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SZANSE REGIONALNEGO WZROSTU
GOSPODARCZEGO NA TLE STRATEGII
ZAOPATRZENIOWO-HANDLOWEJ PRZEDSIĉBIORSTW
Z UDZIAàEM KAPITAàU ZAGRANICZNEGO
(NA PRZYKàADZIE WOJ. WARMIēSKO-MAZURSKIEGO)
Alina ħróbek-RóĪaĔska, Sabina ħróbek
Uniwersytet WarmiĔsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Podstawowym warunkiem osiągania dobrobytu w danym regionie jest wzrost
gospodarczy. Stymulatorami wzrostu są miĊdzy innymi dziaáania inwestorów nakierowane
na zwiĊkszanie produkcji. Jednym ze Ĩródeá kapitaáu są bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne, w wyniku których powstają przedsiĊbiorstwa z udziaáem kapitaáu zagranicznego. W niniejszym artykule skupiono siĊ na ukazaniu szans regionalnego wzrostu gospodarczego,
jakie pojawiają siĊ wraz ze specyﬁką rynkowych zachowaĔ przedsiĊbiorstw z udziaáem kapitaáu zagranicznego w zakresie nakáadów inwestycyjnych oraz strategii zaopatrzeniowohandlowej. W rezultacie przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem unikalnych danych
statystycznych w woj. warmiĔsko-mazurskim wyáoniá siĊ nastĊpujący obraz: przedsiĊbiorstwa tego typu wykazywaáy tendencjĊ do ponoszenia ponadprzeciĊtnie wysokich nakáadów inwestycyjnych. Ponadto, mimo czĊstego zaopatrywania siĊ poza granicami Polski,
negatywne skutki importu byáy w pewnym stopniu rekompensowane eksportem, którego
wartoĞü przewyĪszaáa import.
Sáowa kluczowe: przedsiĊbiorstwa z udziaáem kapitaáu zagranicznego, strategia zaopatrzeniowo-handlowa, nakáady inwestycyjne

WPROWADZENIE
Gáównym celem ekonomicznym prowadzenia dziaáaĔ z zakresu polityki gospodarczej
zarówno w skali caáego kraju, jak i jego poszczególnych czĊĞci jest, cytując B. Winiarskiego, „pomnaĪanie bogactwa kraju i powiĊkszanie materialnych podstaw dobrobytu spoáecznego” [Winiarski 2004]. Dobrobyt moĪe byü utoĪsamiany z zaspokajaniem potrzeb
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ludnoĞci, a jego powiĊkszanie wymaga zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego.
Opis i analizy determinantów wzrostu gospodarczego znaleĨü moĪna w wielu publikacjach. Tradycyjnie za podstawĊ wzrostu uwaĪano zasoby naturalne, obecnie natomiast
wiadomo, iĪ zasoby naturalne nie są warunkiem ani koniecznym, ani wystarczającym
do zapewnienia jego wystąpienia, co pokazuje przykáad Japonii czy Hongkongu. Przytoczeni w niniejszym artykule J.D. Gwartney i R.L. Stroup [1987] zwracają uwagĊ na
wspóáczeĞnie wyróĪniające siĊ takie czynniki wzrostu, jak: inwestycje w kapitaá ﬁzyczny
(maszyny i urządzenia) i ludzki, zaawansowanie technologiczne oraz usprawnienia w organizacji gospodarki. Kapitaá ﬁzyczny i ludzki zwiĊksza produktywnoĞü, usprawnienia
technologiczne pozwalają zwiĊkszyü produkcjĊ przy niezmienionych nakáadach, a organizacyjna struktura gospodarki powinna motywowaü podmioty gospodarcze do dostarczania produktów i usáug, na które jest zapotrzebowanie oraz zapewniaü wymagany
poziom infrastruktury. Te wymienione czynniki skáadają siĊ na konkurencyjnoĞü regionu
[Gralak 2005].
Problem powstaje wtedy, gdy miejscowe przedsiĊbiorstwa nie posiadają wystarczającej iloĞci Ğrodków, które mogáyby przeznaczyü na inwestycje. Stąd wynika uzasadnienie staraĔ wáadz regionalnych i lokalnych nakierowanych na pozyskanie inwestorów
zewnĊtrznych, w tym zagranicznych. W tym ostatnim przypadku powstają przedsiĊbiorstwa z udziaáem kapitaáu zagranicznego (ZKZ). Warto jednak zaznaczyü, iĪ naleĪąc do
miĊdzynarodowych grup kapitaáowych, przedsiĊbiorstwa te wykazują odmienne tendencje odnoĞnie do ponoszonych nakáadów inwestycyjnych oraz wyboru krajów, z których
pozyskują surowce i materiaáy do produkcji, a takĪe docelowych rynków zbytu dóbr
i usáug.
W niniejszym artykule skupiono siĊ na szansach regionalnego wzrostu gospodarczego,
jakie pojawiają siĊ wraz ze specyﬁką zachowaĔ rynkowych przedsiĊbiorstw z udziaáem
kapitaáu zagranicznego. W literaturze przedmiotu bardzo rzadko pojawiają siĊ informacje
dotyczące skali regionalnej. Autorom niniejszego artykuáu udaáo siĊ przedstawiü zachowania przedsiĊbiorstw ZKZ dziaáających w woj. warmiĔsko-mazurskim. Unikalne dane
pochodzą z UrzĊdu Statystycznego w Olsztynie i obejmują zakres czasowy 5 lat, który
z przyczyn obiektywnych zostaá uznany za wystarczający dla zaprezentowania zjawiska1.

