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Czym są  

międzynarodowe 

przepływy kapitału? 



Międzynarodowe przepływy kapitału 

 Wszelkie ruchy kapitału, które swoje odzwierciedlenie 

znajdują w bilansie obrotów gospodarczych z zagranicą 

i są ujmowane w rachunku bilansu płatniczego danego 

kraju. 

 
 

 Ruchy kapitału mogą wynikać z: 

 zakupu towarów i usług za granicą, 

 udzielania lub otrzymywania zagranicznych kredytów 

handlowych i pożyczek finansowych, 

 zakupu i sprzedaży zagranicznych papierów 

wartościowych, 

 zakładania przedsiębiorstw w jednym kraju przez 

rezydentów drugiego kraju. 

 

 



Międzynarodowe przepływy kapitału 

w historii gospodarki światowej 

 Na przełomie średniowiecza i ery nowożytnej 

obserwowano jednokierunkowy przepływ kapitału, 

bezpowrotne transfery z Europy na tereny Ameryki 

Północnej, Australii i Nowej Zelandii. 
 

 W okresie kolonializmu była to wielka fala emigracji 

kapitału charakteryzująca się tymczasowym, nie 

trwałym przepływem. Lokowanie następowało nie 

według zasad tworzenia spójnej gospodarki 

wewnętrznej o szerokiej infrastrukturze, lecz w 

wybranych dziedzinach, umożliwiających eksploatację 

surowców mineralnych (zwykle rabunkową) oraz 

eksploatację siły roboczej. 

 

 



 Od upadku kolonializmu do dnia dzisiejszego przepływ 

kapitału następuje w formie trwałej lub tymczasowej.  
 

 Istotną cechą międzynarodowych przepływów kapitału 

jest dominująca rola korporacji transnarodowych. 

Zdecydowana większość przepływu kapitału w 

gospodarce światowej omijała rejony krajów 

rozwijających się, jak też krajów przechodzących 

transformację ustrojową.  
 

 Zmieniło się to, gdy wystąpiło zjawisko offshoringu, czyli 

„ucieczki” tradycyjnych przemysłów do krajów 

rozwijających się i średnio rozwiniętych. 

 

 

Międzynarodowe przepływy kapitału 
w historii gospodarki światowej 



 Ze względu na podmioty uczestniczące  

w międzynarodowym obrocie kapitałowym oraz 

motywy, którymi się kierują, dokonując operacji wywozu 

lub przywozu z zagranicy, wyróżniamy: 

 

 

Międzynarodowe przepływy kapitału 

przepływy kapitału   

w szerokim znaczeniu  

przepływy kapitału   

w wąskim znaczeniu  



Międzynarodowe przepływy kapitału 

Przepływy kapitału   

w szerokim znaczeniu 

 

Transakcje kapitałowe 

dokonywane przez bank 

centralny oraz inne 

podmioty, np. 

przedsiębiorstwa, 

gospodarstwa domowe, 

banki komercyjne.  

 
Bank centralny dokonuje 
eksportu i importu kapitału nie  

z chęci osiągania zysku, lecz  
dla realizacji celów polityki 
gospodarczej państwa.  

Przepływy kapitału   

w wąskim znaczeniu 

 
Ruch kapitału 

podejmowany z motywem 

zysku przez podmioty 

gospodarcze  (nie biorąc 

pod uwagę banku 

centralnego – w 

porównaniu do 

przepływów w wąskim 

znaczeniu).  



 Ze względu na okres, na jaki następuje przywóz lub 

wywóz kapitału, wyróżniamy: 

 

 

Międzynarodowe przepływy kapitału 

ruchy kapitału   

krótkoterminowe 

ruchy kapitału 

długoterminowe 



Międzynarodowe przepływy kapitału 

Ruchy kapitału   

krótkoterminowe 

 

Okres spłaty 

wywiezionego lub 

przywiezionego kapitału 

nie przekracza jednego 

roku. 

 
• kredyty handlowe,  

• niektóre rodzaje 

kredytów finansowych,  

• krótkoterminowe lokaty 

na rynku walutowym 

Ruchy kapitału 

długoterminowe 

 

Okres spłaty 

wywiezionego lub 

przywiezionego kapitału 

jest dłuższy niż jeden rok. 

