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Dolaryzacja Ekwadoru – przyczyny, przebieg,
implikacje ekonomiczne
Justyna Wieloch1
Ekwador jest jednym z trzech państw Ameryki Południowej (obok Panamy i Salwadoru),
który zrezygnował z własnej waluty na rzecz dolara amerykańskiego (USD). Po przyjęciu nowego środka płatniczego gospodarka Ekwadoru przeszła znaczną transformację, co
miało swoje implikacje w sferze społeczno-politycznej. Kwestią kluczową jest rozstrzygnięcie, czy rezygnacja z krajowego sucre przyniosła trwałe zmiany na lepsze, czy też jedynie tymczasowo rozwiązała problemy będące przyczyną podjęcia decyzji o dolaryzacji.
Wydaje się, że dekada, która minęła od zmiany reżimu kursowego, to odpowiedni czas,
by rozstrzygnąć „opłacalność” przeprowadzonej reformy. Ekwador jest drugim krajem
w Ameryce Łacińskiej, który zmienił oficjalny środek płatniczy na dolara amerykańskiego2, jednak motywy i skutki dolaryzacji są specyficzne dla każdego z tych państw, przez
co władze nie mogły przeprowadzić reformy, bazując na doświadczeniach Panamy.
Celem artykułu jest wskazanie motywów zmiany reżimu kursowego w Ekwadorze
oraz analiza korzyści i kosztów przeprowadzonej reformy w perspektywie krótko- i długookresowej. Badanie dotyczy zarówno zmian politycznych, w tym szczególnie stabilności władzy oraz istniejących tendencji politycznych, jak również ewolucji systemu gospodarczego w skali mikro- i makroekonomicznej. Ponadto w artykule zostały przedstawione
zmiany zachodzące w społeczeństwie ekwadorskim po wprowadzeniu dolara oraz zagrożenia, z jakimi muszą zmierzyć się obywatele po wymianie oficjalnego środka płatniczego. W pierwszej części pracy opisano teoretyczne przesłanki zmiany reżimu kursowego
oraz dokonano ich weryfikacji w kontekście sytuacji gospodarczo-politycznej Ekwadoru.
Kolejna część opracowania została poświęcona implikacjom politycznym, gospodarczym
i społecznym dolaryzacji, których analiza pozwoliła wskazać korzyści i koszty, jakie gospodarka i obywatele musieli ponieść w związku z wprowadzeniem nowego środka płatniczego.

Teoretyczne przesłanki przyjęcia obcej waluty
Literatura wyróżnia trzy podstawowe motywy, którymi kierują się władze, podejmując decyzję o przyjęciu waluty innego kraju (Jameson, s. 3). Pierwszy z nich nawiązuje do teorii
optymalnego obszaru walutowego (OCA – Optimal Currency Area), a więc takiego, w którym obowiązywanie wspólnej waluty nie zmniejsza dobrobytu państw tworzących obszar.
Justyna Wieloch – doktorantka w Katedrze Wymiany Międzynarodowej, absolwentka kierunku Stosunki
Międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania UŁ.
2
Jako pierwsza dolara wprowadziła Panama w 1994 roku, następnie Ekwador w 2000 roku oraz Salwador
(rok później).
1
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Po raz pierwszy określenia „optymalny obszar walutowy” użył w 1961 roku Robert
Mundell, który wskazał, że obszar walutowy może obejmować region niepokrywający się
z granicami geograficznymi poszczególnych krajów. Definiując warunki tworzenia OCA,
autor podkreślił kluczową rolę mobilności czynników produkcji, w tym w szczególności
pracy (Mundell, s. 661). Tłumacząc ideę OCA, ekonomista wskazał, że reżim kursowy
obowiązujący w danym regionie nie jest odpowiedni, jesli wpływa na wzrost poziomu
bezrobocia w jednej z jego części lub jeśli z tego powodu inna część zmuszona jest do akceptacji wyższego poziomu inflacji, która ma przeciwdziałać spadkowi zatrudnienia. Gdy
na danym obszarze występuje przesunięcie popytu na produkty pochodzące z regionu A
w kierunku dóbr z regionu B, a poziom cen i płac jest stały, powstaje presja inflacyjna
w regionie B oraz wzrost poziomu bezrobocia w regionie A. Jeśli obszary te posiadają
sztywny kurs walutowy3, wymagana jest implementacja mechanizmu dostosowawczego,
pozwalającego na przywrócenie równowagi. Mundell podkreślał rolę mobilnej siły roboczej przyczyniającej się do przywrócenia równowagi bilansu płatniczego. W przypadku
wysokiego poziomu mobilności pracy czynnik ten migruje z regionu A do regionu B, co
redukuje bezrobocie oraz presję inflacyjną, a posiadanie odmiennych kursów wymiany
nie jest konieczne, gdyż wspólna polityka monetarna satysfakcjonuje obydwie strony.
Mundell twierdził, że w warunkach wysokiego poziomu mobilności siły roboczej
wewnątrz regionu powinien obowiązywać sztywny kurs wymiany w obrębie obszaru oraz
płynny kurs w relacji z pozostałymi krajami. Autor podkreślał znaczenie elastyczności
cen oraz płac, stanowiących mechanizm stabilizujący szoki popytowe, których obecność
w gospodarce, podobnie jak mobilność siły roboczej, powoduje, że wprowadzanie zmian
w kursie wymiany nie jest konieczne.
Jednym z krytyków omawianej teorii był Ronald McKinnon, który w 1963 roku podzielił opisywany przez prekursora teorii warunek mobilności czynników produkcji na mobilność w sensie geograficznym, która odnosi się do przemieszczania pomiędzy regionami,
oraz na mobilność pomiędzy gałęziami przemysłu. Autor przedstawił przypadek, w którym
czynniki produkcji nie są mobilne pomiędzy regionami, każdy z obszarów specjalizuje się
w innym przemyśle, a geograficzny i międzyprzemysłowy brak mobilności jest trudny do
rozróżnienia. W przypadku ujemnego szoku popytowego w regionie B zapotrzebowanie na
produkty pochodzące z tego obszaru spada, a jeśli kraj B potrafi produkować towary typowe
dla państwa A, na które popyt rośnie, przesunięcie czynników produkcji między regionami
nie jest wymagane. Jednak jeśli kraj B nie jest w stanie produkować towarów charakterystycznych dla obszaru A, przesunięcie czynników produkcji z kraju B do A stanowi mechanizm zapobiegający spadkowi dochodów w regionie B. McKinnon, podobnie jak Mundell,
wskazuje, że jeśli pomiędzy obszarami występuje znaczna mobilność czynników produkcji,
obszary te powinny utworzyć wspólny obszar walutowy.
McKinnon podkreślał, że kluczowym kryterium utworzenia OCA jest stopień otwartości gospodarki rozumianej jako stosunek dóbr handlowych (będących przedmiotem wymiany międzynarodowej) i niehandlowych (wyłączonych z obrotu międzynarodowego, np.
aktywa użyteczności publicznej) (McKinnon, s. 3). Ekonomista wskazywał, że im bardziej
gospodarka danego kraju jest otwarta, tym więcej korzyści wynika z posiadania stałego
kursu wymiany, a im bardziej zamknięta, tym opłacalność stosowania kursów płynnych jest
większa. Intensywniejsza współpraca z zagranicą może powodować, że ceny importowanych dóbr przełożą się na podwyższenie kosztów życia w kraju. Efekt ten ogranicza iluzję
pieniężną, a zatem wysokość dochodów oraz cen jest silnie uzależniona od kształtowania
się kursów walut. Zmiany kursowe powodują dostosowanie tych wskaźników, co oznaSkrajnym przykładem sztywnego kursu walutowego jest przyjęcie obcej waluty. W tekście pojęcia traktowane są zamiennie.
3
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cza, że wahania cen walut są mniej efektywnym mechanizmem dostosowawczym, a także
w mniejszym stopniu wpływają na zmianę warunków handlu. W przypadku małej gospodarki otwartej na współpracę z zagranicą korzystniejsze jest przystąpienie do wspólnego
obszaru walutowego. W celu rozwiązania problemów z bilansem płatniczym w krajach charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem stusunku dóbr handlowych do niehandlowych,
należy stosować alternatywne instrumenty, takie jak polityka fiskalna.
W 1969 roku kolejny ekonomista, Peter Kenen, rozszerzył założenie o mobilności czynników produkcji, definiując pewne zastrzeżenia wobec teorii Mundella. Przede
wszystkim ekonomista wskazał, że mobilność pracy musi zachodzić w warunkach homogeniczności tego czynnika produkcji lub też, że poszczególne regiony należące do
OCA muszą zgłaszać zapotrzebowanie na podobne umiejętności. Ponadto Kenen poddaje
w wątpliwość prawdopodobieństwo, że mobilność czynników produkcji może przywrócić bilans płatniczy do właściwego poziomu w regionie, nawet jeśli korzystnie wpływa na
kształtowanie się stopy bezrobocia. Ostatnie zastrzeżenie sformułowane przez ekonomistę dotyczyło faktu, że regiony, o których pisał Mundell, nie znajdują odzwierciedlenia na
mapach geograficznych i muszą być identyfikowane według danych dotyczących wielkości nakładów i produkcji.
Oprócz wskazania nieścisłości w teorii Mundella Kenen wprowadził kryterium
dywersyfikacji produkcji, mogące determinować – z powodu rzadko występującej doskonałej mobilności pracy – przyjęcie określonego reżimu kursowego (Kenen, s. 11). Jeśli
kraj nie różnicuje produkcji i wytwarza tylko jeden towar, który jest również eksportowany, w warunkach szoku popytowego, polegającego na nagłym spadku zapotrzebowania na dany produkt, dochód z eksportu znacznie spada. Obniżenie dochodów może być
amortyzowane przez płynny kurs walutowy, gdyż ograniczenie popytu na eksportowane
dobra powoduje spadek zapotrzebowania na walutę krajową, a w konsekwencji prowadzi
do jej deprecjacji. Opisywany mechanizm wpływa na wzrost dochodów, gdyż za każdą jednostkę eksportowanego dobra producent otrzymuje większą ilość waluty krajowej.
Analizowany instrument nie może być zastosowany, gdy w gospodarce obowiązuje kurs
sztywny, a działania dostosowawcze polegają na obniżeniu płac i cen lub też na redukcji
zatrudnienia. Kenen wskazuje również, że doskonała dywersyfikacja gospodarki przejawia się dywersyfikacją eksportu, a każda z gałęzi gospodarki jest narażona na gwałtowne
załamanie. Jeśli zakłócenia te nie są skorelowane, a ich kierunek jest różny, efekt netto
poprawia stabilność eksportu. Jednak jeśli gospodarka doznaje szoku makroekonomicznego, nie występuje efekt „znoszenia się” skutków nieskorelowanych zakłóceń, a dywersyfikacja eksportu nie chroni kraju przed spadkiem dochodów z tytułu sprzedaży towarów
za granicę. Państwa, których produkcja jest wystarczająco zróżnicowana, mogą ponosić
niskie koszty rezygnacji z waluty krajowej i czerpać korzyści z wprowadzenia wspólnego
środka płatniczego.
Dywersyfikacja produkcji charakteryzuje zwykle kraje duże, zaspokajające w większym stopniu własne potrzeby niż państwa małe, których sektor eksportowy również jest
mniejszy. Z tego powodu zmiany kursu walutowego oddziałują na mniejszą część gospodarki, a ich ostateczny efekt ma ograniczone zasięg i siłę. Oznacza to, że mniejsze kraje,
których produkcja jest mniej zróżnicowana, powinny być bardziej otwarte, aby móc eksportować, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczać na import potrzebnych produktów.
Z powyżej analizy wynika, że zdefiniowane przez Kenena kryterium dywersyfikacji można
sprowadzić do określonego przez McKinnona warunku otwartości gospodarki. Należy podkreślić, że jeśli szoki gospodarcze dotykają wspólnego obszaru walutowego, regionalna integracja polityki fiskalnej umożliwia ograniczenie negatywnych skutków zakłóceń poprzez
transfer kapitału pomiędzy krajami (Broz 2005, s. 54–59).
7

Dodatkowo wskazuje się kryteria polityczne, do których należą: wysoki stopień integracji rynków finansowych, podobny poziom inflacji oraz niska zmienność realnych kursów walutowych (Borowiec 2001, s. 32).
Innym motywem zmiany reżimu kursowego jest postępująca semi-dolaryzacja,
polegająca na tym, że w kraju używa się zarówno waluty krajowej, jak i dolara jako powszechnego środka płatniczego (www.forbes.com). Pośrednia dolaryzacja przejawia się
rosnącym udziałem aktywów dolarowych w podaży pieniądza ogółem. Może ona wynikać z rosnącej liczby transakcji krajowych rozliczanych w USD bądź też ze zwiększenia
wykorzystania depozytów zagranicznych. Wskaźnikami ilustrującymi postępującą semi-dolaryzację jest rosnąca ilości quasi-pieniądza4 utrzymywanego w USD, zwiększona
wartość depozytów bankowych oraz udzielanych pożyczek (Beckerman 2001, s. 15).
Ostatnią przyczyną jest przyjęcie dolara w celu rozwiązania problemów z walutą
krajową. Dotyczy to w szczególności rynków wschodzących, na których dochodzi do zachwiania stabilności kursów walutowych. Większość krajów posiada kurs płynny, co wiąże
się z możliwością prowadzenia interwencji walutowych, jednak ze względu na brak zdolności prowadzenia wiarygodnej polityki kursowej, państwa zmuszone są do zmiany reżimu kursowego. Możliwe jest wprowadzenie kursów płynnych bądź też kursu sztywnego,
a w szczególności przyjęcie waluty obcej. Dzięki dolaryzacji możliwe jest ograniczanie
spreadu pomiędzy krajowymi a zagranicznymi stopami procentowymi, a także wzmocnienie systemu finansowego, przy jednoczesnym zrzeczeniu się prawa do emisji pieniądza oraz
rezygnacji z możliwości wpływania na kurs walutowy (Fischer 2001, s. 14–17).

Motywy i przebieg dolaryzacji Ekwadoru
Pierwsze teoretyczne wyjaśnienie zmiany reżimu kursowego nie znajduje zastosowania w relacjach Ekwadoru ze Stanami Zjednoczonymi. Wprowadzone przez Mundella
kryterium mobilności siły roboczej nie jest spełnione, ponieważ w latach 1990–1999
jedynie 0,7% obywateli Ekwadoru uzyskało pozwolenie na stały pobyt w Stanach
Zjednoczonych (obliczenia własne na podstawie: 2010 Yearbook of Immigration Statistics, s. 9 oraz www.data.worldbank.org). Szacunkowe dane wskazują, że w Stanach
Zjednoczonych w 2000 roku mieszkało 323 tys. Ekwadorczyków, co stanowi około
2,6% populacji, włączając nielegalnych imigrantów, przy czym są to nie tylko obywatele podejmujący pracę (statystyki obejmują dzieci, osoby starsze czy studentów)
(www.m.state.gov/md35761.htm). Ponadto gospodarka oraz eksport Ekwadoru nie są
zdywersyfikowane, o czym świadczy fakt, że w 2000 roku 43,5% wszystkich sprzedawanych za granicę produktów stanowiły paliwa, a niespełna 17% banany (www.
ecuadorexports.com/foreign.htm). Ekwador i Stany Zjednoczone charakteryzuje niski
poziom korelacji cykliczności gospodarek, a także relatywnie niski wolumen wymiany
handlowej pomiędzy krajami, który pod koniec lat 90. XX wieku wynosił około 40%
wobec ponad 60% w1984 roku (Jameson, s. 4)5. Zdefiniowane w toku ewolucji teorii
OCA warunki dotyczące zmienności kursów walutowych, poziomu inflacji oraz integracji rynków finansowych również nie są spełnione. O wysokiej zmienności kursów
walutowych świadczą: wykres 1., potwierdzający stałą deprecjację waluty, a także wykres 3., ilustrujący niestabilny i wysoki poziom inflacji. Również warunek integracji
rynków finansowych nie jest spełniony, gdyż powiązania między Ekwadorem a Stanami
Zjednoczonymi w ramach rynku walutowego, kapitałowego i kredytowego nie są silne.
4
5

Quasi-pieniądz to aktywa finansowe o określonej wartości, łatwo wymienialne na pieniądz.
W 1997 roku USA generowało 37% eksportu Ekwadoru, podczas gdy w 1984 roku było to 66%.
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Tabela 1. Wskaźniki semi-dolaryzacji w Ekwadorze w latach 1989–1999
Rok
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Depozyty
14,7
13,3
14,5
20
16,9
15,6
19,2
22,3
23,6
36,9
53,7

Udział wartości w USD w aktywach ogółem
Quasi-pieniądz
Pożyczki
9,7
1,9
7,4
1,6
7,5
3
10,8
6,8
12,6
13,4
15,7
20,3
24,3
28,3
28
32,8
36,9
45,1
43,9
60,4
47,4
66,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Banco Central del Ecuador, Dolarización, www.bce.fin.ec.

Dane dotyczące struktury walutowej niektórych aktywów potwierdzają postępującą
pośrednią dolaryzację (tabela 1.), która na początku analizowanego okresu charakteryzowała się małą dynamiką, jednak w drugiej połowie lat 90. zdecydowanie przyspieszyła. Od
1989 roku do 1999 roku udział depozytów dolarowych wzrósł trzykrotnie. Pozostałe wskaźniki charakteryzowały się jeszcze większą dynamiką, bowiem wartość quasi-pieniądza
w systemie finansowym wzrosła pięciokrotnie, a udzielonych pożyczek aż trzydziestopięciokrotnie. Rok przed oficjalnym wprowadzeniem dolara struktura walutowa wskaźników
pokazywała, że jest on wykorzystywany na równi z krajowym sucre. Wobec powyższych
danych można uznać, że semi-dolaryzacja była powodem, dla którego ostatecznie podjęto
decyzję o zmianie oficjalnego środka płatniczego w Ekwadorze. Jednak dane dotyczące
struktury walut w innych krajach Ameryki Południowej wskazują, że również one powinny
wprowadzić dolara (Latorre, s. 21–22), co oznacza, że musiała wystąpić inna przyczyna,
która ostatecznie przesądziła o konieczności implementacji nowego reżimu kursowego.
Wykres 1. Kurs wymiany ekwadorskiego sucre i dolara amerykańskiego w latach 1985– 2000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CIA World Factbook 1990–2002.
9

Wykres 1. przedstawia kształtowanie się kursu walutowego ekwadorskiego sucre
wobec dolara amerykańskiego. W latach 1998–2000 doszło do znacznej deprecjacji, gdyż
wartość waluty krajowej wobec USD spadła pięciokrotnie. Spadkowi wartości sucre towarzyszyło dwupunktowe spowolnienie gospodarcze w 1998 roku. Rok później po raz
pierwszy od ponad dekady zanotowano ujemną dynamikę PKB, a wartość wytworzonych
towarów i usług spadła o 6 punktów procentowych (dalej pp.) (wykres 2.).
Wykres 2. Dynamika PKB Ekwadoru w latach 1985–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Światowy, www.worldbank.org.

Wszystkie trzy zaprezentowane powyżej motywy częściowo tłumaczą zmianę reżimu kursowego, jednak żaden z nich nie wskazuje jednoznacznie, czym kierowały się
władze Ekwadoru, podejmując decyzję o rezygnacji z waluty narodowej. Ponadto wymienione argumenty dotyczą również innych krajów Ameryki Południowej – Peru, Brazylii
czy Argentyny – które ostatecznie utrzymały narodowy środek płatniczy.
W literaturze przedmiotu najczęściej wskazywanym argumentem jest „kryzys”
waluty krajowej. Za główną przyczynę deprecjacji sucre uważa się napływ krótkoterminowych inwestycji portfelowych, powodujących wzrost poziomu inflacji (Deprez,
s. 200–205). Według innej teorii zwiększony napływ inwestycji bezpośrednich ogranicza
swobodę prowadzonej polityki kursowej, zwiększając tym samym ryzyko inwestycyjne
w danym kraju, co z kolei prowadzi do zachwiania stabilności makroekonomicznej.
Gospodarka Ekwadoru jest uzależniona od eksportu artykułów rolnych (takich jak
banany, kakao czy krewetki) oraz – po odkryciu złóż w latach 70. XX wieku – ropy naftowej. W czasach, gdy ceny ropy rosły, wpływy do budżetu państwa były stabilne i stosunkowo wysokie, co pozwalało ówczesnym władzom modernizować kraj (www.opec.
org). Załamanie cen w latach 80. XX w. doprowadziło jednak do zwiększenia zadłużania
państwa, wzrostu inflacji oraz osłabienia konkurencyjności ekwadorskiego przemysłu.
Z powodu pogłębiającego się kryzysu władze podjęły decyzję o dewaluacji sucre w celu
ograniczenia długu krajowego oraz zwiększenia konkurencyjności cenowej produktów
krajowych na rynkach zagranicznych.
Polityczny aspekt kryzysu ujawnił się w 1997 roku, kiedy doszło do zaburzenia stabilności władzy, a populistyczny prezydent Abdal Bucaram został zdymisjonowany przez
Kongres. W czasie rządów tymczasowego następcy ceny ropy na rynkach światowych
po raz kolejny spadły6, a kryzys ekonomiczny rozprzestrzeniał się na inne kraje Ameryki
6

Spadek cen ropy był spowodowany kryzysem bankowym w Azji w latach 1997–1998.
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Południowej, co dodatkowo osłabiło ekwadorską gospodarkę. W rezultacie Ekwador opanowała hiperinflacja (wykres 3.), rząd zaprzestał obsługiwania długu zagranicznego, a na
skutek „uciekania” od własnej waluty i deponowania oszczędności w dolarach doszło do
załamania systemu bankowego (Jacome H, s. 10).
W tym okresie nasiliła się fala semi-dolaryzacji, która nakłoniła urzędującego
prezydenta Jamila Mahuada do zgłoszenia projektu oficjalnego zastąpienia krajowego
sucre dolarem. Propozycja ta została jednak skrytykowana, a niezadowolenie obywateli
doprowadziło do fali protestów, które zakończyły się dymisją prezydenta i przejęciem
władzy przez jego zastępcę – Gustavo Noboa. Pomimo dymisji pomysłodawcy dolaryzacja okazała się jedynym rozwiązaniem zaistniałych problemów. Wiosną 2000 roku rząd
rozpoczął program wymiany waluty krajowej na dolara po stałym kursie 25 tys. sucre,
a już w grudniu tego samego roku sucre całkowicie zniknął z obiegu. Od tego czasu Bank
Centralny Ekwadoru ma prawo emitować jedynie monety o wartości pensa, 5, 10, 25 oraz
50 centów (www.travel.state.gov).
Wykres 3. Inflacja w Ekwadorze w latach 1985–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Światowy, www.worldbank.org.

Powodem zmiany reżimu kursowego była głównie nadzieja na zatrzymanie inflacji, ponieważ z chwilą wprowadzenia dolara władze monetarne przestały być odpowiedzialne za podaż pieniądza. Dolaryzacja miała być również sposobem na zatrzymanie
pogłębiającego się kryzysu systemu finansowego oraz stabilizację sytuacji ekonomicznej.
Reforma miała zapewnić ukształtowanie nowej polityki gospodarczej, dzięki której inwestorzy zagraniczni nie będą obawiali się, że rząd w przyszłości podejmie decyzję o dewaluacji (Rönnholm, s. 16).

Skutki wprowadzenia dolara
Z chwilą wprowadzenia dolara sytuacja makroekonomiczna państwa zaczęła się stabilizować. Od 2001 roku Ekwador zwiększył wykorzystanie pożyczek udzielanych przez
Międzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW (wykres 4.), jednak pomoc udzielana przez
organizację wiązała się z koniecznością spełnienia określonych warunków. Fundusz zażądał, by ceny gazu wykorzystywanego w gospodarstwach domowych, a także ceny paliw
i prądu zostały podniesione do poziomu obowiązującego na rynkach międzynarodowych.
Rząd musiał również zaprzestać kontrolowania cen podstawowych produktów żywno11

ściowych. Uwolnienie cen, choć pozytywne z makroekonomicznego punktu widzenia, uderzyło w najuboższą grupę społeczną, dla której oznaczało obniżenie dochodów realnych.
Konieczne było przeprowadzenie w sektorze publicznym reform, zwiększających
przychody do budżetu oraz ograniczających wydatki. W tym celu podniesiono stawkę
VAT z 10% do 12%7, zredukowano zatrudnienie w jednostkach państwowych, a wynagrodzenia pracowników pozostających na stanowiskach obniżono o połowę. Dodatkowym
warunkiem była prywatyzacja niektórych sektorów gospodarki, przez co rząd Ekwadoru
sprzedał prywatnym inwestorom między innymi system wodociągowy i kanalizacyjny,
a także prawa do budowy i eksploatacji ropociągów (Rönholm, s. 19). Sprzedaż praw do
eksploatacji zasobów ropy naftowej jest uważana przez społeczeństwo za wyzbywanie
się przez państwo największego bogactwa naturalnego. Dekadę po prywatyzacji władze
chcą, by zagraniczne korporacje zrezygnowały z koncesji dających im udział w zysku
z eksploatacji złóż ropy naftowej, a w zamian podpisały kontrakty na usługi. Argumentem ma być fakt, że część dochodu uzyskiwana z wydobycia surowca, która powinna być
zyskiem państwa, trafia do firm naftowych.
Wykres 4. Wykorzystanie kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz napływ inwestycji bezpośrednich netto w latach 1985–2009 w mln USD

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Światowy, www.worldbank.org.

