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Uzasadnienie wyboru tematu

Wybierając temat rozprawy doktorskiej Autorka miała na uwadze trzy przesłanki. 

Pierwsza z nich to wewnętrzna chęć zgłębiania wiedzy o świecie. Druga przesłanka to 

implikacyjny wymiar zagadnień związanych z innowacyjnością, natomiast do trzeciej grupy 

zalicza się ekonomiczny aspekt globalizacji i przemian międzynarodowych.

Autorka określiła pierwszą przesłankę, jako wewnętrzną potrzebę i chęć 

zgłębiania wiedzy o świecie. To właśnie z ciekawości otaczającego nas świata wyłoniło się 

zainteresowanie Chinami oraz całym regionem Azji południowo-wschodniej. Od ponad 15 lat 

Autorka zgłębia zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z Chinami. We wcześniejszych 

latach Autorka rozwijała program wymiany studentów między Polską, a Chinami.

Druga przesłanka to implikacyjny charakter innowacji, która jest nieodzownym 

elementem postępu, w każdym wymiarze tego słowa. Takie zagadnienia jak innowacja, postęp 

technologiczny, działalność R&D mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i 

rozwoju dobrobytu społecznego. Każdy z wymienionych elementów ma bezpośredni wpływ 

na pozycję konkurencyjną nie tylko przedsiębiorstw, regionów, sektorów gospodarki, ale 

także całych krajów.

Rolę i znaczenie innowacji w Polsce określają praktycznie wszystkie raporty, 

opracowania i plany strategiczne. Zagadnienia dotyczące innowacji, zajmowały kluczowe 

miejsce w raporcie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju” z 2013 roku przygotowanym za rządów premiera Donalda Tuska. W 2017 

roku został przyjęty dokument „Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Również w 

„ Narodowym Planie Odbudowy ”, opublikowanym w lutym 2021 roku wielokrotnie 

podkreślono rolę innowacji w dalszym wzroście gospodarczym Polski. Na poziomie Unii 

Europejskiej innowacja była kluczowym elementem w programie „Horyzont 2020”, a 

następnie dalej znajduje główne miejsce w strategii „Open Innovation, Open Science, Open to 

the World\ Powyższe przykłady pokazują rolę i znaczenie innowacji na poziomie Unii 

Europejskiej, Polski jak i przedsiębiorstwa. Zapewne kolejne lata będą przynosić zmiany w 

zakresie celów polityki innowacji czy badań naukowych, lecz bez wątpienia samo znaczenie 

innowacji, postępu technologicznego oraz ich strategiczna rola w globalnej polityce 

przedsiębiorstw, państw czy instytucji umocni się.

Trzecia przesłanka skłaniająca do napisania niniejszej dysertacji to ekonomiczny 

aspekt globalizacji i przemian międzynarodowych. Z jednej strony działalność w skali 

międzynarodowej wymaga od organizacji konieczności dostosowania się do tendencji 
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i warunków globalnego otoczenia, z drugiej strony te same jednostki kształtują proces 

globalizacji. Można powiedzieć, że międzynarodowa integracja wymusza nowe powiązania 

ekonomiczne, gospodarcze, polityczne czy społeczne. W ramach kolejnego kroku rozwijają się 

inicjatywy badawczo-rozwojowe oraz działalność naukowa. Handel zagraniczny oraz 

inwestycje bezpośrednie traktuje się jako kanał transferu wiedzy, dzięki któremu następuje 

przepływ know-how, doświadczenia między krajami (Marcusa 2004, s. 7, s. 10-12; Kochel, 

2012, s. 509). Również Jakubiak (2002, s. 43) zauważa, że jednym z ważniejszych efektów 

zewnętrznych przyjmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dalej BIZ) jest 

zwiększenie produktywności w dziale. Dzięki międzynarodowemu transferowi technologii 

wzrasta produktywność, szczególnie w dziale zaawansowanych technologii (Pietrobelliego, 

Soete, Xiaolan, 2011, s. 1210-1212). Inne badania dowodzą, że to właśnie najbardziej 

produktywne przedsiębiorstwa dokonują ekspansji zagranicznej w postaci BIZ. Mniej 

produktywne rozszerzają swoją działalność przez eksport. Udowodniono, że BIZ istnieją, 

ponieważ silne przedsiębiorstwa posiadają aktywa, którymi chcą dokonywać ekspansji na 

rynkach zagranicznych (Dunning, 1973, 289-301; Markusen 2002, s. 12-17).

Cel pracy, hipotezy badawcze i cele cząstkowe

Celem pracy jest określenie, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne z kapitałem 

chińskim w Polsce charakteryzują się innowacyjnością. W ramach realizacji tak postawionego 

celu, sformułowano główną hipotezę badawczą sprowadzającą się do twierdzenia, 

że bezpośrednie inwestycje zagraniczne z kapitałem chińskim w Polsce charakteryzują 

się relatywnie niskim stopniem innowacyjności, a wytwarzane dobra i usługi mają charakter 

odtwórczy (imitacyjny), przez co w relatywnie małym stopniu przyczyniają się do wzrostu 

innowacyjności Polski. W weryfikacji hipotezy badawczej pomogą dwie hipotezy pomocnicze. 

Hipoteza pomocnicza 1 to: Nowy Jedwabny Szlak (dalej NJS) ma wpływ na rozwój 

innowacyjnych inwestycji chińskich w Polsce. Hipoteza pomocnicza 2 brzmi: innowacyjność 

inwestycji z kapitałem chińskim jest powiązana z działem, w którym funkcjonują.

Po określeniu hipotez postawiono następujące cele cząstkowe:

• Weryfikacja oraz próba oceny dorobku teoretycznego i metodycznego w obszarze 

innowacyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

• Identyfikacja procesów kształtujących innowacyjność bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych.
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Określenie efektów zewnętrznych wynikających z bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych.

Identyfikacja innowacyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce.

Empiryczna weryfikacja rodzajów innowacji występujących wraz z napływem 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Określenie rodzaju innowacji: produktowa (usługi), procesowa, marketingowa, 

organizacyjna w kontekście inwestycji chińskich w Polsce.

