na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 r. oraz efektem uczestnictwa w projekcie badawczym KBN
(Nr 1 H02C 109 27).
Wnioski: Analiza realnych długoterminowych stóp procentowych ex ante krajów G7 w latach
1960-2008 (w ujęciu kwartalnym) wykonana na podstawie danych statystycznych OECD
potwierdziła, iż wpływ tych stóp na bilanse obrotów bieżących i przepływy kapitału w krajach G7 był
zróżnicowany, co do siły i do tempa zmian. Zidentyfikowano korzystny wpływ spadku realnych stóp
procentowych na bilanse obrotów bieżących i bilanse handlowe. Stwierdzono, iż występuje ujemna
zależność pomiędzy zmianami realnych stóp procentowych a napływem ZIB, tzn. spadkowi stóp
towarzyszy wzrost wartości napływu inwestycji i odwrotnie. Kraje Europy Zachodniej oraz Japonia
wykazują wyższą wrażliwość na zmiany stóp procentowych niż Stany Zjednoczone. W analizie tej
podjęto próbę weryfikacji założeń teorii międzynarodowego przepływu kapitału zgodnie, z którą ZIB
powinny napływać na rynki o wyższych stopach procentowych. W badaniu stwierdzono wzrost ich
napływu do krajów G7 o niższych stopach. Można więc uznać, iż teoria ta nie w pełni wyjaśnia
przyczyny przepływu ZIB.
N.1.2. Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na wzrost gospodarczy – publikacja
ta miała charakter przeglądowo-teoretyczny. Celem jej było wyciągnięcie wniosków z analizy założeń
teorii ekonomii w kontekście: przesłanek przepływu kapitału w ramach teorii neoklasycznych,
ograniczeń finansowych funkcjonowania gospodarek, roli kapitału zagranicznego w kraju
importującym i eksportującym oraz ważniejszych teorii ZIB i modelu niewystarczającej akumulacji
kapitału. Niniejszy przegląd teoretyczny podjęto w celu sformułowania problemów badawczych,
weryfikowanych w kolejnych publikacjach.
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N.1.3. Bezpośrednie inwestycje a wzrost gospodarczy w świecie – publikacja ta miała charakter
empiryczny, weryfikujący ważniejsze przesłanki teoretyczne przepływu ZIB, m.in. sformułowane
w ramach publikacji N.1.2.
Wnioski: Rozmieszczenie BIZ26 w gospodarce światowej jest zróżnicowane, ale koncentruje się
w krajach rozwiniętych, z tendencją ich wzrostu na rynkach krajów wschodzących. Jednak to na
rynkach rozwiniętych kumulują się pozytywne efekty napływu BIZ. Taka sytuacja utrwala wzrost
dysproporcji rozwojowych. Rynki niegwarantujące wysokiej stopy zwrotu, chłonnego i rozległego
rynku zbytu ubożeją i wykazują stagnację wobec procesów wzrostu w krajach rozwiniętych
gospodarczo. Istotne znaczenie dla przyciągania BIZ i decyzji o reinwestycji zysków w kraju
goszczącym ma polityka ekonomiczna państwa kształtująca atrakcyjność inwestycyjną.
N.1.4. Struktura przepływu kapitału zagranicznego a rozwój gospodarczy w świecie – celem
artykułu była analiza zmian struktury przepływu kapitału zagranicznego27 w krajach rozwijających się
i towarzyszącego im wzrostu gospodarczego w latach 1998-2007. Próba oceny, czy postępujący
proces internacjonalizacji i wzrost przepływów kapitału zagranicznego przyczyniają się do ich
rozwoju (zmniejszenia dysproporcji gospodarczych) oraz czy rolę taką pełnią właśnie ZIB.
Wnioski: W krajach rozwijających się napływowi ZIB towarzyszył wzrost PKB, który wykazywał
istotne zróżnicowanie regionalne. W strukturze kapitału zagranicznego główną rolę odgrywał kapitał
prywatny oraz udziałowy. Globalizacja rynków finansowych poprawiła możliwości zewnętrznego
finansowania krajów rozwijających się. Największe przepływy ZIB netto wystąpiły w Ameryce
Łacińskiej i Karaibach, Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz Europie i Azji Środkowej. Jednak
intensywny napływ ZIB nie zawsze gwarantował w tych regionach (Ameryki Łacińskiej i Karaibów).
wysokie tempo wzrostu PKB.
Konfrontując osiągnięte wyniki empiryczne z założeniami teorii międzynarodowego zróżnicowania
stóp zysku należy stwierdzić, iż inwestorzy zagraniczni podejmują decyzje nie tylko w oparciu
o oczekiwaną stopę zwrotu. Ryzyko rynku, infrastruktura techniczno-ekonomiczna, jakość kapitału
ludzkiego są ważne dla inwestorów. Oznacza to, że wspomniana teoria w praktyce KTN znajduje
tylko częściowe pokrycie.
Przedmiot badań publikacji nurtu 2 dotyczy analizy założeń teoretycznych systemów
gospodarczych, w tym 4 podstawowych modeli gospodarki rynkowej tj.: społecznej gospodarki
rynkowej (reńskiego, dominujący w Niemczech oraz pozostałych krajach Europy), modelu
japońskiego
(azjatycki),
neoliberalnego
(anglosaski)
oraz
modelu
dobrobytu
(nordyckiego/szweckiego). Nurt ten obejmuje również analizę uwarunkowań efektywności
(sprawności: statycznej, dynamicznej, dystrybucyjnej) systemów gospodarczych i mierników ich
oceny. Weryfikacji empirycznej (w wymienionych zakresach), poddane zostały klasyfikujące się do
tych systemów gospodarki, w tym: rozwinięte (głównie G7), transformujące się, ze szczególnym
uwzględnieniem rynków wschodzących (emerging markets). Narzędzia analizy: analiza opisowa,
statystyczna (metody indeksowe, korelacje, regresje, modele KMRL).
Publikacje za lata 2010-2012 są efektem kierowania przeze mnie 2 pracami badawczymi:
• Kosztowniak A., (Kierownik) (2010), Znaczenie kapitału w gospodarkach rynkowych oraz
wschodzących, PRad., nr zlecenia 2866/11/GR.
• Kosztowniak A. (Kierownik) (2008-2009), Rola kapitału zagranicznego w rozwoju
gospodarczym w różnych modelach gospodarczych, PRad., nr zlecenia 2590/11/B.
Analizy teoretyczno-empiryczne nurtu 2 pozwoliły na wyjaśnienie (zrozumienie) różnic pomiędzy
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W pierwszych latach publikacji autorka stosowała pojęcie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), w kolejnych
zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB), zgodnie z terminologią NBP. Oba pojęcia są traktowane równoznacznie.
27
W podziale na formy kapitału tj. prywatny i publiczny, dłużny i udziałowy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie
oraz portfelowe.
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systemami gospodarczymi np. w zakresie procesów produkcji, konsumpcji, możliwości alokacji
kapitału, otwartości gospodarek oraz roli państwa (interwencjonizmu) w określaniu celów polityki
gospodarczej i wyborze narzędzi jej realizacji.
N.2. Kapitał zagraniczny jako determinanta rozwoju w różnych systemach gospodarczych
N.2.1. Kosztowniak A. (2011), Systemy gospodarcze. Uwarunkowania a efektywność
gospodarowania, [w:] I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch (red.), Ekonomia. Wczoraj, dziś
i jutro, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 190, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-610-1,
s. 181-198; Recenzenci: K. Jajuga, R. Kokoszczyński, E. Kwiatkowski, W. Pacho
[MNiSW-B-6 pkt].
N.2.2. Kosztowniak A. (2010), Sytuacja na rynkach finansowych krajów funkcjonujących
w różnych systemach gospodarczych – w takcie i po kryzysie finansowym, [w:] ANNALES
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomica, Vol. XLIV, 2, Lublin, s. 31-42,
ISSN 0459-9586; Recenzenci: K. Brzozowska, A. Szopa [MNiSW-B-6 pkt].
N.2.3. Kosztowniak A. (2010), Dysproporcje rozwojowe w krajach funkcjonujących w różnych
modelach systemu gospodarczego, [w:] H. Treder, K. Żołądkiewicz (red.), Wyzwania
gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu
Gdańskiego Nr 28, tom 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański,
Sopot, ISSN 1230-6444, s. 189-200; Recenzenci: B. Drelich-Skulska, P. Kulaczyk
[MNiSW-B-4 pkt].
N.2.4. Kosztowniak A. (2011), Wpływ kapitału zagranicznego na tempo wzrostu gospodarczego
w krajach funkcjonujących w różnych modelach gospodarki rynkowej, [w:] I. Ostój,
S. Swadźba
(red.),
Społeczno-kulturowe
uwarunkowania
funkcjonowania
rynków
i przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Nr 70. Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7246-649-5, ISSN 2083-8611, s. 191199; Recenzenci: J. Sokołowski, J. Pietrucha [MNiSW-B-6 pkt].
N.2.5. Kosztowniak A. (2011), Kapitał zagraniczny jako determinanta rozwoju gospodarczego
w różnych systemach gospodarczych – przypadek Chin, [w:] E. Kwiatkowski,
L. Kwiatkowski (red.), Wzrost gospodarczy – rynek pracy – polityka państwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN 978-83-7525-507-2, s. 49-62; Recenzent: A. OrganiściakKrzykowska.
N.2.6. Kosztowniak A. (2012), Rynki wschodzące jako ważne miejsce przepływów bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej, [w:] J. Harasim, J. Cichy (red.), Finanse
w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, Zeszyty Naukowe
Wydziałowe Nr 106, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7875-005-5, ISSN 2083-8611, s. 60-69; Recenzenci:
W. Debski, D. Dziawgo, L. Dziawgo, H. Mamcarz, [MNiSW-B-7 pkt].
N.2.7. Kosztowniak A. (2012), Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał
inwestycyjny w krajach wschodzących w latach 1990-2010, [w:] Wyzwania gospodarki
globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego Nr 31,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISSN 1230-6444, s. 644-658
[MNiSW-B-5 pkt].
N.2.8. Kosztowniak A. (2012), Przepływy BIZ i zmiany struktury akumulacji kapitału a wzrost
gospodarczy w krajach wschodzących i rozwijających się, [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter,
W. Michalczyk (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 267, Tom 1, ISSN 1899-3192,
s. 295-308 [MNiSW-B-7 pkt].
N.2.9. Kosztowniak A. (2015), Ekspansja korporacji transnarodowych w latach 1990-2013, [w:]
Gospodarka Narodowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nr 6/2015, ListopadGrudzień, ISSN 2300-5238, s. 101-128 [MNiSW-B-14 pkt].
N.2.1. Systemy gospodarcze. Uwarunkowania a efektywność gospodarowania – artykuł jestem
efektem udziału i wygłoszenia referatu podczas Konferencji Naukowej „Ekonomia – wczoraj, dziś
i jutro, organizowanej przez prof. dr hab. Marka Ratajczaka, Kierownika Katedry Teorii i Historii
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Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w dniach 16-17 września 2010 r. – podjęto
w nim próbę przedstawienia teoretycznych zagadnień funkcjonowania systemów gospodarczych
(m.in. w ujęciu cybernetycznym i instytucjonalnym), uwarunkowań oraz aspektów określających ich
efektywność (sprawność statyczną, dynamiczną oraz podziału/dystrybucyjną) w ujęciu
mikroekonomicznym i makroekonomicznym. Przedstawiono uproszczoną analizę efektywności
systemów gospodarczych w krajach rozwiniętych (G7), w wybranych krajach transformujących się,
rynków wschodzących oraz komunistycznych w latach 1989-2009. W artykule zwrócono uwagę na,
to iż odmienność celów, preferencji, warunków otoczenia oraz podejście do procesu transformacji
(politycznej i gospodarczej), w tych samych lub podobnych systemach ekonomicznych oznacza dla
krajów różne efekty gospodarcze i społeczne. Sformułowano tezę: może być ten sam lub podobny
system gospodarczy, ale gdy wpływ systemów politycznych, kulturowych oraz pozostałych
uwarunkowań jest inny, wówczas efektywność (sprawność) systemu również jest inna.
Wnioski: Gdy system ekonomiczny spełnia kryteria (warunki) sprawnego funkcjonowania
(co najmniej wzrostu PKB per capita, wzrostu zrównoważonego, stabilności wzrostu, efektywności
i równości społecznej), wówczas gospodarka może podążać ścieżką zrównoważonego wzrostu