PRZEDSIĉBIORSTWA ZKZ A SZANSE WZROSTU GOSPODARCZEGO
– MECHANIZM DZIAàANIA
Ekspertyza wykonana przez W. Dziemianowicza w zakresie inwestycji zagranicznych
i ich wpáywu na rozwój regionów Polski wykazaáa nastĊpujące prawidáowoĞci: w regionach bezpoĞredniego inwestowania zaobserwowano wzrost nakáadów inwestycyjnych
dokonywanych przez przedsiĊbiorstwa; zwiĊkszenie zdolnoĞci kredytowej przedsiĊbiorstw, w których pojawiá siĊ udziaá kapitaáu zagranicznego; pozytywną konkurencjĊ
wywoáującą efekt naĞladownictwa u przedsiĊbiorstw lokalnych; wzrost zatrudnienia oraz

1

Ze wzglĊdu na zmianĊ zaáoĪeĔ metodologicznych stosowanych przez Gáówny Urząd Statystyczny
po 2005 r. zaprzestano zbierania prezentowanych informacji.
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poprawĊ jakoĞci miejsc pracy (systemy motywacyjne, szkolenia); wprowadzenie rozwiązaĔ zaawansowanych technologicznie; kooperacjĊ z przedsiĊbiorstwami lokalnymi. JednoczeĞnie zauwaĪono takĪe zachowania negatywne, m.in. omijanie polskiego systemu
podatkowego, niechĊü do reinwestowania zysków, wysoki udziaá importu zaopatrzeniowego (w tym substytucja produkcji krajowej przez import) oraz niskie tempo wáączania
polskich przedsiĊbiorstw w sieci kooperacji.
Warto zauwaĪyü, iĪ dziaáaniom pierwotnym podejmowanym przez przedsiĊbiorstwa
z udziaáem kapitaáu zagranicznego towarzyszy wiele efektów mnoĪnikowych. Wzrost
nakáadów inwestycyjnych jest jednoznaczny ze wzrostem popytu na dobra inwestycyjne, co powoduje wzrost dochodów u dostawców owych dóbr. ZwiĊkszony popyt moĪe
takĪe staü siĊ impulsem do wzrostu produkcji w sektorze dóbr inwestycyjnych, która
z kolei wymaga zwiĊkszenia nakáadów zasobów produkcyjnych, w tym siáy roboczej.
Dodatkowo zatrudnieni pracownicy uzyskują dochód, który przeznaczają na konsumpcjĊ, zatem wzrasta takĪe popyt na dobra konsumpcyjne, wywoáując kolejną falĊ efektów
mnoĪnikowych, tym razem w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Niewątpliwie przyczynia
siĊ to do wzrostu gospodarczego, którego skala zaleĪeü bĊdzie od stopnia geograﬁcznego
domkniĊcia „fali mnoĪnikowej”. Podobny mechanizm dziaáa w przypadku wzrostu zatrudnienia w przedsiĊbiorstwie ZKZ (efekty dochodowe związane ze wzrostem popytu
na dobra konsumpcyjne) czy tworzenia powiązaĔ z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi
przedsiĊbiorstwami (efekty zaopatrzeniowe). W ten sposób uruchomiony mechanizm
mnoĪnikowy prowadzi przez kumulacjĊ pozytywnych zmian do wzrostu gospodarczego.
Efekty mnoĪnikowe w zakresie zatrudnienia są szczególnie istotne na obszarach potrzebujących restrukturyzacji, m.in. na obszarach wiejskich wymagających rozwoju dziaáalnoĞci pozarolniczej i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych [ChmieliĔski, Otáowska
2007]. Z tego wzglĊdu polityka regionalna powinna uwzglĊdniaü takie cele, jak podejmowanie dziaáaĔ przyciągających zagraniczny kapitaá, a szczególnie inwestycje korporacji
miĊdzynarodowych podejmujących dziaáalnoĞü eksportową [Zuzek 2009].
OczywiĞcie nie moĪna zauwaĪaü jedynie pozytywnych aspektów posiadania na swoim terenie przedsiĊbiorstw z udziaáem kapitaáu zagranicznego. WaĪny warunek, jaki
musi zostaü speániony, to moĪliwoĞci adaptacyjne regionu lub kraju, w tym zdolnoĞü do
