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Determinanty miêdzynarodowego transferu
technologii (MTT) w krajach s³abo rozwiniêtych
Celem artyku³u jest ocena warunków miêdzynarodowego transferu technologii w gospodarkach
s³abo rozwiniêtych oraz mo¿liwoœci jego zdynamizowania przez wykorzystanie odpowiednich
czynników instytucjonalnych. Osi¹gniêcie tego celu wymaga³o krytycznej analizy literatury
przedmiotu i szeregu badañ dotycz¹cych krajów s³abo rozwiniêtych. Przeprowadzona ocena
wykaza³a, ¿e zdolnoœæ przedsiêbiorstw do transferu technologii jest jednym ze wskaŸników
innowacyjnoœci w aspekcie szybszego procesu konwergencji technologicznej. Tym samym szczególnego znaczenia nabiera tworzenie i wykorzystanie warunków do transferu technologii poprzez wzrost nak³adów na B+R, rozwój infrastruktury instytucjonalnej oraz tworzenie sieci
wspó³pracy obejmuj¹cej miêdzynarodowe podmioty gospodarcze. Zaniechanie tego typu dzia³añ,
zw³aszcza w dobie coraz wiêkszej otwartoœci i liberalizacji gospodarczej, mo¿e spowolniæ zmniejszanie dystansu rozwojowego krajów s³abo rozwiniêtych.
S³owa kluczowe: transfer technologii, rozwój gospodarczy, innowacyjnoœæ
Klasyfikacja JEL: O11, O32, F63

International technology transfer (ITT) determinants
in low-developed countries
The aim of the paper is to assess the conditions of international technology transfer in lowdeveloped economies and the possibility of its dynamism through the use of appropriate institutional factors. The implementation of this objective required critical analysis of the subject literature and a number of studies carried out in low-developed countries. The conducted assessment
indicated that the ability of enterprises to transfer technology is one of the indicators of innovation in the aspect of a faster process of technological convergence. Thus, the creation and use of
conditions for technology transfer is of special importance through the increase in R&D outlays,
the development of institutional infrastructure, and the creation of cooperation networks including international economic entities. Abandoning this type of activities, especially in the era of increasing openness and economic liberalization, may slow down the reduction in the
development gap of the low-developed countries.
Keywords: technology transfer, economic development, innovativeness
JEL classification: O11, O32, F63
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1. Przedmiot miêdzynarodowego transferu technologii
Miêdzynarodowy transfer technologii (MTT) stanowi skutek ró¿nego typu
powi¹zañ gospodarczych o charakterze miêdzynarodowym i œciœle wi¹¿e siê z dyfuzj¹ innowacji w skali gospodarki œwiatowej [Ciborowski, 2016, s. 128]. „Miêdzynarodowy transfer technologii zachodzi w ka¿dym przypadku, gdy wiedza
techniczna staje siê dostêpna w kraju w inny sposób ni¿ w wyniku w³asnych prac
badawczych czy te¿ gromadzenia doœwiadczenia” [Misala, 2003, s. 198]. Transfer
ten wynika zatem z rozwiniêtej wspó³pracy miêdzynarodowej lub zakupu rozwi¹zañ technologicznych za granic¹.
Bior¹c pod uwagê przebieg kolejnych etapów transferu, miêdzynarodowy
transfer technologii mo¿emy podzieliæ na kilka faz [Mansfield, 1995, s. 87–88]:
– materia³ow¹ – eksport nowych materia³ów lub produktów;
– projektow¹ – zawieraj¹c¹ parametry pozwalaj¹ce na wytwarzanie danego
typu produktów;
– transferu zdolnoœci produkcyjnych, niezbêdnych do adaptacji nowych technologii i uruchomienia procesu wytwórczego;
– nauczania, czyli przystosowanie nowych technologii do warunków lokalnych.
W krajach s³abo rozwiniêtych MTT dotyczy pocz¹tkowo technologii „twardych”, by w póŸniejszych etapach ewoluowaæ w stronê rozwi¹zañ „miêkkich” –
wiedzy i informacji [Souder, Nashar, 1990, s. 5–16]. Tym samym technologia, której transfer dotyczy, mo¿e przybieraæ ró¿norakie formy w zale¿noœci od etapu
rozwoju, na którym znajduje siê dana gospodarka, w najbardziej rozwiniêtej formie ma jednak charakter informacji lub wiedzy. Tego typu rozró¿nienie jest istotne z punktu widzenia ponoszonych kosztów oraz efektywnej alokacji przysz³ych
innowacji, które powstawaæ bêd¹ w warunkach niepewnoœci i znacznego ryzyka
[Arrow, 1962, s. 609–611].