gospodarczego, a mechanizm regulacji jest stabilny. W rzeczywistości gospodarczej każdy system
(kraj), w innym stopniu spełnia ww. kryteria a przez to jest bardziej lub mniej efektywny.
Różnorodność systemów gospodarczych, prowadzona polityka oraz warunki otoczenia determinują
różne osiągnięcia gospodarcze i społeczne. Konsekwencje różnych uwarunkowań widoczne są
w dysproporcjach gospodarczych występujących pomiędzy krajami: rozwiniętymi (np. G7)
a transformującymi się, rynkami wschodzącymi i krajów komunistycznych. Wyraźny skok rozwojowy
występujący na rynkach wschodzących jest efektem maksymalizowania korzyści w obszarach ICT,
globalizacji, liberalizacji, nakładów na kapitał ludzki oraz przeprowadzania umiejętnych reform
gospodarczych. W krajach transformujących się zauważalny był wzrost efektywności
mikroekonomicznej, nastąpiła poprawa efektywności statycznej oraz dynamicznej. Z analiz
empirycznych wynika, że dochód per capita rósł szybciej w krajach demokratycznych, w których
zakres wolności ekonomicznej był znacznie szerszy i jakość instytucji lepsza niż w krajach
niedemokratycznych. W latach 1990-2009 najwyższą efektywność, uwzględniając wzrost gospodarczy
osiągnęły rynki wschodzące, w tym głównie kraje Azji Płd.-Wsch. (Chiny).
N.2.2. Sytuacja na rynkach finansowych krajów funkcjonujących w różnych systemach
gospodarczych – w trakcie i po kryzysie finansowym – w artykule podjęto próbę oceny zmian
sytuacji na rynkach finansowych krajów reprezentujących różne systemy gospodarcze: USA, UE
(strefa euro), kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) w latach 1999-2010. Przedmiotem badań była
ocena podatności rynków (w ramach różnych systemów gospodarczych) na kryzys finansowy
w kontekście sytuacji na rynku pieniężnym (działania banków centralnych), sytuacji budżetowej
(dyscypliny finansów publicznych) oraz przepływów ZIB. Podjęto próbę odpowiedzi na trzy pytania:
1) Jak rynki kapitałowe zaadaptowały się do kryzysu? 2) Na ile wolne rynki są w stanie samodzielnie
ustabilizować sytuację makroekonomiczną? oraz 3) Na ile potrzebna jest interwencja państwa
na rynku finansowym?
Wnioski: Gwałtowne zmiany stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów giełdowych
(DAX, S&P500, NIKKEI, FTSE i innych) na większości rynków finansowych w świecie w latach
2007-2009 świadczą, o tym że rynek nie zaadaptował się do kryzysu, bynajmniej jeszcze w roku 2010.
Gdyby nie wparcie państw i niejako przejęcie kontroli nad rynkami, straty inwestycyjne oraz
materialne byłyby znacznie większe. Rynki finansowe nie są w stanie same ustabilizować sytuację
makroekonomiczną, bo same zależą od sytuacji gospodarczej kraju (regionu) oraz od prowadzonej
polityki ekonomicznej, a szczególnie polityki pieniężnej i budżetowej. Wydaje się, że gdyby rynki
finansowe (wszystkie jego segmenty) rzeczywiście podlegały systematycznemu nadzorowi oraz
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działaniom regulacyjnym, wówczas nie potrzebne byłyby zdecydowane interwencje, jak te z okresu
globalnego kryzysu finansowego. W badanym okresie najmniej wrażliwą gospodarką okazała się
gospodarka chińska. Wynika to z jej specyficznych mechanizmów, aktywizowanych zgodnie
z modelem tzw. chińskiej gospodarki rynkowej. Ponadto, ścisłej kontroli działań podejmowanych
przez władze chińskie w celu ożywienia gospodarki, w tym: rozważnej liberalizacji handlu
zagranicznego czy przyciągania kapitału zagranicznego w formie ZIB.
Kolejne trzy publikacje: N.2.3. Dysproporcje rozwojowe w krajach funkcjonujących w różnych
modelach systemu gospodarczego, N.2.4. Wpływ kapitału zagranicznego na tempo wzrostu
gospodarczego w krajach funkcjonujących w różnych modelach gospodarki rynkowej oraz
N.2.5. Kapitał zagraniczny jako determinanta rozwoju gospodarczego w różnych systemach
gospodarczych – przypadek Chin – koncentrowały się na wykazaniu różnic ekonomicznospołecznych, które towarzyszą funkcjonowaniu gospodarek o odmiennych systemach gospodarczych.
W ramach analizy poszczególnych rynków dokonano oceny postępu (progresji) ich rozwoju
gospodarczego w badanych latach.
Wnioski: Pogłębiające się rozbieżności rozwojowe i dochodowe pomiędzy krajami w gospodarce
światowej w latach 1990-2008 potwierdzają zasadność wyboru systemu gospodarczego opartego
o model gospodarki rynkowej (kraje rozwinięte i transferujące się) oraz wspieranego przez państwo
(rynki wschodzące). Negując zasadność modelu gospodarki centralnie planowej (komunizmu), który
nie sprawdza się zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Wysokie tempo wzrostu
gospodarczego w Chinach oraz w Indiach funkcjonujących w ramach społecznej gospodarki rynkowej
wskazują, że droga do rozwoju gospodarczego i podniesienia dobrobytu społeczeństwa może zostać
osiągnięta również w wyniku stopniowych reform gospodarczych oraz funkcjonowania tzw.
gospodarki mieszanej, z udziałem sektora państwowego.
Publikacje: N.2.6. Rynki wschodzące jako ważne miejsce przepływów bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w gospodarce światowej, N.2.7. Przepływy bezpośrednich inwestycji
zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach wschodzących w latach 1990-2010 oraz N.2.8.
Przepływy BIZ i zmiany struktury akumulacji kapitału a wzrost gospodarczy w krajach
wschodzących i rozwijających się – stanowią obszerną analizę rynków wschodzących. Celem tych
analiz było zwrócenie uwagi na mechanizmy gospodarcze zachodzące w ich systemach. Mechanizmy
te umożliwiły części z nich znaczący wzrost efektywności, m.in. za sprawą obecności ZIB na ich
rynkach.
Wnioski: Wykazano obszary poprawy atrakcyjności inwestycyjnej istotnej dla inwestorów
zagranicznych, ale również znaczenie zmian instytucjonalnych w obrębie rynków kapitałowych oraz
przepisów podatkowych. Wskazano, iż wzrost efektywności gospodarczej ich systemów był możliwy
w efekcie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe oraz ukierunkowanym inwestycjom i kapitałowi
ludzkiemu, gwarantującym wysoką wydajność pracy.
N.2.9 Ekspansja korporacji transnarodowych w latach 1990-2013 – publikacja wydana na łamach
czasopisma Gospodarka Narodowa, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest ona efektem
analiz teoretyczno-empirycznych podjętych m.in. w publikacjach N.2.1.-N.2.8. Bodźcem do jej
przygotowania były wnioski o rosnącej efektywności gospodarczej krajów emerging markets
i koncernów pochodzących z tych krajów, szybko zwiększających skalę ekspansji międzynarodowej
(geograficznej, finansowej itd.). Dlatego też, niniejszy artykuł jest artykułem przekrojowym, który
podejmuje ocenę aktywności koncernów zarówno z krajów rozwiniętych oraz rozwijających się,
jak i rynków wschodzących.
Wnioski: Analiza pozwoliła na pozytywną weryfikację tezy, iż od lat 90. XX w. rośnie udział KTN
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z krajów rozwijających się i krajów transformacji w ZIB, wobec jego spadku ze strony krajów
rozwiniętych. Świadczy to o wzroście siły inwestycyjnej korporacji wywodzących się z tych państw,
a w przyszłości oznaczać będzie wzrost konkurencji globalnej.
Przedmiot badań nurtu 3 koncentruje się na analizie podatności (wrażliwości) gospodarek i ich
systemów finansowych na zjawiska kryzysowe oraz na ocenie procesów konwergencji, zachodzących
w krajach Unii Europejskiej. Narzędzia analizy: metody estymacji KMNK, miary regresji oraz metody
weryfikacji realnej i absolutnej konwergencji.
N.3. Sytuacja makroekonomiczna, przepływy ZIB i procesy konwergencji w krajach UE
N.3.1. Kosztowniak A. (2012), Kryzys zadłużenia publicznego, stabilizacja finansowa
a przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w krajach strefy euro, [w:]
A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty,
uwarunkowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, CeDeWu, Warszawa, ISBN 97883-7556-511-9, s. 213-226; Recenzent: M. Podstawka.
N.3.2. Kosztowniak A. (2012), Roczne napływy BIZ do krajów strefy euro w latach 1990-2010
oraz ich determinanty w ujęciu modeli stochastycznych, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.),
Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza
strefa euro?, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Narodowy Bank
Polski, Warszawa, ISBN 978-83-63856-00-7, s. 251-258.
N.3.3. Kosztowniak A. (2011), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na proces
konwergencji w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Gospodarki narodowe
w procesie przemian strukturalnych, J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, (red.), Studia
Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Nr 81 Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7246-698-3, ISSN 2083-8611, s. 177-188;
Recenzenci: M. Fic, U. Zagóra-Jonszta, T. Sporek.
N.3.1. Kryzys zadłużenia publicznego, stabilizacja finansowa a przepływy zagranicznych
inwestycji bezpośrednich w krajach strefy euro – artykuł ten jest rezultatem udziału
w Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 45-lecia pracy naukowej Kierownika Katedry
Skarbowości SGH w Warszawie Prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka, nt. Stabilność finansowa –
instytucje, instrumenty, uwarunkowania, w dniach 13-14 listopada 2012 r. w Ożarowie Mazowieckim.
Celem artykułu było przedstawienie wpływu kryzysu zadłużenia publicznego na przepływy ZIB
w strefie euro w latach 1999-2011. Wykazanie ważności sytuacji w finansach publicznych w ocenie
klimatu inwestycyjnego podejmowanej przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich.
Wyodrębnienie ważniejszych determinant lokalizacyjnych ZIB w strefie euro w latach 1999-2010,
wykorzystując estymację modelu metodą KMNK (Gretl ver. 1.9.5).
Wnioski: Pozytywnie zweryfikowano hipotezę: Kryzys zadłużenia publicznego wpłynął
na obniżenie przepływów ZIB w krajach strefy euro, dotykając szczególnie państwa mające problemy
z zachowaniem dyscypliny fiskalnej oraz dotkniętych ryzykiem niewypłacalności. Wyniki estymacji
modelu potwierdziły istotne statystyczne znaczenie: długu publicznego brutto, inflacji (CPI), kursu
EUR/USD oraz importu dóbr. Stwierdzono, iż ważne znaczenie w ocenie klimatu inwestycyjnego
przez ZIB w strefie euro ma sytuacja w finansach publicznych oraz na rynku finansowym.
N.3.2. Roczne napływy BIZ do krajów strefy euro w latach 1990-2010 oraz ich determinanty
w ujęciu modeli stochastycznych – artykuł ten jest również rezultatem udziału i prezentacji referatu
podczas Konferencji Naukowej nt. Perspectives of Economic and Monetary Integration In the World
Economy. Where is the Eurozone Heading?, (Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej
w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?), organizowanej przez prof. dr hab. Krzysztof
Opolskiego, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie
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z Narodowym Bankiem Polskim, w dniach 24-25 września 2012 w Warszawie.
W artykule przedstawiono zmiany napływu BIZ w krajach strefy euro. Podjęto próbę estymacji
modeli stochastycznych, uwzględniających wybrane determinanty lokalizacyjne napływu BIZ dla
Niemiec oraz całej strefy euro (wówczas 17 krajów) dla lat 1999-2010.
Wyniki: Z estymowanych modeli stochastycznych KMNK dla lat 1999-2010 wynika,
że najważniejszymi determinantami lokalizacyjnymi BIZ były odpowiednio dla Niemiec: roczna
płaca, import dóbr, inflacja (CPI) oraz deficyt budżetowy, natomiast dla strefy euro: import dóbr, dług