 
• długoterminowe kredyty 

• pożyczki udzielane lub 

otrzymywane z zagranicy 

• inwestycje w zagraniczne 

papiery wartościowe 



 Ze względu na pochodzenie kapitału, wyróżniamy: 

 

 

Międzynarodowe przepływy kapitału 

kapitał ze źródeł 

publicznych 

kapitał ze źródeł 

prywatnych 



Międzynarodowe przepływy kapitału 

Kapitał ze źródeł 

publicznych 
 

Wszelkiego rodzaju 

agendy rządowe, 

budżety lokalne, 

budżety organizacji 

międzynarodowych, 

m.in. Bank Światowy, 

MFW, EBOiR. 
 

• Kredyty z tych źródeł udzielane 

są z myślą o realizacji 

założonych celów 

regionalnych czy 

makroekonomicznych.  

• Na ogół są korzystniejsze od 

udzielanych przez instytucje 

prywatne. 

Kapitał ze źródeł 

prywatnych 
 

Wszelkie formy wywozu 

kapitału przez 

przedsiębiorstwa, banki 

komercyjne oraz osoby 

prywatne. 
 

• Ten rodzaj transferu kapitału 
może mieć charakter długo-  
i krótkookresowy. 

• Jego głównym celem jest 
chęć osiągnięcia zysku. 



 Ze względu na formy wywożonego kapitału, 

wyróżniamy: 

 

 

Międzynarodowe przepływy kapitału 

Kredyty 
handlowe 

Lokaty na 
rynku 

walutowym 

Kredyty 
finansowe 

Inwestycje 
portfelowe 

Inwestycje 
bezpośrednie 



 Polegają na inwestowaniu za granicą (np. depozyty 

bankowe) w celu wykorzystania istniejących między 

poszczególnymi krajami różnic w stopach 

procentowych, a także różnic kursowych i tym samym 

zysku większego, niż byłoby to możliwe, inwestując na 

rynku krajowym. 

Lokaty na 
rynku 

walutowym 



 Związane bezpośrednio z wymianą towarową. 
 

 Udzielane importerowi przez eksportera. 
 

 Mają na celu zwiększenie konkurencyjności danego 

towaru. 
 

 Często stosuje się je w obrocie gotowymi obiektami 

przemysłowymi, statkami, samolotami oraz w 

stosunkach krajów uprzemysłowionych z krajami 

rozwijającymi się. 

Kredyty 
handlowe 



 Polegają na postawieniu do dyspozycji kredytobiorcy 

określonych środków finansowych bez ograniczenia 

dotyczącego sposobu ich spożytkowania. 
 

 Związane z zakupem towarów bądź innym 

wykorzystaniem celowym. 
 

 Tę formę pożyczek finansowych przybierają przede 

wszystkim kredyty udzielane przez banki, agendy 

rządowe czy organizacje międzynarodowe. 

Kredyty 
finansowe 



 Długookresowe lokaty kapitału w zagraniczne papiery 

wartościowe, głównie w akcje i obligacje. 

 Są przeważnie inwestycjami krótkoterminowymi, choć 

mogą mieć także charakter długoterminowy (np. zakup 

kilkuletnich obligacji obcego rządu). 

 Są podejmowane w celu uzyskania przychodu  

z zainwestowanych środków lub zysków kapitałowych. 

 

 

Inwestycje 
portfelowe 

W XIX w. i na początku XX w. inwestowanie w obligacje zagraniczne było 

najważniejszą formą wywozu kapitału. Po II wojnie światowej ta forma traciła 

na znaczeniu. Obecnie, dzięki stabilizacji najważniejszych światowych 

gospodarek i rozwojowi telekomunikacji, dominującą rolę  

w inwestycjach portfelowych stanowi zakup akcji  

zagranicznych przedsiębiorstw. 

 





 Międzynarodowy przepływ kapitału, w wyniku którego 

jedna firma tworzy nową firmę lub tworzy/powiększa 

swoją filię w innym kraju 
 

 Inwestycje dokonane w kraju innym niż kraj 

pochodzenia inwestora, polegające na ulokowaniu 

kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym w celu 

uzyskania efektywnej kontroli zarządzania tym 

przedsiębiorstwem i osiągania z tego tytułu zysku  

(J. Rymarczyk). 
 

 Podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności 

gospodarczej za granicą lub też przejmowanie 

kierownictwa już istniejącego przedsiębiorstwa  

(A. Budnikowski). 

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
Definicje 

 



 Zakup udziałów w już istniejących firmach 

zagranicznych. 
 

 Założenie nowej filii za granicą. 
 