Oba podejœcia (informacja i wiedza) mog¹ wystêpowaæ w tym samym zakresie jako dwa odrêbne elementy lub na siebie zachodz¹c. Wspó³wystêpowanie obu
skutkuje koniecznoœci¹ uwzglêdniania ich w modelach dotycz¹cych transferu
technologii. Ponadto ró¿nice w przedmiocie transferu bêd¹ mia³y swoje odzwierciedlenie w analizie poszczególnych zwi¹zków i relacji [Osman-Gani, 1999,
s. 9–18].
Czynniki wp³ywaj¹ce na umiêdzynarodowienie transferu technologii s¹
zmienne w czasie. Ponadto dane statystyczne [Weresa, 2012, s. 163–189] sugeruj¹,
¿e wyraŸnie roœnie znaczenie czynników poda¿owych, co bêdzie powodowaæ
ograniczanie dostêpnoœci wysoko kwalifikowanych pracowników w sektorze
badawczo-rozwojowym oraz personelu technicznego. Jest to równoznaczne ze
spadkiem znaczenia czynników popytowych, co bezpoœrednio wynika z „globalizacji przep³ywu produktów” i zmniejszenia mo¿liwoœci adaptacji nowych tech-
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nologicznie produktów w ramach rynków lokalnych [Bozeman, 2000, s. 627–655;
Hoekman, Maskus, Saggi, 2005, s. 1588–1602].
Miêdzynarodowy transfer technologii jest jedn¹ z dróg dojœcia do innowacji
technicznych i wy¿szej konkurencyjnoœci. Importowana technologia mo¿e wywieraæ bezpoœredni wp³yw na rozwój gospodarczy kraju-importera na trzy, czêœciowo zwi¹zane ze sob¹, sposoby [UNIDO, 2003, s. 14–15]:
– transfer technologii mo¿e zwiêkszyæ fizyczne zasoby dostêpnych czynników
produkcyjnych;
– zagraniczne technologie mog¹ przyczyniæ siê do wzrostu gospodarczego poprzez wykorzystanie istniej¹cych zasobów;
– transfer zagranicznej technologii mo¿e spowodowaæ znacz¹cy wzrost wydajnoœci istniej¹cych czynników.
Celem d³ugookresowym powinno byæ wp³ywanie na strukturalne zmiany technologiczne i zmniejszanie dystansu rozwojowego w stosunku do krajów wysoko
rozwiniêtych. Dlatego te¿ MTT powinien stanowiæ punkt wyjœcia do tworzenia
w³asnych rozwi¹zañ i wzrostu innowacyjnoœci.
Na tej podstawie mo¿na wskazaæ dwie trajektorie technologiczne charakterystyczne dla krajów wysoko i s³abo rozwiniêtych [Utterback, 1994, s. 36–48].
W warunkach pierwszej z nich w krajach wysoko rozwiniêtych firmy z nowymi
technologiami rozszerzaj¹ p³ynnie zakres innowacji. Sektor, który technologiê pozyska³, dojrzewa, a konkurencja cenowa firm staje siê bardziej intensywna. W celu
usprawnienia dzia³alnoœci firmy zwiêkszaj¹ zainteresowanie B+R i poszukuj¹
mo¿liwoœci innowacji radykalnych. Dziêki temu niektóre z nich uzyskuj¹ przewagê konkurencyjn¹, jednak coraz bardziej dynamiczna rywalizacja spowoduje poszukiwanie mo¿liwoœci lokowania swojej dzia³alnoœci poza granicami kraju.
Nieco inaczej wygl¹da sytuacja w gospodarkach s³abiej rozwiniêtych, w których trajektoria technologiczna przechodzi trzy fazy: nabycia, asymilacji i ulepszenia. Firmy pozyskuj¹ technologie z zagranicy, dziêki czemu mog¹ rozwijaæ
posiadany potencja³ produkcyjny (standardowy, ma³o wyspecjalizowany). Technologia bêdzie siê rozprzestrzeniaæ, wzroœnie konkurencja, która z kolei wzmo¿e
zainteresowanie nowymi rynkami. Pojawi siê dodatkowy personel ulepszaj¹cy
technologiê. Powstan¹ nowe linie technologiczne oparte na w³asnych B+R, co
zwiêkszy konkurencyjnoœæ technologiczn¹ i eksport.
