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Wykład 8

Skutki napływu BIZ

Plan wykładu

1. Wpływ na dochód
2. Wpływ na pracowników
3. Wpływ na handel zagraniczny
4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym
5. BIZ w sektorze finansowym
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1. Wpływ na dochód 1/4

Wzrost zasobu kapitału
Obecność inwestorów zagranicznych przyciąga 
następnych.
Obecność inwestorów może zwiększyć napływ 
pomocy oficjalnej.
BIZ przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku 
finansowego, co mobilizuje krajowe 
oszczędności.
Obecność BIZ to napływ kapitału, pod warunkiem 
że nie są finansowane na lokalnym rynku 
finansowym (mogą nawet wypierać krajowe 
przedsiębiorstwa).

1. Wpływ na dochód 2/4

Transfer technologii
Technologia jest wynikiem działalności B+R. 
Wynalazcy przysługują prawa monopolisty, bo 
wiedza ma charakter dobra publicznego.
Wynalazca może nową technologię sprzedać, 
udzielić licencji, albo wykorzystać 
bezpośrednio w produkcji.
Kraje goszczące korzystają z dyfuzji 
technologii tylko wtedy, gdy mają odpowiednie 
zdolności absorpcyjne. Luka technologiczna nie 
może być zbyt duża.
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1. Wpływ na dochód 3/4

Transfer technologii – kanały
Przepływ pracowników
Efekt demonstracji (lokalni rywale firm 
zagranicznych adaptują ich najlepsze 
praktyki).
Efekty wertykalnego powiązania

• W dół łańcucha produkcyjnego (firmy zagr. 
produkują dobra zaopatrzeniowe)

• W górę łańcucha produkcyjnego (firmy 
zagr. kupują dobra zaopatrzeniowe).

1. Wpływ na dochód 4/4

Produktywność
Napływ BIZ spowoduje wzrost produktywności 
jeśli spełnione są dwa warunki
BIZ mają charakter proeksportowy, a 
produkcja przeznaczona jest na duże rynki 
zbytu.
Warunki ekonomiczne i polityka gospodarcza 
pozwalają firmom dokonującym BIZ na 
osiągnięcie optymalnej skali produkcji 
(wynikającej z rosnących korzyści skali).
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2. Wpływ na pracowników 1/5

Zatrudnienie
BIZ mogą zwiększyć zatrudnienie 
bezpośrednio, gdy są inwestycjami od podstaw.
BIZ mogą zwiększać zatrudnienie pośrednio w 
sektorze dystrybucji.
BIZ pozwalają zachować miejsca pracy przy 
przejęciu i restrukturyzacji firm.
BIZ mogą zmniejszyć zatrudnienie, jeśli 
zakłady produkcyjne są zamykane.
Produkcja firm dokonujących BIZ jest z reguły 
kapitałointensywna.

2. Wpływ na pracowników 2/5

Zatrudnienie – BIZ wypływające z kraju 
macierzystego. 
BIZ wypływające redukują produkcję w kraju, 
bo zastępują eksport.
BIZ wypływające zwiększają zatrudnienie, bo 
firmy dokonujące BIZ z reguły zwiększają 
eksport.
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2. Wpływ na pracowników 3/5

Względne płace 
Produkcja BIZ intensywnie wykorzystuje 
kapitał ludzki. Wzrost popytu na 
wykwalifikowanych pracowników podnosi ich 
płace i zwiększa nierówności płacowe.
Z punktu widzenia krajów rozwiniętych, firmy 
dokonujące BIZ zgłaszają popyt na 
niewykwalifikowaną siłę roboczą. Relatywny 
popyt na wykwalifikowaną siłę roboczą jest 
więc większy także w kraju wysyłającym BIZ.

2. Wpływ na pracowników 4/5

Skutki wysokich płac w globalnej gospodarce: 
Efekt skali – większe koszty wymuszają 
redukcję produkcji.
Efekt substytucji – kapitał fizyczny zastępuje 
siłę roboczą.
Efekt relokacji – firmy dokonują BIZ.