Stabilizację makroekonomiczną państwa potwierdzają takie wskaźniki, jak
wskaźnik inflacji CPI, który po wprowadzeniu dolara ukształtował się na niskim, zbliżonym do wartości innych państw, poziomie (wykres 3.). Opanowanie inflacji uznawane jest za najważniejszy i najbardziej widoczny skutek wprowadzenia nowej waluty
(Karnovitz, s. 12). PKB per capita wzrósł w analizowanym okresie ponad dwukrotnie i w 2009 roku wyniósł 4200 USD8, a średnioroczna dynamika PKB od momentu
wprowadzenia dolara wynosi 4,5%. Należy jednak zwrócić uwagę, że poprawa sytuacji makroekonomicznej Ekwadoru, w tym przede wszystkim coraz większe wpływy
do budżetu państwa, wynikają z rosnących cen ropy naftowej, której eksport stanowi
podstawę gospodarki (Bo-Young, s. 9). W 2000 roku baryłka ropy wyceniana była na
nieco ponad 20 USD, podczas gdy w czerwcu 2011 roku jej wartość osiągnęła 100 USD
(www.tradingeconomics.com).
7
8

Obecnie stawka VAT wynosi 12% (www.deloitte.com).
W tym samym roku PKB per capita Brazylii wyniosło 8230 USD, Chile – 9644 USD, a Peru – 4469 USD.
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Po 2000 roku znacznie zwiększył się napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co jest związane z wymogami MFW, dotyczącymi prywatyzacji niektórych sektorów gospodarki. Największy strumień inwestycji trafia jednak do przemysłu naftowego,
gdzie lokowany jest kapitał amerykański i europejski, a sektor rolniczy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa nadal cierpią na niedobory kapitału.
Zmiana reżimu kursowego nie rozwiązała jednak wszystkich problemów, z jakimi
boryka się gospodarka Ekwadoru. W kraju nadal utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia9,
a rozwarstwienie społeczne staje się coraz bardziej widoczne (Banco Central del Ecuador,
64). Jednym ze wskaźników ilustrujących poprawę sytuacji obywateli jest zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Dziesięć lat po zmianie reżimu kursowego wysokość
średniej pensji wzrosła jedynie o 30 USD (w ujęciu realnym), co oznacza, że przeciętne
wynagrodzenie pozostaje na niskim poziomie.
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku ekwadorskim nie sprzyjają inwestycjom. Indeks strength of legal rights utrzymuje się na poziomie trzech punktów10, co oznacza, że przepisy dotyczące rynku kredytów słabo chronią strony kontraktu.
Dodatkowo w Ekwadorze nadal obowiązują stosunkowo wysokie stopy procentowe, choć
ich poziom znacznie się zmniejszył z powodu zmiany reżimu kursowego. Oprocentowanie lokat kształtuje się na poziomie 5% w 2011 roku w stosunku do 40% w 1999, a oprocentowanie kredytów w analogicznym okresie zmalało z 50% do 12% (www.tradingeconomics.com). Poziom stóp procentowych w Ekwadorze jest skorelowany z oprocentowaniem na rynku amerykańskim, a różnica w wysokościach oprocentowania wynika
z ryzyka inwestycyjnego oraz struktury kosztów na rynku finansowym. Wprowadzenie
dolara spowodowało znaczne obniżenie kosztu kredytu, jednak stopy procentowe nadal
są zbyt wysokie, by zaciągać kredyt w celu finansowania inwestycji w sektorze rolniczym
oraz w małych przedsiębiorstwach.
Zdaniem Autorki zmiana reżimu kursowego, pomimo opisanych kosztów, stanowi korzystne rozwiązanie zarówno w krótko-, jak i długookresowej perspektywie. Oprócz
omawianych skutków, takich jak napływ BIZ, stabilizacja inflacji czy przyspieszenie tempa
rozwoju gospodarczego, wprowadzenie dolara ogranicza koszty transakcyjne, eliminuje ryzyko kursowe, chroni Ekwador przed kryzysami walutowymi oraz atakami spekulantów na
krajową walutę, a także zwiększa stabilność monetarną (Wójcik, s. 23). Eliminacja kosztów
jest szczególnie istotna w przypadku kraju, którego podstawę gospodarki stanowi wydobycie i eksport ropy naftowej kwotowanej właśnie w dolarze. Wydaje się, że nowy reżim nadal
będzie korzystnie wpływać na gospodarkę Ekwadoru, a pokonanie istniejących problemów,
przede wszystkim natury społecznej i politycznej, jest kwestią czasu.

Podsumowanie
Ekwador był pierwszym krajem w Ameryce Południowej, który zdecydował się na przyjęcie dolara jako oficjalnego środka płatniczego. Decyzja o zmianie reżimu kursowego
była podyktowana kryzysem ekonomicznym, który w latach 90. XX wieku osłabił ekwadorską gospodarkę. Na skutek pogorszenia koniunktury na rynkach międzynarodowych
zmalał eksport, a niskie ceny ropy naftowej dodatkowo ograniczyły wpływy do budżetu.
Jednym ze sposobów walki z kryzysem była dewaluacja sucre, jednak decyzja ta, zamiast
poprawić konkurencyjność ekwadorskich towarów, doprowadziła do hiperinflacji. Obywatele, obawiając się, że ich oszczędności stracą wartość, wymieniali posiadany kapitał
9

W 2000 roku stopa bezrobocia wynosiła 9%, a w 2009 roku – 7,9%.
W dziesięciostopniowej skali oceny stosowanej przez Bank Światowy.
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na dolary, a masowe przewalutowania oszczędności doprowadziły do pośredniej dolaryzacji. Wraz z kryzysem ekonomicznym kraj opanował kryzys władzy, który doprowadził
do wielu zmian na kluczowych stanowiskach. Ostatecznie wiosną 2000 roku przyjęto
dolara jako oficjalny środek płatniczy, a do końca roku z obiegu wycofano sucre.
Najważniejsze skutki ekonomiczne zmiany reżimu to opanowanie inflacji, napływ bezpośrednich inwestycji spowodowany prywatyzacją wielu sektorów gospodarki,
chociażby przemysłu naftowego, a także zwiększenie wykorzystania funduszy z MFW.
Wprowadzenie dolara nie naprawiło jednak wszystkich problemów Ekwadoru, bowiem
średnia wysokość wynagrodzenia jest nadal niska, a zróżnicowanie dochodów pogłębia
rozwarstwienie społeczne. W kraju obowiązują wysokie stopy procentowe, co ogranicza
wykorzystanie kredytów i hamuje napływ inwestycji.
W 2007 roku prezydentem Ekwadoru został populistyczny Rafael Correa, który
zdobywa coraz większą popularność w kraju, głosząc komunistyczne poglądy. Zachodzące zmiany, na przykład renacjonalizacja, są echem wydarzeń z 2000 roku. Przeprowadzane reformy podzieliły społeczeństwo i uzdrowiły gospodarkę, jednak zarówno polityków,
jak i obywateli czeka jeszcze dużo pracy, by uporządkować wszystkie problemy, z którymi boryka się ekwadorska gospodarka.
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Rynki akcji w krajach wschodzących
Adam Marszk1
Rynki wschodzące stały się na początku XXI wieku niezwykle ważną częścią światowej
gospodarki, w tym również międzynarodowych rynków finansowych. Inwestycje na rynkach wschodzących przyciągają inwestorów możliwością osiągnięcia wysokich zysków,
związanych ściśle z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, ale konieczne jest również
uwzględnienie wielu czynników ryzyka w znacznym stopniu wynikających z odmiennej
w stosunku do krajów rozwiniętych struktury i poziomu rozwoju rynków finansowych.
Celem tego artykułu jest charakterystyka najważniejszych cech rynków akcji
w krajach określanych jako rynki wschodzące, w tym analiza zróżnicowania stopni rozwoju giełd oraz zmian na rynkach akcji krajów wschodzących w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W artykule zostanie również pokazana rola emisji akcji wśród całości źródeł
finansowania, w szczególności w zestawieniu z emisją obligacji.

Podstawowe cechy rynków akcji w krajach wschodzących
W 1981 roku Międzynarodowa Korporacja Finansowa (jeden z organów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju) zaprezentowała raport, w którym po raz pierwszy użyto
pojęcia „rynki wschodzące”. Na przestrzeni lat lista krajów zaliczanych do tej grupy ulegała
zmianom. Jednocześnie kolejne instytucje zaczęły tworzyć własne zestawienia wykorzystujące to pojęcie często przy użyciu całkowicie różnych kryteriów i z wyodrębnionymi podgrupami. Obecnie nie ma jednej, powszechnie akceptowanej listy rynków wschodzących;
są jednak pewne kraje, takie jak Chiny, Indie, Turcja czy Brazylia, które występują w niemal
wszystkich wykazach rynków wschodzących i głównie na nich skoncentruje się analiza
przedstawiona w tym artykule2. Aby zaliczyć dane kraje do grupy rynków wschodzących,
dokonywane są oceny najważniejszych cech gospodarek tych państw, w tym systemów finansowych. Z punktu widzenia rynków akcji brane są pod uwagę przede wszystkim poniższe kryteria (El Hedi Arouri i in. 2010, s. 2):
1. Rynek akcji jest w trakcie transformacji rozumianej jako zwiększanie się kapitalizacji rynku (łącznej kapitalizacji wszystkich notowanych spółek) odniesionej do poziomu PKB, a także wzrost płynności (określany przez wartość
obrotów) oraz wyższy stopień zaawansowania użytkowników i instytucji.
2. Rynek akcji powinien być względnie płynny i stosunkowo otwarty dla zagranicznych inwestorów. W celu oceny dostępności oblicza się stosunek wartości
Adam Marszk – doktorant na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Opisywanie kontrowersji dotyczących pojęcia i analiza różnic pomiędzy poszczególnymi listami rynków
wschodzących leżą poza zakresem tego artykułu.
1
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kapitalizacji rynku, w którą mogą inwestować podmioty z zagranicy, do poziomu PKB. Wartość kapitalizacji rynku dostępnej dla inwestorów zagranicznych
oznacza część kapitalizacji rynku pozostałą po odjęciu od całkowitej kapitalizacji rynku wartości akcji niedostępnej z powodu ograniczeń właścicielskich
dla nierezydentów.
3. Inne cechy jakościowe rynku, w tym przykładowo kontrola kapitału, efektywność operacyjna, jakość regulacji rynkowych dotyczących standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, praktyki ładu korporacyjnego, prawa
inwestorów mniejszościowych są również brane pod uwagę przy analizie danego rynku.

Zróżnicowanie rynków akcji w krajach wschodzących
Rynki finansowe krajów zaliczanych do grupy państw wschodzących są niezwykle zróżnicowane, w szczególności pod względem poziomu rozwoju i wielkości rynku akcji. Po
pierwsze, niektóre z rynków są znacznie starsze od pozostałych. Rynki akcji w Turcji, Brazylii i Indonezji powstały odpowiednio w latach 1866, 1877 i 1912, podczas gdy giełdy
w Chinach zostały założone dopiero w 1992 roku (w Szanghaju i Shenzhen; dłuższą historię ma giełda w Hong Kongu, który jednak dopiero stosunkowo niedawno powrócił do
Chin, choć nadal ma dużą autonomię). Po drugie, różnice kapitalizacji rynkowych (ściśle
związane z różnicami potencjałów gospodarczych) w poszczególnych krajach są bardzo
wyraźne. Na koniec 2010 roku kapitalizacja giełd w największych krajach wschodzących
wyniosła: w Chinach ponad 6700 mld USD (suma kapitalizacji giełd w Szanghaju, Hong
Kongu i Shenzhen), w Indiach ponad 3200 mld USD3. W tym samym czasie w innych krajach wschodzących kapitalizacja była znacznie mniejsza, np. w Izraelu ok. 227 mld USD,
w Peru ok. 103 mld USD, a w niektórych krajach afrykańskich jeszcze niższa. Powyższe
różnice pokazują, jak różnorodną grupą krajów są rynki wschodzące – zalicza się do nich
zarówno ogromne gospodarki należące do światowej czołówki (Chiny, Indie, Brazylia), jak
również niewielkie kraje, których PKB (a także kapitalizacje giełd) są wielokrotnie niższe.
Poziom rozwoju rynków akcji w poszczególnych krajach jest również czynnikiem
świadczącym o dużej niejednorodności tej grupy. Niektóre kraje dawniej klasyfikowane
jako wschodzące nie są już zaliczane do tej kategorii, ponieważ ich sytuacja gospodarcza
uległa poprawie, a ich rynki kapitałowe określa się jako wysoko rozwinięte. Do niedawna za takie kraje uważano m.in. Portugalię, Grecję i Hiszpanię – państwa członkowskie
strefy euro. Jednak niedawne wydarzenia w tych krajach, spowodowane nie tylko strukturalnymi problemami gospodarek (utrata konkurencyjności), ale w znacznym stopniu
również zaburzeniami na rynkach finansowych (np. brak kontroli nad nadmierną akcją
kredytową na rynku mieszkaniowym w Hiszpanii), pokazują, że wciąż mają one wiele
cech rynków wschodzących i zaliczenie ich do rynków rozwiniętych mogło być przedwczesne. Heterogeniczność rynków wschodzących może zostać wyjaśniona poprzez analizę różnic w poziomie rozwoju rynków akcji. Wyróżnia się cztery etapy rozwoju rynków
akcji krajów słabo rozwiniętych: embrionalny, niskiej aktywności, aktywnego rozwoju,
dojrzałości (Derrabi 2003).
Faza embrionalna charakteryzuje się zazwyczaj bardzo niskim poziomem handlu
akcjami na rynku, brakiem automatycznych systemów obrotu akcjami, słabo rozwiniętym
prawem dotyczącym papierów wartościowych i nieregularnością operacji rynkowych
oraz notowań (np. system aukcyjny z kilkoma sesjami handlu danego dnia; handel jedy3

Obliczenia własne na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych analizowanych giełd.
17

nie w wybrane dni tygodnia). Rynki akcji znajdujące się w tej fazie nie są atrakcyjne dla
inwestorów, obroty są więc bardzo niskie, rynek nie jest transparentny i bezpieczny dla
uczestników (Miklaszewski 2007, s. 103). Niemal wszystkie rynki akcji krajów wschodzących przeszły przez ten etap rozwoju; obecnie w fazie embrionalnej znajdują się jedynie najsłabiej rozwinięte kraje świata, np. większość krajów afrykańskich, znaczna część
krajów Azji i Pacyfiku (kraje wschodzące znajdują się na kolejnych etapach rozwoju, co
wynika z przytoczonych wcześniej kryteriów zaliczania państw do tej grupy).
W trakcie fazy niskiej aktywności rządy państw wschodzących podejmują reformy mające na celu liberalizację gospodarki. Liczne kraje rozwijające się dokonały takich
reform w ostatnich dziesięcioleciach, wiele z nich pod wpływem sugestii Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Zazwyczaj pierwszą częścią reform było obniżenie
deficytu budżetowego i próba przezwyciężania problemu nadmiernego zadłużenia. Jedną
z propozycji MFW w ramach liberalizacji jest prywatyzacja przedsiębiorstw. Prywatyzacja
zwiększa dynamikę rynku kapitałowego i tworzy bazę do dalszej ewolucji, ponieważ rynek
akcji pojawia się w świadomości podmiotów gospodarczych jako źródło finansowania oraz
miejsce lokowania inwestycji. W wyniku prywatyzacji następują dalsze zmiany, których
skutkiem jest wzrost kapitalizacji rynkowej, pojawienie się nowych spółek notowanych na
giełdach, rozwój indeksów giełdowych, otwarcie możliwości spekulacji i osiągania zysków
kapitałowych. W celu utrzymania zwiększonego znaczenia rynku akcji władze państwowe
angażują się w reformy prawne, aby zwiększyć bezpieczeństwo instrumentów finansowych
i obrotu. Do tej grupy należą najsłabiej rozwinięte kraje zaliczane do rynków wschodzących
np. Maroko, Nigeria, Zimbabwe, Pakistan, Oman, Sri Lanka.
Kolejnym etapem jest faza aktywnego rozwoju. Władze państwowe kontynuują reformy, których celem jest poprawa efektywności rynków akcji, wyższa jakość informacji
ujawnianych inwestorom oraz polepszenie mikrostruktury rynku (wprowadzanie automatycznych systemów notowań o charakterze ciągłym w miejsce notowań jednolitych4). Faza
ta charakteryzuje się również relatywnym otwarciem rynku i rosnącym zainteresowaniem
inwestorów zagranicznych. Wskaźniki rynkowe, takie jak liczba notowanych spółek, wielkość obrotów, kapitalizacja, znacznie się poprawiają, w dużym stopniu pod wpływem działalności inwestorów zagranicznych. Większość państw wschodzących (z wyjątkiem kilku
gospodarek) znajduje się obecnie na tym etapie rozwoju. Wśród nich można wymienić np.
Chile, Kolumbię, Indonezję, RPA, Izrael, Egipt (El Hedi Arouri i in. 2010, s. 5).
Ostatnim etapem rozwoju rynków akcji w krajach wschodzących jest faza dojrzałości, której najważniejszym symptomem jest znacząca redukcja barier prawnych dla inwestycji transgranicznych oraz obniżenie poziomu ryzyka specyficznego dla danych rynków (politycznego, płynności i walutowego) wskutek reform prawnych. Niektóre rynki
wschodzące stają się zbliżone do rynków rozwiniętych pod względem zarówno płynności
rynku, jak i systemów transakcyjnych. Wzrasta stopień integracji z międzynarodowymi
rynkami kapitałowymi, co przyciąga kolejnych inwestorów zagranicznych poszukujących
możliwości dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Mimo osiągnięcia etapu dojrzałości,
należy podkreślić, że nawet tak zaawansowane w rozwoju rynki wschodzące nadal są
bardzo wrażliwe na zewnętrzne szoki, czego przykładem było zachowanie azjatyckich
rynków akcji krajów wchodzących podczas kryzysu azjatyckiego w 1997 roku (Harwood
1999, s. 117). Przykładami rynków wschodzących w fazie dojrzałości są Brazylia, Indie,
Turcja, Korea Płd., Tajwan i Tajlandia.
Każdy rynek wschodzący ma swoją specyfikę, zależną w dużym stopniu od poziomu rozwoju, która wpływa na możliwości inwestycyjne oraz relację oczekiwanego zysku
W systemach notowań ciągłych cena danego instrumentu ustalana jest wielokrotnie w ciągu dnia, a w systemach notowań jednolitych jedynie określoną liczbę razy np. dwukrotnie w ciągu dnia.
4
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do oczekiwanego poziomu ryzyka. Niektóre z rynków wschodzących, w tym dwa bardzo
istotne, czyli Chiny i Rosję, trudno zaliczyć jednoznacznie do jednej z powyższych faz,
gdyż w pewnych elementach spełniają warunki rynków dojrzałych, podczas gdy w innych są na znacznie niższym etapie (np. słaby stopień dostępności akcji spółek chińskich
dla inwestorów zagranicznych, brak prywatyzacji). Wątpliwości te pokazują, że pomimo
pewnych zalet powyższa klasyfikacja nie jest całkowicie precyzyjna.
Do analizy zmian w poziomie rozwoju rynków akcji i opisania różnic pomiędzy
giełdami w poszczególnych krajach można wykorzystać powszechnie dostępne dane liczbowe pokazujące najważniejsze cechy danych rynków takie jak liczba spółek obecnych
na giełdzie, łączna kapitalizacja (pokazująca całkowitą wartość rynku) oraz wielkość obrotów, która ukazuje stopień płynności. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione
dane dotyczące rynków akcji w niektórych krajach wschodzących.
Porównanie liczby spółek notowanych na giełdach (zob. wykres 1.), wartości obrotów (zob. wykresy 2. i 3.) oraz kapitalizacji rynkowej pokazuje wyraźne zróżnicowanie krajów wschodzących – wszystkie analizowane rynki akcji są obecnie na wyższym poziomie
rozwoju, jednak tempo wzrostu nie wszędzie było jednakowe. Niektóre rynki w 2009 roku
stały się znacznie bardziej rozwinięte. Najlepszym przykładem są Chiny (z Hong Kongiem),
gdzie liczba spółek wzrosła z 300 do ponad 3000, wartość obrotów w 2009 roku wyniosła
ponad 9300 mld USD (w stosunku do zaledwie 35 mld USD w 1990 roku), a kapitalizacja
rynku wzrosła bardzo wyraźnie do 5877 mld USD.
Wykres 1. Liczba notowanych spółek w wybranych państwach wschodzących

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Światowej Federacji Giełd: World Federation of Exchanges (2011),
Time Series – Total Numer of Listed Companies, serwis internetowy world-exchanges.org, www.world-exchanges.
org/statistics/ [data dostępu: 12.06.2011].

Inne kraje wschodzące, w których rynki akcji również stały się bardziej zbliżone do
swoich odpowiedników w państwach rozwiniętych, to Indie i Brazylia. Niektóre rynki akcji
pozostają nadal niewielkie i mało płynne, np. w Argentynie, Izraelu czy Turcji, gdzie kapitalizacje rynków i wartości obrotów są wciąż niskie w stosunku do potencjałów gospodarczych
tych krajów. Szybki rozwój rynków akcji w państwach wschodzących był spowodowany
głównie przyjmowaniem nowych doktryn w polityce gospodarczej oraz reform strukturalnych
w sektorze finansowym, głównie związanych z liberalizacją (Bekaert i in. 2001).
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Wykres 2. Wartość obrotów na giełdach i kapitalizacja rynków akcji w wybranych państwach wschodzących w 1990 roku (w mld USD)

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Światowej Federacji Giełd: World Federation of Exchanges
(2011), Time Series – 1990, serwis internetowy world-exchanges.org, www.world-exchanges.org/statistics/
[data dostępu: 12.06.2011].
Wykres 3. Wartość obrotów na giełdach i kapitalizacja rynków akcji w wybranych państwach wschodzących w 2009 roku (w mld USD)

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Światowej Federacji Giełd: World Federation of Exchanges
(2011), Time Series – 2009, serwis internetowy world-exchanges.org, www.world-exchanges.org/statistics/
[data dostępu: 12.06.2011].

Na podstawie analizy danych umieszczonych na wykresie 1., należy stwierdzić,
że w części państw wschodzących spadła liczba notowanych spółek, co analizowane odrębnie mogłoby świadczyć o spadku znaczenia rynków akcji w tych krajach. Jednak taka
interpretacja – jeśli weźmie się pod uwagę wyraźny wzrost obrotów i kapitalizacji – nie
byłaby prawidłowa (zob. wykresy 2. i 3.). Zmniejszenie liczby spółek obecnych na giełdach było spowodowane wycofaniem się spółek o słabej kondycji finansowej, z niską
kapitalizacją. Było to związane z wprowadzaniem wyższych standardów regulacyjnych
przez nadzór finansowy oraz konsolidacją giełd. Innym skutkiem zmian jest to, że rynki
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akcji w krajach wschodzących charakteryzują się obecnie wysoką koncentracją, rozumianą jako wysoki – znacznie wyższy niż na rynkach rozwiniętych – udział kilku największych spółek w całkowitej kapitalizacji.
Cechą charakterystyczną wszystkich rynków akcji są wahania kursów akcji – po
okresie wzrostu kursów akcji (hossa) następuje czas spadków (bessa). Na rynkach wschodzących amplituda tych wahań jest zazwyczaj znacznie wyższa niż na rynkach rozwiniętych, gdzie są one wygładzone, podobnie jak cykle koniunkturalne (m.in. w wyniku prowadzonej polityki fiskalnej i pieniężnej). Przykładowo – po kryzysie azjatyckim w 1997 roku
kursy akcji na wielu rynkach wschodzących, nie tylko azjatyckich, znacząco spadły i zapanowała bessa. Lata 2003–2007 to czas bardzo szybkiego wzrostu indeksów, który zakończył
się załamaniem trendu w 2008 roku, kiedy panika na światowych rynkach finansowych
spowodowała ekstremalną awersję do ryzyka, problemy z płynnością i załamanie na rynku międzybankowym. Skutkiem tego była wysoka zmienność i niestabilność finansowa na
rynkach wschodzących. Analiza historycznych tendencji na rynkach wschodzących pokazuje jednak, że hossy trwają zazwyczaj dłużej niż bessy, a średnie wzrosty podczas hossy
są większe niż średnie spadki podczas bessy. Wśród ekonomistów panuje przekonanie, że
taka sytuacja będzie miała również miejsce w kolejnych dekadach, do momentu, gdy rynki
wschodzące staną się rynkami dojrzałymi (El Hedi Arouri i in. 2010, s. 11).

Emisje akcji jako jedno ze źródeł zewnętrznego finansowania
krajów wschodzących
Wyróżnia się cztery składowe rynku finansowego – rynek pieniężny, rynek kapitałowy,
rynek instrumentów pochodnych i rynek walutowy (Sławiński 2006). W ostatnich trzech
dekadach władze krajów wschodzących dokonały na tych rynkach wielu innowacyjnych
zmian w celu poprawy ich płynności oraz mikrostruktury. Pełnią one obecnie rolę zbliżoną
do roli w krajach rozwiniętych, tj. umożliwiają efektywną alokację dostępnych środków,
pozyskiwanie kapitału i podział ryzyka na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
poprzez proces integracji ze światowymi rynkami kapitałowymi. Dla rozwoju rynków
finansowych oraz wzrostu gospodarczego w państwach wschodzących szczególnie ważna
jest możliwość pozyskania kapitału przez podmioty prywatne w formie zewnętrznych (tj.
napływających spoza danego kraju) źródeł finansowania, takich jak emisja obligacji oraz
akcji czy zaciąganie kredytów zagranicznych.
Obecnie większość obligacji międzynarodowych emitowana jest pod postacią obligacji
zagranicznych (foreign bonds) oraz euroobligacji5. Historycznie, w pierwszym rzędzie dostęp do
międzynarodowych rynków obligacji uzyskały najważniejsze wówczas państwa wschodzące,
w tym Argentyna, Brazylia, Korea Płd., Indonezja i Meksyk. Po otwarciu rynków kapitałowych dla inwestorów zagranicznych pod koniec 90. XX w. kolejne kraje (np. Jordania, Sri
Lanka, Węgry i Słowacja) zaczęły być obecne na rynkach międzynarodowych. Dzisiaj niemal
wszystkie kraje zaliczane do rynków wschodzących emitują obligacje międzynarodowe, najczęściej z okresem wykupu od 5 do 7 lat, czasami jednak nawet do 17 lat (Bunda i in. 2010).
Jak wynika z tabeli 1., emisja obligacji oraz zaciąganie kredytów zagranicznych
były w ostatnich latach najważniejszymi źródłami zewnętrznego finansowania prywatnych podmiotów (głównie przedsiębiorstw) z krajów wschodzących. Emisja akcji, mimo
Obligacje zagraniczne to obligacje emitowane przez zagraniczne podmioty, nominowane w walucie kraju, w którym przeprowadzana jest emisja. Euro-obligacje to obligacje nominowane w walucie obcej dla
emitenta, notowane na międzynarodowych rynkach finansowych, nieznajdujących się pod jurysdykcją poszczególnych krajów.
5
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znacznego wzrostu w stosunku do 1995 roku, wciąż jest na niskim poziomie. Jedynie
w 2007 roku nieznacznie przewyższyła pod względem wartości emisję obligacji.
Tabela 1. Całkowita wartość i źródła zewnętrznego finansowania podmiotów prywatnych w krajach wschodzących w wybranych latach (w mld USD)
Rok

Emisja obligacji

Emisja akcji

Kredyty zagr.