Zagraniczne technologie s¹ jednym z g³ównych czynników rozwoju potencja³u gospodarczego krajów s³abo rozwiniêtych poprzez inwestycje, technologie
i kana³y marketingowe, stopniowe wch³anianie i adaptowanie importowanej
wiedzy oraz rozwój kwalifikacji. Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne (BIZ),
wspólne przedsiêwziêcia, umowy licencyjne i z producentami oryginalnego wyposa¿enia oraz podobne transakcje odegra³y instrumentaln¹ rolê w osi¹gniêciu
sukcesu przemys³owego przez niektóre kraje s³abo rozwiniête. Import technolo-
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gii by³ tam w du¿ej mierze wykorzystywany jako œrodek edukacji i punkt wyjœcia
do dalszych innowacji.
Miêdzynarodowy transfer technologii mo¿e odgrywaæ podobn¹ rolê we
wzmacnianiu rozwoju gospodarczego krajów rozwijaj¹cych siê poprzez zwiêkszanie ich konkurencyjnoœci na rynkach miêdzynarodowych, jeœli wykorzystuje
siê go do edukacji i jeœli jest skoordynowany z rozwojem krajowych technologii.
Mo¿e siê to odbywaæ wed³ug ró¿norakich modeli odzwierciedlaj¹cych tzw. ³añcuch rozwoju technologii [Ramanathan, 2001].
Do ka¿dego z tych podejœæ przypisane s¹ odpowiednie mechanizmy, bêd¹ce
sposobami pozyskania technologii, definiowane jako kana³y transferu.
W ka¿dym przypadku czynnikiem transferu jest dostêpnoœæ technologii i wiedzy.
Je¿eli jedne podmioty posiadaj¹ technologiê i wiedzê, a drugie ich potrzebuj¹, to
zawsze mo¿e dojœæ do ró¿nych form przenoszenia czy komercjalizowania.
Transfer technologii mo¿liwy jest w du¿ym stopniu dziêki powi¹zaniom korporacyjnym, takim jak: franchising, podwykonawstwo, projekty pod klucz, kontrakty mened¿erskie czy alianse strategiczne [Jindra, 2006]. Równie¿ Dominique
Foray zwraca uwagê na wzrost znaczenia innowacji opartych na wspó³pracy miêdzy firmami, w formie joint ventures, umów i outsourcingu [Foray, 2007]. Kana³ inwestycyjny jest szczególnie istotny ze wzglêdu na siln¹ zdolnoœæ generowania
efektów zewnêtrznych (spillovers).

2. Przebieg procesów miêdzynarodowego transferu technologii
w krajach s³abo rozwiniêtych
Kombinacja wykorzystywanych kana³ów transferu zmienia siê w czasie.
Wraz z postêpami w zakresie kszta³cenia i rozwoju technologicznego otwieraj¹
siê nowe perspektywy, gdy¿ potencja³ absorpcyjny krajów s³abo rozwiniêtych
umo¿liwia im coraz lepszy wybór i adaptacjê nowych technologii. Doœwiadczenie
pokazuje jednak, ¿e w ostatnich latach nawet szybko rozwijaj¹cym siê gospodarkom coraz trudniej dorównaæ najlepszym, gdy¿ zbli¿aj¹ siê do technologicznej
granicy w rozwijanych tam dziedzinach. Dlatego powinny one podlegaæ ró¿nym
formom MTT w coraz szerszym zakresie i opieraæ siê na skutecznym pozyskiwaniu kapita³u technologicznego.
Mo¿na wyró¿niæ kilka œcie¿ek dostêpu do kapita³u wydatkowanego na technologie.
Po pierwsze, bezpoœrednie inwestycje zagraniczne, pozwalaj¹ce na pozyskiwanie technologii oraz wykorzystanie istniej¹cych modeli ich wdra¿ania czy wykorzystania [Ozawa, 1992, s. 27–54]. Kluczowe korzyœci to zmiana charakteru
produkcji na bardziej nowoczesny oraz rozwój sektorów o wy¿szym poziomie
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technologicznym. Jest to najczêœciej wykorzystywany kana³ w krajach s³abo rozwiniêtych, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ dostêpu do technologii ju¿ sprawdzonych
oraz uzyskanie wiêkszej iloœci kapita³u zagranicznego.