publiczny brutto, kurs EUR oraz inflacja (CPI). Wspólnymi determinantami były, więc import dóbr,
inflacja oraz wskaźniki fiskalne. Gwałtowny spadek rocznego napływu BIZ w krajach strefy euro
w latach 2008-2010 wynikał z niekorzystnych zmian czynników lokalizacyjnych.
N.3.3 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na proces konwergencji w wybranych
krajach Unii Europejskiej – celem publikacji była próba określenia zmian skumulowanych wartości
BIZ przed i po akcesji do Unii Europejskiej oraz analiza konwergencji – zbieżności gospodarczej
(w poziomie dochodów) w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej z krajami EU-15
w latach 2004-2009.
Narzędzia analizy: metody weryfikacji realnej i absolutnej konwergencji (zbieżności) PKB per capita
oraz regresji liniowej, parametry współczynnika determinacji, rozbieżności, odchylenia
standardowego współczynnika korelacji oraz współczynnika korelacji liniowej Pearsona.
Wykorzystano statystyki UNCTAD, Banku Światowego oraz OECD.
Wyniki: Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą: Kraje EŚW, które w 2004 r. stały się
nowymi członkami UE, podlegają procesowi konwergencji gospodarczej z krajami członkowskimi
„starej” Unii Europejskiej (UE-15). Istotny wpływ na proces realnej konwergencji, polegającej
na zbliżaniu się poziomów zamożności mają m.in. rosnące zasoby skumulowanych wartości BIZ.
Przedmiotem badań nurtu 4 był przegląd głównych teorii ZIB oraz modeli wzrostu, w zakresie stopy
oszczędzania i inwestycji. Przedmiotem analizy były również czynniki lokalizacyjne występujące
po stronie inwestora zagranicznego, jak i wynikające z oceny klimatu inwestycyjnego po stronie kraju
goszczącego. Narzędzia analizy: metody indeksowe, regresji, korelacji oraz modele stochastyczne.
N.4. Czynniki lokalizacyjne napływu ZIB w Polsce i wybranych krajach EŚW
N.4.1. Kosztowniak A. (2011), Zmiany stopy oszczędzania i inwestycji oraz ich determinanty
w Polsce w latach 1991-2007, [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.),
Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, Nr 221, ISSN 1899-3192, s. 271-280;
Recenzent: L. Olszewski, [MNiSW-B-9 pkt].
N.4.2. Kosztowniak A. (2010), Uwarunkowania i szanse wspierania napływu zagranicznych
inwestycji bezpośrednich do Polski, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.),
Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 113, UE
we Wrocławiu, Wrocław, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-097-6, s. 419-433; Recenzenci:
R. Barczyk, W. Jarmołowicza, E. Kryńska, D. Mierzwa, G. Wolska, [MNiSW-B-9 pkt].
N.4.3. Kosztowniak A. (2012), Czynniki sprzyjające i utrudniające napływ bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski w porównaniu do krajów EŚW, [w:] S. Wydymus,
M. Maciejewski (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym,
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ISBN 978-83-62511-27-3, s. 105-134;
Recenzent: J. Targalski.
N.4.4. Kosztowniak A. (2013), Analiza empiryczna przepływu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1990-2011, [w:] S. Lis (red.),
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Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ISBN 978-83-7252-638-0, s. 469-488;
Recenzenci: W. Jarmołowicz, M. Miszewski, T. Sporek.
N.4.5. Kosztowniak A. (2013), Capital Flows in Central and Eastern Europe Countries in the
Years 1990-2012, [w:] V. Hiadlovskỳ (ed.), The EU Budget, Innovation and Economic
Growth, Ekonomická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Zborník abstractov
z medzinárodowej vedeckej konferencie, Słowacja, ISBN 978-80-970959-2-5, s. 11, CD: s. 17; Recenzenci: J. Nemec, M. Uranová.
N.4.6. Kosztowniak A. (2017), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do polskich
regionów i miast, [w:] A. Szelągowska (red.), Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast,
CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-7556-942-1, s. 85-127; Recenzent: M. Bryx.
N.4.1 Zmiany stopy oszczędzania i inwestycji oraz ich determinanty w Polsce w latach 1991-2007
– w publikacji dokonano przeglądu ważniejszych modeli teoretycznych stopy oszczędzania
i inwestycji, rozważanych w ramach nowych teorii konsumpcji (F. Modigliani, M. Friedman, Ch.
Carroll i D. Weil) oraz tzw. nowych teorii wzrostu (P. Romer, R. Lucas, G. Mankiw, D. Romer i D.
Weil). Podjęto próbę uproszczonej analizy determinant funkcji oszczędzania, wynikających z teorii
cyklu życia F. Modiglianiego oraz paradoksu Feldsteina-Horioki dla Polski, po okresie transformacji
systemowej, tj. w latach 1991-2007.
Wyniki: Do głównych determinant stopy oszczędzania zgodnie z funkcją wynikającą z teorii cyklu
życia F. Modiglianiego zaliczane są: stopa wzrostu produktu, odsetek osób w wieku w wieku powyżej
65 lat w całości populacji, deficyt budżetowy oraz saldo bilansu obrotów bieżących. Wśród innych
determinant znajdują się m.in. stopa bezrobocia, inflacji oraz wydajność pracy w gospodarce. Wyniki
analizy empirycznej w Polsce za lata 1991-2007 potwierdziły umiarkowaną korelację występującą
pomiędzy stopą oszczędności brutto i inwestycjami, podważającą spełnienie paradoksu FeldsteinaHorioki. Parametrami najsilniej wpływającymi na stopę oszczędności w Polsce, w ujęciu funkcji
F. Modiglianiego znalazły się tempo realnego PKB oraz ludność w wieku poprodukcyjnym.
N.4.2. Uwarunkowania i szanse wspierania napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do
Polski – celem publikacji było przedstawienie uwarunkowań krajowych, jak i regionalnych
decydujących o lokalizacji ZIB w Polsce. Zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez
ekonomistów z różnych ośrodków krajowych (W. Dziemianowicz, 2004; T. Baczko, 2008;
G. Antycyparowicz, 2009; H. Godlewska-Majkowska, 2009) i zagranicznych (P. Nandakumar,
C. Wagne, 2001; A. Childow, S. Young, 2008) na temat regionalnych czynników napływu ZIB do
Polski. Ponadto, przytoczono możliwości wspierania napływu kapitału zagranicznego (ZIB) na terenie
specjalnych stref ekonomicznych (SSE) oraz wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2013,
jako źródło finansowania infrastruktury gospodarczej.
Wnioski: Wśród głównych krajowych uwarunkowań sprzyjających napływowi ZIB należy
wymienić: stan infrastruktury gospodarczej i społecznej, bliskość do centrów przemysłowych świata,
dostępność do wykwalifikowanej siły roboczej, dostępność do usług finansowych i handlowych,
stopień urbanizacji oraz dostęp do dużych rynków zbytu. Regionalne czynniki obejmują czynniki
geograficzne, aglomeracyjne, wydajności, stan wiedzy oraz możliwości rynkowe. Inwestorzy
zagraniczni dzielą się na tych, którzy preferują uwarunkowania aglomeracyjne (zurbanizowania) oraz
wydajności (w tym niskich kosztów) i geograficzne (A. Childow, S. Young). Najważniejszym
czynnikiem jest jednak rynek zbytu, chłonny i duży rynek stymuluje silnie napływ ZIB (R. Vernon,
J.H. Dunning, J.P. Agarwal). W przypadku Polski stwierdzono, iż inwestorzy dla których czynniki
aglomeracyjne, wiedza oraz czynniki rynkowe były ważnym bodźcem inwestowania, wybierali region
Mazowsza. Natomiast inwestorzy, dla których istotną motywacją dla założenia firmy był niski koszt
nakładów, dostępność do siły roboczej i zasobów oraz czynniki geograficzne preferowali pozostałe
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regiony. Zauważono, że regiony Polski różnią się istotnie atrakcyjnością inwestycyjną oraz
regionalnymi charakterystykami decydującymi o wyborze głównej lokalizacji w Polsce, potęgując
dysproporcje rozwojowe i dochodowe.
N.4.3 Czynniki sprzyjające i utrudniające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do Polski w porównaniu do krajów EŚW – publikacja była efektem udziału i prezentacji referatu
podczas Konferencji Naukowej nt. „Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy”,
organizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dniu
19.11.2012 r.
Celem publikacji był przegląd ważniejszych teorii BIZ podejmujących kwestie czynników
lokalizacji oraz próba zidentyfikowania czynników sprzyjających i utrudniających napływ ZIB
do Polski, w porównaniu do wybranych krajów EŚW w latach 1989-2011 oraz sformułowanie
rekomendacji.
Wnioski: W grupie głównych czynników sprzyjających zidentyfikowano: duży rynek zbytu,
stosunkowo niskie koszty pracy oraz wysokie kwalifikacje pracowników, stabilność gospodarczą,
dostęp do rynku UE, szeroką grupę instrumentów wspierających działalność przedsiębiorstw
zagranicznych, w tym w obrębie SSE oraz wysoki poziom rozwoju rynków finansowych. W grupie
czynników utrudniających zidentyfikowano bariery prawne m.in. w zakresie: podatkowym,
wykorzystania limitu maksymalnej - przysługującej przedsiębiorstwom pomocy publicznej w obszarze
strefowym, a także ograniczenia: zasobu terenów inwestycyjnych, planów zagospodarowania
przestrzennego, inwestycji w zakresie partnerstwa publiczno-prawnego (PPP), czy legalizacji pobytu
cudzoziemców na terenie RP. Propozycje rekomendacji objęły m.in.: wzmocnienie infrastruktury
gospodarczej, drogowej, teleinformatycznej, wzrost nakładów na działalność B+R, usprawnienie
procedur korzystania z Wieloletnich Programów Wsparcia oferujących pomoc publiczną.
N.4.4. Analiza empiryczna przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy
Wyszehradzkiej w latach 1990-2011 – publikacja jest rezultatem udziału w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie pt.:
„Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków: doświadczeni i wyzwania”, organizowanej przez
Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, w dniach 24-25 maja 2012 r. w Krakowie.
Celem artykułu była analiza warunków lokalizacji BIZ w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach
1990-2010, decydujących o wyraźnych różnicach w napływie inwestycji w tych krajach. Wskazanie
najważniejszych czynników napływu BIZ do poszczególnych gospodarek, na podstawie wyników
analizy regresji oraz estymacji modeli stochastycznych. Zidentyfikowanie czynników napływu BIZ,
które Polska powinna wzmocnić, w celu podniesienia konkurencyjności względem pozostałych
krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Wyniki: Zidentyfikowano, że najważniejszymi czynnikami napływu BIZ były dla: Czech –
wysokość płacy w gospodarce i wartość PKB per capita, Polski – wartość importu dóbr i PKB per
capita, Słowacji – tempo realnego PKB i wysokość płacy oraz Węgier – wysokość płacy i wartości
importu dóbr. Wyniki estymacji modeli stochastycznych (wielorakich) dla Polski potwierdziły
znaczenie determinant określonych przy zastosowaniu regresji liniowych. Wyniki modeli czynników
lokalizacji BIZ (KMNK) dla Polski przy 16 zmiennych objaśniających potwierdziły,
iż najważniejszymi zmiennymi były: wartość importu dóbr, poziom inflacji (CPI), roczna przeciętna
płaca w gospodarce oraz stopa bezrobocia (w % siły roboczej).
N.4.5 Capital Flows in Central and Eastern Europe Countries in the Years 1990-2012 –
publikacja jest efektem udziału w Międzynarodowej Konferencji: 7. Ročnik Medzynárodnej Vedeckej
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Konferencie “Rozpočet EÚ, Inovácie a ekonomickỳ rast”, Ekonomická Fakulta Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Słowacja 5 listopada 2013 – celem publikacji było przedstawienie uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych przepływów kapitału w ujęciu teoretyczno-empirycznym oraz analiza