 Utworzenie joint venture z podmiotem zagranicznym. 
 

 Nabycie majątku nieruchomego za granicą w celu 

rozszerzenia dotychczasowej działalności. 

Pojęcie BIZ obejmuje 



 Chęć poszerzenia rynków zbytu, ekspansja na rynek 

światowy. 

 Obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa – np. 

tania siła robocza, tanie źródła pozyskiwania surowców 

naturalnych, energii i materiałów. 

 Zachęty inwestycyjne – środki ze strony przyjmujących 

inwestycje, które dostarczają wymiernej, ekonomicznej 

korzyści przedsiębiorstwu: 
 

 fiskalne – zniesienie części lub całości obciążeń 
podatkowych, 

 finansowe – bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, np. 
przyznanie kredytów i pożyczek rządowych na 

preferencyjnych warunkach, 

 inne – służą zwiększeniu rentowności  
przedsiębiorstwa w sposób niefinansowy,  

np. obniżenie wymogów dot. środowiska  

naturalnego, szkolenie pracowników, itp. 

 

Motywy BIZ 



 Inwestycje bezpośrednie są jednym z najbardziej 

dynamicznych elementów współczesnej gospodarki 

światowej. Od 1985 r. ma miejsce dynamiczny wzrost 

tych inwestycji.  
 

 Duzy przyrost BIZ  wynika z postępu technicznego 

(rewolucyjne zmiany przetwarzania i przenoszenia 

informacji – informatyzacja zwiększyła możliwości 

zarządzania przedsiębiorstwem posiadającym oddziały 

w wielu krajach świata). 

 

Znaczenie BIZ w gospodarce światowej 



 Znaczny wzrost tempa rozwoju BIZ spowodowały 

procesy integracyjne, zwłaszcza w Europie Zachodniej. 
 

 Postęp integracji w ramach EWG, a następnie Unii 

Europejskiej prowadziły do systematycznej eliminacji 

ograniczeń ruchu kapitału między krajami Wspólnoty, 

przyczyniając się tym samym do rozwoju inwestycji 

bezpośrednich. 

 

Znaczenie BIZ w gospodarce światowej 



Formy BIZ 

Inwestycje typu  
greenfield 

• Budowa zakładu od 
podstaw przez inwestora 
zagranicznego. 

 

• Charakterystyczne dla 
krajów rozwijających się. 

Inwestycje w postaci  
fuzji i przejęć 

• Nabycie kontrolnego pakietu 
akcji lub wspólna decyzja obu 
podmiotów o połączeniu 
swojej działalności (podmioty 
zlokalizowane w różnych 
krajach). 

 

• Charakterystyczne dla krajów 
rozwiniętych. 



 W dłuższym okresie inwestycje dokonywane za granicą 

mogą prowadzić do poprawy bilansu płatniczego. Gdy 

filie lub przedsiębiorstwa powstałe dzięki inwestycjom 

zagranicznym zaczną przynosić zysk. Jeżeli część tego 

zysku będzie następnie transferowana do kraju 

pochodzenia kapitału, to wpłynie na poprawę jego 

bilansu płatniczego. 
 

 W dłuższym okresie jest możliwy korzystny wpływ 

wywozu kapitału na wielkość wywozu towarów kraju 

pochodzenia kapitału, a co za tym idzie, także na 

poziom zatrudnienia w tym kraju. 

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju 

wywożącego kapitał 
Korzyści 



 W krótkim okresie inwestycje dokonywane za granicą 

mogą prowadzić do pogorszenia bilansu płatniczego. 
 

 Wpływ inwestycji zagranicznych na wielkość 

zatrudnienia w kraju pochodzenia kapitału. W krótkim 

okresie wpływ ten zależy od tego, czy kapitał wywożony 

za granicę mógłby być w przypadku braku tego 

wywozu zastosowany w kraju. 

 

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju 

wywożącego kapitał 
Straty 



 Inwestycje zagraniczne stają się ważnym środkiem 
zwiększającym fundusz inwestycji, a co za tym idzie, 
poziom aktywności gospodarczej i zatrudnienia.  

 

 Szansa poprawy bilansu płatniczego zarówno w krótkim 
(w wyniku dopływu kapitału), jak i w długim okresie (w 
wyniku wzrostu eksportu towarów).  

 Dzięki transferowi technologii, kraje rozwijające się mają 

możliwość podniesienia poziomu zaawansowania 

technicznego swojej gospodarki.  