zaspokajania popytu inwestorów czy dogodne warunki do nawiązania kooperacji. Gdy
zabraknie wyĪej wymienionych warunków, efekty mnoĪnikowe wystąpią poza granicami kraju, zatem nie bĊdą miaáy wiĊkszego wpáywu na krajowy czy regionalny wzrost
gospodarczy.
Poza efektami pozytywnymi mogą ujawniü siĊ takĪe efekty negatywne. WystĊpują
one przede wszystkim wtedy, gdy:
y gáównym Ĩródáem zaopatrzenia inwestorów zagranicznych staje siĊ import, zamiast
dostaw z rynku miejscowego;
y w wyniku silnej konkurencji dochodzi do wypierania lokalnych ﬁrm z rynku (substytucja miejscowej produkcji) [Witkowska 2000].
NaleĪy takĪe pamiĊtaü, iĪ przedsiĊbiorstwo z udziaáem kapitaáu zagranicznego jest
czĊĞcią zinternalizowanej (globalnej) sieci, stanowiąc najczĊĞciej oddziaá lub ﬁliĊ korporacji miĊdzynarodowej. Wynika z tego wyjątkowa wraĪliwoĞü tychĪe przedsiĊbiorstw na
Ğwiatową sytuacjĊ gospodarczą – w przypadku kryzysu Ğwiatowego lub w kraju jednostki
macierzystej skutki odczuwalne są takĪe w krajach przyjmujących inwestycjĊ i najczĊOeconomia 9 (1) 2010
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Ğciej jest to likwidacja dziaáalnoĞci oddziaáu2. Ponadto, z internalizacji produkcji wynikają moĪliwoĞci omijania páacenia podatków w kraju o mniej korzystnym systemie
podatkowym, co stanowi utratĊ potencjalnych wpáywów do budĪetu.

WYBRANE ZACHOWANIA RYNKOWE PRZEDSIĉBIORSTW ZKZ
W WOJ. WARMIēSKO-MAZURSKIM
W niniejszym artykule poddano analizie dane obrazujące ksztaátowanie siĊ wysokoĞci nakáadów inwestycyjnych, a takĪe tendencji do importowania oraz eksportowania
wykazywanej przez przedsiĊbiorstwa z udziaáem kapitaáu zagranicznego zarejestrowane w woj. warmiĔsko-mazurskim. Zgodnie z rejestrem REGON, w województwie tym
liczba przedsiĊbiorstw ZKZ systematycznie wzrastaáa, osiągając w 2005 r. liczbĊ 872
jednostek. Rejestr ten ma jednakĪe znaczną wadĊ – o ile kaĪde nowo powstaáe przedsiĊbiorstwo musi siĊ w nim zarejestrowaü, o tyle nie kaĪde podejmuje wysiáek, aby zostaü
wypisanym, wiĊc liczba ta moĪe byü zawyĪona. Urząd Statystyczny w Olsztynie corocznie kieruje do tych przedsiĊbiorstw (oraz losowo wybranej grupy przedsiĊbiorstw
widniejących w REGON, ale niewykazujących kapitaáu zagranicznego) formularz ZKZ.
Na odesáanie tego formularza decyduje siĊ co roku okoáo 300 przedsiĊbiorstw (tab. 1)
i taka teĪ liczba pojawia siĊ w opracowaniach GUS. Pracownicy olsztyĔskiego urzĊdu
statystycznego wyraĪają opiniĊ, iĪ najtrudniej uzyskaü zwrot ankiety od przedsiĊbiorstw
zatrudniających do 9 osób, zatem na potrzeby tego artykuáu przyjĊto zaáoĪenie, iĪ wĞród
respondentów znajdują siĊ przedsiĊbiorstwa zatrudniające powyĪej 9 osób. Ze wzglĊdu
na nieco zróĪnicowaną liczbĊ przedsiĊbiorstw w kaĪdy analizowanym roku dane zostaáy
przedstawione i porównane w przeliczeniu na liczbĊ podmiotów.
Tabela 1. LiczebnoĞü respondentów formularza ZKZ z woj. warmiĔsko-mazurskiego w latach
2000–2005
Table 1. Number of companies responding questionnaire from Warmia and Mazury region in
2000–2005
Rok
Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Liczba ZKZ wg REGON
Number of companies with
the share of foreign capital
according to REGON
682
725
753
784
823
872

