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1. Rodzaje BIZ 1/6

Definicja BIZ sformułowana przez IMF (Balance 
of Payments Manual)
„an investment that is made to acquire a lasting 
interest in an enterprise operating in an economy 
other than that of the investor, the investor’s 
purpose being to have an effective voice in the 
management of the enterprise”.
Przez efektywną kontrolę najczęściej rozumie 
się objęcie co najmniej 10% udziałów.

1. Rodzaje BIZ 2/6

Zainteresowanie BIZ wynika z:
Wzrostu ich przepływów.
Kontrowersji wokół konsekwencji ich napływu: 
nowa forma kolonializmu i imperializmu kontra
niezbędny warunek rozwoju.
Znaczenia dla finansowania deficytów na 
rachunku obrotów bieżących.
Transferu technologii.
Roli odegranej w transformacji gospodarek 
krajów postsocjalistycznych.
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1. Rodzaje BIZ 3/6

Napływ BIZ (mld USD)

1. Rodzaje BIZ 4/6

Klasyfikacja BIZ z punktu widzenia inwestora:
Horyzontalne: produkcja tych samych lub 
podobnych dóbr co w kraju macierzystym.
Wertykalne: wykorzystanie surowców 
(backward vertical FDI) albo zbliżenie się do 
konsumentów przez zakup sieci dystrybucji 
(forward vertical FDI).
Eklektyczne: łączące cechy horyzontalnych i 
wertykalnych BIZ.



4

1. Rodzaje BIZ 5/6

Klasyfikacja BIZ z punktu widzenia kraju 
goszczącego:
Zastępujące import. Zależą od rozmiaru rynku 
w kraju goszczącym, kosztów transportu i barier 
handlowych
Promujące eksport. Wynikają z poszukiwania 
nowych źródeł czynników produkcji.
Zainicjowane przez rząd. Rząd prowadzi 
politykę zachęcającą inwestorów, aby np. 
rozwiązać problem deficytu bilansu płatniczego.

1. Rodzaje BIZ 6/6

Klasyfikacja BIZ z punktu widzenia strategii firmy:
Ekspansywne. Wykorzystanie w kraju 
goszczącym przewag posiadanych przez firmę 
(np. technologicznych, korzyści skali).
Defensywne. Wykorzystanie taniej siły roboczej 
w kraju goszczącym do obniżenia kosztów 
produkcji.
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2. Teorie BIZ 1/12

Hipoteza różnic w stopach zwrotu. 
Kapitał przepływa z krajów o niskiej stopie 
zwrotu (zasobnych w kapitał – prawo malejących 
przychodów) do krajów o wysokiej stopie zwrotu.
Opiera się na założeniu, że firma zrównuje koszt 
krańcowy z krańcowym przychodem i jest 
obojętna względem ryzyka.
Problem: kraje doświadczają jednocześnie
napływów i odpływów kapitału.

2. Teorie BIZ 2/12

Globalne 
napływy BIZ: 20 
najważniejszych 
krajów 
goszczących. 
(mld USD)



6

2. Teorie BIZ 3/12

Globalne 
odpływy BIZ: 20 
najważniejszych 
krajów 
macierzystych. 
(mld USD)

2. Teorie BIZ 4/12

Hipoteza dywersyfikacji portfela. 
Uchyla założenie o neutralności inwestorów 
względem ryzyka.
Wybór różnych projektów inwestycyjnych zależy 
nie tylko od stopy zwrotu, ale też od ryzyka. 
Dywersyfikacja obniża ryzyko.
Hipoteza wyjaśnia dlaczego te same kraje (i 
sektory) są jednocześnie źródłem i miejscem 
lokowania BIZ.
Hipoteza nie wyjaśnia dlaczego firmy decydują 
się na BIZ zamiast inwestycji portfelowych.



7

2. Teorie BIZ 5/12

Hipoteza rozmiaru rynku. 
BIZ zależą od wielkości rynku w kraju 
goszczącym (mierzonym wielkością gospodarki, 
czyli PKB).
Rozmiar rynku ma znaczenie dla wykorzystania 
korzyści skali produkcji. Dostatecznie duże rynki 
pozwalają na specjalizację czynników produkcji.
Rozmiar rynku ma większe znaczenia dla BIZ 
zastępujących import niż nakierowanych na 
eksport.
Tempo wzrostu PKB też przyciąga BIZ.

