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Wstęp
Ocena roli przedsiębiorstw zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów i regionów ich lokalizacji jest przedmiotem wielu dyskusji i badań naukowych. Opracowania z reguły odnoszą się do syntetycznie ujętych wielkości. W mniejszym stopniu określają wpływ poszczególnych podmiotów na
rozwój obszarów, w których są zlokalizowane, w mniejszym stopniu mówią więc o relacjach: konkretne przedsiębiorstwo – konkretny region1. Próbę rozpoznania i oceny takich relacji podjęto w poniższym opracowaniu.
Opracowanie dotyczy dziewięciu firm z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowanych w woj.
wielkopolskim (najczęściej w Poznaniu) zrzeszonych w Klubie Partnera Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Są to następujące firmy:
– Aesculap-Chifa Sp. z o.o.,
– Bank Zachodni WBK S.A.,
– GAZOMET Sp. z o.o. Zakład Urządzeń Gazowniczych,
– GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
– MAN STAR TRUCKS & BUSES Sp. z o.o.,
– Philips Lighting Poland S.A.,
– Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.,
– Wrigley Poland Sp. z o.o.,
– Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Podejmując badania, zespół autorski miał na uwadze następujące cele:
1. rozpoznanie determinant zlokalizowania się badanych przedsiębiorstw w Wielkopolsce,
2. określenie i ocenę znaczenia tych przedsiębiorstw dla gospodarki regionu w poszczególnych jej
elementach,
3. pokazanie stopnia zakorzenienia (umocowania, embeddedness) przedsiębiorstw w regionie.
W sumie chodziło o uzyskanie odpowiedzi na pytania:
– jaki jest dotychczasowy wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionu Wielkopolski
(z próbą klasyfikacji: istotny – nieistotny, pozytywny – negatywny, bezpośredni – pośredni, skupiony przestrzennie – rozproszony przestrzennie) i do jakich elementów rozwoju wpływ ten się odnosi (poprawa sytuacji na rynku pracy, innowacyjność gospodarki, konkurencyjność regionu – krajowa i międzynarodowa),
– jakie okoliczności wpływały pozytywnie, a jakie negatywnie na efekty działalności przedsiębiorstw
zagranicznych w regionie,
– jakie należy podjąć przedsięwzięcia (przede wszystkim ze strony samorządu terytorialnego), aby:
– działalność inwestorów zagranicznych była zbieżna z oczekiwaniami społecznymi i odpowiadała założeniom strategii rozwoju regionu,
– skutecznie pokonywać bariery rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych (m.in. związane z zagospodarowaniem przestrzennym).
Odpowiednio do tych zamierzeń przedmiotem badania stały się następujące zagadnienia:
a. miejsce przedsiębiorstw zagranicznych w potencjale gospodarczym Poznania i województwa wielkopolskiego (w świetle podstawowych wskaźników ekonomicznych),
1

Charakterystycznym wyjątkiem jest tu praca zbiorowa pod red. T. Stryjakiewicza, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004. Do pracy tej nawiązujemy zwłaszcza w częściach dotyczących historii i roli GSK w Poznaniu oraz miejsca przedsiębiorstw zagranicznych w sieci
regionalnych i lokalnych powiązań instytucjonalnych.
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b. identyfikacja efektu regionalnego z punktu widzenia sieci powiązań:
– z dostawcami surowców i materiałów oraz z odbiorcami produktów,
– z placówkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz z systemem szkolnictwa,
c. wpływ na regionalny rynek pracy z uwzględnieniem efektów ilościowych (liczba i struktura zatrudnienia) i jakościowych (wzrost kwalifikacji i wydajności pracy, organizacja zatrudnienia),
d. rola przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej i badawczo rozwojowej,
e. sieć powiązań instytucjonalnych (w tym: relacje z organami samorządu terytorialnego),
f. oddziaływania na strukturę przestrzenną gospodarki (w tym: tworzenie nowych ogniw rozwoju
i oddziaływanie na obszary zagrożone marginalizacją),
g. działalność o charakterze sponsoringu i mecenatu.
Formułując zadania badawcze i ustalając zakres pracy, autorzy mieli na uwadze następujące spodziewane efekty realizacji projektu:
a. efekty poznawcze – pełniejsza, usystematyzowana i bardziej aktualna wiedza o pozycji i znaczeniu
przedsiębiorstw zagranicznych w regionie, a także o czynnikach lokowania inwestycji z podziałem
na:
– stymulanty (dobry klimat inwestycyjny, zachęty inwestycyjne, korzystne położenie, korzystny
rynek dostawców i odbiorców, atrakcyjny rynek pracy, opłacalność wynajmu powierzchni biurowych, odpowiednia infrastruktura techniczna i instytucjonalna, czyste środowisko);
– destymulanty (wadliwe przepisy prawa, zatory sądowe, brak wykwalifikowanej siły roboczej,
niska siła nabywcza mieszkańców, zły poziom infrastruktury technicznej i instytucjonalnej, korupcja, biurokracja, zła jakość „obsługi biznesu”);
b. efekty koncepcyjne – sformułowanie propozycji odnośnie do doskonalenia relacji między inwestorami zagranicznymi a przedsiębiorstwami i instytucjami regionalnymi, organami samorządu terytorialnego i społeczeństwem (w postaci wykazu wzajemnych oczekiwań, wzajemnych świadczeń
i przepływu niezbędnych informacji), a także zestawienie zbioru zaleceń wobec władz lokalnych,
regionalnych i centralnych dla zwiększenia napływu inwestycji i wyeliminowania barier działalności gospodarczej.
Korzyści, jakie ewentualnie będą mogły odnieść z realizacji projektu badane przedsiębiorstwa, to
zdaniem autorów:
– zwrócenie uwagi władz samorządowych na efekty dla regionu, jakie wiążą się z obecnością zagranicznych inwestorów, co może dać podstawę do negocjowania lepszych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz wywiązywania się przez władze z dotychczas niespełnionych
obietnic,
– przełamywanie istniejącego stereotypu myślenia, iż efektem działalności przedsiębiorstw zagranicznych jest upadek lokalnych przedsiębiorstw, zwiększenie bezrobocia, wyprowadzanie majątku
narodowego itp.,
– możliwość udowodnienia, że przedsiębiorstwa zagraniczne są integralną częścią regionalnego środowiska gospodarczego i naukowego oraz kreowanie ich wizerunku jako mecenasa nauki,
– wskazanie negatywnych elementów działalności przedsiębiorstwa zagranicznego wobec oczekiwań i preferencji regionu, co może pomóc w niwelacji tych elementów i poprawie wzajemnych relacji.
Przyjęte przez autorów metody badawcze nawiązują do istniejących już w literaturze rozwiązań,
a równocześnie są wyrazem własnych poszukiwań ze strony zespołu autorskiego. Całość jest zdeterminowana charakterem i zakresem uzyskanych informacji.
Podstawą badania były informacje udzielone przez badane firmy, według zestawu pytań zawartych w specjalnie przygotowanej ankiecie. Nie we wszystkich elementach badania możliwe okazało
się uzyskanie pełnych informacji. Ponadto – ze względu na charakter informacji – część z nich nie
2
może być ujawniona i w opracowaniu jest przedstawiona w formie zakodowanej .
2
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Oznaczenia kodowe wybrano drogą losowania. Nie są one związane z kolejnością alfabetyczną przedsiębiorstw podaną na ss. 5 i 17–22.

W pracy stosuje się zamiennie określenia „przedsiębiorstwo zagraniczne”, „przedsiębiorstwo
z udziałem kapitału zagranicznego” oraz „bezpośrednie inwestycje zagraniczne” (BIZ w znaczeniu
podmiotowym). Również zamiennie używa się pojęć „przedsiębiorstwo” i „firma”, a także „spółka”
(wszystkie badane podmioty są spółkami kapitałowymi).
Użyte w tytule pracy słowo Wielkopolska oznacza województwo wielkopolskie wraz z miastem
Poznaniem. Badane firmy są zlokalizowane w Poznaniu, w aglomeracji poznańskiej oraz w Nowym
Tomyślu, Pile i Rawiczu.
Badanie obejmuje lata 2000–2005, z pewnymi elementami informacji z okresów wcześniejszych.
Proces badawczy był realizowany w okresie od maja 2005 r. do lipca 2006 r.
***
Jak wyżej podano, badane firmy są członkami Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Badanie zostało wykonane w ramach zapisów Karty Partnera AE w Poznaniu, gdzie postanawia
się wymianę wzajemnych świadczeń oraz współpracę o charakterze naukowo-badawczym w zakresie
stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania. Autorzy projektu przyjmują, że jego efektem
może być dalsze zacieśnianie współpracy przedsiębiorstw – członków Klubu – z Uczelnią.
Autorzy opracowania dziękują Kierownictwu i Pracownikom badanych Firm za udostępnienie informacji i pomoc w realizacji badania. Autorzy składają też wyrazy wdzięczności dla Pana Profesora dr
hab. Mariana Goryni – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za inicjatywę badania i opiekę
nad realizacją pracy.
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1. Podstawy teoretyczno-metodyczne badania roli zagranicznych
inwestorów bezpośrednich w gospodarce regionu
3

Literatura dotycząca roli przedsiębiorstw zagranicznych wskazuje, że nieodłącznym elementem
współczesnej gospodarki światowej jest internacjonalizacja produkcji, a działania mające na celu
przyciągnięcie nowych inwestorów oraz utrzymanie przedsiębiorstw zagranicznych już funkcjonujących są coraz częściej zaliczane do najważniejszych elementów polityki rozwoju. Jednakże realne
znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla wzrostu i rozwoju obszaru goszczącego zależy
w znacznej mierze od stopnia zbieżności strategii inwestorów zagranicznych z potrzebami i uwarunkowaniami środowiska regionalnego i lokalnego4. Działaniem stymulującym rozwój regionu jest kreowanie otoczenia przyjaznego dla przedsiębiorców, sprzyjającego tworzeniu nowych jednostek gospodarczych i ich wzajemnych powiązań skutkujących powstaniem efektów synergicznych,
przynoszących korzyści im samym oraz mieszkańcom regionu5. Wydaje się zatem, iż poznanie motywów realizowania inwestycji zagranicznych, oczekiwań przedsiębiorstw zagranicznych i podłoża podejmowanych decyzji lokalizacyjnych i rozwojowych, identyfikacja obszarów oddziaływania przedsiębiorstw zagranicznych na gospodarkę regionalną i lokalną, a także ocena skutków
ekonomiczno-społecznych, mają nie tylko walor poznawczy, ale również dostarczają praktycznej wiedzy podmiotom, podejmującym decyzje w zakresie ogólnej strategii rozwoju.
Decyzje przedsiębiorstw dotyczące lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także poziomu ich aktywności gospodarczej w danym regionie, są zdeterminowane wieloma różnorodnymi
czynnikami o charakterze6:
3

4

5

6

Por. prace:
A. Stępniak, S. Umiński, Promocja polskich podmiotów inwestycyjnych na obszarze Wspólnot Europejskich, Biała Księga. Polska – Unia Europejska, Warszawa 1993,
J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w WE. Biała
Księga. Polska – Unia Europejska, Warszawa 1993,
M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski, PAIZ/ Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 1996,
J. Błuszkowski, J. Garlicki, Inwestorzy zagraniczni w Polsce, PAIZ/Centrum Badań Marketingowych Indicator,
Warszawa 1997,
Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998,
M. Smętkowski, Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym, Studia Regionalne i Lokalne, 4/2000,
B. Domański, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001,
B. Durka (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce, Foreign Trade Research Institute, Warszawa 2002,
W. Nowara, A. Stawna, Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw włoskich w Polsce, w: W. Jarmołowicz (red.),
Funcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005,
W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Wyd. UMK, Toruń 2005,
M. Gorynia, M. Bartosik-Purgat, B. Jankowska, R. Owczarzak, Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Ekonomista, 2/2006.
W. Karaszewski, Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla regionu przyjmującego bezpośrednie inwestycje
zagraniczne w Polsce, w: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, UMK, Toruń 2005, s. 8.
L. Czaplewski, Działania samorządów lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, UMK, Toruń 2005, s. 166.
W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstwa. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wyd. AE w Poznaniu,
Poznań 2004, ss. 29–30.
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– środowiskowym i przestrzennym (warunki naturalne, zasoby surowców naturalnych, koszty ich

pozyskania oraz opłacalność eksploatacji, położenie geograficzne względem innych obszarów,
kształt i wielkość terenów itp.);
– ekonomicznym (stabilizacja gospodarcza, poziom inflacji i cen, wielkość i struktura kapitału,
chłonność rynku, wydajność i koszty pracy, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej itp.);
– społeczno-kulturowym (stosunek do przemian społeczno-gospodarczych, aktywność i poziom
przedsiębiorczości, poziom wykształcenia i kultury, wielkość i struktura konsumpcji, sytuacja na
rynku pracy itp.);
– politycznym oraz prawno-administracyjnym (stabilność polityczna, charakter władzy i reprezentowane przez nią poglądy, przepisy wyznaczające zakres prowadzenia działalności gospodarczej, procedura zakładania przedsiębiorstw, zasady księgowości, polityka podatkowa, możliwość transferu
zysków, a także poziom i struktura administracji rządowej i samorządowej, determinująca szybkość i elastyczność jej działania itp.);
– techniczno-technologicznym (poziom rozwoju technologicznego, skala i zakres realizowanych
prac badawczo-rozwojowych, stopień komercjalizacji wiedzy naukowo-technicznej, liczba jednostek badawczych itp.).
Przedstawione czynniki lokalizacji tworzą określony klimat inwestycyjny, wyznaczając zewnętrzne środowisko funkcjonowania przedsiębiorstw, którego poszczególne elementy są odbierane przez
podmioty gospodarcze indywidualnie i określane jako szansa bądź zagrożenie w osiągnięciu zamierzonego celu. Pomimo wysokiego subiektywizmu decydentów w ocenie warunków działalności gospodarczej w danym kraju, możliwe jest pewne uogólnienie i klasyfikacja czynników lokalizacji na
istotne i mniej ważne z punktu widzenia inwestora, na trwałe i miękkie oraz na czynniki konieczne
i wystarczające dla pozyskania inwestorów zagranicznych.
Odnosząc czynniki lokalizacji do możliwości władz samorządu terytorialnego (ryc. 1.1), należy
zwrócić uwagę, że wpływ władz samorządowych na decyzje podejmowane przez inwestorów zagra-

duża

korzystne położenie
podaż siły roboczej
połączenia komunikacyjne
siła nabywcza ludności

infrastruktura
techniczna

łączność
telekomunikacyjna
Istotność
dla
inwestora

fachowa siła robocza
obiekty produkcyjne
i biurowe

jakość obsługi
w urzędzie

wcześniejsz kontakty inwestora

zachęty podatkowe
niechęć władz
lokalnych

duży rynek zbytu w regionie
mała konkurencja ze strony
firm lokalnych

nastawienie ludności
do kapitału
zagranicznego

mała

podaż i dostęp do surowców
doświadczenia
innych spółek

duży

bliskość granic

Wpływ władz samorządowych

Ryc. 1.1. Czynniki lokalizacji a możliwości władz samorządowych

ceny surowców

mały

Źródło: W. Dziemianowicz, Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998, s. 225.
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nicznych jest ograniczony i sprowadza się głównie do czynników, które nie są najważniejszymi wyznacznikami lokalizacyjnymi bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Należą do nich: jakość obsługi
w urzędzie, zachęty podatkowe, stosunek władz samorządowych i władz lokalnych do kapitału zagranicznego. Wyjątkiem jest poziom infrastruktury, niezbędnej do funkcjonowania obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych, której rozwój w znacznej mierze należy do kompetencji władz
regionalnych. Wyposażenie regionu w dobrze rozwiniętą sieć transportową, kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną jest obecnie koniecznym warunkiem poprawy efektywności gospodarowania
i zwiększania aktywności sektora prywatnego, zarówno krajowego, jak i zagranicznego7. Istotne dla
inwestora, lecz mniej zależne od działań władz regionalnych, są odpowiednio: łączność i telekomunikacja, podaż obiektów produkcyjnych i biurowych oraz wykształcenie siły roboczej.
Usytuowanie na rycinie tak zwanych twardych czynników lokalizacji (położenie geograficzne,
połączenia komunikacyjne, podaż siły roboczej, siła nabywcza ludności) wskazuje na odwrotną zależność między rangą ważności determinant z punktu widzenia inwestora zagranicznego (czynniki
istotne) a możliwością oddziaływania władz lokalnych (wpływ ograniczony). Zespół czynników lokalizacji uzupełniają te, które są mało ważne dla inwestora zagranicznego i jednocześnie na które wpływ
władz lokalnych jest ograniczony: wcześniejsze kontakty inwestora, bliskość granic, duży rynek zbytu
w regionie, niski stopień konkurencji na lokalnym rynku, ceny surowców.
Badanie opinii inwestorów zagranicznych na temat warunków działalności w Polsce, przeprowadzone przez PAIiIZ w 2005 r., wykazało między innymi, iż oczekiwania inwestorów w zakresie oddziaływania władz lokalnych na działalność gospodarczą dotyczą dwóch kierunków aktywności:
zmniejszenia obciążeń finansowych poprzez obniżenie lokalnych podatków oraz podjęcia zdecydowanych przedsięwzięć w celu modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej8.
Jednocześnie, zdaniem respondentów, bariery działalności gospodarczej stanowią przede wszystkim
czynniki związane z regulacjami prawno-administracyjnymi: biurokracją, brakiem jednoznacznej,
spójnej wykładni prawnej przepisów i wynikającymi stąd rozbieżnościami interpretacyjnymi w różnych organach państwa, niestabilnością przepisów prawa oraz długim czasem oczekiwania na decyzje
administracyjne.
Wydaje się jednak, że władze regionalne i lokalne powinny stymulować pozytywne kształtowanie
się wszystkich elementów klimatu inwestycyjnego, gdyż zaniechanie działań w obszarach mniej istotnych z punktu widzenia inwestorów zagranicznych nie zawsze może zostać w pełni zrekompensowane rozwojem innych czynników lokalizacji. Przyjazne otoczenie, sprzyjające tworzeniu i rozwijaniu
działalności gospodarczej, jest z pewnością czynnikiem zachęcającym do realizowania „pierwotnych”
(pierwszych) inwestycji zagranicznych, stymulujących z kolei realizację następnych, np. związanych
z wchodzeniem na rynek nowych podmiotów zagranicznych, z reinwestowaniem zysków przez przedsiębiorstwa już działające. Łącznie determinują one stopień zaangażowania kapitału obcego w gospodarce oraz jego wpływ na procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego w regionie.
Analiza roli inwestorów zagranicznych w gospodarce regionu wymaga podejścia wielowymiarowego. Obecność podmiotów zagranicznych generuje dwa rodzaje efektów: bezpośrednie i pośrednie.
Efekty bezpośrednie dotyczą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału obcego i są wynikiem przekazywania zasobów finansowych, rozwiązań technologicznych, know-how oraz
wiedzy ekonomiczno-organizacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwem macierzystym i jego filiami zlokalizowanymi w regionie. Efekty pośrednie natomiast są konsekwencją wpływu inwestorów zagranicznych na otoczenie, w którym funkcjonują pozostałe podmioty gospodarcze oraz lokalna społeczność.
Mają one charakter dodatkowy i powstają między innymi na drodze budowania i pogłębiania
powiązań pomiędzy inwestorem zagranicznym a lokalnymi dostawcami, kooperantami i odbiorcami
oraz poprzez kontakty ekonomiczne i pozaekonomiczne z regionalnymi instytucjami i innymi ośrodkami lokalnymi.
7

8

M. Ratajczak, Rozwój infrastruktury w skali międzynarodowej a efektywność sektora prywatnego, w: Przedsiębiorstwo a
internacjonalizacja działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, z. 278, Poznań 2000, ss.
123–143.
Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, PAIiIZ, Warszawa, grudzień 2005, s. 6.
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Bezpośrednie i pośrednie efekty oddziaływania inwestorów zagranicznych w regionie mogą powodować zmiany nie tylko w sferze gospodarczej, ale także w społecznej, kulturowej i środowiskowej danego układu lokalnego9. Jednakże zasadniczą płaszczyznę badawczą, a zarazem główne kryterium
oceny znaczenia kapitału zagranicznego dla rozwoju regionu, stanowią efekty o charakterze ekonomicznym, występujące przede wszystkim w zakresie:
– zasobów kapitałowych i możliwości inwestycyjnych;
– rozwoju zdolności technologicznych i efektywności gospodarczej;
– sytuacji na rynku pracy;
– handlu zagranicznego i międzynarodowej integracji ekonomicznej.
Mechanizm wpływu inwestorów zagranicznych na gospodarkę regionu uwzględniający wyżej wymienione elementy przedstawia rycina 1.2.
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych zwiększa zasoby kapitałowe regionu, co w sytuacji ograniczonej akumulacji wewnętrznej rodzimych podmiotów gospodarczych jest ważnym źródłem finansowania procesów rozwojowych (inwestycje w rozwój produkcji i usług, modernizacja aparatu wytwórczego, restrukturyzacja gospodarki regionu). Oddziaływanie kapitału zagranicznego na stopień
aktywności inwestycyjnej jest bezpośrednio związane z działalnością inwestorów zagranicznych w regionie oraz z powstawaniem tak zwanych inwestycji indukowanych. Niewątpliwie największe znaczenie dla
regionu mają zagraniczne inwestycje typu greenfield, ponieważ przedsięwzięcia realizowane od podstaw
wywołują większe efekty mnożnikowe na każdym etapie realizacji inwestycji10. Zarówno w fazie budowy, wdrażania, rozruchu, jak i funkcjonowania nowego obiektu powstają możliwości wykorzystania regionalnych zasobów wytwórczych (zaangażowanie lokalnych biur projektowych, firm budowlanych, producentów lub dostawców maszyn i urządzeń, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz
włączenie miejscowych przedsiębiorstw w sieci zaopatrzenia i zbytu firmy zagranicznej, współpraca z
regionalnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi itp.).
W przypadku inwestycji zagranicznych, polegających na nabywaniu udziałów w już istniejących
podmiotach gospodarczych, główny strumień kapitału pieniężnego nie jest bezpośrednio powiązany
z inwestycjami rzeczowymi przedsiębiorstw bezpośredniego finansowania. Występuje tu jednak
związek pośredni, odroczony w czasie, gdyż dostosowanie przedsiębiorstwa do potrzeb inwestora zagranicznego wymaga zwykle nakładów inwestycyjnych na modernizację i/lub rozbudowę dotychczasowego majątku trwałego, a także wdrażanie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Działania
tego typu, szczególnie ważne dla sprywatyzowanych przedsiębiorstw krajowych, z pewnością poprawiają
kondycję ekonomiczną oraz wzmacniają potencjał rozwojowy spółek z udziałem kapitału zagranicznego.
Pozytywne efekty związane z działalnością inwestycyjną przedsiębiorstw zagranicznych mogą
przyczynić się do ożywienia gospodarczego, które następnie będzie stymulowało realizację kolejnych
projektów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wzrost aktywności sektora prywatnego, powstawanie nowych podmiotów produkcyjnych i usługowych będą skutkowały między innymi:
– wyższym wolumenem produkcji;
– wzrostem dochodów własnych gmin z tytułu realizowanych wpływów podatkowych do budżetu;
– wzrostem wykorzystania zasobów siły roboczej;
– wzrostem siły nabywczej konsumentów itp.
Niekorzystna sytuacja na rynku pracy powoduje, że oczekiwania w stosunku do inwestorów zagranicznych w tym obszarze gospodarki regionu wydają się największe. Wpływ bezpośrednich inwestycji
zagranicznych na rynek pracy dotyczy zmian o charakterze ilościowym (zmiany zatrudnienia) oraz
jakościowym (zmiany kwalifikacji pracowników)11.
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M. Smętkowski, Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym, Studia Regionalne i Lokalne, 4/2000, s. 87.
M. Smętkowski, Przedsiębiorstwo zagraniczne..., op. cit., ss. 93–94.
J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne, Ekonomista 5/2000, ss. 661–666; M. Kujawka, Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionu (na
przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego), w: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, UMK, Toruń 2005, ss. 254–255.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

1. Przepływ środków finansowych netto
2. Transfer wiedzy i umiejętności
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finansowania
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krajowi
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Efekty bezpośrednie:
1. Inwestycje i produkcja
I. 1. Zatrudnienie
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IV. 4. Efekty pozaekonomiczne

Mechanizmy
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Skutki łącznego oddziaływania efektów bezpośrednich i pośrednich dla regionu:
I. 1. Zmiany wolumenu i struktury inwestycji
II. 2. Zmiany wolumenu i struktury produkcji
III. 3. Zmiany wolumenu i struktury wymiany międzynarodowej
IV. 4. Zmiany na regionalnym rynku pracy
V. 5. Zmiany potencjału finansowego
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VII. 7. Zmiany o charakterze pozaekonomicznym

Wzrost i rozwój regionu
determinujący jego
konkurencyjność

REGION

Ryc. 1.2. Mechanizm wpływu inwestorów zagranicznych na gospodarkę regionu
Źródło: opracowanie własne.

Efekty w zakresie zmian zatrudnienia zależą od dwóch głównych czynników:

– od sposobu wejścia inwestora zagranicznego na lokalny rynek: inwestycje typu greenfield niewątpli-

wie przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, natomiast w przypadku fuzji i przejęć efekt netto jest
trudny do przewidzenia. W takiej sytuacji inwestor zagraniczny utrzymuje dotychczasowy poziom
zatrudnienia lub dokonuje restrukturyzacji zasobów pracy, która zwykle wiąże się ze zwolnieniami
pracowników12. Należy jednak zaznaczyć, iż redukcja zatrudnienia przyczynia się do wzrostu wy-

12

Racjonalizacja zatrudnienia występuje zwłaszcza w procesach prywatyzacji, także z udziałem inwestorów zagranicznych, aczkolwiek redukcja zatrudnienia może nastąpić z pewnym opóźnieniem ze względu na zagwarantowaną przez inwestora ochronę miejsc pracy.

13

dajności i pozwala w dalszej perspektywie na rozwój przedsiębiorstwa, co może zaowocować tworzeniem nowych, efektywnych miejsc pracy13;
– od branżowej struktury realizowanej inwestycji: inwestycje pracochłonne, zorientowane na wykorzystanie taniej siły roboczej z pewnością w większym stopniu kreują miejsca pracy niż inwestycje
kapitałochłonne, aczkolwiek te ostatnie stwarzają korzystną możliwość zatrudnienia dla osób wysoko wykwalifikowanych.
Inwestycje zagraniczne mogą również w sposób pośredni powodować wzrost zatrudnienia w regionie poprzez zwiększenie ilości etatów w podmiotach gospodarczych świadczących usługi na rzecz
przedsiębiorstw zagranicznych, takich jak dostawcy surowców, półfabrykatów i innych komponentów produkcyjnych, usług transportowych, konsultingowych, ochrony mienia itp.
Wpływ jakościowy inwestorów zagranicznych na regionalny rynek pracy związany jest z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, zmianami w strukturze i organizacji zatrudnienia oraz z wprowadzaniem wzorów i zasad kształtujących mentalność pracowników. Badania wskazują, iż poziom kwalifikacji pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicznych jest przeciętnie wyższy niż
w przypadku podmiotów krajowych14. Wysoki standard kwalifikacji personelu zapewniają stałe programy szkoleń zawodowych i innych, na przykład rozwijających zdolności interpersonalne. Nowoczesne techniki organizacji i zarządzania, wykorzystywane w przedsiębiorstwach zagranicznych, mają
zwykle cechę ogólnej stosowalności (planowanie nakładów kapitałowych, prognozowanie ekonomiczne itp.), co oznacza, iż mogą być one przejmowane i wdrażane przez pozostałe podmioty
działające w regionie15. Transmisja tego rodzaju wiedzy, poprzez mobilność siły roboczej, kontakty z
instytucjami handlowymi i naukowymi, odbiorcami i dostawcami, podwyższa efektywność czynników produkcji oraz zwiększa potencjał technologiczny regionu.
Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój technologiczny regionu widoczny jest przede
wszystkim w zakresie:
– transferu wiedzy i umiejętności technologicznych, organizacyjnych, marketingowych itp.,
– działalności B+R realizowanej we własnych laboratoriach badawczych,
– współpracy z lokalnymi instytutami i innymi jednostkami naukowo-badawczymi,
– dyfuzji wiedzy.
Pierwsze trzy obszary tego rodzaju aktywności inwestorów związane są bezpośrednio ze strukturą
przedsiębiorstwa zagranicznego i jego powiązaniami z jednostką macierzystą. Określają one zakres
i lokalizację prowadzonych prac badawczych oraz zasady przekazywania wiedzy techniczno-organizacyjnej. Proces ten obejmuje również adaptację i integrację nowych rozwiązań z systemem już funkcjonującym, dlatego zaletą nabywania technologii w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest
nie tylko bezpośredni dostęp do zagranicznej wiedzy i umiejętności, ale także, przynajmniej w założeniach, pomoc w ich asymilacji16. Rozprzestrzenianie się wiedzy jest natomiast konsekwencją kontaktów inwestorów zagranicznych z regionalnym środowiskiem gospodarczym. Za najbardziej efektywny kanał dyfuzji wiedzy i umiejętności uważane są powiązania przedsiębiorstwa zagranicznego z jego
kooperantami oraz kontrahentami. O ile w przypadku kooperacji zakres i rodzaj przekazywanej wiedzy pozostaje w znacznej mierze pod kontrolą podmiotu zagranicznego, to jej przenikanie do rodzimych jednostek gospodarczych poprzez obserwację (learning by watching) i naśladowanie (demonstration effect) jest zjawiskiem samoistnym, związanym między innymi z nasileniem konkurencji oraz
funkcjonowaniem w bliskim otoczeniu innowatora.
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M. Nowicki (red.), Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2003, s. 21.
E. Czerwieniec, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe
AE w Poznaniu, z. 105, Poznań 1990, s. 61.
Ibidem, s. 56.
W. Nowara, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transfer technologii do kraju goszczącego, w: T. Rynarzewski (red.), Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wyd.
AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 31.

Tabela 1.1. Potencjalne szanse i zagrożenia dla gospodarki regionu wynikające z inwestycji zagranicznych
Efekty bezpośrednie
pozytywne

Efekty pośrednie
negatywne

Rynek pracy zwiększenie liczby miejsc pracy redukcja miejsc pracy w
ramach restrukturyzacji
podnoszenie kwalifikacji
przejętych przedsiębiorstw
pracowników
możliwość zapewnienia
wyższych płac i lepszych
warunków pracy

niepożądane praktyki w
zakresie zatrudnienia

możliwość zatrudnienia dla
wykwalifikowanych
pracowników

pozytywne
wzrost zatrudnienia
poprzez powiązania
kooperacyjne z miejscowymi
przedsiębiorstwami
przenikanie do miejscowych
przedsiębiorstw dobrych
wzorców organizacji
i zarządzania pracy

negatywne
spadek zatrudnienia
w wyniku: wykorzystania
zagranicznych źródeł dostaw
usług i komponentów
produkcyjnych, eliminacji
z rynku istniejących
przedsiębiorstw
przechodzenie
wykwalifikowanej kadry do
przedsiębiorstw
zagranicznych
erozja poziomu płac w wyniku
nasilenia konkurencji z
inwestorami zagranicznymi

Technologia transfer wiedzy i umiejętności
techniczno-organizacyjnych
wprowadzanie nowych
technologii
prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych

transfer przestarzałych
technologii
ograniczanie działalności
B+R, przenoszenie
laboratoriów do
przedsiębiorstw
macierzystych

przenikanie nowych
technologii oraz technik
produkcyjnych,
marketingowych itp. w
wyniku kooperacji i innych
kontaktów biznesowych,
konkurencji oraz działania
efektu demonstracji i
naśladownictwa

tworzenie enklaw działalności
inwestorów zagranicznych, co
ogranicza powiązania z
gospodarką kraju goszczącego

współpraca z lokalnymi
jednostkami B+R
Dochód
narodowy

wzrost inwestycji i produkcji

substytucja inwestycji
krajowych
wzrost efektywności
przedsiębiorstw bezpośredniego ograniczanie dochodów
finansowania
budżetowych poprzez
unikanie podatków
wyższe wpływy do budżetu,
i innych opłat
np. z tytułu odprowadzanych
podatków

pobudzanie inwestycji
lokalnych (efekt
mnożnikowy)
wzrost produkcji
przedsiębiorstw krajowych
dzięki wyższej wydajności
i lepszej alokacji zasobów
wzrost dochodów
podatkowych

Powiązania wzrost produkcji przeznaczonej wysoka importochłonność
z gospodarką na rynki zagraniczne
produkcji
światową
wzrost wpływów dewizowych ograniczanie wpływów
przez import kapitału
dewizowych przez
nadmierny import dóbr
uruchamianie produkcji
i transfer zysków
zastępującej import

międzynarodowa integracja
ekonomiczna regionu
poprzez rozwijanie i
intensyfikację związków
z gospodarką światową

Inne

propagowanie działań
proekologicznych wśród
społeczności lokalnej

inwestycje technologiczne,
przyjazne środowisku
naturalnemu
działalność na rzecz
społeczności lokalnej
przedsięwzięcia w zakresie
działalności charytatywnej,
edukacyjnej, kulturowej itp.

ograniczanie inwestycji
i produkcji krajowej wskutek
przechwytywania rynku
krajowych producentów

wzrost zanieczyszczenia
środowiska naturalnego
(strategia przesuwania
z kraju macierzystego
produkcji szkodliwej dla
środowiska naturalnego
i pracowników)

wzrost importu krajowych
podmiotów wymuszony
współpracą
z przedsiębiorstwem
zagranicznym

wzrost zdolności
eksportowych krajowych
podmiotów poprzez np.
wykorzystanie kontaktów
handlowych przedsiębiorstwa
zagranicznego

bliższe poznanie zwyczajów
i norm zachowań
społeczeństw zagranicznych,
postaw w stosunku do pracy
itp.