Liczba respondentów
Number of respondents

%

270
287
296
287
278
268

40
40
39
37
34
31

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych z UrzĊdu Statystycznego w Olsztynie.
Source: Own studies based on data from Statistical Ofﬁce in Olsztyn.

2

Dla przykáadu: w wyniku problemów ﬁnansowych w grupie Schieder zlikwidowano oddziaáy
w innych krajach, m.in. w Polsce szacowano utratĊ 9 tysiĊcy miejsc pracy.
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PrzedsiĊbiorstwa ZKZ dziaáające w woj. warmiĔsko-mazurskim potwierdzają wnioski
z ekspertyzy W. Dziemianowicza odnoĞnie do poniesionych nakáadów inwestycyjnych.
Zaprezentowane w tabeli 2 dane pokazują Ğrednią wartoĞü nakáadów inwestycyjnych
w przeliczeniu na analizowane przedsiĊbiorstwo ZKZ zatrudniające powyĪej 9 pracowników i Ğrednią wartoĞü nakáadów ponoszonych przez wszystkie podmioty gospodarcze
dziaáające w woj. warmiĔsko-mazurskim (równieĪ zatrudniające powyĪej 9 pracowników). Pierwszą zauwaĪalną kwestią jest ogromna róĪnica w skali ponoszonych nakáadów.
W 2003 r. Ğrednia dla województwa stanowiáa 29% nakáadów poniesionych przez ZKZ,
w 2004 r. – 19%, a w 2005 r. zaledwie 9%. Drugą kwestią jest róĪna tendencja ksztaátowania siĊ tych wydatków w poszczególnych latach. W przypadku ZKZ drastyczny spadek w nakáadach nastąpiá w latach 2001 i 2003, co moĪna przypisaü wpáywowi kryzysu
na rynku europejskim (stąd pochodzi wiĊkszoĞü inwestorów) oraz amerykaĔskim. Z kolei
od momentu wejĞcia Polski do struktur Unii Europejskiej wartoĞü nakáadów wzrosáa ponaddwukrotnie, podczas gdy Ğrednia dla województwa ulegáa obniĪeniu.
Tabela 2. Nakáady inwestycyjne poniesione w latach 2000–2005 przez przedsiĊbiorstwa zarejestrowane w woj. warmiĔsko-mazurskim
Table 2. Capital expenditures paid in 2000–2005 by companies registered in Warmia and Mazury
region

Rok
Year

ĝrednie nakáady inwestycyjne ponoszone
przez przedsiĊbiorstwo ZKZ
zatrudniające powyĪej 9 pracowników [zá]
Average capital expenditures paid by
companies with the share of foreign capital
employing over 9 workers [PLN]

2000

1 565 600

bd

2001

887 331

bd

2002

1 269 476

bd

2003

883 477

254 823

2004

1 353 853

260 001

2005

2 803 433

249 506

ħródáo:
Source:

ĝrednie nakáady inwestycyjne ponoszone
przez kaĪde przedsiĊbiorstwo
zatrudniające powyĪej 9 pracowników[zá]
Average capital expenditures
paid by every company employing
over 9 workers [PLN]

Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS i UrzĊdu Statystycznego w Olsztynie.
Own studies based on data from Central Statistical Ofﬁce and Statistical Ofﬁce in Olsztyn.