i ocena przepływów ZIB w krajach o największej absorpcji spośród krajów EŚW, tj. Polski, Czech,
Węgier oraz Słowacji w latach 1990-2012.
Wyniki: stwierdzono, iż przystąpienie krajów EŚW do CEFTA, OECD oraz UE przyspieszyło
procesy liberalizacji przepływów kapitału. Argumenty za wdrażaniem liberalizacji obrotów
kapitałowych dostarcza m.in. teoria neoklasyczna i większość badań empirycznych. Ze względu na
heterogeniczność krajów EŚW znaczenie i skala oddziaływania poszczególnych czynników
lokalizacyjnych jest zróżnicowana, a kraje w niejednakowym stopniu doświadczają przepływów
kapitału. Przykładem są m.in. Czechy, Polska, Węgry oraz Słowacja. Różnice lokalizacyjne dotyczą
przede wszystkim wielkości rynku, populacji, kosztów pracy, infrastruktury instytucjonalnej oraz
sposobu prowadzenia polityki monetarnej, fiskalnej czy handlowej itd. W wymiarze absolutnym,
uwzględniając wielkość napływu i odpływu ZIB w latach 1990-2012 liderem jest Polska, jednak
w wymiarze względnym w ZIB per capita zyskały na znaczeniu Czechy, Słowacja oraz Węgry.
N.4.6. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do polskich regionów i miast – rozdział
w monografii jest efektem zaproszenia do przygotowania opracowania w ramach prowadzonych
badań rozwoju miast w Polsce (tzw. polityki miejskiej) przez dr hab. Annę Szelągowską, prof.
nadzw. SGH w Warszawie, z Katedry Miasta Innowacyjnego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
Opracowanie to liczące powyżej 40 stron ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części
teoretycznej przedstawiono przegląd ważniejszych teorii w zakresie czynników lokalizacji ZIB
w krajach goszczących – z uwzględnieniem regionów. W części empirycznej przedstawiono wyniki
analizy czynników napływu ZIB do polskich regionów i miast w latach 2007-2013. Część empiryczną
rozdziału oparto o analizę danych publikowanych m.in. przez: 1. Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową (IBnGR) w raporcie Atrakcyjność inwestycyjna województw i regionów powstałym pod
kierunkiem M. Nowickiego; 2. Szkołę Główną Handlową w Warszawie w raporcie Atrakcyjność
inwestycyjna regionów pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej; 3. Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w raporcie Lista największych inwestorów zagranicznych
w Polsce, prezentującym ZIB w podziale na kraje pochodzenia kapitału, formy oraz sektory.
Przedmiotem szczegółowej oceny empirycznej było 25 miast w latach 2007-2013 w zakresie:
liczby największych ZIB zrealizowanych w badanych miastach; pozycji w rankingu miast według
liczby zrealizowanych ZIB; zmiany liczby realizowanych ZIB; głównych i pozostałych inwestorów
lokujących ZIB w badanych miastach (ze względu na kraj pochodzenia i rodzaje inwestycji według
PKD).
Ważniejsze wyniki: Inwestorzy kierowali się względami ekonomicznymi wybierając głównie
miasta, w dużych aglomeracjach oraz tereny, w których już wcześniej były prowadzone ZIB.
Skutkiem takiego rozmieszczania inwestycji zagranicznych było pogłębianie się różnic w poziomie
rozwoju gospodarczego. Firmy z udziałem zagranicznym wyraźnie preferowały takie miasta jak:
Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź i Gdańsk wobec zdecydowanie niższego zainteresowania
takimi jak: Mielec, Częstochowa, Wałbrzych, Opole, czy Włocławek. Głównymi inwestorami były
kraje z Europy Zachodniej, w tym Niemcy. W badanych miastach lokowano głównie ZIB z zakresu
przetwórstwa przemysłowego oraz handlu hurtowego i detalicznego. Pozostałe rodzaje inwestycji były
lokowane zależnie od specyficznych uwarunkowań. Regiony najsilniejsze gospodarczo są wybierane
pod lokalizację zarówno przez krajowy, jak i zagraniczny kapitał i rozwijają się dynamicznie. Regiony
najsłabsze mają ogromne problemy np. z przyciągnięciem inwestora, pomimo iż na ich terenie
zlokalizowane są podstrefy SSE i oferowane są liczne udogodnienia i ulgi dla inwestorów.
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Przedmiot badań publikacji nurtu 5 dotyczy przeglądu założeń teorii ZIB i modeli wzrostu
podejmujących zagadnienia współzależności (relacji przyczynowo-skutkowych) pomiędzy ZIB
a podstawowymi wielkościami makroekonomicznymi, głównie dla Polski, Czech oraz Węgier.
W zakresie empirycznym podjęto różne analizy relacji pomiędzy napływem strumieni ZIB a takimi
wielkościami jak np. PKB, nakłady brutto na środki trwałe, zatrudnienie, eksport i import dóbr i usług,
wydatki krajowe na R&D i inne, przy uzgodnieniu różnych okresów badawczych. Narzędzia analizy:
analiza opisowa i metody statystyczne: KMNK, VAR/VECM, funkcje odpowiedzi na impuls oraz
dekompozycje wariancji błędu prognoz.
N.5. ZIB, czynniki wytwórcze a procesy wzrostu gospodarczego ZIB w Polsce
i wybranych krajach EŚW
N.5.1. Kosztowniak A. (2013), Foreign direct investment as a factor of economic growth
in Poland. Empirical analysis for the period 1995-2012, [in:] Advances in Economics and
Business 1(2), Horizon Research Publishing Corporation, USA, [online] http://www.hrpub.org
DOI: 10.13189/aeb.2013.010215 [1.10.2013], ISSN 2331-5059, s. 203-212.
N.5.2. Kosztowniak A. (2014), Analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na wzrost gospodarczy w Polsce i w Czechach w latach 1995-2012 – ujęcie modelowe
z zastosowaniem funkcji produkcji Cobba-Douglasa, [w:] S. Wydymus, M. Maciejewski
(red.) Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, CeDeWu, Warszawa,
ISBN 978-83-7556-635-2, s. 319-335; Recenzent: J. Targalski.
N.5.3. Kosztowniak A. (2014), Analysis of the Cobb-Douglas Production Functions as a Tool to
Investigate the Impact of FDI Net Inflow on Gross Domestic Product Value in Poland
in the Period 1994-2012, Oeconomica Copernicana, Vol. 5, Issue 4, December, p-ISSN 20831277, e-ISSN 2353-1827, s. 169-190, (ERIHPLUS) [MNiSW-B-6 pkt].
N.5.4. Kosztowniak A. (2015), The Impact of FDI Flow of Economic Growth in Poland: Analysis
of Casual Relationship, [in:] G.O. Ogunmokun, L. Kornecki (edited by), Impact of Foreign
Direct Investments: Contemporary Issues and Research in the United Stations and Central and
Eastern Europe, Global Publishing House International, ISBN 978-0-9752272-9-9, April 8,
s. 129-144.
N.5.5. Kosztowniak A. (2016), Verification of the relationships between FDI and GDP in Poland,
Acta Oeconomica, Periodical of the Hungarian Academy of Sciences, Akadèmiai Kiadó Zrt.,
University of Pannonia, Hungary, Budapest, Vol. 66, Issue 2, June, Paper ISSN 0001-6373,
Online ISSN 1588-2659, s. 307-332, IF(2016): 0.379, [MNiSW-A= 20 pkt].
N.5.6 Kosztowniak A. (2016), Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji
a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1992-2012, z uwzględnieniem roli
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków, ISSN: 1898-6447, s. 99-123 [MNiSW-B-11 pkt].
N.5.7. Kosztowniak A. (2015), BIZ, wymiana handlowa, transfer technologii a wzrost
gospodarczy w Polsce w latach 1990-2012, [w:] S. Wydymys, M. Maciejewski (red.),
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, CeDeWu,
Warszawa, ISBN 978-83-7556-719-9, EAN 978837556199, s. 251-270; Recenzent: J. Targalski.
N.5.8. Kosztowniak A. (Sacio-Szymańska A. (50%)) (2015), The Assesment of Effectiveness of
Selected Innovation Support Instruments used in Poland in 2007-2013, [w:] Economics and
Management, Vol. 7, Issue 2, ISSN 2080-9646, s. 35-47 [MNiSW-B-11 pkt].
N.5.9. Kosztowniak A. (2016), Sektor bankowy Węgier, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red. nauk),
Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7875-304-9, s. 522-545; Recenzent: J.K. Solarz.
N.5.10. Kosztowniak A (2017), Economic Growth Model For Czech Republic And FDI Inflow
Significance – OLS Method Examples, [w:] Proceedings of MAC 2017, J. Vopava, V. Douda,
R. Kratochovil, M. Konecki (ed.), Czech Technical University in Prague, MAC Prague
Consulting s.r.o., Prague, Czech Republic, ISBN: 978-80-88035-17-1, s. 259-267.
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N.5.11. Kosztowniak A. (2018), Modeling GDP and FDI for Czech Republic – Impulse Response
Functions in VECM, China-USA Business Review, USA, Vol. 17, No. 2, ISSN 1537-1514,
s. 73-80 [MNiSW-B-9 pkt].
N.5.12 Kosztowniak A. (2018), Decompositon Relationship between Factors of Production, FDI
and GDP for Czech Republic – in VECM, China-USA Business Review, USA, Vol. 17, No. 3,
ISSN 1537-1514, s. 135-143 [MNiSW-B-9 pkt].
N.5.1. Foreign direct investment as a factor of economic growth in Poland. Empirical analysis
for the period 1995-2012 – publikacja została wydana na łamach Czasopisma Horizon Research
Publishing Corporation w USA. Podejmuje ona przegląd teorii i wyników badań współzależności
pomiędzy ZIB a wielkościami makroekonomicznymi dla krajów EŚW, w tym Polski. Tempo wzrostu
PKB (zmienna objaśniana) było wyjaśniane przez zmienne objaśniające wyrażone w ujęciu
względnym (w %) tj. nakłady brutto na środki trwałe, wydajność siły roboczej w gospodarce, wydatki
rządowe ogółem, wydatki brutto na R&D, napływ ZIB, indeks otwartości gospodarki. Wyniki modelu
funkcji produkcji (KMNK) potwierdziły słaby wpływ ZIB na wzrost w Polsce. Silniej oddziałującymi
zmiennymi były: nakłady brutto na środki trwałe oraz R&D a także wydatki rządowe ogółem.
N.5.2. Analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Polsce
i w Czechach w latach 1995-2012 – ujęcie modelowe z zastosowaniem funkcji produkcji CobbaDouglasa – publikacja miała na celu analizę porównawczą roli ZIB oraz czynników produkcji
w określaniu PKB dla Polski i Czech. Podobnie jak w publikacji N.5.1. zastosowano model KMNK
przyjęto zmienne objaśniające, wyrażone w wielkościach absolutnych.
Wyniki: Istotnymi statystycznie czynnikami zmian PKB w Polsce okazały się nakłady brutto na
środki trwałe oraz nakłady brutto na R&D. W przypadku Czech czynnikami tymi były tylko nakłady
brutto na R&D. Wyniki estymacji modeli funkcji produkcji dla Polski i Czech potwierdziły słaby
wpływ BIZ na zmiany PKB w latach 1995-2012.
N.5.3. Analysis of the Cobb-Douglas Production Functions as a Tool to Investigate the Impact of
FDI Net Inflow on Gross Domestic Product Value in Poland in the Period 1994-2012 – publikacja
ta jest efektem udziału w międzynarodowej konferencji w kraju28; została opublikowana
w Oeconomica Copernicana (ERIHPLUS) [MNiSW-B-6 pkt].
Publikacja zawiera przegląd wybranych teorii ZIB oraz potencjalnych pozytywnych i negatywnych
efektów oddziaływania ich na gospodarkę. Zastosowano zmieniony układ zmiennych objaśniających
PKB (niż artykułach N.5.1.-N.5.2), przy zastosowaniu modelu VECM. Analizowano efekty wpływu
napływu strumieni ZIB netto oraz wybranych wskaźników makroekonomicznych na zmiany PKB.
Ze względu na wydawnicze ograniczenia objętościowe artykułu, skoncentrowano się głównie
na prezentacji wyników wariancji błędu prognoz dla PKB w badanych latach.
N.5.4. The Impact of FDI Flow of Economic Growth in Poland: Analysis of Casual Relationship
– publikacja jest efektem zaproszenia przez dr hab. Lucynę Kornecki, prof. Embry-Riddle Aerontival
University (USA) do napisania rozdziału w monografii pt. Impact of Foreign Direct Investments.
Contemporary Issues and Research in the United Stations and Central and Eastern Europe, wydanej
na łamach: Global Publishing House International (USA).