Łączna wartość

1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009

59,2
80,5
148,1
130,8
144,6
77,7
144,1

10,0
41,8
53,4
99,5
184,0
45,5
91,9

82,0
94,2
136,2
184,5
244,5
220,3
210,3

151,2
216,5
337,7
414,8
573,1
343,5
446,3

Źródło: Opracowanie własne na podst. International Monetary Fund (2010), Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding and Systematic Liquidity, International Monetary Fund, Washington D.C. (aneks
statystyczny).

Można wyróżnić dwa główne czynniki mające wpływ na ukształtowanie się takiej
struktury finansowania zagranicznego – z większą rolą emisji obligacji w stosunku do
akcji. Pierwszym z nich były ograniczenia w dostępie do rynków akcji dla inwestorów
zagranicznych, które nie dotyczyły obligacji, zwłaszcza obligacji międzynarodowych.
Przykładem tego typu barier są systemy podatkowe dyskryminujące inwestorów zagranicznych nabywających akcje krajowych spółek. Sprawia to, że emisja obligacji jest łatwiejsza i korzystniejsza niż emisja akcji. Drugim czynnikiem jest brak wiarygodnego
i bezpiecznego otoczenia inwestycyjnego, który sprawia, że inwestorzy omijają rynki akcji i poszukują alternatywnych sposobów dostępu do rynków danego kraju. W przypadku
jednej z odmian obligacji międzynarodowych, tj. euroobligacji, dodatkową korzyścią jest
brak zależności od przepisów prawnych jednego państwa.

Uwagi końcowe
W artykule zostały przeanalizowane najważniejsze cechy brane pod uwagę przy ocenie
stopnia rozwoju rynków akcji w krajach wschodzących. Mimo istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi giełdami, ich cechami wspólnymi są istniejące wciąż zapóźnienie w
stosunku do rynków akcji w krajach rozwiniętych oraz pozytywne zmiany, prowadzące
do większej dojrzałości. Giełdy w poszczególnych krajach wschodzących znajdują się
na różnych etapach rozwoju, co wynika z odmiennych potencjałów gospodarczych, otoczenia politycznego i prawnego oraz stopnia otwartości dla inwestorów zagranicznych.
W tekście został opisany podział rynków akcji państw wschodzących na cztery grupy:
embrionalną, niskiej aktywności, aktywnego rozwoju i dojrzałości. Podział ten pokazuje, że określenie „rynki wschodzące” jest bardzo pojemne, ponieważ obejmuje zarówno
kraje z bardzo słabo rozwiniętymi rynkami akcji, jak i kraje, w których giełdy jedynie
nieznacznie odbiegają stopniem rozwoju od giełd w krajach rozwiniętych. Są także kraje,
które trudno jednoznacznie zaliczyć do jednej z wymienionych grup na podstawie przedstawionych kryteriów.
W ostatnich latach można było zaobserwować rosnący poziom dojrzałości rynków wschodzących, wyrażający się np. w większej liczbie notowanych spółek i wzroście
kapitalizacji rynków oraz obrotów, co zostało pokazane na przykładzie kilku wybranych
22

krajów. Tempo zmian nie było równe we wszystkich analizowanych krajach, niektóre
giełdy (np. chińska) rozwijały się znacznie szybciej od pozostałych. Zdecydowana większość rynków wschodzących stała się obecnie bardziej rozwinięta, dzięki czemu można się
spodziewać zwiększonego zainteresowania inwestorów wynikającego m.in. z malejącej
zmienności cen aktywów na bardziej rozwiniętych rynkach. Malejąca zmienność oznacza
korzystniejszą relację zysku i ryzyka, stabilniejsze stopy zwrotu, a w rezultacie także korzystniejsze wyceny aktywów. Mimo bardziej opłacalnych dla inwestorów zmian, emisja
akcji pozostaje najmniej istotnym źródłem finansowania zewnętrznego krajów wschodzących, a dominują wciąż emisje obligacji oraz kredyty zagraniczne. Niechęć inwestorów
zagranicznych wobec zakupu akcji rynków wschodzących była spowodowane głównie
ograniczeniami w dostępie do rynków akcji nakładanymi przez rządy tych krajów. W ostatnich latach emisja akcji zaczęła zyskiwać na znaczeniu, doganiając (a w 2007 roku nawet
przewyższając) pod względem wartości emisję obligacji. Można uznać, że jest to potwierdzenie rosnącego poziomu rozwoju rynków akcji w krajach wschodzących, a tym samym
większego zainteresowania inwestorów zagranicznych zakupem akcji przedsiębiorstw notowanych na tych giełdach. Jeśli weźmie się także pod uwagę fakt, że niemal wszystkie
publikowane dzisiaj opracowania wskazują na to, iż w wyniku wysokiej dynamiki wzrostu
gospodarczego w kolejnych latach rynki wschodzące staną się jeszcze istotniejszym elementem światowej gospodarki, to – w połączeniu z przedstawionymi zmianami na rynkach
akcji – w przyszłości można się jeszcze spodziewać pogłębienia atrakcyjności inwestycyjnej rynków wschodzących dla zarządzających globalnymi funduszami inwestycyjnymi. Wobec tego należy oczekiwać dalszego zwiększania się udziałów aktywów z państw
wschodzących w ich portfelach.
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Teoretyczne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
z krajów rozwijających się na przykładzie państw BRIC
Jan Żelazny1
W gospodarce światowej coraz częściej można zaobserwować nowe kierunki przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych – BIZ (ang. foreign direct investment), a intensyfikacja tego zjawiska nastąpiła w szczególności pod koniec drugiej połowy XX w.
oraz w pierwszych latach XXI w. W rekordowym 2007 roku łączna wartość światowych
przepływów wyniosła ponad 4 bln USD, podczas gdy w latach siedemdziesiątych XX w.
rocznie wynosiły one około 25 mld USD.
Celem artykułu jest przedstawienie rosnącego znaczenia największych gospodarek wschodzących w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych
oraz próba wyjaśnienia tego zagadnienia na gruncie teoretycznym. Mimo że znakomita
większość BIZ nadal wywodzi się z krajów wysoko rozwiniętych, na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia można zaobserwować znaczący wzrost strumieni BIZ wypływających
z krajów rozwijających się2. Są to zarówno inwestycje typu południe – południe skierowane do innych krajów rozwijających się, jak i te skierowane do krajów wysoko rozwiniętych. Na przestrzeni lat 1991–2009 udział gospodarek wschodzących w światowych
wypływach BIZ wzrósł blisko pięciokrotnie i w 2009 roku wyniósł niespełna 21%.
Wśród państw rozwijających się widać grupę liderów. Są to państwa BRIC, czyli
Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Pojęcie BRIC, stanowiące skrót nazw tych krajów, zostało
użyte po raz pierwszy w listopadzie 2001 roku przez Jima O’Neila, stojącego na czele
Działu Badań nad Gospodarką w banku inwestycyjnym Goldman Sachs (Kaliszuk 2011,
s.14). W banku tym powstał raport Potrzebujemy lepszych cegieł światowej gospodarki
(ang. Building better economic BRICs), w którym prognozowano, że do 2050 roku gospodarka Chin zwiększy się dwudziestokrotnie i wyprzedzi gospodarkę Stanów Zjednoczonych, gospodarka Indii – pięćdziesięciokrotnie i zajmie trzecią pozycję za Chinami
i Stanami Zjednoczonymi (Lubowski 2011, s. 68). Nie są to więc liderzy wyłącznie wśród
krajów rozwijających się, gdyż plasują się również w czołówce największych gospodarek
na świecie. Państwa BRIC jako całość są niekwestionowanym „motorem napędowym”
gospodarki światowej z dochodem narodowym brutto sięgającym 18,5 bln USD, co odpowiada blisko jednej czwartej światowego PKB. Dla porównania – Unia Europejska
generuje PKB szacowane na 15,2 bln USD, a Stany Zjednoczone – 14,6 bln USD (Sajkiewicz 2011). Ponadto w czterech krajach BRIC mieszka około 40% ludności świata, dając
ogromny potencjał produkcyjny, źródło siły roboczej, która – wbrew obiegowym opiniom
– jest w dużej mierze dobrze wykwalifikowana (Mazurek 2011). W 2009 roku grupa tych
Jan Żelazny – student kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Uniwersytet Łódzki).
Kraje rozwijające się (ang. developing countries) zarówno w literaturze światowej, jak i w mowie potocznej są określane jako: gospodarki wschodzące, kraje słabo rozwinięte, kraje zacofane, kraje nieuprzemysłowione, kraje Trzeciego Świata, kraje Południa.
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czterech państw odpowiadała za blisko 1/2 inwestycji zagranicznych wychodzących z gospodarek rozwijających się oraz za 1/10 światowych wypływów.

BIZ z krajów rozwijających się na tle krajów rozwiniętych oraz
gospodarki światowej
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na przestrzeni ostatnich dwóch dekad dynamicznie
wzrastały. Dotyczy to wszystkich BIZ – zarówno łącznej wartości przepływów na świecie, jak i strumieni z krajów rozwiniętych oraz z krajów rozwijających się. Warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie gospodarek rozwijających się oraz grupy krajów BRIC
w światowych przepływach BIZ (wykres 2.). W 2008 roku łączna wartość BIZ z krajów
BRIC wynosiła około 147,2 mld USD. Jednak skutki ogólnoświatowego kryzysu rynków
finansowych oraz sektora bankowego mającego swoje początki w końcu 2007 roku, znacząco zmniejszyły zarówno światowe wychodzące BIZ (blisko dwukrotnie na przestrzeni
dwóch lat, z 2267,5 mld USD w 2007 roku do 1100,9 mld USD w 2009 roku), jak i te
z państw rozwijających się, które – co warte podkreślenia – spadały mniej dynamicznie.
Biorąc pod uwagę jedynie inwestycje wypływające z państw BRIC w światowych wychodzących BIZ, należy podkreślić, że ich udział powiększył się ponad trzynastokrotnie
– z 0,67% w 1990 roku do 8,98% w 2009 roku (co stanowiło 98,87 mld USD). Wyjątkiem
były lata 2000 i 2001, czyli okres kryzysu w gospodarce światowej wywołanego pęknięciem bańki spekulacyjnej w sektorze przedsiębiorstw związanych z Internetem (ang.
dot-com buble).
Wykres 1. BIZ z krajów rozwijających się na tle światowych wypływów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z World Investment Report z lat 2009, 2007, 2004, 1998,
1997 i 1995.

W pierwszej dekadzie XXI wieku wzrost BIZ wywodzących się z gospodarek
wschodzących był najbardziej widoczny. Niepodważalną rolę odgrywały tutaj państwa
grupy BRIC. Warto podkreślić, że kraje te znajdują się już w grupie czołowych państw
na świecie o największych wartościach wychodzących BIZ. W 2009 roku Chiny stały się
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szóstym krajem na świecie pod względem wartości wychodzących inwestycji bezpośrednich (wykres 3.). Warto zwrócić uwagę, że Rosja została sklasyfikowana na kolejnym –
siódmym – miejscu. Państwa te znalazły się jedynie za takimi potęgami gospodarczymi
jak USA, Francja, Japonia, Niemcy i Hong Kong3. Wyprzedziły natomiast między innymi
takie gospodarki krajów wysoko rozwiniętych jak: Włochy, Kanada, Szwecja, Norwegia,
Wielka Brytania, Holandia, Australia, Hiszpania czy Szwajcaria.
Wykres 2. 20 państw o największej wartości wychodzących BIZ w 2009 roku

Źródło: World Investment Report 2010: Investing in a low-carbon economy, Nowy Jork i Genewa 2010, s. 6.

Indie nie znalazły się w tym zestawieniu, gdyż zajmowały miejsce w trzeciej dziesiątce, niemniej jednak już w 2010 roku awansowały na 21. miejsce wg raportu Columbia
University („The Economic Times” 2010). Przypadek Brazylii jest bardziej skomplikowany, gdyż w 2009 roku odnotowano ujemną wartość wychodzących BIZ. Tę sytuację należy
tłumaczyć znacznym wzrostem wewnątrzkorporacyjnych pożyczek udzielanych przez zagraniczne spółki córki ich macierzystym korporacjom w kraju. Generują one w ten sposób
znaczne przepływy kapitału uwzględniane w statystykach jako wartości ujemne4. Jednak
Hong Kong występuje jako niezależne państwo we wszystkich statystykach UNCTAD, pomimo że od
1997 roku jest częścią Chin jako specjalny region administracyjny.
4
W statystykach UNCTAD przepływy tego typu są uwzględniane jako wartość ujemna. Najwyraźniej w omawianym przypadku łączna wartość tych przepływów była wyższa niż łączna wartość podejmowanych BIZ.
3
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wbrew pozorom wartość transgranicznych fuzji i przejęć dokonanych przez brazylijskie
KTN-y wzrosła o blisko 52% w stosunku do 2008 roku (Investing… 2010, s.6). Dlatego też
bardzo trudno w oparciu o te dane ocenić wartość rzeczywiście podjętych inwestycji przez
brazylijskie przedsiębiorstwa w 2009 roku.

Dysonans pomiędzy klasycznymi teoriami bezpośrednich inwestycji
zagranicznych a zmieniającą się gospodarką światową
Od początku pojawienia się w gospodarce światowej zjawiska BIZ opublikowano wiele koncepcji i teorii wyjaśniających to zjawisko. Mimo że BIZ występują od przełomu XIX i XX
wieku, to dopiero od lat 60. i 70. XX wieku można je obserwować na szerszą skalę. Wraz ze
wzmagającymi się przepływami BIZ znacząco wzrosło również zainteresowanie ekonomistów tym zagadnieniem. Do najistotniejszych koncepcji dotyczących BIZ należy zaliczyć:
teorię przewag własnościowych Stephena Hymera, teorię internalizacji Ronalda Harry’ego
Coase’a, eklektyczną teorię Johna Harry’ego Dunninga (inaczej paradygmat OLI) oraz dynamiczną teorię rozwoju ekonomicznego i przewagi konkurencyjnej krajów Terutomo Ozawy5.
Powyższe koncepcje wyjaśniające zjawisko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w większości opierają się na założeniach zbliżonych do neoklasycznej teorii handlu. Na jej podstawie można wnioskować, że przy powszechnie postępującej liberalizacji
handlu towarami i usługami oraz przepływów kapitałowych ze wzmożoną siłą będą oddziaływać tendencje wyrównywania cen czynników produkcji. Kapitał powinien przepływać z krajów obficie wyposażonych (krajów rozwiniętych) do krajów, gdzie wyposażenie
w kapitał jest mniejsze, tj. do krajów mniej rozwiniętych, w których potencjalna stopa
zwrotu z inwestycji powinna być wyższa.
Obecnie w gospodarce światowej panuje jednak diametralnie inna sytuacja. Jako
jeden z pierwszych zagadnienie to opisał Robert Lucas Jr., pokazując na przykładzie Indii i Stanów Zjednoczonych, że założenia neoklasyczne nie odpowiadają rzeczywistości,
a kapitał płynie również z krajów rozwijających się do rozwiniętych (Lucas Jr. 1990).
Przyczyna tego stanu tkwi w pogłębiającej się nierównowadze globalnej, to jest rosnącym
deficycie rachunku obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych oraz części krajów rozwiniętych (Rubaszek 2006, s. 14). W 2006 roku odbiorcą około 60% światowego importu
netto kapitału były Stany Zjednoczone, a najwięcej (ponad 17%) globalnego eksportu netto kapitału pochodziło z Chin. Saldo obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych i większości krajów Unii Europejskiej finansuje reszta świata – głównie Chiny i inne azjatyckie
kraje rozwijające się oraz kraje eksporterów ropy naftowej (Jagiełło i in. 2007, s. 23–24).
Przepływy kapitału z krajów rozwijających się coraz częściej przyjmują postać BIZ
w krajach rozwiniętych, co nie do końca znajduje wyjaśnienie w dotychczas sformułowanych koncepcjach dotyczących BIZ. Niemniej jednak istnieje szereg przesłanek oraz koncepcji próbujących wyjaśnić zagadnienie BIZ wywodzących się z krajów rozwijających się.
Teorie te, z wyłączeniem teorii Ozawy omówionej w dalszej części artykułu, nie są bezpośrednio tematem
niniejszego artykułu. Zob. szerzej: Kuzel M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy
i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007; Karaszewski W.,
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2004; Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. UG,
Gdańsk 2002; Wysokińska Z., Catching–Up Strategy: New Member States of the European Union in the
European InternalMarket for High-Tech and EnvironmentalProducts in the Context of the Renewed Lisbon
Strategy, Global Economy Journal, 2008, vol. 8 Issue 3, Nytko M., Model stadiów rozwoju gospodarczego
T. Ozawy jako narzędzie prognozy skutków rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych kraju goszczącym, Wyd. Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw M. Nytko, Kraków 2009.
5
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Przesłanki i koncepcje próbujące wyjaśnić zjawisko bezpośrednich
inwestycji zagranicznych z krajów rozwijających się
Zjawisko BIZ z krajów rozwijających się jest skomplikowanym zagadnieniem, które
można rozważać na licznych płaszczyznach i niewiele z dotychczas powstałych koncepcji teoretycznych porusza ten aspekt. Rozdział ten poświęcono wybranej problematyce
dotyczącej BIZ. Poniżej przedstawiono część aspektów BIZ, dzięki którym zostanie wyjaśniona specyfika strumieni z państw rozwijających się.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako sposób zwiększania konkurencyjności kraju

BIZ wychodzące z krajów rozwijających się nie są niczym nowym, mimo to literatura światowa na ogół je pomija – największą wagę przywiązuje się do napływających BIZ. Większość ekspertów zajmujących się tematyką BIZ wywodzi się z krajów wysoko rozwiniętych. W naturalny sposób ich zainteresowania koncentrują się na inwestycjach wypływających z państw rozwiniętych. Z kolei strumienie tych inwestycji, jeśli obejmują państwa
rozwijające się, to wyłącznie w charakterze rynków przyjmujących. Zatem inwestycje te
są przychodzącymi do państw rozwijających się.
Powód pomijania w badaniach/rozważaniach/analizach inwestycji wypływających
z państw rozwijających się, szczególnie z politycznego punktu widzenia jest jasny: gospodarki wschodzące zazwyczaj są ubogie w kapitał, dlatego też powinny go importować,
a nie eksportować. Z ekonomicznego punktu widzenia pogląd ten ma jednak co najmniej
dwa poważne uchybienia (Sauvant 2005):
1. pojedyncze przedsiębiorstwa mogą posiadać wystarczająco dużo kapitału, aby
podjąć się inwestycji zagranicznych;
2. przedsiębiorstwa ciągle potrzebują zwiększać swój portfel aktywów, aby pozostać konkurencyjnymi.
Również napływ BIZ do kraju ma duże znaczenie dla wypływu BIZ. Przedsiębiorstwa z krajów rozwijających się napotykają wraz z przyjściem inwestorów zagranicznych
wzmożoną konkurencję na własnym rynku (Amal i in. 2009). Jedną z metod rozwiązania
tego problemu jest podejmowanie inwestycji zagranicznych, co umożliwi im powiększanie swoich przewag własnościowych za granicą, dzięki czemu pozostaną konkurencyjne
(Sauvant 2005).
BIZ oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa są ściśle powiązane, gdyż zaangażowanie w BIZ niesie za sobą wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Innymi słowy, jest to proces ewolucji, gdzie duże fuzje i przejęcia mogą być traktowane
nie jako dowód istniejących możliwości, ale jako kolejny krok w kierunku rozwoju korporacji transnarodowych – KTN (ang. transnational corporation – TNC). Inwestycje te
działają jak koło zamachowe. To dzięki nim zwiększa się konkurencyjność, co umożliwia dalszy dynamiczny rozwój. Podejmowanie przez przedsiębiorstwa dużych inwestycji
w aktywa zagraniczne może być spowodowane chęcią zagwarantowania sobie dodatkowych możliwości rozwoju, tak aby w przyszłości stać się jeszcze silniejszymi. Często
podmioty z krajów rozwijających się angażujące się w duże strategiczne przejęcia już
wcześniej osiągnęły sporą konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Można więc
stwierdzić, że jest to normalna sekwencja zdarzeń: początkowy poziom konkurencyjności
umożliwiający podjęcie BIZ, która w efekcie dodatkowo jeszcze go zwiększa (Cantwell,
Barnard 2008). Wzrastające wypływy BIZ są zatem odbiciem rosnącej konkurencyjności
dużej ilości przedsiębiorstw.
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W początkowych fazach inwestycji zagranicznych BIZ są często spowodowane
chęcią wspierania handlu zagranicznego (Sauvant 2005). Inwestycje te mają miejsce
w sektorach, w których niezbędna jest fizyczna obecność producenta na rynku zagranicznym (magazyny, sieci dystrybucyjne oraz inne dziedziny usługowe, wymagające szeroko
pojętej bliskości z klientem, gdzie niezbędna jest duża ilość punktów usługowych czy
oddziałów przedsiębiorstwa). Jednym z przykładów mogą być tutaj inwestycje w sektorze
usług finansowych (bankowości i ubezpieczeń), gdyż banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe z krajów rozwijających się, chcąc aktywnie operować na światowych rynkach
finansowych, muszą utrzymywać oddziały w największych centrach finansowych, takich
jak Nowy Jork czy Londyn („Perspectives…” 2010).
Zaangażowanie w BIZ jest też częściowo napędzane poprzez gwałtownie rosnące
zyski z eksportu wytworzonych dóbr oraz surowców naturalnych. Zyski te zwiększają
możliwości finansowe przedsiębiorstw niezbędne do inwestowania poza granicami kraju (Export-Import Bank of India 2008). Analizując efekty wzrastającego eksportu kraju
w skali całej gospodarki, można stwierdzić, że sytuacja ta prawdopodobnie doprowadzi
do generowania dodatniego salda na rachunku obrotów bieżących, co może z kolei spowodować aprecjację waluty krajowej. Dzięki temu aktywa zagraniczne stają się relatywnie tańsze dla przedsiębiorstw, co ma pozytywny wpływ na wzrost wychodzących BIZ
(Amal i in. 2009).
Motywy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z gospodarek wschodzących,
w tym BRIC, są zbliżone do motywów KTN z krajów rozwiniętych. Rozwinęły one
szereg przewag własnościowych (z zakresu wiedzy, technologii, zarządzania oraz dostępności dużej ilości środków finansowych) umożliwiających im konkurowanie na
zagranicznych rynkach. Zwiększona konkurencja na ich rodzimym rynku (poprzez
import i przychodzące BIZ) sprawia, że konieczne jest wykorzystywanie tych przewag do wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności (Sauvant 2005), na co jednym z głównych sposobów jest dostęp do zasobów za granicą. Mowa tu nie tylko
o surowcach naturalnych, ale również technologiach i umiejętnościach, przyswajanych poprzez przejmowanie zagranicznych przedsiębiorstw i ich marek (np. przejęcie oddziału komputerów osobistych amerykańskiego koncernu IBM przez chińskie
Lenovo), zdolności marketingowych, sieci umiejętności menadżerskich i organizacyjnych (Gammeltoft 2008, s. 3), aby wytworzyć sieci dystrybucyjne oraz zdywersyfikować bazę produkcyjną.
Wybrane argumenty uzasadniające bezpośrednie inwestycje zagraniczne z krajów
rozwijających się

W krajach słabo rozwiniętych KTN z gospodarek wschodzących często radzą sobie lepiej
niż ich rywale z krajów rozwiniętych. Nie są one tak bogate, ale mogą operować przy niższych kosztach, a dzięki relatywnie niższemu zaawansowaniu technologicznemu są lepiej
dostosowane do poziomów gospodarek krajów lokaty (Gammeltoft 2008, s. 3).
Rozwój edukacji w kraju wysyłającym BIZ przyczynia się w sposób pośredni do
powiększenia możliwości kreowania przewag własnościowych przedsiębiorstw (Amal
i in. 2009). Umożliwia to KTN konsekwentne poszerzanie oraz zdobywanie nowych
przewag dzięki wzrastającej liczbie oraz poziomowi zaawansowania prac badawczych
w działach B+R (badań i rozwoju) przedsiębiorstwa, co może mieć pozytywny wpływ na
wzrost konkurencyjności gospodarek. Jest to proces niezbędny do skutecznego prowadzenia działalności poza granicami swojego kraju (Gammeltoft 2008, s. 3).
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Korzyści, które przedsiębiorstwa czerpią z BIZ, mogą nie być widoczne natychmiast. Niemniej jednak przedsiębiorstwa z krajów słabiej rozwiniętych mogą angażować
się w BIZ w krajach rozwiniętych celem zbudowania swojej reputacji jako gracza globalnego (ang. global player), czasem nawet kosztem krótkoterminowej utraty zyskowności.
W długim terminie KTN mogą podnieść swoje zdolności przetrwania na rynku i – dzięki
doświadczeniu w bardziej konkurencyjnych środowiskach, tj. gospodarkach krajów rozwiniętych – stać się istotnymi podmiotami na arenie międzynarodowej (Cantwell, Barnard 2008).
Wzrost aktywności KTN z krajów rozwijających się jest częściowo wynikiem
postępującej globalizacji (Dunning i in. 2008). W wyniku globalizacji oraz ekspansji
KTN można zaobserwować pewne konsekwencje ekonomiczne dla kraju macierzystego,
a mianowicie: wzrost produktywności oraz dochodów realnych społeczeństwa per capita.
Odzwierciedleniem tych procesów są powiązania pomiędzy inwestycjami zagranicznymi
wychodzącymi a napływającymi do danego kraju. Uczestniczenie w procesie globalizacji przejawiającym się w handlu zagranicznym oraz przepływach technologii i wiedzy
(również tej związanej z metodami zarządzania) stanowi dodatkowy bodziec dla rozwoju
(Globerman, Shapiro 2008).
Przedsiębiorstwa międzynarodowe z krajów rozwijających się, które zajmują się
przemysłami zaawansowanych technologii (np. brazylijski Embraer w przemyśle lotniczym, chiński Huawei w telekomunikacji czy indyjski Suzlon Energy w dziedzinie produkcji energii wiatrowej) miały możliwość przeskoczenia pewnych stadiów technologicznych i szybkiego rozwoju dzięki stosowaniu inwestycji od podstaw w innych gospodarkach wschodzących oraz strategicznych przejęć w krajach rozwiniętych. Szczególnie
dzięki tym drugim mogły zdobyć niezbędne przewagi technologiczne (wielokrotnie szybciej i taniej niż wykształcenie ich we własnym zakresie), co sprawiło, że przedsiębiorstwa
te stały się graczami globalnymi. Proces ten umożliwia zatem dostęp do zaawansowanych
zasobów poprzez bezpośredni (po fuzji już w ramach jednego podmiotu) transfer wiedzy
(Pradhan, Singh 2008, s. 15–16).
Dynamiczna teoria rozwoju ekonomicznego i przewagi konkurencyjnej krajów
T. Ozawy jako uzasadnienie wzrastających przepływów bezpośrednich inwestycji
zagranicznych z krajów rozwijających się