źródło społecznych,
politycznych i kulturowych
niepokojów poprzez np.
wprowadzanie
nieakceptowanych wartości

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Nowara, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę
Polski, w: Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, Łódzkie Towarzystwo Naukowe,
Łódź 2001, ss. 318–319; J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym –
aspekty teoretyczne, Ekonomista 5/2000, ss. 661–666.
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Przedstawione mechanizmy powodują, że regiony, w których udział kapitału zagranicznego
w strukturze własności jest znaczny, charakteryzują się wyższym poziomem innowacyjności, co pozwala sprostać konkurencji międzynarodowej i aktywnie uczestniczyć w światowej gospodarce. Dzięki większej aktywności eksportowej przedsiębiorstw zagranicznych możliwe staje się uniezależnienie, przynajmniej w pewnym stopniu, od koniunktury na rynku krajowym17. Poprawia się także
struktura handlu zagranicznego: wzrasta udział eksportu dóbr zaawansowanych technologicznie oraz
dóbr inwestycyjnych, co pomimo wysokiej importochłonności produkcji przedsiębiorstw zagranicznych może prowadzić w dłuższej perspektywie do poprawy w regionalnym bilansie handlowym.
Pełna analiza wpływu przedsiębiorstw zagranicznych na gospodarkę regionu powinna uwzględniać także ich działalność na rzecz społeczności lokalnej: przedsięwzięcia w zakresie działalności
charytatywnej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, akcje ekologiczne i inne. Z pewnością efekty
działalności prospołecznej są trudno mierzalne, niemniej jednak stanowią one dodatkowy zespół
czynników, które umacniają związek podmiotów zagranicznych ze środowiskiem lokalnym i dają
szansę na trwałe włączenie ich w gospodarkę regionu.
Kompleksowa ocena roli inwestorów zagranicznych w gospodarce regionu powinna uwzględniać
zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje ich działalności w środowisku lokalnym. Zestawienie najczęściej przytaczanych w literaturze przedmiotu pozytywnych i negatywnych skutków
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedstawiono w tabeli 1.1.
Powyższe rozważania dotyczące roli inwestorów zagranicznych w gospodarce regionu mają charakter ogólny i wskazują na możliwe obszary i kierunki ich oddziaływania. Konkretyzacja i weryfikacja
empiryczna powyższych rozważań na podstawie dziewięciu badanych firm w województwie wielkopolskim ma miejsce w następnych rozdziałach.
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M. Nowicki (red.), Jak integracja... op. cit., s. 19.

2. Ogólna charakterystyka i rys historyczny badanych
przedsiębiorstw
Przestawiona niżej charakterystyka przedsiębiorstw będących podmiotem badania opiera się na
dostarczonych przez nie danych oraz ogólnie dostępnych informacjach.

Aesculap-Chifa Sp. z o.o.
Początki firmy sięgają roku 1945, kiedy to w odpowiedzi na zapotrzebowanie na narzędzia medyczne powołano do życia Fabrykę Narzędzi Chirurgicznych CHIFA w Nowym Tomyślu. Dzięki zatrudnieniu grupy specjalistów oraz wykwalifikowanych techników przedsiębiorstwo szybko się rozwijało,
na co miało również wpływ stworzenie działu badań. W efekcie już w 1953 r. rozpoczęto eksport wyrobów (najpierw jedynie do Niemiec), który wzrastał w ciągu następnych 40 lat. Równocześnie rozbudowywano w latach 1953–1970 zakład produkcyjny, stale zwiększając zdolności produkcyjne.
Po roku 1989 znacznie zwiększył się poziom eksportu. Przedsiębiorstwo sprzedawało niemal 90%
swojej produkcji na rynkach Niemiec, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Korei, Włoch, Meksyku, Brazylii i in. W 1989 r. powstała firma Aesculap-Chifa Poland, która stała się jedynym dystrybutorem narzędzi chirurgicznych niemieckiej firmy Aesculap i Chify na rynku polskim. W roku 1991 rozpoczęto procedurę prywatyzacyjną Chify, w efekcie czego powstała spółka skarbu państwa o nazwie
Chifa Sp. z o.o., powiązana kapitałowo z firmą Aesculap AG, należącą do koncernu B. Braun Melsungen AG. Koncern B. Braun w 1994 r. powołał do życia firmę B. Braun Medical Poland, wyłącznego dystrybutora swoich produktów medycznych i farmaceutycznych na polskim rynku. Ostatecznie w roku
1996 doszło, w trybie zaproszenia do rokowań, do prywatyzacji Chifa Sp. z o.o. i objęcia udziałów przez
Aesculap AG & Co. Równocześnie nastąpiło połączenie istniejących odrębnie na rynku polskim firm
Aesculap-Chifa, B. Braun i Chifa w jedną spółkę Aesculap-Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu.
Obecnie w zakładach Aesculap-Chifa Sp. z o.o. produkowanych jest ponad 7000 wyrobów w takich
specjalnościach, jak: chirurgia, stomatologia, ginekologia i weterynaria. Co roku firma uruchamia
250–300 nowych modeli instrumentów w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie międzynarodowego rynku. Konsolidacja z koncernem B. Braun pozwoliła rozszerzyć ofertę kierowaną do rodzimych
nabywców o wyroby firm Aesculap i B. Braun, czyli około 30 tys. produktów koncernu, m.in.: narzędzia chirurgiczne, implanty stawu biodrowego, kolanowego i kręgosłupa, produkty do stacji dializ,
płyny infuzyjne, preparaty krwiozastępcze, płyny do żywienia pozajelitowego itp.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; strona internetowa Aesculap Chifa
(www.chifa.com.pl); J. Wydra, Aesculap Chifa Sp. z o. o. – jeden z największych producentów narzędzi chirurgicznych w Europie, Przegląd Gospodarczy Plus z dn. 30.04.2004 r., nr 53 (http://www.pg.info.pl/archiwum/Pg53-30-04-2004/aesculap.htm).

Bank Zachodni WBK S.A.
System bankowy w Polsce został zcentralizowany po zakończeniu II wojny światowej. Dekretem
rządu z 1945 r. powołano bank państwowy pod nazwą Narodowy Bank Polski, podległy resortowi finansów i rządowi. Pełnił on tę rolę aż do końca lat 80., gdy zmiany ustrojowe wymusiły przejście systemu bankowego na wolnorynkowy. Na początku 1989 r. Sejm uchwalił nowe prawo bankowe i ustawę o Narodowym Banku Polskim, na mocy której wydzielono z niego dziewięć państwowych banków
komercyjnych mających prowadzić działalność depozytowo-kredytową. Do grupy tej należały m.in.
Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu oraz Bank Zachodni we Wrocławiu. Początkowo miały
one formę banków państwowych z kapitałem otrzymanym od Narodowego Banku Polskiego, ale
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w roku 1991 zostały przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przeznaczone do prywatyzacji kapitałowej.
W początkowym okresie polityka prywatyzacyjna rządu przewidywała sprzedaż akcji banku mniejszościowemu inwestorowi finansowemu – w ten sposób Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nabył
w 1993 r. pakiet 29% akcji WBK. W 1995 r. WBK nawiązał współpracę strategiczną z irlandzką grupą
Allied Irish Banks, która systematycznie zwiększała w nim swój udział, aż w końcu, po nabyciu pakietu akcji od Skarbu Państwa oraz odkupieniu udziałów EBOiR, stała się w 1996 r. jego inwestorem
strategicznym (60,2% udziału). Skarb Państwa dopiero w późniejszym okresie zbywał udziały większościowe w drodze publicznego zaproszenia – m.in. zaproszenie takie przyjął AIB, kupując tym razem pakiet 80% akcji Banku Zachodniego. W 2001 r. w wyniku połączenia tych banków powstał Bank
Zachodni WBK S.A., w którym AIB posiada 70,5% akcji.
Prywatyzacja WBK nastąpiła już w 1993 r., gdyż bank ten charakteryzował się relatywnie dobrą
efektywnością, natomiast Bank Zachodni został przeznaczony do sprzedaży kilka lat później, ze
względu na konieczność restrukturyzacji i poprawy efektywności. Jednak nie zdołał w tym czasie poprawić swojej pozycji, stosując na dodatek zbyt liberalną politykę rezerw. Przeprowadzone przez inwestora działania naprawcze oraz dokonana fuzja sprawiły, iż BZ WBK należy obecnie do grona najbardziej konkurencyjnych banków na polskim rynku. Jest uniwersalnym bankiem komercyjnym,
oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób prawnych
i fizycznych.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; M. Krześniak, Jak prywatyzowano polski sektor bankowy, Gazeta Prawna 2006, nr 53 (1671); Stan sektora bankowego w gospodarkach wschodzących – znaczenie prywatyzacji, red. E. Balcerowicz, Zeszyt BRE Bank – Case nr 61, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, BRE Bank, Warszawa 2002.

GAZOMET Sp. z o.o. Zakład Urządzeń Gazowniczych
Korzenie firmy sięgają powstałego w Rawiczu w 1862 r. zakładu rzemieślniczego pod nazwą Fabryka Maszyn, Kotlarnia i Odlewnia Żeliwa Johannes Linz. Przedsiębiorstwo specjalizowało się
w produkcji maszyn rolniczych, urządzeń do browarów i słodowni oraz urządzeń chłodniczych. Aż do
roku 1945 było własnością rodziny Linzów, kiedy, podobnie jak wiele innych zakładów, firma
przeszła pod zarząd państwowy jako Fabryka Maszyn – Kotlarnia – Odlewnia Żeliwa i Metali J. Linz.
Przedsiębiorstwo kilkakrotnie zmieniało właściciela, aż w 1953 r. zostało przejęte przez Ministerstwo
Górnictwa i od tej pory podlegało Zjednoczeniu Przemysłu Gazowniczego. W latach 1955–1962
znacznie rozbudowano zakład, oddając do użytku odlewnię żeliwa, wydział obróbki wiórowej, modelarnię, kotłownię i stację sprężarek. Podstawową produkcją zakładu stały się urządzenia dla gazowni
klasycznych.
W latach 80. rozwój przemysłu gazowniczego charakteryzował się rezygnacją z gazu miejskiego
i koksowniczego na rzecz gazu ziemnego, co spowodowało spadek zamówień na produkowane w Rawiczu urządzenia. Zakład nie potrafił sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kurki kulowe i stacje
redukcyjno-pomiarowe i w roku 1982 został włączony w struktury nowo utworzonego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako Zakład Urządzeń Gazowniczych Gazomet w Rawiczu.
Zmiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90. odbiły się niekorzystnie na kondycji finansowej nieprzygotowanego do działania w warunkach gospodarki rynkowej Gazometu. W odpowiedzi na spadającą
liczbę zamówień i pogarszającą się sytuację firmy od roku 1994 prowadzona była restrukturyzacja. Intensywne szkolenia pracowników, zmiany organizacyjne oraz wprowadzenie nowych grup produktów pozwoliły powstrzymać spadkowy trend. W 1998 r. zakład został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przejmując nazwę Zakład Urządzeń Gazowniczych GAZOMET sp.
z o.o., w którym 100% udziału posiadało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Majątek został wprowadzony aportem z oddziału, ale w skład spółki nie wszedł dział odlewni,
który pozostał w strukturze oddziału PGNiG S.A. Ostatecznie w 2002 r., po prawie dwuletnich negocjacjach, rada nadzorcza PGNiG S.A., dotychczasowy właściciel Gazometu, podpisała umowę z inwe-
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storem strategicznym zakładu. Większościowym właścicielem Gazometu z 80% udziałem została firma RMG z Kassel, jeden z czołowych producentów urządzeń gazowniczych w Europie. Obecnie firma
produkuje wysokiej jakości kurki kulowe, stacje gazowe, systemy bezpieczeństwa, urządzenia ciśnieniowe oraz konstrukcje stalowe.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; strona internetowa Gazometu (www.gazomet.pl).

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Historia firmy farmaceutycznej w Poznaniu ma swój początek w latach 30., gdy powstało tu niewielkie przedsiębiorstwo produkujące leki. Rozwijający się w powojennej Polsce zakład został znacjonalizowany w latach 50. i następnie włączony do Zjednoczenia Polfa. Obejmowało ono 15 podmiotów
i w owym czasie posiadało monopol na produkcję leków, jednorazowych środków medycznych itp.
Zakład przyjął nazwę Polfa Poznań, pod którą funkcjonował aż do lat 90.
Glaxo Wellcome było obecne na polskim rynku leków już na przełomie lat 70. i 80. W roku 1984
powstało przedstawicielstwo handlowe Glaxo, a w osiem lat później przedsiębiorstwo Glaxo Wellcome Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego zadaniem była promocja i dystrybucja produktów na naszym rynku. Kolejnym krokiem w ekspansji koncernu w Polsce było otwarcie w 1997 r.
zakładu konfekcjonowania leków oraz magazynu w Duchnicach koło Warszawy. Równocześnie
Glaxo rozważało podjęcie produkcji w Polsce poprzez wykup jednego z zakładów Zjednoczenia Polfa.
Pierwszy etap prywatyzacji Polfy Poznań, tzn. przekształcenie jej w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa, dokonał się jeszcze w czerwcu 1995 r. Z decyzją o sprzedaży firmy zwlekano kilka lat, ale
ostatecznie w roku 1998 podpisano umowę prywatyzacyjną z brytyjskim koncernem Glaxo Wellcome. Początkowo inwestor objął 80% akcji spółki, gdyż 15% zostało przekazane załodze, a pozostałą
część zachował Skarb Państwa. Od tej pory firma funkcjonowała jako Glaxo Wellcome Poznań. W roku 2001 doszło do połączenia firm Glaxo Wellcome i Smithkline Beecham, w wyniku czego powstał
koncern GlaxoSmithKline (GSK). W Polsce spółkę zarejestrowano jako GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., w której GSK posiada obecnie 97,27%, natomiast pozostałe 2,73%, wraz ze złotą akcją,
znajduje się w rękach Skarbu Państwa. Dzięki prywatyzacji w Poznaniu działa nowoczesna fabryka leków, należąca do sieci produkcyjnej jednego z największych koncernów farmaceutycznych, obejmującego 80 fabryk zlokalizowanych w 37 krajach. GSK konsekwentnie wprowadza do produkcji
w wielkopolskiej fabryce nowoczesne preparaty; dotychczas ponad 100, w tym 60 opracowanych
przez miejscowy Dział Badań i Rozwoju, należący obecnie do światowej sieci 15 ośrodków badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w 6 krajach. Poznań stał się również nowoczesnym centrum dystrybucyjnym GSK na Europę Środkowowschodnią. GSK w Poznaniu nadal inwestuje, w 2005 r. wybudowano m.in. nową chłodnię do przechowywania leków, rozwinięto również działalność IT poprzez
otwarcie w ubiegłym roku Regionalnego Centrum Wsparcia Informatycznego. Zadaniem Centrum
jest dostarczanie europejskim oddziałom GSK usług w zakresie infrastruktury informatycznej, wsparcia użytkowników oraz wybranych projektów sektora IT.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; Wybrane procesy prywatyzacyjne z udziałem inwestorów zagranicznych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Warszawa 2005; T. Stryjakiewicz (red.), Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań 2004.

MAN STAR TRUCKS & BUSES Sp. z o.o.
Firma MAN Nutzfahrzeuge AG pojawiła się w Polsce w roku 1993, kiedy to rozpoczęła działalność
handlową i sprzedała pierwszy ciągnik siodłowy wyprodukowany w monachijskich zakładach koncernu. W następnym roku zostało utworzone przedsiębiorstwo MAN Pojazdy Użytkowe Polska, które
stało się wyłącznym przedstawicielem produktów MAN w naszym kraju. Jednak początki działalności
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koncernu w Wielkopolsce przypadają dopiero na rok 1997, w którym podjęto produkcję komponentów
do autobusów w wynajętej hali zakładów im. H. Cegielskiego. Równocześnie MAN budował własne
hale produkcyjne (inwestycja typu greenfield), ok. 8 km od Poznania, przy trasie A-2 Warszawa–Berlin,
których uroczyste otwarcie nastąpiło w kwietniu 1998 r. Od maja 2002 r. spółka MAN Pojazdy Użytkowe Polska, odpowiedzialna za produkcję i sprzedaż autobusów, działała pod szyldem MAN Bus Polska.
W 2003 r. firma STAR Trucks zmieniła nazwę na MAN STAR TRUCKS & BUSES i przejęła MAN Bus
Polska. Od tej pory firma funkcjonuje pod nazwą MAN STAR TRUCKS & BUSES Sp. z o.o.
Obecnie w zakładzie w Sadach mieści się także centrum administracyjne firmy. Firma systematycznie unowocześnia i rozbudowuje zdolności produkcyjne, dążąc do osiągnięcia docelowej produkcji na poziomie 2500 jednostek rocznie. Produkty wielkopolskich zakładów znajdują odbiorców w 45
miastach Polski, a także w wielu krajach Europy, m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Norwegii, Grecji, we Włoszech i na Węgrzech.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; strona internetowa MAN STAR TRUCKS
& BUSES Sp. z o.o. (www.manbus.pl).

Philips Lighting Poland S.A
Obecność Philipsa w Polsce sięga 1921 r., kiedy założyciel koncernu Anton Philips ustanowił firmę
braci Borkowskich generalnym dystrybutorem swoich wyrobów w naszym kraju. Zdając sobie sprawę
ze znacznego potencjału rynkowego oraz dogodnego położenia geograficznego Polski, już w rok później otworzył w Warszawie pierwszą poza granicami Holandii fabrykę lamp, a w roku 1922 kolejną.
W następnych latach koncern rozwijał swą działalność w Polsce, uruchamiając produkcję lamp radiowych, aparatów rentgenowskich, odbiorników radiowych i części telefonicznych. Wybuch wojny zakończył działalność wytwórczą Philipsa, gdyż od roku 1940 firma przeszła pod zarząd niemiecki,
a podczas powstania warszawskiego obiekty zakładu zostały całkowicie zniszczone. Po wojnie fabrykę znacjonalizowano, a koncernowi pozwolono jedynie prowadzić biuro przedstawicielskie, jednak
w 1966 r. władze polskie cofnęły zezwolenie na jego działalność.
Zakłady w Pile powstały w 1958 r. jako Pilska Fabryka Żarówek „Lumen”, początkowo produkując
jedynie na rynek polski, a od 1961 r. również eksportując do ZSRR. W 1976 r. zakład zmienił nazwę
i odtąd działał pod szyldem Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam – Piła”. Stałemu rozwijaniu
zdolności produkcyjnych towarzyszyło systematyczne poszerzanie oferty o nowe grupy produktów:
żarówki samochodowe, żarówki z dwuskrętką, świetlówki miniaturowe, wysokoprężne lampy sodowe, świetlówki energooszczędne itd. Ukoronowaniem działań inwestycyjnych było wybudowanie
w 1983 r. huty szkła na licencji japońskiej firmy Toshiba Glass. W roku 1991 przedsiębiorstwo zostało przeznaczone do prywatyzacji i przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – „Polam – Piła” S.A.
W 1991 r. Royal Philips Electronics wznowił swą działalność w Polsce, wykupując 66,7% udziałów
w spółce „Polam – Piła” S.A. Po zakupie większościowego pakietu udziałów Philips Lightning zmodyfikował statut, zmieniając nazwę spółki na Philips Lighting Poland S.A. Niezwłocznie przystąpiono
też do restrukturyzacji zakładu, wdrażając nowe technologie, kompletując zespół specjalistów, modernizując istniejącą bazę wytwórczą, poprawiając logistykę oraz podnosząc poziom jakości i stabilności produkcji. W 1995 r. Philips odkupił pozostałe akcje od Skarbu Państwa i stał się posiadaczem
99,83% akcji PLP S.A.; 0,17% akcji zostało własnością pracowników zakładu w Pile.
W ciągu ostatnich piętnastu lat firma intensywnie rozwijała się w ramach międzynarodowego koncernu. Do 2005 r. zainwestowano w pilskich zakładach ponad 273 miliony euro, co pozwoliło unowocześnić i rozszerzyć produkcję, przy zapewnieniu wysokiego standardu ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwiło zbudowanie nowoczesnego systemu informatycznego i logistycznego. Dzięki tym działaniom wielokrotnie zwiększono sprzedaż, a firma weszła do
grona największych polskich eksporterów – w 2005 r. eksport stanowił 90% produkcji. Obecnie Philips Lighting Poland S.A. w Pile to największe centrum produkcji, dystrybucji i sprzedaży sprzętu
oświetleniowego koncernu Philips, zatrudniające średnio ponad 4 tysiące pracowników. W skład pil-
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skiej firmy wchodzi 6 fabryk produkujących: żarówki, świetlówki liniowe, energooszczędne świetlówki kompaktowe, komponenty, elektronikę oświetleniową oraz maszyny. W Philips Lighting Poland
S.A. funkcjonują również centra dystrybucji i eksportu oraz działy rozwoju.
Philips Lighting Poland S.A. w Pile jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to: Polska Nagroda Jakości, Wybitny Polski Eksporter, Godło Inwestora w Kapitał
Ludzki 2001, Lider Informatyki, I miejsce w rankingu TELEINFO na najlepsze rozwinięte przedsiębiorstwo w sferze informatyki, Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej.
Obok swojej działalności podstawowej firma prowadzi liczne akcje o charakterze społecznym oraz
od kilku lat rozwija współpracę z wyższymi uczelniami.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; strona internetowa Philips Lighting Poland S.A (www.philips.pl oraz www.klub.swiatlo.pl).

Wavin Metalplast – Buk Sp. z o.o.
Początki firmy przypadają na rok 1961, kiedy w Buku podjęto budowę Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”. Ukończony w 1968 r. obiekt był w owym czasie jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce. Początkowo produkcja ograniczała się do elementów kanalizacji wewnętrznej oraz spłuczek, ale w ciągu lat 70. i 80. zakład podjął inwestycje
zmierzające do modernizacji oferty, w wyniku czego poszerzono wachlarz produktów o systemy rynnowe. Po przełomie społeczno-gospodarczym firma została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa,
w której udziały nabyła spółka Nordisk Wavin A/S. Tym samy zakład w Buku stał się członkiem Europejskiego Koncernu Wavin jako Wavin Metalplast – Buk. Na lata 90. przypadł dynamiczny rozwój firmy – dzięki rozszerzeniu oferty, aktywnym działaniom rynkowym, a także modernizacji produkcji
spółka zanotowała znaczne wzrosty sprzedaży. Ze względu na szeroki wachlarz produktów oraz zróżnicowanie cech użytkowników Zarząd Firmy podjął decyzję o podzieleniu wyrobów na dwie grupy
sprzedawane pod różnymi markami: WDD – Wavin dla Domu i WSD – Wavin Systemy Doskonałe.
Pierwsza grupa jest przeznaczona głównie do realizacji instalacji sanitarnych wewnątrz budynków.
Zalicza się do nich systemy ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacji wewnętrznej,
a także rynny, spłuczki, systemy do zabudowy, drenaż opaskowy, odwodnienia liniowe oraz indywidualne układy oczyszczania ścieków. Grupa WSD z kolei przeznaczona jest do obsługi inwestycji
związanych z podziemną infrastrukturą techniczną. Wyróżnić tutaj należy systemy ciśnieniowe
PVC-u oraz PE do przesyłania wody, system ciśnieniowy PE do przesyłania gazu, systemy kanalizacji
grawitacyjnej PVC-u oraz PE i ciśnieniowej PE, systemy do renowacji rurociągów, systemy drenarskie
PVC-u oraz PE, system odwodnień liniowych.
W 2001 r. firma zawiązałą joint-venture z przedsiębiorstwem Multilayer Pipe Company z siedzibą
w Strzelinie oraz dokonała przejęcia Arot Polska z siedzibą w Lesznie (dotychczas część grupy Icopal).
Z kolei w 2005 r. Wavin Metalplast – Buk stał się właścicielem firmy Hepworth Building Products,
wchodzącej dotychczas w skład grupy Vaillant, a także właścicielem marki i systemu instalacyjnego
do ciepłej i zimnej wody BORplus wraz z zakładem produkcyjnym w Sochaczewie, który przejął od firmy
Uponor Polska. Przejęcia te stanowiły istotny krok na drodze do uzyskania przez firmę z Buku pozycji
lidera na polskim rynku w segmencie systemów instalacyjnych z polipropylenu. Spółka sprzedaje
swoje wyroby także za granicą na rynkach Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier,
Ukrainy, Rumunii, Danii, Niemiec, Francji oraz Włoch.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; strona internetowa Wavin Metalplast
– Buk Sp. z o.o. (www.wavin.pl).

Wrigley Poland Sp. z o.o.
Koncern Wrigley pojawił się w Polsce w 1992 r., otwierając firmę dystrybucyjno-handlową pod
nazwą Wrigley Poland. Początkowo wprowadzono na polski rynek trzy marki: Wrigley’s Spearmint,
Doublemint i Juicy Fruit, które szybko zdobyły uznanie konsumentów. Z uwagi na ogromną popular-
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ność gum do żucia Wrigley i dynamicznie rosnący popyt, kierownictwo firmy podjęło decyzję o wybudowaniu nowego zakładu, który zdecydowano się zlokalizować w jednym z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej. Ostatecznie wybór padł na Polskę i w 1994 r. rozpoczęto budowę nowej fabryki w Poznaniu (inwestycja typu greenfield). Uruchomiony kosztem ponad 40 mln USD zakład produkcyjny
wytwarza od 1996 r. najpopularniejsze wyroby Wrigley, sprzedawane pod markami: Wrigley’s Spearmint, Doublemint, Juicy Fruit, Orbit oraz Winterfresh. W roku 1998 poszerzono zdolności produkcyjne, przeprowadzając dalszą rozbudowę zakładu. Wielkopolska fabryka stała się największym producentem gum do żucia w Europie Środkowej i Wschodniej. Portfolio produktowe Wrigley, oprócz
gumy do żucia zawiera wachlarz innych innowacyjnych produktów.
Od początku swojej działalności w Polsce firma rozwija kontakty z różnymi organizacjami, takimi
jak Business Center Club, Polbisco, ProMARKA i American Chamber of Commerce. Od roku 1997
Wrigley Poland współpracuje z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym; w tym samym czasie
nawiązano także współpracę z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie i z seminariów magisterskich w Katedrze
Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Wydz. Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Tradycja produkcji samochodów w Poznaniu nierozerwalnie wiąże się z Wielkopolskimi Zakładami Naprawy Samochodów. Tam właśnie w 1972 r. opracowano i wyprodukowano dwa prototypowe
modele samochodu dla rolnictwa Warta-2, znane potem pod marką Tarpan. W rok później naprawy
samochodów dużej ładowności zostały przeniesione do innych zakładów, a poznańskie przedsiębiorstwo zostało przyłączone do Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie jako Zakład Samochodów
Rolniczych. W 1975 r. zakład uzyskał niezależność, zachowując dotychczasową nazwę. Równocześnie podjęto decyzję o rozbudowie fabryki i przyłączeniu do niej kilku przedsiębiorstw, m.in. w Gnieźnie, Swarzędzu i Złotowie, będących dotychczas kooperantami. Cały czas trwały prace modernizacyjne, które owocowały licznymi odmianami Tarpana. Był on sprzedawany nie tylko w Polsce, ale
również w Iranie i Turcji, a w szczytowym 1978 r. jego produkcja wyniosła 6000 sztuk. Po roku 1989
kondycja zakładu znacznie się pogorszyła, na co miały również wpływ trudności z wprowadzeniem
modelu Tarpan Honker.
Pojawienie się koncernu Volkswagen w Polsce w 1991 r. było związane z powstaniem firmy Kulczyk Tradex z siedzibą w Poznaniu, polskiego importera samochodów marek Volkswagen i Audi (od
1996 r. również Porsche). Jednak dopiero w 1993 r. powstała spółka Volkswagen Poznań jako joint-venture z FSR Tarpan, a w 1996 r. nastąpiło wykupienie pakietu akcji od Skarbu Państwa, w efekcie czego Volkswagen Poznań Sp. z o.o. stał się w pełni własnością koncernu Volkswagen AG. W poznańskiej fabryce początkowo montowano, a później już produkowano w całości różne modele
samochodów, przy czym sztandarowym produktem stał się Volkswagen Transporter, wytwarzany w
Wielkopolsce od początku 1994 r. Od roku 1996 firma dynamicznie się rozwijała, uruchamiając odlewnię (zakład nr 3), powołując do życia zakład samochodów specjalnych (zakład nr 2) oraz centrum
logistyczne i park dostawców (zakład nr 4). W 2003 r. rozpoczęto produkcję modeli VW Caddy oraz
VW Transporter T5.
Źródło: informacje uzyskane podczas badania ankietowego w firmie; strona internetowa Volkswagen Poznań
Sp. z o.o. (www.volkswagen.pl); J. Kobyliński, Historia Tarpana, OFF_ROAD PL 2000, nr 2 i 3 (wersja
elektroniczna: http://tarpan.netglob.com.pl/tarpan_old/historia.htm).
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3. Charakter i kondycja przedsiębiorstw
3.1. Pojęcie charakteru i kondycji przedsiębiorstwa
„Charakter przedsiębiorstwa” jest terminem, dla którego w literaturze przedmiotu trudno znaleźć
jeden dominujący sposób rozumienia. Mowa jest o „charakterze produkcyjnym”, „charakterze technicznym” czy „charakterze przedsiębiorstwa wysokiej użyteczności”. Niekiedy próbuje się też utożsamiać charakter z „naturą przedsiębiorstwa”.
W przeprowadzonych badaniach i w niniejszej publikacji charakter przedsiębiorstwa jest rozumiany jako jego siła, znaczenie, potencjał, wielkość mierzona wartościami finansowymi. W tym sensie
„charakter” pozwala podzielić przedsiębiorstwa na dwie skrajne grupy: przedsiębiorstwa duże,
o znacznej sile oddziaływania w kategoriach ekonomicznych, i na przedsiębiorstwa małe, lokalne, o
mniejszej sile oddziaływania18.
Pojęcie drugie, „kondycja przedsiębiorstwa”, jest terminem raczej niezależnym od rozumianego
jak wyżej charakteru. Może być bowiem duża firma o bardzo słabej kondycji i odwrotnie. Termin
„kondycja”, choć encyklopedycznie odnosi się do „stanu fizjologicznego organizmu”, w ekonomii
bardzo często występuje jako odpowiednik sytuacji (stanu) przedsiębiorstwa, najczęściej poszerzany
o przymiotnik „finansowa” czy „ekonomiczno-finansowa” (który to termin wskazuje, że decydującą
rolę w procesie formułowania oceny kondycji przedsiębiorstwa odgrywają finanse)19. Kondycja ta wyraża najczęściej w analizie finansowej, w najpełniejszej formie, łączną ocenę pięciu podstawowych
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, tj. płynności, zadłużenia, sprawności i rentowności
oraz – w przypadku spółek giełdowych – także ich pozycji na rynku kapitałowym, uzależnionej od kursów ich akcji, obliczanej zwykle za pomocą wskaźników finansowych.
W przeprowadzonym badaniu uwzględniono jeden typowy wskaźnik należący do podstawowej
grupy wskaźników finansowych, tzn. rentowności20. Jest to miernik rentowności sprzedaży uwzględniający zysk brutto, zwany także wskaźnikiem rentowności sprzedaży brutto i obliczany według następującej formuły:
wskaźnik rentowności sprzedaży brutto =

zysk brutto
´100.
przych ó d ze sprzedaży

3.2. Wielkości i wskaźniki finansowe
Analizę zebranych podczas badania danych warto rozpocząć od podstawowej informacji o każdym
podmiocie gospodarczym, pozwalającej na absolutną jego ocenę, tj. od danych o wielkości osiąganych
przychodów ze sprzedaży. W latach 2000–2005 przychody ze sprzedaży każdej z badanych
spółek osobno i łącznie dla wszystkich dziewięciu wzrosły bardzo wydatnie. O ile w 2000 r. zanotowały one razem obrót na poziomie 5,6 mld zł, o tyle w 2005 r. było to już prawie trzy razy więcej,
18

19

20

Wiąże się to z bardziej szczegółową kategoryzacją przedsiębiorstw przyjętą w regulacjach Unii Europejskiej,
gdzie istnieje podział na mikroprzedsiębiorstwa oraz na przedsiębiorstwa małe, średnie i duże (według liczby zatrudnionych i potencjału ekonomicznego).
Takim terminem posługuje się np. E. Mączyńska, Finanse spółek, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1994 oraz D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. AE
w Poznaniu, Poznań 1998.
Wskaźniki te najbardziej syntetycznie odzwierciedlają skutki wielu decyzji i działań podejmowanych w
przedsiębiorstwie, mających wpływ na osiągane wyniki. Pozwalają one ocenić nie tylko przedsiębiorstwo, ale
również zdolność kierownictwa do generowania zysków, także w ramach analizy prospektywnej. Por.
B. Włoszczowski, Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, Rachunkowość 10/1994.
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tj. 15,6 mld zł (licząc te firmy które podały informacje). Wysoką dynamikę wzrostu wartości przychodów każdej ze spółek pokazuje tabela 3.1.
Wartości te są jednak znacznie bardziej wymowne, jeśli odniesiemy je do obrotów wszystkich przedsiębiorstw operujących w regionie. W 2000 r. dziewięć badanych spółek posiadało w nich udział na poziomie 5,4%, w 2004 r. – już 10% (przy uproszczeniu polegającym na odniesieniu przychodów wszystkich badanych przedsiębiorstw, realizowanych przecież nie tylko w regionie, a w tym przychodów
banku, do przychodów ogółem z całokształtu działalności wszystkich przedsiębiorstw województwa).
Można zatem uznać, bazując na tych liczbach (co może być uproszczeniem), że badani zagraniczni inwestorzy bezpośredni odgrywają dużą rolę w gospodarce Wielkopolski. Trudniej jednak
precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, kierując się ponownie wyłącznie wynikami finansowymi, jakie
region ten ma znaczenie w ich działalności, gdyż nie wystarczą tutaj uzyskane skromne dane liczbowe. Przykładowo dla 2004 i 2005 r. tylko cztery spółki podały wielkości przychodów osiąganych w regionie (dla lat wcześniejszych tylko trzy), co tłumaczyć należy najprawdopodobniej faktem, że taka
Tabela 3.1. Wielkość rocznych przychodów ze sprzedaży (w mln zł)
Wartość rocznych przychodów ze sprzedaży
Firma

na rynna rynna rynw rew rew rena rynna rynna rynku zaku zaku zagionie
gionie
gionie
ogółem
ku kraogółem
ku kraogółem
ku kragranicz
Wielkogranicz
Wielkogranicz
Wielkojowym
jowym
jowym
nym
nym
nym
polski
polski
polski
2000

A

2001

2704,6 1417,3 1287,3 130,9

B

116,0

34,0

82,0

7,0

C

270,0

b.d.

b.d.