28

VII International Conference on Applied Economics, Contemporary Issues in Economy pod tytułem Growth Perspectives
in Europe?, organizatorem, której był PTE Oddział w Toruniu oraz Katedra Ekonomii WNEiZ UMK w Toruniu, przy
współpracy: Brno University of Technology (Czech Republic), Daugavpils University (Łotwa), University of Angers
(Francja), University of Pablo de Olavide (Hiszpania), University of Latwia (Łotwa), Vilnius Gediminas Technological
University (Litwa). Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, 24-25 maja 2013.

35

Rozdział obejmuje przegląd literatury teoretycznej oraz wyniki badań w obszarze relacji
przyczynowo-skutkowych dla USA, krajów EŚW i Polski. Uwzględnia pełną analiz ekonometryczną
modelu wzrostu dla Polski w ujęciu modelu VECM, wraz z analizą funkcji odpowiedzi na impulsy
oraz dekompozycją wariancji błędu prognoz dla PKB i ZIB.
Publikacje N.5.5. Verification of the relationships between FDI and GDP in Poland oraz
N.5.6. Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem
gospodarczym w Polsce w latach 1992-2012, z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji
zagranicznych – mają charakter wzajemnie uzupełniający. To znaczy przygotowano je w oparciu
o jeden model VECM (na tym samym zestawie danych statystycznych). Lecz w każdym z artykułów
podjęto różne analizy (nie powtarzające się). Najpierw przygotowano publikacje N.5.5., której proces
recenzji i wydawniczy zajął 1 rok i 3 miesiące [MNiSW-A-20 pkt.]. Dlatego też w międzyczasie
postanowiono rozszerzyć analizę modelowania wzrostu gospodarczego, przy udziale ZIB
i przygotować publikację N.5.6. zawierającą nowe elementy analityczne. Należy podkreślić, iż oba
artykuły mają również inne cele dodatkowe i hipotezy badawcze. Stały się one punktem zwrotnym w
moim dalszym rozwoju naukowo-badawczym. Okazały się podstawą przygotowania monografii
naukowej, w której zasięg terytorialny analizy został rozszerzony do grupy krajów EŚW-10 a horyzont
czasowy wydłużony, obejmując lata 1994-2015.
N.5.5. Verification of the relationships between FDI and GDP in Poland [IF(2016): 0.379;
MNiSW-A-20 pkt] – celem publikacji była analiza wpływu czynników produkcji na wzrost
gospodarczy w Polsce w latach 1992-2012, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ZIB oraz
zweryfikowanie czy zachodzą wzajemne relacje pomiędzy PKB i ZIB a także czy wyższa dynamika
PKB przyciąga napływ ZIB, czy inwestycje wspierają wzrost.
Wyniki: Wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji modelu VECM
potwierdziły wzajemne relacje pomiędzy ZIB a PKB w Polsce. Jakkolwiek, wpływ PKB na
przyciąganie był silniejszy niż wpływ ZIB na wzrost PKB. Słabsze rezultaty wpływu ZIB na wzrost
gospodarczy mogły wynikać ze struktury napływających ZIB, w których wówczas przeważały
instrumenty dłużne. Wskazano, że polityka rozwoju w Polsce powinna koncentrować się na trzech
istotnych determinantach wzrostu mianowicie: zatrudnieniu, przyciąganiu ZIB (z naciskiem na
poprawę typu napływających inwestycji), wartości i produktywności krajowych inwestycji.
W artykule przestawiono zmiany struktury napływających ZIB, według instrumentów finansowych
oraz typu działalności gospodarczej, wybieranych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
w Polsce.
N.5.6 Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem
gospodarczym w Polsce w latach 1992-2012, z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji
zagranicznych [MNiSW-B-11 pkt] – publikacja jest rezultatem udziału i wygłoszenia referatu
podczas konferencji naukowej nt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie –
doświadczenia i wyzwania, organizowanej przez dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych dnia 26.09.2014.
Celem publikacji była analiza i ocena relacji przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy
głównymi czynnikami produkcji a PKB w Polsce w latach 1992-2012, z uwzględnieniem znaczenia
BIZ, przy wykorzystaniu modelu VECM oraz funkcji odpowiedzi na impulsy i dekompozycji
wariancji składnika losowego. Skoncentrowano się również na zidentyfikowaniu kluczowych narzędzi
stymulujących wzrost gospodarczy w krótko- średnio i długoterminowej perspektywie czasowej.
Na gruncie teoretycznym dokonano przeglądu międzynarodowej i krajowej literatury relacji pomiędzy
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BIZ i wzrostem gospodarczym oraz wyników badań związków przyczynowo-skutkowych
zachodzących pomiędzy nimi. Analizę empiryczną przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne
OECD i UNCTAD dla lat 1992-2012.
Wyniki: Zweryfikowano pozytywnie następującą hipotezę badawczą – pomiędzy czynnikami
produkcji a PKB w Polsce w okresie krótko-, średnio i długookresowym zachodzą zróżnicowane
relacje przyczynowo-skutkowe. Wyniki analiz zmienności współczynników wrażliwości oraz stopnia
wyjaśnienia zmiennych potwierdzają konieczność stosowania zróżnicowanego zestawu czynników
produkcji maksymalizujących wzrost gospodarczy w Polsce, adekwatnie do okresu najsilniejszego ich
oddziaływania. Kluczowymi czynnikami wzrostu gospodarczego w Polsce w perspektywie
krótkookresowej są: nakłady brutto na kapitał trwały, eksport oraz BIZ, w średnio- okresowej: nakłady
brutto na kapitał trwały, BIZ oraz R&D, natomiast w długookresowej: nakłady brutto na środki trwałe,
zatrudnienie, BIZ oraz R&D. Ponadto, wzrost wartości PKB silniej przyciąga napływ BIZ, wobec
słabszego wpływu napływających BIZ dla wspierania wzrostu PKB. Fakt ten tłumaczyć można m.in.
strukturą napływających BIZ do Polski, tj. spadającą wartością kapitałów własnych wobec rosnącego
udziału kredytów i papierów dłużnych.
N.5.7. BIZ, wymiana handlowa, transfer technologii a wzrost gospodarczy w Polsce w latach
1990-2012 – celem publikacji była analiza i ocena wpływu BIZ, transferu technologii na zmiany
wymiany handlowej i wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 1990-2012. W części teoretycznej
skoncentrowano się na przedstawieniu mechanizmów bezpośredniego i pośredniego wpływu
BIZ na wymianę handlową, znaczeniu transferu technologii w eksporcie i imporcie oraz wpływu BIZ
na wzrost gospodarczy. W części empirycznej podjęto próbę oceny zmian wolumenu i struktury
wymiany handlowej w Polsce, z uwzględnieniem efektów bezpośrednich i pośrednich wpływu BIZ
na tę wymianę, wywoływanych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
Wyniki: Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą – aktywność handlową podmiotów
z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce sprzyjała efektom bezpośrednim wpływu BIZ tj.
substytucyjności i komplementarności w handlu, bez wyraźnych, trwałych i korzystnych efektów
bezpośrednich, zmian konkurencyjności eksportu i struktury branżowej polskiego handlu.
N.5.8. The Assesment of Effectiveness of Selected Innovation Support Instruments used
in Poland in 2007-2013 – publikacja ta była efektem mojej współpracy z Instytutem Technologii
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (PIB) w Radomiu w latach 2014-2015, m.in. w zakresie
projektu: POIG.01.01.02-14-034/09-03 nt. Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki, w ramach zadania badawczego I.4.3. „Monitorowanie
skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych uregulowań w zakresie innowacyjnych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji
obiektów technicznych29.
W publikacji tej przygotowanej wspólnie z dr Anną Sacio-Szymańską, pracownikiem ITiE-PIB
w Radomiu (wkład 50%) podjęto próbę oceny wpływu instrumentów wsparcia publicznego
wykorzystywanych w Polsce w latach 2007-2013 (czyli II okresu budżetowania unijnego)
na wspieranie innowacyjności gospodarki krajowej.
N.5.9. Sektor bankowy Węgier – rozdział w monografii naukowej jest efektem udziału w projekcie
realizowanym przez Narodowy Bank Polski wspólnie z Katedrą Bankowości i Rynków Finansowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nt. „Sektory bankowe w Unii Europejskiej”.
Kierownikiem projektu była prof. zw. dr hab. Irena Pyka oraz koordynatorami: dr Blandyna Puszer
29