Mimo że teoria Ozawy zaliczana jest do tzw. teorii klasycznych, to wykracza swoim zakresem rozważań poza ich ramy. W porównaniu do innych porusza ona aspekty zjawiska
bezpośrednich inwestycji zagranicznych zarówno dla krajów rozwiniętych, jak i możliwą
ścieżkę rozwoju dla krajów rozwijających się oraz mechanizm pojawiania się w nich
przychodzących i wychodzących BIZ. Dlatego też można poszukiwać w niej argumentów uzasadniających podejmowanie się BIZ przez kraje rozwijające się. Teoria ta porusza
przede wszystkim aspekty makroekonomiczne, jak również politykę gospodarczą władz,
które determinują decyzje strefy mikroekonomicznej czy decyzje strategiczne podmiotów
gospodarczych.
W oparciu o pracę Michaela Portera z 1990 roku (pt. Competitive advantage of
nations) Ozawa wyróżnił w swojej teorii cztery fazy rozwoju gospodarek: fazę I rozwoju stymulowanego prostymi czynnikami wytwórczymi (ang. factor-driven stage), fazę II
rozwoju napędzanego przez akumulację kapitału i inwestycje (ang. investment-driven stage), fazę III rozwoju stymulowanego przez innowacje techniczne (ang. innovation-driven
stage), fazę IV rozwoju napędzanego przez dobrobyt (ang. wealth-driven stage).
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W gospodarce światowej wyróżnia się dwa podstawowe reżimy (modele) handlu
i inwestycji:
1. skupiony na zagranicy, zorientowany na eksporcie (ang. outward-looking,
export oriented OL-EO),
2. skupiony na własnym kraju, substytuujący import (ang. inward-looking, import substituting IL-IS).
Często oba reżimy występują w gospodarce jednocześnie, tworząc pewnego rodzaju hybrydę, w której można doszukać się dominującej roli jednego z nich. W początkowych stadiach rozwoju gospodarek oba modele pozwalają na rozwój gospodarki, chociaż badania wskazują, że przeciętnie szybciej następuje on w wypadku reżimu OL-EO,
w szczególności w długim okresie (Ozawa 1992). Wiele z krajów rozwijających się, które
najpierw wprowadziły reżim IL-IS w ramach nacjonalizmu gospodarczego, przekształca
swoje gospodarki na reżim skupiony na inwestycjach zagranicznych oraz eksporcie (OL-EO) (Ozawa 1992).
Warto zauważyć, że dzięki zastosowaniu modelu OL-EO przez funkcjonujące i nowo powstające KTN w krajach rozwijających może dojść do superwzrostu (ang.
supergrowth) (Ozawa, 1992). Scenariusz jego osiągania (rysunek 1.) można wyjaśnić
w następujący sposób: cały proces opiera się na powiększonej sile handlu jako motorze
napędowym wzrostu. Sytuacja taka ma miejsce, ponieważ silna orientacja na zagranicę
minimalizuje nierównowagę wewnętrzną gospodarki (popytu i podaży możliwą do wystąpienia w modelu IL-IS), a podstawą dla handlu są BIZ mające na celu gromadzenie
przewag komparatywnych (ang. comparative-advantage-augmenting). Dzięki rosnącemu
handlowi w gospodarce mogą pojawić się procesy przemian gospodarczych, przekształcające ją w kierunku przemysłów wysokich technologii. Wszystko to dzieje się przy aktywnym uczestnictwie rządów państw, które mają za zadanie wytworzenie środowiska
sprzyjającego mechanizmom rynkowym (np. poprzez różnego rodzaju programy wsparcia dla przedsiębiorstw). Efektem końcowym tego procesu jest superwzrost gospodarek
stosujących model OL-EO przy jednoczesnych przemianach strukturalnych w tych gospodarkach (Ozawa 1992).
Rysunek 1. Scenariusz osiągnięcia superwzrostu

Źródło: T. Ozawa, Foreign direct investment and economic development, Transnational Corporations, Vol. I,
No. 1.02.1992, s. 27–54.

Aby wyjaśnić dojście do superwzrostu, należy przyjrzeć się bliżej jego scenariuszowi, dzieląc go na okresy od t1 do t5. Punktem wyjścia dla analizy jest kraj rozwijający
się o niskim PKB oraz wysokim bezrobociu. Sytuacja w poszczególnych okresach kształtuje się następująco (Ozawa 1992):
1. t1 – kraj rozwijający się o znacznym bezrobociu wprowadza reżim OL-EO,
dzięki czemu zmniejsza się ilość zakłóceń panujących na rynku. Uwolnione
mechanizmy rynkowe powodują wzrost zainteresowania współpracą z pań31

stwami rozwiniętymi (obu stron) w zakresie handlu zagranicznego i przyjmowania inwestycji.
2. t2 – wysokie bezrobocie wywołuje napływ zagranicznych inwestycji w przemysłach pracochłonnych. Zatrudnienie znajdują osoby bezrobotne (w większości z obszarów miejskich) oraz osoby dotychczas pracujące z wyższymi
kwalifikacjami niż wymagane na ich stanowisku pracy (np. z wykształcenia
inżynier pracujący jako taksówkarz – ang. uderemployment). KTN, często
w formie joint ventures z lokalnymi przedsiębiorstwami, rozwijają produkcję
skierowaną na eksport. Chociaż oferowane przez nie wynagrodzenie często
jest wyższe niż średnie płace w rodzimych podmiotach, to nie generują przy
tym presji wzrostu płac, gdyż różnica ta wynika głównie ze względu na świadczenia pozapłacowe (ang. fringe benefits) takie jak opieka zdrowotna czy dostęp do szkoleń. Eksport jest zdominowany przez komponenty do produkcji
danej KTN w innych częściach świata;
3. t3 – wraz z przypływem inwestycji zagranicznych w przemysłach pracochłonnych, spada poziom bezrobocia, pojawia się presja wzrostu płac, a wynagrodzenia w danym państwie stopniowo rosną.
4. t4 – rosnące płace oraz wzrastająca liczba miejsc pracy, chociaż zachodzące w przemysłach o niskiej wartości dodanej, mają swoje odzwierciedlenie
w gwałtownym wzroście PKB kraju. Jak na standardy światowe płace nadal
są niskie, jednak prawie wszyscy członkowie rodzin, którzy poszukują pracy,
mogą ją znaleźć, co skutkuje wzrostem dochodów całej rodziny. Przy odpowiednich zachętach (np. wysokim oprocentowaniu lokat bankowych) rosnące
dochody w rodzinach mogą prowadzić do gromadzenia oszczędności gospodarstw domowych. Zatrudnienie prowadzi również do zdobywania umiejętności oraz chęci i większej motywacji do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wyposażenie kraju w czynniki produkcji zaczyna się zmieniać, podnoszą
się kwalifikacje pracowników, a na rynku jest coraz więcej kapitału (m. in.
poprzez wspomniane rosnące oszczędności). Konsekwencją jest nieodpowiednie dopasowanie wcześniej promowanego przemysłu skierowanego na eksport
(którego konkurencyjność zależy od niskich kosztów produkcji, głównie dzięki niskim płacom) do zmieniającej się struktury czynników produkcji – jest
to nieuchronny rezultat rozwoju napędzanego przemysłami pracochłonnymi.
Wszystkie zmiany zachodzące w gospodarce prowadzą do przejścia gospodarki do II fazy rozwoju napędzanego przez akumulację kapitału i inwestycje. Rosnące płace powodują, że przewaga komparatywna w pracochłonnych przemysłach maleje, a wzrastające wynagrodzenia oraz rosnący dotychczas eksport
dóbr najczęściej prowadzą do aprecjacji waluty krajowej. Stwarza to potrzebę
przekształcenia przemysłu w kierunku bardziej kapitałochłonnym oraz wytwarzającym większą wartość dodaną. W takiej sytuacji krajowi przedsiębiorcy, jak
również KTN, zaczynają przenosić swoją produkcję do innych krajów rozwijających się, w których nadal mogą znaleźć tanią siłę roboczą (jak to się dzieje
obecnie w przypadku Chin, np. do Wietnamu lub Kambodży). Część przedsiębiorców pozostawi swoją działalność na rodzimym rynku, ale musi uprzednio
wprowadzić mniej pracochłonne metody wytwarzania. Podmioty gospodarcze
posiadają coraz więcej przewag własnościowych i doświadczenia nabytego
w okresie od t1 do t4. Umożliwia to podejmowanie BIZ przez kraje rozwijające.
Co więcej, chęć pozyskiwania umiejętności marketingowych i produkcyjnych
prowadzi do poszukiwania technologii, gromadzenia informacji oraz wspiera32

nia handlu zagranicznego przez BIZ w krajach rozwiniętych. Prowadzi to do
gwałtownego uprzemysłowienia się gospodarki oraz rosnącego uzależnienia
od surowców (często zagranicznych). Różnice pomiędzy zapotrzebowaniem
gospodarki a jej zasobami surowcowymi muszą być pokryte oraz zabezpieczone w przyszłości, co prowadzi do inwestycji zagranicznych w przemysłach
wydobywczych. Gromadzone przewagi własnościowe (w zakresie technologii
i umiejętności wykorzystywanych w zarządzaniu) stają się kluczowe w dalszych fazach rozwoju gospodarki (fazy III i IV), charakteryzujących się rosnącą dostępnością i jednocześnie znaczeniem kapitału ludzkiego.
5. t5 – w tym momencie kraj jest już u progu III fazy rozwoju, w której występuje
przemysł kapitałochłonny oraz wymagający wysokich kwalifikacji.
Superwzrost dotychczas można było zaobserwować w przypadku Japonii w latach 50., 60. i 70. XX wieku oraz w latach 70., 80. i 90. XX wieku w przypadku nowo
uprzemysłowionych krajów Azji, które podążały śladami Japonii, takich jak Korea Południowa, Malezja czy Singapur. Niewątpliwie wiele innych krajów rozwijających się
–Chiny, Indie, Pakistan, Tajlandia, Indonezja, Filipiny czy Sri Lanka – albo już wstąpiły
na podobną ścieżkę rozwoju, albo są na najlepszej drodze, by niedługo się na niej znaleźć
(Ozawa 1992).
Integracja gospodarcza jako bodziec do podejmowania BIZ

Na obszarze, na którym postępuje integracja gospodarcza, dochodzi do szeregu zmian,
w tym zmian zachowań inwestorów zagranicznych. Procesy integracyjne stwarzają oraz
wzmacniają przewagi lokalizacyjne w rozumieniu paradygmatu OLI Dunninga. Wzmocnienie to związane jest z ustanowieniem zewnętrznej taryfy celnej. Sposobem na jej ominięcie są specjalnie w tym celu powstające inwestycje (ang. tariff jumping investment).
Dzięki nim możliwe jest pokonanie przeszkód celnych oraz utrzymanie rynku wcześniej
obsługiwanego przez eksport. Z drugiej strony liberalizacja polityki handlowej może
zmniejszyć potrzebę podejmowania BIZ, których celem jest ominięcie taryf celnych.
Niemniej jednak uzyskanie szerokiego dostępu do zagranicznych rynków zbytu wymaga przeniesienia części działalności inwestora (w tym też produkcyjnej), aby zmaksymalizować efektywność w skali całej KTN. W nowo utworzonym obszarze handlowym następują procesy reorganizacji produkcji wynikające przede wszystkim ze wzmożonej konkurencji oraz korzyści skali. W miarę postępowania procesu integracji ujawniają się nowe
determinanty lokalizacyjne BIZ wewnątrz integrującego się obszaru (np. koszty transportu,
opodatkowanie). Pojawia się zatem nowy bodziec dla przedsiębiorstwa międzynarodowego
do angażowania się w BIZ w poszukiwaniu optimum lokalizacji (ang. optimum location
seeking investment). Reakcja KTN przez podejmowanie dwóch powyższych rodzajów inwestycji oraz procesy akumulacji konkretnych przewag własnościowych świadczą jednoznacznie o istnieniu ścisłego związku pomiędzy procesem tworzenia unii celnej (jej efektami statycznymi) a przepływem kapitału w formie BIZ (Witkowska 2003, s. 44–45).
W literaturze poruszane są głównie efekty integracji gospodarczej na przykładzie
procesu tworzenia się jednolitego rynku Unii Europejskiej. Jednak na świecie występują
inne przykłady integracji, także te, w których zrzeszają się kraje rozwijające się. Z punktu
widzenia grupy państw BRIC najważniejsze są:
1. MERCOSUR, czyli Wspólny Rynek Południa w Ameryce Południowej (ang.
Common Market of the South), do którego należą: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Jest to unia celna; docelowo ma powstać wspólny rynek;
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2. ASEAN, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang.
The Association of Southeast Asian Nations), którego członkami są: Brunei,
Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Laos
i Myanmar (dawniej Birma). Obecnie jest to strefa wolnego handlu, ale trwa
zaawansowany proces tworzenia się unii celnej;
3. CAFTA, czyli Strefa Wolnego Handlu Chiny – ASEAN – CAFTA (ang. China –ASEAN Free Trade Area), która została założona 4 listopada 2002 roku,
a w pełni utworzona 1 stycznia 2010 roku.
Organizacje te mogą korzystnie oddziaływać na wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w obrębie obszaru integrującego się, analogicznie do Unii
Europejskiej i jej jednolitego rynku wewnętrznego. Zdaniem autorów raportu Konferencji
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD (ang. United Nations Conference on Trade and Development) utworzenie CAFTA wzmocni rozwój tego regionu Azji
oraz dodatkowo wzmoże przepływy kapitałowe między Chinami a państwami członkowskimi ASEAN w formie BIZ (Investing… 2010, s. 41). Obecnie można już zaobserwować
znaczący wzrost zaangażowania chińskich przedsiębiorstw (wykres 1.) w podejmowaniu BIZ w krajach ASEAN. Dlatego też z punktu widzenia krajów BRIC organizacje
o charakterze integracyjnym, w których uczestniczą, działają jako bodziec do wypływu
BIZ. Natomiast istnienie innych ugrupowań integracyjnych przyciąga BIZ z krajów BRIC
m.in. w celu ominięcia ich zewnętrznych barier handlowych.
Wykres 3. Przepływy BIZ pomiędzy Chinami a ASEAN-em w latach 2000–2009

Źródło: World Investment Report 2010: Investing in a low-carbon economy, Nowy Jork i Genewa 2010, s. 42.

Bliskość kulturowa jako przewaga w podejmowaniu BIZ

Badania ośrodka badawczego EIU (ang. EIU – The Economist Intelligence Unit) przy
brytyjskim dzienniku „The Economist” przeprowadzone na grupie 602 dyrektorów zarządzających z całego świata wskazują, że wśród inwestorów obserwuje się coraz większe dostrzeganie problemu ryzyka politycznego. Raport firmy doradczej Ernst & Young
wskazuje, że ryzyko polityczne postrzegane jest jako największe ryzyko przez KTN
z krajów rozwiniętych, natomiast KTN z krajów rozwijających się nie oceniają ryzyka
politycznego jako tak istotnego problemu (World Bank 2008, s. 3).
Przedsiębiorstwa z gospodarek wschodzących są na ogół niewielkie w porównaniu
do rywali z gospodarek rozwiniętych. Ich główną przewagą konkurencyjną w podejmo34

waniu inwestycji bezpośrednich jest możliwość operowania w środowisku gospodarczym
zbliżonym do tego, jakie panuje w ich kraju. Często mamy więc do czynienia z inwestycjami w państwach o zbliżonej kulturze, dziedzictwie kulturowym, powiązaniach etnicznych czy relatywnej bliskości geograficznej. Niejednokrotnie są to kraje sąsiadujące,
w których przedsiębiorstwa inwestujące posiadają pewne doświadczenia zdobyte dzięki
wymianie handlowej (South… 2008, s. 2). Inwestycje te można określić jako inwestycje
typu południe – południe (ang. South – South FDI), z tym że termin ten w literaturze odnosi się praktycznie do wszystkich inwestycji zagranicznych dokonywanych przez kraje
rozwijające się w innych krajach rozwijających się (Export-Import Bank of India 2008).
Bank Światowy podkreśla, że ulokowanie inwestycji w krajach o zbliżonej kulturze oraz
bliskich geograficznie jest obarczone stosunkowo niewielkim ryzykiem, czego przykładami mogą być chińskie i indyjskie inwestycje w Azji Południowo-Wschodniej oraz indyjskie w Azji Południowej. Istotne, że KTN transnarodowe z krajów rozwijających się są
mniej podatne na ryzyko polityczne związane z inwestycjami zagranicznymi (w porównaniu do KTN z krajów rozwiniętych), co wynika z operowania na politycznie trudnym
oraz niestabilnym rynku we własnym kraju (World Bank 2008, s. 3).
Polityka rządów wybranych państw względem wychodzących bezpośrednich
inwestycji zagranicznych

Programy rządowe są istotnym bodźcem zachęcającym przedsiębiorstwa do ekspansji na
rynki międzynarodowe poprzez BIZ. Mechanizmy wspierania są szczególnie widoczne
tylko w dwóch krajach grupy BRIC – Chinach i Indiach. Zarówno Brazylia, jak i Rosja
mają zupełnie inne podejście do kwestii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Sauvant i in. 2009).
Najbardziej rozbudowana polityka wspierająca podejmowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych spośród państw grupy BRIC prowadzona jest w Chinach. W listopadzie 2000 roku, gdy Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin ogłaszał dziesiąty plan
pięcioletni, pod patronatem wiceministra handlu Zhang Ziganga został wdrożony program
o nazwie „polityka globalności” (ang. Go Global Policy), który ma wspierać szereg aktywności KTN oraz ułatwiać umiędzynarodawianie ich działalności (Sauvant 2005). Echa tego
planu oraz jego kontynuację można było zaobserwować między innymi w przemówieniu
ambasadora Chin w Polsce Sun Yuxi z 20 lipca 2011 roku, w którym podkreślał, że ze swojej strony będzie zachęcał przedsiębiorców z Chin do inwestycji w Polsce (Forbes.pl 2011).
Istotnym czynnikiem wspierającym podejmowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez indyjskie przedsiębiorstwa jest ciągła liberalizacja przepisów dotyczących wychodzących BIZ. Polityka indyjska związana z podejmowaniem inwestycji za
granicą coraz bardziej zachęca przedsiębiorstwa do tego rodzaju aktywności. Początki
liberalizacji miały miejsce w 1992 roku, gdy Ministerstwo Handlu wprowadziło system
zatwierdzania i wydawania pozwoleń na podjęcie inwestycji za granicą, zainspirowany
raportem o zagranicznych indyjskich joint ventures wydanym w 1991 roku przez Komitet
Kalyan Banerji. W kolejnych latach wprowadzono szereg przepisów mających na celu
umożliwienie i ułatwienie indyjskim przedsiębiorstwom zrealizowania ich międzynarodowych aspiracji. Dowodem na zwiększające się zainteresowanie podejmowaniem BIZ
może być fakt, że EXIM Bank of India6 do 2008 roku aktywnie wsparł ponad 200 przedEXIM (Export – Import) Bank of India jest specjalnym bankiem utworzonym przez rząd Indii w 1982 roku.
Jego celem jest wspieranie finansowania indyjskich przedsiębiorstw zaangażowanych w handel zagraniczny
oraz BIZ.
6
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sięwzięć w ponad 50 krajach z udziałem 164 indyjskich przedsiębiorstw (Export-Import
Bank of India 2008).
Rząd w Brasilii natomiast nie wspiera podejmowania inwestycji zagranicznych,
gdyż trudno nazwać rzeczywistym wsparciem oficjalne wystąpienia rządzących. Przykładem może być fragment przemowy prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy w 2003 roku
skierowanej do przedsiębiorców brazylijskich: porzućcie swój strach przed stawaniem
się graczami na arenie międzynarodowej. Brak jest jednak rządowych programów wsparcia w kwestii BIZ (Sauvant 2005). Fundação Dom Cabral, prestiżowa brazylijska prywatna szkoła biznesu funkcjonująca od 1976 roku, stworzyła jednak program o nazwie
Program Graczy Globalnych (ang. Global Players Programme), mający na celu gromadzenie i przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy potrzebnej do umiędzynarodowienia
działalności gospodarczej. Podstawą powyższego programu są: wymiana doświadczeń,
rozwój edukacji i wiedzy osiągnane poprzez szereg seminariów, warsztatów czy ćwiczeń.
Najważniejszym członkami programu są takie koncerny jak: Ambev, Petrobas, Embraco
i Multibras.
Inwestycje zagraniczne wywodzące się z Rosji o wartości powyżej 10 mln USD
muszą uzyskać pozwolenie z Centralnego Banku Rosji, co jest pewnym ograniczeniem.
Niemniej jednak warto nadmienić, że to ograniczenie jest efektem i tak liberalizacyjnej
reformy przepływów kapitałowych w Federacji Rosyjskiej z 2003 roku. Reguluje ona
transakcje walutowe, inwestycje kapitałowe (w tym również te transgraniczne) oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Głównym jej założeniem było usprawnienie przepływów kapitałowych, ich przejrzystości oraz legalności (UNCTAD 2005). Wcześniej przepływy te często miały miejsce, ale – aby uniknąć skomplikowanych procedur prawnych
– nie były ujawniane.
Niemniej jednak, oprócz opisanych bezpośrednich ingerencji rządów państw,
można również dostrzec pośrednią ingerencję w kształtowanie się BIZ, odbywającą się
poprzez sterowanie działalnością KTN, co może mieć miejsce, gdy Skarb Państwa posiada złotą akcję7 lub pakiet kontrolny akcji danego przedsiębiorstwa. Wyróżnia się tutaj
przedsiębiorstwa państwowe (ang. state-owned eneterprises – SOEs) oraz państwowe
fundusze inwestycyjne8 (ang. sovereign wealth funds – SWFs). W Rosji przedsiębiorstwa
państwowe odpowiadają za około ¼ wartości podejmowanych BIZ, podczas gdy w Chinach to już niemal ¾ wszystkich inwestycji (Business Monitor International 2010).

Zakończenie
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia odznaczały się prężnym wzrostem oraz stały się jednym z kluczowych zjawisk w gospodarce
światowej. Na szczególną uwagę zasługują inwestycje wychodzące z gospodarek wschodzących, które charakteryzują się największymi przyrostami strumieni inwestycji zaZłota akcja jest szczególną formą akcji zapewniającą mniejszościowemu akcjonariuszowi sprawowanie
kontroli nad spółką poprzez prawo weta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz możliwość ingerowania w bieżące działania spółki. W praktyce oznacza to, że właściciel złotej akcji, w przypadku największych
koncernów z krajów rozwijających się najczęściej jest to Skarb Państwa danego kraju, może dokonać prywatyzacji przedsiębiorstwa, zachowując jednocześnie kontrolę nad jej działaniami oraz możliwość zapobiegnięcia wrogim przejęciom (Wig 2011).
8
Można je zdefiniować jako fundusze będące własnością skarbu państwa, gromadzące aktywa zagraniczne,
których zakup jest najczęściej finansowany z rezerw walutowych (np. dolara amerykańskiego, euro lub jena
japońskiego). Pierwszy tego typu fundusz został utworzony w 1953 roku w Kuwejcie. Obecnie ta forma
podejmowania inwestycji bezpośrednich jest najbardziej rozpowszechniona wśród z państw rejonu Zatoki
Perskiej oraz państw eksporterów ropy naftowej (Investorwords 2011).
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granicznych, a co za tym idzie – wartościami skumulowanych BIZ. Z punktu widzenia
aspektów teoretycznych są one również najtrudniejsze do wyjaśnienia.
W literaturze światowej można już zauważyć wzmożone zainteresowanie bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi wychodzącymi z krajów rozwijających się, niemniej jednak w większości są to badania poszczególnych przypadków, np. wzmożonej
aktywności przedsiębiorstw danego sektora z konkretnego państwa. Brakuje analiz całości tego zagadnienia jako zjawiska o rosnącym znaczeniu dla gospodarki światowej. W literaturze światowej wciąż niewiele opracowań porusza tę tematykę. Dlatego też niewątpliwie BIZ wychodzące z gospodarek wschodzących wymagają prowadzenia dalszych
badań. W najbliższym okresie powinno pojawiać się coraz więcej prac poruszających
tę tematykę, gdyż ta dziedzina międzynarodowych stosunków gospodarczych jest nadal
otwarta oraz powinna być szerzej opisana. Ponadto wydaje się prawdopodobne powstanie
spójnej koncepcji tłumaczącej zjawisko BIZ wychodzących z gospodarek wschodzących,
lecz potrzeba na to czasu oraz dogłębnej analizy tego wieloaspektowego zagadnienia.
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Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na gospodarkę Chin
Ewelina Ferdzyn1
Chiny są krajem o ogromnym potencjale gospodarczym, w ostatnich latach szczególnie
ujawniającym się w tempie rozwoju gospodarczego oraz obecnej pozycji państwa na rynku globalnym (drugie miejsce po USA pod względem PKB). Reformy gospodarcze oraz
polityka rozwojowa w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) doprowadziły do gruntownych przemian warunkujących skuteczną rywalizację jednego spośród rozwijających się
krajów o miano największej gospodarki świata. Temat ten stał się jednym z najbardziej
dyskusyjnych w skali międzynarodowej. Istnieją bowiem opinie, że niezagrożone dotychczas Stany Zjednoczone stracą swą pozycję bezwzględnego lidera, a na gospodarki
uczestniczące w wymianie światowej będą miały wpływ dwa równorzędne, lecz zupełnie
inaczej kierowane mocarstwa. Z drugiej strony pojawiają się opinie, że boom rozwojowy
w Chinach szybko się zakończy, natrafiając na kryzys wynikający z braku możliwości
zaspokojenia wciąż wzrastających chińskich potrzeb energetycznych i konsumpcyjnych
(Tuszyński 2011).
Podobne rozważania świadczą więc o niezwykłych możliwościach tego kraju.
Prowadzona przez Chiny „polityka otwarcia Chin na świat” realizowana głównie poprzez
plany pięcioletnie doprowadziła do niespotykanego wcześniej wzrostu wymiany handlowej, który ujawnił potencjał ekonomiczny chińskiej gospodarki. Został on dostrzeżony
przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych, którzy uznali Chiny za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Co
ciekawe, od tego czasu napływ BIZ do Chin wzrasta równie dynamicznie, jak tempo
rozwoju gospodarczego tego kraju. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona specyfika napływu BIZ do Chin oraz ich rola w kształtowaniu rozwoju gospodarczego państwa
w formie trzech części: opisu ChRL jako odbiorcy BIZ, charakterystyki inwestycji napływających do tego kraju oraz ostatecznie skutków, jakie BIZ wywołują.