D

626,0

43,0

E

1291,9

F

2287,6 1368,8

2002

918,8 109,1

2326,0 1871,0 454,9

84,1

123,0 35,0

88,0

10,0

148,0

43,0 105,0

15,0

b.d.

538,0

b.d.

b.d.

672,0

b.d.

b.d.

583,0

b.d.

847,0 96,0

751,0

b.d.

1121,0

205,0 916,0

b.d.

105,3

241,6

b.d.

1317,4 1088,0

229,4

b.d.

1335,4 1158,1 177,3

b.d.

275,0

13,4

261,6

42,3

239,0 21,0

218,0

33,0

254,0

29,0 225,0

36,0

G

318,5

49,3

269,2

b.d.

308,9 89,1

219,8

b.d.

492,1

166,5 325,6

b.d.

H

34,0

12,0

b.d.

b.d.

37,0 13,0

b.d.

b.d.

33,0

15,0

b.d.

b.d.

I

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Łącznie 5636,0 1674,3 2724,7 180,2
3381,0 2983,3

397,7 100,7

b.d.

6381,5 3487,6 2203,8 135,1

2004

2005

7557,3 7247,7

B

166,0

47,0

119,0

20,0

193,0 61,0

C

797,0

b.d.

b.d.

b.d.

857,0

D

1264,0

E

1551,9 1367,0

195,0 1069,0

b.d.

5697,9 2710,9 2425,0 152,1

2003
A

b.d.

b.d.

309,6 189,5

8684,7 8214,7 470,1

248,5

132,0

25,0

254,0

102,0 152,0

29,0

b.d.

b.d.

907,0

581,0 326,0

b.d.

b.d.

1231,0 246,0

985,0

b.d.

1834,0

498,0 1336,0

b.d.

184,9

b.d.

1871,7 1652,2

219,5

b.d.

2686,3 2293,0 393,3

b.d.

F

283,0

37,0

246,0

36,0

338,0 51,0

287,0

37,0

342,0

66,0 276,0

32,0

G

721,8

520,7

201,1

b.d.

1087,3 983,3

104,0

b.d.

925,5

801,9 123,6

b.d.

H

39,0

19,0

b.d.

b.d.

40,0 20,0

b.d.

b.d.

44,0

I

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2655,0

b.d.

2655,0 ok. 20% 2870,0

24,0

b.d.

b.d.

b.d. 2870,0 ok. 20%

Łącznie 8203,7 5169,0 2217,7 156,7 13175,3 10261,2 4692,1 782,5 15567,5 12580,6 2967,0 883,5
b.d. – brak danych
Źródło: wyniki ankiety.
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statystyka nie jest tym przedsiębiorstwom potrzebna i z tego powodu nie jest gromadzona. W czterech scharakteryzowanych przypadkach udział Wielkopolski w sprzedaży ogółem był jednak dość
mały – wahał się przykładowo w 2005 r. od około 3% do około 20%, co pokazuje, że tak duże firmy
z kapitałem zagranicznym, jak te objęte badaniem, funkcjonują na znacznie szerszą skalę niż regionalna. Mają „charakter” przedsiębiorstw globalnej gospodarki, w większości o bardzo dużym udziale
rynku zagranicznego w strukturze ich sprzedaży.
Kolejnym czynnikiem określającym charakter analizowanych przedsiębiorstw jest wielkość
i struktura importu, jaki one prowadzą. Ponieważ chodzi o przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, warto zadać pytanie, jak bardzo ich działalność w Polsce i badanym regionie Wielkopolski,
uzależniona jest od importu maszyn i urządzeń, technologii, materiałów i surowców do produkcji itd. Na potrzeby ankiety import ten podzielony został zatem na inwestycyjny, zaopatrzeniowy
i inny (który przedsiębiorstwa miały sprecyzować, ale wyłącznie jedna spółka określiła go jako „import
towarów do odsprzedaży”). Zdecydowanie przeważała druga grupa, co widać wyraźnie w tabeli 3.2.
O tym, jak ważna jest Wielkopolska dla badanych przedsiębiorstw, dużo mówią z kolei dane
o wielkości ponoszonych przez nie wydatków na inwestycje rzeczowe w tym regionie. Dane te
pozwalają bowiem wnioskować, na ile „trwałe” są to więzi, jak bardzo firmy te wiążą się z regionem,
w którym inwestują swoje kapitały. Analiza danych zawartych w tabeli 3.3 pozwala zauważyć dużą
zmienność wartości wydatków na inwestycje w poszczególnych badanych przedsiębiorstwach. Przykładowo w 2005 r. w stosunku do roku 2004 inwestycje rzeczowe w Wielkopolsce wzrosły w trzech
badanych firmach, w trzech spadły, w jednej utrzymały się na poziomie identycznym jak w poprzednim roku, a dwie spółki nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Zmienna dynamika tych inwestycji
jest oczywiście zrozumiała, wynikać może np. z różnych momentów rozpoczęcia działalności, różnego poziomu technicznego uzbrojenia pracy w posiadanych przez badanych inwestorów przedsiębiorstwach w regionie, ale także różnej kapitałochłonności prowadzonej działalności, która przecież też
może się zmieniać w czasie.
Zdecydowanie wysoka była w badanym okresie relacja nakładów poniesionych przez analizowane spółki na inwestycje rzeczowe tylko w regionie Wielkopolski, do wielkości ich rocznych przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten wahał się bowiem od 2,3% w 2005 r. do 11,1%
w 2003 r. (łącznie dla wszystkich firm), przy czym w czterech kolejnych latach 2000–2003 przekraczał
on każdorazowo 8%, co należy uznać za wielkości znaczące. Co więcej, gdyby dla tych spółek, które
określiły przychód ze sprzedaży osiągany w regionie Wielkopolski, odnieść wartość tylko ich nakładów na inwestycje rzeczowe w Wielkopolsce (ale też ujmowanych łącznie) do ich sprzedaży w tym regionie, to okazuje się, że wskaźnik ten kształtował się w roku 2001 na poziomie 307,9%, rok później – 400%, by w roku 2003 przekroczyć 500% wysokości przychodów osiąganych w regionie. Trzeba
jednak zauważyć, że w największym stopniu zadecydowały o tym ogromne inwestycje przedsiębiorstwa oznaczonego kodem A (sprzedającego głównie na rynki zagraniczne, a nie krajowy i regionalny),
które w latach 2002–2003 stanowiły ponad 80% wartości łącznych inwestycji badanych spółek w regionie. W pozostałych latach były zdecydowanie niższe, a zatem i wskaźnik ten mocno się zmniejszył
(w 2005 r. już tylko do 16,5% przy jednak najwyższych też w całym okresie obrotach).
Kolejna tabela 3.4 zawiera dane o strukturze wydatków na inwestycje rzeczowe w Wielkopolsce
poniesionych przez badane firmy w latach 2000–2005. Próbując uogólnić zebrane tam informacje,
trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwa te prezentują bardzo różne branże, a jest wśród nich także jeden
bank. Upraszczając można stwierdzić, że przeważają wydatki na urządzenia techniczne i maszyny, następnie budynki i budowle, a najmniej badane spółki wydały w całym tym okresie na
środki transportu. Interpretując te dane, warto zauważyć, że to budynki i budowle są w sposób najbardziej trwały „przywiązane” do regionu, mniej maszyny i urządzenia, które można często dość
łatwo przenieść, a najmniej środki transportu, które z definicji nie są związane z granicami regionu.
Jednocześnie budynki i budowle stanowią tę grupę środków trwałych, która często w najmniejszym
stopniu podnosi konkurencyjność regionu. Budowa nowej siedziby, nowej hali produkcyjnej czy magazynu wysokiego składowania, chociaż najbardziej „trwała”, nie musi wcale oznaczać nowych technologii, nowych rozwiązań technicznych, a może poprawiać tylko komfort pracy.
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Tabela 3.3. Wartość wydatków na inwestycje rzeczowe w regionie Wielkopolski (w mln zł)
Firma

2000

2001

2002

2003

2004

2005

A

204,7

443,1

523,3

769,2

223,2

102,4

B

5,5

9,8

9,6

10,0

9,3

10,1

C

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

D

92

53

33

23

38

36

E

111,6

71,4

38

74,8

96

182,2

F

31,9

15,5

7,3

19,3

11,4

33

G

23,6

12,3

10,8

12,1

11,9

H

0

0

3

3

3

3

I

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

nie dotyczy

nie dotyczy

605,0

625,1

911,4

392,8

361,2

Łącznie

469,3

5,5

Źródło: wyniki ankiety.

Taka optyka występuje też przy podziale funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, gdzie często stosuje się zasadę, że dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, a dzięki temu regionu, w którym są zlokalizowane, ponad połowę środków w ramach inwestycji należy inwestować w nowe ma21
szyny, urządzenia, technologie, najlepiej innowacyjne . W programach dotacji inwestycyjnych Unii
Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw znajdują się zatem obostrzenia dotyczące najbardziej „ruchomych” form inwestycji rzeczowych, jakimi są środki transportu. Zapisano tam, iż zakup środków
transportu drogowego możliwy jest jedynie, jeżeli przedsiębiorca nie należy do sektora transportowego i zapewni, że nabyty środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacją projektu, a projekt dotyczyć musi danego województwa.
Kolejna część ankiety poświęcona była najpopularniejszym miernikom kondycji przedsiębiorstw, tj. miarom rentowności, wyrażanej w badaniu przez wskaźnik rentowności obrotu brutto,
wartość zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i następnie wartość osiągniętego zysku netto. Zapytano także o wysokość zapłaconych w poszczególnych latach podatków lokalnych, która w ciągu badanych lat niewiele się zmieniała, zarówno dla poszczególnych spółek, jak
i ogółem, obejmując podatek od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste. Warto tutaj wspomnieć, że również część płaconego przez wszystkie osoby prawne podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT) trafia do budżetu samorządów22. Aktualnie do dochodów gmin należy 6,71%
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy, do powiatów – 1,40%, a do województw – 15,90%. Jest to jednak wynik rozliczeń właściwego urzędu skarbowego z budżetem danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie rezultat bezpośrednich wpłat
przedsiębiorstw do budżetu np. gminy.
Jeśli chodzi o wskaźnik rentowności obrotu brutto, czyli zyskowności przed zapłaceniem podatku
dochodowego, to można w odniesieniu do badanych firm wyciągnąć następujące wnioski, patrząc na
dane ujęte w tabeli 3.5:
– wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany dla dziewięciu badanych przedsiębiorstw, zarówno w poszczególnych latach, jak i na przestrzeni całego badanego okresu,
21

22

Przykładowo w ramach bardzo popularnego w Wielkopolsce wśród przedsiębiorstw projektu pt. „Działania
3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”, zapisano, iż nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Dofinansowanie ze
środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania, jak i oferty handlowej.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz.
1966; z późn. zm.).
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Tabela 3.5. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (w %)
Firma

2000

2001

2002

2003

2004

2005

A

2,5

–0,8

–2,6

–3,8

4,2

9,6

B

6,9

7,6

4,5

4,2

3,0

7,3

C

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

32,0

33,0

D
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cztery badane firmy poprawiły swoją rentowność sprzedaży brutto w 2005 r. w stosunku do roku
2000, dwie zanotowały spadek wyniku, pozostałe nie udzieliły na tyle pełnych odpowiedzi, by umożliwić dokonanie takich porównań23.
Jeśli zaś chodzi o wartość zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych, co jest informacją ciekawą także z tego względu, że często próbuje się zarzucać zagranicznym inwestorom bezpośrednim, iż nie płacą niemal w ogóle podatków, to dane te zebrane zostały w tabeli 3.6. Pokazują one,
że badane spółki zapłaciły w 2000 r. 90,6 mln zł podatku dochodowego, a w 2005 r. już 391,7 mln zł
(te które udzieliły informacji).
Z wielkością zapłaconego podatku powiązana jest też wartość osiągniętego zysku netto. Jeśli firmy
notują straty, nie płacą również podatku dochodowego. Często spotkać się można z poglądem
o niepłaceniu podatków przez zagranicznych inwestorów. Tymczasem uzyskane w toku badania dane
pokazały coś zupełnie innego. W 2000 r. tylko jedna spółka miała stratę netto, a w 2005 r. – żadna.
–

Tabela 3.6. Wartość zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych (w mln zł)
Firma

2000

2001

2002

2003

2004

2005

A

35,3

–2,3

0,0

3,8

75,2

164,5

B

4,0

4,9

3,6

4,2

1,4

3,3

C

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

27,0

30,0

D

25,0

25,0

63,0

61,0

23,0

46,0

E

15,0

16,0

53,7

78,7

74,8

77,3

F

11,3

6,5

6,0

5,4

2,4

2,4

G

0,0

0,0

2,7

2,4

19,9

18,3

H

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

I

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

102,5

52,9

Łącznie

90,6

50,1

129,0

155,5

326,2

391,7

b.d. – brak danych
Źródło: wyniki ankiety.
23

Dane dla 2005 r. nie obejmują jednak – jak w latach poprzednich – wszystkich sekcji PKD; są to dane za 4
kwartały 2005 r. (narastająco) bez sekcji: „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo”, „Rybołówstwo i rybactwo”
oraz „Pośrednictwo finansowe”.

29

Tabela 3.7. Wartość osiągniętego zysku netto (w mln zł)
Firma

2000

2001

2002

2003

2004

2005

A

31,7

–16,5

–59,7

–131,5

245,0

668,8

B

4,0

3,0

2,8

4,4

15,2

C

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

104,0

107,0

D

46,0

13,0

84,0

88,0

54,0

144,0

E

47,2

30,5

104,2

194,7

292,1

266,7

F

25,0

12,0

11,0

10,0

9,0

10,0

G

–17,8

–33,1

–4,6

47,0

134,8

137,5

H

0,5

-0,3

–0,5

0

1,0

1,5

I

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

437,8

516,3

4,52

b.d. – brak danych
Źródło: wyniki ankiety.

W najgorszych latach 2001–2003 maksymalnie trzy spółki notowały ujemne wyniki swej działalności.
Dane te zawarte zostały w tabeli 3.7.
Podsumowując, można stwierdzić, że badane firmy mają generalnie charakter przedsiębiorstw dużych, o istotnym znaczeniu dla regionu i znacznie szerszym oddziaływaniu gospodarczym, w większości wykraczającym poza granice naszego państwa. Są to jednocześnie przedsiębiorstwa o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej, o których nie można powiedzieć, że notują
straty, nie płacą (w Polsce) podatków i importują wyłącznie surowce i materiały do swej produkcji.
Jest wręcz odwrotnie – ich działalność charakteryzuje się dużą rentownością, wpłacają do budżetów podatek dochodowy i podatki lokalne, a inwestują najmocniej w nowoczesne maszyny
i urządzania. Patrząc na ich politykę inwestycyjną, można wysnuć jeszcze jeden wniosek – region też
odgrywa istotną rolę w działalności tych przedsiębiorstw.
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4. Przesłanki lokalizacji przedsiębiorstw w Wielkopolsce
W teoriach wyjaśniających lokalizacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyodrębnia się
zbiór elementów, które brane są pod uwagę jako okoliczności sprzyjające (czynniki) lub niesprzyjające (bariery lokalizacji). Klasyczny zbiór tych elementów obejmuje:
– położenie i dostępność komunikacyjną,
– chłonność rynku (popyt),
– koszty prowadzenia działalności gospodarczej (w tym: ceny nieruchomości i koszty pracy),
– jakość rynku pracy (w tym: poziom wykształcenia i strukturę szkolnictwa średniego i wyższego),
– infrastrukturę techniczną,
– infrastrukturę otoczenia biznesu,
– skuteczność transformacji ustrojowej (w tym: zaawansowanie prywatyzacji),
– klimat polityczny i społeczny (w tym: stabilność sceny politycznej, instytucje społeczeństwa obywatelskiego),
– jakość życia, możliwości wypoczynku.
Jest to zestaw ogólny, który ulega modyfikacji w zależności od charakteru przedsięwzięcia inwestycyjnego i etapu przygotowania decyzji lokalizacyjnej. Z reguły decyzje lokalizacyjne są podejmowane
w dwóch etapach. Najpierw następuje wybór kraju, a następnie wybór regionu i konkretnej miejscowości24.
Jeśli chodzi o pierwszy etap wyboru, to liczy się generalna sytuacja gospodarcza, a częściowo również społeczna i polityczna kraju, jego rozwiązania systemowe (w tym: przepisy lokalizacyjne), klimat
inwestycyjny (w tym: ceny, koszty czynników produkcji), a dość często również położenie. W przypadku Polski, jak wynika z badań25, najważniejszym motywem skłaniającym do inwestowania jest
wzrost gospodarczy. Kolejnymi czynnikami są: koszty, podaż siły roboczej i kwalifikacje. Polska jest
też postrzegana przez inwestorów jako duży rynek zbytu. Podkreśla się ponadto znaczenie względnie
niskich cen. I wreszcie, wskazuje się Polskę jako miejsce ekspansji na rynki innych państw Europy
Środkowej i Wschodniej. W niektórych wypadkach (chodzi o inwestorów z Niemiec) podkreślana jest
bliskość geograficzna Polski w relacji do siedziby firmy macierzystej. Równocześnie Polskę charakteryzują bariery istotnie utrudniające działalność inwestorów zagranicznych. Jest to słaba infrastruktura, utrudnienia administracyjne i korupcja, niejasność i niestabilność prawa, stopniowe ograniczanie
korzyści wynikających z niskich kosztów prowadzenia działalności.
Jeśli chodzi o drugi etap wyboru (regionu i miejsca), to – według dotychczasowych badań26 – najważniejszymi czynnikami inwestycji zagranicznych są korzystne położenie i duży rynek zbytu w regionie. Bardzo ważne dla inwestorów są też połączenia komunikacyjne, duża podaż wykwalifikowanych pracowników, a równocześnie niska cena siły roboczej.
Wielkopolska badana na podstawie zespołu kryteriów lokalizacji uzyskuje oceny zróżnicowane27.
Pod względem aktywności województwa wobec inwestorów oraz pod względem dostępności transportowej uzyskuje ocenę wysoką (klasa A). Pod względem czynników pracy i rynku zbytu uzyskuje
ocenę nieco niższą (klasa B), a w pozostałych czynnikach atrakcyjności (poziom rozwoju infrastruktu24

25

26
27

Od powyższej reguły są jednak liczne wyjątki. W szczególnych przypadkach pierwszoplanowy jest wybór
miejscowości.
Chodzi o badania przeprowadzone dla całego zbioru spółek z kapitałem zagranicznym wykonane na zlecenie
PAIiIZ. Wyniki przedstawione są w: J. Błuszkowski, J. Garlicki, Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i
ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, INDICATOR, Warszawa 2003.
Jak wyżej.
Por. L. Wojtasiewicz, Konkurencyjność gospodarki Wielkopolski w świetle wyzwań XXI wieku, w: W. Molik, A. Sakson, T. Stryjakiewicz, Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku, Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, Poznań 2004 oraz wyniki prac Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
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ry gospodarczej i społecznej oraz bezpieczeństwo powszechne) sytuuje się na poziomie średnim krajowym (klasa C). Z badań wynika, że najbardziej konkurencyjne dla Wielkopolski w przyciąganiu kapitału zagranicznego są województwa: śląskie i dolnośląskie oraz województwo mazowieckie
z Warszawą, które to miasto zajmuje pierwsze miejsce we wszystkich rankingach krajowych.
Bardziej szczegółowe ujęcia dają podstawę do poniższych ocen Wielkopolski28.
1) Położenie
Silne strony
– lokalizacja na szlaku między Wschodem a Zachodem;
– dobrze wykształcona, wielofunkcyjna aglomeracja poznańska;
– atrakcyjne tereny inwestycyjne;
– dobrze wykształcona sieć osadnicza;
– potencjał ośrodków subregionalnych;
– bogate dziedzictwo kulturowe.
Słabe strony
– położenie peryferyjne wobec głównych centrów rozwoju Unii Europejskiej;
– ograniczenie korzyści położenia tylko do centralnej części regionu;
– słabe powiązanie północnego i południowego krańca regionu z jego centrum;
– niewystarczająca podaż odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych;
– brak planów zagospodarowania przestrzennego.
2) Infrastruktura komunikacyjna
Silne strony
– połączenia komunikacyjne wschód–zachód (autostrada A2 i trasa kolejowa E30);
– lotnisko Ławica;
– rozwój infrastruktury logistycznej;
– dobre, naturalne warunki rozwoju transportu rzecznego.
Słabe strony
– brak sieci dróg ekspresowych;
– zbyt mała długość połączeń autostradowych;
– przebieg części dróg obciążonych intensywnym ruchem międzynarodowym i międzyregionalnym
przez obszar miast i wsi;
– niedostosowanie parametrów technicznych dróg (geometria, nośność);
– zły stan powiązań komunikacyjnych wewnątrz regionu, zwłaszcza na linii północ–południe;
– zbyt mała liczba drogowych przepraw mostowych;
– starzenie się infrastruktury technicznej transportu;
– przeciążenie dróg;
– niewykorzystanie transportowe korzystnego układu dróg wodnych.
3) Ludność
Silne strony
– wysoka aktywność mieszkańców;
– dobra baza edukacyjna i akademicka;
– nadwyżka dobrze wykształconej siły roboczej;
– duża liczba studiujących;
– wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym;
– stosunkowo niski poziom bezrobocia w centralnej części regionu.
Słabe strony
– wysoki poziom bezrobocia w regionach peryferyjnych;
– niski poziom wykształcenia poza regionami metropolitalnymi;
– niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki;
– niski poziom współpracy ośrodków akademickich z biznesem;
– zagrożenie marginalizacją licznych grup i środowisk;
28
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– ograniczony dostęp do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
– starzenie się ludności miast;
– duży udział wśród bezrobotnych absolwentów, kobiet i najmłodszych roczników osób w wieku

produkcyjnym.
4) Gospodarka
Silne strony
– duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
– wysoka jakość rynku pracy, wysokie kwalifikacje siły roboczej;
– korzystny klimat społeczny;
– wysoki poziom nakładów samorządów na cele rozwojowe;
– relatywnie wysoka jakość infrastruktury technicznej;
– skuteczność realizowanej transformacji;
– dostępność komunikacyjna i aktywność marketingowa;
– potencjał i wysoka aktywność MSP;
– znaczny potencjał naukowo-badawczy.
Słabe strony
– zróżnicowania subregionalne w liczbie podmiotów gospodarczych;
– dysproporcje wewnątrzregionalne w lokalizacji kapitału zagranicznego;
– niedostateczne wyposażenie kapitałowe dużej części funkcjonujących firm;
– słabo rozwinięte powiązania integracyjne przedsiębiorstw;
– zbyt mała liczba przedsiębiorstw „wysokiej techniki” i „dużej szansy”;
– wysokie koszty własne i niska rentowność dużej części przedsiębiorstw;
– niewystarczająca jakość infrastruktury otoczenia biznesu;
– wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Powstaje pytanie, jak powyższe ogólne oceny odzwierciedlają się w przypadku dziewięciu badanych przedsiębiorstw. Wyniki prezentuje zestawienie w tabeli 4.1.
Okazuje się, że do grupy czynników zachęcających do lokalizacji inwestycji w Wielkopolsce badane
firmy zaliczają: położenie regionu na obszarze Europy, środowisko naukowo-badawcze, rynek pracy,
ceny ziemi i nieruchomości, koszty życia oraz image regionu. Bardziej złożona jest ocena infrastruktury komunikacyjnej, gdzie pozytywnie ocenia się infrastrukturę drogową, mniej korzystnie kolejową,
a jeszcze bardziej negatywnie lotniczą. Jeśli chodzi o infrastrukturę otoczenia biznesu, to większa
aprobata dotyczy banków i instytucji ubezpieczeniowych, a zdecydowanie mniejsza towarzystw i izb
gospodarczych oraz agencji i fundacji rozwoju regionalnego i lokalnego. Te ostatnie są zresztą dość
często oceniane jako czynnik obojętny, podobnie jak warunki środowiska przyrodniczego i doświadczenia innych przedsiębiorstw działających na obszarze regionu. W zebranych opiniach wyrażony jest
również sąd, iż niektóre czynniki zniechęcały do lokalizacji inwestycji w Wielkopolsce. Wymienia się
tu zwłaszcza infrastrukturę lotniczą.
Mimo częściowych opinii negatywnych, łączna ocena czynników lokalizacji inwestycji w Wielkopolsce jest pozytywna, o czym świadczy odpowiedź na pytanie, czy badana firma obecnie również wybrałaby Wielkopolskę jako miejsce lokalizacji: uzyskaliśmy osiem pozytywnych wskazań na dziewięć
badanych firm (firma A nie udzieliła odpowiedzi).
Zestawiając powyższe oceny z podanymi poprzednio opiniami PAIiIZ, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Raportu o Wielkopolsce, należy mieć na uwadze, że te ostatnie dotyczą stanu aktualnego, zaś oceny badanych przedsiębiorstw mówią o przesłankach lokalizacyjnych w etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych (czasem sprzed kilku lat). Dlatego dodatkowo zwrócono uwagę na
ocenę zmian czynników lokalizacji w okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w Wielkopolsce. Prezentuje to tabela 4.2.
Wyniki wskazują, że w okresie działalności przedsiębiorstw na terenie Wielkopolski czynniki
skłaniające do lokalizacji przedsiębiorstwa w tym regionie nie uległy zasadniczym zmianom.
Brak zmian dotyczy tak istotnych czynników lokalizacji, jak: środowisko naukowo-badawcze, warunki środowiska, postawa administracji lokalnej (siedem wskazań w każdym przypadku). Charakte-
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Tabela 4.1. Ocena czynników lokalizacji inwestycji w Wielkopolsce (liczba wskazań)
Czynnik lokalizacji
Wyszczególnienie

zachęcający

obojętny
(neutralny)

6

3

– drogowa

7

1

– kolejowa

3

6

– lotnicza

4

2

– zaopatrzenie w energię, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków

6

3

– infrastruktura telekomunikacyjna

5

3

1

– banki i instytucje ubezpieczeniowe, pozostałe instytucje finansowe

5

3

1

– towarzystwa i izby gospodarcze, agencje i fundacje rozwoju
lokalnego i regionalnego itp.