 

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju 

przywożącego kapitał – kraje rozwijające się 
Korzyści 



 Brak możliwości dostosowania nowoczesnej technologii do 
gospodarki kraju -technologia jest zbyt nowoczesna i w 
związku z tym nie może pośrednio (np. przez więzi 
kooperacyjne) oddziaływać na przemysł tego kraju. 

 

 W przypadku chęci osiągnięcia jedynie zysku, pozytywne 
efekty makroekonomiczne (wzrost produkcji i zatrudnienia) 
mogą być w znacznym stopniu zniweczone, co często ma 
miejsce w przypadku korporacji transnarodowych. Wiąże 
się to z likwidacją krajowego przemysłu produkującego 
podobne dobra, jak również z oferowaniem 
społeczeństwu danego kraju towarów o wątpliwej 
użyteczności.  

 

 

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju 

przywożącego kapitał – kraje rozwijające się 
Straty 



 Źródło transferu technologii. Ze względu na wyższy 
poziom zaawansowania technicznego, jest to środek 
wzbogacający istniejącą wiedzę, a nie zasadniczo 
podnoszący jej poziom. 

 

 Zwiększenie podaży środków kapitałowych niezbędnych 
do rozwoju regionów mniej zaawansowanych 
gospodarczo. Na tego rodzaju korzyści liczą nawet kraje 
bardzo zasobne w kapitał. Pojawienie się zagranicznego 
konkurenta przyczyni się do zmniejszenia stopnia 
monopolizacji danej dziedziny wytwarzania. 

 

 

 

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju 

przywożącego kapitał – kraje rozwinięte 
Korzyści 



 Możliwość politycznych następstw zdominowania 
gospodarki narodowej przez obcych właścicieli, 
reprezentujących interes narodowy kraju pochodzenia 
kapitału. 

 

 

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju 

przywożącego kapitał – kraje rozwinięte 
Straty 



 Teoria przewag monopolistycznych, 
 

 Teoria międzynarodowego cyklu życia produktu, 
 

 Teoria lokalizacji, 
 

 Teoria internalizacji, 
 

 Eklektyczna teoria międzynarodowej produkcji. 

Teorie przepływu kapitału w formie BIZ 



Teoria przewag 
monopolistycznych 

 Zakłada, że przedsiębiorstwa są gotowe ponieść 

dodatkowe koszty związane z podjęciem działalności 

gospodarczej za granicą, jeżeli w ten sposób 

efektywniej wykorzystają posiadane aktywa. 
 

 Przedsiębiorstwo inwestujące za granicą musi 

dysponować nie tylko dużym kapitałem, ale także 

posiadać przewagi nad istniejącymi lub potencjalnymi 

przedsiębiorcami kraju lokaty. 
 

 Przedsiębiorstwo wykorzystuje posiadane przewagi i 

osiąga w pewnym stopniu pozycję monopolisty na 

rynku. 
 

 Rodzaje przewag: finansowa, technologiczna, 

menedżerska, marketingowa. 

 



Teoria międzynarodowego 
cyklu życia produktu 

 Zakłada, że cykl życia produktu składa się z trzech faz: 
 

 Faza I – Produktu innowacyjnego – wytwarzany produkt 
ulega ciągłym modyfikacjom technologicznym i 

użytkowym. Jest wytwarzany w niewielkich ilościach na 

rynek kraju rozwiniętego. Pod koniec fazy rozpoczyna się 

niewielki eksport do krajów o równie wysokim poziomie 

gospodarczym.  

 Faza II – Dojrzałego produktu – producent dąży do 
osiągnięcia korzyści skali poprzez umasowienie produkcji, 

obniżenie kosztów i zmniejszenie cen. Następuje zmniejszenie 

produkcji w kraju macierzystym, a przedsiębiorstwo zakłada 

filie w krajach rozwiniętych gospodarczo. 

 Faza III – Standaryzowanego produktu – następuje całkowita 
standaryzacja produktu. Przedsiębiorstwo zmuszone jest do 

lokalizacji produktu w krajach rozwijających się,  

gdzie ceny czynników wytwórczych są niższe. 

 



Teoria lokalizacji 

 Opiera się na neoklasycznej teorii handlu 

zagranicznego - handel międzynarodowy jest 

konsekwencją różnic produktywności pracy, przynosi 

korzyści z wymiany spowodowane specjalizacją 

produkcji. 
 