Struktura pracy doktorskiej

Konstrukcja dysertacji doktorskiej składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz 

zakończenia. Całość jest podporządkowana realizacji zakładanych celów dysertacji. Praca ma 

charakter teoretyczno-empiryczny. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter teoretyczny, 

następne dwa weryfikują podstawy teoretyczne przez działania empiryczne.

Pierwszy rozdział skupia się na określeniu kluczowej definicji bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych oraz odróżnia je od inwestycji portfelowych. Następnie omówione zostają 

podmioty tworzące inwestycje zagraniczne. Kolejnym punktem rozdziału jest określenie 

czynników lokalizacji inwestycji zagranicznych, aby przejść do teoretycznych aspektów BIZ 

w ujęciu makro i mikroekonomicznym.

Drugi rozdział w całości poświęcony jest zagadnieniom związanymi z innowacyjnością. 

Autorka rozpoczyna rozdział od omówienia różnych definicji oraz wybrania tej właściwej, 

którą wykorzystuje w dalszych badaniach. Kolejnym punktem omówionym w rozdziale są 

determinanty działalności innowacyjnej. Ważnym punktem w dysertacji doktorskiej jest 

określenie BIZ jako czynnika kształtującego innowacyjność poprzez omówienie takich 

zagadnień, jak: międzynarodowy transfer technologii, działalność badawczo-rozwojowa czy 

dyfuzja innowacji jako proces rozprzestrzeniania się innowacji. Rozdział kończą informacje 

dotyczące obecnie prowadzonej polityki innowacyjnej w Polsce.

Trzeci rozdział ma wymiar metodyczny i empiryczny. Zaprezentowano w nim zarys 

metodyczny badań nad innowacyjnością bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Autorka 

najpierw przedstawia metody, a następnie mierniki badania działalności innowacyjnej. 

Kluczowym dla tego rozdziału, jak i całej pracy, jest punkt poświęcony projektowaniu badań 

nad działalnością innowacyjną bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gdzie Autorka podaje 

autorską metodę opartą na triangulacji. Empiryczna część rozdziału dotyczy identyfikacji
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podmiotów z kapitałem chińskim w Polsce, ale również dezinwestycji w Polsce. Na koniec 

opisano Nowy Jedwabny Szlak jako determinantę rozwoju chińskich BIZ na terenie Polski.

Czwarty rozdział poświęcony jest empirycznej weryfikacji głównej hipotezy badawczej 

oraz hipotezom pomocniczym. W tym celu zrealizowano badania w okresie marzec 2019 - 

kwiecień 2020. W ramach badań przeprowadzono wywiad z ekspertami oraz opisano 

rozbudowane studium przypadków z czterema chińskimi przedsiębiorstwami. Kolejną częścią 

badań było przeprowadzenie ankiety odnośnie innowacyjności inwestycji z kapitałem 

chińskim w Polsce, zebranie danych oraz przeprowadzenie badań statystycznych, których 

narzędziem jest analiza korelacji Spearmana. Każda z metod badawczych ma podane wyniki, 

które jednocześnie weryfikują hipotezę główną lub hipotezy pomocnicze.

Rozprawę zamyka zakończenie, które zawiera najważniejsze wnioski z pracy.

Metodyka badań

Wybór metodyki części badawczej w dysertacji doktorskiej był uzależniony od 

postawionych celów oraz hipotezy badawczej. Dalej przedstawiono proces projektowania 

badań nad działalnością innowacyjną bezpośrednich inwestycji z kapitałem chińskim. Proces 

składa się z 6 etapów przedstawionych poniżej na Schemacie 1.

Przeprowadzenie badań nad innowacyjnością inwestycji zagranicznych wymaga 

usystematyzowania definicji, tak aby wszyscy interesariusze biorący udział w badaniu, a także 

osoby będące jego odbiorcami tak samo rozumieli istotę zagadnienia. Za innowację w 

niniejszej dysertacji doktorskiej uważa się każdą istotną zmianę posiadającą walor nowości 
dla przedsiębiorstwa, z pominięciem zmian mało istotnych lub nie posiadających 

wystarczającego stopnia nowości. Ważne jest, aby zmiana została wprowadzona w życie 

w postaci zastosowania jej w organizacji, implementacji do produktu i usługi (zmiana nie 

może zostać na płaszczyźnie planu czy projektu). Niniejsza praca będzie analizować 

innowację produktową, procesową, organizacyjną i marketingową.
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Schemat 1 Proces projektowania badań nad innowacyjnością bezpośrednich inwestycji 
chińskich w Polsce

Etap 1: Określenie hipotezy badawczej i hipotez pomocniczych
Etap 2: Określenie celu pracy i celów cząstkowych

Etap 3: Określenie pojęcia innowacji
Etap 4: Określenie definicji BIZ w kontekście dysertacji

Etap 5: Weryfikacja metod i mierników
Etap 6: Konstruowanie własnych badań nad innowacyjnością BIZ

Źródło: Opracowanie własne

Również przyjęcie definicji bezpośrednich inwestycji jest niezbędne do określenia 

zakresu badań nad innowacyjnością inwestycji z kapitałem zagranicznym. Za definicję do 

badań przyjęto: bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako inwestycje lokowane przez 

rezydenta jednego kraju z zamiarem prowadzenia długotrwałej, kontrolowanej 

działalności gospodarczej w innym kraju, która zostaje osiągnięta przez uzyskanie 

minimalnie 10% udziałów (akcji). W ramach inwestycji następuje międzynarodowy 

transfer kapitału, wiedzy organizacyjnej i technicznej. Bezpośredni inwestor to osoba 

fizyczna, prawna lub grupa osób prawnych, która jest rezydentem innego kraju i ma 

znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.
Schemat 2 prezentuje proces konstruowania własnych badań empirycznych, który składa 

się z 5 etapów.
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Schemat 2 Proces konstruowania własnych badań empirycznych

Etap 1: Identyfikacja podmiotów do badania
Etap 2: Wybór metod i opracowanie narzędzi do gromadzenia danych. Metody: wywiad z ekspertami, case studies, ankieta, analiza statystyczna

Etap 3: Gromadzenie danych
Etap 4: Analiza danych

Etap 5: Weryfikacja hipotezy badawczej i przedstawienie wniosków do badań
Źródło: Opracowanie własne

Badania empiryczne rozpoczyna Etap 1, czyli wybór podmiotów, które potencjalnie mogą 

wziąć udział w badaniu. W zakresie podmiotowym badanie zostało ukierunkowane na 

przedsiębiorstwa z kapitałem chińskim w Polsce. Na początku dobór odbywał się w sposób 

celowy. Ten etap prac badawczych to inaczej identyfikacja podmiotów zagranicznych 

z kapitałem chińskim w Polsce. W celu wyłonienia BIZ korzystano z opracowań PAIH, bazy 

KRS, stron Specjalnych Stref Ekonomicznych, Think-Thanków, analizy działowych stron 

internetowych oraz bezpośrednich rozmów ze wskazanymi w pracy doktorskiej osobami. 