Tak znaczne nakáady inwestycyjne mogą wiązaü siĊ z silnymi efektami mnoĪnikowymi. JednakĪe dane dotyczące strategii zaopatrzeniowej Ğwiadczą o tym, Īe w bardzo duĪym stopniu efekty te są odczuwane poza granicami Polski. W latach 2000–2005
udziaá jednostek deklarujących dokonywanie importu stanowiá okoáo 35% (najniĪszy byá
w 2005 r. – 29%, najwyĪszy w 2002 r. – 37%). WĞród importowanych dóbr najwiĊkszy udziaá przypadaá surowcom, materiaáom oraz póáfabrykatom na cele produkcyjne
(ok. 70%) oraz towarom przeznaczonym do sprzedaĪy (rys. 1).
W przypadku tej drugiej grupy udziaá w imporcie ogóáem systematycznie wzrastaá od
15% w 2000 r. do 32% w 2005 r. Warto tu zaznaczyü, iĪ gáównymi importerami byáy przedsiĊbiorstwa z branĪy przemysáowej (sekcja D w PKD) i to im przypada okoáo 90% wartoĞci sprowadzanych dóbr. Wynikającą stąd strukturĊ importu przedstawiono na rysunku 1.
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2005
2004

66%
68%

32%
25%

3%
7%

2003

73%

19%

8%

2002

74%

17%

9%

2001

70%

17%

2000

70%

15%

13%
15%

surowce, materiały i półfabrykaty/raw materials, material and semifinished products
towary na sprzedaż/merchandise
pozostałe/others

Rys. 1.
Fig. 1.
ħródáo:
Source:

Udziaá procentowy róĪnych dóbr w imporcie dokonywanym przez przedsiĊbiorstwa ZKZ
w woj. warmiĔsko-mazurskim w latach 2000–2005
Share of various goods in total imported by companies with the share of foreign capital in
Warmia and Mazury Region in 2000–2005
Opracowanie wáasne na podstawie danych z UrzĊdu Statystycznego w Olsztynie.
Own studies based on data from Statistical Ofﬁce in Olsztyn.

Bardzo interesująca jest takĪe tendencja zmian wartoĞci importu w czasie. WartoĞü
ta zostaáa przedstawiona wzglĊdem liczby spóáek, które w danym roku zadeklarowaáy
dokonywanie importu (rys. 2). Tendencja ta wydaje siĊ byü zupeánie niezaleĪna od Ğredniego w danym roku kursu euro i dolara wzglĊdem záotego, gdyĪ w 2001 r. záoty byá
najmocniejszy w badanym okresie3, co powinno przeáoĪyü siĊ na wzrost importu. Jak
przedstawiono na rysunku 2, rok ten w przypadku ZKZ charakteryzowaá siĊ gwaátownym
spadkiem importu – o 50% w stosunku do roku ubiegáego. Gwaátowny spadek w 2001 r.
moĪna z kolei táumaczyü ówczesną sytuacją na rynkach Ğwiatowych – rozwój gospodarki
amerykaĔskiej ulegá wiĊkszemu spowolnieniu niĪ zakáadano, Japonia znalazáa siĊ w stanie recesji, a gospodarki krajów naleĪących do UE wyraĨnie zwolniáy tempo rozwoju.
Towarzyszyá temu niski popyt wewnĊtrzny w UE, w tym zmniejszenie popytu na dobra
produkowane w Polsce. Zjawisko to wyraĨnie daáo siĊ odczuü w znacznym zmniejszeniu
obrotów handlu zagranicznego z Niemcami, które mają udziaáy w najwiĊkszej liczbie
ZKZ zarejestrowanych w woj. warmiĔsko-mazurskim.
Zastanawiając siĊ nad potencjalnym wpáywem ZKZ na wzrost gospodarczy nie moĪna
pominąü udziaáu tych przedsiĊbiorstw w eksporcie. Jak pokazują dane dla woj. warmiĔsko-mazurskiego, w analizowanym okresie wartoĞü eksportu wyrobów, towarów i usáug
systematycznie wzrastaáa. NajwiĊkszy udziaá przypadaá eksportowi wyrobów (Ğrednio
27%), nastĊpnie usáug (Ğrednio 13%). Towary byáy eksportowane od 2004 r. Warto zauwaĪyü, iĪ saldo obrotów handlu zagranicznego prowadzonego przez warmiĔsko-mazurskie ZKZ w badanym okresie byáo caáy czas dodatnie (np. w roku 2005 r. wartoĞü
eksportu ponaddwukrotnie przewyĪszyáa wartoĞü importu).

