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SŁOWO WSTĘPNE 

Szesnasty numer Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. 
Składa się na niego dziesięć artykułów, których ogólna tematyka oscyluje wokół 
zagadnień gospodarczych, a w szczególności problematyki rynku pracy, finan-
sowych aspektów działalności przedsiębiorstw, przejawów gospodarki elektro-
nicznej oraz zagadnień społecznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Dokonując 
uporządkowania opracowań numeru kierowno się przede wszystkim spójnością 
tematyczną oraz chęcią prezentacji zagadnień wg koncepcji od ogółu do szcze-
gółu. 

W artykule „Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki” dokonano 
analizy zagadnień związanych z procesem reindustrializacji, która zdaniem au-
torów opracowania jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodar-
czego i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi 
pomiędzy usługami a produkcją przemysłową. 

Praca „Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości” obejmuje analizę 
uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości dokonaną w opraciu o istniejący stan 
wiedzy. Podjęto naukowe rozważania nad różnymi ujęciami stymulowania roz-
woju przedsiębiorczości, w szczególności wyeksponowano podejścia liberalne, 
administracyjne, organizacyjne oraz behawioralne. 

Artykuł „Polskie szkolnictwo wyższe a bieżące potrzeby rynku pracy – anali-
za i ocena” koncentruje się na analizie rynku pracy i zapotrzebowaniu na kom-
petencje absolwentów szkół wyższych. Na tle prezentacji danych statystycznych 
ukazano trendy i realne potrzeby rynku. 

Opracowanie „Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności 
w Polsce” dotyczy głównych czynników decydujących o aktywności ekono-
micznej ludności. Dokonano analizy sytuacji zatrudniania w kontekście zróżni-
cowania ze względu na wiek oraz płeć zatrudnionych. Bazując na danych staty-
stycznych ukazano trend, który zarysował się w latach 2005-2015 w Polsce. 

W artykule „Spółdzielnia socjalna jako instrument rozwoju społeczności lo-
kalnych” dokonano analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej  
w postaci spółdzielni sojalnej. Ukazano rolę i znaczenie tego podejścia w roz-
woju lokalnym, w szczególności jako sposób przeciwdziałania bezrobociu oraz 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki.  

Praca „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku  materiałów 
budowlanych na przykładzie rynku materiałów ściennych oraz systemów odpro-
wadzania spalin” dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie 
poddano uwarunkowania ekonomiczne oraz motywy podejmowania w Polsce 
inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Część empiryczną opracowano 
w opraciu o rynek materiałów budowlanych. 

W opracowaniu „Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidy-
waniu bankructwa przedsiębiorstw” podjęto temat wielowskaźnikowej analizy 
finansowej. Scharakteryzowano sytuację finansową przedsiębiorstw i dokonano 



próby oceny skuteczności przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa z wyko-
rzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej.  

Artykuł „Charakterystyka polskiego e-konsumenta” koncentruje się na ana-
lizie zachowań konsumenckich w dobie gospodarki elektronicznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywów kupowania online. Dokonano charakterystyki 
polskiego e-konsumenta w oparciu o dostępne dane statystyczne. 

Opracowanie „Giełdy bitcoina w Polsce” dotyczy bardzo aktualnego zagad-
nienia jakim jest kryptowaluta. Przeprowadzono analizę ofert giełd bitcoina w 
Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań i zagrożeń jakie funkcjonują w obrocie 
walut cyfrowych. 

W pracy „Identyfikacja dostępu do toalet publicznych na przykładzie woje-
wództwa opolskiego” podjęto temat rzadko poruszany w opracowaniach doty-
czących infrastruktury publicznej w Polsce. Analizę empiryczną przeprowadzo-
no na przykładzie wybranego regionu. 

 
 

Marzena Szewczuk-Stępień 
  



Sylwia JASEK 

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE  
NA POLSKIM RYNKU MATERIAŁÓW  

BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU  
MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH ORAZ SYSTEMÓW 

ODPROWADZANIA SPALIN  

Streszczenie: W artykule analizie poddano rolę bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych w latach 2005-2015 w obszarze rynku materiałów budowlanych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rynku materiałów ściennych oraz systemów kominowych. 
Rozważania rozpoczęto od analizy uwarunkowań ekonomicznych oraz motywów 
podejmowania w Polsce inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Następnie 
poddano analizie napływ kapitału na rynek materiałów budowlanych w ujęciu cza-
sowym ze szczególną charakterystyką i rozwojem przedsiębiorstw na nim operują-
cych, by ostatecznie podjąć próbę ocenienia skutków inwestycji zagranicznych na 
polskim rynku oraz występowania wewnątrzbranżowych efektów spillover.    

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rynek materiałów budowla-
nych, przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania , efekty spillover. 

FOREIGN DIRECT INVESTEMNTS AT THE POLISH CONSTRUCTION 
MATERIALS MARKET ON AN EXAMPLE OF THE WALL MATERIALS 

AND EXHAUST SYSTEMS MARKETS 

Summary: The article concerns the inflow of foreign direct investments over the 
period 2005-2015 in the area of building materials market with particular emphasis 
on the market of wall materials and chimney systems. Considerations were started 
with analyzing the economic conditions as well the motives of undertaking the in-
vestments in Poland by the foreign companies. The time-frame analysis of the  capi-
tal’s inflow on the construction materials market was then carried out, with the spe-
cific  characteristics and development of the enterprises operating on this particular 
market. Finally, an attempt was made to evaluate the impact of foreign investments 
on the Polish market and the presence of the inter-branch spillover effects. 

Keywords: foreign direct investments, construction materials market, direct invest-
ment enterprise, spillover effects. 

1. WSTĘP 
Od momentu otwarcia gospodarki w 1989 r. obserwuje się systematyczny wzrost 

napływu kapitału zagranicznego w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
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1. WSTĘP 
Od momentu otwarcia gospodarki w 1989 r. obserwuje się systematyczny wzrost 

napływu kapitału zagranicznego w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

(BIZ)10. Napływ inwestycji zagranicznych stał się integralnym elementem procesu 
transformacji i budowy konkurencyjnej gospodarki. Sektor własności zagranicznej 
jest obecnie źródłem ponad 38% nakładów inwestycyjnych  podejmowanych  
w kraju (nakłady na nowe środki trwałe), 13% miejsc pracy, a przychody z cało-
kształtu działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na tle podmio-
tów składających bilans wynoszą 44% (dane za 2015 rok)11. Napływ jest zróżnico-
wany przestrzennie i gałęziowo, co powoduje iż nie wszystkie regiony i segmenty 
gospodarki w jednakowym stopniu partycypują w korzyściach jakie niesie absorpcja  
kapitału zagranicznego. 

Specyficznym obszarem absorpcji inwestycji zagranicznych jest segment pro-
dukcji i dystrybucji materiałów budowlanych. Samo budownictwo jest branżą  
w znaczącym stopniu podatną na zmiany koniunkturalne, przemiany gospodarcze 
oraz uwarunkowania społeczne [Zawadzki 1998: 1]. To branża gdzie pomimo wy-
sokiego ryzyka stosunkowo szybko pojawili się inwestorzy zagraniczni. Ówczesne 
wysokie ryzyko kompensowała renta pierwszeństwa w postaci stopy zwrotu i braku 
konkurencji krajowej. Napływ kapitału był pochodną kolejności otwarcia przedsię-
biorstw w procesie prywatyzacji. Skala prywatyzacji w pierwszym okresie hamowa-
ła skłonność do inwestycji realizowanych od podstaw, których wyraźny wzrost miał 
miejsce po roku 2000. 