2. Teorie BIZ 6/12

Hipoteza organizacji rynku. 
Firma dokonująca BIZ musi radzić sobie z kilkoma 
słabościami w porównaniu z firmami lokalnymi (np. 
wyższe płace)
Inwestor musi posiadać przewagi, dominujące nad 
słabościami: kapitał, zarządzanie, technologia, 
marketing, korzyści skali, poparcie polityczne.
Firma dokonuje BIZ, gdy udostępnienie lub sprzedaż 
przewag jest trudna.
Dlaczego firmy z przewagami nie produkują w kraju 
macierzystym i eksportują? Osiągnęły minimum 
kosztów?
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2. Teorie BIZ 7/12

Hipoteza internalizacji. 
Firma dokonująca BIZ dąży do zastąpienia transakcji 
rynkowych (obarczonych kosztami transakcyjnymi i 
opóźnieniami i niepewnością) transakcjami 
wewnętrznymi. 
Problemy z dokonaniem transakcji mogą wynikać z 
niedoskonałości rynków produktów pośrednich, usług 
marketingowych lub zarządzania.
Hipoteza wyjaśnia dlaczego firmy wolą FDI od 
eksportu (i importu) i dlaczego nie są chętne do 
udzielania licencji.

2. Teorie BIZ 8/12

Hipoteza lokalizacji. 
BIZ wynikają z braku mobilności niektórych 
czynników produkcji (surowce naturalne, praca). Z 
braku mobilności wynikają geograficzne różnice w 
kosztach produkcji. 
Niskie płace w niektórych krajach nie muszą 
przyciągać BIZ, jeśli produktywność pracy jest niska. 
Wzrost płac może spowodować zmianę technologii 
produkcji na bardziej kapitałochłonną i przyciągnąć 
BIZ.
Argument odnosi się też do innych czynników 
produkcji: energii i surowców.



9

2. Teorie BIZ 9/12

Teoria eklektyczna. 
Paradygmat OLI (organization, localization, 
internalization) łączy hipotezę organizacji rynku, 
lokalizacji i internalizacji. 
Dwa pytania: dlaczego popytu krajowego na dobro 
nie zaspokaja firma lokalna lub import? Dlaczego 
rozwijająca się firma nie znajduje innych kanałów 
ekspansji? (produkcja w kraju i eksport; rozpoczęcie 
działalności w innej branży; udzielić licencji firmie 
zagranicznej).
Odpowiedzi: filia firmy macierzystej wygrywa w 
konkurencji z innymi dostawcami na rynku 
zagranicznym, BIZ muszą przynosić większe zyski niż 
inne metody ekspansji.

2. Teorie BIZ 10/12

Teoria eklektyczna, c.d. 
Firma musi spełniać trzy warunki aby zaangażować się w BIZ.
Przewaga komparatywna wynikająca z posiadania aktywów 
niematerialnych (technologia, dostęp do taniego 
finansowania).
Większe korzyści muszą wynikać z używania tych przewag 
niż sprzedaży lub wynajęcia ich innym firmom.
Większe zyski z wykorzystania posiadanych przewag w 
połączeniu z wykorzystaniem czynników produkcji 
ulokowanych zagranicą.
Rozważmy wzrost popytu zagranicą: bez korzyści z 
internalizacji ale przy przewagach lokalizacyjnych zagranicą –
licencje; z korzyściami internalizacji i przy przewagach 
lokalizacyjnych w kraju – produkcja w kraju i eksport; z 
korzyściami internalizacji i przy przewagach lokalizacyjnych 
zagranicą – BIZ.
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2. Teorie BIZ 11/12

Hipoteza cyklu życia produktu 
Produkt przechodzi przez 4 fazy: początkowa, 
szybkiego wzrostu, spowolnienia i schyłkowa.
Początkowo firma produkuje lokalnie i zaspokaja 
lokalny popyt. 
Produkt „dojrzewa” i pojawia się popyt z zagranicy. 
Kraj innowacyjny eksportuje dobro.
Produkt staje się standardowy. Kraj innowacji 
podejmuje BIZ, aby obniżyć koszty  i wytrzymać 
konkurencję. Innowator zaczyna importować dobro z 
zagranicy.

2. Teorie BIZ 12/12

Hipoteza cyklu życia 
produktu, c.d.
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3. Sprzyjający klimat 1/3

Resource seeking
Łatwy dostęp do surowców.
Rozwinięta infrastruktura, przede wszystkim 
transportowa umożliwiająca przesyłanie 
surowców.
Ograniczona korupcja i dbałość o ochronę 
środowiska.

3. Sprzyjający klimat 2/3

Market seeking
Duże gospodarki zaludnione konsumentami o 
wysokiej sile nabywczej.
Szybkie tempo wzrostu PKB.
Wyższa od przeciętnej jakość infrastruktury i 
kapitału ludzkiego.
Członkostwo w regionalnych ugrupowaniach 
integracyjnych.
Wysokie cła nie stanowią przeszkody.
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3. Sprzyjający klimat 3/3

Efficiency seeking
Niskie płace, których nie niweluje niska 
produktywność pracowników.
Niskie pozostałe koszty produkcji, czyli 
satysfakcjonująca jakość infrastruktury, 
ograniczona korupcja i sprzyjające regulacje.
Wysokość ceł może stanowić przeszkodę, jeśli 
produkcja jest dokonywana w oparciu o 
importowane komponenty z przeznaczeniem na 
eksport na inne rynki.