3

Wedáug Ğrednich kursów rocznych obliczanych przez Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl z dn.
11.03.2009 r.
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PrzeciĊtna wartoĞü importu i eksportu dokonywanego przez przedsiĊbiorstwa ZKZ
w woj. warmiĔsko-mazurskim w latach 2000–2005
Average value of goods and services imported and exported by the companies with the
share of foreign capital in Warmia and Mazury region in 2000–2005
Opracowanie wáasne.
Own studies.

PODSUMOWANIE
Dziaáaniom podejmowanym przez przedsiĊbiorstwa towarzyszy wiele efektów mnoĪnikowych. Wydatkowanie Ğrodków na inwestycje oznacza zgáaszanie popytu na dobra inwestycyjne, co powoduje wzrost dochodów u dostawców owych dóbr, który moĪe staü siĊ
impulsem do wzrostu produkcji i zatrudnienia w sektorze dóbr inwestycyjnych. ZwiĊkszenie dochodów ludnoĞci przekáada siĊ na wzrost popytu na dobra konsumpcyjne, wywoáując efekty mnoĪnikowe w sektorze produkującym owe dobra. Podobny mechanizm
dziaáa w przypadku powstawania powiązaĔ z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi przedsiĊbiorstwami (efekty zaopatrzeniowe). Z dokonanej analizy dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw
zarejestrowanych w woj. warmiĔsko-mazurskim wynika, iĪ przedsiĊbiorstwa z udziaáem
kapitaáu zagranicznego ponoszą relatywnie wysokie nakáady inwestycyjne. Wywoáują one
takĪe wiele efektów mnoĪnikowych typu zaopatrzeniowego i dochodowego, zatem ich
dziaáalnoĞü moĪe stanowiü szansĊ rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur. JednakĪe czĊĞü
tych efektów przejmowana jest przez podmioty dziaáające poza granicami naszego kraju,
poniewaĪ co trzecie przedsiĊbiorstwo ZKZ zadeklarowaáo import. Importerami w najwiĊkszym stopniu są przedsiĊbiorstwa z branĪy przemysáowej, które sprowadzają gáównie
surowce, materiaáy i póáfabrykaty przeznaczone na cele produkcyjne. JednoczeĞnie przedsiĊbiorstwa ZKZ byáy zaangaĪowane w eksport, gáównie swoich wyrobów, a saldo handlu
zagranicznego wykazywaáo wartoĞü dodatnią. W związku z tym moĪna przypuszczaü, iĪ
zachowania z zakresu wymiany miĊdzynarodowej stwarzają realne szanse pozytywnego
wpáywu na wzrost gospodarczy województwa. Niestety, silnym ograniczeniem dla rozszerzenia analizy na nastĊpne lata jest brak moĪliwoĞci dostĊpu do danych statystycznych
obrazujących przedstawione zjawisko w skali regionalnej. JednakĪe przedstawione w niniejszych artykule informacje pozwalają na naszkicowanie szans, jakie uzyskuje województwo dziĊki wybranym zachowaniom rynkowym inwestorów zagranicznych.
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OPPORTUNITIES FOR REGIONAL ECONOMIC GROWTH
ON THE BACKGROUND OF SUPPLY-TRADING STRATEGY
OF COMPANIES WITH THE SHARE OF FOREIGN CAPITAL
(IN WARMIA AND MAZURY REGION)
Abstract. Achieving welfare demands economic growth, which is stimulated by the
activities leading to production increase. Foreign direct investment can be considered as
one of the capital source and it results in setting up companies with the share of foreign
capital. This article focuses on presentation of chances for economic growth resulting from
speciﬁc market behaviour of FDI companies operating in Warmia and Mazury region, i.e.
their investment inputs and supply-trading strategy. As the result of conducted analysis
using unique data from statistical ofﬁce, the particular picture emerged: this type of
companies usually incured above average capital expenditures. Although these companies
often supplied their factories abroad, the negative results of import were compensated to a
certain degree by export, which value exceeded the value of import.
Key words: company with the share of foreign capital, supply-trading strategy, capital
expenditures
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