Jednoznaczne stwierdzenie liczby podmiotów w kapitałem chińskim w Polsce nie jest 

jednoznaczna. GUS w raporcie Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem 

zagranicznym w 2017 roku (publikacja z 2019 roku) podaje 524 przedsiębiorstw z kapitałem 

chińskim w Polsce, a w 2018 roku uwzględnionych było 713 podmiotów (publikacja z roku 

2020). Bazowanie na takiej liczbie podmiotów jako wielkość populacji do obliczenia 

minimalnej wielkości próby przedsiębiorstw jest nierealistyczne, ponieważ:

- Z jednej strony rozpoczynając badania Autorka mogła bazować na publikacji GUS za 

2017 rok, która uwzględnia liczbę 524 przedsiębiorstw z kapitałem chińskim. Z drugiej strony, 

w badaniu case studies i ankietach uwzględniono przedsiębiorstwa zarejestrowane po 2017 

roku (TCL Research Europe, ByteDance, Bafang Electric, Honreck Electronics Tradin).
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- Cześć chińskich przedsiębiorstw początkowo koordynuje swoją działalność w Polsce 

z uwzględnieniem spółek zarejestrowanych w krajach Beneluksu lub innych europejskich 

państwach. W danych GUS takie firmy nie figurują jako „chińskie”. Taka sytuacja miała 

miejsce w przypadku TCL Research Europe, która początkowo prowadziła swoją działalność 

za pośrednictwem spółki z Belgii.

- Inna sytuacja utrudniająca identyfikację kraju realnego inwestora to fuzje i przejęcia. 

W 2018 roku portugalska firma EDP Renewables został przejęty przez China Three Gorges - 

przedsiębiorstwo również nie widniało w danych GUS, jako firma chińska, a jest uwzględniona 

w badaniach. Podobny przypadek wystąpił z Nexteer Automotive uwzględnionym w case 

study. Zmiana kraju pochodzenia kapitału zagranicznego nie należy do rzadkości, a wręcz 

można powiedzieć, że jest jedną z charakterystycznych zjawisk przy badaniu inwestycji 

zagranicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty zrezygnowano z ustalenia minimalnej próby 

badawczej. Niemniej, podjęto działania zmierzające do jak najszerszego dotarcia z 

kwestionariuszem badania do grupy docelowej, a co za tym idzie - wykonania badania 

możliwie wyczerpującego. Dużą wartością było dotarcie do osób odpowiedzialnych za decyzję 

o wdrożeniu innowacji - CEO, Dyrektorów generalnych, VP odpowiedzialnych za innowację.

W Etapie 2 procesu projektowania badań nad innowacyjnością wybrano cztery metody 

badawcze: wywiad z ekspertami, case studies, ankieta, analiza statystyczna.

Pierwszą zastosowaną metodą badawczą jest wywiad z ekspertami. Na potrzeby 

realizacji wywiadu przygotowano krótki kwestionariusz zawierający pytania powiązane 

z celem i zakresem niniejszej dysertacji doktorskiej. Na początku kwestionariusza znajduje się 

tytuł, charakterystyka eksperta oraz powiązanie z organizacją, a następnie 10 pytań otwartych, 

które zadano uczestnikom badania. Tak przygotowany kwestionariusz ma odpowiadać na 

potrzeby wywiadu swobodnego. Wywiady były realizowane w marcu i kwietniu 2019 roku 

i w efekcie opublikowano rozmowy z 8 ekspertami.

Drugą częścią badań empirycznych jest analiza w ramach case study. Metoda polega 

na dokładnym studium przypadków z dużą złożonością wewnętrzną oraz uwzględnieniem 

powiązań z otoczeniem. W case study wykorzystano dane i informacje z wielu źródeł 

(dokumenty, doniesienia prasowe, wywiad bezpośredni). W badaniu przypadku zostały 

uwzględnione 4 przedsiębiorstwa: TCL Operation Europe, Nexteer Automotive, Fabryka 

Łożysk Tocznych w Kraśniku, LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli. Część badawcza 
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poświęcona case study odbyła się w miesiącach październik - grudzień 2019 roku. Dobór 

próby miał charakter celowy.

Ankieta to trzecia metoda badawcza. Narzędzie badawcze zawierało 29 pytań i 

zostało sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskim i chińskim. Finalnie otrzymano 

zwrot z 24 przedsiębiorstw na skontaktowanych 150 przedsiębiorstw z autorskiej bazy 

danych oraz innych przedsiębiorstw, które były zrzeszone w NGO i chińskich Think Thankach. 

Badanie ankietowe było przeprowadzane w okresie luty-kwiecień 2020. Wśród dostępnych na 

rynku instrumentów przeznaczonych do wykonywania badań techniką CAWI, wybrano 

Google Forms jako narzędzie do wykonania autorskiego badania. W celu dalszej analizy 

danych, wyniki badania wyeksportowano z narzędzia ankietowego Google Forms, do pliku w 

formacie xlsx w celu użycia Microsoft Excel i Spyder, a następne zastosowano biblioteki 

statystyczne w języku Python.

Dobór próby w ankiecie miał charakter celowo-losowy. Celowy, ponieważ stworzono 

bazę firm i te podmioty kontaktowano e-mailowo oraz przez LinkedIn, a losowy ze względu 

na to, że część zwrotów pochodziło od przedsiębiorstw nie uwzględnionych w bazie. 

Wiadomości o badaniu była rozsyłana za pomocą LinedIn oraz organizacji wspierających 

działalność firm chińskich w Polsce: Polsko Chińskiej Radzie Biznesu, SinoCham - Polsko 

Chińska Główna Izba Gospodarcza, Warszawska Izba Gospodarcza oraz China-Europe 

Association for Technical Economic Cooperation.