Przygotowanie publikacji poprzedziło samodzielne wykonanie przeze mnie opracowania badawczego a później ekspertyzy
w 2014 r. (wkład własny 100%).
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oraz dr Janusz Cichy, okres realizacji: 1.10.2015-31.12.2016, nr umowy: NBP-DEW-WE-MS-06910400-2015 (Zał. 9). Monografię recenzował: prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz.
W publikacji podjęto próbę wieloaspektowej oceny sektora bankowego Węgier w latach 20042015, z uwzględnieniem analizy ewolucji podmiotowej, kapitałowej, stopnia adekwatności
kapitałowej, stopnia koncentracji, rentowności itd. Uwzględniając, iż Węgry stosunkowo szybko
zliberalizowały rynek finansowy, w tym szczególnie w obszarze sektora bankowego, kraj ten jest
ciekawym przykładem analizy ekspansji ZIB. Inwestycje te miały istotne znaczenie
w przeobrażeniach sektora bankowego a w konsekwencji wpływ również na całą gospodarkę
węgierską.
Publikacje N.5.10. Economic Growth Model for Czech Republic and FDI Inflow Significance –
OLS Method Examples, N.5.11. Modeling GDP and FDI for Czech Republic – Impulse Response
Functions in VECM oraz N.5.12. Decompositon Relationship between Factors of Production,
FDI and GDP for Czech Republic – in VECM – są efektem udziału m.in. w międzynarodowej
konferencji: Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics
(MAC-MIME 2017, Czech Technical University in Prague), w Czechach 8-10 grudnia 2017.
Trzy wymienione publikacje podejmują analizę modelowania wzrostu gospodarczego dla Czech,
w latach 1994-2015, przy uwzględnieniu roli ZIB w gospodarce.
Wyniki: Wśród istotnych statystycznie czynników produkcji wpływających na PKB (N.5.10)
estymowanych w ramach modelu VECM okazały się: finalne wydatki konsumpcyjne gospodarstw
domowych i finalne wydatki konsumpcyjne rządu, nakłady brutto na środki trwałe, eksport oraz
import dóbr i usług. Pozostałe dwie publikacje mają charakter uzupełniający. Przedstawiono w nich
wyniki analizy zależności pomiędzy ZIB a wybranymi wielkościami makroekonomicznymi, przy
zastosowaniu funkcji odpowiedzi na impuls (N.5.11.) oraz dekompozycji wariancji składnika
losowego (N.5.12).
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo–badawczych
Zarówno przed obroną pracy doktorskiej (lata 2002-2006) jak i po obronie (lata 2007-2018) moje
zainteresowania naukowo-badawcze koncentrowały się wokół kolejnych 5 nurtów (N.6.-N.10.), które
uzupełniają główne nurty – wskazane do oceny osiągnięcia naukowego.
Pozostałe nurty dorobku naukowo-badawczego
Lp. nurtu

Obszar tematyczny nurtu

N.6.

Wyzwania (problemy) rozwoju gospodarczego we współczesnej gospodarce światowej

N.7.

Banki, polityka pieniężna a realne procesy wzrostu gospodarczego

N.8.
N.9.
N.10.

Działalność międzynarodowych instytucji finansowych a sprawność współczesnego
systemu gospodarki rynkowej, w tym w sferze gospodarczej i rynków finansowych
Źródła, narzędzia i uwarunkowania makroekonomiczne finansowania rozwoju
gospodarczego
Polityka ekonomiczna a procesy wzrostu gospodarczego