Stąd też brak w literaturze szczegółowych analiz zawierających szanse i ryzyka 
otwierania się na bezpośrednie inwestycje zagraniczne przez państwa goszczące w 
wymiarze branżowym. Sama branża budowlana jest na tyle zróżnicowana, a firmy 
koncentrują się na kilku obszarach materiałowych, iż niejednokrotnie trudno jest 
posegregować je w pewne grupy zarówno produktowe jak i technologiczne. Jest to 
jeden z powodów braku badań wpływu inwestycji na rozwój polskiej branży mate-
riałów budowlanych. Jednak jak wynika z trwających ponad dwie dekady obserwa-
cji samego rynku, napływ zagranicznego kapitału ukształtował ten rynek na nowo, 
wprowadził do obrotu handlowego nowoczesne materiały, dokonał zmian technolo-
gii wytwarzania oraz ich wykorzystania w budownictwie. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza roli BIZ w kształtowaniu i rozwoju 
branży  materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji po-
wstałych w obszarze rynku materiałów ściennych oraz systemów kominowych. 

2. BEZPOŚRENIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE  
W LATACH 1990- 2015 – MOTYWY I UWARUNKOWANIA  

GOSPODARCZO-POLITYCZNE 
Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w literaturze oraz 

praktyce gospodarczej formułowane jest na wiele sposobów. M. Kuzel wycho-
dzi od  definicji samej inwestycji sformułowanej przez J. Hirshleifera, zgodnie  

                                                 
10 Przed 1989 r. miały charakter szczątkowy jak pokazują badania M. Kani  [Kania 
2006]. 
11 Obliczenia własne na podstawie GUS 
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z którą inwestycje to wszelkie przedsięwzięcia, których celem jest teraźniejsze 
wyrzeczenie dla przyszłej korzyści, a więc uwzględnienie pewnej rezygnacji  
w określonym czasookresie wraz z nadzieją przyszłych efektów, którym towa-
rzyszyć mogą pewne ryzyka. Natomiast bezpośrednie inwestycje zagraniczne to 
szczególny rodzaj inwestowania, które podejmowane zostaje poza granicami 
kraju inwestującego i ma na celu osiągnięcie przez inwestora (kraj macierzysty) 
w dłuższej perspektywie czasowej określonych korzyści nie tylko finansowych 
ale i produkcyjnych, technologicznych czy organizacyjnych [Kuzel 2007: 21-
22]. Niektóre definicje kładą szczególny nacisk na nadzór, który sprawuje 
przedsiębiorstwo inwestujące. Przykładowo wg P. Krugmana i M. Obstfelda, 
BIZ to przepływy międzynarodowe kapitału skutkujące tworzeniem lub rozsze-
rzaniem filii przedsiębiorstwa z jednoczesnym prawem kontroli całej struktury 
organizacyjno-funkcjonalnej [Krugman, Obstfeld 2006: 237]. Natomiast P. Bo-
żyk, J. Misala i M. Puławski definiują bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
(kapitałowe) jako podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospo-
darczej zagranicą, nabycie większościowego pakietu akcji lub całkowite przeję-
cie istniejącego już przedsiębiorstwa z jednoczesnym podejmowaniem odpo-
wiedzialności za tę działalność [Bożyk, Misala, Puławski 1998: 104].  

Za dominującą w literaturze przyjmuje się jednak wzorcową definicję (ben-
chmark definition) opracowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej  
i Rozwoju (ang. The Organisation for Economic Cooperation and Development, 
skrót: OECD), zgodnie z którą bezpośrednie inwestycje zagraniczne to między-
graniczne inwestycje podjęte przez rezydenta jednej gospodarki (bezpośrednie-
go inwestora) w przedsiębiorstwie będącym rezydentem innej gospodarki 
(przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania) w celu uzyskania trwałego 
wpływu z lokaty kapitału. Tak rozumiana relacja, według OECD, ma miejsce  
w sytuacji, gdy inwestor posiada co najmniej 10% akcji zwykłych lub głosów  
w przedsiębiorstwie. [OECD 2008: 48]. Zgodnie z podziałem przyjętym przez 
OECD, przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania może być: a) spółką 
zależną (subsidiary) tj. przedsiębiorstwem, które w ponad 50% jest własnością 
inwestora zagranicznego, b) spółką stowarzyszoną (associate), czyli przedsię-
biorstwem, które jest własnością inwestora zagranicznego w 10% do 50%; lub 
c) oddziałem (branch) – przedsiębiorstwem niedysponującym osobowością 
prawną, będącym w całości lub częściowo własnością inwestora zagranicznego. 
Są to przedsiębiorstwa, które wytwarzają dobra i usługi poza gospodarką swoje-
go kraju, lecz nie ustanawiają oddzielnych podmiotów prawnych na terenie 
kraju-gospodarza [OECD 2008: 23]. 

W procesie powoływania przedsiębiorstwa w kraju goszczącym mogą za-
chodzić dwa rodzaje operacji, które kwalifikują się jako bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne. Są to: 
 Inwestycje greenfield – będące tworzeniem od podstaw nowych przedsię-

biorstw poza granicami kraju inwestora łącznie z zakupem nieruchomości; 
 Inwestycje typu brownfield polegające na korzystnym przejmowaniu, a na-

stępnie restrukturyzowaniu zakładów już działających na rynku. 
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siębiorstwa zewnętrzne szukającego możliwości własnego rozwoju i internacjo-
nalizacji, mimo licznych przeszkód, właśnie w latach 1995-2000 zaczęli inten-
sywnie inwestować w polskie przedsiębiorstwa bądź zakładając całkiem nowe 
organizacje. Sprawdza się w tym przypadku eklektyczna teoria produkcji mię-
dzynarodowej J.H. Dunninga, zgodnie z którą  (1) kraje bezpośredniego inwe-
stowania inwestują tam, gdzie posiadają specyficzne przewagi konkurencyjne 
nad lokalnymi firmami w kraju goszczącym, (2) przewagi właściwe dla danej 
firmy zapewniają jej większe zyski w drodze internalizacji niż poprzez udziela-
nie licencji, sprzedaż patentów czy eksport produktów gotowych, (3) budowanie 
przewagi jest rezultatem łączenia specyficznych przewag z atutami lokalizacyj-
nymi kraju goszczącego [Pilarska 2004: 40-42]. 
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3. BIZ JAKO KATALIZATOR ROZWOJU RYNKU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Od momentu otwarcia gospodarki zasadniczy strumień kapitału napływają-
cego do polski w formie BIZ pochodził z grupy 4 krajów wysokorozwiniętych – 
Francji, Niemiec, Holandii oraz Stanów Zjednoczonych [Kania 2007: 335]  
i koncentrował się przede wszystkim na branży spożywczej, samochodowej, 
materiałów budowlanych, sektorze usług bankowych i doradztwa. 