Czwarta metoda badawcza to analiza statystyczna. W związku z charakterystyką 

danych (brak rozkładu normalnego) z ankiety zostały zastosowane testy nieparametryczne. 

Podstawowe wskaźniki statystyczne policzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostały 

obliczone statystyki jakościowe oraz ilościowe (średnia, odchylenie standardowe, zakres 

wartości minimalnej i maksymalnej) dla zmiennych w ankiecie. W drugim etapie sprawdzono 

czy badane przedsiębiorstwa istotnie różnicują się parametrami zmiennych 

kwestionariuszowych z zastosowaniem nieparametrycznego testu ChiA2. W wynikach testu 

ChiA2 podano i zinterpretowano wartość p. Ostatnim etapem badawczym było oszacowanie 

korelacji zmiennych w celu określenia kierunku i siły wpływu z zastosowaniem analizy 

korelacji Spearmana.

Wyniki przeprowadzonych badań
Pierwszym etapem własnych badań empirycznych była identyfikacja podmiotów do 

badań i ich weryfikacja. Samo ich poszukiwanie było długim i żmudnym procesem. Jako 
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podsumowanie Autorka wyszczególnia 5 faktycznych rodzajów zaangażowania kapitału 

chińskiego widocznego w Polsce. Mowa o:

1. Greenfield - najcenniejszy typ inwestycji dla Polski. Chińczycy wybierają często Polskę 

m.in. ze względu na usprawnienie własnego łańcucha dostaw do finalnego dostawcy. 

Mowa tutaj o szybszym czasie dotarcia do klienta, ominięciu procedur celnych oraz 

prowadzeniu działalności bezpośrednio na rynku UE. Do tej grupy zalicza się m.in. Hongbo 

Clean Energy, Nuctech, Chunxing Poland Sp.z o.o.

2. Fuzje i przejęcia (M&A) - typowe działanie nastawione na pozyskanie wiedzy, własności 

intelektualnych, marek zagranicznych przedsiębiorstw. Tego typu inwestycji jest 
najwięcej w Polsce. Mowa tutaj o takich o takich inwestycjach jak: Fabryce Łożysk 

Tocznych Kraśnik, LiuGong Dressta Machinery czy przejęcie przez GLP Group centrów 

logistycznych od Goodman Group.

3. Zaangażowanie jako podwykonawcy dużych projektów infrastrukturalnych lub 

tworzenie konsorcjum z polskimi przedsiębiorstwami. Do szczególnej grupy inwestycji 

cieszących się uwagą Chińczyków zalicza się projekty energetyczne i infrastrukturalne 

(Turcsanyi, 2016, s. 712-713, Kizekova 2018 s. 38-42), jednak, póki co skutki takich 

działań nie przynoszą wymiernych skutków.

4. Zaangażowanie w sektor finansowy - bardzo często Chińczycy przez „inwestycje” 

rozumieją finansowanie inwestycji własnym kapitałem. Z tego względu warto 

wyszczególnić w tej grupie banki i instytucje finansowe. W Polsce działa m.in. Bank of 

China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, 

Haitong Bank i Bank Millenium. Oprócz tego można zauważyć aktywność funduszy np. 

CEE Equity Partners Ltd.

Badania teoretyczne i empiryczne prowadzone w niniejszej dysertacji doktorskiej 
miały zweryfikować główną hipotezę badawczą: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

z kapitałem chińskim w Polsce charakteryzują się relatywnie niskim stopniem innowacyjności, 

a wytwarzane dobra i usługi mają charakter odtwórczy (imitacyjny), przez co w relatywnie 

małym stopniu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności Polski. Finalnie hipoteza została 

zweryfikowana negatywnie. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że większa część 

przedsiębiorstw z kapitałem chińskim prowadzi działalność innowacyjną, a wytwarzane dobra 

i usługi charakteryzują się innowacyjnością na skalę świata, Polski lub przedsiębiorstwa. 

Innymi słowy, dobra i usługi wytwarzane w przedsiębiorstwach z kapitałem chińskim w Polsce 

są innowacyjne w nawiązaniu do przyjętej skali i rodzaju innowacji.
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Negatywnej weryfikacji głównej hipotezy badawczej dokonało większość ekspertów 

z zakresu ekonomii i relacji gospodarczych biorących udział w wywiadzie. Osoby te często 

podkreślały makro uwarunkowania Chin do tworzenia innowacji na skalę świata. Mowa tutaj 

o prawie nieograniczonych środkach finansowania na innowacje i działalność badawczo- 

rozwojową, potencjale intelektualnym oraz zasobach ludzkich kształconych w kierunku 

tworzenia innowacji. Chiny pretendują do bycia postrzeganymi jako mocarstwo 

technologiczne, tym samym chcą wyprzedzić takie kraje jak USA, Niemcy, Japonia. Kolejną 

kwestią, która potwierdza chęć osiągnięcia hegemonii technologicznej na globalnym rynku jest 

konsekwentna realizacja strategii Made in China 2025, która zakłada dwa główne czynniki 

wzrostu gospodarczego: wiedzę i innowację. Patrząc z perspektywy roku 2021 można 

powiedzieć, że Państwo Środka pryncypialnie realizuje 3 filary strategii: 1) gruntowna 

transformacja w alokacji środków 2) szeroka komercjalizacja i rozpowszechnianie dostępnych 

technologii i innowacji w społeczeństwie 3) odkrywanie nowych produktów, usług oraz 

sposobów wytwarzania (nacisk na rozwój start-upów). Przedstawiona powyżej perspektywa 

makroekonomiczna daje szersze spektrum zrozumienia podejścia do rozwoju inwestycji 

chińskich nie tylko w Polsce ale i na świecie. Głównie ze względu na to, że cele zewnętrzne 

Chin np. realizowane w ramach polityki zagranicznej czy inwestycyjnej zawsze są 

podporządkowane celom wewnętrznym, a te są zdominowane przez strategię Made in China 

2025.

Tabela 1 przedstawia podsumowanie wybranych metryk innowacji. Jednocześnie jest

Tabela 1 Zestawienie 4 badanych przedsiębiorstw i cech pomiaru innowacyjności
to synteza zebranych informacji ze wszystkich analizowanych case studies.