3

6

– uczelnie wyższe, instytuty badawcze

6

3

Regionalny rynek zbytu (popyt)

6

2

Dostawcy i kooperanci na obszarze regionu

5

4

– ogólna podaż

8

1

– kwalifikacje

8

1

– koszty pracy

8

1

– powietrze

3

6

– klimat

3

6

2

7

3

4

– ziemi

7

2

– nieruchomości

7

2

– koszty życia

8

1

Warunki życia

5

4

Klimat społeczny

6

3

– stosunek władz lokalnych do inwestora

6

2

1

– jakość obsługi administracyjnej

2

5

2

Image regionu

7

2

Wcześniejsza współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami w regionie

5

4

Położenie Wielkopolski w obszarze Europy (bliskość stolic europejskich)

zniechęcający

Infrastruktura komunikacyjna
1
3

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura otoczenia biznesu

Środowisko naukowo-badawcze
1

Siła robocza

Warunki środowiska

– krajobraz
a)

Otoczenie konkurencyjne

1

Ceny

Postawa administracji lokalnej

a)

brak danych z przedsiębiorstwa A
Źródło: wyniki ankiety.
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Tabela 4.2. Ocena zmian czynników skłaniających do lokalizacji inwestycji w Wielkopolsce (liczba
wskazań)
Brak zmian

Niewielka
poprawa

Infrastruktura komunikacyjna

2

7

Infrastruktura techniczna

3

6

Infrastruktura otoczenia biznesu

6

3

Środowisko naukowo-badawcze

7

1

2

3

3

5

6

1

7

2

Cecha

Zdecydowane
pogorszenie

Regionalny rynek zbytu

Niewielkie
pogorszenie

4

Dostawcy i kooperanci na obszarze
a)
regionu
Siła robocza

1

Warunki środowiska
Otoczenie konkurencyjne

3

6

Ceny ziemi/nieruchomości

5

4

Warunki życia

Zdecydowana
poprawa

1

1

4

3

2
1

Klimat społeczny

1

6

1

Postawa administracji lokalnej

1

7

1

Image regionu

3

5

1

a)

brak danych z przedsiębiorstwa I
Źródło: wyniki ankiety.

rystyczne wszakże jest, że dotyczy to elementów, które, jak wynika z poprzedniej tabeli, nie były najgorzej oceniane przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji; były tam oceniane jako czynnik zachęcający
lub obojętny. Stosunkowo dobra jest ocena zmian w infrastrukturze technicznej (sześć wskazań). Budujące wydaje się to, iż dość liczne są wskazania poprawy warunków życia (łącznie pięć przypadków).
Jest to jednak niewiele, zważywszy, że prawie połowa firm (cztery wskazania) uznaje, że nie nastąpiły
tu zmiany. Również nie stwierdza się zmian w klimacie społecznym regionu. Warto zwrócić uwagę, iż
jednostkowo sygnalizuje się niewielkie pogorszenie pod względem otoczenia konkurencyjnego i tzw.
image regionu i niewielkie pogorszenie (ale wyrażane przez ponad połowę badanych firm), jeśli chodzi
o ceny ziemi i nieruchomości.
Na tle powyższych uwag rysuje się problem, czy i w jakim stopniu te czynniki, które przesądziły
o lokalizacji przedsiębiorstw w Wielkopolsce, determinowały dalszy ich rozwój. Jest o tym mowa w
następnym rozdziale.
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5. Regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa, decydując się na lokalizację na danym terenie, biorą pod uwagę szereg różnorodnych czynników, które determinują nie tylko proces podjęcia decyzji lokalizacyjnej, ale także rozwój
przedsiębiorstwa po zlokalizowaniu. Analizując te czynniki w ujęciu regionalnym, wyróżnia się takie,
które mogą stymulować lub destymulować rozwój przedsiębiorstw w zależności od ich zaistnienia
albo siły oddziaływania. Można je dzielić na czynniki o charakterze ekonomiczno-infrastrukturalnym (tab. 5.1) i czynniki o charakterze administracyjno-prawnym (tab. 5.2)29. Wśród czynników
ekonomicznych na uwagę zasługują przede wszystkim czynniki kosztowe, takie jak wielkość wynagrodzeń i koszty pozapłacowe, oraz czynniki rynkowe, takie jak potencjał lokalnego rynku zbytu czy
potencjał konkurencji. Koszty pracy zostały uznane przez ankietowane przedsiębiorstwa za najważniejszy czynnik stymulujący ich rozwój – aż trzy firmy wskazały na ich największą istotność, przy
średniej wskazań 3,7830. Doświadczenia prowadzonych w Polsce badań wskazują, że wpływ kosztów
pracy uzależniony jest od branży – największą istotność zyskuje zwykle wśród producentów odzieży,
wyrobów z tworzyw sztucznych, z metalu, maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego, zdecydowanie rzadziej jest natomiast podnoszony w przedsiębiorstwach spożywczych, chemicznych i samo31
chodowych . Wskazać też należy na duże powiązanie kosztów pracy z cechami jakościowymi zasobów siły roboczej.
Z badań dziewięciu firm zagranicznych w Wielkopolsce wynika, że firmy, które wskazywały na
istotność niskich kosztów pracy, wysoko oceniały także podaż wykwalifikowanej siły roboczej (średnia wskazań 3,56). Na istotę podaży siły roboczej o wysokich kwalifikacjach wskazują przedsiębiorstwa, które wymagają od swoich pracowników wykonywania niepowtarzalnych czynności. Kolejnym
czynnikiem stymulującym rozwój (ze średnią wskazań 3,11) był potencjał lokalnego rynku zbytu32.
Lokalne obciążenia podatkowe mają w opinii analizowanych przedsiębiorstw dość neutralny
wpływ (średnia wskazań 3,00). Trzeba przyznać, że władze lokalne mają bardzo małe możliwości
kształtowania podatków i opłat lokalnych, sprowadzające się głównie do obniżania podstawowych
stawek podatkowych, ale tylko w zakresie pułapów określonych przepisami prawa. Samodzielność finansowa samorządów jest w związku z tym znacznie ograniczona33, a dodatkowo instrumenty często
nie są wykorzystywane w wystarczający sposób z uwagi na złą sytuację budżetową gmin, roczny cykl
budżetowy oraz kadencyjność rad gmin34. Podobną liczbę wskazań (średnio 3,00) uzyskał czynnik po29

30

31

32

33

34

36

Są też inne klasyfikacje dotyczące determinant napływu inwestycji czy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Podają je m.in.: K. Przybylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomii,
Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001; W. Dziemianowicz, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 21(54) 1997; E. Gługiewicz, Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej – wnioski dla polityki regionalnej, w: Gospodarka – Przestrzeń – Środowisko, UMK Toruń 1997.
Firmy określały istotność poszczególnych czynników ekonomiczno-infrastrukturalnych oraz administracyjno-prawnych, nadając im znaczenie od 1 – czynnik istotnie ograniczający rozwój przedsiębiorstwa do
5 – czynnik istotnie stymulujący rozwój przedsiębiorstwa.
B. Domański, Kapitał zagraniczny przemyśle Polski, UJ, Kraków 2001, s. 410–411, zob. także M. Ulatowska, Stymulanty i destymulanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK Toruń 2003.
Warto dodać, że również ten czynnik jest zdeterminowany branżowo – będąc istotnym szczególnie dla
przedsiębiorstw spożywczych, konstrukcji metalowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, rzadziej dla przedsiębiorstw samochodowych zorientowanych głównie na produkcję eksportową. Jak wyżej, s. 408.
Szerzej zagadnienie to przedstawia S. Kańduła, Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993
roku, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warszawa 2005.

daży lokali biurowych, magazynowych itp. Czynnik ten traci na znaczeniu przy inwestycjach typu
greenfield, a koszt takich powierzchni jest z pewnością zróżnicowany przestrzennie.
Lokalizacja konkurencji ma dość neutralny wpływ na rozwój badanych przedsiębiorstw, co może
wynikać z rozmiarów i charakteru produkcji. Podobną liczbę wskazań odnotowano w zakresie podaży
terenów inwestycyjnych. Ten czynnik z pewnością ma ogromne znaczenie w warunkach podejmowania decyzji lokalizacyjnej, natomiast w momencie funkcjonowania przedsiębiorstwa traci stopniowo
na znaczeniu. Ściśle z tym zagadnieniem związany jest brak planów zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji gdy większość gmin ma poważne braki w zakresie objęcia swojego terenu zaktualizowanymi planami miejscowymi, rozbudowa zakładu produkcyjnego jest poważnie utrudniona i dlatego większość ankietowanych firm wskazała ten czynnik jako najbardziej ograniczający rozwój
przedsiębiorstwa (średnia wskazań – 1,78).
Kolejnym czynnikiem znacznie utrudniającym działalność i rozwój firmy jest poziom infrastruktury transportowej i przemysłowej (średnia wskazań odpowiednio 2,33 i 2,22). Zły stan infrastruktury
w Polsce istotnie uniemożliwia wykorzystanie przez kraj podstawowych przewag konkurencyjnych
w postaci korzystnego położenia geograficznego czy wielkości rynku. Te przewagi są szczególnie
istotne w przypadku Wielkopolski jako regionu położonego centralnie i z dużym potencjałem ludnościowym posiadającym stosunkowo wysokie dochody. Ostatni z poddanych analizie czynników – pozapłacowe koszty produkcji – uzyskał średnią wskazań 2,00, zatem uznany został za czynnik znacznie
ograniczający rozwój. Wysokie koszty pozapłacowe oraz istnienie wysokiego klina podatkowego mają
duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa zarówno na etapie jej zapoczątkowania, jak i dalszego
prowadzenia, zaś apele przedsiębiorców o obniżanie tych kosztów jak dotąd nie przynosiły wyraźnych
skutków w postaci redukcji stawek obciążeń.
Podstawowym składnikiem sprzyjającego klimatu inwestycyjnego są postawy i działania miejscowych władz. Niestety, zarówno poziom partnerstwa w kontaktach między urzędem a przedsięTabela 5.1. Ocena ekonomicznych i infrastrukturalnych czynników rozwoju przedsiębiorstwa)
Wyszczególnienie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Średnia

Koszty pracy

3

3

5

4

2

3

5

5

4

3,78

Podaż wykwalifikowanych
pracowników

4

2

4

5

2

2

5

4

4

3,56

Konkurencja ze strony lokalnych
przedsiębiorstw

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2,78

Potencjał lokalnego rynku zbytu

2

4

4

4

3

3

3

1

4

3,11

Lokalne obciążenia podatkowe

3

2

3

4

3

3

3

2

4

3,00

Podaż terenów inwestycyjnych

1

4

3

3

2

2

4

2

4

2,78

Podaż lokali biurowych,
magazynowych itp.

2

4

3

3

4

3

3

1

4

3,00

Pozapłacowe koszty produkcji

1

1

4

4

b.d.

3

3

2

b.d.

2,00

Stan infrastruktury transportowej

1

1

2

5

3

3

3

3

b.d.

2,33

Stan infrastruktury przemysłowej
oferowanych terenów
inwestycyjnych

1

2

3

5

2

2

3

2

b.d.

2,22

Brak planów zagospodarowania
przestrzennego

1

1

3

1

2

2

3

3

b.d.

1,78

a)

Skala ocen: 1 – czynnik istotnie ograniczający rozwój przedsiębiorstwa; 5 – czynnik istotnie stymulujący rozwój
przedsiębiorstwa
b.d. – brak danych
Źródło: wyniki ankiety.
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biorcą oraz stosunek władz lokalnych do inwestorów zagranicznych zostały ocenione przez ankietowanych jako czynniki nie ułatwiające prowadzenia działalności. Średnie wskazań, odpowiednio 3,22
i 3,00, można uznać za poziom neutralny, jednocześnie należy wszakże zauważyć, że wskaźniki te powinny mieć wysokie wartości; w interesie oraz w gestii samorządów powinno być dążenie do ich podniesienia. Także w odniesieniu do poziomu kwalifikacji urzędników odnotowano średnią wskazań
3,22, co oznacza, że przedsiębiorstwa nie wyrażają się pochlebnie o profesjonalizmie pracowników
samorządów. Tymczasem doświadczenia wskazują, że profesjonalne przygotowanie władz lokalnych
czy pozytywne nastawienie do inwestora są warunkiem koniecznym pozyskania inwestycji, a następnie dobrej współpracy35. Szczególnie cenione przez przedsiębiorców są ułatwienia administracyjne,
czyli skracanie czasu oczekiwania na uzyskanie różnego rodzaju pozwoleń, załatwiania formalności.
W analizowanym przypadku dwa przedsiębiorstwa wskazały ten czynnik jako istotnie ograniczający
ich rozwój, ale jednocześnie dwa wskazały jako czynnik istotnie stymulujący ich rozwój. Może to
świadczyć o skrajnie różnych doświadczeniach przedsiębiorców z władzami lokalnych samorządów
i urzędów. Przedsiębiorcy nie tylko oczekują, że urzędnicy nie będą utrudniać pracy i prowadzenia
działalności, ale wprost zaangażują się aktywnie w ten proces, eliminując wszelkie trudności.
Podobną średnią wskazań (2,89) można odnotować w przypadku istnienia praktyk korupcyjnych.
Większość przedsiębiorstw (6 na 9) wskazywała ocenę 3, a więc uznawała ten czynnik za neutralny dla
rozwoju ich firm. Gorszy wynik uzyskały dwa kolejne badane czynniki, tj. działania władz lokalnych
mające na celu promocję regionu oraz egzekwowanie prawa. Promocja regionu jest zwykle postrzegana
przez zlokalizowane przedsiębiorstwa jako rodzaj reklamy również ich produktów i profilu, w związku
z tym brak podejmowania takich działań przez samorządy lokalne jest postrzegany negatywnie. Brak egzekwowania prawa z kolei może być wypadkową nisko ocenianych kompetencji urzędników i braku
chęci brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ale głównym powodem jest raczej niespójność
polskiego prawa, gąszcz często sprzecznych przepisów, nadmierna szczegółowość regulacji i biurokracja36. Czynnikiem, który w opinii przedsiębiorców najsilniej ogranicza prowadzenie działalności, jest
upolitycznienie samorządów lokalnych (średnia wskazań 2,44, przy czym aż trzy firmy określiły ten
czynnik jako istotnie ograniczający rozwój). Kadencyjność rad gmin i zmiana ich politycznej orientacji
nie gwarantują ciągłości działań oraz zwiększają stopień ryzyka inwestycyjnego.
Tabela 5.2. Ocena administracyjno-prawnych czynników rozwoju przedsiębiorstwa)
Wyszczególnienie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Średnia

Stosunek władz lokalnych do
inwestorów zagranicznych

1

1

3

5

5

3

4

1

4

3,00

Działania władz lokalnych mające
na celu promocję regionu

1

2

3

5

3

2

3

2

4

2,78

Poziom partnerstwa w kontaktach
między urzędem a przedsiębiorcą

2

2

2

5

5

2

4

2

5

3,22

Procedury administracyjne

1

1

2

5

3

2

4

3

5

2,89

Poziom kwalifikacji urzędników

3

2

2

5

4

2

3

3

5

3,22

Istniejące praktyki korupcyjne

2

3

3

1

5

3

3

3

3

2,89

Egzekwowanie prawa

2

1

3

4

4

2

3

2

4

2,78

Upolitycznienie samorządów lokalnych

1

1

3

1

4

3

3

3

3

2,44

a)

Skala ocen: 1 – czynnik istotnie ograniczający rozwój przedsiębiorstwa; 5 – czynnik istotnie stymulujący rozwój
przedsiębiorstwa
Źródło: wyniki ankiety.

35

36

38

Dowodzą tego doświadczenia związane z lokalizacją General Motors w Gliwicach czy inwestorów w Tarnowie Podgórnym; zob. B. Domański, Kapitał zagraniczny... op. cit.
Szerzej pisze o tym I. Michałkow, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WSE, Warszawa 2003.

Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło relacji urząd–przedsiębiorca (tab. 5.3). Przedsiębiorstwa,
opisując te relacje, określały częstotliwość danego zjawiska. Odpowiedziom przyporządkowano liczby od 1 (nigdy) do 6 (zawsze). Z analizy wynika, że przedsiębiorstwa generalnie źle oceniają swoje
kontakty z miejscowymi władzami. Najbardziej dokuczliwa w opinii firm jest dowolność interpretowania prawa (tym samym dowolność decyzji administracyjnych) oraz niezrozumiałość i niespójność
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przepisów (średnia wskazań 4,00) . Potwierdza to zatem lansowaną od dawna przez rozmaite konfederacje pracodawców tezę, że dodatkowy impuls rozwojowy dałoby gospodarce polskiej uproszczenie
i ujednolicenie przepisów. Przedsiębiorstwom przeszkadza niejasny podział kompetencji pomiędzy
poszczególnymi ogniwami administracji publicznej (średnia wskazań 3,88), trudno jest im także pozyskać informacje (średnia wskazań 3,86). Różnie postrzegana jest przez przedsiębiorstwa jakość
obsługi w urzędach. Dwie firmy na osiem (z firmy I nie uzyskano informacji) wskazały, iż jakość
przeważnie jest słaba, jednocześnie dwie – że rzadko mają z tym problemy. Oznaczać to może, że jakość obsługi jest zróżnicowana. W opinii przedsiębiorców urzędnicy nie są przygotowani odpowiednio do pełnionych przez siebie funkcji, lecz zaznacza się również, że nie są przekraczane ustawowe
terminy wydawania decyzji, a jeszcze rzadziej, że urzędnicy są aroganccy w stosunku do petentów.
Z badań prowadzonych w Polsce wynika, że ważną rolę odgrywają odpowiednie instytucje i liderzy lokalni, którzy potrafią zdynamizować rozwój regionu, przyciągnąć inwestorów, a następnie zadbać
o właściwą kooperację i pozytywny marketing38.
Tabela 5.3. Ocena kontaktów urząd – przedsiębiorstwoa)
Wyszczególnienie

A

B

C

D

E

F

G

H

Średnia

Niska jakość obsługi w urzędach

2

5

5

4

2

4

4

3

3,63

Częste zmiany na stanowiskach, co
utrudnia realizację projektów

2

6

3

2

2

3

4

2

3,00

Niezrozumiałe i niespójne procedury
administracyjne

3

6

4

6

3

4

4

2

4,00

Brak odpowiedniego przygotowania
urzędników

2

5

4

5

2

3

3

2

3,25

Trudności w uzyskaniu informacji

3

5

4

5

4

3

3

3,86

Dowolność interpretowania prawa,
a tym samym dowolność decyzji
administracyjnych

2

6

5

6

1

4

4

4

4,00

Niejasny podział kompetencji między
organami administracji publicznej,
a także w ramach tej samej instytucji

3

6

5

6

2

3

3

3

3,88

Przekraczanie ustawowych terminów
wydawania decyzji

2

6

3

5

2

2

4

3

3,38

Arogancja ze strony pracowników urzędu

1

5

4

4

1

3

3

2

2,88

a)

Odpowiedziom przyporządkowano wartości liczbowe według zasady: 1 – nigdy, 2 – rzadko, 3 – czasami,
4 – często, 5 – przeważnie, 6 – zawsze
Źródło: wyniki ankiety.
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Przedsiębiorstwa określały częstotliwość danego zjawiska. Odpowiedziom przyporządkowano liczby od
1 (nigdy) do 6 (zawsze).
Piszą o tym G. Gorzelak, B. Jałowiecki, W. Ziemianowicz, W. Roszkowski, T. Zarycki, Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce, CASE/EIRRiL/Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998. Przykładem mogą być tacy
liderzy lokalni, jak R. Chomicz z Kobierzyc, W. Dzikowski z Tarnowa Podgórnego, S. Kracik z Niepołomic,
a jeśli chodzi o instytucje, to Gliwicka Agencja Inicjatyw Gospodarczych i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów (B. Domański, Kapitał zagraniczny... op. cit.).
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Dalsza grupa pytań dotyczyła trudności związanych z rozwojem przedsiębiorstw w regionie
(tab. 5.4). Udzielając odpowiedzi, przedsiębiorstwa określały dane zjawisko przy użyciu skali 1–5,
gdzie 1 oznacza, że trudność jest nieistotna, a 5, że jest kluczowa dla rozwoju przedsiębiorstwa. Najistotniejszym problemem w opinii ankietowanych przedsiębiorstw jest brak terenów pod rozbudowę,
sąsiadujących z istniejącym zakładem. Większość z nich zlokalizowana jest na terenach zurbanizowanych, gdzie możliwości rozszerzenia powierzchni inwestycyjnych są w istocie ograniczone. Sytuację
utrudnia wspominany już brak planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że niedostateczna podaż terenów pod nowe obiekty przemysłowe lub biurowe była rzadko
zgłaszana przez badane przedsiębiorstwa. Problemem zatem nie jest brak terenów w ogóle, ale brak
terenów w bezpośrednim otoczeniu istniejących zakładów. Niejednoznaczne są oceny w sprawie
nawiązania porozumienia z lokalnymi społecznościami czy wysokich cen ziemi. Mieszkańcy zwykle
są zainteresowani powstaniem na ich terenie nowych przedsiębiorstw, które nie tylko podnoszą poziom bogactwa gminy, ale dostarczają miejsc pracy i budują prestiż regionu. Z kolei ceny ziemi nie są
barierą dla firm o znacznych zasobach kapitałowych. Odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw nie
wskazują także, aby samorządy lokalne nie wywiązywały się z zawartych umów – zaledwie jedna firma
wskazywała na kluczowy charakter tej trudności (przy średniej wskazań 2,75). Tak samo oceniona została zawiłość procedur administracyjnych i długi czas oczekiwania na zgodę rozpoczęcia inwestycji.
Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa najbardziej liczą na ułatwienia administracyjne
(średnia wskazań 3,71 z siedmiu firm; tabela 5.5). Wspomniany już gąszcz przepisów i nadmierna
biurokracja krępują działalność i nie pozwalają swobodnie rozwijać się biznesowi. W mniejszym stopniu firmy liczą na wzrost popytu lokalnego (co związane jest raczej z ponadlokalnym zorientowaniem
ich produkcji) oraz na rozwój zaplecza naukowo-badawczego.
Cztery ankietowane przedsiębiorstwa zadeklarowały rozbudowę istniejących zakładów produkcyjnych, dwa planują otwarcie nowych zakładów, jedno przedsiębiorstwo posiada centrum badawczo-rozwojowe, pozostałe nie planują uruchomienia takowego lub nie dają informacji na ten temat.
Oznaczać to może, że przedsiębiorstwa, lokalizując się w Wielkopolsce, szukały przede wszystkim
przewag kosztowych związanych z rynkiem pracy, ale jednocześnie pozostawiają kwestie rozwoju
Tabela 5.4. Trudności związane z rozwojem przedsiębiorstw w regioniea)
Wyszczególnienie

A

B

C

D

E

F

G

H

Średnia

Brak terenów sąsiadujących z istniejącym
zakładem pod jego rozbudowę

3

5

3

1

4

5

1

5

3,38

Brak odpowiednich terenów pod nowe
obiekty przemysłowe lub biurowe

3

1

3

1

3

2

1

2

2,00

Wysokie ceny ziemi

3

4

3

1

4

3

2

3

2,88

Brak planu zagospodarowania
przestrzennego

5

1

3

5

2

3

2

3

3,00

Trudności w nawiązaniu porozumienia
w kwestii inwestycji z lokalną społecznością,
m.in. komitetami mieszkańców

3

2

3

3

4

2

2

2

2,63

Zawiłość procedur administracyjnych
i długi czas oczekiwania na zgodę
rozpoczęcia inwestycji

3

1

3

5

3

2

3

2

2,75

Trudności w egzekwowaniu od władz
lokalnych wynegocjowanych warunków
inwestowania w regionie

1

1

3

4

5

2

3

3

2,75

a)

Skala oceny: 1 – trudność nieistotna dla rozwoju przedsiębiorstwa, 5 – trudność kluczowa dla rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło: wyniki ankiety.
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a)

Tabela 5.5. Oczekiwania firmy względem regionu
Wyszczególnienie

A

B

C

D

E

F

G

Średnia

Wzrost popytu lokalnego

1

1

3

4

3

4

4

2,86

Lepsze zaplecze naukowo-badawcze

1

1

3

3

4

3

2

2,43

Ułatwienia administracyjne

3

2

4

5

4

4

4

3,71

a)

Skala oceny: 1 – czynnik nieistotny dla rozwoju przedsiębiorstwa, 5 – czynnik kluczowy dla rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło: wyniki ankiety.

technologicznego w zakładach macierzystych. Tylko jedno przedsiębiorstwo zgłosiło zamiar otwarcia
centrum logistycznego i jedno zamiar utworzenia centrum obsługi finansowej korporacji.
Z ocen powyższych można wyciągnąć wnioski odnośnie do zadań, które powinien spełnić nasz region w dążeniu do dalszego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także utrzymania
przedsiębiorstw już istniejących i ich rozwoju. Podstawowe zadania to:
– poprawa stanu technicznego układów komunikacyjnych regionu,
– poprawa połączeń wewnątrzregionalnych, zwłaszcza w relacji do obszarów peryferyjnych,
– poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych, zwłaszcza uregulowania spraw własnościowych
i aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego,
– poprawa połączeń autostradowych i lotniczych,
– rozwój transportu śródlądowego,
– rozwój współpracy nauki i gospodarki,
– dostosowanie programów edukacyjnych i organizacji kształcenia w różnych formach do potrzeb
gospodarki.
Są to zadania bardzo ważne w świetle ogólnej diagnozy stanu województwa wielkopolskiego. Ich
potwierdzenie zawiera się również w omówionych wyżej opiniach badanych firm. Realizacja tych zadań jest wręcz niezbędna w aspekcie wyzwań, przed którymi stoi Wielkopolska. Oto najważniejsze
wyzwania:
– minimalizacja rozwarstwienia wewnątrzregionalnego (gospodarczego i społecznego),
Tabela 5.6. Zamierzenia przedsiębiorstw w zakresie kierunków i form rozwoju działalności w Wielkopolsce
Firma

Rozbudowa
istniejącego
zakładu
tak

nie

Uruchomienie
nowego zakładu
produkcyjnego
tak

nie

Otwarcie
centrum
logistycznego
tak

A

x

x

B

x

x

x

C

i.p.

i.p

i.p

D

x

i.p.

i.p

nie

Utworzenie centrum
obsługi finansowej
korporacji
tak

x

x

i.p

i.p

x

nie

Uruchomienie
centrum
badawczego
tak

nie

x

x

x

x

i.p

i.p

x

i.p
x

E

x

x

x

F

x

x

x

x

x

G

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H

x

I

i.p

i.p

i.p

i.p

i.p

i.p

x

i.p

x

i.p

i.p

i.p

i.p. – informacje poufne
Źródło: wyniki ankiety.
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– wzrost innowacyjności gospodarki, w tym wzrost udziału przedsiębiorstw sektora wysokich tech-

nologii,
– utrzymanie hierarchicznej i wielofunkcyjnej struktury urbanistycznej,
– rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej.
Jeśli chodzi o relacje regionu i przedsiębiorstw zagranicznych, to zasadnicze znaczenie ma tworzenie i wykorzystanie efektu mnożnikowego tych przedsiębiorstw, a więc generowanie sieci powiązań
kooperacyjnych, uruchamianie pochodnego zatrudnienia i kształtowanie image regionu jako obszaru
nowoczesnej gospodarki.
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6. Oddziaływanie przedsiębiorstw na regionalny rynek pracy
6.1. Uwagi wstępne
W niniejszej części opracowania podjęto próbę określenia oddziaływania grupy dziewięciu badanych przedsiębiorstw na wielkopolski rynek pracy. Przeprowadzona analiza, odpowiednio do przyję39
tej w literaturze przedmiotu klasyfikacji efektów BIZ na rynku pracy , obejmuje następujące zagadnienia:
1. bezpośrednie efekty ilościowe inwestycji zagranicznych na rynku pracy w Wielkopolsce,
2. bezpośrednie efekty jakościowe, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzeń, szkoleń kadry, wydatków socjalnych,
3. efekty pośrednie (ilościowe i jakościowe), uwzględniające oddziaływania BIZ na rozwój firm
współpracujących i na rynki lokalne,
4. opinie przedsiębiorstw zagranicznych dotyczące warunków własnego rozwoju oraz rozwoju rynku
pracy w Wielkopolsce.

6.2. Bezpośrednie efekty ilościowe
Badane przedsiębiorstwa należą do sektora dużych przedsiębiorstw. Rozpiętość skali zatrudnienia
w badanej grupie firm jest znaczna i waha się od 250 osób do 7300 osób. Spośród dziewięciu badanych firm pięć charakteryzuje się zatrudnieniem powyżej 1000 osób (tab. 6.1).
Struktura zatrudnienia w badanej grupie firm, pod względem typu umów o pracę, jest słabo zróżnicowana, we wszystkich dominuje zatrudnienie na pełen etat (od 93 do 100% załogi). Tak wysoki
udział zatrudnionych na pełen etat jest z punktu widzenia pracowników korzystny, ze względu na
trwałość i pewność zatrudnienia. Wysoki procent stałych pracowników gwarantuje także stabilizację
zespołu kadry pracowniczej w firmie oraz ciągłość procesu wzrostu wydajności pracy. Pozostałe formy zatrudnienia są wykorzystywane w zdecydowanie mniejszym zakresie. Należą do nich: leasing
pracowniczy, umowy zlecenia, praca na część etatu.
Analiza zmian zatrudnienia wskazuje na pozytywny ilościowy wpływ inwestorów zagranicznych
na rynek pracy. Z danych przekazanych przez firmy wynika, że tylko w jednej z nich saldo dotychczasowych zmian w zatrudnieniu jest ujemne. Jeśli zaś chodzi o skalę rotacji pracowników, to tylko
w jednym z badanych przedsiębiorstw przeciętne roczne zmiany zatrudnienia są duże (przekraczają
1/4 zatrudnionych). Dużej liczbie zwolnień towarzyszy tu jeszcze większa liczba zatrudnień, przy
czym przepływy te dotyczą pełnych etatów. W pozostałych firmach relacja wielkości przepływów do
wielkości zatrudnienia jest znacznie niższa, co może sugerować, że przedsiębiorstwa realizują politykę stabilizacji zatrudnienia.
Tabela 6.1. Zatrudnienie w badanych firmach w 2006 r.
Zatrudnienie

Firma
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ogółem

4594

1042

624

1631

4325

504

795

250

7252

w tym: na pełen etat

4593

1029

620

1608

4295

498

795

230

7163

Źródło: wyniki ankiety.
39

J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne, Ekonomista, 5/2000, s. 649.
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Zagadnieniem zasługującym na uwagę jest skala i przyczyny redukcji pracowników w badanych
przedsiębiorstwach. Zdecydowana większość tych firm powstała poprzez przejęcia już istniejących
przedsiębiorstw, w drodze prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Ma to istotne znaczenie dla zmian
w poziomie zatrudnienia w tych zakładach pracy, bowiem realizacja inwestycji bezpośrednich w drodze przejęcia lub fuzji pociąga za sobą przynajmniej w początkowym okresie racjonalizację zatrudnienia i likwidację części miejsc pracy. Z inną sytuacją mamy do czynienia w inwestycjach typu greenfield,
gdzie zatrudnianie powstaje niemalże od zera.
Z uzyskanych informacji wynika, że w pięciu podmiotach miała miejsce redukcja zasobu pracy na
początku funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Jeśli chodzi o przyczyny redukcji zatrudnienia, to tylko trzech z ośmiu wypowiadających się
powiązało wstępną redukcję zatrudnienia z prywatyzacyjną restrukturyzacją zasobu pracy, wskazując
jednocześnie na zmiany technologiczne i/lub rezygnację z wybranych aktywności na rzecz outsourcingu
(tab. 6.2). Oznacza to, że nadwyżka zatrudnienia w poprzednim okresie działalności przejętych
przedsiębiorstw nie była zjawiskiem powszechnym. Początkowa redukcja była związana raczej
z dwiema wymienionymi wyżej przyczynami i świadczyła o obniżce kosztów oraz koniecznym dostosowaniu technologicznym. Wniosek ten potwierdza największa liczba wskazań co do przyczyn zmian
w zatrudnieniu w związku ze zmianą (rozwojem lub redukcją) profilu produkcji i okresowymi wahaniami wolumenu produkcji.
Jeśli chodzi o przyczyny wzrostu zatrudnienia, to w pewnym zakresie są one tożsame z przyczynami
redukcji i generalnie stanowią wyraz ulepszania struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W ankiecie uzyskano najwięcej wskazań mówiących o tym, że wpływ na wzrost zatrudnienia miał zasadniczo
rozwój przedsiębiorstwa, który wiązał się z możliwościami sprzedaży produkcji oraz generalną strategią
firmy jako filii systemu korporacji międzynarodowej. W szczególności podkreślano rozwój profilu produkcji. Wspomniano tu także o wpływie wzrostu wymagań kompetencyjnych w stosunku do pracowników i o potrzebie zatrudnienia specjalistów danej dziedziny. Przyczyną wzrostu zatrudnienia, głównie
pracowników bezpośrednio produkcyjnych, było również rozszerzenie wolumenu produkcji.
Wśród dziewięciu ankietowanych firm osiem wskazało na chęć zatrudnienia nowych pracowników
w obecnym lub najbliższym roku, a w jednej z nich sugerowano wymianę pracowników, bez zmiany
ogólnej liczby zatrudnionych. Pozytywną informacją jest to, iż firmy nadal planują zatrudnienie
w większości lub całości na pełen etat w skali proporcjonalnej do wielkości spodziewanych wyników. Otrzymane informacje o ilości i planowanej formie zatrudnienia pochodzą z pięciu firm (tab.
6.3).
Na uwagę zasługują okoliczności wskazywane jako bariery wzrostu zatrudnienia. Mają one różny
charakter. Z uzyskanych informacji wynika, że firmy nie widzą bariery wzrostu zatrudnienia w braku
środków finansowych, a także w niepewności co do przyszłości firmy i ogólnej sytuacji gospodarczej
kraju. Najistotniejszą natomiast barierą w ocenie wszystkich ankietowanych przedsiębiorstw jest wysoki koszt pracy, w tym świadczeń socjalnych. Nawiasem można dodać, że podobne stanowisko w tej
sprawie jest wielokrotnie prezentowane przez związki pracodawców. Na uwagę zasługuje także fakt,
iż barierą wskazaną najliczniej, jako „bardzo poważna bariera”, są trudności w znalezieniu pracownika o wymaganych kwalifikacjach. Świadczy to o niespełnieniu wymagań kwalifikacyjnych przez regioTabela 6.2. Przyczyny wzrostu i redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach (liczba wskazań)
Przyczyna

Zatrudnienie

Redukcja

Prywatyzacyjna restrukturyzacja zasobu pracy

1

3

Zmiany technologiczne

4

4

Zmiany (rozwój lub redukcja) profilu produkcji

7

5

Okresowe zmiany wolumenu produkcji

5

5

Rezygnacja z wybranych aktywności na rzecz outsourcingu

1

4

Źródło: wyniki ankiety.
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Tabela 6.3. Planowany wzrost zatrudnienia w okresie 2006–2007
Firma

A

B

D

F

G

Ogółem

805

49

60

123

60

Pełen etat

805

49

b.d.

120

b.d.

Część etatu

b.d.

Inna forma (w tym np.
umowy zlecenia, leasing)

b.d.

b.d.
3

b.d.

b.d. – brak danych
Źródło: wyniki ankiety.