Rynek materiałów budowlanych stosowanych w obszarze budownictwa za-
równo jedno- jak i wielorodzinnego oraz niemieszkaniowego przeszedł w ostat-
nich 20 latach ogromne przemiany. Otwarcie tego rynku na bezpośrednie inwe-
stycje zagraniczne pozwoliło wdrożyć na rynek produkty nowoczesne, energo-
oszczędne, bezpieczniejsze i o lepszych parametrach technicznych, jednocześnie 
zmieniając technologię samego budowania.  

Możliwość dokapitalizowania przedsiębiorstw i ich modernizacja pozwoliły 
firmom zagranicznym na rozwinięcie swoich działalności na polskim rynku. 
Nowopowstałe firmy (greenfields), ale również inwestowanie w fuzje i przej-
mowanie istniejących firm (brownfields) pozwoliło na wyeliminowanie niezy-
skownych i przestarzałych linii produkcyjnych. Natomiast zmiany w technologii 
wytwarzania oraz sytuacja społeczna  wymusiły również na samym państwie 
wzmożonej aktywności budowlanej. 

Duże zmiany rynkowe w zakresie oferowanych produktów zaobserwowano 
szczególnie w takich grupach produktowych jak materiały ścienne, izolacyjne, 
stropy, pokrycia dachowe, systemy kominowe, materiały wykończeniowe.  
Są więc to obszary produkcji wyrobów betonowych (beton komórkowy, pustaki 
betonowe, betonowe elementy prefabrykowane, pokrycia dachowe), materiałów 
ceramicznych (cegły, systemy kominowe, pokrycia dachowe), drewnianych oraz 
drewnopochodnych (stolarka drzwiowa), czy też plastikowych (okna PCV). 
Istotne znaczenie dla inwestorów zagranicznych miało położenie geograficzne 
Polski, a także zwiększająca się wielkość i chłonność polskiego rynku.  

Inwestorzy w tym okresie zainteresowani byli przede wszystkim powiększa-
niem własnych rynków zbytu. Największa część kapitału przetransferowanego 
na rynek materiałów budowlanych pochodziła z Niemiec, Austrii, Francji, Ho-
landii, Belgi i Danii (Rysunek 1).  
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Rysunek 1. Kraje pochodzenia kapitału zagranicznego na opisywanym  rynku  
materiałów budowlanych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Rynkiem o dużym znaczeniu w całej branży materiałów budowlanych jest 

rynek materiałów ściennych, tj. materiałów służących do wznoszenia ścian.  
Obecnie ściany i stropy buduje się  najczęściej z elementów takich jak: cegły, 
bloczki, pustaki, płyty nośne czy płyty stropowe. Materiały budowlane stosowa-
ne na ściany zewnętrzne w domu jednorodzinnym to przede wszystkim glina, 
cegła, beton, kamień oraz drewno. Do tego wybór technologii wykonania jest 
również stosunkowo szeroki, od ścian szkieletowych, masywnych, po prefabry-
kowane i murowane. Według dostępnych danych w 2015 roku beton komórko-
wy miał największy udział w rynku materiałów ściennych – 39,2 %, na drugim 
miejscu znalazła się ceramika z blisko 29,5% udziałem, kolejno silikaty – 
13,4%, materiały monolityczne i prefabrykaty betonowe 12,8%, a następnie 
produkty z betonu lekkiego i zwykłego oraz bloczki gipsowe -  4,2 %. Jednak 
jak wynika z poniżej tabeli, proporcje te w znacznym stopniu zmieniły się na 
przestrzeni kilkunastu ostatnich lat (tabela 1). 
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Tabela 1. Udziały w rynku poszczególnych materiałów ściennych 
  2004 2005 2006 2009 2013 2015 

beton komórkowy 44,2% 41,0% 43,3% 42,1% 41,7% 39,2% 
Ceramika 33,7% 35,0% 33,0% 35,0% 31,8% 29,5% 
Silikaty 7,3% 9,0% 9,0% 7,6% 10,5% 13,4% 

gips (bloczki) 

7,8% 7,2% 6,7% 5,3% 4,8% 4,2% 
beton lekki 

beton zwykły (bloczki) 
Prefabrykaty betonowe 

4,6% 5,9% 6,3% 8,6% 10,4% 12,8% Betonowe monolityczne 
drewno+szkielet drewniany 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% bd bd 

Pozostałe 1,0% 1,0% 0,9% 0,6% 0,9% 0,9% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Misiewicz: 2004,2005,2006,2009,2013,2015] 
 

Tak szeroki wachlarz materiałowy i technologiczny jest wynikiem działalno-
ści na polskim rynku i wchodzenia firm głównie zagranicznych, których udział 
w rynku już w 2006 roku wynosił prawie 40%. Pierwszym zagranicznym gra-
czem rynkowym była firma Leier (Leier Holding GmbH z siedzibą w Ho-
ritschon w Austrii), która pojawiła się na polskim rynku już w 1988 roku. Firma 
rozpoczęła budowę zakładu prefabrykacji betonowej w Malborku. W kolejnych 
latach zakład w Malborku uruchomił szereg nowoczesnych ciągów produkcyj-
nych i obecnie wytwarza szeroką paletę produktów stosowanych w budownic-
twie i przemyśle drogowym. W 2000 roku Leier nabył większościowy pakiet 
akcji w Tarnowskich Zakładach Ceramiki Budowlanej SA w Woli Rzędzińskiej 
(Zakłady obecne na rynku polskim od 1951 roku, rozpoczęły produkcję cerami-
ki budowlanej w podtarnowskiej Woli Rzędzińskiej w 1964 roku). W następ-
nych latach Leier intensywnie inwestował w cegielnie, modernizował kolejne 
linie technologiczne, zakupił nowoczesne urządzenia oraz zmieniał strukturę 
organizacyjną spółki. W 2010 roku Leier nabył akcje Zakładów Ceramiki Bu-
dowlanej Markowicze SA w Cegielni Markowicze (uruchomionej w 1985 roku). 
W przeciągu trzech lat, poprzez intensywne działania inwestycyjne zakład dołą-
czył do najnowocześniejszych w branży na terenie Polski. 1 stycznia 2015 roku 
polskie spółki Leier zostały połączone w jedną spółkę Leier Polska SA z siedzi-
bą w Woli Rzędzińskiej. W zeszłym roku Leier Polska SA nabył jeszcze cegiel-
nię w Sierakowicach, która obecnie przechodzi proces gruntownej modernizacji. 
Właścicielem 100% akcji Leier Polska SA jest rodzinne przedsiębiorstwo Leier 
Holding GmbH z siedzibą w Austrii. Dziś firma oferuje w swojej ofercie syste-
my ścienne, kominowe, stropowe, nadproża, panele akustyczne, prefabrykaty, 
elementy małej architektury oraz systemy drogowe.  

W 1994 roku powstaje przedsiębiorstwo Röben. Niemiecka rodzinna firma 
Röben zakupiła Wrocławskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Środzie 
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bą w Woli Rzędzińskiej. W zeszłym roku Leier Polska SA nabył jeszcze cegiel-
nię w Sierakowicach, która obecnie przechodzi proces gruntownej modernizacji. 
Właścicielem 100% akcji Leier Polska SA jest rodzinne przedsiębiorstwo Leier 
Holding GmbH z siedzibą w Austrii. Dziś firma oferuje w swojej ofercie syste-
my ścienne, kominowe, stropowe, nadproża, panele akustyczne, prefabrykaty, 
elementy małej architektury oraz systemy drogowe.  