Przedsiębiorstwo Rozmiar 
podmiotu 

gospodarczego

Działalność
R&D

Zatrudnienie 
w R&D

Współpraca 
uczelnie 
wyższe

Fundusze 
Unijne

TCL Research 
Europe

Średnie Tak 50 TAK NIE

Nexteer 
Automotive

Duże Tak 400 TAK NIE

FŁT Kraśnik S.A. Duże Tak 80 TAK TAK

LiuGong Dressta
Machinery

Duże Tak 50-70 TAK TAK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Negatywnej weryfikacji hipotezy głównej dokonano również na podstawie

4 przeprowadzonych case studies z działu produkcji (Nexteer Automotive, FŁT Kraśnik S.A, 
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LiuGong Dressta Machinery) oraz rozwoju oprogramowania (TCL Research Europe). Każde 

z przedsiębiorstw uwzględnione w badaniu jest egzemplifikacyjnym przykładem innowatora 

na skalę świata. Część produktów, usług lub oprogramowania wytwarzanych w badanych 

przedsiębiorstwach jest innowacją na skalę światową.

Do najważniejszych wniosków płynących z 4 case studies można zaliczyć:

1. Każda z analizowanych inwestycji ma wydzieloną komórkę poświęconą działalności 

badawczo-rozwojowej oraz prowadzi aktywne działania w celu planowania i wdrażania 

innowacji produktowych lub technologicznych.

2. Cechy wspólne dla 4 przedsiębiorstw z kapitałem chińskim to:

o prowadzenie prac R&D,

o przeznaczenie środków finansowych potrzebnych na wytworzenie innowacji,

o stałe, planowane wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, oparte na pracach 

badawczo-rozwoj owych,

o posiadanie w portfolio sprzedażowym kolejnych, innowacyjnych produktów, a w 

przypadku TCL Research Europe wzbogacanie produktów grupy TCL 

o rozwiązania technologiczne budujące przewagę konkurencyjną. Firmy 

produkcyjne w swoich profilu działalności mają szczególne miejsce dla rozwoju 

oprogramowania. Każda z nich zaznaczyła kluczową rolę w zakresie R&D nad 

oprogramowaniem.

o Wykorzystanie potencjału intelektualnego płynącego z wewnętrza organizacji 

Mowa tutaj m.in. o bardzo dobrym zarządzaniu wiedzą w organizacji, wymianie 

międzynarodowej pracowników, wspólnych projektach badawczych 

prowadzonych przez zespoły w różnych krajach czy licznych stażach 

pracowniczych.

o Aktywne pozyskanie wiedzy poza organizacją. Do takich działań można zaliczyć 

liczne współprace z uczelniami wyższymi, projekty badawcze z ośrodkami 

specjalistycznymi, korzystanie z usług konsultingowych firm doradczych).

3. W każdym z czterech przedsiębiorstw wytwarzana jest innowacja kategoryzowana jako 

innowacja światowa. Stopień nowości ma znaczenie nie tylko dla Polski. W większości 

wypadków innowacja ma charakter przyrostowy.

4. W związku z przynależnością do globalnego koncernu wiedza wytwarzana w Polsce 

jest internacjonalizowana i staje się częścią globalnego know-how chińskich 

podmiotów. Również polskie oddziały mogą liczyć na korzystanie z przepływu wiedzy 

w grupie kapitałowej i korzystać z doświadczeń innych podmiotów. Tak więc mamy 
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przykład dyfuzji wiedzy i umiejętności wewnątrz korporacji transnarodowej. Efekt 

spillover (z ang. rozprzestrzeniania) dotyka również dostawców usług i produktów 

kooperującymi z zagranicznymi podmiotami.

5. Z punktu widzenia wspierania inwestycji w Polsce każde z czterech przedsiębiorstw 

podkreśla rolę obecności Polski na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Część 

z badanych firm (TCL, LiuGong Dressta Machinery) podkreśla rolę NJS w dalszej 

budowie zaangażowania w naszym kraju.

Czytając powyższe wnioski płynące z case studies warto mieć na uwadze, że nie 

powinny być uogólniane na całą zbiorowość, a służą jedynie do przedstawienia uogólnień 

analitycznych w kontekście 4 zbadanych podmiotów.

Na podstawie zebranych danych w ankiecie oraz ich analizy można dokonać 

negatywnej weryfikacji głównej hipotezy badawczej: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

z kapitałem chińskim w Polsce charakteryzują się relatywnie niskim stopniem innowacyjności, 

a wytwarzane dobra i usługi mają charakter odtwórczy (imitacyjny), przez co w relatywnie 

małym stopniu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności Polski.

Tabela 2 Wprowadzenie na rynek nowego produktu, usługi lub znacząco 
zmodyfikowanie istniejących produktów lub usług w latach 2017-2019

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

Nie 11 46%

Tak 13 54%

ChiA2 (p) 0,04
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 3 Liczba nowych produktów, usług lub znacząco zmodyfikowanie istniejących 
produktów lub usług w latach 2017-2019 wśród przedsiębiorstw, które takie produkty

wprowadziło

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

1 2 15,4%

2-5 7 53,8%

6 i więcej 4 30,8%

ChiA2 (p) 0,01
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Tabela 4 Ocena poziomu innowacyjności nowych produktów, usług lub znacząco 
zmodyfikowanych już istniejących produktów lub usług wśród przedsiębiorstw, które 

taki produkt lub usługę wprowadziły
Odpowiedzi respondentów Lp. odpowiedzi % udział

Innowacja na skalę Polski 5 33%

Innowacja na skalę przedsiębiorstwa 4 27%

Innowacja na skalę świata 6 40%

ChiA2 (p) 0,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

W celu weryfikacji głównej hipotezy badawczej w badaniu ankietowym respondenci 

odpowiedzieli na trzy pytania, które charakteryzowały badaną innowacje:

1. Czy przedsiębiorstwo wytworzyło innowacje (tak lub nie),

2. Ile innowacji z danej kategorii wprowadziło przedsiębiorstwa (1, 2-5, 6 i więcej), 

3. Jaki był poziom innowacji? (nowość na skalę świata, kraju, przedsiębiorstwa).

Na podstawie zebranych danych w ankiecie przedstawiono najważniejsze wnioski 

odnośnie innowacji produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej.