Charakterystyka Chin jako odbiorcy BIZ
ChRL, tj. gospodarka od 1972 roku goszcząca BIZ, jest największa na świecie pod względem potencjału konsumpcyjnego oraz liczby ludności – zamieszkuje ją 1,35 mld osób,
co stanowi około 1/5 ludności całego świata (Bank Światowy 2011). Funkcjonuje w niej
podział administracyjny oparty na prowincjach i regionach autonomicznych. Reformy
zapoczątkowane pod koniec lat 70. przez Deng Xiao Pinga doprowadziły do powstania
ogromnych dysproporcji między prowincjami wschodnimi i zachodnimi (Dziak 1996,
s. 121). Preferencyjne warunki dla przedsiębiorców zagranicznych, m.in. ulgi podatkowe,
1
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poskutkowały jednak coraz intensywniejszym napływem BIZ do Chin, stałym wzrostem
PKB oraz odważniejszym uczestnictwem tego kraju na rynku globalnym. Bezpośrednie
inwestycje zagraniczne miały stać się podstawowym elementem modernizacji gospodarki.
Kluczowe w pozyskiwaniu korzyści z działalności BIZ na terenie Chin było opracowanie
zasad działania joint ventures (1979 rok) (Starzyk 2001, s. 43, 60–64). Po 1989 roku rozpoczęły się najintensywniejsze zmiany systemowe kształtujące obecne warunki podejmowania BIZ (tabela 1.).
Tabela 1. „Milowe kroki” reform po 1989 roku
Rok

Zmiany systemowe

1993

Decyzja o wprowadzeniu socjalistycznej gospodarki rynkowej

1994

Reformy w systemie bankowym

2002

Przystąpienie Chin do WTO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kubicka J., Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji –
Wybrane aspekty, Wyd. AE im. Adamieckiego K., Katowice 2010, s. 16.

Ogromny wpływ nie tylko na politykę rozwoju gospodarczego miała akcesja Chin
w 2001 roku do Światowej Organizacji Handlu (WTO), która wywołała również znaczne zmiany w kwestii liberalizacji rynku krajowego oraz przede wszystkim prawa (Dobrzeniecki, Kałduński 2008, s. 221). Chiny rozpoczęły integrację ze światową gospodarką przy uzyskaniu trwałego rozwoju handlu międzynarodowego (Mucha-Leszko 2005,
s. 337). Wykres 1. przedstawia dynamikę wzrostu PKB tego kraju w latach 1980–2009.
W 1991 roku PKB miało wartość aż o 12% wyższą w stosunku do roku poprzedniego. Od
roku 1992 wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie powyżej 7%. PKB Chin należy do
największych na świecie – w 2010 roku wyniosło 10 mld USD (CIA 2011).
Wykres 1. Dynamika wzrostu PKB w Chinach (1980–2009)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, www.pekin.
polemb.net; www.chinability.com/GDP.html.

Stale wzrasta również PKB per capita, które w 2008 roku osiągnęło wartość bliską
4000 USD (Bank Światowy 2011). Jedne z najwyższych wskaźników PKB per capita po największych miastach Pekinie i Tanjinie w roku 2009 osiągnęły prowincje: Shanghai, Jiangsu,
Guangdong oraz Fuijan, czyli nadbrzeżne. Od początku reform były one wspierane przez rząd.
Na ich terenie istnieje najwięcej aglomeracji i inwestycje zagraniczne dotarły najwcześniej. Tu
również nastąpiła największa deregulacja polityki państwa (Kubicka 2010, s.31).
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Wraz z postępującym rozwojem gospodarczym w Chinach wykształca się klasa
średnia, która w 2009 roku stanowiła 10% gospodarstw domowych (dochody od 25 tys.
RMB2 do 40 tys. RMB). Prognozuje się, że w 2011 roku będzie ona liczyła 45% ludności
miejskiej, czyli około 300 mln osób (Kubicka, s. 65) Zgodnie z danymi Ambasady RP
w Pekinie w 2001 roku 740 mln spośród wszystkich pracowników stanowiła „tania siła
robocza”, a wykwalifikowana jedynie 33 mln, dlatego szczególnie ważna jest poprawa
jakości kapitału ludzkiego w Chinach (według prognoz Banku Światowego w 2030 roku
liczebność niewykwalifikowanej siły roboczej wzrośnie do 816 mln osób, a wykwalifikowanej do 54 mln). Wskutek coraz głębiej postępujących zmian systemowych oraz
intensywniejszego powiązania kraju ze światem doszło także do przemian w sektorach
chińskiej gospodarki (tabela 2.).
Tabela 2. Zmiana w strukturze gospodarki Chin
Kraj

Rolnictwo

Przemysł

Usługi

Wartość w %

1990

2003

2009

1990

2003

2009

1990

2003

2009

Chiny

27,0

14,6

10,6

41,6

52,3

46,8

31,3

33,1

42,6

Źródło: Kubicka J., Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji – wybrane aspekty, s. 35.;The World
Bank, www.data.worldbank.org; CIA, Gospodarka, www.cia.gov.pl [data dostępu: 10.05.2011].

Analizując dane z tabeli 2., można zauważyć znaczne zmniejszenie udziału rolnictwa
w PKB (od 1990 roku do 2009 roku o 16,4 p.p.). Ponieważ sektor usług jest od dłuższego
czasu ważnym źródłem wzrostu gospodarczego w tym kraju, jego udział w PKB wzrósł
o około 10 p.p.
Kolejnym źródłem korzystnych zmian w transformacji gospodarki są wciąż rosnące obroty handlowe Chin. Od 1978 roku do 2005 roku wzrosły one prawie siedemdziesiąt
razy. Roczna suma eksportu i importu w latach 80. i 90. stanowiła od 30% do 40 % PKB,
natomiast tuż przed i po akcesji do WTO (2000–2005) jego udział stale wzrastał, osiągając w 2005 roku niemal 65% PKB Chin (Michalczyk 2008, s. 260). Dzięki zaangażowaniu w wymianę handlową ze światem kraj w 2009 roku został największym eksporterem
świata (Wróbel 2010).
Oprócz warunków ekonomicznych napływ BIZ do ChRL ukształtowała również
polityka państwa oraz aspekt prawny dokonywania tych inwestycji. Warunki zakładania
działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w postaci przedsiębiorstwa zagranicznego reguluje ustawa Law of the People’s Republic of China on Foreign-capital Enterprises (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Polska w Pekinie). Rząd po akcesji do WTO intensywnie pracuje nad wprowadzeniem reform, dzięki którym chiński system
stanie się bardziej przejrzysty. Ze względu na znaczenie inwestycji zagranicznych w kraju
ChRL postarała się o przyjazną regulację w tym zakresie, np. usunięto ograniczenia wymiany walut w bezpośrednich transakcjach bankowych. Udoskonalono 23 005 przepisów
i stworzono system prawny, którego podstawowym elementem jest prawo przedsiębiorstw
o formie współpracy chińsko-zagranicznej (Dobrzeniecki, Kałduński, s. 218).
Polityka Chin wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych związana jest z realizowaną w danym czasie polityką gospodarczą rządu. Dotyczy to zwłaszcza przemian
rynkowych przyczyniających się do szybkiego wzrostu gospodarczego Chin. Wprowadzanie zmian w gospodarce wiązało się ściśle z zachęcaniem podmiotów zagranicznych
do inwestowania w tym kraju (Bolesta 2006, s. 38). Narodowy Plan Rozwoju Gospodar2

RMB – waluta Chin, Yuan.
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czego i Społecznego na 2005 rok zakładał wspieranie inwestycji zwłaszcza w przemyśle
nowoczesnych usług, high-tech i ochrony środowiska (Bednarowska 2010, s. 168). Dzięki stopniowej liberalizacji chińskiej gospodarki inwestorzy w coraz większym stopniu
korzystają z jej możliwości, transferując do kraju miliardy dolarów, co sprawia, że Chiny
należą do największych odbiorców BIZ w skali światowej (UNCTAD 2009).

Charakterystyka napływu BIZ do Chin
Chiny, budując swój potencjał gospodarczy, na ważnym miejscu stawiają bezpośrednie
inwestycje zagraniczne. Przed opisaniem charakteru napływu BIZ do tego kraju należy
jednak wspomnieć o problemie ich szacunków w Chinach – często bywają one wyższe do
wielkości faktycznych. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w braku harmonizacji
statystyk BIZ w skali światowej (mimo istotnych starań MFW mających na celu ujednolicenie ich definicji). Dane w Chinach podawane są przez rząd, co również może wpłynąć
na ich wartości odbiegające od rzeczywistych (Kubicka s. 75). W artykule zostaną więc
porównane dane z różnych źródeł.
Dynamicznie rozwijające się Chiny zajmują drugą pozycję na świecie pod względem absorpcji BIZ. Pierwsza duża fala napływu inwestycji do tego kraju miała miejsce w 1992 roku (wykres 2.). Ich wartość wyniosła 16 mld USD, czyli dwa razy więcej
niż w roku poprzednim. Był to pierwszy boom inwestycyjny od początku wprowadzania
reform systemowych w Chinach. Od tego czasu wartość BIZ napływających do ChRL
wzrasta, szczególnie dynamicznie od 2001 roku (czyli od czasu przystąpienia do WTO).
Najwyższa wartość inwestycji została zarejestrowana w 2008 roku i wyniosła 108 mld
USD według danych UNCTAD3 (o 28% więcej niż w 2007 roku). Do 2011 roku napływ
inwestycji z zagranicy nie osiągnął już tak wysokiej wartości.
Wykres 2. Napływ BIZ do Chin w mld USD (1991–2009)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: WIR, Annex Tables, FDI inflows, by region and economy, 1990–2009,
UNCTAD, www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=5823&lang=1 [data dostępu: 20.05.2011].

Wraz z rozwojem gospodarczym pozycja Chin jako odbiorcy BIZ stale się umacnia. Przed latami 90. XX w. BIZ pochodziły przede wszystkim z innych krajów azjatyckich. Najwięcej inwestycji dokonywanych było przez Autonomiczny Region Administracyjny Chin – Hong Kong (należący wtedy do Wielkiej Brytanii) oraz sąsiednie kraje Azji
Pd. Wsch (Xu, Wang, s. 5). Do 1995 roku inwestycje z Hong Kongu przekraczały 50%
Porównując: według statystyk podawanych przez chiński portal Investment Consulting Servis Platform
(www.fdi.gov.cn.) były to 92,4 mld USD (ze względu na wyłączenie inwestycji polegających na międzynarodowym leasingu czy handlu kompensacyjnym, nazwanych „innymi bezpośrednimi inwestycjami”).
3
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wszystkich inwestycji podejmowanych w Chinach. Struktura geograficzna dopływu BIZ
w ChRL w 1990 roku prezentowała się w następujący sposób: 4,3% stanowiły inwestycje
z UE, 13,10% z USA, z Azji ponad 75%. Dla porównania – w 2008 roku było to: 5,4 %
z UE, 3,2 % z USA oraz 60% z Azji. Obecnie coraz większe znaczenie zaczynają mieć
inwestycje z Wysp Dziewiczych, Mauritiusu oraz Kajmanów – ich udział w 2008 roku
wynosił 20%. Tabela 3. prezentuje BIZ w Chinach ze względu na kraj pochodzenia w latach 1999, 2004 oraz 2008.
Tabela 3. Inwestorzy w Chinach, ze względu na kraj. Porównanie lat 1999 2004 i 2008
Kraj

1999

2004

2004 (IMF)

2008

40,58%

43%

31,7%

38,80%

Wyspy Dziewicze

6,60%

6,60%

11,50 %

10%

Japonia

7,37%

8,30%

8,70%

7,30%

UE

11,10%

6,90%

7,30%

6,85%

USA

10,50%

8,50%

6,90%

6,63%

Tajwan

6,45%

7,05%

5,40%

5,30%

Korea

3,20%

10,30%

10,70%

4,60%

Singapur

6,60%

4,50%

3,50%

4,20%

Hong Kong

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Foreign Investment Department of the Ministry of Commerce,
Brief Statistics (2008), www.english.mofcom.gov.cn; ICS, The Top 15 Investors in China (2009), www.fdi.
gov.cn; Prasad E., Shang-Jin W. (2005), The Chinese Approach to Capital Inflows, Patterns and Possible
Explanations, IMF Working Paper, No. 79, s. 41., www.imf.org [data dostępu: 20.05.2011].

W zależności od źródła, które podaje statystyki, udział inwestycji ze względu na
kraj pochodzenia może być różny. Według MFW procentowy udział Wysp Dziewiczych
wynosił w 2004 roku 11,5 % w stosunku do 6,6% podawanych przez rząd.
Podstawową cechą napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach
jest ich dysproporcja regionalna. Większość BIZ skoncentrowana jest obecnie we wschodniej części kraju, która charakteryzuje się największą atrakcyjnością dla inwestorów (Białowąs 2007, s. 42). Rozwój dysproporcji wśród prowincji Chin rozpoczął się już od lat 80.
XX w., kiedy zaczęto tworzyć Specjalne Strefy Ekonomiczne (Tsatsuyuki 2003). Oprócz
nich w latach 90. powstały również inne obszary o charakterze otwartym, do których należą m.in. nadgraniczne strefy współpracy gospodarczej, przetwórcze strefy eksportowe.
Dzięki preferencyjnej polityce rządu względem wybrzeża w kolejnych latach prowincje
takie jak Guangong, Jangsu, Tanjin oraz Szanghaj zaczęły napędzać gospodarkę (Tong,
Funk, Izaka 2002) – w 2005 roku 90% eksportu pochodziło z ich terenu (Białowąs, s.14).
Od lat 80. XX w. 10 prowincji zamieszkiwanych przez 35% ludności kraju skupia ponad
80% wszystkich inwestycji w Chinach. Oprócz liberalnej polityki rządu koncentracja ta
została spowodowana rozwojem rynków oraz siły nabywczej mieszkańców omawianych
regionów. Szybko rozrastające się aglomeracje umożliwiały inwestorom czerpanie korzyści skali w zakresie produkcji (koncentracja gospodarcza), mogli oni również korzystać
z wyżej wykształconej kadry pracowniczej (Na, Lightfoot 2006, s. 271).
Pod względem własnościowym w Chinach można wyróżnić inwestycje typu greenfield (tworzone od podstaw) oraz M&A (fuzje i przejęcia). Wykres 3. przedstawia porównanie BIZ typu greenfield w Chinach i Hong Kongu. Tego rodzaju inwestycje stano44

wią, zwłaszcza od 2002 roku, najważniejsze źródło napływu BIZ do Chin. Większość
greenfield w tym kraju dokonywanych jest w branżach pracochłonnych, głównie w przemyśle produkcyjnym, w którym w 2002 roku było skoncentrowane 70% inwestycji pochodzących z zagranicy (Hong 2005). Mała liczba projektów w 2010 roku wynika z dostępności aktualnych danych – tylko dla okresu styczeń – maj.
Wykres 3. Liczba projektów typu greenfield w Chinach i Hong Kongu (2003–2010)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: WIR (2010), Annex Tables, Number of greenfield FDI projects,
by destination, 2003 – April 2010, UNCTAD, www.unctad.org [data dostępu: 20.06.2011].

Na inwestycje typu greenfield w Chinach składają się wszystkie przedsięwzięcia
JV (joint ventures)4 oraz WFOE5. Od 2002 roku wartościowo najwięcej inwestycji w
tym kraju podejmowanych jest w postaci tworzenia przedsiębiorstw w 100% należących
do inwestorów zagranicznych (w 2010 roku 81 mld USD – 75% wszystkich BIZ). Equity
Joint Venture stają się w Chinach również coraz bardziej powszechne, zaś JV kontraktowe
mają obecnie marginalne znaczenie. Coraz częściej kupowane są akcje korporacji pochodzących z tego kraju (najwięcej w 2005 roku – 9 mld USD). Najwięcej JV dokonywano
w branży motoryzacyjnej (np. według Xinhua News Agency w 2003 roku Nissan zakupił
50% udziału grupy Dongfang), chociaż obecnie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów
wchodzą w tego rodzaju kooperacje, np. LG Display (51%) i TPV( 49%) w 2009 roku
podpisały porozumienie o wartości 84 mln USD w sprawie sprzedaży monitorów LCD na
terenie prowincji Fujian i Xiamen („Nowe Trendy w Elektronice” 2009).
Warto wspomnieć, że do 1998 roku przedsiębiorstwa miały obowiązek wejścia w JV
z chińskim przedsiębiorstwem, zanim utworzą WFOE (zasada – technologia w zamian za
dostęp do rynku). Z założeniem joint ventures w Chinach wiązało się wiele ograniczeń.
Przedsiębiorstwo zagraniczne musiało uzyskać zgodę na sprzedaż produktów na rynku wewnętrznym (w Guangdong – do 1996 roku). Wraz z rozwojem gospodarki JV działające w Chinach posiadają jednak coraz większą swobodę w operacjach na lokalnym rynku.
Przedsiębiorcy samodzielnie decydują, od kogo chcą kupić półprodukty, a w strefach rozwoju ekonomicznego i technologicznego istnieją dla nich szczególnie przychylne prawa.
Struktura sektorowa napływu BIZ do Chin przez długi czas pozostawiała sektor
przemysłowy (sektor II)6 najważniejszym źródłem lokowania kapitału zagranicznego.
Joint venture zakładane przez jednego lub większa liczbę partnerów chińskich z jednym lub większą liczbą
partnerów zagranicznych. Contractual Joint Venture – podział zysku i ryzyka zgodnie z kontraktem. Equity
Joint Venture – podział w stosunku do zainwestowanego kapitału.
5
Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE), to przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym.
6
Według MOFCOM: sektor I obejmuje: rolnictwo, rybołówstwo, łowiectwo, leśnictwo oraz górnictwo,
sektor II obejmuje wszystkie branże przemysłowe, a sektor III usługi (również wysokich technologii i finansowe) oraz działania związane z B&R i nieruchomości.
4
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Taka sytuacja przeważała nawet do 2006 roku, kiedy sektor ten przyjął niemal 40 mld
USD z zagranicy. W czasie rekordowego napływu BIZ do kraju (108 mld USD) dużo
większego znaczenia nabrał sektor usług (sektor III). Stał się on bardziej atrakcyjny dla
inwestorów, a władze zaczęły intensywnie wspierać usługi, by zapobiec dualności w rozwoju gospodarki oraz utrzymać jej stały, dynamiczny rozwój (Wang, Yao 2010).
Jak już wspomniano, inwestycje lokowane w przemyśle przemysłowym opierają się na produkcji pracochłonnej, która dzięki taniemu kapitałowi ludzkiemu w Chinach jest bardzo konkurencyjna. Branże z tego sektora od lat 80. XX w. były dodatkowo
wspierane przez rząd. Obecnie jednak dzięki wzrostowi zawansowania technologicznego
chińskiej gospodarki (zwłaszcza w prowincjach wschodnich) napływ usług powoli, choć
w coraz większym stopniu, będzie zastępował inwestycje w sektorze II. BIZ o charakterze pracochłonnym zostaną przeniesione do innych krajów Azji, gdzie siła robocza jest
jeszcze tańsza, np. Do Wietnamu (Kubicka s. 71), a w samych Chinach – z wybrzeża do
centralnych i zachodnich prowincji państwa (Wang, Yao).

Wpływ BIZ na rozwój gospodarczy Chin
Po przedstawieniu Chin jako drugiej gospodarki świata oraz trzeciego co do wielkości eksportera produktów za granicę (w 2010 roku) warto ustalić, jaką rolę w tym przekształceniu
od lat 80. XX w. miały bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Szczególna uwaga zostanie
zwrócona na wpływ na wymianę handlową, rynek pracy oraz transfer wysokich technologii.
W latach 90. XX w. (w porównaniu z innymi okresami) BIZ stanowiły najwyższy
odsetek zarówno w PKB (wykres 4.), jak i w całkowitych inwestycjach (było to 15%).
Łączna wartość inwestycji do 1999 roku stanowiła ponad 25% PKB Chin, a w 2008 roku
przekroczyła 50% PKB. Według Narodowego Biura Statystycznego Chin w 2009 roku
8,7-procentowy wzrost gospodarczy niemal w całości był spowodowany wzrostem inwestycji (o 8%). Dzięki BIZ wzrasta więc potencjał inwestycyjny kraju (Białowąs, s. 7).
Wykres 4. BIZ jako % PKB dla lat 1980–2009

Źródło: Trading Economics (2011), Foreign Direct Investment, net inflows (% of GDP) in China, www.
tradingeconomics.com [data dostępu: 20.06.2011].

W wyniku postępu reform gospodarczych rozwinęła się w Chinach również wymiana
handlowa ze światem. Handel zagraniczny okazał się jednym z najważniejszych elementów
funkcjonowania gospodarki. Od 1980 roku do 2000 roku całkowita wymiana handlowa wzrosła
z 38 mld USD do 474 mld USD (eksport Chin w 1980 roku stanowił 0,9% w skali światowej,
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a import 1%). Wzrastał również udział handlu z zagranicą w krajowym PKB: w 2000 roku import stanowił 20,8% PKB, a eksport 23,1% (Tong, Funk, Izaka). Współpraca handlowa przedsiębiorstw chińskich z zagranicznymi doprowadziła do wzrostu napływu BIZ do kraju. Przedsiębiorstwa zagraniczne na rynku krajowym kierowały swą produkcję przede wszystkim na
eksport, dzięki czemu kraj z biegiem lat stał się eksporterem netto, którego nadwyżka handlowa
w 2009 osiągnęła wartość 273 mld USD. Na wykresie 5. przedstawiono udział przedsiębiorstw
zagranicznych w całkowitym eksporcie Chin. W 2002 roku przekroczył on 50%, utrzymując się
na podobnym poziomie nawet do 2010 roku. Wskazuje to na ścisłe powiązania między napływem BIZ a strukturą handlową Chin oraz możliwościami eksportowymi tego kraju.
Wykres 5. Udział eksportu przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w całkowitym eksporcie Chin (1986–2010)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.fdi.gov.cn [data dostępu: 21.06.2011].

Dane z tabeli 4. wskazują na to, że przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym,
zwłaszcza w 2008 roku, miały duży udział w produkcji przemysłowej (wytwarzały ponad
30% produktów przemysłowych dla całego kraju). Uwzględniając znaczenie tych przedsiębiorstw w eksporcie Chin (wykres 5.), można stwierdzić, że w pewnym stopniu mogły
one wpłynąć na przeobrażenie sektorowe7 chińskiego eksportu. Zmniejsza się również
udział przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo w tego rodzaju produkcji.
Tabela 4. Udział w wytwarzaniu produktów przemysłowych przedsiębiorstw według ich formy własnościowej
Forma przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa państwowe i kontrolowane przez nie
Spółki akcyjne
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego
Przedsiębiorstwa kolektywne

1998
49,6 %
6,4 %
24,7 %
19,6 %

2008
38 %
42,1 %
30,8 %
5,3 %

Źródło: Białowąs T., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na wzrost gospodarczy na przykładzie
Chin, ZGŚiIE, Instytut Ekonomii, Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, s 8.