W 1994 roku powstaje przedsiębiorstwo Röben. Niemiecka rodzinna firma 
Röben zakupiła Wrocławskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Środzie 

Śląskiej, na bazie której założono Röben Ceramika Budowlana (z kapitałem 
niemieckim Röben Tonbaustoffer GmbH). Pierwszą główną inwestycją, powsta-
łą ze względu na bogate pokłady gliny w okolicach Środy Śląskiej, było uru-
chomienie w 1995 roku w istniejących obiektach nowej linii technologicznej do 
produkcji cegły klinkierowej, co pozwoliło firmie stać się szybko liderem w tym 
segmencie produktowym. Następnie w 1996 roku firma wybudowała fabrykę 
dachówek ceramicznych. Dotychczasowa produkcja nie zaspokajała jednak 
zapotrzebowania rynku, dlatego podjęto decyzję o budowie drugiej dachów-
czarni, w której produkcję rozpoczęto w 2005. Inwestycja w nową dachówczar-
nię pozwoliła na postęp w rozwoju technologii, zamontowanie nowoczesnego  
i bardziej wydajnego pieca, nowej linii technologicznej oraz zmianę typu produ-
kowanej dachówki. W 2009 roku firma przekształcona została w Röben Polska 
Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K. Obecnie dysponuje trzema złożami gliny i zatrud-
nia ok. 680 osób [Wiśniewska 2006: 94]. 

Wiodącą na rynku materiałów ściennych jest firma Wienerberger, której 
100% udziałów posiada austriacki Wienerberger International N.V. W Polsce 
firma powstała w 1995 roku. Pierwszą inwestycją był zakup i całkowi-
ta modernizacja cegielni w Lęborku, w której rozpoczęto produkcję pustaków. 
W ciągu kolejnych 6 lat zostały uruchomione zakłady produkcyjne w Zielonce, 
Honoratce, Częstochowie, Lajsach oraz w Dobrem. W 2002 w Jankowej Żagań-
skiej oraz Toruniu Wienerberger zapoczątkował produkcję ceramicznych ce-
gieł klinkierowych, oferując tym samym swoim klientom całościowe rozwiąza-
nia do budowy ścian ceramicznych. W 2003 roku w Honoratce powstał zakład 
produkujący belki stropowe, dzięki czemu oferta firmy została poszerzona  
o łatwy w montażu, systemowy strop ceramiczny. Przełomowe dla firmy było 
rozpoczęcie w 2004 r produkcji dachówki ceramicznej, której wytwarzanie moż-
liwe było dzięki zakupowi zakładu w Kunicach z trzema nowoczesnymi liniami 
technologicznymi. Od tego czasu oferta firmy została zdywersyfikowana a pale-
ta produktowa pozwala na budowę domu od ścian, przez stropy aż po ceramicz-
ny dach. Kolejne inwestycje w Kupnie, Nowym Sączu i Osieku pozwoliły fir-
mie na osiągnięcie przewag geograficznych w dostępność do swoich produktów. 
Firma zmodernizowała zakład w Lęborku oraz w Dobrem (2007), uruchamiając 
jednocześnie drugą linię produkcyjna cegieł klinkierowych w Toruniu oraz in-
westując w Oleśnicy w nowoczesny zakład ceramicznych cegieł poryzowanych. 
Obecnie dzięki pierwotnym inwestycjom zagranicznym oraz sprawnemu zarzą-
dzaniu firmą, Wienerberger posiada w Polsce 12 dobrze prosperujących zakła-
dów produkcyjnych.  

W tym samym okresie  działalność rozpoczyna jeden z liderów produkcji be-
tonu komórkowego -  firma Xella. Firma powstała w 1995 roku pod nazwą 
Ytong Ostrołęka sp. z o.o. jako pierwsza spółka z kapitałem zagranicznym w 
branży betonu komórkowego. Zakupiony w Ostrołęce-Wojciechowicach zakład 
produkcji betonów komórkowych w 1996 roku po gruntownej modernizacji 
rozpoczął produkcję bloczków z betonu komórkowego w technologii Ytong.  
W 2000 roku uruchomiono fabrykę Ytong w Sieradzu. W 2004 roku po przeję-
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ciu zakładów silikatów i dodaniem do palety produktów nowej marki – Silka - 
nastąpiła zmiana nazwy spółki na Xella Polska. W 20007 roku Xella zakupiła 
Grupę Prefabet, w następnym roku uruchomiła fabrykę Ytong w Miliczu,  
a w 2009 produkcję bloczków Ytong w Pile. Obecnie Xella Polska Sp. z o.o. jest 
właścicielem 12 zakładów produkcyjnych w Polsce, zatrudnia około 650 osób,  
a portfolio pokrywa 3 główne marki: Ytong, Silka oraz Multipor. Trzecia firmą, 
która weszła na rynek materiałów ściennych w 1995 roku jest CRH Klinkier Sp. 
Z o.o (ze 100% udziałem CRH Deutschland GmbH). Jednym z segmentów dzia-
łania jest branża ceramiki budowlanej. CRH Klinkier to dwie należące do kon-
cernu cegielnie – od 2000 roku Gozdnica ( wcześniej Gozdnickich Zakładów 
Ceramiki Budowlanej Spółki z o.o. ) oraz Patoka. Jako jedna z ostatnich wcho-
dzi na polski rynek w 2005 roku firma H+H . Grupa H+H kupiła udziały w pię-
ciu polskich spółkach produkujących beton komórkowy: PPH Faelbet SA, Pre-
fabet-Puławy Sp. z o.o.,  PPHU Prevar Sp. z o.o., Prefabet SA Lidzbark oraz 
Gofabet SA. Obecnie po przejęciach, przekształceniach i restrukturyzacji pro-
dukcja bloczków z betonu komórkowego prowadzona jest w sześciu zakładach: 
w Redzie, Lidzbarku, Warszawie, Puławach, Gorzkowicach i Żelisławicach a 
H+H Polska dostarcza kompletną gamę produktów z betonu komórkowego.  

Tabela 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rynku materiałów ściennych. 
Nazwa firmy 

(obecna) 
Siedziba 

firmy 
Dane wspólników 

(obecnych) 
Kraj kapi-

tału 
Udziały 
spółki Data Typ inwestycji 

Leier Polska S.A. Wola  
Rzędzińska 

Leier Holding 
GmbH  (jedyny 
akcjonariusz) 

Austria 100% 1988 greenfield 

Röben Polska Sp. 
z o.o. i Wspólnicy 

Sp.K. 
Środa Śląska RöbenTonabau-

stoffe GmbH Niemcy 100% 1994 brownfield 

Wienerberger 
Ceramika Budow-

lana Sp. z o.o. 
Warszawa Wienerberger 

International N.V. Holandia 100% 1995 brownfield 

Xella Polska Sp. z 
o.o. (na gruncie 

Ytong Ostrołęka) 
Warszawa XI (BM) Holdings 

GmbH (obecnie) Niemcy 100% 1995 brownfield 

CRH Klinkier Sp. 
z o.o. Gliwice CRH Deutschland 

GmbH Niemcy 100% 1995 brownfield 

H+H Polska                  
Sp. z o.o. Warszawa H+H Internration-

al  A/S Dania 100% 2005 brownfield 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Obecnie, inwestycje podmiotów już obecnych na rynku polskim nie sprzyjają 

wchodzeniu na polski rynek silnych producentów zagranicznych, dotychczas 
nieobecnych w Polsce. 