 Pomija jednak założenie doskonałej konkurencji  

i określa determinanty wpływające na wybór miejsca 

lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 



Teoria internalizacji 

 Odwołuje się do tezy głoszącej, że wszystkie inwestycje 

bezpośrednie oraz powstanie przedsiębiorstw 

multinarodowych można sprowadzić do problemu 

niedoskonałości rynku i zjawiska zastępowania rynku 

zewnętrznego rynkiem wewnętrznym. 

 

 Korzenie teorii sięgają teorii kosztów transakcyjnych, 

według której międzynarodowe korporacje podejmują 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ponieważ chcą 

uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 

z zawieraniem transakcji rynkowych. 



Eklektyczna teoria 
międzynarodowej produkcji 

 Według jej twórcy – J.H. Dunninga – warunkiem podjęcie 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest jednoczesne 

wystąpienie trzech elementów: 
 

 posiadania specyficznych przewag, którymi nie dysponują inne 
przedsiębiorstwa działające na rynku zagranicznym,  

 

 wykorzystania tych przewag bezpośrednio, a nieudostępniania 
ich innym firmom, 

 

 korzystnego ulokowania produkcji za granicą, 
 

 Spełnienie tych warunków zapewnia przedsiębiorstwu 

zagranicznemu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad 

przedsiębiorstwami lokalnymi. 
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Transfer technologii 



 Przemieszczanie się wiedzy technicznej jest czynnikiem 

prowadzącym do zmian jakościowych zachodzących 

zarówno w poszczególnych krajach, jak i w gospodarce 

światowej. 
 

 Następuje dynamiczne przemieszczanie się technologii 

i działalności badawczo-rozwojowej w skali globalnej, 

czego efektem jest upowszechnianie metod produkcji i 

rozwiązań technologicznych. 
 

 Postęp techniczny w aspekcie ekonomicznym ma 

miejsce,  gdy pojawią się: 

 nowe metody wytwarzania danego produktu, których 

skutkiem jest wzrost efektywności czynników produkcji, 

 jakościowo lepsze lub nowe produkty. 

Transfer technologii 



 W węższym znaczeniu technologia może być rozumiana 

jako informacja techniczna zawarta w patentach lub 

dokumentacji technicznej, która odnosi się do 

konkretnego produktu lub procesu produkcyjnego  

[T. Rynarzewski]. 
 

 W szerszym rozumieniu technologia to cały system 

produkcyjny łącznie ze sposobem organizacji produkcji 

(krajowy potencjał wiedzy techniczno-organizacyjnej)  

[Z. Bako]. 
 

 Technologia to umiejętności, wiedza, sposób 

wytwarzania i wykorzystywania przydatnych procesów  

[F. Stewart]. 

Technologia – definicja pojęcia 



 Przemieszczanie się technologii pomiędzy państwami 

odbywa się etapami.  

Etapy transferu technologii 

ETAP II 

Transfer technologii 
pomiędzy firmami kraju 
przyjmującego – 
przekazanie technologii  
i powiększenie kapitału 
niematerialnego o nowe 
umiejętności 

ETAP I 

Przemieszczanie się 

technologii między 

firmami z dwóch 

różnych krajów 

 Efekt bezpośredni: 
przyswojenie i wykorzystanie ekonomiczne  

nowych technologii przez firmy zagraniczne. 
 

 Efekt pośredni: 
wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy kraju goszczącego, któremu 

często towarzyszy uzależnienie się w dużym stopniu od importu wielu 

komponentów i podzespołów. 



 Przemieszczanie się wiedzy, czyli jej transfer, odbywa się różnymi 

kanałami, nazywanymi kanałami transferu technologii: 

Kanały międzynarodowego 
transferu technologii 

Licencje Konsulting 

Kooperacja 

badawczo
- 

rozwojowa 

Transfer 
technologii 

w ramach 
BIZ 

Obrót 
maszynami 
i urządze-

niami  

Publikacje 

Międzyna- 
rodowy 

ruch 
ludności 



 Kanał bardzo często stosowany do transferu 

technologii, gdy odbiorcy reprezentują dość niski 

poziom rozwoju technicznego. 
 

 Sprowadza się do transferu maszyn i urządzeń lub 

kompletnych obiektów przemysłowych. 
 

 Adaptacja wiedzy i sposobu wytwarzania następuje 

szybko. 
 

