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Nadrzędnym celem opracowania jest określenie zależności pomiędzy obecnością kapitału 

zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), a produktywnością 

pracy w kraju goszczącym oraz rozmiarami luki technologicznej dzieląca Polskę od 

rozwiniętych gospodarczo krajów tzw. starej Unii Europejskiej UE-15, będących głównymi 

dostarczycielami BIZ do Polski. Przeprowadzone zostało badanie na gruncie koncepcji 

zdolności absorpcyjnych gospodarki kraju przyjmującego inwestycje. Postanowiono uzależnić 

produktywność pracy, mierzoną wartością dodaną brutto na zatrudnionego od stopnia 

penetracji kapitałem zagranicznym wyrażonym stosunkiem wartości skumulowanej BIZ w 

danej sekcji głównej wg klasyfikacji NACE do wartości dodanej brutto w tej sekcji. W 

regresjach rozpatrywano także zmienną wyrażającą poziom luki technologicznej w 

poszczególnych sekcjach daną jako iloraz wartości dodanej brutto na zatrudnionego w UE-15 i 

w Polsce. Wyższe wartości świadczyły zatem o wyższej luce produktywności i większych 

różnicach w relacji efekty/nakłady. W ocenie odporności wyników posłużono się także 

alternatywną miarą produktywności pracy wyrażoną wartością dodaną brutto na godzinę pracy 

(także wg klasyfikacji NACE rev. 2). Wykorzystano panelowe techniki ekonometryczne 

(model z efektami ustalonymi oraz losowymi) dla porównywalnych danych rocznych za okres 

1997-2014, zebranych z bazy Eurostat oraz statystyk Narodowego Banku Polskiego. 

Postanowiono zweryfikować hipotezę głoszącą nieliniową, odwróconą U-kształtną zależność 

pomiędzy luką produktywności, a odnoszonymi korzyściami z obecności kapitału 

zagranicznego w postaci wzrostu produktywności. Założono a priori, że istnieje optymalny 

poziom luki rozwojowej implikujący maksymalną absorbcję korzyści wynikających z 

obecności BIZ, czego potwierdzeniem będą ujemne istotne statystycznie oceny parametrów 

przy zmiennych wyrażających poziom luki technologicznej w przekroju sektorów. Wyniki 

badań potwierdzają stawianą hipotezę. Wzrost zaangażowania kapitału zagranicznego w 

poszczególne sektory gospodarki implikował wyższą produktywność tych sektorów. Ponadto, 

o ile wraz ze wzrostem luki technologicznej wartość dodana brutto w sektorze zwykle rosła do 

pewnego momentu, o tyle po jego przekroczeniu malała. Świadczyć to może o tym, że zbyt 

mała lub zbyt duża luka technologiczna stanowi przeszkodę w absorbcji korzyści wynikających 

z obecności kapitału zagranicznego na rzecz wzrostu produktywności przedsiębiorstw w kraju 

goszczącym inwestycje . W toku badań stwierdzono również, że bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne miały wpływ na postępującą konwergencję produktywności i zamożności państw 

Unii Europejskiej. 