Kolejnym rynkiem jest rynek systemów kominowych. Charakteryzuje się 
dużą ilością graczy. Obecnie podzielony jest na dwa grupy produktowe: systemy 
stalowe oraz ceramiczne. W obszarze systemów stalowych funkcjonuje obecnie 
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ciu zakładów silikatów i dodaniem do palety produktów nowej marki – Silka - 
nastąpiła zmiana nazwy spółki na Xella Polska. W 20007 roku Xella zakupiła 
Grupę Prefabet, w następnym roku uruchomiła fabrykę Ytong w Miliczu,  
a w 2009 produkcję bloczków Ytong w Pile. Obecnie Xella Polska Sp. z o.o. jest 
właścicielem 12 zakładów produkcyjnych w Polsce, zatrudnia około 650 osób,  
a portfolio pokrywa 3 główne marki: Ytong, Silka oraz Multipor. Trzecia firmą, 
która weszła na rynek materiałów ściennych w 1995 roku jest CRH Klinkier Sp. 
Z o.o (ze 100% udziałem CRH Deutschland GmbH). Jednym z segmentów dzia-
łania jest branża ceramiki budowlanej. CRH Klinkier to dwie należące do kon-
cernu cegielnie – od 2000 roku Gozdnica ( wcześniej Gozdnickich Zakładów 
Ceramiki Budowlanej Spółki z o.o. ) oraz Patoka. Jako jedna z ostatnich wcho-
dzi na polski rynek w 2005 roku firma H+H . Grupa H+H kupiła udziały w pię-
ciu polskich spółkach produkujących beton komórkowy: PPH Faelbet SA, Pre-
fabet-Puławy Sp. z o.o.,  PPHU Prevar Sp. z o.o., Prefabet SA Lidzbark oraz 
Gofabet SA. Obecnie po przejęciach, przekształceniach i restrukturyzacji pro-
dukcja bloczków z betonu komórkowego prowadzona jest w sześciu zakładach: 
w Redzie, Lidzbarku, Warszawie, Puławach, Gorzkowicach i Żelisławicach a 
H+H Polska dostarcza kompletną gamę produktów z betonu komórkowego.  

Tabela 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rynku materiałów ściennych. 
Nazwa firmy 

(obecna) 
Siedziba 

firmy 
Dane wspólników 

(obecnych) 
Kraj kapi-

tału 
Udziały 
spółki Data Typ inwestycji 

Leier Polska S.A. Wola  
Rzędzińska 

Leier Holding 
GmbH  (jedyny 
akcjonariusz) 

Austria 100% 1988 greenfield 

Röben Polska Sp. 
z o.o. i Wspólnicy 

Sp.K. 
Środa Śląska RöbenTonabau-

stoffe GmbH Niemcy 100% 1994 brownfield 

Wienerberger 
Ceramika Budow-

lana Sp. z o.o. 
Warszawa Wienerberger 

International N.V. Holandia 100% 1995 brownfield 

Xella Polska Sp. z 
o.o. (na gruncie 

Ytong Ostrołęka) 
Warszawa XI (BM) Holdings 

GmbH (obecnie) Niemcy 100% 1995 brownfield 

CRH Klinkier Sp. 
z o.o. Gliwice CRH Deutschland 

GmbH Niemcy 100% 1995 brownfield 

H+H Polska                  
Sp. z o.o. Warszawa H+H Internration-

al  A/S Dania 100% 2005 brownfield 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Obecnie, inwestycje podmiotów już obecnych na rynku polskim nie sprzyjają 

wchodzeniu na polski rynek silnych producentów zagranicznych, dotychczas 
nieobecnych w Polsce. 

Kolejnym rynkiem jest rynek systemów kominowych. Charakteryzuje się 
dużą ilością graczy. Obecnie podzielony jest na dwa grupy produktowe: systemy 
stalowe oraz ceramiczne. W obszarze systemów stalowych funkcjonuje obecnie 

ok. 40 producentów, w tym 4 firmy z kapitałem zagranicznym, posiadające  
w sumie ok. 33% całego rynku. Są to firmy MK Żary, Jeremias, Pojoulat oraz 
Ontop. Firma MK Żary powstała w 1993 roku (jako M.K. Sp. z o.o.), a kapitał 
zagraniczny wynosił 49,9% (Klaus Michaelis GmbH). Udziały firmy kupowane 
były kolejno przez innych udziałowców, obecnie 100% jest w rękach francu-
skiej firmy Participation Gestion Developpement Industriel. Na rynek  stalowy 
kolejno w latach wchodziły firmy: w 1997 roku Jeremias (85% udziałów Jere-
mias GmbH Fachgrosshandel fuer Schornsteinbedarf (Niemcy),w 2001 Poujou-
lat  (100% udziałów posiadanych przez Etablissements Poujoulat Societe Ano-
nyme, oraz w 2004 Ontop (100% Ontop B.V). Rynek stalowych systemów od-
prowadzania spalin charakteryzuje brak jednoznacznych przewag technologicz-
nych. Produkcja jest stosunkowo ujednolicona. Większość z wymienionych 
podmiotów, oprócz podstawowej produkcji jaką są systemy odprowadzania 
spalin, posiada w swojej ofercie wyroby wykonywane ze stali nierdzewnej, nie 
związane bezpośrednio z systemami kominowymi. 

 
Tabela 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rynku kominów stalowych. 

Nazwa firmy 
(obecna) 

Siedziba 
firmy 

Dane wspólników 
(obecnych) 

Kraj 
inwestora 

Udziały 
spółki  Data Typ  

inwestycji 

MK 
Sp. z o.o. Żary 

Participation Ges-
tion Development 

Industriel 
Francja 100% 1993 brownfield 

Jeremias 
Sp. z o.o. Gniezno 

Jeremias GmbH 
Fachgrosshandel 
fuer Schornstein-

bedarf 

Niemcy 85% 1997 greenfield 

Poujoulat 
Sp. Z o.o. Legionowo 

Etablissement 
Poujoulat Societe 

Anonyme 
Francja 100% 2001 greenfield 

Ontop Polska 
Sp. z o.o. 

Wiewiórczyn 
(obecna) Ontop B.V. Holandia 100% 2004 brownfield 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Dużo bardziej zróżnicowany jest rynek ceramicznych systemów komino-
wych, gdzie obecnie konkuruje ze sobą ok. 80 firm, z czego dziewięć z nich to 
firmy z kapitałem zagranicznym. Firmy z kapitałem zagranicznym posiadają  
w ostatnich latach ok. 60% udziału w rynku.  