Po drugie, przedsiêbiorstwa poprzez wspó³pracê miêdzynarodow¹ pozyskuj¹
kapita³ na zwiêkszenie wydatków na B+R, powoduj¹c wzrost intensywnoœci
technologicznej (szerszego zakresu rozwoju technologii) i zaawansowania
technologicznego produkcji [Hobday, 1995, s. 72–80]. W krajach s³abo rozwiniêtych wymaga to stworzenia wewnêtrznych warunków dzia³alnoœci B+R, g³ównie
w kontekœcie wy¿szej jakoœci kapita³u ludzkiego. Jest to proces rozci¹gniêty w czasie
i kosztowny, stanowi¹cy najczêœciej konsekwencjê przekszta³cania ju¿ pozyskanych rozwi¹zañ B+R.
Po trzecie, powi¹zania miêdzynarodowe (alianse, fuzje, przejêcia) pozwalaj¹
rozszerzyæ zakres stosowanych nowych technologii na wiêksz¹ liczbê bran¿ czy
sektorów. W krajach s³abo rozwiniêtych akumulacja œrodków i mo¿liwoœci
w bran¿ach mniej rozwiniêtych technologicznie w d³u¿szym okresie sk³ania
przedsiêbiorstwa do poszukiwania innych, bardziej innowacyjnych form czy zakresów dzia³alnoœci (od przemys³u przetwórczego do opartego na B+R) [Gu, Steinmueller, 1996, s. 2–3].
Przejêcia firm i strategiczne partnerstwa wymagaj¹, by firmy w krajach rozwijaj¹cych siê by³y zdolne do podjêcia wspó³pracy miêdzynarodowej. Mog¹ byæ one
sposobem na osi¹gniêcie trzech celów: pozyskania technologii, wejœcia na dynamiczne rynki zaawansowanych produktów i utrzymania zmian technologicznych. Wi¹¿e siê z tym jednak koniecznoœæ posiadania znacz¹cych zasobów, nie
tylko finansowych, ale i technologicznych. Aby zawrzeæ strategiczne partnerstwo,
przedsiêbiorstwa musz¹ posiadaæ odpowiednie aktywa. Jeœli cel stanowi podjêcie
wspólnych dzia³añ rozwojowych w sferze technologii, niezbêdne jest istnienie
du¿ego potencja³u technologicznego. Pozostaje to jednak poza zasiêgiem wiêkszoœci firm w krajach rozwijaj¹cych siê. Technologiczne partnerstwa dotycz¹ tylko najbardziej dynamicznych podmiotów w gospodarkach, które osi¹gnê³y nieco
wy¿szy od przeciêtnego poziom rozwoju technologicznego.
W krótkim okresie firmy w krajach rozwijaj¹cych siê mog¹ uciekaæ siê do naœladownictwa, bo ich przewag¹ s¹ ni¿sze p³ace. Proste naœladownictwo nie wystarczy jednak do osi¹gniêcia trwa³ej przewagi konkurencyjnej. Musi ono posiadaæ
elementy „twórcze”. Poza tym, samo naœladownictwo wcale nie jest ³atwe i wymaga sporych zasobów wiedzy, czyli przygotowania do pozyskiwania i przekszta³cania technologii.
MTT musi posiadaæ odpowiednie zaplecze finansowe na ka¿dym etapie jego
trwania, aby tworzyæ pozycjê technologiczn¹ gospodarki. ród³a finansowania
mog¹ byæ ró¿ne: komercyjne (kredyty, œrodki w³asne firm), publiczne czy typu
venture. Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków, ich koszty oraz
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skutecznoœæ wydatkowania, wydaje siê, ¿e czynnikiem stymuluj¹cym powinno
byæ u³atwienie dostêpu do finansowania typu venture capital, pañstwowych gwarancji bankowych czy kredytów technologicznych.