Tabela 6.4. Bariery tworzenia nowych miejsc pracy (liczba wskazań)
Bariera

Bardzo
poważna

O przeciętnym
Bez znaczenia Trudno ocenić
znaczeniu

Brak środków finansowych

2

Wysoki koszt pracy dla pracodawcy,
wysokie świadczenia socjalne

7

Trudności w znalezieniu pracownika
o wymaganych kwalifikacjach

5

Niepewność co do przyszłości firmy
Niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej

1

5
1

2

1

1

5

2

5

1

Źródło: wyniki ankiety.

nalny i lokalny rynek pracy i jest dość ostrym sygnałem niezadowalającej jakości kapitału ludzkiego
w regionie. Pozostałe bariery wymieniane jako bardzo poważne to: niska elastyczność prawa pracy,
mało elastyczne uregulowania dotyczące czasu pracy pracowników, niższy wskaźnik produkcji na jednego zatrudnionego w porównaniu do firm w Unii Europejskiej.
W procesie zatrudniania i przepływów na rynku pracy ważne są metody przekazywania i poszukiwania informacji o podaży i popycie na pracę. W tej dziedzinie stosowanych jest kilka standardowych
metod, a pojawianie się nowych uzależnione jest od rozwoju nośników informacji i dostępu do nich.
W tabeli 6.5 zamieszczono znane już metody poszukiwania pracowników. W ankiecie pytano też
o inne metody stosowane w firmie. Wskazane przez firmy metody poszukiwania pracowników to targi pracy organizowane przez organizacje studenckie w uczelniach, a dla pozyskiwania wewnętrznego
pracowników, w ramach filii, ogłoszenia w zakładzie pracy. Natomiast wśród standardowych metod
najczęściej wykorzystywana jest prasa lokalna i ogólnokrajowa, a także sieć Internetu i własna baza
osób. Warto też zwrócić uwagę na to, że jedną ze ścieżek dostępu do zatrudnienia w badanych firmach
jest rekrutacja stażystów i praktykantów (pięć na dziewięć wskazań). Przy poszukiwaniu pracowników firmy rzadziej korzystają natomiast z agencji pośrednictwa pracy i biur karier, chociaż te ostatnie
zostały w tym celu utworzone i są nadal wspierane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Najwyższa liczba
wskazań w tej dziedzinie dotyczy braku wykorzystania metody polecenia osób przez już zatrudnionych w firmie, a także tzw. sieci znajomości40.
40

Warto dodać, że istnieje pod tym względem wyraźna rozbieżność pomiędzy rekrutacją w małych i dużych firmach. W firmach małych (np. zakład osoby fizycznej) o zatrudnieniu decydują głównie powiązania koleżeńskie. Występuje tu najwyższa efektywność tej formy zatrudnienia, choć jest ona tylko jedną z kilku
najczęściej stosowanych (poza nią wykorzystuje się pośrednictwo Powiatowych Urzędów Pracy, zatrudnienie praktykantów). Według badania pt.: Dostosowanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców powiatów ostrowskiego,
krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego do wymogów regionalnego rynku pracy, w: K. Bondyra (red.), Pracodawcy kontra nauczyciele? Dostosowanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców powiatów ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego do wymogów regionalnego rynku pracy, Wyd. WSB, Poznań 2006, ss. 169–242.
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Tabela 6.5. Metody poszukiwania pracowników (liczba wskazań)
Niezbyt
często

Nigdy

1

5

1

Poprzez agencje zatrudnienia

2

6

1

Poprzez biura karier

2

6

1

5

3

6

3

Metoda
Za pośrednictwem urzędu pracy

Poprzez ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej

Za każdym Często, ale nie za
razem
każdym razem
1

2

Poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej
Poprzez ogłoszenia radiowe
Poprzez ogłoszenia w Internecie

9
4

2

Wykorzystując sieci znajomości

3

6

Korzystając z polecenia osób już zatrudnionych w firmie

3

6

4

2

5

4

Korzystając z bazy danych osób, które same złożyły
oferty pracy w firmie
Przyjmując stażystów, praktykantów

2

3

1

Źródło: wyniki ankiety.

Charakterystyczna dla ankietowanych firm jest wielostopniowa procedura rekrutacji. W zależności od typu produkcji i stanowiska postępowanie bywa mniej lub bardziej złożone. Dość popularną
metodą jest tzw. Assesment Center, która pozwala ocenić kandydatów pod kątem takich kryteriów, jak
komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, inicjatywa. Metoda Assesment Center jest zwykle fragmentem procesu selekcji i jest uzupełniana innymi formami kontroli umiejętności. Są to m.in. zadania praktyczne, pytania testowe dotyczące treści pracy, testy kompetencyjne, egzaminy językowe.
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji we wcześniejszych etapach, zapraszani są na
rozmowę kwalifikacyjną, czasami wieloetapową, z udziałem przedstawicieli managementu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż pracownicy w badanych firmach są zwykle zatrudniani na pełen etat, konieczność gruntownej weryfikacji kandydatów wydaje się oczywista. Firmy przykładają do tego fragmentu procesu kadrowego niezwykłą wagę, nie szczędząc czasu i wysiłku dla pozyskania odpowiednich
pracowników, a proces rekrutacji stanowi jeden z kluczowych elementów polityki zarządzania kadrami.
Badane firmy nie udzieliły ścisłej odpowiedzi w sprawie planów redukcji zatrudnienia w najbliższych pięciu latach. Zwrócono natomiast uwagę, że gdyby następowały zwolnienia pracowników, to
byłyby brane pod uwagę następujące kryteria:
– nieodpowiedni poziom kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa),
– osiągnięcie wieku emerytalnego,
– likwidacja funkcji w zakładzie, ale przyjęcie do pracy w innych działach (zwolnienia wewnętrzne),
– likwidacje pewnych funkcji (zwolnienia zewnętrzne).
Wszystko to mogłoby dawać podstawę do nowych zatrudnień i w efekcie służyć doskonaleniu zatrudnienia w firmach.

6.3. Bezpośrednie efekty jakościowe
Zmiany jakościowe zatrudnienia wiążą się przede wszystkim z poziomem wykształcenia pracowników i popytem na określone kategorie wykształcenia. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w czterech na osiem firm występuje przewaga zatrudnienia o charakterze zawodowym. Zatrudnieni z wykształceniem zawodowym i średnim mają z kolei przewagę już w siedmiu przypadkach. Natomiast
w ośmiu firmach zatrudnienie osób z wykształceniem wyższym nie przekracza 40%, z wyjątkiem
dwóch firm, w których pracownicy z tym poziomem wykształcenia mają zdecydowaną przewagę, co
ilustruje również udział tej grupy w przyjęciach do pracy (ryc. 6.1).
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Źródło: wyniki ankiety.

Zasadniczym elementem strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest wzrost wydajności pracy. Kraje transformacji ustrojowej charakteryzują się niższym poziomem wydajności pracy w stosunku do krajów rozwiniętych, w których zastosowane rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne
znacznie podniosły próg wydajności. Filie spółek zagranicznych, aby uzyskać korzyść z inwestycji bezpośredniej, muszą podnieść wydajność pracy, po to by zmniejszyć różnicę w stosunku do kraju pochodzenia. Znanym narzędziem w takich działaniach jest realizowanie permanentnych szkoleń. Ponadto
szkolenia kadry wywołują efekty pośrednie. Są to przenikające do kooperujących firm wzorce organizacji i zarządzania. Pracownicy zwalniani lub odchodzący z firm zagranicznych, a przechodzący do
firm krajowych przenoszą nabytą wiedzę i doświadczenia. Ponadto przedsiębiorstwa zagraniczne,
rozwijając powiązania z dostawcami z kraju (regionu) goszczącego, mogą wpływać na ich poziom
działalności, a w tym poziom organizacji pracy.
Odpowiedzi ankietowanych spółek potwierdziły, iż firmy dbają o przygotowanie pracowników do
wykonywania bardziej skomplikowanych zadań. W ramach szkoleń firmy rozwijają także koncepcję
empowermentu, tj. uprawomocnienia pracownika w miejscu pracy, i w ten sposób pobudzają jego kreatywność. Typy szkoleń, silnie zróżnicowane ze względu na profil produkcji, podnoszące kwalifikacje,
specjalistyczne, daleko wybiegają poza kategorie szkoleń o charakterze obowiązkowym, czyli związanych z kodeksem pracy. Pod tym względem firmy zagraniczne znacznie przekraczają wskaźniki dla
firm krajowych, a zwłaszcza małych firm. W Wielkopolsce tylko co druga mała firma przeprowadza
szkolenia poza kodeksem pracy. We wszystkich badanych firmach liczba szkoleń, które mają charakter permanentny, sięga nawet 1164 rocznie, a przeciętnie wynosi 350 szkoleń rocznie. Wysoką częstotliwość realizowanych szkoleń potwierdza również ilość szkoleń przypadająca na jednego pracownika. I tak, w sześciu z dziewięciu badanych firm ilość ta jest wyższa od 1, przy czym w dwóch
z sześciu firm, które udzieliły informacji, sięga ona powyżej 5 szkoleń na pracownika.
Faktem jest, że przedsiębiorstwa, wraz z rozwojem, przeznaczają na szkolenia coraz więcej środków (ryc. 6.5). Świadczy to o dwóch zjawiskach. Firmy organizują coraz droższe szkolenia i kształcą
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coraz większą grupę pracowników. Ponadto wśród szkolonych są także osoby zwalniane. Wybrane
firmy, wzmacniając pozycję zwalnianych pracowników na rynku pracy, oferują udział w darmowych
szkoleniach w firmie przed opuszczeniem zakładu.
Rozszerzeniem analizy efektów jakościowych może być uwzględnienie powiązań firmy z rynkiem
pracy najmłodszych pracowników. Z ankiety wynika, że badane przedsiębiorstwa są zaangażowane
w organizowanie praktyk i staży dla kandydatów do zatrudnienia. Osoby te są rekrutowane przez firmę samodzielnie lub za pośrednictwem Urzędu Pracy. Po zakończeniu stażu w firmach, które udzieliły informacji, tj. sześciu firmach, pracę znalazło w nich od 20 do 40 osób.
Wyniki ankiety potwierdzają pozytywne opinie co do poziomu płac, a jeśli chodzi o dynamikę płac
w okresie 2000–2005, to we wszystkich firmach płace pracowników umysłowych charakteryzowała
tendencja wzrostowa, zaś w grupie pracowników fizycznych płace rosły w przeważającej większości
(był tylko jeden przypadek spadku).
Kwestie zasobów ludzkich w firmie są jedną z najważniejszych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa. W badanych firmach opieka nad pracownikiem nie jest ograniczona do spraw wynagrodzenia. Charakterystyczne dla tych przedsiębiorstw jest to, że prowadzą one kosztowną, w relacji do
firm krajowych, politykę socjalną. Wynika to z dwóch przyczyn. Po przejęciu przedsiębiorstwa
przez nowego właściciela, w sytuacji wdrażania nowych zasad organizacji pracy i dokonywania redukcji zasobu pracy, konieczna jest akceptacja przez pracowników nowych warunków pracy i integracja z firmą, wykonywanym zadaniem czy projektem. Dlatego niezbędne jest zapewnienie dobrej
opieki socjalnej, która pełni funkcję narzędzia służącego podnoszeniu efektywności pracy41. Drugą
przesłanką przeznaczania wysokich kwot na programy socjalne dla pracowników jest stosowana
przez korporacje ponadnarodowe koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Według jednej z definicji modelu społecznej odpowiedzialności, firma ponosi odpowiedzialność ekonomiczną, prawną, etyczną, dobrowolną, przed właścicielami, pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną, organizacjami rządowymi i pozarządowymi42. Firmy międzynarodowe,
stosując koncepcję społecznej odpowiedzialności, wnoszą praktykę prowadzenia działań prospołecznych, powodując modyfikowanie środowiska lokalnego firm, bowiem stosowanie „wewnątrzzakładowej opieki socjalnej” jest wzorcem postępowania dla firm krajowych. Wzorce te są szczegól-

41

42
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T. Stryjakiewicz (red.), Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie Glaxo
SmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu... op. cit., s. 49.
A.B. Carroll, A Three-Dimensionnal Ceptual Model of Corporate Performance, Academy of Managemant Review,
1979, Vol 4, No 4, ss. 499–500.

nie istotne dla krajów rozwijających się, w których ograniczono lub wycofano politykę w zakresie spraw
społecznych w przedsiębiorstwach.
Podejmowanie inicjatywy prospołecznej względem pracowników i regionu jest drogą do uzyskania
dobrej opinii na nowych rynkach, wśród społeczności lokalnych. Nowe firmy są zainteresowane istnieniem przychylnego mikrootoczenia w kraju goszczącym (por. zamieszczoną dalej tab. 6.9). Stosowanie wspomnianych zasad przez inne przedsiębiorstwa umożliwia im sprawne działanie z korzyścią
dla otoczenia43.
Badane firmy przeznaczają rocznie na cele działalności socjalnej przeciętnie około 500 tys. zł. Są
to głównie wydatki na pożyczki dla pracowników, wypoczynek, dofinansowanie nauki. W dwóch (D
i E) firmach wydatki te są wyraźnie wyższe, zaś dodatkowo w firmie D jest bardzo wysoki wskaźnik
wydatków w przeliczeniu na zatrudnionych.

6.4. Efekty pośrednie
Efekty pośrednie wyrażają się we wzroście zatrudnienia w firmach współpracujących, a więc u dostawców i kooperantów. Niestety w przeprowadzonym badaniu nie uzyskano informacji, które pozwoliłyby taki efekt zidentyfikować i skwantyfikować. Można tylko domniemywać, biorąc pod uwagę dane
o regionalnych dostawcach badanych firm (por. rozdział następny tej pracy), że efekt taki występuje44.
Można też zakładać, iż efektem pośrednim działalności firm zagranicznych jest wzrost popytu lokalnego związany z uzyskiwanymi dochodami z pracy zatrudnionych w tych firmach. Jest to o tyle
istotne, że szczególną cechą zatrudnienia w firmach zagranicznych jest relatywnie wysoki poziom wynagrodzeń. Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach zagranicznych otrzymują, średnio biorąc,
wyższe płace niż przeciętnie w kraju, szybszy jest również wzrost płac. Wiąże się to z podnoszeniem
poziomu kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) przekładających się na wzrost wydajności45.
Bardziej uchwytne od powyższych pośrednich efektów ilościowych wydają się pośrednie efekty jakościowe. Zaliczyć tu należy modelowe oddziaływanie bezpośrednich inwestorów zagranicznych
w zakresie kształcenia kadr, współpracy ze szkolnictwem, a także postępowanie w procesie rekrutacji
pracowników i pomocy osobom zwalnianym z pracy.
Przedsiębiorstwa zagraniczne – dzięki wprowadzeniu nowych wzorców i metod organizacji
i zarządzania oraz nowych technologii – odgrywają istotną rolę w podnoszeniu jakości regionalnego
rynku pracy. Poprzez „efekt demonstracji” uczą firmy krajowe nowatorskiego postępowania. Przyczyniają się też do płynnego przepływu zasobów pracy, zwiększając elastyczność rynku pracy.
Metody rekrutacji, które stosowane są w firmach pochodzenia zagranicznego, wnoszą cenny zasób
wiedzy do każdej gospodarki kraju goszczącego. Sposoby selekcji pracowników są mocną stroną tych
przedsiębiorstw i są one zwykle kopią metod stosowanych w firmach macierzystych, a poprzez „efekt
demonstracji” trafiają na grunt przedsiębiorstw krajowych.
O pozytywnej roli inwestora zagranicznego jako pracodawcy świadczą też stosowane metody pomocy zwalnianym pracownikom. Są to:
– outplacement (zwolnienia monitorowane),
– darmowe szkolenia,
– udzielanie rekomendacji.
Najbardziej powszechną formą pomocy, w świetle prowadzonego badania, okazuje się udzielanie
rekomendacji (sześć wskazań). Nieco rzadziej stosowane są darmowe szkolenia (cztery wskazania)
oraz outplacement (trzy wskazania). Korzyści, które wynikają z przeprowadzania redukcji zatrudnienia
przy zastosowaniu różnych form wsparcia, są dość trudne do wyliczenia w postaci określonych kwot.
43
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Więcej na ten temat w: G. Zasuwa, Społeczna odpowiedzialność wybranych przedsiębiorstw, w: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 7/2005, ss. 315–324.
Wskazują nań zresztą szczegółowsze badania dotyczące firmy GSK. Por. pracę zbiorową pod red. T. Stryjakiewicza, Wpływ inwestorów... op. cit.
A.S. Bedi, A. Cieślik, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozpiętości płacowe w Polsce, Gospodarka Narodowa
11–12/1999, s. 46.
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Ich głównym efektem jest ochrona wizerunku danej firmy. Dla przykładu, przeprowadzenie outplacementu zmniejsza niepokoje wśród załogi i pomaga w uzyskaniu akceptacji przeprowadzonych zmian.
Brak negatywnej reakcji lub jej zminimalizowanie po stronie pracowników występuje dzięki wspomnianym ułatwieniom, jakie oferuje pracownikom program osłonowy. Dodatkowe korzyści, wynikające z zastosowania outplacementu, polegają na:
– powstawaniu (utrzymaniu) poczucia bezpieczeństwa i lojalności w stosunku do starego pracodawcy,
– łagodzeniu negatywnych emocji towarzyszących procesowi restrukturyzacji placówki,
– minimalizowaniu zagrożeń powstania otwartych konfliktów, strajków, spraw sądowych,
– ograniczaniu spadku wydajności najlepszych pracowników, którzy także są niepewni swojej
przyszłości,
– pomocy w utrzymaniu dobrego wizerunku wśród pracowników zachowujących miejsca pracy.
Osoba, która ma zostać zwolniona, poprzez program zwolnień monitorowanych otrzymuje pomoc
w przygotowaniu się do szukania nowego miejsca pracy. W ramach pomocy pracownikowi powinno
być udzielone takie wsparcie, jak: przygotowanie niezbędnych dokumentów, ocena potencjału zawodowego, trening umiejętności prezentacji własnej osoby, wsparcie psychologa, szkolenia pozwalające
na nabycie nowych kwalifikacji. Działania te zwiększają szanse znalezienia nowego zajęcia.
Pozostałe wymieniane przez respondentów formy pomocy zwalnianym pracownikom polegają na
propozycji przeniesienia do innego obszaru firmy, udzielenia dodatkowych odpraw finansowych
i pierwszeństwa przy ponownym zatrudnieniu.
Efekty pośrednie działania firm zagranicznych na rynku pracy wiążą się ponadto z ich współpracą
z sektorem szkolnictwa. Przeprowadzona ankieta dała tu ciekawe wyniki (tab. 6.6). Na pytanie, czy
firma współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi, wyższymi, Izbami Rzemieślniczymi, w zakresie kształcenia lub pozyskiwania absolwentów, wszyscy respondenci odpowiedzieli twierdząco.
Wspomniana współpraca sprowadza się głównie do udziału w targach edukacyjnych i targach pracy,
udzielaniu gościnnych wykładów w uczelniach, współpracy z biurem karier, tworzenia specjalistycznych klas (jest to związane z zapotrzebowaniem na dany typ specjalistów), organizowania przyzakładowych warsztatów szkolnych i współpracy z placówkami kształcenia o charakterze zawodowym. Organizowanie przyzakładowych warsztatów szkolnych ma ogromną zaletę. Jest nią
udostępnienie najnowszych maszyn, oprogramowania i urządzeń służących do produkcji. Również
powszechnie przedsiębiorstwa zagraniczne biorą udział w programach praktyk, staży, stypendiów,
pozyskując w ten sposób najlepszych absolwentów.
Jeśli chodzi o umiejętności i kwalifikacje kandydatów do pracy, zwłaszcza absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych, to ocena nie jest jednoznaczna. Na pytanie, czy oczekiwania pracodawców pokrywają się ze zdolnościami kandydatów do zatrudnienia, menedżerowie czterech firm
wskazali, że się pokrywają, trzech, że raczej się nie pokrywają, oraz jednej – że zdecydowanie się nie
pokrywają (jedno wskazanie – „trudno ocenić”). Równocześnie badania wskazują, że nie wszystkie
analizowane firmy znają rządowy program „Pierwsza praca”, uruchomiony w 2004 r., raczej nie koTabela 6.6. Formy współpracy firm ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Rodzaj przedsięwzięcia

Liczba wskazań

Specjalistyczna klasa, przyzakładowe warsztaty szkolne

4

Udział w targach edukacyjnych, targach pracy

5

Współpraca w zakresie rekrutacji stażystów/praktykantów, obustronna informacja
o potrzebach rekrutacyjnych i zainteresowaniu studentów

2

Gościnne wykłady, współpraca z Biurem Karier

5

Praktyki, staże, stypendia

4

Sponsoring

1

Źródło: wyniki ankiety.
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rzystają z dotacji PUP przyznawanych z racji zatrudniania absolwentów . Tylko w dwóch na dziewięć
firm odpowiedziano, że program jest znany i że z niego korzystano, zatrudniając część osób po zakończeniu stażu absolwenckiego.

6.5. Ocena regionalnego rynku pracy w świetle potrzeb inwestorów
zagranicznych
Stan regionalnego rynku pracy ma istotny wpływ na możliwości rozwoju firmy w dziedzinie kapitału ludzkiego. Opinie przedsiębiorstw dotyczące sytuacji na regionalnym rynku pracy charakteryzowała znaczna rozbieżność. Według czterech z dziewięciu badanych podmiotów sytuacja na rynku pracy jest postrzegana jako niedobra (użyto określeń „bardzo zła” lub „raczej zła”), a w kolejnych
czterech jako „dobra” („raczej dobra” lub „bardzo dobra”); jedno wskazanie dotyczyło opcji „trudno
powiedzieć”. W uzasadnieniu odpowiedzi przytaczano następujące stwierdzenia:
– istnieją problemy ze znalezieniem wysoko kwalifikowanych pracowników o profilach technicznych i specjalistycznych, mimo wysokiej stopy bezrobocia i mimo tego, że jest sporo uczelni
i znaczna liczba absolwentów,
– występuje duża podaż absolwentów specjalności marketingowych, a trudności dotyczą stanowisk
kierowniczych związanych z tą działalnością,
– powszechnie uważana za dobrą znajomość języka angielskiego często się nie potwierdza.
Z drugiej strony uzasadnienie pozytywnego stanu rynku pracy w Wielkopolsce dotykało zagadnień
najważniejszych, tj. chłonności rynku pracy. Stwierdzono, że:
– na terenie Wielkopolski działa wiele firm, które dają pewne miejsca pracy,
– położenie geograficzne (bliskość zachodniej granicy) umożliwia i ułatwia zagranicznym inwestorom lokowanie się w tym regionie, co w rezultacie daje dość duże możliwości zatrudnieniowe,
– występuje bliskość wielu szkół (zawodowych, uczelni wyższych) o zróżnicowanym profilu.
W ocenie sytuacji na rynku pracy liczy się zaangażowanie władz samorządowych. Na pytanie: „Czy
lokalne władze samorządowe (gminne i powiatowe) skutecznie przeciwdziałają bezrobociu i podnoszą wartość kapitału ludzkiego w regionie?”, wskazano osiem odpowiedzi o negatywnym charakterze („raczej nie”).
Kolejnym czynnikiem charakteryzującym bliżej sytuację na rynku pracy w regionie jest jakość kapitału ludzkiego. Respondenci, w ocenie od 1 (najgorzej) do 5 (najlepiej), brali pod uwagę umiejętności,
kwalifikacje i predyspozycje kandydatów do pracy, z którymi mieli kontakt w przeszłości. Najwyższa
średnia ocena przypadła znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym oraz zadowalającemu poziomowi wyników w nauce wśród kandydatów.
Świadomość jakości kandydatów zgłaszających ofertę zatrudnienia jest wtedy istotna, gdy równolegle możemy poznać oczekiwania pracodawców w tym względzie. Tylko w dwóch przypadkach
ocena bieżącej sytuacji była lepsza od formułowanych oczekiwań; dotyczyło to dobrej oceny na
dyplomie/świadectwie ukończenia uczelni/szkoły oraz znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym. Największe rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a oczekiwaniami istnieją
w grupie umiejętności dotyczących stanowisk dla pracowników wykwalifikowanych. Są to: znajomość jednego języka obcego i znajomość obsługi komputera w stopniu zaawansowanym.
Na pytanie, czy łatwo znaleźć pracownika na rynku pracy przy takiej ocenie ich cech, w pięciu firmach wskazano odpowiedź „raczej nie”, a w jednym przypadku wskazano, że trudności nie pojawiają
się przy poszukiwaniu pracowników niewykwalifikowanych. Natomiast trzy firmy nie doświadczyły
trudności w poszukiwaniu pracowników.
Pracodawcy w grupie ankietowanych firm udzielili także odpowiedzi na pytanie dotykające zagadnienia konkurencji płacowej rodzącej się wraz z otwieraniem się kolejnych rynków pracy w państwach
Unii Europejskiej (tab. 6.8).
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Z posiadanych informacji wynika, że firmy nie wykorzystują w tej formie programów staży absolwenckich finansowanych przez budżety samorządowe.
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Tabela 6.7. Ocena pracowników w opinii pracodawców
Średni poziom wagi Średnia ocena
oczekiwanych cech posiadanych cech Różnica
pracowników
pracowników

Kategoria
Doświadczenie zawodowe (ogólnie)

3,3

2,9

0,4

Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

3,3

2,4

0,9

Ukończenie renomowanej uczelni/szkoły

3,2

3,1

0,1

Dobre oceny na dyplomie/świadectwie ukończenia
uczelni/szkoły

3,0

3,5

–0,5

Ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów, szkoleń

3,3

3,1

0,2

Znajomość jednego języka obcego

4,8

3,0

1,8

Znajomość kilku języków obcych

3,2

2,0

1,2

Znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym

3,8

4,1

–0,3

Znajomość obsługi komputera w stopniu zaawansowanym

3,7

2,5

1,2

Predyspozycje psychologiczne

2,5

1,6

0,9

Źródło: wyniki ankiety.

Wyniki ankiety świadczą o braku poczucia zagrożenia konkurencją z „Zachodu” wśród badanych
firm, jeśli chodzi o zatrudnienie. Wiąże się to zapewne z relatywnie wysokim w porównaniu do średniego standardu w regionie, poziomem płac w tych firmach, względnie dobrą opieką socjalną, stałym
charakterem zatrudnienia oraz wysokimi nakładami na szkolenia. Według badanych firm członkostwo Polski w UE nie jest szczególnie istotnym czynnikiem rodzącym utrudnienia na rynku pracy.
Z odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, że taki czynnik nie odgrywa znaczącej roli.
Rozwinięciem tej kwestii jest odpowiedź ilustrująca samoocenę pozycji firmy i źródeł wysokiej pozycji firmy na rynku pracy (tab. 6.9). Przede wszystkim odpowiedzi badanych firm w kwestii pozycji
na rynku pracy okazały się zbieżne. Wystąpiło osiem wskazań określających pozycję firmy na regionalnym rynku pracy jako wysoką. Natomiast uszczegółowieniem tej odpowiedzi było wskazanie na
czynnik decydujący o wysokiej pozycji na rynku pracy. Tutaj wskazano przede wszystkim na wizerunek firmy w regionie.
Tabela 6.8. Przewidywanie zmian na rynku pracy w kontekście członkostwa Polski w UE (liczba
wskazań)
Kategoria
Polakom łatwiej będzie znajdować pracę
w krajach Unii

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

3

6
6

Polscy pracownicy nie poradzą sobie na
rynkach pracy innych państw Unii ze
względu na niewystarczające kwalifikacje,
brak znajomości języków itp.
Nie obawiam się utraty pracowników

1

Na regionalnym rynku pracy pojawią się
„tani” pracownicy z zagranicy
Członkostwo w UE będzie stymulowało
do zatrudnienia w firmie
Źródło: wyniki ankiety.
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Raczej
nie

0

Zdecydowanie
Trudno
nie
powiedzieć

2

2

5

1

1

7

1

1

5

1

1

Tabela 6.9. Czynniki determinujące pozycję przedsiębiorstwa na regionalnym rynku pracy (liczba
wskazań)
Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Wizerunek firmy w regionie

8

1

Atrakcyjne wynagrodzenie

3

6

Rozwinięta działalność socjalna

1

5

3

Nakłady na szkolenia

3

5

1

Działania innowacyjne

3

4

1

Wyszczególnienie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

Trudno
powiedzieć

Źródło: wyniki ankiety.

Wysoka ilość wskazań (sześć na dziewięć) dotyczyła także atrakcyjnego wynagrodzenia i nieco
mniejsza (pięć na dziewięć) rozwiniętej działalności socjalnej i szkoleniowej. Zatem wysoka pozycja
na rynku pracy wynika zdecydowanie z pozytywnego wizerunku pracodawcy. Zaś wizerunek firmy
budowany jest m.in. w oparciu o poziom wynagrodzeń oraz nakładów na działalność socjalną i szkoleniową. Tak więc firmy zagraniczne dostrzegają różnicę w wydatkach na pracowników, w stosunku do
firm krajowych, i mają świadomość jej znaczenia.

6.6. Rezultaty oddziaływania przedsiębiorstw zagranicznych na regionalny
rynek pracy
Z przeprowadzonego badania wynika, że omawiane tu firmy zagraniczne mają duży wpływ na rozwój rynku pracy w regionie. Oddziaływanie tych firm wyraża się w efektach ilościowych i jakościowych. Zmiany w liczbie zatrudnionych mają charakter pozytywny. Trzeba jednak zaznaczyć, że wśród
badanych podmiotów są takie, które ustabilizowały rozmiar zatrudnienia na określonym poziomie w
pierwszych latach funkcjonowania, a potem zmiana dotyczyła tylko struktury (m.in. kwalifikacji). Generalnie badanie potwierdziło wyniki ogólnych analiz prezentowanych w literaturze przedmiotu.
Z analiz tych wynika, że Polacy chętnie podejmują pracę w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym. Są oni przekonani, że dobre wykształcenie decyduje o zatrudnieniu, a za pracę można otrzymać
płacę wyższą od przeciętnej płacy w sektorze prywatnym. Ta przesłanka powoduje, że podjęcie pracy
w przedsiębiorstwie zagranicznym jest bardzo pożądane47. Powyższe ogólne stwierdzenia odnoszą się
również do Wielkopolski48.
Jeśli chodzi o efekty jakościowe, to można mówić o wielorakim i silnym oddziaływaniu BIZ na rynek pracy w regionie. Efekt jakościowy wiąże się przede wszystkim z wyższym poziomem płac, czego
rezultatem jest wzrost siły nabywczej zatrudnionych i ich rodzin. Efektem jakościowym jest również
proces permanentnych szkoleń dla pracowników i w ogóle doskonalenie kadr.
Oprócz wskazanych wyżej efektów bezpośrednich na rynku pracy regionu, inwestycje zagraniczne
wywołują efekty pośrednie. Są one wprawdzie trudne do jednoznacznego określenia i kwantyfikacji,
ale pewne elementy są widoczne. Chodzi o takie sprawy, jak:
47

48

Wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród ok. 900 pracowników GlaxoSmithKline Pharmaceuticals w Poznaniu w 2003 r. pokazały, iż 84% ankietowanych pracowników wyraziło swoje zadowolenie z pracy w GSK.
Zob.: T. Stryjakiewicz (red.), Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Poznań 2004, s. 52. Mówiąc o płacach, warto dodać, że inwestorzy
zagraniczni także czerpią korzyści z zatrudnienia zasobu pracy w Polsce. Wynika to z faktu, iż relatywny
koszt pracy jest niższy niż w krajach Europy Zach. Dla przykładu w 2002 r. krańcowy koszt pracy wysoko
kwalifikowanego pracownika w Polsce wynosił 2,5 USD, zaś we Francji – 19 USD, w Niemczech – 22 USD,
EIU Business Background, Business environment at Glance, 14.03.05.
Por. K. Cieślińska, W. Jarmołowicz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i w Wielkopolsce oraz ich rola w
aktywności gospodarczej, w: W. Jarmołowicz (red.), Polska gospodarka w warunkach integracji europejskiej, Wyd.
AE w Poznaniu, Poznań 2005.
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– tworzenie popytu lokalnego w rezultacie zatrudnienia bezpośredniego i pochodnego,
– nowe wzorce („efekt demonstracji”),
– poprawa jakości rynku w wyniku współpracy ze szkołami.

Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa zagraniczne wprowadzają nowe wzorce postępowania
w zakresie zatrudnienia i zwalniania pracowników. Powstają przy tym: „efekt demonstracji” i efekty
zewnętrzne związane z przenikaniem do gospodarki regionu pracowników wykształconych w firmie
zagranicznej. „Efekt demonstracji” służy wywołaniu naśladownictwa przez firmy krajowe i w ten sposób spółki pochodzenia zagranicznego przyczyniają się do kształtowania nowej wizji środowiska pracy w postaci nowych standardów pracy, wynagradzania, zatrudniania, zwalniania, opieki socjalnej.
Prezentowane w opracowaniu wyniki mówią także o kształtowaniu się zjawiska pionowej integracji procesu szkolenia kadr w regionie, obejmującego szkolnictwo ponadpodstawowe i zakłady produkcyjne jako miejsca szkoleń teoretyczno-praktycznych. Jest to zjawisko nadzwyczaj korzystne dla
jednostki i dla otoczenia. Rozwijając współpracę firm ze szkołami, minimalizuje się ryzyko wystąpienia zjawiska niedostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i tzw. „zbędnych absolwentów”.
Firmy spełniają też rolę ośrodka kształcenia ustawicznego kadr, likwidując stereotyp bariery wiekowej w kształceniu.
W badanej problematyce istotny jest też tzw. efekt lokalizacyjny. Polega on na tworzeniu miejsc
pracy w miejscowości, w której położony jest zakład pracy, oraz w bezpośrednim otoczeniu terytorialnym, z którego pochodzą pracownicy dojeżdżający lub imigrujący do miejsca zatrudnienia. Efekt lokalizacyjny zatrudnienia może występować również w sąsiadujących firmach współpracujących z firmą
zagraniczną. Taki połączony efekt ma szczególne znaczenie w regionach o wysokim bezrobociu49.
Przeprowadzone badania potwierdzają efekt lokalizacyjny firm zagranicznych w zakresie zatrudnienia, ale tylko w przybliżonym stopniu. Wynika to z charakteru położenia badanych firm, których –
jak zaznaczono wcześniej – gros mieści się w Poznaniu i obszarach sąsiadujących. Firmy te pod względem zatrudnienia są „wtopione” w rynek pracy aglomeracji poznańskiej, niewątpliwie rynek ten
wzmacniają i podnoszą jego jakość, ale trudno dokładniej określić ich efekt przy dużym nagromadzeniu podmiotów gospodarczych. W trzech pozostałych firmach, zlokalizowanych w Nowym Tomyślu,
Pile i Rawiczu, efekty lokalizacyjne zaznaczają się wyraźniej; relatywnie większe są tu również dojazdy pracowników z obszarów sąsiadujących (z powiatu i spoza powiatu).
W problematyce oddziaływania firm zagranicznych na regionalny i lokalny rynek pracy ważne jest
zagadnienie współpracy firm z samorządem terytorialnym. Firmy są zainteresowane aktywnością
władz samorządowych w dziedzinie rynku pracy. Badane przedsiębiorstwa oceniły jednak aktywność
samorządów w tej dziedzinie raczej nisko. Oczekiwania firm są tu wyższe niż dotychczas stosowana
praktyka i dotyczą szeroko rozumianego partnerstwa instytucji rynku pracy i przedsiębiorstw.
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J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne, Ekonomista, 5/2000, s. 652.

7. Powiązania przedsiębiorstw z dostawcami i odbiorcami
7.1. Uwagi wstępne
Jednym z celów badania było określenie regionalnego efektu mnożnikowego i zmian zachodzących
w relacjach wiążących badane przedsiębiorstwa z ich dostawcami i odbiorcami, a więc ich głównymi interesariuszami50. W literaturze przedmiotu wyróżnia się początkowy i wtórny efekt mnożnikowy lokalizacji przedsiębiorstwa51. Ten pierwszy najogólniej przejawia się poprzez generowanie nowego popytu na:
– czynniki produkcji (siła robocza, kapitał oraz tereny pod inwestycje i sieć transportową),
– materiały, surowce i półprodukty oraz usługi.
Wtórny efekt mnożnikowy polega na zwiększeniu zapotrzebowania na czynniki produkcji, materiały i usługi ze strony interesariuszy (zarówno dostawców, jak i odbiorców) nowego lub rozwijającego się przedsiębiorstwa. Często towarzyszy mu konieczność zwiększenia lokalnych zdolności
podażowych.
Zwiększenie popytu na istniejące dobra i usługi i zapotrzebowanie na nowe, często nowoczesne
usługi nieprzemysłowe wiąże się oczywiście ze wzrostem wpływów podatkowych zarówno na szczeblu
lokalnym, jak i krajowym. Współcześnie efekty mnożnikowe netto są trudniejsze do kwantyfikacji. Wynika to z powszechnego stosowania lokalnych i krajowych fiskalnych narzędzi przyciągania inwestycji52.
Kwantyfikacja tych efektów, szczególnie ex ante, jest także utrudniona ze względu na globalne strategie
zarządzania łańcuchami dostaw53. Powodują one osłabienie regionalnego efektu mnożnikowego.

7.2. Dostawcy surowców, materiałów i półproduktów
W pierwszej grupie interesariuszy wyodrębniono w badaniu z jednej strony dostawców surowców,
materiałów i półproduktów, z drugiej zaś dostawców szeroko pojętych usług. Oceniając te relacje,
dążono do uchwycenia zmian w przestrzennej strukturze powiązań. Stąd pytania ankietowe dotyczyły
zarówno zmian procentowego udziału dostawców krajowych i z Wielkopolski w całkowitej liczbie dostawców surowców, materiałów i półproduktów w latach 2000–2005, jak i w całkowitej wartości realizowanych dostaw.
Dwa przedsiębiorstwa (B i C) uznały informacje o strukturze swych dostawców za poufne. Dwa
inne (A oraz E) udzieliły tylko częściowych informacji. Przedsiębiorstwo I, ze względu na charakter
swej działalności, podało informacje zbiorcze w części ankiety dotyczącej zakupu szeroko rozumianych usług.
W badanej grupie procentowy udział dostawców krajowych w całkowitej liczbie dostawców wahał
się od 0,6% do 75%. Kierunek zmian udziału dostawców z kraju nie był jednoznaczny; np. w przedsiębiorstwie A był bardzo niski, ale wykazywał tendencję wzrostową (z poziomu 0,6% w 2002 r. do 6%
w 2005 r.). W przedsiębiorstwie F w roku 2000 60% wszystkich dostawców stanowili dostawcy krajowi. W roku 2002 udział ten zmniejszył się do 40%, a w kolejnych latach (2003–2005) ustabilizował
50

51
52
53

Por. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 111, R. Domański, Gospodarka przestrzenna, PWE,
Warszawa 2002, s. 128 oraz T. Stryjakiewicz (red.), Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., op. cit., ss. 24–25.
R. Domański, Gospodarka..., op. cit.
Są to np. Specjalne Strefy Ekonomiczne, ulgi podatkowe, czy dopłaty do nowych miejsc pracy.
Zob. np. A.M. Rugman, S. Collinson, International Business, Forth edition, FT Prentice Hall, Harlow 2006, ss.
278–338, J.D. Daniels, L.H. Radebaugh, D.P. Sullivan, International Business. Environments and Operations,
Eleventh Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, ss. 558–629, M. Christopher, Marketing Logistics, Butterworth Heinemann, Woburn 2000 oraz Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, ss. 168–175.
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się na poziomie 35%. W okresie objętym analizą stałą tendencję wzrostu udziału krajowych dostawców wykazywało przedsiębiorstwo G; od 40% liczby dostawców w 2000 r. do aż 75% w roku 2005.
Na tym tle znaczenie dostawców z Wielkopolski również było zróżnicowane i wahało się od 1,8%
(przedsiębiorstwo A w roku 2003) do 70% (przedsiębiorstwo G w tym samym roku). Całościowa ocena skali i intensywności powiązań badanych przedsiębiorstw z dostawcami krajowymi, w tym z Wielkopolski, na podstawie takiego zbioru danych nie jest możliwa. Odnotowane zmiany liczby dostawców mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym takich, które są pochodną zmian profilu i skali
produkcji oraz decyzji racjonalizujących logistykę łańcucha dostawców.
Pełnej informacji o przestrzennej strukturze dostawców w ujęciu wartości realizowanych transakcji udzieliły przedsiębiorstwa F oraz G. Przedsiębiorstwa A i E udostępniły dane dla ostatnich lat
badanego okresu. Procentowy udział krajowych dostawców w całkowitej wartości zakupów surowców, materiałów i półproduktów wahał się od 3% w 2000 r. w przedsiębiorstwie G do 60% w przedsiębiorstwie F w 2001 r. Podobnie jak w ujęciu liczby jednostek, tak w ujęciu wartościowym tendencje
zmian były jednak różnokierunkowe. Było tak szczególnie w przypadku przedsiębiorstwa F, w którym
procentowy udział wartości zakupów u krajowych dostawców zmalał z 60% w 2000 r. do 35%
w 2005 r., przy czym udział dostawców z Wielkopolski w całym badanym okresie utrzymał się na poziomie 20%. Przedsiębiorstwo G zwiększało procentowy udział wartości zakupów pochodzących od
dostawców z Wielkopolski (z 3% w 2000 r. do 10,8% w 2005 r., ale udział dostawców krajowych
osiągnął najwyższy poziom w 2003 r. (63%); w następnych latach wyniósł odpowiednio 55% i 60%).
Jednoznacznie wzrostowe tendencje wykazywało przedsiębiorstwo A; wzrost udziału krajowych dostawców (z 30% wartości realizowanych przez A zakupów w 2003 r. do 38% w roku 2005), w tym także z regionu Wielkopolski (wzrost z 15% w 2003 do 18% w roku 2005).
Na podstawie udzielonych przez badane przedsiębiorstwa informacji największymi pod względem
wartości dostawcami z Wielkopolski były następujące firmy (wszystkie będące dostawcami przedsiębiorstwa A): Decoma Exterior Systems – Swarzędz, Gestamp Polska – Września, KS Logistik – Swarzędz, Intier Automotive – Sady, BASF – Janikowo oraz ArvinMeritor – Swarzędz. Miesięczna wartość
ich dostaw dla przedsiębiorstwa A wahała się od 25 mln zł (Decoma Exterior – dostawa modułów JIT)
do 11 mln zł (ArvinMeritor, także moduły JIT). Z dostarczonych przez badane przedsiębiorstwa danych wynika, że do ważniejszych ich dostawców należą także Mol-Romgum oraz PPHU Viva – obie
firmy dostarczają uszczelki do przedsiębiorstwa F i mieszczą się w Suchym Lesie. Dostawcy skoncentrowani są w stosunkowo niewielkiej odległości od przedsiębiorstwa A. Taki układ przestrzenny wynika z procesu technologicznego – zdecydowana większość produkcji dostawców przeznaczona jest
na potrzeby przedsiębiorstwa A. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że taka lokalizacja wynikała
z rachunku ekonomicznego, a także ze stosunkowo słabej jakości sieci dróg.
Podejmując próbę określenia kryteriów wyboru dostawców surowców, materiałów i półproduktów, kierowano się ustaleniami literatury przedmiotu oraz analizą zachowań współczesnych przedsiębiorstw54. Na tej podstawie sformułowano pytania ankietowe. Tabele zamieszczone w tym rozdziale zawierają najważniejsze ustalenia i sumaryczne wyniki uzyskane w grupie badanych
przedsiębiorstw za pomocą ankiet i wywiadów. Interpretacja tak uzyskanych wyników musi być
ostrożna; przedsiębiorstwa należą bowiem do różnych gałęzi i sektorów (por. rozdział 2).
Tabele 7.1 i 7.2 zawierają oceny różnych czynników branych pod uwagę przy wyborze dostawców
surowców, materiałów i półproduktów. Z danych zamieszczonych w tabeli 7.1 oraz tabeli 7.2 wynika,
że w grupie badanych przedsiębiorstw, zgodnie z predykcjami teorii lokalizacji w warunkach globalnej gospodarki, najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór dostawcy były: cena, jakość
oraz terminowość dostaw. Dla badanych przedsiębiorstw ważnym kryterium wyboru była także
ciągłość dostaw (tab. 7.1 i 7.2). Pozostałe kryteria, takie jak obsługa posprzedażna, bezkonfliktowość
współpracy czy szerokość oferty, również odgrywały ważną rolę.
54
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Por. np. A.M. Rugman, S. Collinson, International Business, op. cit, J.D. Daniels, L.H. Radebaugh, D.P. Sullivan, International Business. Environments, op. cit oraz Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka... op. cit.,
ss. 168–175.

Bliska lokalizacja stanowiła bardzo ważne kryterium dla dwóch badanych przedsiębiorstw, dla
trzech było ono ważne i dla dwóch miało ono znaczeniu tylko neutralne (tab. 7.1 i 7.2).
Interesujące jest to, że bliska lokalizacja była jedynym kryterium wskazanym jako neutralne – pozostałe w ocenie badanych przedsiębiorstw miały znaczenie zdecydowanie pozytywne lub pozytywne.
Ocena znaczenia długotrwałych kontraktów jest utrudniona; dla trzech przedsiębiorstw miały one
bardzo dużą wagę, dla dwóch były ważnym kryterium wyboru, dwa przedsiębiorstwa nie udzieliły odpowiedzi.
Tabela 7.1. Kryteria wyboru dostawcy surowców, materiałów i półproduktów. Ocena wpływu poszczególnych czynnikówa)
b)

Czynnik determinujący współpracę

Przedsiębiorstwo
A

B

D

E

F

G

H

Bliska lokalizacja

5

4

4

4

3

5

3

Cena

5

5

5

5

5

5

4

Jakość dostaw (certyfikaty)

5

5

5

5

5

5

4

Szerokość oferty produktowej

4

4

4

5

4

4

b.d.

Terminowość

5

5

5

5

5

5

4

Ciągłość dostaw

5

4

5

5

4

5

b.d.

Obsługa posprzedażna

4

4

5

5

4

4

4

Bezkonfliktowość współpracy

4

4

5

5

4

4

4

Kontrakty długoterminowe

4

5

5

5

b.d.

4

b.d.

a)

Skala oceny wpływu danego czynnika na rozwój współpracy: 5 – zdecydowanie pozytywny, 4 – pozytywny, 3 –
neutralny, 2 – negatywny, 1 – zdecydowanie negatywny.
b)
Przedsiębiorstwo C: ocena nie jest możliwa – dostawcy są wybierani na poziomie regionalnym/europejskim.
Przedsiębiorstwo I: brak jakiejkolwiek odpowiedzi.
b.d. – brak danych.
Źródło: wyniki ankiety.

Tabela 7.2. Kryteria wyboru dostawcy surowców, materiałów i półproduktów. Liczba wskazań skali
oddziaływania poszczególnych czynników a)
Czynnik determinujący współpracę

Ocena
5

4

3

Bliska lokalizacja

2

4

2

Cena

7

1

Jakość dostaw (certyfikaty)

7

1

Szerokość oferty produktowej

2

5

Terminowość

7

1

Ciągłość dostaw

6

2

Obsługa posprzedażna

1

7

Bezkonfliktowość współpracy

2

6

Kontrakty długoterminowe

4

3

2

1

a)

Skala oceny wpływu danego czynnika na rozwój współpracy: 5 – zdecydowanie pozytywny, 4 – pozytywny,
3 – neutralny, 2 – negatywny, 1 – zdecydowanie negatywny.
Źródło: wyniki ankiety.
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Tabela 7.3. Czynniki wpływające na jakość oferty produktowej dostawców. Liczba wskazań poszczególnych czynników
Wyszczególnienie

Ocena
często

czasami

3

2

Pracownicy

2

2

2

Szkolenia

3

2

1

Patenty

2

2

1

1

Know-how

Wprowadzanie własnych norm

zawsze

przeważnie

1

2

1

rzadko

nigdy

2
1

Źródło: wyniki ankiety.

W warunkach globalnej gospodarki i wiążącej się z tym konkurencji opartej na jakości w badaniu
podjęto próbę określenia czynników, które w ocenie badanych przedsiębiorstw determinowały jakość
oferty produktowej ich dostawców (tab. 7.3). Zgodnie ze współczesnym modelem rozwoju produktu
przyjęliśmy, że znaczenie mają zasoby ludzkie (pracownicy i ich szkolenie), potencjał technologiczny
(know-how oraz patenty) oraz system zarządzania jakością (własne normy jakości). Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 7.3, wśród przedsiębiorstw, które udzieliły odpowiedzi na pytanie
o wpływ wskazanych czynników na jakość oferty produktowej, wymóg wprowadzenia przez dostawcę
własnych norm jakości obowiązujących u odbiorcy był szczególnie ważny. Dwa przedsiębiorstwa
wskazały, że jest to reguła (odpowiedź „zawsze”), jedno, że „przeważnie”, i po jednym, że „często”
i „czasami”. Jedno przedsiębiorstwo wskazało odpowiedź „rzadko” (tab. 7.3).
W odniesieniu do wsparcia dostawcy poprzez udzielenie know-how jedno przedsiębiorstwo wskazało, że zawsze w ten sposób wspiera swego dostawcę, trzy wskazały, że „często” a dwa, że „czasami”
(tab. 7.3). W sferze potencjału technologicznego obok know-how podjęto próbę uzyskania informacji
o przepływie patentów. Powiązania patentowe mogą bowiem świadczyć o trwałości relacji wiążących
dostawców z badanymi przedsiębiorstwami. I tak (tab. 7.3) po dwa przedsiębiorstwa wskazały, że
wspierają ofertę produktową dostawcy patentami „często” i „czasami”, ale dwa inne podały w swych
odpowiedziach, że „nigdy” nie udzielają takiego wsparcia.
Wsparcie oferty produktowej dostawców w sferze zasobów ludzkich również odgrywa pewną rolę
w relacjach między dostawcami a badanymi przedsiębiorstwami. Wsparcie poprzez delegowanie pracowników wskazywane było jako udzielane „często” przez dwa przedsiębiorstwa, „czasami” również
dwa wskazania. Także dwa badane przedsiębiorstwa zadeklarowały, że takiego wsparcia udzielają
„rzadko”. W sferze wsparcia poprzez szkolenie personelu dostawców sytuacja jest podobna; trzy badane przedsiębiorstwa często wspierają swych dostawców, dwa „czasami”, a jedno „rzadko”.

7.3. Dostawcy usług
Związki przedsiębiorstw z regionem odzwierciedlone są także poprzez ich zapotrzebowanie na
szeroko rozumiane usługi. Do tej kategorii zaliczamy zarówno usługi związane z funkcjami przedsiębiorstw, które współcześnie z reguły bywają powierzane zewnętrznym podmiotom (np. w zakresie
utrzymania ruchu, ochrony i bezpieczeństwa czy księgowości i rachunkowości), jak i takie, które zawsze nabywane były od wyspecjalizowanych podmiotów, do niedawna mających pozycję monopolistyczną lub dominującą (np. dostawy energii elektrycznej, gazu ziemnego, usługi pocztowo-telekomunikacyjne czy też wodociągowo-kanalizacyjne). Odrębną grupę stanowią usługi pośrednictwa
finansowego. W każdej z tych dziedzin panują odmienne warunki konkurencji, wpływające na stosunki umowne i typ konkurencji (cenowa, jakościowo-cenowa itp.). Warto także zauważyć, że dzięki
rozwojowi teleinformatyki znaczna część usług biznesowych, takich jak wspomniane już usługi rachunkowo-księgowe czy obsługa posprzedażna, przestała mieć charakter związany regionalnie.
Charakteryzując całą zbiorowość dostawców szeroko rozumianych usług, należy podkreślić, że
w ramach ankiety pełną informację dostarczyły przedsiębiorstwa F i G. Przedsiębiorstwa A, C, E, H
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oraz I udzieliły odpowiedzi na część pytań, a dwa przedsiębiorstwa uznały informacje o dostawcach
usług za poufne. Taki zbiór informacji daje jedynie fragmentaryczny obraz powiązań badanych przedsiębiorstw z ich dostawcami usług.
W grupie przedsiębiorstw, które udzieliły odpowiedzi na pytania ankietowe, procentowy udział
dostawców krajowych w całkowitej liczbie dostawców usług wahał się od 5,0% do 99%. Wśród badanych przedsiębiorstw większość odnotowała rosnący lub stabilny udział dostawców z kraju, przy
czym z wyjątkiem przedsiębiorstwa H przekraczał on poziom 65%. Najwyższy udział dostawców krajowych w liczbie dostawców ogółem odnotowało przedsiębiorstwo I: 99% w roku 2004.
Podobne tendencje występowały w odniesieniu do udziału dostawców z Wielkopolski w ogólnej
liczbie krajowych dostawców usług. Tak więc udział ten był względnie wysoki i stabilny i wynosił od
19% do 85%. Analizując strukturę dostawców, trzeba pamiętać, że w okresie objętym analizą wśród
dostawców usług zachodziły procesy prywatyzacji, konsolidacji, a także wyodrębniania się regionalnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Odnotowana większa stabilność struktury dostawców usług
i wyższe udziały krajowych i regionalnych dostawców nie są przypadkowe; wynikają ze specyfiki rynku usług, który dopiero od niedawna podlega procesom restrukturyzacji oraz liberalizacji dostępu innych dostawców do infrastruktury przesyłowej.
Procentowy udział krajowych dostawców w całkowitej wartości usług nabywanych przez badane
przedsiębiorstwa mieścił się w przedziale od 60% (przedsiębiorstwo E w 2004 r.) do 91% (przedsiębiorstwo I w 2005 r.). Podobnie jak w ujęciu liczby krajowych dostawców usług, tak w ujęciu wartościowym w większości przypadków zmiany były niewielkie. W badanym okresie wartościowy udział
dostawców usług z Wielkopolski był względnie stabilny, a w kilku przypadkach wykazywał nawet
tendencję rosnącą. Udział ten wahał się od 26% (przedsiębiorstwo I w roku 2004) do 90% (przedsiębiorstwo G w roku 2005).
W tabeli 7.4, na podstawie udzielonych przez badane przedsiębiorstwa danych, zamieszczono listę
10 największych dostawców usług zlokalizowanych w Wielkopolsce. Jak wynika z tabeli 7.4 grupa 10
największych wielkopolskich dostawców usług obejmuje dostawców zarówno nowoczesnych usług, takich jak logistyczne, informatyczne, telekomunikacyjne czy utrzymania ruchu, jak i w zakresie dostaw
energii cieplnej, elektrycznej, usług transportowych i ochrony mienia. Poza listą 10 największych
usługodawców znalazły się przedsiębiorstwa konsultingowe i kancelarie prawne. Największym nabywcą usług świadczonych przez firmy zlokalizowane w Wielkopolsce jest przedsiębiorstwo A (tab. 7.4).
Podejmując próbę identyfikacji kryteriów wyboru dostawcy usług, posłużono się tym samym zbiorem pytań, co w przypadku materiałów, surowców i półproduktów. Tabele 7.5 oraz 7.6 zawierają inTabela 7.4. Najważniejsi dostawcy usług ankietowanych przedsiębiorstw
Ankietowane
przedsiębiorstwo

Dostawca
usług

Lokalizacja
dostawcy

Roczna wartość
dostaw (mln zł)

Rodzaj usług

Okres i warunki
współpracy

A

Panopa

Swarzędz

76,0

Logistyka

Umowa – 5 lat

A

CDS/ILS

Swarzędz

28,0

Transport/wyn.

Umowa – 10 lat

I

PB Polsoft

Poznań

26,4

Usługi IT

–

I

Talex

Poznań

24,7

Usługi IT

–

A

MW Zander

Poznań

10,0

Utrzymanie ruchu Umowa – 3 lata

D

ENEA

Poznań

4,4

Energia elektr.

Od początku

A

Medusa

Poznań

3,8

Ochrona mienia

Umowa – 3 lata

D

TP SA

O/Wlkp/Poznań

2,5

Telekom.

Od początku

D

DALKIA

Poznań

1,4

Energia cieplna

Od początku

D

WSG

Poznań

0,8

Gaz ziemny

Od początku

Źródło: wyniki ankiety.
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formacje uzyskane od przedsiębiorstw za pomocą ankiety i bezpośredniego wywiadu. W zakresie
usług uzyskane informacje dotyczą wszystkich (dziewięciu) przedsiębiorstw, przy czym w przypadku
dwóch (H oraz I) odpowiedzi nie były pełne. Z zaprezentowanych danych wynika (tab. 7.5 i 7.6), że
w przypadku usług pierwszorzędnym kryterium wyboru jest jakość i terminowość (po osiem wskazań
jako najważniejszych kryteriów). Kolejnym kryterium jest cena (wskazana przez siedem przedsiębiorstw jako zdecydowanie ważne kryterium). Z wyjątkiem jednego wskazania (por. tab. 7.5 i 7.6)
wszystkie wymienione w ankiecie czynniki determinujące wybór dostawcy usług uzyskiwały rangę
zdecydowanie pozytywną lub pozytywną.
W badaniu, podobnie jak w odniesieniu do materiałów, surowców i półproduktów, także dla usług
podjęto próbę określenia czynników determinujących ich jakość (tab. 7.7). Konsekwentnie przyjęliśTabela 7.5. Kryteria wyboru dostawcy usług. Ocena wpływu poszczególnych czynnikówa)
Czynnik determinujący
współpracę

Przedsiębiorstwo
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Bliska lokalizacja

5

4

3

5

4

4

5

b.d.

4

Cena

5

5

5

5

5

4

5

4

b.d.

Jakość dostaw (certyfikaty)

5

5

5

5

5

5

5

4

b.d.

Szerokość oferty produktowej

4

4

5

4

5

5

4

b.d.

5

Terminowość

5

5

5

5

5

5

5

4

b.d.

Ciągłość dostaw

5

4

5

5

5

5

4

b.d.

5

Obsługa posprzedażna

4

4

4

4

4

5

5

4

b.d.

Bezkonfliktowość współpracy

5

4

4

4

4

4

5

b.d.

b.d.

Kontrakty długoterminowe

4

5

4

4

4

4

4

b.d

5

a)

Skala oceny wpływu danego czynnika na rozwój współpracy: 5 – zdecydowanie pozytywny, 4 – pozytywny,
3 – neutralny, 2 – negatywny, 1 – zdecydowanie negatywny.
b.d. – brak danych
Źródło: wyniki ankiety.

Tabela 7.6. Kryteria wyboru dostawcy usług. Liczba wskazań skali oddziaływania poszczególnych
czynnikówa)
Czynnik determinujący współpracę

Ocena
5

4

3

Bliska lokalizacja

3

4

1

Cena

7

2

Jakość dostaw (certyfikaty)

8

1

Szerokość oferty produktowej

3

5

Terminowość

8

1

Ciągłość dostaw

5

3

Obsługa posprzedażna

3

5

Bezkonfliktowość współpracy

3

5

Kontrakty długoterminowe

1

7

a)

2

1

Skala oceny wpływu danego czynnika na rozwój współpracy: 5 – zdecydowanie pozytywny, 4 – pozytywny, 3 –
neutralny, 2 – negatywny, 1 – zdecydowanie negatywny.
Źródło: wyniki ankiety.
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my, że również w sferze usług podstawowe znaczenie mają zasoby ludzkie (pracownicy i ich szkolenie), potencjał technologiczny (know-how oraz patenty) oraz kultura jakości (własne normy jakości).
Wsparcie oferty dostawców usług w sferze zasobów ludzkich w badanej próbie przedsiębiorstw
było bardzo zróżnicowane. I tak wsparcie poprzez delegowanie pracowników jako regułę („zawsze”)
deklarowało jedno przedsiębiorstwo, „przeważnie” – jedno oraz często – także jedno przedsiębiorstwo. Po dwa przedsiębiorstwa wskazały w odpowiedziach, że robią to „czasami” oraz „rzadko”. Jedno przedsiębiorstwo podało, że „nigdy” nie stosuje takiej formy wsparcia (tab. 7.7). Wsparcie poprzez
szkolenia było również zróżnicowane; cztery przedsiębiorstwa wskazały w odpowiedziach, że „często” oferują takie wsparcie swym usługodawcom, a dwa, że „czasami”. Jedno przedsiębiorstwo
oświadczyło, że oferuje taką pomoc „przeważnie”, jedno, że „rzadko” (tab. 7.7).
Wsparcie w zakresie know-how było oferowane „zawsze” przez trzy przedsiębiorstwa, trzy inne
wskazywały na fakt „częstego” wykorzystywania wsparcia w tym obszarze. Jedno przedsiębiorstwo
deklarowało, że stosuje takie wsparcie „czasami”, a jedno, że „nigdy”. Do sfery potencjału technologicznego obok know-how odnosi się również współpraca w zakresie transferu patentów (tab. 7.7).
„Częste” wsparcie w tym zakresie deklarują trzy przedsiębiorstwa, dwa wskazują, że czynią to „czasami”, a jedno, że „przeważnie”. Dwa przedsiębiorstwa wskazują, że w swych kontaktach z dostawcami
usług „nigdy” nie wykorzystują patentów (tab. 7.7).
Wprowadzanie własnych norm u dostawców usług „przeważnie” stosują dwa przedsiębiorstwa,
„często” lub „czasami” odpowiednio jedno i trzy. Takie wsparcie wykorzystuje „rzadko” jedno przedsiębiorstwo. Wśród innych form wsparcia jedno przedsiębiorstwo (B) wskazało wymóg stosowania
norm jakości ISO. Przedsiębiorstwo I wskazało „zarządzanie współpracą” jako metodę wsparcia relacji z dostawcami usług (tab. 7.7).
Warunki współczesnego jednolitego rynku europejskiego i wspomniane już globalne strategie
zarządzania łańcuchami dostaw sprawiają, że obok konkurencji cenowej dostawcy wielonarodowych
przedsiębiorstw, by utrzymać i rozwijać swe kontakty, muszą szczególną uwagę poświęcić jakości
swej szeroko pojmowanej oferty. Stąd w badaniu podjęto próbę pozyskania informacji o percepcji
zmian, jakie w ocenie badanych przedsiębiorstw zachodzą w sferze ich relacji z dostawcami. Uzyskane
wyniki zestawiono w tabeli 7.8. Analizując tendencje zmian u dostawców z punktu widzenia przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, wyodrębnić można:
– sferę produktową (jakość, nowoczesność produktu oraz szerokość oferty),
– sferę biznesowej kultury relacji dostawców z odbiorcami (terminowość, elastyczność obsługi
posprzedażnej oraz stosunek do klienta),
– percepcję kierunku zmian jakości kadry zarządzającej u dostawców.
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 7.8, ogólna ocena zmian w tych trzech sferach jest
pozytywna. Najbardziej jednolitą percepcję zmian u dostawców wykazały przedsiębiorstwa E oraz H.
W ich ocenie we wszystkich wyróżnionych wymiarach ich dostawcy wykazali niewielką poprawę.
Przedsiębiorstwo A wskazało, że w wymiarze nowoczesności, szerokości oferty, a także w zakresie jaTabela 7.7. Wpływ na jakość oferty produktowej dostawców usług. Liczba wskazań poszczególnych
czynnikówa)
Wyszczególnienie

Ocena
zawsze

często

czasami

3

1

1

1

2

2

Szkolenia

1

4

2

1

Patenty

1

3

2

Wprowadzanie własnych norm

2

1

3

Know-how

3

Pracownicy

1

przeważnie

rzadko

nigdy
1
1
2

1

a)

Przedsiębiorstwo H nie podało żadnych informacji.
Źródło: wyniki ankiety.
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Tabela 7.8. Zmiany u dostawców z punktu widzenia przedsiębiorstw uczestniczących w badaniua)
Cecha

Przedsiębiorstwo
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Jakość produktów

4

5

4

5

4

4

5

4

4

Nowoczesność produktów

3

4

5

5

4

3

b.d.