Jako pierwsza w 1995 roku powstała firma Schiedel z siedzibą w Opolu 
(udziałowiec: niemiecki Schiedel Beteiligungs GmbH). Firma rozpoczęła sprze-
daż i budowę sieci dystrybucji w 1996 , a już w 1997 powołała drugie biuro 
sprzedaży i magazyn w Toruniu. W 1998 powstał zakład produkcyjny w Opolu, 
a w 2001 na skutek rozwoju działalności firma wybudowała zakład produkcyjny 
w Lubiczu koło Torunia. W międzyczasie firma stała się eksporterem systemów 
kominowych na obwód kaliningradzki, na Litwę, Łotwę, Ukrainę a w ostatnim 
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czasie po wdrożeniu nowej linii produktowej również na Słowację. Następnie na 
rynek wchodzili kolejni niemieccy gracze: CRH Klinkier (CRH Deutschland 
GmbH), Schreyer – firma będąca w Polsce dystrybutorem kominów produko-
wanych przez fabrykę w Niemczech (Schornsteinwerk Karl-Heinz Schreyer 
GmbH), Plewa (obecnie 100% udziałów w Westerwaelder Elektro-Osmose 
Mueller GmbH & Co KG), Tona – będąca w Polsce dystrybutorem kominów 
produkowanych przez fabrykę w Niemczech (Tona Tonwerke Schmitz GmbH), 
Leier (z austriackim kapitałem Leier Holding GmbH), Roosens, oraz dwie duń-
skie firmy IBF (A/S Ikast Betonvarefabrik), Icopal (Icopal Danmark A/S). Ba-
riery technologiczne wejścia na rynek nie są zbyt wysokie. Firma Leier (obecna 
w segmencie materiałów ściennych), choć działa od 1998 roku, kominy do swo-
jej oferty produktowej wprowadziła dopiero w roku 2001. 

Firma Plewa Osmose Ceramika jest kontynuacją założonej w 2004 roku  
w Poznaniu firmy Plewa Polska. Plewa Osmose Ceramika ma swoją siedzibę  
w Choceniu i poprzez przejęcia połączyła na Polskim rynku dwie tradycyjne 
niemieckie marki: Plewa i Osmose. Jedynym udziałowcem nowopowstałej or-
ganizacji jest Westerwälder Elektro Osmose Müller GmbH & Co. KG natomiast 
niemiecka firma Plewa Jacob Plein Wagner Sohne Steinzeugwarenfabrik GmbH 
& co KG udzieliła na potrzeby polskiego rynku niezbędnych licencji. 

IBF Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność od zakupu w 1992 roku fabryki 
płyt betonowych w Bolesławcu, gdzie zainstalowano linię do produkcji da-
chówki cementowej, kostki brukowej i galanterii betonowej. W kolejnych latach 
firma rozszerzyła swoją gamę produktową o systemy kominowe, podłogi szcze-
linowe oraz beton towarowy a wzrastający popyt na produkty IBF skutkował 
kolejnymi inwestycjami. W 2000 roku otwarto nowy zakład produkcyjny  
w Toruniu a w roku 2011 nastąpiło otwarcie fabryki w Radomsku. Ponadto, IBF 
uruchomił w Polsce 6 wytwórni betonu towarowego w Bolesławcu, Zgorzelcu, 
Jeleniej Górze, Lubinie, Żaganiu i Radomsku. Kominy wprowadził na rynek  
w 2004 roku. Jak już wspomniano przy materiałach ściennych, CRH Klinkier 
Sp. z o.o. powstała w 1995 roku Jest producentem ceramicznego systemu komi-
nowy, do którego profile kamionkowe produkowane są  przez należącą do  CRH 
Klinkier cegielnię Gozdnica. 

Ostatnia z firm Roosens Betons Polska jest spółką polsko-belgijską, działają-
cą na rynku polskim od 2001. Firma Icopal reprezentowana jest przez polską 
grupę od roku 1999. Powstała na bazie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji 
Wodoszczelnej "Izolacja, którego 99,7% akcji wykupił koncern Icopal.  
W styczniu 2002 Izolacja zmieniła nazwę na Icopal SA. Obecnie w skład pol-
skiej grupy wchodzą: Icopal SA Zduńska Wola wraz z zamiejscowym wydzia-
łem produkcyjnym Bitumex w Dębowej, Awak Sp. z o.o. z siedzibą w Buku, 
Vedag Sp. z oo. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Oferta Grupy Icopal Pol-
ska obejmuje przede wszystkim materiały hydroizolacyjne oraz termoizolacyjne, 
pokrycia dachowe, system pap, a w sierpniu 2006 roku w fabryce w Zduńskiej 
Woli uruchomiono produkcję systemów kominowych. 
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czasie po wdrożeniu nowej linii produktowej również na Słowację. Następnie na 
rynek wchodzili kolejni niemieccy gracze: CRH Klinkier (CRH Deutschland 
GmbH), Schreyer – firma będąca w Polsce dystrybutorem kominów produko-
wanych przez fabrykę w Niemczech (Schornsteinwerk Karl-Heinz Schreyer 
GmbH), Plewa (obecnie 100% udziałów w Westerwaelder Elektro-Osmose 
Mueller GmbH & Co KG), Tona – będąca w Polsce dystrybutorem kominów 
produkowanych przez fabrykę w Niemczech (Tona Tonwerke Schmitz GmbH), 
Leier (z austriackim kapitałem Leier Holding GmbH), Roosens, oraz dwie duń-
skie firmy IBF (A/S Ikast Betonvarefabrik), Icopal (Icopal Danmark A/S). Ba-
riery technologiczne wejścia na rynek nie są zbyt wysokie. Firma Leier (obecna 
w segmencie materiałów ściennych), choć działa od 1998 roku, kominy do swo-
jej oferty produktowej wprowadziła dopiero w roku 2001. 

Firma Plewa Osmose Ceramika jest kontynuacją założonej w 2004 roku  
w Poznaniu firmy Plewa Polska. Plewa Osmose Ceramika ma swoją siedzibę  
w Choceniu i poprzez przejęcia połączyła na Polskim rynku dwie tradycyjne 
niemieckie marki: Plewa i Osmose. Jedynym udziałowcem nowopowstałej or-
ganizacji jest Westerwälder Elektro Osmose Müller GmbH & Co. KG natomiast 
niemiecka firma Plewa Jacob Plein Wagner Sohne Steinzeugwarenfabrik GmbH 
& co KG udzieliła na potrzeby polskiego rynku niezbędnych licencji. 

IBF Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność od zakupu w 1992 roku fabryki 
płyt betonowych w Bolesławcu, gdzie zainstalowano linię do produkcji da-
chówki cementowej, kostki brukowej i galanterii betonowej. W kolejnych latach 
firma rozszerzyła swoją gamę produktową o systemy kominowe, podłogi szcze-
linowe oraz beton towarowy a wzrastający popyt na produkty IBF skutkował 
kolejnymi inwestycjami. W 2000 roku otwarto nowy zakład produkcyjny  
w Toruniu a w roku 2011 nastąpiło otwarcie fabryki w Radomsku. Ponadto, IBF 
uruchomił w Polsce 6 wytwórni betonu towarowego w Bolesławcu, Zgorzelcu, 
Jeleniej Górze, Lubinie, Żaganiu i Radomsku. Kominy wprowadził na rynek  
w 2004 roku. Jak już wspomniano przy materiałach ściennych, CRH Klinkier 
Sp. z o.o. powstała w 1995 roku Jest producentem ceramicznego systemu komi-
nowy, do którego profile kamionkowe produkowane są  przez należącą do  CRH 
Klinkier cegielnię Gozdnica. 