Edwin Mansfield twierdzi, ¿e pozycjê technologiczn¹ kraju wyznaczaj¹ równie¿ m.in. takie czynniki, jak: klimat spo³eczny, system edukacji, œrodowisko naukowe, iloœæ i jakoœæ badañ przemys³owych, charakter rynku krajowego czy jakoœæ
kadr kierowniczych [Mansfield, 2002, s. 362]. Efektywnoœæ MTT jest uwarunkowana te¿ m.in.: rozumieniem technologii, aktywnoœci¹ technologiczn¹, kana³ami
komunikacyjnymi, czynnikami wp³ywaj¹cymi na wielkoœæ transferu, modelami
transferu technologii [Jun-Choi, 2009, s. 49], a tak¿e kosztami umów o TT czy problemami zwi¹zanymi z dostawcami dóbr inwestycyjnych [Shashikant, Khor,
2013, s. 2–4]. Jednak w ca³ym procesie wystêpuje szereg barier.
S¹ one w du¿ej mierze nastêpstwem barier transferu wewnêtrznego, zachodz¹cego pomiêdzy krajowymi jednostkami badawczymi a przedsiêbiorstwami, do których zaliczyæ mo¿na: niedostosowanie sektora nauki do potrzeb rynku
i przemys³u, niski poziom wydatków na B+R i szkolnictwo, nierozwiniêty system
poœrednictwa transferu technologii oraz s³aboœæ ustawodawstwa. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e najwy¿szy stopieñ zintegrowania dzia³alnoœci B+R i produkcji obserwuje
siê w firmach innowacyjnych nale¿¹cych do sektora high-tech, o wysokim stopniu
specjalizacji [Poznañska, 2001, s. 25–26].
Wspó³praca innowacyjna miêdzy krajami jest najefektywniejsza w sytuacji
niedu¿ej ró¿nicy potencja³ów technologicznych. Proces adaptacji technologii
w ró¿nych warunkach przebiega w zmiennym tempie i z ró¿n¹ intensywnoœci¹,
w zale¿noœci od zdolnoœci adaptacyjnych. Zbalansowany model transferu dowodzi, ¿e aby by³ on efektywny, firmy, miêdzy którymi zachodzi proces transferu,
powinny wykazywaæ podobieñstwa w zakresie uwarunkowañ gospodarczych
i prawnych, organizacji pracy i poziomu technologicznego [Steenhuis, de Bruijn,
2005]. MTT nie jest efektywny w warunkach zbyt du¿ej rozbie¿noœci miêdzy rozwojem gospodarczym kraju transferuj¹cego i adaptuj¹cego technologie. Zauwa¿yæ jednoczeœnie nale¿y, ¿e tylko transfer z krajów rozwiniêtych, dysponuj¹cych
najnowszymi technologiami, pozwoliæ mo¿e na wzglêdnie szybkie zmniejszenie
luki technologicznej [Keller, 1999].

3. Rola miêdzynarodowego transferu technologii
w konwergencji technologicznej
Obecnie problematyka MTT dotyczy w g³ównej mierze mo¿liwoœci wykorzystania technologii importowanych i przekszta³cenia ich w dynamiczny czynnik
wzrostu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw krajowych. Mo¿liwoœci innowacyjne
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ucieleœniane s¹ w zasobach firm i stanowi¹ g³ówny czynnik przyspieszania rozwoju gospodarczego.
Przedsiêbiorstwa, które przyjmuj¹ aktywne strategie rozwoju technologicznego, maj¹ ogromne znaczenie gospodarcze wynikaj¹ce z najwiêkszych zdolnoœci do generowania nadwy¿ek finansowych i pozwalaj¹ na tworzenie lepszych
warunków transformacji pozyskiwanych technologii w nowe produkty czy procesy. Akumulacja mo¿liwoœci technologicznych firm stanowi g³ówny aspekt konwergencji technologicznej krajów s³abo rozwiniêtych.
Istotnym zagadnieniem zwi¹zanym z konwergencj¹ technologiczn¹ staje siê
równie¿ okreœlenie stabilnoœci systemów regulacyjnych i instytucji narodowych
w warunkach rosn¹cej si³y konkurencyjnej [Boyer, Drache, 1996, s. 48–50] oraz
odpowiedŸ na pytanie, czy ró¿nice instytucjonalne miêdzy gospodarkami s¹ na
tyle silne, ¿e procesy deregulacyjne wsparte integracj¹ miêdzynarodow¹ nie
wywo³aj¹ procesu tworzenia jednego, podobnego modelu gospodarczego.