Innowacja produktowa lub usługowa oraz istotne zmiany w istniejącym produkcie, 

usłudze były wprowadzone w 13 z 24 przedsiębiorstw, co stanowiło 54% badanych 

podmiotów. Jeśli przedsiębiorstwo decydowało się na wdrożenie tego typu innowacji, to 

zazwyczaj wprowadzano od 2 do 5 takich nowości (7 przedsiębiorstw) lub powyżej 

6 innowacji, co stanowiło 4 przedsiębiorstwa. Najwięcej tego typu zmian było na poziomie 

innowacji światowej (40% wszystkich nowości), a następnie na skalę Polski (33% 

wprowadzanych innowacji). Reszta dotyczyła zmian na poziomie przedsiębiorstwa - 33% 

wszystkich wprowadzonych (tabela 2 -4).

Tabela 5 Wprowadzenie na rynek nowego procesu lub znacząco zmieniającego 
istniejący w latach 2017-2019 wśród wszystkich badanych przedsiębiorstw

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

Nie 15 63%

Tak 8 33%

Tak, Nie 1 4%

ChiA2 (p) 0,001
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Tabela 6 Liczba procesów wprowadzonych lub znacząco zmodyfikowanych w latach 
2017-2019 wśród przedsiębiorstw, które takie procesy wprowadziło

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

1 0 0

2-5 5 50%

6 i więcej 5 50%

ChiA2 (p) 1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 7 Ocena poziomu innowacyjności procesów wprowadzonych lub znacząco
zmodyfikowanych wśród przedsiębiorstw, które takie procesy wprowadziły

Odpowiedzi respondentów Liczba 
odpowiedzi

% udział

Innowacja na skalę Polski 6 55%

Innowacja na skalę przedsiębiorstwa 2 18%

Innowacja na skalę świata 3 27%

ChiA2 (p) 0,01
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Wdrożenie innowacji procesowej lub istotna zmiana w już istniejącym procesie 

dotyczyła 8 z 24 przebadanych przedsiębiorstw, co stanowiło 33% wszystkich badanych. 

Wszyscy respondenci zaznaczyli, że wprowadzili więcej niż 2 innowacje procesowe. Ponadto 

55% ankietowanych (6 przedsiębiorstw) wskazało, że innowacja procesowa jest była uznana 

za innowację na skalę Polski (tabela 5-7).

Innowacja marketingowa lub znacząca modyfikacja już istniejącego rozwiązania 

marketingowego była najrzadziej wskazywanym typem innowacji w badaniu. Ten typ nowości 

wprowadziły tylko 3 przedsiębiorstwa z pośród 24 badanych, co stanowiło 12,5% ogółu 

badanych podmiotów. Najczęściej wprowadzano od 2 do 5 innowacji, w nowość była oceniana 

jako zmiana na poziomie przedsiębiorstwa (tabela 8 - 10). Tym samym można stwierdzić, że 

innowacja marketingowa była najmniej istotnym typem innowacji w przeprowadzonym 

badaniu.
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wśród wszystkich badanych przedsiębiorstw
Tabela 8 Wprowadzenie na rynek innowacji marketingowej w latach 2017-2019

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

Nie 21 88%

Tak 3 12,5%

ChiA2 (p) 0,001
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 9 Liczba innowacji marketingowej wprowadzonej w latach 2017-2019 wśród
przedsiębiorstw, które takie innowacje wprowadzi ty

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

1 1 33%

2-5 2 67%

6 i więcej 0 0

ChiA2 (p) 0,01
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 10 Ocena poziomu innowacyjności marketingowej wprowadzonej w latach 2017-
2019 wśród przedsiębiorstw, które ta kie innowacje wprowadziły

Odpowiedzi respondentów Liczba 
odpowiedzi

% udział

Innowacja na skalę Polski 1 33%

Innowacja na skalę przedsiębiorstwa 2 67%

Innowacja na skalę świata 0 0

ChiA2 (p) 0,01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Innowacja organizacyjna lub znaczące zmodyfikowanie obecnego rozwiązania 

organizacyjnego dotyczyło 9 z 24 podmiotów, co stanowiło 37,5% ogółu badanych. 

Najczęściej wprowadzano od 2 do 5 tego typu zmian, a ich innowacyjność oceniano najczęściej 

jako zmiana na poziomie przedsiębiorstwa (tabela 11-13).
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wszystkich badanych przedsiębiorstw.
Tabela 11 Wprowadzenie na rynek innowacji organizacyjnej w latach 2017-2019 wśród

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

Nie 15 63%

Tak 9 37,5%

ChiA2 (p) 0,01
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 12 Liczba innowacji organizacyjnych wprowadzonych w latai 
przedsiębiorstw, które takie innowacje wprowadzi

ch 2017-2019 wśród 
o

Odpowiedzi respondentów
Liczba 

odpowiedzi % udział

1 2 22%

2-5 5 56%

6 i więcej 2 22%

ChiA2 (p) 0,03
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 13 Ocena poziomu zmian organizacyjnych wśród przedsiębiorstw, które takie 
zmiany wprowadziły

Odpowiedzi respondentów Liczba 
odpowiedzi

% udział

Innowacja na skalę Polski 4 40%

Innowacja na skalę przedsiębiorstwa 5 50%

Innowacja na skalę świata 1 10%

ChiA2 (p) 0,01
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Ważnym miernikiem oceny innowacyjności przedsiębiorstwa jest działalność badawczo- 

rozwojowa w strukturach przedsiębiorstwa lub określenie procesów badawczo-rozwojowych 

w przedsiębiorstwie (tabela 14). W przypadku badanych firm z kapitałem chińskim 37,5% 

przedsiębiorstw posiada oddzielny departament lub jednostkę organizacyjną R&D. Co ciekawe 

taki sam odsetek przedsiębiorstw - 37,5% zgłosiło minimum jeden patent w latach 2017-2019 

(tabela 15). Co ważne, odsetek (37,5%) firm zgłaszających patenty oraz prowadzących 

działalność badawczo rozwojową nie pokrywa się z deklarowaną wysokością budżetu 

przeznaczoną na innowacje w latach 2017-2019, ponieważ 50% przedsiębiorstw z kapitałem 
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chińskim deklarowała planowane wydatki na działalność innowacyjną (tabela 16). Oznacza to, 

że badane firmy nie zawsze tworzą innowację w obrębie wyznaczonej departamentu lub 

jednostki organizacyjne i najprawdopodobniej nie mają celowego budżetu na działalność 

R&D, lecz pieniądze są ulokowane w innych projektach, które mają znamiona innowacyjności.