 Efekty gospodarcze mają charakter krótkotrwały, koszty 

bezpośrednie są wysokie, a pośrednie niskie. 

Obrót 
maszynami 
i urządze-

niami  

Kanały międzynarodowego transferu 
technologii 



 To publikacje naukowe i pozanaukowe, czyli opisy 

urządzeń i procesów. 
 

 Wiedza ta nie zawsze jest przedmiotem transakcji i nie 

znajduje bezpośrednio zastosowania technicznego. 
 

 Spełniają funkcję informacyjną dla jednostek krajowych, 
 

 Koszty importu wiedzy w drodze zakupu publikacji są 

stosunkowo niskie. 
 

 Wykorzystywanie wiedzy technologicznej zdobywanej 

poprzez publikacje jest stosowane przez kraje wysoko 

rozwinięte – wtedy, gdy luka technologiczna między 

państwami nie jest duża. 

Kanały międzynarodowego transferu 
technologii 

Publikacje 



 Daje możliwość bezpośredniego zapoznania się na 

miejscu z daną technologią. 
 

 Zapewnia transfer wiedzy zarówno na etapie prac 

badawczych, jak i na etapie realizacji produkcji dobra. 
 

 Skuteczność tego kanału jest szczególnie duża, gdy 

dotyczy przemieszczania się kadr o wysokich 

kwalifikacjach. 

Kanały międzynarodowego transferu 
technologii 

Międzyna- 
rodowy 

ruch 
ludności 



 Zezwolenie udzielone przez właściciela pomysłu na 

korzystanie z określonego rozwiązania technicznego. 
 

 Przedmiotami licencjonowania są: patenty, wzory 

użytkowe, znaki towarowe i know-how. 
 

 Poprzez licencje przenosi się wiedza techniczna o 

bardzo zróżnicowanym stopniu nowości. 
 

 Światowy obrót licencjami w większości dotyczy 

transakcji realizowanych między krajami wysoko i nisko 

rozwiniętymi. 
 

 Szacuje się, że około 50% patentów dostarczanych za 

granicę pochodzi z USA, 12% z Japonii, a 8% z Niemiec. 

Kanały międzynarodowego transferu 
technologii 

Licencje 



 Usługa doradczo-inżynierska obejmująca doradztwo 

naukowo-techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, 

projektowanie przemysłowe, a także wykonawstwo 

obiektów przemysłowych. 
 

 Dostarcza wiedzę na wszystkich etapach działalności, 

poczynając od prac badawczych, a kończąc na 

uruchomieniu i prowadzeniu działalności produkcyjnej. 
 

 Kanałem tym przemieszcza się wiedza know-how znana 

wśród specjalistów. 

Kanały międzynarodowego transferu 
technologii 

Konsulting 



 Ma charakter międzynarodowy i polega na 

współdziałaniu w zakresie badań i rozwoju podmiotów 

działających w różnych krajach. 
 

 Poprzez ten kanał następuje przemieszczenie się 

najnowszej wiedzy technologicznej będącej jeszcze na 

etapie badań. 
 

 Występuje najczęściej w tych gałęziach gospodarki, 

które wyróżniają się wysokim poziomem postępu 

technologicznego, kiedy realizacja wspólnych 

przedsięwzięć wymaga dużych nakładów finansowych. 
 

 Może funkcjonować zarówno na poziomie państwowym 

(umowy międzynarodowe), jak i na poziomie 

przedsiębiorstw. 

Kanały międzynarodowego transferu 
technologii 

Kooperacja 

badawczo
- 

rozwojowa 



 Dokonywany przez korporacje transnarodowe, które 

mają pozycję lidera w zakresie nowych technologii. 
 

 Najnowsze technologie nie są z reguły sprzedawane na 

rynku, a przemieszczane w obrębie korporacji 

transnarodowej. 
 

 Transfer ten stwarza niekorzystną sytuację dla państwa 

przyjmującego, gdyż nabycie konkretnej technologii 

jest związane z koniecznością przyjęcia pełnego pakietu 

technologicznego (usług finansowych, prawnych, itp.) 
 

 Mimo tych niebezpieczeństw, napływ nowych 

technologii w ramach BIZ przyspiesza wzrost postępu 

technologicznego w państwie przyjmującym, co ma 

wpływ na strukturę gospodarczą danego państwa. 

Kanały międzynarodowego transferu 
technologii 

Transfer 
technologii 

w ramach 
BIZ 
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