Przedsiębiorstwa zagraniczne stanowią poważną konkurencję dla przedsiębiorstw
lokalnych, które muszą poprawiać swą efektywność, jakość produktów oraz technologię
produkcji. Doprowadziło to do wzrostu konkurencyjności chińskich produktów na świaKraj w 1990 roku eksportował dużą ilość produktów nieprzetworzonych (rolnych, surowców czy paliw),
które stanowiły wtedy 25,6% krajowego eksportu. W 2007 roku udział produktów przemysłowych osiągnął wartość 93% całego eksportu, przy czym eksport produktów pochodzenia naturalnego spadł do 6,8%.
Obecnie (2011 rok) Chiny, zbliżając się do gospodarek rozwiniętych, eksportują coraz więcej produktów
przemysłowych o coraz wyższym poziomie zaawansowania technologicznego.
7
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towym rynku – stają się one coraz bardziej zaawansowane technologiczne. W efekcie
eksport produktów wysokich technologii w 2005 roku wyniósł 214 mld USD (43,2 %
z nich należało do przedsiębiorstw zagranicznych) (WTO 2007).
Wpływ bezpośrednich inwestycji na rynek pracy w Chinach, a zwłaszcza na jakość
kapitału ludzkiego oraz wynagrodzeń, jest tematem dyskusyjnym, poddawanym analizie
przez wiele instytucji. Nie istnieją bezpośrednie dowody, że BIZ wpływają na wzrost
płac we wszystkich przedsiębiorstwach w kraju. W celu prezentacji oddziaływania BIZ
na chiński rynek pracy można odnieść się do wniosków z badań empirycznych przeprowadzonych przez Galinę Hale (pracownik Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco)
i Cheryl Long (Colgate University) w 2008 roku (Hale, Long 2008).
Ogólnie rzecz biorąc, zatrudnienie w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym w Chinach stale wzrasta. W 1993 roku zatrudniano 5,63 mln pracowników, co stanowiło 5,3% zatrudnienia we wszystkich przedsiębiorstwach. W 2008 roku było to już
9,43 mln osób – 8% wszystkich zatrudnionych. Pracownicy wybranych stanowisk zarabiali w tych przedsiębiorstwach kolejno8: dyrektor finansowy 30 tys. USD + 12 tys.
bonus, analityk w dziale sprzedaży 25 tys. USD + 18 tys. bonus oraz doradca finansowy
38 tys. USD + 22 tys. USD bonus . Płace te wciąż rosną i są to stawki wyższe niż na podobnych stanowiskach w przedsiębiorstwach krajowych (Bednarowska, s. 161.). Warto
zauważyć, że w ciągu ostatniej dekady zarobki w Chinach wzrastały średnio o 12% w stosunku do roku poprzedniego („Gazeta Prawna”). Mogło mieć na to wpływ funkcjonowanie przedsiębiorstw zagranicznych na lokalnym rynku. Hale i Long otrzymały w swej
analizie następujące rezultaty:
1. firmy z kapitałem zagranicznym zatrudniają często młode i wykształcone osoby o wysokich kwalifikacjach, dzięki czemu wydajność w tych firmach znacznie wzrasta;
2. firmy z kapitałem zagranicznym oferują wysokie wynagrodzenia wykwalifikowanym pracownikom (inżynierowie o 30% i menedżerowie o 51% wyższe
płace niż w krajowych przedsiębiorstwach), jednak pracownicy produkcyjni
otrzymują równie niskie płace jak pracownicy chińskich przedsiębiorstw;
3. BIZ generalnie nie wpływają na wynagrodzenie pracowników w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych (dopiero gdy na terenie przemysłowym
20% lub więcej firm to firmy zagraniczne, płace menedżerów w prywatnych
firmach wzrastają do 60–70%, ich średni wiek maleje o 6–7 lat, a liczba kierowników z doświadczeniem w firmach zagranicznych wzrasta o 18 %);
4. większość firm prywatnych jest w stanie dostosować się do standardów zagranicznych inwestorów (m.in. poprzez szkolenia swoich pracowników, zatrudnianie zagranicznych menedżerów, zwiększanie zaawansowania technologicznego produkcji), natomiast przedsiębiorstwa SOEs9 nie są elastyczne.
Zapotrzebowanie inwestorów zagranicznych na wykwalifikowaną siłę roboczą
wpływa na wzrost jej konkurencyjności (pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, państwo inwestuje w edukację10, a wysokie płace w firmach zagranicznych przekładają się
na wzrost średniego wynagrodzenia na podobnych stanowiskach). W przypadku SOEs
w szybkim pojawieniu się pozytywnych efektów spillover, np. transferu potencjału technologicznego, pomogłaby najczęściej jedynie ich prywatyzacja. BIZ pogłębiają również
dysproporcje w płacach na rynku krajowym: mają one wpływ na wysokie wynagrodzenia
Dane dla 2008 roku.
Przedsiębiorstwa państwowe.
10
Rząd przeznacza ogromne nakłady finansowe na wykształcenie młodych obywateli. Oddziałuje również
na poziom edukacji w Uniwersytetach. Wielu Chińczyków studiuje również za granicą.
8
9
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jedynie wykwalifikowanej siły roboczej, dlatego dochodzi do nierównomiernego podziału
dochodów Chińczyków. Obecnie dotyczy to przede wszystkim dysproporcji pomiędzy terenami zurbanizowanymi a wsiami oraz wschodnim wybrzeżem a zachodnią częścią kraju.
Od II połowy lat 90. zagraniczne przedsiębiorstwa oprócz otwierania w Chinach
zakładów produkcji wysokich technologii11 budowały w tym kraju również jednostki
z sektora badawczo-rozwojowego (R&D). Zgodnie z polityką państwa firmy tworzące
przedsiębiorstwa w obszarach R&D oraz zaawansowanych technologii otrzymywały pełne pozwolenie dostępu do rynku krajowego, ulgi podatkowe oraz preferencyjne prawo
do eksportu lub importu. Początkowo najwięcej inwestycji w tym zakresie docierało do
Shanghaiu i Benjinu (z dynamicznie rozwijającego się w USA sektora IT). Po akcesji
Chin do WTO doszło do jeszcze większej koncentracji sektora R&D na rynku krajowym).
Przedsiębiorstwa otwierały centra badawcze opracowujące produkty innowacyjne z przeznaczeniem na rynek światowy (global R&D), a nie jak dotychczas – jedynie regionalny
(product localization) (Kubicka, s. 111–112). Do 2005 roku około 700 przedsiębiorstw
zagranicznych posiadało w Chinach własne centra badawcze i rozwojowe, a największe
przedsiębiorstwa z zakresu technologii na świecie zainwestowały ponad 7,7 mld USD
(Verico 2011). Najważniejsze skupiska instytutów R&D (oprócz Shanghaiu i Benjinu) to:
Xian, Chengdu, Nanjing, Qingdao, wszystkie znajdujące się we wschodniej części kraju.
Tabela 5. zawiera informacje na temat niektórych centrów R&D w Chinach.
Tabela 5. Wybrane centra R&D korporacji zagranicznych w Chinach
Przedsiębiorstwo

Siedziba

Centrum R&D

General Electric

Szanghaj

Shanghai Technology Center (CTC), Zhangjiang Hi-Tech Park,
tworzenie produktów innowacyjnych, zaopatrywanie filii GE na
całym świecie ( 2000 ).

Microsoft

Pekin

Microsoft Research Asia, opracowywanie najnowocześniejszych
komputerów ( 1998).

Motorola

Pekin

Motorola China Research Istitute, współpraca wewnętrzna
i zewnętrzna, udoskonalanie branży telekomunikacyjnej (1999).

Źródło: GE Global Research, About This Location, ge.geglobalresearch.com [data dostępu: 22.06.2011];
Microsoft Research Asia, www.research.microsoft.com [data dostępu: 22.06.2011]; Motorola China Researchand Develeopment Institute, www.motorola.com.cn [data dostępu: 22.06.2011].

Najwięcej ośrodków badań i rozwoju utworzono w branżach: elektronicznej telekomunikacyjnej oraz software, ale wzrasta również znaczenie centrów farmaceutycznych
czy chemicznych (Kubicka, s.103). Wysoka aktywność firm wielonarodowych na rynku
chińskim doprowadziła do dyfuzji technologii w stronę przedsiębiorstw krajowych, choć
– jak w przypadku rynku pracy – nie wszystkie firmy posiadały identyczną zdolność do
absorpcji innowacji. Jednak dzięki polityce kraju polegającej na wcześniej wspomnianym
nakazie wchodzenia firm zachodnich w joint venture z chińskimi oraz tworzeniu wielu
projektów i strategii długoletnich w przypadku tej formy BIZ, zwłaszcza w branżach
innowacyjnych, wzrosła konkurencja gospodarki chińskiej w zakresie high-tech, co miało również wpływ na wzrost rozwoju gospodarczego (Gabriele 2001). Przedsiębiorstwa
krajowe, np. Lenovo, przechwytując oraz udoskonalając produkty opracowane przez podmioty zagraniczne, są w stanie wytwarzać samodzielnie liczne produkty wysokiej technologii. Wiele korporacji zachodnich wspierało również chińskie uniwersytety i krajowe
11

Branża IT, przemysł komputerowy, elektroniczny, farmaceutyczny.
49

ośrodki badawcze w rozmaitych dziedzinach, np. Motorola współpracuje z Uniwersytetem Zhejiang (Motorola 2011), dzięki czemu kraj powolnie przechodzi od gospodarki
opartej na niskich kosztach produkcji i pracy do gospodarki opartej na wyższych technologiach (Hrin 2001). Z drugiej strony poziom zaawansowania technologicznego wciąż
stanowi barierę w wielu przedsiębiorstwach krajowych, dlatego, jak już wspomniano,
większość eksportu z tego kraju dokonują przedsiębiorstwa zagraniczne, a źródło rozwoju
technologicznego oraz gospodarczego Chin znajduje się właśnie w ich działalności (Hsu,
Steve 2011). W odpowiedzi na tę sytuację rząd opracował Narodową Strategię Rozwoju
Wiedzy i Technologii ( 2006–2020). Państwo zdało sobie sprawę, że oprócz akumulacji
kapitału zagranicznego do zrównoważonego rozwoju gospodarki niezbędna jest innowacyjność wszystkich przedsiębiorstw na rynku krajowym. Postawiono na odbudowanie
niezależności chińskich firm względem zagranicznych oraz wpieranie ich innowacyjnych
projektów.

Podsumowanie
Wzrost gospodarczy Chin wskazuje na niezwykłą umiejętność partii rządzącej do wykorzystywania w pełnym zakresie wszystkich szans umożliwiających rozwój kraju. Eksperymentalne reformy rynkowe liberalizujące rynek chiński przy zachowaniu ingerencji państwa
w jego mechanizmy okazały się sukcesem pod wieloma względami. Długotrwałe funkcjonowanie BIZ w gospodarce chińskiej znacząco wpłynęło na kształtowanie się przepływów
inwestycji oraz wymiany handlowej w skali globalnej. Same Chiny w 2010 roku były drugą
gospodarką pod względem odbioru BIZ oraz piątą w zakresie działalności chińskich inwestorów za granicą. Nie jest to jednak przypadek. Przekształceniom gospodarczym w tym
kraju od początku towarzyszyła przemyślana polityka rządu dotycząca BIZ. Była ona często
powiązana z krajową strategią rozwoju gospodarczego kraju (plany pięcioletnie). Oprócz
tworzenia odpowiedniego zaplecza inwestycyjnego państwo stosowało wiele ograniczeń
i warunków wobec przedsiębiorstw zagranicznych. Dzięki temu w rękach rządu pozostawały: pełna kontrola nad kształtowaniem się napływu BIZ do Chin oraz równie znaczące ukierunkowywanie ich oddziaływania na gospodarkę. W efekcie Chiny, wykorzystując
przede wszystkim inwestycje typu greenfield, zarówno w przemyśle pracochłonnym, jak
i wymagającym wysokich kwalifikacji, intensywnie oddziałują na przemiany w strukturze krajowej produkcji. BIZ stały się jednym z głównych źródeł sukcesu ChRL na rynku
światowym. Świadczy o tym m.in. 60-procentowy udział przedsiębiorstw zagranicznych
w chińskim eksporcie ogółem, którego 43% stanowią produkty high-tech. Wciąż wzrastający udział sektora usług w strukturze produkcji coraz bardziej zbliża (wciąż znajdującą się
w okresie przejściowym) gospodarkę do krajów rozwiniętych. BIZ wpłynęły również na
rynek pracy w Chinach, powodując wzrost płac na stanowiskach wysoko wykwalifikowanej
kadry pracowniczej. Zapotrzebowanie firm zagranicznych na wykształcony kapitał ludzki
wymusiło na władzy promowanie oraz intensywne współfinansowanie edukacji Chińczyków. Trzeba jednak pamiętać, że kontrolowanie rozwoju gospodarczego nie jest łatwym
zadaniem. Ułomność strategii chińskiej objawiła się w dysproporcjach między prowincjami
wschodniej części kraju, a tymi, które znajdują się w regionie centralnym i zachodnim; dlatego rząd obecnie stosuje podwójną strategię: wspierania napływu inwestycji do kraju oraz
oddziaływania na ich przenoszenie do słabo rozwiniętych regionów. Dokonując bilansu
zalet i wad funkcjonowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Chin,
można stwierdzić, że w przypadku dobrze zarządzanego kraju rozwijającego się z powodzeniem mogą się one przyczynić do dynamicznego rozwoju gospodarczego.
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Streszczenie
Artykuł podejmuje tematykę wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)
na gospodarkę Chin. Składa się z trzech części. Pierwsza opisuje aspekty ekonomiczne, prawne oraz polityczne podejmowania tego rodzaju inwestycji w Chinach. Następnie
przedstawiono charakterystykę napływu BIZ do ChRL ze względu na kraj pochodzenia,
strukturę własnościową oraz branżową. W ostatniej części artykułu wyjaśniono znaczenie
działalności inwestorów zagranicznych na rynku chińskim dla rozwoju gospodarczego
tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem jej skutków dla wymiany handlowej, rynku
pracy oraz dyfuzji technologii.
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich
przedsiębiorstw na Ukrainie
Olga Minkina1
Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej przestają ograniczać swój rynek zbytu do macierzystego kraju. Internacjonalizują działalność nie tylko poprzez eksport, ale również
poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), dostrzegając korzyści płynące z tej
formy działalności na zagranicznych rynkach. Bliskość kulturowa i geograficzna sprawia,
że duże ich zainteresowanie w zakresie lokaty BIZ budzą rynki wschodnie, na których
można oczekiwać tańszej siły roboczej i surowców, a także możliwości ominięcia barier
handlowych. Jednym z tych państw jest Ukraina – coraz częstsze miejsce lokaty BIZ
z Polski.
Celem artykułu jest scharakteryzowanie polskich BIZ na Ukrainie. Artykuł składa
się z czterech części: w pierwszej została zawarta definicja BIZ oraz mikroekonomiczne koncepcje tłumaczące warunki i motywy ich podejmowania przez przedsiębiorstwa;
w części drugiej przedstawiono sytuację gospodarczą i polityczną Ukrainy jako państwa
ich lokalizacji; część trzecia prezentuje warunki prawne i administracyjne w zakresie prowadzenia działalności w tym kraju; czwarta zawiera z kolei charakterystykę BIZ dokonywanych na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców.

Teoretyczne aspekty podejmowania BIZ przez przedsiębiorstwa
Aby rozpatrywać polskie BIZ na Ukrainie konieczne jest zdefiniowanie tego pojęcia
i określenie, co skłania przedsiębiorców do prowadzenia działalności za granicą w tej
formie. OECD stworzyło wzorcową definicję BIZ, zgodnie z którą są one inwestycjami mającymi na celu uzyskanie przez inwestora trwałego wpływu na przedsiębiorstwo
zagraniczne. Powoduje to powstanie długookresowego związku między podmiotem dokonującym inwestycji a danym przedsiębiorstwem. Według OECD przedsiębiorstwem
bezpośredniego inwestowania jest taki podmiot, w którym zagraniczny inwestor bezpośredni ma co najmniej 10% akcji zwykłych (tzn. udziału w kapitale) lub uprawnienia do
10% praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo w inny sposób posiada
efektywny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem (OECD 1999, s. 7–8).
Z kolei czynniki skłaniające przedsiębiorców do podejmowania BIZ są szeroko
rozpatrywane w literaturze. Koncepcja przewagi oligopolistycznej przedsiębiorstwa,
stworzona przez Stephena Hymera, a następnie rozszerzona przez Fredericka Knicerbockera, zakłada, że przedsiębiorstwo inwestujące poza granicami swojego kraju ponosi
pewne straty w porównaniu z konkurentami z kraju przyjmującego. Dlatego też inwestor
zagraniczny będzie dążył do uzyskania rekompensaty, co możliwe jest jedynie w przy1
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padku, gdy posiada on pewne przewagi nad firmami lokalnymi. Posiadanie tych przewag
jest warunkiem osiągnięcia przez niego specyficznych korzyści (Karaszewski 2004, s. 32).
Koncepcja transakcji wewnętrznych, której autorami są Mark Casson, Peter Buckley, Alan Rugman oraz Stephen Magee, dowodzi z kolei, że przedsiębiorstwo internalizuje swoją działalność w postaci BIZ, gdy koszty umów z kontrahentami lub zawieranie
transakcji na rynku jest wyższe od podejmowania tych działań wewnątrz firmy (Buckley
2002, s. 109).
Magee, twórca koncepcji zawłaszczalności, zwrócił również uwagę na te same
aspekty działalności przedsiębiorstw, lecz odniósł je do sytuacji wysoce innowacyjnych
firm, które swoją przewagę nad innymi przedsiębiorstwami na rynku zawdzięczają posiadanej wiedzy technicznej i udoskonalonej technologii produkcji. Dokonują one ekspansji
zagranicznej poprzez tworzenie własnych filii, co zapewnia im odpowiedni stopień ochrony własnej technologii oraz zapobiega upowszechnianiu się jej wśród konkurentów, a tym
samym pozwala na uzyskanie lepszej stopy zwrotu z przeznaczonych na nią środków
(Gorynia 2007, s. 102).
Z kolei teoria cyklu życia produktu stworzona przez Michaela Posnera, rozszerzona o BIZ przez Raymonda Vernona, analizuje to zjawisko od strony produktu wytwarzanego przez dane przedsiębiorstwo oraz jego istnienia na rynkach krajowych i zagranicznych. Produkt ten przechodzi przez trzy fazy: produktu innowacyjnego, dojrzałego
i standaryzowanego. Pierwszy etap zachodzi, kiedy przedsiębiorstwo rozpoczyna produkcję nowego wyrobu, zazwyczaj w kraju rozwiniętym, gdzie możliwy jest do pozyskania kapitał, a konsumenci dysponują odpowiednim dochodem. Zarówno produkcja,
jak i sprzedaż odbywają się w jednym kraju (Gorynia 2007, s. 98). Kolejnym etapem jest
produkt dojrzały, kiedy na rynku występuje coraz większa elastyczność cenowa popytu i przedsiębiorstwo, poszukując tańszych rozwiązań, rozpoczyna produkcję w krajach,
do których wcześniej eksportowało swój produkt, a gdzie jego wytwarzanie jest tańsze.
Sprawia to, że rozpoczyna ono w tych krajach bezpośrednią inwestycję, tworząc swoje
filie. Ostatnią fazą jest produkt standaryzowany. Wytwarzające go przedsiębiorstwo traci
swoją przewagę technologiczną nad konkurentami i musi poszukiwać innych rozwiązań.
Konkurencja w tej fazie opiera się na cenie, dlatego też firma przenosi wytwarzanie danego dobra z kraju dotychczasowej inwestycji zagranicznej do krajów rozwijających się,
gdzie koszty jego produkcji będą najniższe (Pilarska 2005, s. 22).
Konsolidację powyższych teorii stanowi paradygmat OLI opracowany przez Johna Dunninga. Przedstawia on hipotezę mówiącą, że przedsiębiorstwo realizuje swoją
ekspansję zagraniczną w formie BIZ, jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej za
granicą będzie bardziej zyskowne niż w kraju macierzystym. Aby tak się stało, firma
musi posiadać pewne specyficzne atuty dające jej przewagę nad konkurentami (Przybylska 2001, s. 87). Należą do nich przewagi własnościowe (dominowanie nad konkurentami
za pomocą opatentowanej technologii, znaków towarowych, wielkości firmy, pozycji monopolistycznej), przewagi wynikające z internalizacji (zmniejszenie kosztów transakcyjnych poprzez internalizację działalności na rynkach zagranicznych) (Pilarska 2005, s. 41)
oraz przewagi lokalizacyjne (przede wszystkim brak barier handlowych, dostępność surowców, a także – w pewnym stopniu – sprzyjający klimat inwestycyjny w kraju goszczącym oraz występowanie tam dużego i dynamicznego rynku) (Karaszewski 2004, s. 51).
Dunning wyciągnął wniosek, że im większa jest rentowność realizacji tych przewag za
granicą, tym bardziej przedsiębiorstwo będzie dążyło do bezpośredniego inwestowania
poza krajem macierzystym (Rymarczyk 2004, s. 49).
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Gospodarcze i polityczne uwarunkowania Ukrainy jako państwa lokaty BIZ
Ukraina jest drugim co do wielkości państwem europejskim, graniczącym z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Rosją i Białorusią. Poprzez sąsiedztwo pierwszych
czterech wymienionych państw graniczy ono z Unią Europejską. Z kolei to z Rosją według
danych z 2009 roku utrzymuje największe kontakty handlowe, eksportując do tego kraju
towary o wartości prawie 13,5 mld USD, a importując produkty warte 22 mld USD (Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy). Ukraina posiada na swoim terenie wiele surowców
naturalnych, złoża rud metali: żelaza, manganu, aluminium i rtęci, a także węgiel kamienny i brunatny znajdujące się w znacznej części w Zagłębiu Donieckim. Jest także jednym
z największych światowych producentów wyrobów hutniczych, na które przypada 25%
produkcji przemysłowej tego kraju. Z kolei liczne występowanie czarnoziemów, najlepszych gleb do uprawy zbóż, sprawia, że grunty uprawne zajmują ponad 70% powierzchni
kraju, a rolnictwo ma bardzo duże znaczenie.
Ukraina odzyskała niepodległość w 1991 roku – została wtedy wprowadzona demokracja parlamentarna z systemem wielopartyjnym. Na czele państwa stoi prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję, a od 1996 roku obowiązującą walutą jest hrywna (UAH).
Według danych podawanych przez Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy gospodarka
tego kraju charakteryzowała się w pierwszych latach XXI wieku dynamicznym wzrostem.
Spadało bezrobocie i inflacja (która zmalała z 28,2% w 2000 roku do 9,1% w 2006 roku).
Z kolei PKB Ukrainy nieustannie rosło aż do roku 2008 roku, w którym osiągnęło wartość
948 mld UAH. W latach 2008–2009 wzrost gospodarki ukraińskiej został jednak załamany.
Inflacja wzrosła do 25,2% w 2008 roku, a stopa bezrobocia do poziomu 9,6% w 2009 roku.
W tym roku nastąpił także gwałtowny spadek PKB wyrażonego w hrywnach o prawie 4%
w stosunku do roku poprzedniego. Jeszcze większy jego spadek można dostrzec, gdy porówna się wartości ukraińskiego PKB przedstawionego w USD; wtedy wynosi on 62,8 mld
USD, co oznacza wartość PKB niższą aż o prawie 35% w stosunku do 2008 roku. Jest to
związane z ogromną deprecjacją ukraińskiej waluty i obniżeniem przez Narodowy Bank
Ukrainy jej oficjalnego kursu w stosunku do dolara. W latach 2008–2009 Ukraina borykała się ze światowym kryzysem gospodarczym oraz z kryzysem politycznym związanym
z kampanią przed wyborami prezydenckimi na początku 2010 roku. Negatywny wpływ
na ukraińską gospodarkę miało także zawarcie nowych umów na dostawy gazu ziemnego z Rosji, które zakładały znaczną podwyżkę cen importowanego surowca. Wpłynęło to
znacząco na stan finansów publicznych państwa. W związku z tą sytuacją rozpoczęto negocjacje z MFW o przydzielenie Ukrainie rekordowo wysokiego kredytu stabilizującego.
W zamian za to władze Ukrainy zobowiązały się do przeprowadzenia szerokich reform
obejmujących między innymi cięcie wydatków budżetowych, wydłużenie wieku emerytalnego czy podwyższenie cen gazu dla ludności. Od 2010 roku Ukraina stopniowo wychodzi
z recesji. PKB rośnie w stosunku do 2009 roku, banki zaczynają wznawiać kredytowanie,
a także wzrasta zaufanie inwestorów zagranicznych (Zasuń 2010).

Prawne i administracyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej
na Ukrainie
Dla podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w danym kraju
niezwykle ważne są występujące w nim warunki administracyjne i prawne. To także od
nich w dużej mierze zależy, czy inwestycja będzie opłacalna, a kraj lokaty atrakcyjny
w oczach inwestorów. Głównym aktem normatywnym na Ukrainie w tym zakresie jest
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Konstytucja uchwalona w 1996 roku, która w artykule 42 zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju, a w artykule 26 rozszerza to prawo na cudzoziemców
legalnie przebywających na terytorium kraju. Ważnymi dla inwestorów zagranicznych
aktami regulującymi kwestię BIZ na Ukrainie są także: Kodeks gospodarczy, Kodeks
cywilny Ukrainy, ustawy: o spółkach akcyjnych, spółkach gospodarczych i o zasadach
zagranicznego inwestowania. Należy także wspomnieć, że na Ukrainie nie istnieje kodeks
handlowy, a unormowane dziedziny prawa gospodarczego nie odzwierciedlają europejskich norm (Sobczak 2007, s. 460).
Przedsiębiorca zagraniczny, tak samo jak obywatele ukraińscy, może rozpocząć
działalność w tym kraju poprzez: założenie od podstaw na prawie ukraińskim nowego podmiotu, wykupienie w części lub całości istniejącego już ukraińskiego przedsiębiorstwa, założenie przedstawicielstwa lub filii oraz przez zawarcie umowy z istniejącym podmiotem
ukraińskim o wspólnej działalności. Dwie ostatnie formy nie są polecane polskim przedsiębiorcom przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie ze względu
na brak ich szczegółowych uregulowań w ukraińskim prawie i możliwe problemy związane z dowolnością ich interpretacji przez ukraińską administrację państwową. Wydział
rekomenduje polskim przedsiębiorcom wybór działalności w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z uwagi na jej dużą elastyczność działania i najbardziej szczegółowe
uregulowanie w ukraińskich przepisach prawa. Co więcej, posiada ona osobowość prawną, odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania, a udziałowcy są odpowiedzialni
tylko do wysokości wniesionych do spółki wkładów, jej kapitał zakładowy podzielony jest
na udziały określone w dokumentach założycielskich. Jest to najczęściej wybierana przez
inwestorów z Polski forma BIZ (WPHiI Ambasady RP w Kijowie 2010, s. 68).
Należy także wspomnieć o obciążeniach podmiotów gospodarczych z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 01.01.2011 roku zamieniono cztery składki na
te ubezpieczenia na tzw. jednolitą składkę na powszechne państwowe ubezpieczenia
społeczne. Od tej pory pracodawcy odprowadzają do Funduszu Emerytalnego Ukrainy
od 36,76% do 49,7% całości wynagrodzenia w zależności od klasy ryzyka prowadzonej
działalności oraz 3,6% od wynagrodzenia wypłacanego pracownikom (z pewnymi wyjątkami) (WPHiI Ambasady RP w Kijowie 2011, s. 24–25).
Ogromny wpływ na podejmowanie BIZ i działalność w danym kraju ma system
podatkowy. Na Ukrainie został on uregulowany poprzez Kodeks Podatkowy Ukrainy,
który wszedł w życie 01.01.2011 roku i wprowadził lub znowelizował między innymi
takie podatki jak PIT, CIT czy VAT. Charakterystykę tych podatków na Ukrainie przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka wybranych podatków obowiązujących na Ukrainie
Podatek

Stawka podatku

PIT

15% dochodów; wzrasta ona do 17%, gdy w danym miesiącu dochody podatnika będą większe niż
dziesięciokrotność minimalnej płacy, która obowiązywała 1 stycznia danego roku.