Jedna z części badania przeprowadzona w ramach pracy doktorskiej miała 

odpowiedzieć na pytanie, czy Nowy Jedwabny Szlak ma wpływ na rozwój innowacyjnych 

inwestycji chińskich w Polsce. W taki sposób została sformułowana hipoteza pomocnicza 1. 

Po przeprowadzonych badaniach można dokonać negatywnej weryfikacji tak przedstawionej 

hipotezy badawczej.

Tabela 14 Obecność działalności badawczo-rozwojowej w ramach oddzielnego 
departamentu lub jednostki organizacyjnej

Prowadzi 
działalność R&D

Nie prowadzi 
działalności R&D

Liczba przedsiębiorstw 9 15

Procentowy udział w badanej zbiorowości 37,5% 62,5%

ChiA2 (p) 0,01
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 15 Liczba patentów zgłoszonych przez przedsiębiorstwa w latach 2017-2019 
wśród wszystkich badanych przedsiębiorstw.

Liczba zgłaszanych patentów Nie zgłaszano 
patentów

do 10 od 11 do
20

od 21 do
30

31 i 
więcej

Liczba przedsiębiorstw 8 0 1 0 15

Procentowy udział w 
badanej zbiorowości

33,3% 0 4,2% 0 62,5%

ChiA2 (p) 0,001
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

W trakcie wywiadu z ekspertami zdecydowana większość uczestników wypowiedziała 

się negatywnie o realnym wpływie NJS na powstawanie nowych inwestycji, w tym 

przedsięwzięć posiadających znamiona innowacyjności. Pozytywny oddźwięk NJS można 

było zauważyć przede wszystkim na poziomie strategicznym w narracji na linii państw Polska 

- Chiny. Badani eksperci podkreślali, że NJS należy postrzegać jako instrument polityki 

zagranicznej Chin, który jeszcze nie do końca ujrzał światło na gruncie lokalnych inwestycji. 

Również respondenci biorący udział w drugiej części badań - ankiecie, nie widzieli 
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bezpośredniego łańcucha przyczynowo - skutkowego między NJS, a kolejnymi inwestycjami 

z Państwa Środka. Ankietowani dostrzegali potencjał w rozwoju NJS w Polsce z perspektywy 

kolejnych 3-5 lat. Niejednoznaczne wnioski płyną po wywiadzie przeprowadzonym w ramach 

case studies. Część osób zaangażowanych w case studies zauważała współzależność między 

NJS, a powstawaniem nowych inwestycji chińskich w Polsce (TCL Research Europe). 

Jednakże finalnie potraktowano taką wypowiedź jako jedną z czterech zbadanych 

i zweryfikowanych.

Tabela 16 Wydatki na działalność innowacyjną w latach 2017-2019
Wydatki na innowacje w latach 2017-2019 Brak 

wydatków
do 1 mln zł od 1 zł do 5 

mln zł
powyżej 
5 mln zł

Liczba przedsiębiorstw 6 4 2 12

Procentowy udział w badanej 
zbiorowości

25% 17% 8% 50%

ChiA2 (p) 0,01
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Pomimo negatywnego zweryfikowania hipotezy badawczej nie można w sposób 

jednoznaczny określić obecnej roli Nowego Jedwabnego Szlaku w budowaniu inwestycji 

określanych jako innowacyjnych w jego pasie. Natomiast bez wątpienia można określić NJS, 

jako jeden z ważniejszych narzędzi miękkiej siły (soft power) w rozwoju chińskiej ekspansji 

gospodarczej na świecie. Sami Chińczycy określają pryncypialnie NJS jako chińską wersję 

Planu Marshalla, który zawsze jest pokazywany w świetle strategii win-win. W praktyce bywa 

z tym różnie, lecz wiele krajów rozwijających się poddaje się wpływom Państwa Środka. 

Trzeba też pamiętać, że dane oraz informacje o chińskich przedsiębiorstwach i inwestycjach w 

Polsce charakteryzują się bardzo dużym rozproszeniem. Ponadto na poziom realizacji oraz 

skuteczność NJS ma wpływ etap negocjacji oraz stan realizacji umów międzynarodowych, 

który jest skrajnie skomplikowany, ponieważ zależy od luźnej interpretacji samych 

decydentów oraz subiektywnego sposobu przedstawienia ich w postaci doniesień medialnych 

(Ye, Zhang, Li, Qiu, 2019 s. 728; ).

W niniejszej dysertacji doktorskiej podjęto także próbę zweryfikowania hipotezy 

pomocniczej 2: Innowacyjność inwestycji z kapitałem chińskim jest powiązana z działem, 

w-którym funkcjonują. Zbierając wszystkie wnioski z pracy doktorskiej można stwierdzić, że 

hipoteza została pozytywnie zweryfikowana. Wskazują na to jednoznaczne wnioski z 

wywiadów z ekspertami, którzy w większości przypadków wymieniali takie same-działy 
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funkcjonujące w Polsce i określali je, jako innowacyjne. Zdecydowanie twierdząco na korzyść 

pozytywnej weryfikacji hipotezy pomocniczej 2 brzmią wnioski płynące po analizie case 

studies z 4 przedsiębiorstw z działu produkcja (Nexteer Automotive, LiuGong Dressta 

Machinery, Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.) oraz R&D i rozwój oprogramowania 

(TCL Research Europe). Badania zweryfikowały dwa działy, jednak warto rozszerzyć analizy 

jakościowe na podmioty z odmiennych działów. Niejednoznacznie wnioski z weryfikacji 

hipotezy pomocniczej 2 płyną po przeprowadzeniu badania korelacji Spearmana, gdzie 

współzależność działu zależała od rodzaju innowacji, jej ilości oraz skali innowacyjności 

(innowacje na skalę przedsiębiorstwa, Polski lub Świata).

Tabela 17 Wyniki współczynników korelacji działu z 1) rodzajem, 2) liczbą, 3)
poziomem innowacji, w której badane firmy działają w latach 2017-2019.