Powyższe nurty (obszary) badawcze wynikają z zainteresowań własnych, jak i są związane z profilem
Katedry Polityki Ekonomicznej i Bankowości, w której jestem zatrudniona na Uniwersytecie
Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu (poprzednio PRad.). Wiążą się one
z tematyką realizowanych projektów oraz organizowanych konferencji naukowych.
5.1. Osiągnięcia przed obroną doktoratu
Przed obroną pracy doktorskiej 22 lutego 2007 r. opublikowałam (Zał. 5 Wykaz opublikowanych prac
naukowych, pkt. IV):
 łącznie 17 publikacji, w tym: 7 rozdziałów w monografiach (w tym 1 anglojęzyczny) [ujętych
w wykazie publikacji: N.7.1-N.7.4; N.10.1.-N.10.2] oraz 10 artykułów w czasopismach [N.6.1N.6.4; N.7.5; N.9.1.-N.9.3; N.10.3-N.10.4],
 3 dokumentacje recenzowanych prac badawczych [N.6.5; N.7.6.-N.7.7].
Tematyka publikacji w ramach nurtów:
 N. 6. podejmowała wyzwania redukcji długu zagranicznego w krajach rozwijających się,
dysproporcje gospodarcze pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się (jak i wewnątrz
nich), drogi rozwiązania globalnego kryzysu zadłużenia i ich realizację, wpływ procesów
globalizacji oraz liberalizacji na procesy społeczno-gospodarcze;
 N. 7. koncentrowała się na polityce pieniężnej banków centralnych (głównie EBC i NBP)
i jej wpływie na procesy integracji oraz wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Polsce.
 N.8. podejmowała rolę międzynarodowych instytucji finansowych wobec problemów
zadłużenia zagranicznego oraz wspierania wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się;
 N. 9. dotyczyła zagadnień akumulacji wewnętrznej oraz wpływu wymiany handlowej na import
kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się;
 N. 10. charakteryzowała założenia polityki ekonomicznej prowadzonej w ramach UE, w tym
strefie euro, zakres i narzędzia polityki zarządzania długiem zagranicznym oraz politykę krajów
wierzycielskich wobec krajów zadłużonych.
Zainteresowania naukowo-badawcze podejmowane w ramach N. 7. Banki, polityka pieniężna a realne
procesy wzrostu gospodarczego – związane były z:
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 Udziałem w projekcie badawczym Komitetu Badań Naukowych Nr 1 H02C 109 27, nt. Teoria
i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce, Kierownik projektu dr hab. Jan
L. Bednarczyk, prof. PRad., okres realizacji 12.10.2004–11.12.2006 (wyniki badań opublikowano
jako rozdziały w trzech monografiach wydanych w latach 2004-2006 [N.7.2.-N.7.4] oraz artykułu
[N.7.5]; mój udział w tym projekcie obejmował: współudział w opracowaniu merytorycznym
projektu, napisanie wniosku projektowego, określenie narzędzi badań i wykonanie głównych analiz
empirycznych [N.7.1.-N.7.4], koordynowanie prac prowadzonych przez pozostałych wykonawców,
kontakty z biurem KBN w Warszawie, rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu,
monitorowanie procesu wydawniczego publikacji przedstawionych jako efekty wykonania projektu.
 Udziałem w projekcie badawczym nt. Bankowość komercyjna w Polsce w okresie transformacji
systemowej, nr zlecenia 1582/11/B, Kierownik pracy dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. PRad.,
Politechnika Radomska, tj. pracy realizowanej w okresie trzech lat nt. Bank centralny a system
bankowy (2004), Polityka stóp procentowych NBP w latach 1998–2004 (2006) i Antyinflacyjna
polityka pieniężna NBP i jej ocena (2006),
 Udziałem w 3 cyklach międzynarodowych konferencji naukowych nt. Stopy procentowe
a gospodarka, organizowanych przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Bankowości (wówczas
Katedrę Bankowości), Politechniki Radomskiej, tj. Spory teoretyczne i dylematy praktyki (2004),
W poszukiwaniu optymalnej policy mix (2005) oraz Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej
(2006); w których organizacji uczestniczyłam i podczas sesji brałam udział wygłaszając referaty
konferencyjne.
Ww. nurty N.6.-N.10. związane były z realizacją I etapu pracy badawczej, której byłam kierownikiem:
Kosztowniak A., (Kierownik), nt. Problem zadłużenia zagranicznego jako bariera rozwoju we
współczesnym świecie. Etap I. Problem zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się
i teoretyczne modele jego analizy, Politechnika Radomska 2006, nr zlecenia 2366/11/B oraz
przygotowywaną pracą doktorską.
5.2. Pozostałe osiągnięcia po obronie doktoratu
Pozostały dorobek naukowy po obronie doktoratu wiąże się z problematyką wzrostu i rozwoju
gospodarczego, rozważaną w kontekście wyróżnionych nurtów N.6.-N.10. Obejmuje on łącznie
71 publikacji (poza publikacjami sprzed doktoratu i po doktoracie, wskazanymi jako osiągnięcie
naukowe).
W ujęciu chronologicznym, od czasu obrony doktoratu w lutym 2007 r. dorobek ten obejmuje
dodatkowe pięć nurtów (z przypisanymi publikacjami oznaczonymi w wykazie dorobku):
N.6. Wyzwania (problemy) rozwoju gospodarczego we współczesnej gospodarce światowej [N.6.1.N.6.13]
N.7. Banki, polityka pieniężna a realne procesy wzrostu gospodarczego [N.7.1.-N.7.6]
N.8. Działalność międzynarodowych instytucji finansowych a sprawność współczesnego systemu
gospodarki rynkowej, w tym w sferze gospodarczej i rynków finansowych [N.8.1.-N.8.14]
N.9. Źródła, narzędzia i uwarunkowania makroekonomiczne finansowania rozwoju gospodarczego
[N.9.1.-N.9.24]
N.10. Polityka ekonomiczna a procesy wzrostu gospodarczego [N.10.1-N.10.14].
Ww. dorobek naukowo-badawczy był efektem analiz teoretyczno-empirycznych podejmowanych
w pracach, w których byłam kierownikiem oraz współwykonawcą w zakresie: prac badawczych
własnych, grantów rektorskich oraz prac statutowych realizowanych na PRad.
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Kierownictwo prac z uwzględnieniem zadań badawczych i etapów tj.:
 Kosztowniak A. (2010), Analiza uwarunkowań napływu kapitału zagranicznego
do gospodarek rynkowych oraz wschodzących w latach 1980-2009. Systemy gospodarcze
a efektywność gospodarowania, [w:] Kosztowniak A., (Kierownik), „Znaczenie kapitału
w gospodarkach rynkowych oraz wschodzących”, Politechnika Radomska, nr zlecenia 2866/11/GR.
 Kosztowniak A. (2010), Diagnoza różnic efektywności wykorzystania kapitału zagranicznego
dla wspierania wzrostu gospodarczego w gospodarkach rynkowych oraz wschodzących, [w:]
Kosztowniak A., (Kierownik), „Znaczenie kapitału w gospodarkach rynkowych oraz
wschodzących”, Politechnika Radomska 2010, nr zlecenia 2866/11/GR.
 Kosztowniak A. (2010), Postulaty modyfikacji paradygmatu rozwoju gospodarek rynkowych,
[w:] Kosztowniak A., (Kierownik), „Znaczenie kapitału w gospodarkach rynkowych oraz
wschodzących”, Politechnika Radomska 2010, nr zlecenia 2866/11/GR.
 Kosztowniak A. (2009), Akumulacja zewnętrzna a dynamika PKB w wybranych
gospodarkach, [w:] Kosztowniak A. (Kierownik), „Rola kapitału zagranicznego w rozwoju
gospodarczym w różnych modelach gospodarczych”, Politechnika Radomska, nr zlecenia
2590/11/B, Etap II.
 Kosztowniak A. (2009), Rola MIF w finansowaniu rozwoju gospodarczego, [w:] Kosztowniak
A. (Kierownik), „Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym w różnych modelach
gospodarczych”, Politechnika Radomska, nr zlecenia 2590/11/B, Etap II.
 Kosztowniak A. (2009), Rola MIF w zwalczaniu kryzysów finansowych, [w:] Kosztowniak A.
(Kierownik), „Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym w różnych modelach
gospodarczych”, Politechnika Radomska, nr zlecenia 2590/11/B, Etap II.
 Kosztowniak A. (2008), Akumulacja zewnętrzna w ujęciu teorii ekonomii [w:] Kosztowniak A.
(Kierownik), „Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym w różnych modelach
gospodarczych”, Politechnika Radomska, nr zlecenia 2590/11/B, Etap I.
 Kosztowniak A. (2008), Fazy przepływów kapitału w gospodarce światowej w latach 70.
I 2000. [w:] Kosztowniak A. (Kierownik), „Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym
w różnych modelach gospodarczych”, Politechnika Radomska, nr zlecenia 2590/11/B, Etap I.
 Kosztowniak A. (2008), Rola MIF we wspieraniu przepływów kapitału [w:] Kosztowniak A.
(Kierownik), „Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym w różnych modelach
gospodarczych”, Politechnika Radomska, nr zlecenia 2590/11/B, Etap I.
 Kosztowniak A. (2008), Próby reformowania MIF w dobie globalizacji międzynarodowego
systemu finansowego [w:] Kosztowniak A. (Kierownik), „Rola kapitału zagranicznego w rozwoju
gospodarczym w różnych modelach gospodarczych”, Politechnika Radomska, nr zlecenia
2590/11/B, Etap I.
 Kosztowniak A. (2007), Polityka krajów wierzycielskich oraz rezultaty strategii rozwiązania
problemu zadłużenia wdrażanych w krajach zadłużonych [w:] Kosztowniak A. (Kierownik)
„Problem zadłużenia zagranicznego jako bariera rozwoju we współczesnym świecie”, Politechnika
Radomska, nr zlecenia 2366/11/B, Etap II (rozwinięcie problematyki doktoratu).
Jako współwykonawca uczestniczyłam wraz z zespołem z Katedry Polityki Ekonomicznej
i Bankowości UTH Rad. w następujących pracach, które przyczyniły się do rozwijania badań
szczególnie w nurtach: N.6.-N.7. oraz N.10.:
 Kosztowniak A. (współwykonawca) (2016-2018) [w:] Bednarczyk J.L. (Kierownik), „Stabilność
cen a dynamika i stabilność wzrostu gospodarczego”, nr 3266/11/P.
 Kosztowniak A., (współwykonawca) (2013-2015), [w:] Bednarczyk J.L. (Kierownik), „Inflacja
a wzrost gospodarczy” nr 3061/11/P.
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Kosztowniak A., (współwykonawca) (2010-2012), [w:] Bednarczyk J.L. (Kierownik), „Polityka
pieniężna a wzrost gospodarczy”, nr 2812/11/P.
Kosztowniak A., (współwykonawca) (2011), [w:] Bednarczyk J.L. (Kierownik), „Polityka
monetarna a wzrost gospodarczy”, Politechnika Radomska, nr zlecenia 2798/11/B
Kosztowniak A., (współwykonawca) (2010), [w:] Bednarczyk J.L. (Kierownik), „Polityka
ekonomiczna państwa jako determinanta wzrostu gospodarczego”, Politechnika Radomska,
nr zlecenia 2865/11/GR.
Kosztowniak A., (współwykonawca) (2007), [w:] Bednarczyk J.L. (Kierownik), „System
bankowy a rozwój gospodarczy w Polsce w okresie przedakcesyjnym do UGiW”, Politechnika
Radomska, nr zlecenia 2491/11/B.
Kosztowniak A. (współwykonawca) (2007-2009), [w:] Bednarczyk J.L. (Kierownik),
„Współczesna teoria i polityka stóp procentowych”, nr 2507/11/P.

Uwzględniając własne zainteresowania naukowe, współpracę z pracownikami z KPEiB oraz
z zewnętrznych ośrodków naukowych, podejmowałam wysiłki prezentowania wyników badań
w formie artykułów oraz rozdziałów monografiach tj.:
1. Kosztowniak A. (Alińska A., Filipiak B.Z.), (2018), Alliance of financial institution and
government in sustainable development – case of Poland, Sustainability, Vol. 10, ISSN 2071-1050,
IF (2018): 1.789 [MNiSW-A-20 pkt], (artykuł skorygowany zgodnie z recenzjami, przesłany
do wydawnictwa, przyjęty do druku) – jest on efektem współpracy z dr hab. Agnieszką Alińska,
prof. SGH w Warszawie oraz prof. zw. dr hab. Beatą Filipiak z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Mój udział w przygotowanie artykułu wynosił 33% (zał. oświadczenie o współautorstwie),
– podejmuje on analizę zależności występujących pomiędzy sektorem publicznym, instytucjami
finansowymi (w których obecny jest kapitał zagraniczny, w tym szczególnie w sektorze bankowym)
oraz uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi kształtującymi możliwości zrównoważonego
rozwoju w Polsce w latach 1995-2016. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie struktury wydatków
rządowych, nakładów brutto na środki trwałe, krajowych wydatków brutto na R&D oraz znaczenie
wydatków konsumpcyjnych na zmiany PKB.
Wnioski: Spośród badanych siedmiu zmiennych objaśniającymi PKB w pierwszym modelu OLS
(KMNK) zmiennymi istotnymi, tzw. filarami wzrostu okazały się: wydatki konsumpcyjne
gospodarstw domowych, wydatki rządowe brutto oraz przychody rządowe brutto. Analiza zależności
przyczynowo-skutkowych drugiego modelu VECM oraz funkcji odpowiedzi na impuls
i dekompozycji wariancji potwierdziła kluczowe znaczenie struktury wydatków rządowych (w tym
wydatków socjalnych) i wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych na zmiany PKB.
Wyniki badań wskazują, iż istotny wpływ na zmiany nakładów brutto na środki trwałe miały
wcześniejsze zmiany tych nakładów oraz PKB. Tym samym w artykule podjęto, ocenę uwarunkowań
makroekonomicznych zrównoważonego rozwoju (sustainability), kształtujących również klimat
inwestycyjny ważny dla inwestorów zagranicznych w Polsce.
2. Kosztowniak A., Sobol M. (red.) (2016), Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu,
Warszawa, ISBN 978-83-7556-766-3, EAN 9788375567663, s. 1-489. Recenzenci: Prof. zw. dr hab.
Marian Żukowski, KUL Jana Pawła II, dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH w Radomiu.
W części I przedstawiono istotę oraz główne teorie polityki gospodarczej, w części II
scharakteryzowano ważniejsze rodzaje tej polityki, nawiązując do wyników badań prezentowanych
w literaturze przedmiotu oraz uregulowań instytucjonalnych obowiązujących w Polsce i UE.
Monografia obejmuje szeroki materiał empiryczny weryfikujący różne sprawności obszarowe
interwencjonizmu państwowego, w ramach 20 rozdziałów. Odwoływano się do licznych regulacji
unijnych, wyraźnie kształtujących polityki wspólnotowe w UE. W obszarze polityki rozwoju, w tym
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polityki regionalnej dokonano obszernego przeglądu istniejących przepisów i obowiązujących
w Polsce strategii rozwoju kraju do 2030 r. Monografia jest efektem współpracy 11 pracowników
naukowych z 3 ośrodków tj. UTH Rad., Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Mój udział w całej monografii stanowił 35%, obejmując: współredakcję i napisanie wstępu (50%)
oraz 2 podrozdziałów i 6 rozdziałów (100%) tj.:
- R.1.1. Pojęcie, zakres i podmioty polityki gospodarczej, s. 17-23.
- R.1.5. Główne dziedziny polityki gospodarczej, s. 34-40.
- R.3. Wzrost i rozwój gospodarczy, s. 73-88.
- R.5. Polityka rozwoju, s. 119-140.
- R.6. Polityka inwestycyjna, s. 141-162.
- R.7. Polityka przemysłowa, s. 163-194.
- R. 8. Polityka rozwoju regionalnego, s. 195-212.
- R.19. Polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce, s. 433-462.
3. Kosztowniak A., Misztal P., Pszczółka I., Szelągowska A. (red.) (2009), Finanse i rozliczenia
międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa, s. 1-439. ISBN 978-83-255-1102-9. Recenzent: dr hab.
Helena Żukowska, prof. UMCS w Lublinie.
Monografia ta obejmuje stosunkowo szeroką problematykę finansów międzynarodowych i ściśle
z nią związaną kwestię rozliczeń międzynarodowych. Celem monografii było syntetyczne
przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania pieniądza w skali
międzynarodowej, zarówno w ujęciu makro-, jak i mikroekonomicznym. Obszerna monografia składa
się z 14 rozdziałów i jest efektem współpracy pracowników z 3 ośrodków tj. UTH Rad., Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Mój udział w powstanie pracy obejmował współudział w przygotowanie wstępu, przygotowanie:
4 rozdziałów. Wkład własny szacuję na 31%:
- R.5. Rachunek dochodu narodowego i bilans płatniczy, s. 97-129.
- R.8. Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe, s. 191-224.
- R.9. Zadłużenie międzynarodowe, s. 225-269.
- R.10. Zadłużenie zagraniczne Polski w latach 1982-2007, s. 270-288.
4. J.L. Bednarczyk (red.) (2008), Współczesna polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia,
Politechnika Radomska, Radom, s. 1-389, ISBN 978-83-7351-395-2. Recenzenci: dr hab. Bogusław
Ślusarczyk, prof. PRad., prof. dr hab. Marian Żukowski, UMCS w Lublinie.
Monografia jest efektem współpracy pracowników KPEiB oraz KBiFM funkcjonujących na PRad.
Mój udział w całej monografii stanowił 5%, obejmując: napisanie 3 rozdziałów (100%) tj.:
- R. 2. Liberalizm i globalizacja a polityka międzynarodowych instytucji finansowych wobec
krajów rozwijających się, s. 27-55.
- R. 9. Zadłużenie zagraniczne Polski w latach 1970–2006, s. 190-213.
- R.10. Zadłużenie zagraniczne jako problem globalny, s. 214-253.
Ponadto, publikacją rozszerzającą zagadnienia teoretyczno-empiryczne monografii jest artykuł:
Kosztowniak A. (2018), The Investment Development Path for Poland in the Period 1994-2016,
Journal of Business and Economics, USA, Vol. 9, No. 3, ISSN 2155-7950 (przyjęty do druku
27.04.2018 r.) [MNiSW-B-5 pkt].
Pomysł napisania tego artykułu wynikał z chęci nawiązania do badań prowadzonych w polskiej
literaturze przedmiotu w zakresie etapów ścieżki rozwoju inwestycji (Investment Development Path,
IDP). Badania takie podejmowane są bowiem cyklicznie od lat 90. XX w. Dla lat 1990-2005
prowadzili je: M. Kola i M. Kuzel (2007) wskazując, iż od 2004 r. Polska weszła w III etap ścieżki
inwestycyjno-rozwojowej. Dla lat 1990-2006 takie badania wykonali M. Gorynia, J. Nowak,
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R. Wolniak (2010) stwierdzając, iż Polska (podobnie jak Bułgaria, Czechy, Rumunia, Węgry,
Słowacja) nie weszła jeszcze do III etapu IDP. Za lata 1995-2011 ocenę podjęły W. Lizińska
i R. Marks-Bielska (2014), które określiły, iż polska gospodarka znajduje się na początku III etapu.
W związku z powyższym, celem publikacji był przegląd założeń teoretycznych i ich implikacji dla
badań empirycznych wobec ścieżki – międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (IDP), rozwijanej przez
J.H. Dunninga dla Polski w latach 1994-2016.
Wnioski: Nie zaobserwowano definitywnej zmiany w odpływie inwestycji netto i wzroście
gospodarczym świadczącym o przejściu z etapu II do III, w znaczeniu ścieżki IDP według
J.H. Dunninga. Jednak możemy potwierdzić, iż zachodzą zmiany świadczące, iż gospodarka znajduje
się na początku III etapu. Zauważalne są, bowiem spadki poziomu odpływu zasobu ZIB netto
(outward stock net, NOI) oraz wzrost poziomu indeksu Outward Performance Index (OPI). Niemniej,
tempo wzrostu PKB w badanym okresie przyjmowało trend spadkowy, który osłabiał tempo wzrostu
GDP per capita, a tym samym rozwój gospodarczy towarzyszący zmianom pozycji inwestycyjnej.

6. Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych
Efektami mojej działalności naukowej po obronie doktoratu w 2007 r. były publikacje, z których
część została przedstawiona w ramach głównych nurtów N.1.-N.5. Spośród ważniejszych osiągnięć
należy wymienić:
• autorstwo 2 monografii, w tym 1 monografii oraz 34 publikacji naukowych powiązanych
tematycznie, które uważam za osiągnięcie wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
• autorstwo 2 publikacji z bazy JCR, listy A MNiSW-20 pkt., sumaryczny IF: 2.168
• autorstwo 1 publikacji z bazy ERIHPLUS, listy B MNiSW, po angielsku
• autorstwo 24 publikacji z listy B MNiSW, w tym 6 po angielsku
• autorstwo 69 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych, w tym 5 po angielsku
• 21 recenzji, w tym: 2 z listy A MNiSW, 7 z listy B MNiSW, 6 spoza listy, 4 monografii
i 2 projektów unijnych
• 1 obroniony przewód doktorski w maju 2018 r., w którym byłam promotorem pomocniczym
• promotorstwo pomocnicze w 4 przewodach oraz opieka pomocnicza nad 3 doktorantami
• uczestnictwo w 20 projektach badawczych, w tym: w 2 krajowych, jako kierownik (praca
badawcza własna i grant rektorski) oraz w 2 międzynarodowych, jako współuczestnik
• uczestnictwo w 38 konferencjach tematycznych, w tym w 3 za granicą, wygłoszenie
21 referatów w sesjach panelowych oraz 5 referatów w sesjach plenarnych
• przewodniczenie 2 konferencjom ogólnokrajowym oraz uczestnictwo w 4 radach naukowych
konferencji i w 9 komitetach organizacyjnych
• od 2015 r. jestem członkiem International Society for Development and Sustainability (ISDS),
Japonia, nr identyfikacyjny członkowska 1500094
• współorganizację oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Radomiu,
w którym od 2016 r. jestem Wice Prezesem Zarządu (Legitymacja Nr 3/2016).
Moje osiągnięcia i aktywność naukowa zostały przedstawione szczegółowo w Zał. 5. Wykaz
opublikowanych prac naukowych. Poniżej przedstawiono sumaryczne zestawienie liczbowe
poszczególnych osiągnięć i aktywności zawodowej.
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Sumaryczne zestawienie kryteriów osiągnięć według Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny
osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Lp.

Przed obroną
doktoratu
2002-2006

Kryteria

Kryterium według § 3 p. 2 i § 4
Publikacje naukowe w czasopismach z bazy Journal Citation Report (JCR),
1.
(Lista A MNiSW-20 pkt), IF (2016): 0.379 i IF (2018): 1.789 anglojęzyczne
Sumaryczny IF: 2.168
Publikacje naukowe na liście European Reference Index for the Humanities
2.
(ERIH) - Lista B MNiSW - ERIHPLUS anglojęzyczne

Po obronie
doktoratu
2007-2018

2
0
1

Monografie, publikacje naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie JCR, w tym:
3.

Autorstwo monografii naukowej (doktorat)

2 (1)

4.

Współautorstwo monografii naukowych

5.

Rozdziały w monografiach (anglojęzyczne)

6.

Redakcja naukowa monografii naukowych

7.

Artykuły w czasopismach z Listy B MNiSW (anglojęzyczne)

8.

Artykuły w zeszytach i pracach naukowych (anglojęzyczne)

3
7 (1)

2

Redakcja i współautorstwo opracowań zbiorowych
Publikacje w materiałach z międzynarodowych konferencji, anglojęzyczne
10.
(zagranicznych)
11.
Autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, dokumentacji prac
badawczych i ekspertyz:
- współautorstwo opracowań zbiorowych
- autorstwo dokumentacji prac badawczych
- autorstwo opracowań badawczych (PIB, JST)
- autorstwo ekspertyz (PIB)
Razem (1+2+5+7+8+10) (bez podręczników i materiałów dydaktycznych)

24 (6)
10

9.

Punktacja dorobku naukowego zgodnie z wytycznymi MNiSW - punkty
Z tego publikacje wykazane, jako największe osiągnięcie:
Monografia naukowa
Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach
Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation
1.
Reports (JCR), zg. rokiem opublikowania IF(2016):0.379, IF(2018):1.789
Liczbę cytowań publikacji według bazy:
Web of Science (WoS)
2.
Google Scholar (bez autocytowań)
Publish and Perish
IDEAS/PePEc
Indeks Hirscha
Web of Science (WoS)
3.
Google Scholar
Publish and Perish
Publish and Perish (g-indeks)
Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub
udział w takich projektach:
- udział w projektach międzynarodowych
- kierowanie pracami badawczymi własnymi i grantami rektorskimi
4.
- udział w projektach badawczych (KBN)
- udział w pracach badawczych własnych, statutowych, grantach
rektorskich
- udział w projektach NBP
Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową,
5.
(w tym: Medal Komisji Edukacji Narodowej)
6.

69 (5)

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach
tematycznych (zagranicznych)

45

7 (2)
1
4 (3)
2
36
2
1

17

106

29

531
1
34
IF=2.168
1
72 (37)
86
3
0
H-Index=4
H-Index=4
H-Index=6
2
3

1
9
1
6 (1)
29 (3)

§ 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej
habilitanta:
Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach
1
międzynarodowych lub krajowych:
Aktywne uczestnictwo w programach europejskich
7
Aktywny udział w programie ERASMUS+
9
2
Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub
udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji:
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
2
Członek Rady Naukowej Konferencji
4
Członek Komitetu Organizacyjnego
7
3
Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
2
4
Udział w konsorcjach i sieciach badawczych;
2
5
Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych
ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we
2
współpracy z przedsiębiorcami
6
Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
5
7
Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach
2
i towarzystwach naukowych;
8
Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki
Prowadzenie Koła studenckiego: Finanse i Bankowość
1
Organizacja i uczestnictwo w działalności PTE Oddział w Radomiu
1
Redakcja naukowa podręczników akademickich
1
Rozdziały w podręcznikach akademickich
2
Materiały dydaktyczne
1
9
Opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji
Liczba prac na studiach:
licencjackich
150
magisterskich
90
podyplomowych
10
10
Opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich:
- po obronie doktoratu
1
- promotor pomocniczy
4
- opiekun pomocniczy
3
- sekretarz komisji ds. przewodu doktorskiego
5
11
Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
0
Staż w podmiocie niefinansowym
1
12
Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy
publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania
publiczne lub przedsiębiorców:
- opracowanie badawcze (JST)
2
- ekspertyza (PIB)
1
13
Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:
- praca w Departamencie Statystyki w NBP jako ekspert ekonomiczny
1
14
Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji
w czasopismach międzynarodowych i krajowych:
- projektu unijnego
2
- recenzje w czasopismach ( w tym z listy A/ B MNiSW)
15 (2/7)
- współrecenzje monografii
4
Inne osiągnięcia, nie wymienione ww. punktach
Zagraniczne i krajowe konferencje tematyczne, w tym:
38
3
 wygłoszone referaty na konferencjach zagranicznych
26

wygłoszone
referaty
na
międzynarodowych
i
krajowych
konferencjach
1.
podczas sesji plenarnych
5
podczas sesji panelowych
21
udział bez wygłoszenia referatu
9
2.
Praktyka w kancelarii podatkowej
1
Źródło: opracowanie własne.
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