4

5

Szerokość oferty

3

4

4

4

4

4

5

4

3

Terminowość dostaw

4

4

4

4

4

4

5

4

3

Elastyczność wobec wymagań klienta

4

4

5

5

4

4

4

4

5

Obsługa posprzedażna

4

3

4

4

4

4

4

4

4

Stosunek do klienta

4

3

2

4

4

4

5

4

4

Jakość kadry zarządzającej

3

4

3

4

4

4

5

4

4

a)

Skala oceny kierunku zmiany danej cechy: 5 – zdecydowana poprawa, 4 – niewielka poprawa, 3 – bez zmian,
2 – niewielkie pogorszenie, 1 – zdecydowane pogorszenie.
b.d. – brak danych
Źródło: wyniki ankiety.

kości kadry zarządzającej jego dostawcy nie odnotowali zmian. W pozostałych przekrojach w ocenie
przedsiębiorstwa A wystąpiła jednak niewielka poprawa. Zróżnicowane oceny zmian u dostawców
wskazywały też inne przedsiębiorstwa (tab. 7.8). Tylko w jednym przypadku (przedsiębiorstwo C)
wskazano, że pogorszył się stosunek dostawcy do klienta.
Analizując ogólne tendencje zmian w przekroju poszczególnych wymiarów/cech, można zauważyć, że względnie najwyższą ocenę uzyskały tendencje w sferze jakości produktu (trzy przedsiębiorstwa wskazały na zdecydowaną poprawę, a pozostałe – sześć – odnotowały niewielką poprawę). Ocena postępu w sferze nowoczesności była bardziej zróżnicowana: trzy przedsiębiorstwa wskazały na
zdecydowaną poprawę, trzy na niewielką, ale dwa dalsze wskazały na brak zmian (jedno przedsiębiorstwo nie udzieliło odpowiedzi). Zmiany szerokości oferty dostawców są oceniane pozytywnie; aż sześć przedsiębiorstw uznało, że wystąpiła niewielka poprawa, a jedno uznało, że w jego ocenie szerokość oferty jego dostawcy uległa zdecydowanej poprawie.
W sferze biznesowej kultury relacji dostawców z odbiorcami (tab. 7.8) najwyższe oceny zyskały
zmiany dotyczące elastyczności (sześć przedsiębiorstw oceniło zmiany jako pozytywne, a trzy jako
zdecydowanie pozytywne). Stosunkowo duże rozbieżności ocen tendencji zmian odnotować należy w
odniesieniu do stosunku do klienta. W tym wymiarze jedno przedsiębiorstwo wskazało na pogorszenie jakości, jedno na sytuację bez zmian, ale aż sześć wskazało w swych odpowiedziach na ankietę niewielką poprawę, jedno zdecydowaną poprawę.
Ocena zmian w sferze zarządzania jest ogólnie pozytywna. Sześć przedsiębiorstw uznało, że
w okresie analizy wystąpiła niewielka poprawa jakości zarządzania u dostawców, jedno (przedsiębiorstwo G) uznało, że miała miejsce zdecydowana poprawa, a dwa przedsiębiorstwa (A i C) wskazały, że
sytuacja pozostała bez zmian.
Komentując wykazane tendencje, przedsiębiorstwa podkreślały, że wynikały one ze wzrostu presji
konkurencyjnej związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i tym samym warunkami jednolitego rynku europejskiego. Wiążą się one z pojawianiem się nowych konkurentów oraz zaostrzaniem
się konkurencji prowadzącej do dalszej poprawy sytuacji nabywcy dóbr i usług. Wyniki ankiety wskazują, że większość lokalnych dostawców zdaje sobie sprawę z tych tendencji na globalnym rynku.
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7.4. Odbiorcy
Weryfikatorem wysiłków przedsiębiorstw jest rynek i akceptacja odbiorców. Podobnie jak w przypadku sfery zakupów, także w odniesieniu do odbiorców część badanych przedsiębiorstw nie podała
żadnych informacji. Tak postąpiły przedsiębiorstwa B, G, H oraz I. Przedsiębiorstwo A udzieliło tylko
fragmentarycznych odpowiedzi na pytanie o procentowy udział krajowych i wielkopolskich odbiorców w ogólnej liczbie odbiorców. Interpretacja posiadanych informacji wymaga więc ostrożności.
W grupie przedsiębiorstw, które aktywnie uczestniczyły w ankiecie, procentowy udział odbiorców
krajowych wahał się między 2,5% (przedsiębiorstwo A w roku 2003) a 100% (przedsiębiorstwo E
w całym badanym okresie). Pełna koncentracja na rynku krajowym i brak jakiegokolwiek eksportu
obecnie jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Znaczenie odbiorców z Wielkopolski było zróżnicowane –
najniższe (0,11%) było w przypadku przedsiębiorstwa G, najwyższe (26,9%) w przypadku przedsiębiorstwa I w roku 2005.
Procentowy udział krajowych odbiorców w całkowitej wartości sprzedaży przedsiębiorstw, które
udzieliły informacji, mieścił się w przedziale od 66% (przedsiębiorstwo C w 2005 r.) do 100% (przedsiębiorstwo E w całym badanym okresie). Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się udostępnić informacje o swoich odbiorcach, wykazywały względną stabilność struktury nabywców. W badanym okresie wartościowy udział odbiorców z Wielkopolski był względnie trwały. Udział ten wahał się od 5%
(przedsiębiorstwo F w całym badanym okresie) do 21,5% (przedsiębiorstwo E w roku 2005). W tej
sytuacji również kanały dystrybucji muszą być zróżnicowane. W badanej grupie mamy więc do czynienia z jednej strony z koncentracją sprzedaży na rynek krajowy poprzez pojedynczego dystrybutora aż
do sytuacji takiego rozproszenia, że żaden z klientów z Wielkopolski nie przekracza 5% udziału
w ogólnej wartości sprzedaży. Taka struktura przestrzenna, to jest dominacja odbiorców krajowych
nad tymi z Wielkopolski i duże znaczenie eksportu dla niektórych badanych przedsiębiorstw, potwierdza standardową hipotezę, że ich obecność w Wielkopolsce podyktowana była innymi czynnikami niż potencjał lokalnego rynku.
Przedmiotem zainteresowania były także uwarunkowania rozwoju kontaktów przedsiębiorstw
z odbiorcami. Zestawienie wyników badań ankietowych zawiera tabela 7.9 i 7.10. Przedsiębiorstwa
uczestniczące w badaniu należą do różnych sektorów i branż, stąd czynniki, w ich ocenie, wpływające
na rozwój współpracy z odbiorcami są odmienne. I tak bliska lokalizacja odbiorcy dla połowy przedsiębiorstw ma znaczenie pozytywne, a dla połowy neutralne. Duże znaczenie ma zdolność do terminowego wywiązywania się z zobowiązań; cztery przedsiębiorstwa wskazały ten warunek jako bardzo
ważny, dwa jako ważny. Jedno przedsiębiorstwo oceniło ten czynnik jako neutralny, a jedno nie wypowiedziało się w tej sprawie. Jak wynika z danych uzyskanych od przedsiębiorstw, partycypacja w kosztach reklamy oraz kosztach transportu nie odgrywa istotnej roli i przez zdecydowaną większość
badanych przedsiębiorstw została uznana za czynnik neutralny (tab. 7.9). Bezkonfliktowość
współpracy, w ocenie przedsiębiorstw, jest najsilniej zróżnicowanym czynnikiem. Dla trzech badanych przedsiębiorstw miała ona zdecydowanie pozytywny wpływ, a dla dwóch pozytywny. Dwa inne
przedsiębiorstwa uznały, że czynnik ten ma wpływ neutralny, a jedno (przedsiębiorstwo G) wskazało
nawet, że w jego ocenie wpływ tego czynnika jest negatywny! Programy partnerskie dla trzech przedsiębiorstw miały znaczenie neutralne, ale przez pozostałe czynnik ten oceniany był jako pozytywny
(cztery wskazania) lub bardzo pozytywny (przedsiębiorstwo E).
W wynikach ankiety uwagę zwraca fakt, że dla przedsiębiorstwa A wszystkie wskazane determinanty rozwoju współpracy z odbiorcami miały znaczenie neutralne. Oznaczać to może, że przedsiębiorstwo A stosuje inne narzędzia budowy relacji z odbiorcami. Profil odpowiedzi pozostałych przedsiębiorstw był zróżnicowany.
Dążąc do określenia form wspierania sprzedaży stosowanych przez przedsiębiorstwa, w badaniu
zwrócono szczególną uwagę na szkolenia, know-how w zakresie marketingu i finansów, obsługę posprzedażną, udział w imprezach handlowych oraz wspólne z odbiorcami kampanie promocyjne (tab.
7.10). Jak wynika z zestawienia odpowiedzi przedsiębiorstw, stosują one różne formy wsparcia sprzedaży. Szkolenia oferowane odbiorcom/dystrybutorom stosowały „zawsze” cztery przedsiębiorstwa,
a jedno wskazało, że „często” stosowało tę formę wsparcia. Jedno przedsiębiorstwo zadeklarowało,

63

Tabela 7.9. Uwarunkowania rozwoju współpracy z odbiorcami. Ocena wpływu poszczególnych czyna)
ników
Czynnik determinujący współpracę

Przedsiębiorstwo
A

B

C

D

E

F

G

I

Bliska lokalizacja

3

3

3

4

4

4

3

4

Terminowość zapłaty

3

5

5

5

4

5

4

n.d.

Partycypacja w kosztach reklamy

3

1

3

4

3

3

3

n.d.

Partycypacja w kosztach transportu

3

3

3

4

3

3

3

n.d.

Bezkonfliktowość współpracy

3

4

5

3

5

4

2

5

Programy partnerskie

3

4

3

4

5

4

3

4

a)

Skala oceny wpływu danego czynnika na rozwój współpracy: 5 – zdecydowanie pozytywny, 4 – pozytywny,
3 – neutralny, 2 – negatywny, 1 – zdecydowanie negatywny.
n.d. – „nie dotyczy”.
Źródło: wyniki ankiety.

Tabela 7.10. Formy wspierania sprzedaży skierowane bezpośrednio do partnerów handlowych. Częstotliwość wskazań poszczególnych forma)
Zakres wsparcia sprzedaży

Ocena
zawsze

przeważnie

Szkolenia

4

Know-how z marketingu, finansów

1

2

Obsługa posprzedażna

4

1

Wspólny udział w imprezach handl.

1

2

Wspólne kampanie promocyjne

często

czasami

rzadko

1

1

nigdy
1

2

1

1
1

3

2

2
1

a)

Przedsiębiorstwo A nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
Źródło: wyniki ankiety.

że „nigdy” nie wykorzystywało szkoleń odbiorców do wspierania sprzedaży. Bardzo zróżnicowany
jest obraz relacji przedsiębiorstw z odbiorcami/dystrybutorami w zakresie know-how z marketingu i finansów. „Zawsze” tę formę wsparcia stosowało jedno przedsiębiorstwo, jedno deklarowało, że stosowało ją „przeważnie”, a dwa, że „czasami”. Po jednym wskazaniu odnosiło się do „rzadko” i „nigdy”.
Obsługa posprzedażna była deklarowana jako stosowana „przeważnie” lub „zawsze” przez pięć
przedsiębiorstw, przy czym jedno przedsiębiorstwo wskazało, że „nigdy” nie stosuje takiej formy
kontaktów z odbiorcami/dystrybutorami. Względnie ważną formą wsparcia sprzedaży był wspólny
udział w imprezach handlowych; „zawsze” lub „często” uczestniczyły w nich trzy przedsiębiorstwa, a
„często” lub „czasami” pięć. Dwa spośród badanych przedsiębiorstw wskazały, że rzadko stosowały
tę formę. Wspólne kampanie promocyjne były stosowane „przeważnie” przez jedno przedsiębiorstwo, a jedno zadeklarowało, że wykorzystywało je „rzadko”.
Na podstawie uzyskanych od przedsiębiorstw odpowiedzi wyłania się bardzo zróżnicowany obraz
sieci i formy ich powiązań z odbiorcami. Wynika on z jednej strony ze specyfiki sektorowo-branżowej,
z drugiej strony jest odzwierciedleniem specyficznej kultury biznesowej wykształconej w tych przedsiębiorstwach. Połączenie tych dwóch grup czynników sprawia, że przedsiębiorstwa były bardzo
oszczędne w udzielaniu informacji dotyczących także tego obszaru ich działalności.
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7.5. Podsumowanie
Grupa przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu działa w różnych sektorach i branżach. Przedsiębiorstwa charakteryzują się różną wielkością oraz strukturą akcjonariatu, a także różną skłonnością do udzielania informacji dotyczących ich interesariuszy. Cechą wspólną jest ich międzynarodowy
charakter i lokalizacja w Wielkopolsce.
Na podstawie informacji udzielonych przez badane przedsiębiorstwa określenie regionalnego
efektu mnożnikowego i zmian zachodzących w relacjach wiążących je z ich dostawcami i odbiorcami
jest utrudnione. Jest tak także dlatego, że współczesne wielonarodowe przedsiębiorstwa prowadzą
globalne polityki zakupów materiałów, surowców i półproduktów. Ten fakt oraz zdecydowane obniżenie kosztów transakcyjnych (m.in. wpływ jednolitego rynku europejskiego, upowszechnianie się
norm i standardów jakości oraz postęp w zakresie technik IT i logistyki) stanowi z jednej strony szansę, z drugiej zagrożenie dla lokalnych dostawców. Szansę – dlatego, że lokalny dostawca, który podoła
wymogom wielonarodowego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Wielkopolsce, może zwiększyć
swą produkcję i sprzedaż w globalnym łańcuchu dostaw. Zagrożenie – dlatego, że brak zdolności dostosowawczej mimo renty położenia może doprowadzić do utraty odbiorcy.
Popyt ze strony badanych przedsiębiorstw na nowoczesne dobra i usługi, a przede wszystkim na
nowe usługi nieprzemysłowe przyspiesza restrukturyzację regionu. Siła efektu regionalnego badanych przedsiębiorstw jest bardziej wyrazista w sferze tradycyjnych usług. Ten wpływ może jednak
ulec redukcji wraz z pełnym wdrożeniem liberalizacji dostępu do sieci infrastrukturalnych (przede
wszystkim sieci energetyczne i przesyłu gazu) i rozwojem konkurencji w tym sektorze usług.
Funkcjonowanie w regionie i sukces na rynku globalnym wielonarodowych przedsiębiorstw przyczynia się do wzrostu wpływów podatkowych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.
Współczesne efekty mnożnikowe netto są trudne do jednoznacznego określenia. Wynika to z coraz
częstszego stosowania fiskalnych i kapitałowych narzędzi przyciągania inwestycji.
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8. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
i wpływ na innowacyjność gospodarki regionu
Jednym z podstawowych oczekiwań, które wyrażają regiony wobec przedsiębiorstw zagranicznych
lokujących się na ich obszarze, są oczekiwania odnośnie do wiedzy, innowacji, informatyzacji, postępu technologicznego i organizacyjnego. Jak wiadomo, współczesna gospodarka, zwłaszcza w krajach
wysoko rozwiniętych, jest w coraz większym zakresie gospodarką opartą na wiedzy. Wzrasta rola wiedzy w procesach produkcji i zarządzania. Wiedza staje się kolejnym czynnikiem produkcji obok czynników tradycyjnych, tj. ziemi, pracy i kapitału, a stopniowo zaczyna zajmować miejsce naczelne. Od dostępu do wiedzy, jej spożytkowania, przetwarzania i wzbogacania zależy innowacyjność gospodarki.
Innowacyjność – konwencjonalnie odnoszona do działalności przedsiębiorstw, postaw ich organów zarządczych i załogi – obecnie coraz powszechniej jest włączana do problematyki rozwoju regionów. Innowacyjność jest już rozumiana jako warunek trwałego rozwoju regionu55.
Oczywiście innowacyjność gospodarki regionu nie jest prostą sumą innowacyjności poszczególnych podmiotów gospodarczych znajdujących się na jego obszarze. Zależy od ogółu czynników
56
składających się na tzw. środowisko innowacyjne , lecz bez wątpienia działania innowacyjne podmiotów gospodarczych są głównym źródłem innowacyjności regionów.
We współczesnych teoriach rozwoju regionalnego zwraca się w szczególności uwagę na koncepcję
tzw. regionu uczącego się, przy czym wymieniane są różne drogi procesu uczenia się: przez działanie,
przez wykorzystywanie cudzych doświadczeń, przez poszukiwanie. Aktualnie popularna jest koncepcja uczenia się przez interakcję, pokazująca, w jaki sposób firmy i regiony mogą rozwijać się we wzajemnych relacjach przy uwzględnieniu zmian technologicznych57.
Praktyka dowodzi, iż stopień i zakres efektów, które mogą uzyskać regiony pod względem innowacyjności dzięki lokalizacji inwestycji zagranicznych na ich obszarze, zależą od kombinacji wielu czynników. Jako najważniejsze wymienia się58:
– obecność publicznych instytutów badawczych, centrów wiedzy, wyższych uczelni, usług konsultingowych i doradztwa w procesie wdrażania innowacji;
– istnienie odpowiednich relacji ze światem zewnętrznym i wewnątrz regionu, m.in. chodzi o interakcje między nauką a działalnością gospodarczą i edukacyjną;
– istnienie właściwych interakcji między przedsiębiorstwami działającymi w regionie, co ma służyć
przeciwdziałaniu zjawiska „katedr na pustyni”; istnienie sieci współpracy, które mogą zapewnić
efekt synergii i podnosić zdolność wszystkich podmiotów do kreowania i wdrażania informacji.
Jak powyższe ogólne stwierdzenia odnoszą się do regionu Wielkopolski i co wnoszą w tym zakresie informacje uzyskane od dziewięciu badanych firm?
Z istniejących opracowań59 wynika, że sytuacja w Wielkopolsce trudna jest do jednoznacznej oceny.
Z jednej strony można stwierdzić, że pod względem absolutnej liczby firm, które w latach 1991–2001
wprowadziły na rynek nowe i zmodernizowane wyroby, pozycja naszego regionu nie była zła (trzecie
55

56

57
58
59
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Por. E. Nowińska-Łaźniewska, Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych, Studia Regionalne i Lokalne 2–3(9) 2002.
Por. W.M. Gaczek, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, w: W.M. Gaczek
(red.), Innowacje w rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 57, Poznań
2005.
Por. E. Nowińska-Łaźniewska, Regionalne strategie... op. cit., s. 93.
Por. W.M. Gaczek, Innowacyjność... op. cit., ss. 26–27.
Według pracy W. Gulczyńskiego, Poziom innowacyjności przedsiębiorstw a intraregionalne zróżnicowanie województwa wielkopolskiego, w: W.M. Gaczek (red.), Innowacje... op. cit. oraz dokumentu Regionalna Strategia Innowacji,
Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Poznań 2004.

x

x

F

G

Źródło: wyniki ankiety.

I

x

x

E

H

x

D

x

niewystarczająca

x

x

wystarczająca

C

B

A

Firma

bez znaczenia

x

niewystarczająca

x

x

x

x

wystarczająca
x

x

x

x

bez znaczenia
x

niewystarczający
x

x

x

x

wystarczający
x

x

x

x

x

niewystarczające
x

x
x

wystarczające

bez znaczenia

Cecha

x

x

x

x

x

x

bez znaczenia

Możliwości
uzyskania środków
publicznych

x

x

x

x

x

niewystarczające

Możliwości
współfinansowania
badań przez inne
przedsiębiorstwa
regionu

x

wystarczające

Poziom
wykształcenia
absolwentów
wyższych uczelni

x

x

x

bez znaczenia

Ilość i możliwości
laboratoriów
i placówek
badawczych

Inicjujące
i koordynujące
działania władz
lokalnych

x

x

x

x

x

niewystarczające

Liczba uczelni
i placówek
naukowych

x

wystarczające

Tabela 8.1. Ocena regionalnych warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej firmy

x

x

x

bez znaczenia

miejsce po woj. śląskim i mazowieckim). Z drugiej strony jednak, pod względem odsetka firm innowacyjnych, w badanej przez GUS grupie firm przemysłowych wynik był o wiele gorszy. W roku 2002 tylko
co czwarta firma w Wielkopolsce deklarowała, że poniosła jakiekolwiek nakłady na innowacje (średnio
w kraju – co trzecia). Stosunkowo najbardziej zaangażowane były tu firmy duże, powyżej 250 pracujących, a w tym firmy z kapitałem zagranicznym. Bardzo mała (o połowę niższa niż średnia w kraju)
była innowacyjność firm usługowych – tylko 8,5% wprowadziło jakiekolwiek nowe usługi.
Jeśli chodzi o wyposażenie przedsiębiorstw w Wielkopolsce, to, generalnie biorąc, posiadają one
dobry, nowoczesny park maszynowy. Luka technologiczna w stosunku do krajów rozwiniętych została w ostatnich latach zmniejszona, lecz trzeba zauważyć, że z powodów finansowych często kupowano maszyny używane, a nowe urządzenia nie zawsze należały do najwyższej klasy nowoczesności.
Trzeba też pamiętać, że wiele nowoczesnych przedsiębiorstw w naszym regionie jest zależnych technologicznie od otoczenia zewnętrznego, ponieważ ich modernizacja polegała głównie na zakupie gotowych maszyn i urządzeń.
Z istniejących opracowań60 wynika ponadto, że słabe jest wykorzystywanie przez wielkopolskie firmy źródeł innowacji w uczelniach i instytutach badawczych. Nasuwa to wniosek, że niedostosowana
jest oferta tych instytucji do potrzeb przedsiębiorstw, a może nawet nie ma wystarczających kontaktów między przedsiębiorstwami a sektorem badawczo-rozwojowym.
Informacje przedstawione przez dziewięć badanych firm, zaliczonych, jak powiedziano wcześniej,
do jednostek dużych, generalnie potwierdzają podane wyżej stwierdzenia. Przede wszystkim z badań
wynika, że firmy ponoszą nakłady na działalność innowacyjną, z przeznaczeniem głównie na innowacje produktowe, a w niektórych przypadkach na innowacje techniczno-technologiczne. Niski jest
natomiast udział innowacji organizacyjnych61.
Z badań wynika też, że warunki istniejące w regionie pod względem prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowych nie są oceniane jednoznacznie (tab. 8.1). Dobra ocena dotyczy głównie
liczby uczelni i placówek naukowych (8 pozytywnych wskazań). Ocena poziomu wykształcenia absolwentów jako czynnik innowacji jest zróżnicowana (5 wskazań pozytywnych, 4 negatywne). Zbliżona
jest ocena możliwości laboratoriów i placówek badawczych.
Charakterystyczne, że firmy nie przywiązują wagi do możliwości współfinansowania badań
przez inne przedsiębiorstwa regionu (zapewne oceniając te możliwości jako znikome). Jeśli zaś chodzi o możliwości uzyskiwania środków publicznych, to opinie są rozproszone, a przy tym firmy
oświadczają, iż nie korzystały w tym zakresie ze środków banków lokalnych, środków fundacji regionalnych i lokalnych oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Na szczególną uwagę zasługują opinie badanych firm odnośnie do barier innowacyjności. W uzyskanych odpowiedziach wyeksponowana jest bariera polegająca na utrudnieniach ze strony urzędów
administracji państwowej i innych instytucji życia gospodarczego. Wiąże się to z opinią o działaniach
władz lokalnych, które w zakresie problemów innowacyjności określono jako niewystarczające lub
bez znaczenia (w obu przypadkach jest to opinia negatywna).
Powyższe opinie rodzą – jak można sądzić – ważne postulaty względem warunków dalszego istnienia i rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych w regionie i odnoszą się do strategii rozwoju regionu. Są
przesłanką dla programów doskonalenia procesów edukacji i dla rozwoju badań naukowych w regionie. Jest o tym mowa w końcowej części opracowania.
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Jak wyżej.
Ze względu na poufność danych nie jest możliwe zaprezentowanie wielkości tych nakładów.

9. Inna działalność przedsiębiorstw na rzecz regionu
Jak wiadomo, nowa inwestycja „odciska” swoje piętno nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, ale
także społecznej, kulturowej i środowiskowej „danego obszaru”62. Tak zwana inna działalność przedsiębiorstw na rzecz regionu dotyczy w szczególności oddziaływania na te płaszczyzny poprzez sponsoring, mecenat i inne formy udzielania mniej lub bardziej bezpośredniego wsparcia. Wsparcie to nie
jest obowiązkiem firm. Przedsiębiorstwa nie zostały prawnie doń zobligowane, tak jak dzieje się to
niekiedy odnośnie do utrzymania zatrudnienia czy przeprowadzenia programu inwestycyjnego w procesie prywatyzacji. Omawiane wsparcie jest zatem wyrazem „dobrego serca”, w jakimś stopniu łączy
się z dążeniem przedsiębiorstw zagranicznych do bycia „obywatelem regionu” i jest wyrazem troski o
dobro tego regionu i jego mieszkańców.
Z informacji uzyskanych w toku badania wynika, iż w całym okresie objętym analizą oceniane
przedsiębiorstwa przeznaczały środki na sponsoring i mecenat. Ich rozmiar z roku na rok wzrastał,
a w roku 2005 przekroczył łącznie kwotę 17 mln zł.
Analiza danych jakościowych prowadzi do wniosku, że badani zagraniczni inwestorzy bezpośredni
prowadzą różne formy działalności społecznej, kulturowej, edukacyjnej czy sportowej, od partnerstwa i współpracy ze szkołami czy uczelniami wyższymi, poprzez finansowe wsparcie imprez kulturalnych, charytatywnych, sportowych aż do organizacji własnych „otwartych atrakcji” dla społeczności regionu, spośród której przecież w większości rekrutują się też pracownicy ankietowanych
przedsiębiorstw.
Przykładowo, poza oczywistym faktem, że wszyscy uczestnicy badania należą do Klubu Partnera
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jedna ze spółek współpracuje jednocześnie z Politechniką Poznańską (inna także z Politechniką Gdańską i Wrocławską), Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu, ale
także Aeroklubem Poznańskim i Teatrem Nowym w Poznaniu. Kolejna spółka prowadzi od wielu lat
zakładową drużynę piłkarską oraz klub myśliwski, sponsoruje coroczny Jarmark Chmielno-Wikliniarski, a także zainicjowała powołanie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. Inne jeszcze przedsiębiorstwo wspiera od lat akcje charytatywne, np. „Wigilię pod Rondem”, nieodpłatnie przekazało sprzęt
komputerowy dla dwóch szkół gminnych w Tarnowie Podgórnym, wsparło też finansowo ideę utworzenia Muzeum Bambrów w Poznaniu.
Z kolei jedyny w tym zestawie badanych spółek bank od 2004 r. realizuje program działalności charytatywnej zatytułowany „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, pomagając dzieciom z rodzin ubogich. Organizuje także cykliczne półkolonie na poznańskiej Malcie. W 2005 r. uruchomił Program Stypendialny wspierający dzieci wybitnie uzdolnione, a także pomaga bezpośrednio lokalnym instytucjom
społecznym.
Bardzo szeroka jest również inna od podstawowej (produkcyjnej) działalność GSK na rzecz regionu. Dla realizacji tego zadania firma ta utworzyła przykładowo w 2004 r. Centrum Naukowo-Społeczne GSK w Poznaniu, którego celem jest szerzenie profilaktyki zdrowotnej, promocja zdrowia i pomocy osobom chorym we współpracy ze stowarzyszeniami pacjentów. Centrum przeprowadziło już
w regionie szereg bezpłatnych szkoleń, prezentacji, kampanii czy warsztatów, prowadzi warsztaty
plastyczne, teatralne, konkursy, pomaga dzieciom z domów dziecka. Spółka ta sponsoruje plebiscyt
na „Człowieka Roku wśród Niepełnosprawnych” i „Człowieka Wielkiego Serca”, Imieniny Ulicy, Jarmark Świętojański, wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i festyn zdrowotny nad Maltą. Dba
o propagowanie idei ekologii, a także organizuje dla mieszkańców regionu tzw. atrakcje otwarte, corocznie podczas obchodów prywatyzacji w dniu 28 stycznia.
Philips Lighting Poland rozwinął także ścisłą współpracę ze społeczeństwem miasta Piły i regionu,
kierując się zasadą „dobrego obywatela”. Jest bowiem długoletnim sponsorem pilskiego sportu – od
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kilkunastu lat wspiera organizację „biegu Philipsa” (międzynarodowych biegów ulicznych stowarzyszenia AIMS, których nazwa podobnie ułatwia identyfikację firmy), Krajowych Zawodów Szybowcowych, Pucharu Świata w Skokach Spadochronowych czy Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu.
Współfinansuje Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, Ogólnopolski
Festiwal Teatrów Rodzinnych. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, a od
paru lat bezpłatnie wymienia też świetlówki w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach
(do tej pory już pięćdziesięciu) z regionów o wysokim poziomie bezrobocia.
Reasumując, można stwierdzić, że zakres działalności przedsiębiorstw objętych badaniem
na rzecz regionu, w którym są zlokalizowane, jest bardzo szeroki i wymierny w skutkach. Pozwala to sądzić, że przedsiębiorstwa bardzo poważnie traktują region ich funkcjonowania, jakim jest Wielkopolska. W tym aspekcie wszystkie badane firmy zasługują na miano „dobrych
obywateli” swojego regionu, przyczyniających się wydatnie do jego rozwoju nie tylko w wymiarze
czysto gospodarczym (o czym była mowa w poprzednich rozdziałach), ale także na wielu płaszczyznach, nazwanych tutaj „inną działalnością”, a obejmujących segment społeczny, kulturowy, sportowy i edukacyjny.
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10.Podsumowanie – ocena syntetyczna roli zagranicznych
inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski
Zagraniczni inwestorzy bezpośredni mają istotne znaczenie dla gospodarki na poziomie zarówno
krajowym, jak regionalnym i lokalnym. Głębokość i zakres oddziaływania tych inwestorów zależy od
wielu czynników, leżących nie tylko po stronie danego przedsiębiorstwa (takich jak jego wielkość,
wartość angażowanego kapitału, struktura korporacyjna, branża podejmowanej inwestycji, charakter
prowadzonej działalności – od handlowej po zintegrowaną produkcyjną), ale także po stronie regionu,
w którym inwestycja jest realizowana (takich jak jego potencjał, jego cechy, tradycje gospodarcze,
wielkość, położenie geograficzne itd.).
Zarówno władze regionalne63, jak i przedsiębiorstwa formułują różnorakie oczekiwania względem siebie. Władze regionalne zwykle oczekują od przedsiębiorstw, iż ich działania przyczynią
się do pobudzenia i poprawy konkurencyjności gospodarki, modernizacji rodzimego przemysłu, rozwoju usług, zwiększenia skali innowacyjności, zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia dochodów bu64
dżetowych czy zwiększenia zdolności eksportowych obszaru . W Strategii Rozwoju Województwa Wiel65
kopolskiego do roku 2020 zaznaczono, że wszystkie działania, w tym także przedsiębiorstw, przyczynić
się mają przede wszystkim do osiągnięcia celu generalnego, którym jest „poprawa jakości przestrzeni
województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej, skutkująca wzrostem
poziomu życia mieszkańców”. Z zapisów Strategii wynika, że samorząd dążył będzie do tworzenia warunków poprawiających pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, a w zamian oczekuje od firm, że
w efektywny i racjonalny sposób, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, wykorzystywać będą regionalne zasoby, stosując innowacyjne technologie i podnosząc potencjał regionu.
Jeśli chodzi o oczekiwania przedsiębiorstw wobec władz regionu, to wiadomo, że głównymi
celami większości przedsiębiorstw o komercyjnym charakterze są: wypracowanie zysku lub zwiększenie wartości firmy, stąd firmy oczekują od władz regionu – generalnie biorąc – stworzenia warunków,
w których bez przeszkód i ograniczeń mogłyby realizować swoje zamierzenia.
Jak sprawy te przedstawiają się w świetle syntezy wyżej przedstawionych wyników badań dziewięciu firm zagranicznych w Wielkopolsce? Z badań nasuwa się szereg spostrzeżeń, które można podzielić na trzy grupy:
A. Spostrzeżenia jednoznacznie pozytywne
1. Badane firmy są aktywne w wielu obszarach oddziaływania na rozwój regionu. Ich działalność
przekłada się na:
– potencjał gospodarczy i finansowy regionu,
– kontakty zagraniczne,
– rynek pracy,
– technologię (procesy innowacyjne),
– środowisko przyrodnicze,
– sferę społeczno-kulturową.
2. Ta wielostronność i kompleksowość oddziaływań jest bez wątpienia pozytywną cechą roli badanych firm w regionie. Cechą pozytywną jest również to, że oddziaływania charakteryzują się na
ogół tendencją wzrostową, a w każdym razie nie ma podstaw do stwierdzenia spadku lub zaniku
działalności.
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Władze regionalne rozumiane są jako władze samorządowe oraz administracja rządowa w terenie.
Por. W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń 2003.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2005.
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3. Kolejną cechą pozytywną jest siła (rozmiar) oddziaływań. Jak już zaznaczano wyżej, wszystkie badane firmy należą do sektora dużych podmiotów gospodarczych. Ich potencjał przekłada się więc
w sposób istotny na potencjał gospodarczy (rzeczowy i kapitałowy) oraz finansowy regionu. Ma
też duże znaczenie dla samorządowych jednostek terytorialnych.
4. Za szczególnie ważną cechę pozytywną roli badanych przedsiębiorstw w regionie należy uznać jakościową stronę oddziaływań firm na sytuację w regionie. Tu oddziaływania są różne, poczynając
od wysokiego poziomu technologicznego i organizacji firmy, poprzez polepszanie sytuacji na rynku pracy (wzrost kwalifikacji kadr), a kończąc na działalności społeczno-kulturowej, poprawiającej
sytuację w zakresie ochrony środowiska, kultury, sportu czy w ogóle warunków życia społeczności
lokalnych. To ostatnie wiąże się z kondycją finansową gospodarstw domowych osób pracujących
w badanych firmach (stała praca i relatywnie wysoki poziom wynagrodzeń).
B. Spostrzeżenia częściowo pozytywne
Ta grupa spostrzeżeń ma bardziej złożony charakter i mówi o zjawiskach, które wprawdzie
zasługują na akceptację, ale występują jeszcze w słabszym stopniu. Chodzi o pośrednie oddziaływania
firm zagranicznych (wywoływanie procesów mnożnikowych w regionie) i relacje z podmiotami regionalnymi.
1. Pośrednie oddziaływania, leżące u podstaw mnożnikowych procesów rozwoju regionu, nie uwidoczniły się w niniejszym badaniu w sposób szczególnie wyrazisty. Pewne ich elementy zaznaczyły
się w obszarze oddziaływań na rynek pracy i na poziom życia ludności, natomiast w dziedzinach, co
do których powstają szczególne oczekiwania regionalne, tj. w dziedzinie innowacji i rozwoju miejscowych kooperantów, dostawców i odbiorców firm zagranicznych, wyniki należy ocenić jako relatywnie skromne. Być może wiąże się to z charakterem uzyskanych informacji, skądinąd bowiem
wiadomo, że istnieją firmy intensywnie oddziałujące na rozwój swych regionalnych partnerów66.
Generalnie wszakże omawiane tu badanie potwierdza ogólną opinię o nie najwyższym jeszcze
stopniu przekazywania przez firmy zagraniczne impulsów rozwojowych bądź o niewystarczającym
wchłanianiu tych impulsów przez region.
2. Nie można wykluczyć, iż brak odpowiedniej bliskości technologicznej, organizacyjnej, a także
instytucjonalnej jest powodem niecałkowitego spełnienia oczekiwań regionalnych co do efektów
mnożnikowych inwestycji zagranicznych67; w odczuciu władz regionalnych może to oznaczać, że
istniejący stopień „zakorzenienia” się firm zagranicznych nie gwarantuje trwałego rozwoju: za
małe jest przenikanie impulsów rozwojowych w relacji do lokalnych podmiotów gospodarujących,
a także zbyt skromne są relacje z regionalnymi placówkami badawczo-rozwojowymi.
C. Spostrzeżenia o charakterze negatywnym
Przeprowadzone badania nie wskazały zjawisk, które można by traktować jako wyraz negatywnego
oddziaływania badanych firm na region. Na negatywne oceny zasługują jednak niektóre odcinki relacji między firmami a regionem. Są one traktowane jako bariery, które w opinii przedsiębiorstw hamują ich rozwój. Oto najważniejsze bariery:
1. Niezmiernie uciążliwa dla przedsiębiorstw jest niezrozumiałość i niespójność procedur administracyjnych, co pozwala na dowolność interpretacji prawa; może to prowadzić do podejmowania
różnych decyzji administracyjnych w sąsiadujących regionach; tymczasem z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej najważniejsza jest stabilność uwarunkowań, w których prowadzi się biznes; uproszczenie i zapewnienie spójności prawa to podstawowy warunek prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.
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Chodzi o firmę GSK, dla której przeprowadzone wcześniej badanie wyraźnie pokazało oddziaływanie ilościowe i jakościowe względem regionalnych partnerów, a także pozytywną opinię tychże partnerów co do
współpracy z firmą GSK. Por. T. Stryjakiewicz (red.), Wpływ inwestorów... op. cit., a także wystąpienie L. Wojtasiewicz na seminarium Wpływ GSK na regionalny rozwój Wielkopolski, Poznań, luty 2006.
Szczególnie ważne może tu być nieprzystosowanie technologiczne krajowych przedsiębiorstw. Por. M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. AE
w Poznaniu, Poznań 2002.