Innowacja Zmienne krzyżowe R P

Produktowa 
(usługowa)

1) Dział & wprowadzenie nowego produktu lub usługi 0,20 p=0,09

2) Dział & liczba nowych produktów lub usługi 0,20 p=0,09

3) Dział & poziom innowacyjności nowych produktów 
lub usługi

-0,02 p=0,95

Procesowa

1) Dział & wprowadzenie nowych innowacji 
procesowych

-0,05 p=0,9

2) Dział & liczba nowych innowacji procesowych 0,07 p=0,9

3) Dział & poziom innowacyjności nowych innowacji 
procesowych

0,28 p=0,048

Marketingowa

1) Dział & wprowadzenie nowych innowacji 
marketingowych

-0,11 p=0,6

2) Dział & liczba nowych innowacji marketingowych -0,98 p=0,0001

3)Dział & poziom innowacyjności nowych innowacji 
marketingowych

-0,23 p=0,05

Organizacyjna

1) Dział & wprowadzenie nowych innowacji 
organizacyjnych

0,44 p=0,01

2) Dział & Liczba nowych innowacji organizacyjnych -0,69 p=0,0001

3) Dział & Poziom innowacyjności nowych innowacji 
organizacyjnych

-0,35 p=0,01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Wnioskując na podstawie wyników badań statystycznych można wskazać dwa skrajne

bieguny korelacji na linii innowacyjność-dział w zależności od rodzaju innowacji. Z jednej 
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strony innowacja produktowa czy usługowa nie była połączona z działem pod kątem ilości 

wprowadzonych nowości czy ich skali (innowacja na skalę przedsiębiorstwa, Polski, świata). 

Z drugiej strony mamy innowację organizacyjną, gdzie wnioski były jednoznaczne. Ten rodzaj 

innowacji wykazywał zależność z działem w szczególności w aspekcie ilości czy skali tej 

inwestycji. Również innowacja marketingowa wykazywała korelację między działem a liczbą 

innowacji oraz poziomem innowacyjności (tabela 17).

Autorka dysertacji doktorskiej jest świadoma istniejących ograniczeń badawczych, 

które finalnie wpływają na wyniki przedstawionych badań. Wśród nich należy wskazać 

relatywnie małą grupę badawczą. Wynika to z braku publicznych rejestrów przedsiębiorstw z 

kapitałem chińskim w Polsce oraz ich dynamiczny wzrost, którego nie dokumentują np. dane 

GUS/Eurostat (organizacje posiada dane ujawnione, a nie rzeczywiste). Obecne informacje o 

firmach z kapitałem chińskim są rozproszone i często niespójne. Innym ograniczeniem może 

być jakość samych odpowiedzi respondentów. Pomimo przykładania dużej uwagi i staranności 

do wspólnego zrozumienia istoty innowacji i zakresu BIZ, zauważono, że respondenci nie 

zawsze poprawnie rozumieli sens pytań. Inną kwestią jest chęć dzielenia się informacją na 

temat innowacji w organizacji - często informacja na tent temat jest ukryta bądź częściowo 

jawna.

Na koniec wysunięto myśl, że zawarte rozważania teoretyczne i empiryczne są istotne 

z punktu badania innowacyjności BIZ, jednak nietrwałe w świetle globalnych przemian. 

Wspomniana zmienność wynika z rewolucji, która odbywa się teraz w skali globalnej. Takie 

procesy, jak wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, Brexit oraz przyszły 

kształt i wymiar Unii Europejskiej wynikający z rosnących nastrojów nacjonalistycznych. 

Przez ostatnie półtora toku pandemia koronawirusa odbiła piętno na kształt globalnej 

gospodarki, relacji międzynarodowych oraz przyspieszyć przemiany społeczno-gospodarcze 

na świecie. Kolejną kwestią jest sama polityka BIZ Państwa Środka, która na przełomie 

ostatnich 4 lat zmieniła kurs z ekspansywnej polityki BIZ na minimalny wypływ kapitału z 

Chin. Przewodniczący ChRL Xi Janping postanowił ukrócić proceder masowej ucieczki 

kapitału z Chin ze względu na brak pomiaru jego rentowności w realizowanych inwestycjach. 

Ścisła kontrola inwestycji za granicą miała przywrócić płynność sektora finansowego w 

Chinach, który został osłabiony przez masową ucieczkę kapitału. Dla Pekinu zawsze celem 

nadrzędnym będzie polityka wewnętrzna. Z drugiej strony Unia Europejska stała się coraz 

bardziej nieufna w stosunku do kapitału z Państwa Środka. W czerwcu 2020 roku została 

opublikowana „Biała Księga w Sprawie Wyrównywania Szans W Związku Z Subsydiami 

Zagranicznymi”. W dokumencie nie ma wymienionych Chin, lecz jasno jest zaznaczone, że
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Komisja Europejska sprzeciwia się dotacjom państwowym w postaci gwarancji, pożyczek, ulg 

podatkowych lub bezpośredniego udzielenia kapitału dla podmiotów, które chcą nabyć 

przedsiębiorstwa w UE. Tym samym podjęto próbę zablokowania m.in. przejęcia spółek, które 

miały gorszą kondycję finansową w wyniku globalnej pandemii koronawirusa. Wydaje się że 

KE chciała takim działaniem uniknąć masowego przejęcia europejskiego kapitału tak, jak 

miało to miejsce podczas kryzysu finansowego, który miał miejsce w latach 2008-2013. W tym 

czasie doszło m.in. do przejęcia szwedzkiego Volvo Car Corporation przez Zhejiang Geely 

Holding Group (Alvstam, Ivarsson, Petersen 2020).

Niniejsza praca jest źródłem informacji odnośnie innowacji, jakie tworzą w Polsce 

przedsiębiorstwa z kapitałem chińskim. Ze względu na szerokie spektrum dociekań naukowych 

wnioski przedstawione w niniejszej dysertacji doktorskiej mogą zostać wykorzystane przez 

naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz być przedmiotem zainteresowań 

praktyków. Powszechność zjawiska ekspansji zagranicznej oraz chęć budowania 

konkurencyjności przez innowacyjność zarówno w skali makro (przez państwa), mezo (na 

poziomie działu gospodarki), jak i przez przedsiębiorstwa (skala mikro) sprawia, że analiza 

problemu zawarta w pracy wydaje się koniecznością.
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