Wniosek: Elastyczność popytu na pracę i kapitał 
względem kosztów pracy rośnie w miarę 
spadania kosztów relokacji produkcji.
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2. Wpływ na pracowników 5/5

Wysokość płac. Fakt empiryczny: płace w korporacjach 
transnarodowych są wyższe.  
BIZ dominują w sektorach o małym wykorzystaniu 
niewykwalifikowanej siły roboczej i wysokich 
nakładach B+R.
Firmy dokonujące BIZ są duże, a duże firmy z reguły 
oferują wyższe płace.
Firmy dokonujące BIZ dysponują przewagami 
(aktywami), które zwiększają produktywność pracy.
Wyższe płace mają uchronić firmy dokonujące BIZ 
przed odpływem pracowników.
Firmy dokonujące BIZ mogą przyciągać bardziej 
produktywnych pracowników oferując wyższe płace 
(strategia płac efektywnościowych).

3. Wpływ na handel zagraniczny 1/2

Kraje wysokorozwinięte przechodziły 
następujące fazy
Wzrost udziału w światowym eksporcie dóbr 
przetworzonych.
Stabilizacja udziału w eksporcie, wzrost udziału 
w BIZ.
Malejący udział w światowym eksporcie.
Malejący udział w światowym BIZ.
Wg Melitza najbardziej produktywne firmy 
dokonują BIZ, mniej produktywne eksportują, a 
najmniej produktywne – produkują jedynie w 
kraju macierzystym.
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3. Wpływ na handel zagraniczny 2/2

Wpływ na handel zależy od typu BIZ
BIZ horyzontalne są substytutem handlu. 
Handel zmaleje między krajami o podobnej 
wielkości, relatywnym wyposażeniu w czynniki 
produkcji i wysokich kosztach handlu 
(transportu).
BIZ wertykalne stymulują eksport w kraju 
goszczącym (produkty finalne) oraz w kraju 
macierzystym (produkty zaopatrzeniowe). 
Handel zmaleje między krajami o dużych 
różnicach we względnym wyposażeniu w 
czynniki produkcji.

4. Wpływ na firmy w kraju 
goszczącym

Struktura rynku
Wejście BIZ zaostrza konkurencję w kraju 
goszczącym silniej niż taka sama inwestycja 
dokonana przez podmiot krajowy (ze względu 
na przewagę technologiczną BIZ).
BIZ pomagają rozbić oligopolistyczną lub 
monopolistyczną strukturę rynku w kraju 
goszczącym, bo firmy zagraniczne mogą 
skutecznie konkurować z lokalnymi.
BIZ mogą zniekształcić konkurencję – zachęcić 
do fuzji, lub zdominować rozproszone firmy 
lokalne.
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5. BIZ w sektorze finansowym 1/5

Konsekwencje podobne do skutków BIZ w 
przemyśle, są jednak efekty specyficzne:
Działalność kredytowa banków zagranicznych 
jest procykliczna (jak krajowych). Elastyczność 
względem zagranicznych wahań jest jednak 
większa (znaczenie synchronizacji cykli).
Obecność zagranicznych banków może 
poprawić jakość nadzoru finansowego oraz 
uniknąć zjawiska „flight to quality” w okresach 
kryzysu. Z drugiej strony, rośnie ryzyko 
zjawiska zarażania ze względu na obecność 
tego samego pożyczkodawcy w wielu krajach.

5. BIZ w sektorze finansowym 2/5

Struktura pośrednictwa finansowego (% PKB)
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5. BIZ w sektorze finansowym 3/5

Struktura własnościowa banków

5. BIZ w sektorze finansowym 4/5

Procentowy udział w aktywach
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5. BIZ w sektorze finansowym 5/5

Akcja kredytowa banków w czasie kryzysu 
(zmiana procentowa)