Ostatnia z firm Roosens Betons Polska jest spółką polsko-belgijską, działają-
cą na rynku polskim od 2001. Firma Icopal reprezentowana jest przez polską 
grupę od roku 1999. Powstała na bazie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji 
Wodoszczelnej "Izolacja, którego 99,7% akcji wykupił koncern Icopal.  
W styczniu 2002 Izolacja zmieniła nazwę na Icopal SA. Obecnie w skład pol-
skiej grupy wchodzą: Icopal SA Zduńska Wola wraz z zamiejscowym wydzia-
łem produkcyjnym Bitumex w Dębowej, Awak Sp. z o.o. z siedzibą w Buku, 
Vedag Sp. z oo. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Oferta Grupy Icopal Pol-
ska obejmuje przede wszystkim materiały hydroizolacyjne oraz termoizolacyjne, 
pokrycia dachowe, system pap, a w sierpniu 2006 roku w fabryce w Zduńskiej 
Woli uruchomiono produkcję systemów kominowych. 
 

Tabela 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rynku  ceramicznych systemów 
odprowadzania spalin 

Nazwa firmy 
(obecna) 

Siedziba 
firmy 

Dane wspólników 
(obecnych) 

Kraj 
pocho-
dzenia 

kapitału 

Udziały 
spółki Data Typ inwestycji 

Schiedel  
Sp. z o.o. Opole Schiedel Beteili-

gungs GmbH Niemcy 100% 1995 Greenfield 

CRH Klinkier 
Sp. z o.o. Gliwice CRH Deutschland 

GmbH Niemcy 100% 1995 Brownfield 

Schreyer-
Systemy komi-
nowe Sp. z o.o. 

Sierakowice 
Schornsteinwerk 

Karl-Heinz 
Schreyer GmbH 

Niemcy 94% 1998 
Greenfield 

(biuro handlo-
we) 

Roosens Be-
tons Polska Sp. 

z o.o. 
Węgorzyno 

Roosens Danny 
Luc (35%) 

Roosens Eddy  
(35%) 

Belgia 70% 2001 Greenfield 

Leier Polska 
S.A. 

Wola  
Rzędzińska 

Leier Holding 
GmbH  (jedyny 
akcjonariusz) 

Austria 100% 
1988 

(kominy 
2001) 

Greenfield 

IBF-Polska Sp. 
z o.o. Bolesławiec A/S Ikast Betonva-

refabrik Dania 100% 
1992 

(kominy 
2004) 

Brownfield 

Plewa Osmose 
Ceramika Sp. z 

o.o. 

Choceń 
(pierwotnie 

Poznań) 

Westerwaelder 
Elektro-Osomose 
Mueller GmbH& 

Co 

Niemcy 100% 2004 Greenfield 

Tona Polska 
Sp. z o.o. Wrocław Tona Tonwerke 

Schmitz GmbH Niemcy 100% 2006 
Greenfield 

(biuro handlo-
we) 

Icopal Zduńska 
Wola 

ICOPAL DAN-
MARK A/S Dania 100% 

1999 
(kominy 

2006) 
Brownfield 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 2. Bezpośrednie inwestycje w Polsce wraz z rozwojem firm 

 
Źródło: Opracowanie własne 

4. EFEKTY BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI  
NA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Na podstawie analizy wyżej wymienionych segmentów rynku materiałów 
budowlanych stwierdzić można, iż największa dynamika napływu bezpośred-
nich inwestycji występowała w latach 1995-2000. Swoje inwestycje podjęły 
głownie firmy z 6 państw: Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Belgii oraz Fran-
cji- światowych liderów rynku materiałów budowlanych. 

BIZ były ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy i przemia-
ny strukturalne w polskiej gospodarce, których głównym efektem był wzrost 
produktywności przedsiębiorstw budowlanych i dywersyfikacja w znaczącej 
ilości grup produktowych. Wielu ekspertów podkreśla, że to właśnie w tych 
latach zaczął następować proces postępu w technologii produkcji a przede 
wszystkim rozprzestrzeniania się innowacji, w tym głównie produktowych. 
Wprowadzonych zostało na rynek wiele produktów zupełnie nowych bądź na-
stąpiło znaczne ulepszenie i poprawienie produktów dotychczas produkowanych 
jak na przykład w omawianych grupach produktowych poprawienie cech takich 
jak: termoizolacyjność, izolacyjność, akumulacja ciepła, paroprzepuszczalność, 
nasiąkliwość, odporność na warunki atmosferyczne, odporność ogniowa, waga, 
kruchość oraz parametry związane z  oddziaływaniem na zdrowie użytkowni-
ków. Znaczenia nabiera wypracowana marka, za którą idzie szereg cech i wła-
ściwości niedostępnych dla innych producentów.  
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stąpiło znaczne ulepszenie i poprawienie produktów dotychczas produkowanych 
jak na przykład w omawianych grupach produktowych poprawienie cech takich 
jak: termoizolacyjność, izolacyjność, akumulacja ciepła, paroprzepuszczalność, 
nasiąkliwość, odporność na warunki atmosferyczne, odporność ogniowa, waga, 
kruchość oraz parametry związane z  oddziaływaniem na zdrowie użytkowni-
ków. Znaczenia nabiera wypracowana marka, za którą idzie szereg cech i wła-
ściwości niedostępnych dla innych producentów.  

Nastąpił szeroki transfer innowacji procesowych. Zagraniczni inwestorzy 
wprowadzili do przejmowanych firm nieznane dotąd  procesy technologiczne, 
zautomatyzowane linie produkcyjne o większych mocach produkcyjnych, no-
woczesne  maszyny i urządzenia. Na skutek przekształceń i restrukturyzacji  
w przejmowanych przedsiębiorstwach (szczególnie w obszarze materiałów 
ściennych) zaobserwować można napływ wielu innowacji organizacyjnych, 
niejednokrotnie trudnych na początku do zaakceptowania przez dotychczasową 
załogę (zmiany w strukturach organizacyjnych, stylach zarządzania). W więk-
szości firm rolę zarządzania powierza się krajowym menedżerom, którzy dzięki 
znajomości lokalnego rynku  często otwierają nowe oddziały, wchodzą w nowe 
kanały dystrybucji i poszerzają działalność produktową.  

Obserwacje rynku potwierdzają tezę, że wejście zagranicznych konkurentów 
do branży spowodowało wzrost natężenia walki konkurencyjnej, a także gene-
rowanie technologicznych efektów zewnętrznych – spillovers. Są to dodatkowe 
korzyści wynikające z bezpośrednich inwestycji zagranicznych, których bezpo-
średnimi odbiorcami – beneficjentami są przedsiębiorstwa lokalne. Podejmowa-
ne przez inwestorów zagranicznych działania oddziałują na otoczenie, w którym 
funkcjonują podmioty rodzime. Można zatem zauważyć wewnątrzbranżowe 
efekty spillover (intra-industry spillovers) a nawet efekty między branżami (in-
ter-industry spillovers) [Szczepkowska-Flis 2008: 172]. Zagraniczna technolo-
gia, transferowana do kraju goszczącego, jest imitowana przez przedsiębiorstwa 
lokalne. Ich rozwój i próba dorównywania firmom zagranicznym niejednokrot-
nie odbywa się obecnie poprzez „kupowanie” pracowników firm zagranicznych, 
a co za tym idzie dyfuzją wiedzy oraz poufnym dotąd know-how.  