CIT

23%; jednak ustawa przewiduje stopniowe obniżanie stawki do poziomu 16% od 01.01.2014 roku.

VAT

20%; do 2014 roku stawka ma zostać obniżona do 17%. Wprowadzono także system automatycznego zwrotu nadpłaconego podatku VAT i kary dla administracji za jego nieterminowy zwrot.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: WPHiI Ambasady RP w Kijowie, Obciążenia fiskalne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie (podatki i składki na obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne). Stan prawny na 20.04.2011 roku, s. 8–13; WPHiI Ambasady RP w Kijowie, Ukraiński rząd zatwierdził projekt nowego Kodeksu Podatkowego Ukrainy, www.kiev.trade.gov.pl [data dostępu: 28.05.2011].
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Charakterystyka BIZ polskich przedsiębiorców na Ukrainie
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie w większej skali zaczęły pojawiać się
po transformacji ustrojowej w latach 90. XX wieku. Dzięki wprowadzeniu gospodarki
rynkowej oraz dużemu i chłonnemu rynkowi kraj ten przyciągnął uwagę inwestorów
zagranicznych. Bliskie sąsiedztwo oraz podobieństwo kulturowe sprawiły, że Ukraina
stała się także jednym z częściej wybieranych kierunków inwestycji polskich przedsiębiorstw.
Analiza wartości polskich BIZ2 na Ukrainie wskazuje na ich systematyczny wzrost
od roku 2002. Rekordową wartość 382,1 mln USD odnotowano w 2007 roku, co przedstawia wykres 1.
Wykres 1. Polskie BIZ na Ukrainie od 1996 do 10.2010 w mln USD
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: WPHiI Ambasady RP w Kijowie (2010), Ukraina. Przewodnik
po rynku 2011, Kijów, s. 52; NBP (2000–2010), Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą, Departament
Statystyki, Warszawa.

Tendencja ta uległa gwałtownemu załamaniu w 2008 roku – inwestycje osiągnęły wartości ujemne (–75,6 mln USD), co oznacza, że wartość wycofanego z Ukrainy
polskiego kapitału z ich tytułu była większa, niż wartość kapitału napływającego w tym
czasie na Ukrainę. Można to tłumaczyć skutkami kryzysu gospodarczego, z którymi
borykali się polscy inwestorzy, a także niesprzyjającą sytuacją na ukraińskim rynku.
Ostatnie dwa lata to stopniowa poprawa sytuacji – w 2009 roku polskie BIZ wyniosły
już 91,6 mln USD, a dostępne dane wskazują na inwestycje w wysokości ponad 68 mln
USD w pierwszych dziesięciu miesiącach 2010 roku.
Pod względem wartości polskich inwestycji Ukraina zajmuje daleką pozycję,
jednak jest pierwsza, jeżeli chodzi o liczbę występujących tam polskich przedsiębiorstw. W 2008 roku odnotowano 345 jednostek zagranicznych polskich przedsiębiorstw działających na Ukrainie, w analogicznym czasie w drugich pod tym względem Niemczech działało ich 311, a w kolejnych – Czechach bylo to 212 jednostek
(GUS 2010).

Analizowane są inwestycje netto, co oznacza, że przytoczone wartości polskich BIZ zostały pomniejszone
o wartość wycofywanego kapitału.
2
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Tabela 2. Struktura polskich bezpośrednich inwestycji na Ukrainie według stanu na 01.01.2010
Rodzaj działalności
Sektor finansowy
Przemysł, w tym:
• przemysł metalurgiczny i metalowy
• przemysł chemiczny i petrochemiczny
• przemysł spożywczy
• przemysł drzewno-papierniczy
• przemysł lekki
• przemysł mineralny (niemetalowy)
• przemysł wydobywczy
• przemysł maszynowy
• pozostałe gałęzie przemysłu
Handel i usługi remontowe
Operacje na rynku nieruchomości
Rolnictwo
Budownictwo
Transport i łączność
Pozostałe inwestycje
Łącznie

Mln USD
470,0
224,0
71,1
29,8
18,7
10,8
9,0
6,5
5,1
4,9
67,7
52,8
43,9
29,8
12,7
9,5
22,2
864,9

Udział %
54,3
25,9
8,2
3,4
2,2
1,2
1,0
0,7
0,6
0,6
7,8
6,1
5,1
3,4
1,5
1,1
2,6
100,0

Źródło: MSZ, Informator ekonomiczny o krajach świata. Ukraina. Dwustronna współpraca gospodarcza, s. 3,
www.msz.gov.pl [data dostępu: 20.05.2011].

Najwięcej BIZ z Polski dokonanych zostało na Ukrainie w sektorze finansowym,
co przedstawia tabela 2. Ich wartość wyniosła 470 mln USD w 2010 roku, co oznacza,
że stanowią one 54,3% wszystkich polskich inwestycji. Na tak dużą wartość składa się
działalność banków: PKO BP (właściciela Kredyt Banku Ukraina), PKO SA (na Ukrainie
posiada Unicredit Ukraina) oraz towarzystw ubezpieczeniowych np. PZU Ukraina. Drugim w kolejności sektorem największych inwestycji na Ukrainie jest przemysł, w który
zainwestowano 224 mln USD, co daje mu prawie 26% udziału w wartości wszystkich
inwestycji. Dzieląc przemysł na poszczególne branże, można zauważyć, że najwięcej kapitału z Polski przeznaczono na przemysł metalurgiczny i metalowy (8,2% przemysłu),
chemiczny i petrochemiczny (3,4%) oraz przemysł spożywczy (2,2%). Najmniejsze znaczenie miał przemysł wydobywczy i maszynowy (po 0,6%). Wynika z tego, że polskie
BIZ na Ukrainie charakteryzują się wysoką koncentracją sektorową, ponieważ usługi finansowe i przemysł obejmują łącznie ponad 80% polskich inwestycji w tym kraju.
Do podobnych wniosków można dojść, badając rodzaj działalności największych
inwestorów z Polski działających na Ukrainie. Dominują tu m.in. banki (PKO BP, Pekao
SA, Gettin Holding, Kredyt Bank), firmy zajmujące się obróbką drewna, wyposażeniem
wnętrz lub meblarskie (Barlinek, Black Red White, Forte, Nowy Styl, Marbet, Sanitec czy
Cersanit), a także firmy produkujące farby i emulsje lub ich opakowania (Śnieżka, Plast-Box, Polifarb Cieszyn, Lamella).
Najwięksi polscy inwestorzy swoje BIZ na Ukrainie motywują przede wszystkim
chłonnością rynku tego kraju, występującą tam tanią siłą roboczą, a także możliwością
polepszenia swojej pozycji rynkowej poprzez wyprzedzenie konkurencji (co prezentuje
tabela 3.).
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Tabela 3. Motywy podjęcia BIZ na Ukrainie w opinii wybranych przedsiębiorstw
Nazwa firmy

Motywy

Inter Groclin

• atrakcyjne koszty produkcji (niższe o ok. 50%)
• pięcioletnie zwolnienia z podatku
• ulgi celne

Nowy Styl

• tworzenie spółek produkcyjnych z dotychczasowymi kontrahentami
• unikanie nadmiernej biurokracji (przez powierzenie tego kontrahentowi)
• ułatwienie eksportu do Rosji

Śnieżka

• chłonność rynku
• wykorzystywanie doświadczeń zdobytych na rynku krajowym
• umocnienie pozycji rynkowej

Plast-Box

• konsekwencja rozwoju innych branż
• pominięcie barier handlowych
• większe doświadczenie polskich przedsiębiorców – w porównaniu z zachodnimi
firmami – w dopełnianiu biurokratycznych formalności
• niższe koszty pracy
• chłonność rynku
• brak konkurencji – przewaga technologiczna

Forte
Bioton
Can-Pack
Orlen*

• pozyskanie kapitału na inwestycję poprzez emisję akcji i rozbudowa potencjału
produkcyjnego
• bliskość klientów
• zwiększenie mocy produkcyjnych
• dobry klimat inwestycyjny
• szansa na wyprzedzenie konkurencji

* Orlen dopiero planuje rozpoczęcie bezpośredniego inwestowania na Ukrainie
Źródło: Lizińska W., Źróbek A., Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne – nowy etap rozwoju inwestycji (na przykładzie Litwy i Ukrainy) [w:] Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007,
s. 133; Sadkowski L., Polskie firmy coraz chętniej i odważniej inwestują na Wschodzie, www.bankier.pl
[data dostępu: 10.05.2010]; Szczepański M., J.Krawiec, Orlen: widzimy klimat do inwestowania na Ukrainie, Wirtualny Nowy Przemysł, www.wnp.pl [data dostępu: 10.05.2011]; Radomska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, www.exporter.pl [data dostępu: 10.05.2011].

Ważnym aspektem inwestowania na Ukrainie jest też możliwość łatwiejszego eksportu do Rosji (która dla polskich firm jest bardzo atrakcyjnym i chłonnym rynkiem) ze
względu na unię celną utworzoną między państwami Wspólnoty Niepodległych Państw,
w tym między Ukrainą a Rosją. Ukraina przyciąga inwestorów także niskimi kosztami produkcji, możliwością wykorzystania doświadczenia zdobytego na rynku krajowym
oraz zwiększenia mocy produkcyjnych firmy, a także bliskością klientów w przypadku
firm eksportujących wcześniej swoje towary na Ukrainę. Co więcej polscy przedsiębiorcy, dzięki umiejętności radzenia sobie w warunkach ogromnej biurokracji, uzyskują przewagę nad konkurentami z Zachodu. Polscy przedsiębiorcy poprzez inwestycje bezpośrednie w tym kraju pragną także ominąć bariery celne, w szczególności wysokie (około 20%)
cło. Ma to szczególne znaczenie dla branży szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych
czy sektora budowlanego (Karnaszewski 2005).
Pomimo niewątpliwych atutów Ukrainy jako kraju lokaty BIZ polscy przedsiębiorcy dostrzegają także szereg barier i zagrożeń związanych z działalnością w tym kraju.
Szczególnie dotkliwe dla nich są opóźnienia w zwrocie nadpłaconego podatku VAT. Do60

tyczy to głównie inwestorów, którzy przeznaczają towary wyprodukowane w założonych
na Ukrainie fabrykach na eksport do innych krajów. Ukraina, jak większość państw, wprowadziła zerową stawkę VAT na eksport towarów, jednak administracja państwowa zalega ze
zwrotami już zapłaconego podatku. Szacuje się, że rząd Ukrainy – nieposiadający z powodu
kryzysu gospodarczego środków na spłatę tych należności – jest winny polskim firmom
około 100 mln USD. W takiej sytuacji znajdują się m.in. Cersanit, Barlinek (tylko jemu
ukraińskie władze zalegają z wyplatą około 100 mln zł), Maspex czy Duda (Zasuń 2010).
Wydaje się jednak, że sytuacja stopniowo zaczyna się poprawiać, gdyż Ukraina rozważa
zamianę zadłużenia na papiery wartościowe w postaci obligacji skarbowych. Nowy kodeks
podatkowy wprowadził także mechanizm automatycznego zwrotu tego podatku, bez konieczności przechodzenia przez firmy szczegółowej kontroli skarbowej.
Polscy przedsiębiorcy wskazują także na utrudnienia związanie z dochodzeniem
swoich praw przed ukraińskimi sądami, a także nieprzejrzystością i niespójnością przepisów. Problemem jest także zła infrastruktura oraz mała ilość przejść granicznych z Polską,
obowiązkowa certyfikacja towarów, mnogość niezbędnych atestów oraz korupcja organów państwowych.
Niespotykane dla innych państw jest także występujące na Ukrainie zjawisko „rejderstwa”, polegające na nielegalnym przejmowaniu kontroli nad firmami zagranicznymi
lub ich majątkiem, często przy wykorzystaniu metod siłowych i powiązań z władzą. Za
przykład może tu posłużyć przypadek Organiki – w 2008 roku jej fabryka została podpalona i zamknięta nielegalnym aktem rady miejskiej. Pomimo korzystnego wyroku sądu,
nie mogła ona przywrócić działalności ze względu na nielegalne blokady miejscowej
ludności i bezczynność organów władzy (Zasuń 2008). W 2005 roku ofiarą tzw. rejderów padł również inny polski przedsiębiorca prowadzący pod Kijowem fabrykę lodów.
Zorganizowana grupa przejęła siłą przedsiębiorstwo i przez trzy lata – pomimo walki
przed ukraińskimi sądami – przedsiębiorcy nie udało się odzyskać wartej 11 mln USD
firmy. Jego podpisy na dokumentach zostały sfałszowane, a on sam wykreślony z listy
udziałowców w statucie firmy. Grupa, która przejęła firmę, miała powiązania z władzą
państwową, a milicja ukraińska pozostawała bezczynna (Molga 2008).
Pomimo przedstawionych powyżej ograniczeń Ukraina jest najczęściej wskazywanym przez polskich przedsiębiorców kierunkiem już zrealizowanych lub planowanych
inwestycji. Równie atrakcyjne dla inwestorów wydają się także Czechy (prezentuje to
wykres 2.).
Wykres 2. Najpopularniejsze kierunki zrealizowanych lub planowanych polskich BIZ w 2008 roku

Źródło: Pałys L., Polskie inwestycje za granicą, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Studia
i Materiały, nr 87, Warszawa 2009, s. 25.
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Podsumowanie
Ukraina, pomimo ogromnych problemów związanych z występowaniem w ostatnich latach kryzysu gospodarczego i politycznego, staje się dla inwestorów zagranicznych coraz
atrakcyjniejszym krajem. Trend ten jest także zauważalny w przypadku polskich przedsiębiorstw. Należy zauważyć, że wartość dokonywanych przez nich BIZ na Ukrainie jest silnie
związana z aktualną sytuacją koniunkturalną na świecie i w tym kraju. Charakteryzowała się
ona dynamicznym wzrostem na początku XXI wieku, lecz uległa znacznemu ograniczeniu
w czasie kryzysu gospodarczego. Poprawa sytuacji na rynku sprawiła, że wartość polskich
BIZ dokonywanych w tym kraju zaczęła wracać do stanu sprzed załamania. Inwestycje te
dokonywane są głównie w sektorze finansowym oraz przemysłowym w branży metalowej
i metalurgicznej oraz chemicznej. Przedsiębiorcy z Polski decydują się na podjęcie BIZ na
Ukrainie przede wszystkim ze względu na chłonność ukraińskiego rynku, tanią siłę roboczą
i surowce, możliwość ominięcia barier celnych, a także tańszego i łatwiejszego dostępu do
ogromnego rynku rosyjskiego oraz innych państw WNP. Ważna jest także bliskość kulturowa i geograficzna pomiędzy Polską a Ukrainą, co daje polskim inwestorom przewagę nad
konkurentami z Europy Zachodniej. Jednak polscy inwestorzy muszą borykać się z niespójnością ukraińskich przepisów, korupcją, koniecznością uzyskania licznych atestów, brakiem
zwrotu nadpłaconego podatku VAT oraz zjawiskiem rejderstwa.
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Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku
poprzez marketing społecznie zaangażowany
Aneta Dmosińska*1
Budowanie przewagi konkurencyjnej na nasyconym rynku wymaga od przedsiębiorstw
dużej elastyczności. Odpowiednie dostosowanie działań marketingowych do szybko
zmieniających się warunków otoczenia jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie marki. Wzrost świadomości konsumentów powoduje, że dotychczasowe
formy komunikacji z klientami stają mniej efektywne. W czasach intensywnej konkurencji na rynku dóbr i usług kupujący są bardziej wymagający i sceptyczni wobec przekazów
medialnych. Przedsiębiorstwa poszukują zatem nowych źródeł dotarcia do świadomości
konsumentów, na przykład poprzez odwołanie się do ich wyższych potrzeb. Kreowanie
pozytywnego wizerunku całej firmy staje się ważnym elementem tworzenia więzi z otoczeniem, a podstawą różnicowania produktów jest wytworzenie wartości dodanej, jaką
jest możliwość zaspokojenia potrzeb emocjonalnych.
Wobec wspomnianych tendencji na współczesnym rynku dóbr i usług instrumentem generowania przewagi konkurencyjnej firmy coraz częściej staje się marketing społecznie zaangażowany. Jest to innowacyjna forma marketingu, polegająca na osiąganiu
celów korporacyjnych poprzez współpracę z organizacją charytatywną. Prawidłowo przeprowadzony program tego typu przynosi korzyści każdej z uczestniczących w nim stron.
Przedsiębiorstwa podejmują ten typ aktywności marketingowej w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Historia powstania i rozwój idei marketingu społecznie zaangażowanego
Marketing społecznie zaangażowany (z ang. cause related marketing – CRM), jest stosunkowo nową, jednak szybko rozwijającą się formą marketingu. Przypuszczalnie
pierwotnym sygnałem do jego powstania były akcje zbierania datków na fundacje
charytatywne, przeprowadzane w sklepach o zasięgu lokalnym. W Polsce CRM jest
nadal słabo rozpowszechnioną praktyką, jednak ze względu na ciągłe przenikanie
wzorców zachodnich, cieszy się coraz większą popularnością. Zmienia się także sceptyczne podejście konsumentów do tego typu przedsięwzięć. Nie ulega wątpliwości, że
przedsiębiorstwa, rozpoczynając kampanię marketingu społecznie zaangażowanego,
korzystają z doświadczeń korporacji międzynarodowych, dzięki czemu akcje tego
typu stają się coraz bardziej dopracowane, a w rezultacie – efektywniejsze. Co więcej, partycypacja konsumentów i obniżający się poziom sceptycyzmu wobec tych
przedsięwzięć jest przyczyną szerokiego rozpowszechnienia CRM na niemal każdym
kontynencie.
*

Aneta Dmosińska – studentka kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Łódzki).
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Pierwsza definicja marketingu społecznie zaangażowanego została stworzona
w 1988 roku. Mianem marketingu społecznie zaangażowanego określa ona przejaw
dostosowania działalności filantropijnej firmy do wspierania szeroko pojętego interesu
przedsiębiorstwa (Varadajan i in. 1988, s. 58–74). CMR to program marketingowy mający realizować dwa zasadnicze założenia: podniesienie wartości firmy przy jednoczesnym
wsparciu szczytnych celów poprzez powiązanie zbierania funduszy na cel charytatywny
z produktem lub usługą dostarczaną przez dane przedsiębiorstwo. Jest to zatem wszechstronne narzędzie marketingowe, które może zostać wykorzystane do realizacji szerokiego zakresu celów korporacyjnych i marketingowych.
CRM korzysta z istniejących już i rozpoznawalnych od wielu lat narzędzi marketingowych (reklama, sponsoring, promocja sprzedaży, PR, marketing bezpośredni). Angielski termin cause related marketing w 1995 roku oficjalnie wprowadziła organizacja
BITC – Business In the Community (Maison i in. 2008, s. 121). BITC opisuje zjawisko
CRM jako sposób rozwiązywania bieżących spraw społecznych przez dostarczanie środków i finansowania przy jednoczesnym osiąganiu celów marketingowych firmy. Korzyści
osiąga każdy podmiot uczestniczący w programie marketingu społecznie zaangażowanego – przedsiębiorstwo, organizacja charytatywna oraz konsumenci (ang. win-win-win
situation) (Brand Benefits… 2004) .
Data powstania pierwszej strategii marketingu społecznie zaangażowanego jest
kwestią sporną. Niektóre źródła podają, że akcja taka pojawiła się początkowo w Wielkiej
Brytanii dzięki współpracy między Austin Motor Company a Royal National Lifeboat
w 1942 roku. Kolejne datowane są już na lata 70. XX w., kiedy to między innymi Pizza Express (londyńska restauracja), podjęła współpracę z fundacją Venice in Peril Fund,
przekazując jej procent ze sprzedaży pizzy o nazwie Veneziana (Gladden 2003, s. 316).
Inni autorzy za pierwszą kampanię CRM uważają program przeprowadzony w 1984
roku przez firmę American Express, która w zamian za dokonywanie transakcji jej kartą,
dotowała określoną sumą odrestaurowanie Statuy Wolności. Rezultatem tej akcji było przekazanie na ten cel około 1,7 mln dolarów, a także wzrost częstotliwości użytkowania karty
American Express o 28% (Quenqua 2002, s.16). Należy także zaznaczyć, że to właśnie
American Express upowszechniło użycie terminu cause related marketing (Sundar 2007).
Za pierwszą w Polsce kampanię marketingu społecznie zaangażowanego uważa się
akcję zorganizowaną przez firmę Goplana wraz z Centrum Zdrowia Dziecka w połowie lat
90. W tabliczkach czekolady można było znaleźć kupon. Połowa wygranej z tytułu jego
posiadania przekazywana była Centrum Zdrowia Dziecka. W rezultacie centrum otrzymało
125 000 zł, a Goplana poprawiła swój wizerunek na rynku (Dołchasz 2005, s. 103–112).
Przykładem kolejnego przedsięwzięcia jest akcja „Pajacyk”, której koncepcja pojawiła się w roku 1998 dzięki współpracy Polskiej Akcji Humanitarnej z wieloma firmami
działającymi na polskim rynku (m.in. Auchan, BP, IKEA, Bank Zachodni WBK). Każde
kliknięcie na stronie internetowej (www.pajacyk.pl) przycisku na drewnianym pajacyku,
sprawia, że sponsorzy programu przekazują jeden ciepły posiłek niedożywionym dzieciom
w polskich szkołach. Według danych Fundacji Polsat aktualnie, tj. w 2011 roku, dzięki akcji
dożywianych jest 3950 dzieci w 153 placówkach.
W 1999 roku rozpoczęła się akcja Fundacji Polsat oraz Procter & Gamble „Podaruj
dzieciom słońce”. Istotą przedsięwzięcia jest zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ratującego życie i zdrowie dzieci (www.pg.com). Akcja polega na
przekazaniu Fundacji Polsat procentu ze sprzedaży oznaczonych słoneczkiem produktów
należących do różnych marek korporacji Procter & Gamble. Przez 11 lat trwania akcji zebrano 51 600 000 zł (www.fundacjapolsat.pl).
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Typy CRM
Marketing społecznie zaangażowany nie został jeszcze dogłębnie zanalizowany w polskiej literaturze naukowej. Występują zatem trudności w tłumaczeniu terminów opisujących mechanizmy CRM. Niezależnie od terminologii można zaobserwować pewne
różnice w tworzonych kampaniach. Dotyczą one głównie wielkości dotacji, poziomu wymaganego zaangażowania konsumenta, a także rodzaju klienta, do którego skierowana
jest akcja. Ze względu na zakres działań CRM można skategoryzować na: szeroko zakrojony, ograniczony, prorynkowy, wymiany oraz wielofazowy. Co więcej istnieje podział
na CRM taktyczny i strategiczny ze względu na długość trwania i poziom zaangażowania
przedsiębiorstwa w przedsięwzięcie (Polonsky M. i in. 2001, str. 1361–1385). Wymienionych kategorii nie należy traktować jako sztywnych ram, gdyż marketing jest elastyczną
dziedziną i może się zdarzyć, że danej kampanii nie będzie można przypisać do jednego
konkretnego rodzaju.
Podział ze względu na zakres działań

Szeroko zakrojony typ marketingu społecznie zaangażowanego nastawiony jest zarówno
na utrzymanie obecnych klientów, jak i pozyskanie nowych. Firmy dotują cel charytatywny kwotą wyliczoną na podstawie z góry ustalonego procentu od przychodów ze sprzedaży każdej jednostki produktu. Jedynym wkładem konsumenta jest w tym przypadku
kupno danego produktu. Nie istnieją limity ograniczające wysokość dotowanej kwoty.
Akcje szeroko zakrojonego CRM wspomagane są przez dodatkowe działania, np. reklamę, informacje na opakowaniach, informacje w punktach sprzedaży.
Zawężoną wersję szeroko zakrojonego typu CRM określa się zwykle mianem typu
ograniczonego. Działania obejmują również wszystkich konsumentów. Różnicą między
tymi dwoma rodzajami CRM jest limit nałożony na sumę przekazywaną fundacji. W pewnych przypadkach firmy oferują także wpłatę sumy minimalnej, aby zwiększyć wiarygodność całej akcji. W typie ograniczonym, podobnie jak w szeroko zakrojonym, jedynym
działaniem konsumenta jest zakup produktu. Występują tu także identyczne działania
wspomagające program CRM.
Typ prorynkowy ukierunkowany jest na dotarcie do nowego typu klientów. Możliwe są dodatkowe działania ze strony konsumentów, np. poza zakupem danego produktu
muszą oni także przedstawić dołączony do niego kupon, ale nie są one konieczne. Zobowiązania finansowe firmy mogą być ograniczone lub nielimitowane, a suma określana jest
na podstawie całości sprzedaży danego rodzaju produktu. Ponieważ ten rodzaj CRM jest
kierowany do specyficznego rynku, działania promocyjne muszą być do niego specjalnie
przystosowane. Konieczność dokonania przez konsumentów pewnych czynności, może
być także sposobem na ocenę ich zaangażowania. Liczba kuponów zwrotnych może być
podstawą do oszacowania stopnia przywiązania klientów do marki.
Program wymiany polega na zastąpieniu zwykłego sponsoringu dotacjami opartymi na sprzedaży, co oznacza, że od zakupionego produktu przekazywana jest kwota pieniężna. Jest to typ nastawiony na każdy rodzaj klienta, w którym od konsumenta oczekuje
się podobnych działań jak w przypadku typu prorynkowego. Dotowana suma może być
ograniczona lub nielimitowana. Pojawiają się również działania wspomagające program:
reklama, informacje na opakowaniach, promocja sprzedaży.
Typ wielofazowy również ukierunkowuje się na każdy rodzaj konsumenta. Klient
kupuje produkt i wykonuje dodatkowe działania, np. przedstawia kupon lub przesyła
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kod kreskowy produktu. Typ wielofazowy różni się od prorynkowego bezwzględnym
wymogiem takich czynności ze strony konsumenta. Zobowiązania finansowe mogą być
również limitowane lub nieograniczone, a kwota zależy od wielkości sprzedaży konkretnego produktu. Reklama i informacje na opakowaniach są istotną częścią tego typu CRM
i powinny informować klienta o dodatkowych czynnościach, które musi on wykonać, aby
kwota została przekazana na cel charytatywny. Typ ten może być uzupełniony o promocję
sprzedaży.
Podział ze względu na czas trwania

Działania marketingu społecznie zaangażowanego można podzielić według czasu ich
trwania na: krótko-, średnio- i długoterminowe (Varadajan i in. 1988, s. 58–74). Akcje
krótkoterminowe (trwające mniej niż rok) określane są jako mniej efektywne w wytwarzaniu więzi i zaufania konsumentów, a średnio- i długoterminowe sprzyjają kreowaniu
świadomości marki (Pringle i in. 1999, s. 146). Wiąże się to bezpośrednio z podziałem
akcji marketingu społecznie zaangażowanego na dwa rodzaje: strategiczne i taktyczne.
Strategiczny CRM charakteryzuje się dużym zaangażowaniem kierownictwa przedsiębiorstwa, które może być określone jako długoterminowe. Ponadto suma przekazywana na
rzecz fundacji jest znacząca (Varadajan i in. 1988, s. 58–74). Taktyczny cause related marketing definiowany jest jako krótkoterminowa działalność marketingowa, w którą pracownicy
zaangażowani są w niewielkim stopniu (Drumwright i in. 2001, s. 162–83).
Długofalowe przedsięwzięcia CRM wzmacniają przywiązanie konsumenta do
marki. Sprawiają, że klient bardziej emocjonalnie angażuje się w kampanię, przez co
istotnie zwiększają się korzyści wizerunkowe przedsiębiorstwa (van den Brink i in. 2006,
s. 15–25). Szczegółowe różnice pomiędzy strategicznym a taktycznym marketingiem
społecznie zaangażowanym przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Różnice pomiędzy taktycznym a strategicznym CRM
Taktyczny CRM

Strategiczny CRM

Kongruencja (kompatybilność celu
charytatywnego z profilem firmy,
która go podejmuje)

Niska

Wysoka

Długość trwania

Krótkotrwały

Długotrwały

Zainwestowane środki

Małe

Duże

Zaangażowanie kierownictwa

Niskie

Wysokie

Lojalność wobec marki

Niska

Wysoka

Korzyści wizerunkowe

Niewielkie

Duże

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sundar S., International Marketing Conference on Marketing & Society 8–10 April, 2007, IIMK.