2. Źle postrzegany jest także niejasny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami administracji samorządowej i rządowej, a nawet w ramach jednej instytucji; to sprawia, że przedsiębiorcy spędzają dużo czasu w różnych urzędach, pomiędzy którymi dodatkowo rzadko istnieje
pełen przepływ informacji.
3. Przedsiębiorcom przeszkadzają również trudności w uzyskaniu informacji i nie zawsze odpowiednia obsługa w urzędach.
4. Częste zmiany na stanowiskach, wynikające głównie z kadencyjności władz samorządowych, sprawiają, że nie ma ciągłości decyzyjnej i proces ten wydłuża się powodując trudności w prowadzeniu
działalności gospodarczej.
5. Dla wielu obszarów brakuje planów zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia podjęcie
nowych inwestycji68.
6. Trudności w wywiązywaniu się samorządów z podjętych zobowiązań w ramach umów inwestycyjnych skutkują złą opinią i zaniechaniem inwestycji przez kolejne przedsiębiorstwa.
Na tle powyższych spostrzeżeń nasuwają się postulaty odnośnie do przedsięwzięć, które
mogłyby ułatwić przedsiębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój. Należy
przede wszystkim:
• zapewnić jednoznaczność przepisów i procedur administracyjnych, ogólnie dostępnych dla ogółu
obywateli i podmiotów gospodarczych; jednoznaczna powinna być także interpretacja i wykładnia
przepisów;
• jasno określić podział kompetencji pomiędzy różnymi szczeblami administracji (szczególnie samorządowej i rządowej), jak również w ramach jednej instytucji oraz zapewnić efektywny przepływ informacji;
• prowadzić przemyślaną, spójną i długofalową strategię polityki podatków i opłat lokalnych; zasady
powinny być ogólnie dostępne, a zmiany rzadkie i dopracowane;
• podejmować konsekwentne i systematyczne działania prowadzące do zwiększania kompetencji
urzędników; w miarę możliwości odpolitycznić stanowiska, co pozwoli uniknąć rotacji pracowników;
• dążyć do tworzenia „przyjaznych urzędów”, zwalczać biurokrację;
• tworzyć warunki do podejmowania dalszych inwestycji – przede wszystkim chodzi o tworzenie
i aktualizowanie planów przestrzennych, scalanie gruntów, regulowanie spraw własnościowych,
uzbrajanie terenów i współuczestnictwo w prowadzeniu inwestycji;
• stworzyć i prowadzić spójny system wspierania przedsiębiorczości;
• aktywnie współpracować z przedsiębiorstwami na rzecz zmniejszenia stanu bezrobocia, promocji
regionu i pobudzania lokalnej przedsiębiorczości.
Wiadomo, że władze regionalne nie są w stanie usunąć wszystkich barier, gdyż wiele z koniecznych działań nie leży w ich kompetencjach69. Niemniej jednak należy czynić wszystko, co możliwe,
aby istniejące trudności usuwać. W procesie tym przydatne może być tworzenie i konsekwentna realizacja regionalnych i lokalnych strategii rozwoju w oparciu o dialog przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych.
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Brak planów szczególnie uciążliwy jest w sytuacji, gdy inwestorzy zainteresowani są konkretnymi lokalizacjami, które tylko z uwagi na braki formalne nie mogą zostać zagospodarowane.
Zmiana wielu przepisów i procedur to gestia władzy ustawodawczej.
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Uwagi końcowe
Jakkolwiek ogólnie wiadomo, że inwestycje zagraniczne są już bardzo znaczącą składową gospodarki Polski, to pełna ocena ich roli jest jeszcze zadaniem nie do końca rozwiązanym. Relacje między
bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a gospodarką kraju, regionu i miejsca, w którym są zlokalizowane, obejmują wiele spraw, o różnym charakterze i różnym przebiegu w czasie.
W niniejszym opracowaniu starano się zidentyfikować i ocenić rolę dziewięciu badanych podmiotów, dużych firm, w relacji do gospodarki Wielkopolski i problemów jej rozwoju. Skoncentrowano się
na zasadniczych obszarach powiązań obejmujących potencjał gospodarczy i finansowy, rynek pracy,
technologię (procesy innowacyjne) i sferę społeczno-kulturową. W odczuciu autorów analiza powiodła się w odniesieniu do powiązań bezpośrednich; badanie wykazało zakorzenienie się omawianych firm w regionie.
W mniejszym stopniu (ze względu na brak szerszych informacji, a także ze względu na złożoność
metodologiczną problemu) przedstawiono powiązania pośrednie i procesy mnożnikowe generowane
przez inwestycje zagraniczne na obszarze regionu. Ta problematyka wymaga dalszych badań zarówno w sferze teoretycznej (odniesienie ogólnych założeń do specyfiki badanych firm i regionu Wielkopolski), jak i w sferze empirycznej (zebranie odpowiednich informacji, ich systematyka, przetworzenie i kwantyfikacja).
Jeśli chodzi o ewentualne dalsze badania, to nasuwają się dwie uwagi. Pierwsza z nich dotyczy
przestrzennego ujęcia analizy. Przedstawione wyżej rozważania miały charakter aprzestrzenny,
w tym sensie, że nie uwzględniały problemów terytorialnego rozwoju województwa. Do ujęć terytorialnych nie dawał podstaw zestaw badanych firm, w których znaczący udział (sześć na dziewięć badanych) miały firmy z Poznania i aglomeracji poznańskiej. Należy wszakże zwrócić uwagę na znaczenie
zasięgu terytorialnego tych firm. W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zawarte są postulaty
zwiększania różnorodności funkcji poszczególnych obszarów i wzrostu znaczenia ośrodków subregionalnych. Wszystko to jest również wyrazem oczekiwań regionalnych co do inicjatyw inwestorów
zagranicznych w doskonaleniu szeroko pojętej przestrzeni gospodarczej województwa.
Druga uwaga odnosi się do statycznego ujęcia analizy. Mimo iż badaniem objęto kilka lat, nie był
to okres tak długi, żeby zgłębić dynamikę zachodzących zjawisk i procesów. Konieczne wydają się
konsekwentne badania, które pokazywałyby nie tylko wzrosty czy spadki analizowanych wielkości,
ale dawałyby podstawę do swego rodzaju prognoz ostrzegawczych, mówiących m.in. o ewentualnych
zagrożeniach wycofania się określonej firmy zagranicznej z regionu czy nawet kraju, sygnalizując też
potrzebę określonych przeciwdziałań ze strony regionu. Jeśli zaś ewentualne wycofanie się byłoby pochodną ogólnej międzynarodowej strategii i nie zależało od postawy regionu, to w badaniach powinna
być wykazania możliwość oceny tych pozytywnych efektów, które firma mimo wycofania się w regionie pozostawia.
I na koniec, trzeba postawić pytanie o reprezentatywność badanych firm i podstawy do uogólnienia wniosków płynących z ich analizy.
Dziewięć badanych tu przedsiębiorstw to liczba niewielka w stosunku do całej zbiorowości regionu, w tym przedsiębiorstw dużych, a także przedsiębiorstw zagranicznych. Ponadto badane przedsiębiorstwa nie są tzw. próbą losową, tworzoną według określonych zasad badań statystycznych. Dobierano je w oparciu o dobrą wolę respondentów. Z drugiej strony jednak potencjał badanych
przedsiębiorstw, rozmiary działalności i wielkość zatrudnienia pozwalają zakładać, że uzyskane w badaniu informacje i sformułowane na ich podstawie wnioski są znaczące w skali regionu. Okazuje się
też, że dość duża część spostrzeżeń z omawianego badania jest zbieżna z wynikami innych badań, prezentowanymi w literaturze przedmiotu. Przemawia to za możliwością uogólnienia rezultatów badania, byłoby jednak wskazane, aby niektóre opinie, zwłaszcza krańcowe (zarówno pozytywne, jak i negatywne), mogły być zweryfikowane.
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Wszystko to skłania do propozycji prowadzenia dalszych badań działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w regionie. Badania takie mogłyby być rozumiane jako integralny element szeroko rozumianego monitoringu rozwoju regionu i mogłyby również służyć porównaniom międzyregionalnym.
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THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTORS
IN THE ECONOMY OF WIELKOPOLSKA
Summary
The research embraced nine firms with the participation of foreign capital located in
Wielkopolska voivodeship, members of the Poznań University of Economics’ Partner Club.
These were:
– Aesculap-Chifa Sp. z o.o.,
– Bank Zachodni WBK S.A.,
– GAZOMET Sp. z o.o. Gas Equipment Plant,
– GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
– MAN STAR TRUCKS & BUSES Sp. z o.o.,
– Philips Lighting Poland S.A.,
– Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.,
– Wrigley Poland Sp. z o.o., and
– Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
The research on the role of those enterprises in the economy of Wielkopolska sought to achieve
the following goals:
1. to identify factors inducing them to locate in Wielkopolska,
2. to establish and evaluate their importance for the various sectors of the economy of the region, and
3. to determine the embeddedness of the firms in the region.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

The research focused on the following issues:
the place of the foreign enterprises in the economic potential of Poznań and the region (in the light
of basic economic indicators),
identification of the regional effect from the point of view of the network of links:
– with suppliers of raw and other materials and with recipients of products, and
– with scientific and R&D institutions, and with the educational system,
the effect on the regional labour market in quantitative (employment figures and structure) and
qualitative terms,
the role of the enterprises in innovative and R&D activity,
the network of institutional links (including relations with the regional authorities),
the impact on the spatial structure of the economy (including the formation of new elements of development and the effect on areas threatened with marginalisation), and
sponsorship and patronage types of activity.

In the research use was made of theoretical-methodological foundations derived from analyses offered by the literature on the subject, from other empirical studies, and from the authors’ own experience.
While there are a lot of studies of foreign direct investment (FDI) in Poland, they are as a rule descriptive reports. They are also usually fragmentary in the sense that they tend to focus on the effect of
the investment on a single economic parameter, a single industry, or a single sector of the economy
(e.g. employment) and only sporadically on a comprehensive assessment of the importance of foreign
enterprises for the entire host economy and/or its individual regions. Such a holistic analysis will be
attempted in the present paper.

It was assumed that the analysis should embrace two main research aspects: factors determining
the inflow of foreign investment to a region, and effects of the operation of enterprises with the participation of foreign capital manifesting themselves not only in the economic sphere of the region, but
also in its social, cultural and environmental spheres.
The former aspect includes an assessment of the investment climate (favourable – unfavourable)
and its individual components (environmental, spatial, economic, legal-administrative, political,
socio-cultural, and technological factors) from the perspective of potential and actual investors as
well as possibilities at the disposal of regional and local authorities of creating economic and extra-economic conditions favourable to establishing and developing economic activity. The other aspect of the analysis embraces the identification of the fields and directions of impact of foreign enterprises on the regional economy and provides the basic criterion for assessing socio-economic results
of FDI acquisition.
An analysis of the role of foreign investors in the economy of a region requires a multi-dimensional
approach, which means accommodating both direct and indirect effects brought about by the presence of foreign businesses in the given area. The effects can be observed in practically every sphere of
the region’s life, but the principal evaluation criterion is the economic impact visible primarily in: capital resources and investment possibilities; growth in technological capabilities and economic performance; the situation on the labour market; foreign trade; and international economic integration. A
full analysis of the effect of foreign enterprises on the economy of a region should also include their
activity for the region’s community (charity, educational, cultural and other types of ventures). In this
way there develops a bond between the foreign entities and the regional milieu, and hence a chance of
permanent embedding of those enterprises in the regional economy. The experiences of many economies show, however, that foreign direct investment can bring not only benefits, but also detrimental
effects. A comprehensive assessment of the role of foreign investors in the economy of a region
should therefore include good and bad consequences of their operation in the regional milieu; it
should equally specify the opportunities and the threats resulting from the FDI inflow.
The research relied on numerical data gathered through a specially developed questionnaire and
on additional information obtained from the nine firms listed above. The data covered the years
2000–2005.
The starting point for the analysis was the identification of the character and condition of
the enterprises under study.
The term ‘character of an enterprise’ denotes its strength and size as measured by financial parameters. It helps to divide the enterprises into big - with a great impact on the regional economy, and
small, local - with a lesser effect. The ‘condition of an enterprise’ in turn, is understood as the total
evaluation of the basic fields of operation of the enterprise, usually given in absolute terms (e.g., receipts, imports, asset-creating expenditure) and financial indicators (e.g., gross sales profitability).
The study showed that:
– Between 2000 and 2005 the sales proceeds of each of the nine enterprises and all of them jointly
grew conspicuously. While in 2000 they recorded a total turnover of 5.6 billion zlotys at current
prices, in 2005 this figure almost tripled to 15.6 billion zlotys;
– The enterprises under study showed a high level of investment activity in the region. This is indicated by a high ratio of their asset-creating expenditure in Wielkopolska alone to their yearly sales
proceeds. In each of the four years 2000–2003 this index surpassed 8%, which is certainly a significant figure. It should be noted, however, that this result was largely due to the huge investment
made by a single enterprise (selling mainly on foreign markets rather than the domestic and regional ones), which contributed more than 80% to the total investment made in the region in
those years. When assessing the structure of investment in fixed assets in the studied firms over
the years 2000–2005, it is worth noting that technical equipment and machines came first, followed by buildings and constructions, while means of transport came last;
– The figures for gross sales profitability, or profit before taxation, varied considerably among the
nine enterprises, both in the individual years and over the entire study period. In 2000 they paid a
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total of 90.6 million zlotys of income tax as against 391.7 m zlotys in 2005 (the highest figure
throughout the entire period, which means an increase of more than 330%). One might add that in
2000 only one enterprise showed a net loss and in 2005, none. In the worst years 2001–2003 not
more than three companies at a time registered losses.
It follows from the general characteristics of the enterprises that they are big corporations of crucial importance to the region and a much broader economic impact, usually exceeding the boundaries
of Poland. They are also enterprises displaying a good economic-financial condition that cannot be
said to register losses, fail to pay taxes (in Poland) or only export raw materials and components for
their production. The situation is just the opposite: they show high profitability, pay income and local
taxes, and their foremost type of investment is modern machines and equipment.
The analysis of the role of foreign direct investors in the economy of Wielkopolska focused
on three groups of issues: the effect of the enterprises on the regional labour market, their
links with suppliers and recipients, and their research and development (R&D) activity and effect on the innovativeness of the region’s economy.
In the study of the impact of the foreign firms on the labour market of Wielkopolska
voivodeship, both quantitative and qualitative effects were taken into consideration.
The firms were shown to have a great influence on the growth of the labour market in the region.
Changes in employment figures are favourable, although there are also companies which stabilised
their employment at a certain level in the first years of operation and later only altered its structure.
In terms of qualitative effects, FDI can be said to have had a strong and multifarious impact on the
labour market in the region. The primary one is a higher level of wages and thus an increase in the
purchasing power of the employees and their families. Another is the permanent system of employee
training and employee development in general.
Apart from the above direct effects on the labour market of the region, foreign investment also produces indirect ones. They include:
– boosting employment at suppliers and subcontractors,
– boosting local demand as a result of direct and derivative employment,
– new standards (a ‘demonstration effect’), and
– improving the quality of the market as a result of co-operation with schools.
Foreign investment undoubtedly contributes to an improvement in the region’s labour market.
The study has shown that the foreign enterprises set new standards in the procedure of employing
and laying off staff. This generates a ‘demonstration effect’ and external effects connected with the
fact that employees trained in a foreign firm move to the economy of the region. A ‘demonstration effect’ is supposed to evoke imitation on the part of domestic firms; in this way companies of foreign origin contribute to the formation of a new vision of the working environment including new standards
of work, wages, employment, lay-offs, and social care.
The research also showed there to be a so-called location effect (creation of jobs in a locality
where a plant is situated and in the immediate surroundings from which workers commute or immigrate to the place of employment, as well as an increase in employment in the neighbouring firms
co-operating with the foreign firm). Such an effect was found to occur especially in the case of firms
located outside the Poznań metropolitan area.
The study of the regional multiplier effect and changes occurring in the relations binding
the enterprises with their suppliers and recipients, or stakeholders, focused on the identification
of the direct, indirect and induced multiplier effects of the firms’ location. The information provided
by the enterprises revealed a highly diversified picture of their networks and forms of links with suppliers and recipients. On the one hand, it resulted from the different lines of production in which they
are engaged, and on the other, from the type of business culture each of them has developed. During
questioning they tended to be rather tight-lipped about this field of their operation.
When analysing the links of the enterprises, a distinction was made between the suppliers of raw
materials, materials, and semi-finished products on the one hand and broadly understood services on
the other. This approach was intended to capture changes in the spatial structure of links. The pro-
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portion of domestic suppliers of raw materials, materials, and semi-finished products varied greatly
among the enterprises, from 0.6% to 75%. The same holds for suppliers from Wielkopolska. In terms
of worth, the proportion of domestic suppliers ranged from 3% to 60%, and from Wielkopolska from
3% to about 20%.
A comprehensive assessment of the scale and intensity of links of the enterprises under study with
their domestic suppliers (including those from Wielkopolska) on the basis of such a set of data is impossible. Changes in the number of suppliers may result from a variety of causes, including those following from a change in the line and scale of production and decisions rationalising the logistics of
the supplier chain.
In accordance with the predictions of location theory in a global economy, the most important factors determining the choice of a supplier in the enterprises under study were the price, quality and
punctuality of his supplies. Important considerations were also the continuity of supplies, after-sale
service, smooth co-operation, and range of the offer.
Connections of the enterprises with the region are also reflected in their demand for broadly understood services. Among those firms that answered the questionnaire, the percentage of domestic
suppliers in the total number of service suppliers varied between 5% and 99%. Most reported a growing or stable proportion of domestic suppliers. There were similar tendencies in the proportion of
suppliers from Wielkopolska in the total number of domestic suppliers of services; it was relatively
high and stable, and ranged from 19% to 85%. Over the study period, the suppliers of services were
undergoing the processes of privatisation and consolidation; there also emerged separate regional
distribution businesses. The greater stability of the structure of service providers and the higher proportions of domestic and regional ones are not accidental; they follow from the specific nature of the
service market, which only recently started to undergo accelerated processes of restructuring and
liberalisation of access by other suppliers to transmission infrastructure.
The percentage of domestic suppliers in the total worth of services bought by the enterprises under
study varied between 60% and 91%. As in the case of the number of domestic suppliers of services,
their changes in terms of worth were usually insignificant. Over the study period the proportion of
suppliers from Wielkopolska was relatively stable, and in some cases showed an upward tendency.
As in the case of the purchase side of their operation, some enterprises did not contribute any information concerning their recipients, therefore the data obtained should be interpreted with great
caution. In the group of enterprises which responded, the proportion of domestic recipients ranged
from 2.5% to 100%. Their proportion in the total value of sales in those enterprises varied between
66% and 100% and their structure was relatively stable. Over the study period the proportion of recipients from Wielkopolska in terms of worth was relatively stable and equalled from 5% to 21.5%. In
this situation also distribution channels must be diversified; hence at one extreme we have a concentration of sales to the domestic market by a single distributor, and at the other extreme, such a dispersal that none of the Wielkopolska clients could account for more than 5% of the total value of
sales. This type of spatial structure, that is, the dominance of domestic recipients over those from
Wielkopolska and the great significance of exports to some enterprises, corroborates the hypothesis
that their presence in Wielkopolska was due to factors other than the potential of the local market.
It is hard to determine the regional multiplier effect and changes occurring in the relations connecting the enterprises with their suppliers and recipients merely on the basis of the information they
provided. Modern multinational corporations pursue global policies of purchase of raw materials, materials, and semi-finished products. This fact together with a marked decrease in transaction costs (an
effect, among others, of the uniform European market, ever wider adoption of norms and quality
standards, and advances in IT technologies and logistics) are a chance for, but also a threat to, local
suppliers. A chance, because a local supplier able to satisfy the requirements of a multinational corporation located in Wielkopolska can step up his production and sales in the global supply chain. A
threat, because a lack of the ability to adjust may lose him a customer.
The demand of the enterprises under study for modern goods and services, especially new non-industrial services, accelerates the region’s restructuring. The strength of the regional effect of the firms
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is more conspicuous in the field of traditional services. It may lessen, however, after full liberalisation
of access to infrastructural networks (primarily power and gas transmission networks) and with
growing competition in this service sector.
In the study of innovative activity the focus was on the firms’ outlays and relations with scientific institutions of Wielkopolska. It follows from the information obtained that the firms make outlays for innovative activity, mostly product innovations, and in some cases also for technological innovations, while the proportion of outlays for organisational innovations is low. The results also show
that their assessment of the conditions existing in the region for R&D activity is not unequivocal. A
good mark is given for the number of higher schools and scientific institutions (eight indications).
The evaluation of the level of education of graduates as an innovation factor varies (five positive responses, four negative). A similar range of opinions concerns the possibilities of laboratories and research institutions.
Characteristically enough, the enterprises do not set much store by the possibility of the research
being co-financed by other businesses in the region (perhaps because they regard this possibility as
nil). As to the possibility of obtaining public means for this purpose, opinions vary, with the firms declaring that they have not drawn on the means of local banks, regional and local foundations, or the
Voivodeship Fund for Environmental Protection.
Special attention should be given to the opinions of the firms about barriers to innovativeness. The
responses stress obstacles created by state administration offices and other institutions of economic
life. This is connected with the opinions about the activity of the local authorities concerning innovative issues, which is described as insufficient or insignificant (in both cases this is a negative opinion).
In the study of the effect of the foreign investors on the development of the region also
so-called other type of activity for the region has been accommodated.
The foreign direct investors under study carry out various forms of social, cultural, educational or
sporting activity, from partnerships and co-operation with schools and academies (e.g. with the
Poznań University of Economics within the framework of the Partner Club) through financial support
for cultural, charity and sporting events, to the organisation of their own ‘open attractions’ for the
community of the region. Thus, the range of activities in which the enterprises engage for the region
where they are located is very broad, being also perfectly measurable in terms of results, as evidenced
by numerous successful initiatives they undertake or support that are now a permanent part of the region’s life. This suggests that the firms treat Wielkopolska, their host region, very seriously. In this
respect all the examined firms deserve the name of ‘good citizens’ of the region greatly contributing to
its growth, not only in economic terms but also on a variety of planes termed ‘other activity’ in the
study and embracing the social, cultural, educational, and sporting fields.
In an attempt to analyse the role of the foreign enterprises in the region exhaustively, a
study was made not only of what they do for the region, but also what conditions of location
and growth the region offers them. In short, regional factors of their development were examined.
The operation of the enterprises in the region is determined by a number of factors which can stimulate or hinder their growth depending on their appearance and impact. The factors can be economic-infrastructural or administrative-legal in nature. The firms assess the effect of individual factors on their activity differently, depending on their own experience and line of business. The most
important economic-infrastructural growth-stimulating factors listed are lower wage costs than in
West European states and a high supply of staff, while the greatest hindrances are poor technical and
industrial infrastructure and high non-labour costs. Among administrative-legal factors unfavourable
to business they list those that create the investment climate (attitudes and operation of the local authorities) as well as long administrative procedures. As to relations with offices, the opinions of the
enterprises vary, but are generally low; they complain primarily about arbitrary interpretations of
rules and inconsistency of the law. They are also displeased with the unclear division of areas of competence and the quality of administrative service. Chief among the difficulties arising from the situation in the region are the shortage of land for expansion and lack of spatial plans, while problems with
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communicating with the local communities or high land prices come lower in the list. As far as conditions for further growth are concerned, the corporations hope primarily for administrative and legal
relief rather than for an increase in the local demand or the development of R&D backup.
The research provides material for conclusions about the tasks that the region should perform in
order to invite a further inflow of FDI while keeping the enterprises that are already present and helping them to develop. What the region must do in the first place is:
– to improve the state of repair of the transport system and to expand it,
– to improve intra-regional connections, especially with the peripheries,
– to improve the availability of investment sites, specially to sort out ownership questions and to update spatial development plans,
– to develop co-operation between science and the economy, and
– to adjust school curricula and the organisation of various forms of education to meet the needs of
the economy.
A synthetic assessment of the role of foreign investors in the economy of Wielkopolska
based on the analysis of the nine enterprises leads to several conclusions which can be divided
into three groups:
A. Wholly favourable observations
1. Foreign direct investors are of great significance for the economy of Wielkopolska. The depth and
range of their impact depends on a number of factors, both on the side of the enterprise (like its
size, the worth of capital engaged, its corporate structure, the field in which the investment is
made, or its line of business) and on the side of the region or even the locality where the investment is sited (e.g. its economic level, social development, geographical situation, etc.).
2. The studied firms are active in many spheres crucial to the development of the region. Their
operation has an impact on:
– the region’s economic and financial potential,
– its foreign contacts,
– the labour market,
– technology (innovative processes),
– the natural environment, and
– the socio-cultural sphere.
3. This multifarious and complex nature of the firms’ impact is undoubtedly a strong point of
their operation in the region. Another is that this impact shows an upward tendency, or at least
there are no grounds for stating a decline in, or disappearance of, their activity.
Yet another strong point is the force (extent) of their impact. As has already been mentioned, all
the firms belong to the large-enterprise sector. Their potential, therefore, is translated into the region’s economic potential (fixed assets and capital) as well as financial potential.
4. Especially advantageous in the operation of the enterprises is the quality of their impact on the situation in the region. Here the effects are diverse, from the high technological level and organisation of the firms, through an improvement of the labour market (an increase in the skills of personnel), to their socio-cultural activity contributing to improvements in environmental protection,
culture, sports, and generally living conditions of the local communities. The last is connected
with the financial status of households of the firms’ employees (permanent jobs and wages higher
than in domestic enterprises).
B. Partly favourable observations
This group of observations is more complex and addresses phenomena that, while perfectly acceptable, are still poorly developed: indirect effects of the foreign firms (inducing multiplier processes
in the region) and relations with regional entities.
1. The indirect effects underlying multiplier processes of growth in the region were not distinct in
the present research. There were some indications of the firms’ influence on the labour market and
standards of living, but the effects were rather modest in those fields in which regional expectations are high, i.e. in innovations and development of the local subcontractors, suppliers and recip-

86

ients. This may be due to the nature of the information under analysis, because some firms are
known to have a great impact on the growth of their regional partners (GSK). Generally, however,
the present research confirms the prevalent opinion that the transmission of growth impulses by
the foreign firms, or their suction by the region, is still unsatisfactory.
2. It is possible that the partial frustration of the regional expectations as to the multiplier effects of
the foreign investment may be due to the technological, organisational and institutional distance
separating Poland from the advanced Western economies. The regional authorities may feel that
the level of the firms’ embeddedness does not guarantee permanent growth: the transfer of growth
impulses to the local economic entities is too slow and relations with the regional R&D institutions too modest.
C. Unfavourable observations
The research has not revealed phenomena that could be treated as examples of a detrimental effect
of the studied firms on the region. However, what deserves unfavourable assessment are some elements of relations between the firms and the region. The firms treat them as barriers to their development. The most important include the following.
1. What the enterprises find a great nuisance is the incomprehensibility and inconsistency of administrative procedures which give rise to arbitrariness in the interpretation of the law and may lead to
different administrative decisions on similar issues being made in neighbouring regions. From the
perspective of a business, however, the most important thing is the stability of conditions in which
it operates; hence, a simplification and improved consistency of the law are the basic requirements
for correct performance and growth of enterprises.
2. There are also complaints about an unclear division of competence among the particular administrative organs of the central and local governments, or even within a single institution; this makes
entrepreneurs spend much time in various offices among which, in addition, a full flow of information occurs only rarely.
3. Entrepreneurs are also hindered by difficulties with obtaining information and with a poor quality
of service in offices, which sometimes manifests itself in the clerks being ‘over-eager’ or arrogant.
4. Frequent changes in key positions resulting largely from the expiration of the term of office of the
local authorities disrupt and prolong the decision-making process, thus causing difficulties in conducting an economic activity.
5. For many areas there are still no spatial development plans, which makes it impossible to launch a
new investment in them.
6. The difficulties that the local authorities have in meeting their obligations under investment contracts result in a bad opinion and make other entrepreneurs give up investing there.
The above observations suggest measures that can be taken to help an investor to carry on and
build up a business. The most important include:
– ensuring the clarity of administrative rules and procedures applying to citizens at large and to economic entities; equally unambiguous should be the interpretation of the rules;
– ensuring a clear division of competence among the particular rungs of administration (especially
central and local) and within single institutions, as well as an efficient flow of information;
– pursuing a well thought-out, consistent and long-term policy concerning local taxes and charges;
their rules should be generally accessible, while changes rare and well-prepared;
– taking steps to improve the competence of office workers and create ‘friendly offices’; fighting bureaucracy; and
– creating conditions attracting successive investments through the preparation of local physical
plans, land consolidation, sorting ownership relations, and land development.
It is obvious that the regional authorities are unable to remove all the barriers because a lot of the
necessary measures lie beyond their remit. Still, they should do everything they can to eliminate the
existing difficulties. What may be useful in this process is the working out and consistent implementation of regional and local development strategies resting on a dialogue between the enterprises and
the local authorities.
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