Przewagi firm z kapitałem zagranicznym wymusiły na podmiotach dotych-
czas działających w branży, inwestowanie w rozwój nowych produktów i proce-
sów. Przykładem jest firma Solbet z obszaru materiałów ściennych – jeden  
z pierwszych zakładów betonu komórkowego w Polsce będący do tej pory  
w 100% własnością polskich podmiotów. W wywiadzie dla „Materiałów Bu-
dowlanych”, właściciele firmy przyznali, że „do zmian technicznych i technolo-
gicznych w Solbecie, a także w całym krajowym przemyśle betonu komórko-
wego zmobilizowała nas konkurencja firmy Ytong, która w 1995 r. Kupiła fa-
brykę ABK w Ostrołęce, a następnie wybudowała drugi zakład w Sieradzu. 
Ytong był wówczas zdecydowanie bardziej zaawansowany technologicznie niż 
polscy producenci betonu komórkowego i żeby utrzymać się na rynku, podjęli-
śmy wyzwanie unowocześnienia produkcji” [Wiśniewska 2017: 13].  

Zgodnie z tezą postawiona przez Szczepkowską-Flis potencjalne korzyści 
spillover mogą być większe w sytuacji, gdy do branży dotychczas chronionej 
wchodzi niewiele korporacji międzynarodowych niezmuszonych do silnej rywa-
lizacji z rodzimymi producentami, niż w przypadku, gdy już działające filie 
zagraniczne posiadaj znaczny udział w rynku. 

Niestety niektóre innowacje uznać należy za regresywne i wręcz nie przyno-
szące korzyści ani przedsiębiorstwu ani rynkowi, na którym prosperuje. Sytua-
cja taka dotyczy często tzw. firm-imitatorów, które próbując dorównać nowo-
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czesnym produktom i jednocześnie ograniczać koszty wytwarzają produkty 
podobne wizualnie, ale o obniżonych parametrach technicznych [Kania R. 
2015:74].  

Wprowadzenie na rynek nowoczesnych materiałów ściennych, systemów 
kominowych oraz innych grup produktowych uzupełniło w Polsce istotną lukę 
technologiczną, oddziałując jednocześnie na poziom nowoczesności metod wy-
twarzania. Przedsiębiorstwa lokalne coraz częściej ponoszą nakłady na badania  
i rozwój oraz na działalność innowacyjną. Dzięki temu firmy z zagranicznym 
kapitałem (jak np. Schiedel, Röben)  rozszerzają geograficznie swoją działal-
ność eksportującą produkty do ościennych państw. 

5. PODSUMOWANIE 
Z przedstawionej analizy wynika, iż większość bezpośrednich inwestycji za-

granicznych dokonana została w latach 1995-2000. Były to w znacznej mierze 
inwestycje typu brownfield, polegające na zakupie, modernizacji i restruktury-
zacji istniejących spółek. W dużo mniejszym stopniu inwestorzy wkładali swój 
kapitał w otwieranie zupełnie nowych jednostek organizacyjnych o charakterze 
greenfield investment.   

Polska była ze względu na swoje położenie  krajem, w których chętnie po-
dejmowane były inwestycje, a dotychczasowy podział na Polskę A, B i C nie 
miał znaczenia przy doborze miejsca inwestycji - firmy zagraniczne przejmowa-
ły i unowocześniały zakłady na terenie całego kraju. Czynnikiem alokacji kapi-
tału w układzie przestrzennym było dosyć równomierne położenie podstawo-
wych zasobów naturalnych niezbędnych do produkcji materiałów budowlanych. 
(iły trzeciorzędowe do produkcji ceramiki, kruszywa, gips, margle do cementu  
i produktów pochodnych). 

Inwestorzy zagraniczni obecni w branży materiałów budowlanych dokonali 
jej głębokiej metamorfozy technologicznej (udział wyrobów nowych i zmoder-
nizowanych wg gałęzi), stając się kanałem dyfuzji/implementacji innowacji 
(niestety powstałych głównie w centrach badawczych w ich krajach macierzys-
tych). Implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznychi organizacyj-
nych spowodowała tylko w ciągu ośmiu lat (2005-2013) wzrost wydajności, 
która w podmiotach z kapitałem zagranicznym była dwukrotnie wyższa niż  
w reprezentujących kapitał krajowy [Bernat 2016: 49] 

W przypadku materiałów budowlanych podstawowym motywem alokacji 
kapitału w Polsce był chłonny rynek zbytu konsumentów szybko nadrabiających 
okres niedostatecznej podaży charakterystyczny dla gospodarki centralnie ste-
rowanej. Firmy z kapitałem zagranicznym obecnie obejmują nieraz ponad 60% 
udziału w rynku, eliminując jednocześnie możliwość przebicia się firm lokal-
nych pozbawionych możliwości rozwoju nie tylko ze względu na utrudniony 
dostęp do know-how, ale przede wszystkim deficyt kapitału. Analizowane fir-
my, działając pod wpływem presji na globalnym rynku, w dużo szybszym tem-
pie uzyskują zwrot poniesionych nakładów mając możliwość nieustannego 
unowocześniania swoich produktów oraz wprowadzania innowacji we wszyst-
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Polska była ze względu na swoje położenie  krajem, w których chętnie po-
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(iły trzeciorzędowe do produkcji ceramiki, kruszywa, gips, margle do cementu  
i produktów pochodnych). 

Inwestorzy zagraniczni obecni w branży materiałów budowlanych dokonali 
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(niestety powstałych głównie w centrach badawczych w ich krajach macierzys-
tych). Implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznychi organizacyj-
nych spowodowała tylko w ciągu ośmiu lat (2005-2013) wzrost wydajności, 
która w podmiotach z kapitałem zagranicznym była dwukrotnie wyższa niż  
w reprezentujących kapitał krajowy [Bernat 2016: 49] 

W przypadku materiałów budowlanych podstawowym motywem alokacji 
kapitału w Polsce był chłonny rynek zbytu konsumentów szybko nadrabiających 
okres niedostatecznej podaży charakterystyczny dla gospodarki centralnie ste-
rowanej. Firmy z kapitałem zagranicznym obecnie obejmują nieraz ponad 60% 
udziału w rynku, eliminując jednocześnie możliwość przebicia się firm lokal-
nych pozbawionych możliwości rozwoju nie tylko ze względu na utrudniony 
dostęp do know-how, ale przede wszystkim deficyt kapitału. Analizowane fir-
my, działając pod wpływem presji na globalnym rynku, w dużo szybszym tem-
pie uzyskują zwrot poniesionych nakładów mając możliwość nieustannego 
unowocześniania swoich produktów oraz wprowadzania innowacji we wszyst-

kich obszarach swego działania. Jakkolwiek w 2004 roku wraz z wejściem Pol-
ski do Unii Europejskiej zaczęły znikać kolejne bariery wejścia na polski rynek, 
dotychczasowa struktura angażowanego kapitału w  branży pozostała w niemal 
niezmienionej formie, co przemawia za osiągnięciem pewnego stanu nasycenia. 

Jak zaważyć można, w ostatnich latach, na wyżej wymienionych rynkach nie 
obserwuje się wejść nowych inwestycji zagranicznych. Rynek ten technologicz-
nie nie jest tak elastyczny jak np. branża IT. Pojawia się zatem pytanie jak bę-
dzie wyglądała sytuacja z kilka lat? Jakie czynniki musiałyby zmienić się na 
polskim rynku materiałów budowlanych? Czy nasycenie rynku oraz wysoka 
konkurencyjność firm kraju goszczącego stały się podobnie jak w zachodnich 
krajach UE czynnikami ograniczającymi dalszą absorpcję bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych? 
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