Podsumowując – aby kampania została uznana za marketing strategiczny, zainwestowane środki oraz zaangażowanie kierownictwa muszą być znaczące. Konsumenci
powinni czuć, że przedsiębiorstwo szczerze i długoterminowo angażuje się w cel charytatywny. W innym przypadku widoczne będzie, że firma uzyskuje więcej korzyści niż
beneficjenci fundacji charytatywnej. Co więcej, niedokładne określenie sumy, jaka zostanie przekazana na dany cel (np. poprzez określenia „znacząca suma”, „część zysków ze
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sprzedaży”), prowadzi do wzrostu sceptycyzmu u konsumentów i ostatecznie do utożsamiania całej akcji z nieuczciwymi praktykami (Sundar 2007).
Efektywność kampanii marketingu społecznie zaangażowanego zależy od prawidłowego przygotowania. Konieczne jest ustalenie celów planowanej akcji, a także świadomość ryzyka związanego z jej przeprowadzeniem. Istotne jest odróżnienie CRM od
innych strategii marketingowych przedsiębiorstwa, aby najlepiej dobrać przedsięwzięcie
do potrzeb i zasobów firmy. Utrzymanie odpowiedniej hierarchii czynności i poprawnego
planowania podczas tworzenia kampanii jest fundamentalną kwestią, gdyż osiągnięcie
celu, jaki postawiła sobie firma, zależy od skutecznie przeprowadzonych działań.

Korzyści z implementacji CRM
Głównym celem każdej strategii marketingowej powinno być uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Poprawnie wprowadzony marketing społecznie zaangażowany może dostarczyć środków do wyróżnienia marki, a także całej korporacji na rynku poprzez pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, które staje się w oczach klientów społecznie
odpowiedzialne (Suter 2004, s. 4–5). W związku ze wspomnianą już koncepcją trójstronnych korzyści marketing społecznie zaangażowany pozwala na wykreowanie wymiernych zysków także dla fundacji charytatywnej oraz społeczeństwa.
Zalety CRM z punktu widzenia przedsiębiorstwa

Tożsamość firmy jest najbardziej widocznym elementem strategii oraz czynnikiem
najbardziej odpowiedzialnym za postrzeganie firmy na zewnątrz (Chajet 1989, s. 18–20).
Pozytywne odczucia opinii publicznej, jakie pozostawiła po sobie akcja American Express,
miały długoterminowy wpływ na społeczną opinię o tym przedsiębiorstwie. Dobra wola
firmy podczas prowadzenia kampanii zaowocowała wyróżnieniem jej na rynku spośród
konkurencji (Suter 2004, s. 4–5). Firmy są więc motywowane do tworzenia kampanii
CRM perspektywą zwiększenia swojej wiarygodności i reputacji (Adkins 1999, s. 61).
Przeprowadzenie kampanii marketingu społecznie zaangażowanego pozwala na odzyskanie utraconego pozytywnego wizerunku (Berglind i in., s. 443–453). Co więcej, dobra
wola jest szczególnie istotna w czasach kryzysu wizerunkowego, ponieważ zapobiega
długoterminowym stratom. Przykładem tego typu działań jest akcja firmy ConAgra Foods, która wyszła z inicjatywą stworzenia programu Feeding Children Better. Kampania
skupiła się na pomocy niedożywionym dzieciom w Stanach Zjednoczonych i opierała się
na współpracy z fundacją America’s Second Harvest (obecnie Feeding America). Kampania marketingu społecznie zaangażowanego miała w przypadku tej firmy zniwelować
negatywne efekty wielu nieprawidłowości ujawnionych opinii publicznej. Na przykład
w 1997 roku przedsiębiorstwo przyznało się do nielegalnego uzupełniania przechowywanych ziaren wodą w celu zwiększenia ich ciężaru i wartości oraz do próby przekupienia inspektorów federalnych (ConAgra… 1997). W 2001 roku Departament Rolnictwa
USA wstrzymał produkcję w dwóch zakładach ConAgra z powodu naruszenia regulacji
dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego. Część produktów była skażona bakteriami
Salmonella (www.cspinet.org). Firma jest odpowiedzialna także za zniszczenie ponad
20 budynków o wartości historycznej w Jobbers Canyon2, w celu stworzenia miejsca dla
Dzielnica mająca swoje początki w XIX wieku, znajdująca się nad brzegiem rzeki Missouri w Downtown
Omaha w Nebrasce.
2
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nowego, rozległego kampusu. Wywołało to falę protestów i spraw sądowych (omaha.
ne.us.towncommons.com).
Dla wydziału marketingu w przedsiębiorstwie najważniejszym celem, do którego
dąży się poprzez strategię marketingu społecznie zaangażowanego, jest zatem wzmocnienie marki i jej wartości poprzez budowanie świadomości marki i związku emocjonalnego z klientami. Ważnym elementem staje się także lojalność klienta definiowana jako
przywiązanie do marki i chęć dokonywania kolejnych zakupów produktów tej marki przy
jednoczesnym przekonaniu o ich wyższości nad innymi dobrami dostępnymi na rynku
(www.abc-ekonomii.net.pl). CRM może wytworzyć w konsumentach bardziej życzliwy
stosunek do danej marki, co prowadzi do wzrostu jej sprzedaży. Co więcej, może też być
bodźcem do zmiany dotychczas preferowanej przez klienta firmy (ang. brandswitching)
na tę, która rozpoczęła kampanię marketingu społecznie zaangażowanego. Blisko 79%
Amerykanów twierdzi, że są oni skłonni przejść z jednej marki na inną, jeśli ceny i jakość
są podobne, a druga marka wspiera działalność charytatywną (Cone Cause Evolution Study 2008). Kolejnym celem podmiotów gospodarczych podczas tworzenia kampanii jest
ułatwienie wejścia firmy na rynek. Przedsiębiorstwa stosują strategię CRM do penetracji
rynku, na który wchodzą (Varadajan i in. 1988, str. 58–74). Dzięki temu już na samym początku działalności zyskują przewagę w postaci wyróżnienia swojego produktu lub usługi
na rynku oraz wytworzenia pozytywnego wizerunku. CRM zapewnia im także uwagę
mediów, która jest istotnym czynnikiem przy rozprzestrzenianiu informacji o kampanii
(Steckel i in. 1999, s. 13).
Z punktu widzenia wydziału zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, pożądanymi
efektami CRM są: poprawa pracy zespołowej, zwiększenie motywacji pracowników, ich
morale oraz entuzjazmu (Farache i in. 2005, s. 210–224). Często w ramach tworzonych
kampanii wprowadza się równolegle program wolontariatu pracowniczego, który zwiększa efektywność CRM oraz wydajność pracowników.

Zalety CRM z punktu widzenia organizacji charytatywnej
Fundacje charytatywne w swojej działalności kierują się tymi samymi motywami, co
przedsiębiorstwa rynkowe. Różnią się od nich zajmowanym na rynku miejscem oraz
oferowanym produktem. Przyczyny implementacji kampanii CRM w tym przypadku
są zatem bardzo podobne. Organizacja charytatywna również poszukuje wzmocnienia
swojego pozytywnego wizerunku, świadomości, budowania lojalności, a w rezultacie –
wzrostu dotacji (Adkins 1999, s. 100). Poprzez zaangażowanie w akcje CRM fundacje
otrzymują możliwość uzyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Współpraca z przedsiębiorstwami komercyjnymi jest źródłem stabilnych wpływów, które mogą
być dodatkowo łatwo oszacowane na podstawie planu sprzedaży (Limański i in. 2007,
s. 144). Zwiększenie świadomości społeczeństwa o działalności danej fundacji może spowodować falę dodatkowych dotacji od jednostek indywidualnych. Co więcej, dzięki temu
może wzrosnąć także liczba wolontariuszy fundacji. W długim okresie współpraca organizacji z firmą komercyjną jest zatem zdecydowanie korzystna dla obu stron.
Zalety CRM z punktu widzenia społeczeństwa

Marketing społecznie zaangażowany łączy się z koncepcją piramidy potrzeb Maslowa.
Aby jednostka rozpoczęła proces zaspokajania potrzeb ludzkich z wyższych poziomów,
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muszą zostać spełnione, co najmniej połowicznie, potrzeby z najniższych poziomów
(Pringle i in. 1999, s. 26–27). Na szczycie piramidy uwydatnia się potrzeba niesienia
pomocy innym. Jednostki, które zaspokoiły własne potrzeby w stopniu satysfakcjonującym, przechodzą na wyższy stopień piramidy, co powoduje zwiększone zainteresowanie
odczuciami innych jednostek i chęć pomocy poprzez poświęcenie czasu, pieniędzy lub
wybór, mogący przyczynić się do poprawy warunków życiowych osób potrzebujących.
Marketing społecznie zaangażowany oferuje możliwość zaspokojenia potrzeby niesienia
pomocy innym. Co więcej, społeczeństwo jest bezpośrednim beneficjentem akcji prowadzonych przez fundacje charytatywne. Program CRM może się zatem przyczynić do
poprawy jakości życia konsumenta zaangażowanego w akcję.
Około 69% konsumentów jest skłonnych poświęcić dodatkową ilość czasu na dojazd do konkretnego sklepu, w którym znajduje się produkt wspierający fundację charytatywną. Warto dodać, że 73% respondentek wykazujących taką wolę było matkami (Do
Well Do Good Public Opinion Survey, 2010).
Programy CRM mogą być także zachętą dla społeczności do wypełniania ankiet
i udziału w badaniach marketingowych. Stanowi to nie tylko korzyść dla firmy przeprowadzającej badanie, ale także dla społeczeństwa, ponieważ pozyskane w ten sposób
szczegółowe informacje o kliencie służą do stworzenia lepszej oferty dostosowanej do
potrzeb konsumenckich. Poprawia to zatem satysfakcję z produktu (Adkins 1999, s. 127).
Warto posłużyć się przykładem firmy motoryzacyjnej Toyota, która – przeprowadzając badanie marketingowe wśród swoich klientów – zaproponowała dotację dla fundacji
Muscular Distrophy Group za każdy wypełniony kwestionariusz. Dzięki tej akcji znacznie
wzrosła liczba odpowiedzi. Przyczyniło się to nie tylko do wzrostu satysfakcji klientów
w związku z poprawionym dzięki informacjom z ankiety produktom Toyoty, ale także do
wywołania w respondentach poczucia zadowolenia z czynów altruistycznych. Dzięki akcji
fundacja charytatywna otrzymała dziesięć tysięcy funtów (Adkins 1999, s. 127).

Ryzyko implementacji CRM
Każde przedsięwzięcie marketingowe związane jest z pewnym ryzykiem. Strategia marketingu społecznie zaangażowanego również obarczona jest możliwością wystąpienia negatywnych konsekwencji. Niedokładne zaplanowanie przedsięwzięcia na każdym z etapów może prowadzić do pojawienia się niechcianych efektów. Wśród najczęściej występujących błędów podczas tworzenia akcji CRM można wyróżnić: nieprawidłowy dobór
celu charytatywnego, który nie jest kompatybilny z profilem działalności firmy, nieprawidłowy dobór partnera, błędne określenie czasu trwania kampanii oraz niedoinformowanie
konsumentów o szczegółach przedsięwzięcia. Wczesna identyfikacja zagrożeń umożliwia
ograniczenie niebezpieczeństwa niepowodzenia kampanii.
Nieprawidłowy dobór celu charytatywnego

Nieprzemyślany dobór celu charytatywnego może zniszczyć pozytywny wizerunek marki. Stanie się tak, gdy przedsiębiorstwo połączy swój produkt z fundacją charytatywną,
której cel uważa za wzniosły, podczas gdy konsumenci nie dostrzegają odpowiedniego
związku między tymi dwoma podmiotami (Strahilevitz i in. 1998, s. 434–446). Może się
to wydarzyć także wtedy, kiedy klienci postrzegają alians za trywialny. Zatem podejrzliwość lub też brak wiary mogą się pojawić, gdy organizacja połączona z celem jest w pew71

nym sensie negatywnie skorelowana z istniejącą marką (Hoeffler i in. 2002, s. 556–579).
Jeśli więc kongruencja3 jest niska, oferta przedsiębiorstwa będzie postrzegana jako niespójna, a nawet oportunistyczna (d’Astous i in. 2003, s. 1746–1761). Nieadekwatne alianse o słabym powiązaniu z celem lub wcale nieposiadające takiego powiązania oznaczają,
że konsumenci muszą się angażować w większym stopniu w czynności poznawcze prezentowanych informacji, aby odszukać przyczynę stowarzyszenia marki z danym celem
(Chandon i in. 2000, s. 65–81).
W latach 80. XX wieku firma Avon zdecydowała się na dotowanie renowacji Statuy Wolności. Wybór tego celu motywowany był setną rocznicą powstania zarówno Statuy, jak i przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie z powodu słabego wyartykułowania związku
celu akcji z przedsiębiorstwem oraz dość wysokiej ceny oferowanych przez Avon produktów, konsumenci nie zaakceptowali przedsięwzięcia. Firma przekazała czek na 5 mln
dolarów na wymieniony cel, jednak nie osiągnęła oczekiwanego wzrostu sprzedaży. Kolejna kampania z 1994 roku dotycząca walki z rakiem piersi okazała się sukcesem i jest
kontynuowana do dziś (Wamer 1994, s. 16).

Nieprawidłowy dobór partnera
Jeżeli fundacja charytatywna zwiąże się z przedsiębiorstwem, które ma negatywną opinię
wśród konsumentów, może się zdarzyć, że stosunek społeczeństwa do tej fundacji pogorszy się. Powiązanie z przedsiębiorstwem o złej reputacji jest ryzykowne, jednak firmy
często poszukują takich relacji, aby poprawić swój wizerunek. Należy wtedy zwrócić
szczególną uwagę na stosunek ofiarodawców fundacji do danej korporacji. Może ona
bowiem być lubiana przez opinię publiczną, lecz jedynie popaść w niełaskę dobroczyńców organizacji charytatywnej (np. poprzez brak zainteresowania ochroną środowiska).
Ponadto przy wyborze partnera istotna jest jego kondycja finansowa oraz wiarygodność.
Dotyczy to zarówno wyboru fundacji charytatywnej, jak i decyzji tej organizacji o podjęciu współpracy z przedsiębiorstwem.
Firma Nike przeżywała okres złej reputacji po odkryciu jej powiązania z zakładami produkcyjnymi, w których panowały bardzo ciężkie warunki pracy. Mimo to można
zaakceptować Nike jako partnera do programu CRM, jeśli kluczowi darczyńcy fundacji
nie żywią w stosunku do Nike negatywnych emocji. W przeciwnym wypadku takie połączenie mogłoby skutkować spadkiem podstawowych dotacji dla organizacji z innych
źródeł niż program marketingu społecznie zaangażowanego (Basil i in. 2003, s. 59).
Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, tym bardziej że jedną z wad akcji
CRM, nawet jeśli zostanie ona przeprowadzona prawidłowo, jest spadek dotacji niezwiązanych z CRM. Wynika to z przekonania darczyńców, że dotowanie fundacji poprzez
udział w programie jest wystarczające i nie istnieje potrzeba bezpośredniego ofiarodawstwa (Kotler i in. 1995, s. 311).
Z drugiej strony ryzyko ponosi również przedsiębiorstwo. Istotnym elementem
przy rozpoczynaniu współpracy z fundacją jest określenie poziomu wiarygodności organizacji w zakresie jej działalności. Oszustwo mogłoby doprowadzić do katastrofalnych
skutków dla marki i samego przedsiębiorstwa. Należy także sprawdzić, czy fundacja jest
w dobrej kondycji finansowej, umożliwiającej podjęcie współpracy w ramach projektu,
ponieważ – w zależności od zawartej z przedsiębiorstwem umowy – organizacja może
wesprzeć akcję, np. własnymi materiałami reklamowymi.
3

Kongruencja – kompatybilność celu charytatywnego z profilem firmy, która się go podejmuje.
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Może też zdarzyć się, że nakłady fundacji będą wyższe od wpływów z tytułu przedsięwzięcia, jednak przed taką sytuacją powinna chronić prawidłowo sporządzona umowa
współpracy. Organizacja charytatywna musi ustalić poziom zobowiązań finansowych ciążących na niej z tytułu przygotowania przedsięwzięcia. Przed sytuacją, w której koszty
poniesione przez fundację są wyższe niż dotacje z przeprowadzonej akcji, może chronić
wymóg wpłacenia przez przedsiębiorstwo określonej w umowie minimalnej dotacji, niezależnej od wyniku akcji. Organizacja charytatywna może zapewnić sobie w ten sposób
bezpieczeństwo w razie niepowodzenia przedsięwzięcia. Należy zatem ograniczyć koszty
do poziomu, którego zwrotu z tytułu umowy dany podmiot jest pewny.
Jeżeli fundacja nie jest w stanie ponieść pewnych zobowiązań, firma może być
narażona na ponadprzeciętne wydatki, mogące znacznie pomniejszyć zyski, a nawet doprowadzić do niepowodzenia akcji. Ważnym elementem jest także obecność fundacji
na obszarze, na którym przedsiębiorstwo ma zamiar prowadzić kampanię. Musi to być
fundacja znana i posiadająca możliwości interweniowania na polu zainteresowań charytatywnych firmy. Kolejnym aspektem jest problem wyłączności, którą przedsiębiorstwo
musi zapewnić sobie w planowanych działaniach, aby nie doprowadzić do niechcianej
konkurencji w ramach danej akcji, gdyż mogłoby to w dużym stopniu zagrozić jej efektywności.

Nieprawidłowy dobór czasu trwania kampanii
Skuteczność kampanii marketingu społecznie zaangażowanego w dużej mierze zależy od
doboru czasu jej trwania. Długoterminowy CRM (strategiczny) przynosi lepsze efekty
w porównaniu z typem taktycznym. Zbyt krótki okres prowadzenia przedsięwzięcia może
spowodować, że konsumenci nie zwiążą się emocjonalnie z marką w dostatecznym stopniu. Korzyści wizerunkowe przedsiębiorstwa będą znikome, co sprawi, że koszty przeprowadzonej kampanii mogą przewyższyć zyski z jej tytułu.
Sukces rozpoczętej w 2008 roku akcji Cisowianki oraz Polskiej Akcji Humanitarnej „Woda dla Sudanu”, dzięki której 5 tys. Sudańczyków uzyskało dostęp do wody pitnej, stał się podstawą do rozwoju przedsięwzięcia. W 2011 roku kampania zwiększy swój
zasięg na inne kraje Afryki, zmieniając nazwę na „Woda dla Afryki” (www.cisowianka.
pl). Przedłużenie akcji daje marce możliwość umocnienia swojej pozycji na rynku i zyskanie większej przewagi konkurencyjnej. Gdyby Cisowianka zakończyła swoją współpracę z PAH, z dużym prawdopodobieństwem poniosłaby koszt alternatywny, wynikający
z utraconych możliwości uzyskania korzyści z tytułu zwiększonej sprzedaży produktów
Cisowianki oraz wytworzenia zjawiska lojalności konsumentów wobec tej marki.
Niedomówienia w kampaniach CRM

Blisko 61% Amerykanów aktywnie poszukuje informacji o akcji marketingu społecznie
zaangażowanego przed podjęciem decyzji o wzięciu w niej udziału. Ponadto 75% z nich
uważa, że spółki powinny ujawniać wyniki przeprowadzonych działań, także na temat
tego, jak akcja przyczyniła się do poprawy warunków społecznych. W związku z tym faktem 45% badanych twierdzi, że organizacje non-profit nie ujawniają wystarczającej ilości
informacji o współpracy z przedsiębiorstwami (Cone LLC 2010). Tego typu niedoinformowanie sprawia, że konsumenci podchodzą sceptycznie do danego przedsięwzięcia. Co
więcej, w kampanii nie powinno się używać zwrotów ogólnikowych, np. „firma przeka73

że procent z zysków ze sprzedaży”, bez przedstawiania dokładnych danych liczbowych.
Nieprecyzyjne informacje powodują wzrost sceptycyzmu wśród konsumentów i mogą
zaważyć na skuteczności kampanii.
Ponadto firmy, bazując na niedomówieniach oraz emocjach klientów, mogą wprowadzać w błąd swoją grupę docelową. Przykładowo – firma Levi Strauss w 2005 roku
prowadziła kampanię reklamową „Wierzę w miłość od pierwszego dotyku”. Istotą akcji
było przedstawienie osób niewidomych na plakatach reklamujących firmę. Do materiałów prasowych Levi Strauss dołączył list sygnowany przez Polski Związek Niewidomych
(Makarenko V. 2005). Ambiwalentny przekaz wprowadził w błąd wielu konsumentów,
gdyż akcja okazała się czysto komercyjnym przedsięwzięciem i nie miała wymiaru charytatywnego. PZN nie wyraziło zgody na użycie listu do celów marketingowych, w związku
z czym doszło do nadużycia w zakresie marketingu społecznie zaangażowanego. Kontrowersje wokół tej sprawy wywołały szeroką dyskusję na temat moralności w działaniach
marketingowych. Firma Levi Strauss spotkała się z wieloma negatywnymi reakcjami
klientów w czasie trwania kampanii.

Zakończenie
Marketing społecznie zaangażowany może zostać uznany za skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku pod warunkiem, że wszystkie składające się na niego działania zostaną prawidłowo przeprowadzone. Kampanie CRM mogą
zwiększać wartość marki i poprawić wizerunek przedsiębiorstwa w oczach konsumentów.
Nie istnieje jeden wzór dla tworzenia kampanii tego typu, ponieważ muszą one zostać dostosowane do profilu działalności firmy oraz jej otoczenia zewnętrznego. Ważnym
czynnikiem są uwarunkowania rynkowe obszaru, w którym podmiot gospodarczy zamierza zaimplementować strategię. Typ akcji CRM oraz narzędzia promocji dopasowywane
są do potrzeb firmy i odzwierciedlają jej aspiracje rynkowe.
Warto zauważyć, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie wpływu kampanii
na wzrost sprzedaży produktów lub też wzrost udziałów przedsiębiorstwa na rynku, gdyż
składają się na to również pozostałe czynniki, np. działania konkurencji lub też błędne
decyzje przedsiębiorstwa. Nie można także bez wątpliwości zakwalifikować danej kampanii do określonego typu CRM, gdyż optymalizacja działań, jakie przedsiębiorstwo chce
podjąć, powoduje łączenie elementów z różnych rodzajów marketingu społecznie zaangażowanego.
Przedsięwzięcie tego typu poprzedzone dokładnymi badaniami rynkowymi i dostosowane do profilu działalności firmy wzmacnia świadomość marki wśród konsumentów. W określonych warunkach może zatem prowadzić do wzrostu sprzedaży, a co za tym
idzie do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. Należy przewidywać zatem intensyfikację wykorzystania działań z zakresu marketingu społecznie zaangażowanego w przyszłości, gdyż stanowią one efektywną alternatywę dla tradycyjnych form budowania przewagi
konkurencyjnej na rynku oraz umożliwiają uzyskanie korzyści każdej z uczestniczących
w nich stron (ang. win-win-win situation).
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