Szereg badañ dotycz¹cych wzrostu gospodarczego w gospodarce œwiatowej
potwierdza, ¿e proces technicznego catch-up nie jest autonomiczny, ale zale¿y od
inwestycji w edukacjê, wiedzê oraz dzia³alnoœæ B+R. Czynniki te sta³y siê
podstaw¹ sukcesu krajów rozwijaj¹cych siê w zmniejszaniu luki technologicznej,
jednak nie we wszystkich. Wynika to z braku automatyzmu i stabilnoœci w miêdzynarodowej dyfuzji innowacji [Bell, Pavitt, 1993, s. 168–170]. W krajach s³abo
rozwiniêtych poziom wydatków na B+R jest stosunkowo niski i w najbli¿szych
latach raczej nie ulegnie wzrostowi. Dlatego znaczna czêœæ dzia³alnoœci B+R musi
byæ wspierana wydatkami publicznymi, bêd¹cymi konsekwencj¹ polityki ekonomicz- nej. Pañstwo powinno równie¿ tworzyæ warunki do akumulacji kapita³u, co
pozwoli w d³u¿szym okresie zwiêkszyæ mo¿liwoœci inwestycyjne firm.
Konwergencja technologiczna w krajach rozwijaj¹cych siê przebiega bardziej
spontanicznie i niejednostajnie, natomiast w krajach wysoko rozwiniêtych stanowi proces ³agodniejszy, gdy¿ ich wewnêtrzne systemy gospodarcze (przede
wszystkim polityka ekonomiczna) s¹ lepiej przygotowane do globalizacji technicznej [Nelson, 1991, s. 121]. MTT wymaga wykorzystania instrumentów polityki
ekonomicznej liberalizuj¹cych dostêp do nowych rozwi¹zañ oraz zmniejszenia
kosztów ich pozyskiwania, g³ównie fiskalnych. Ponadto rz¹d powinien prowadziæ odpowiedni¹ politykê strukturaln¹, zapewniaj¹c¹ dop³yw technologii najbardziej korzystnych z punktu widzenia makroekonomicznego.
Zmiana paradygmatu polityki przemys³owej wymaga obecnie ukierunkowania na miêdzynarodowe przep³ywy wiedzy, informacji czy technologii. System
instytucji pañstwa powinien koordynowaæ priorytety krajowej i zagranicznej
dzia³alnoœci technologicznej poprzez ograniczenie podejœcia makro i skupienie
siê na bezpoœrednich ocenach mo¿liwoœci innowacyjnych przedsiêbiorstw. Polityka przemys³owa to dziœ zmniejszenie bezpoœredniej roli pañstwa przy jednoczesnym wzroœcie roli firm w kontekœcie ich szerszej wspó³pracy miêdzynarodowej.
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Ró¿nice w sposobie i intensywnoœci transferu technologii zwi¹zane s¹ równie¿
z rodzajem funkcjonuj¹cego systemu gospodarczego. Bior¹c pod uwagê system
liberalny i etatystyczny, mo¿na wskazaæ na szereg czynników, które przez swoj¹
specyfikê uwidaczniaj¹ ró¿norodnoœæ tego procesu. Najwa¿niejsze z nich to: system pieniê¿ny i fiskalny, rynek pracy, rynek technologii, stopieñ otwartoœci oraz
uk³ad instytucjonalny gospodarki. W krajach s³abo rozwiniêtych, liberalizuj¹cych
siê, zakres MTT jest szerszy i trafia do nich bardziej zaawansowana technologia.
Jest to wynik wiêkszego udzia³u firm w bezpoœrednim procesie przep³ywu
technologii.
Liberalizacja i globalizacja rynków redukuje ograniczenia dostêpu do wiedzy
oraz do importu technologii. Ponadto umo¿liwia wiêksz¹ liczbê ró¿norodnych
powi¹zañ miêdzy narodowymi systemami innowacyjnymi. Dziêki temu zmienia
siê uk³ad strukturalny i instytucjonalny w stronê lepszego dostosowania do warunków gospodarki œwiatowej.
Przedsiêbiorstwa w gospodarkach „opóŸnionych technologicznie” ograniczane
s¹ przez liczne „negatywne efekty zewnêtrzne” czy „negatywne czynniki pozacenowe” (brak odpowiednich dostawców, nieprzewidywalnoœæ prawa, ograniczone Ÿród³a finansowania, gorsza infrastruktura techniczna). Poszczególne firmy
musz¹ kompensowaæ te utrudnienia poprzez zwi¹zki (wspó³pracê) z innymi firmami [Radosevic, 1999, s. 25]. Zakres joint ventures w krajach s³abo rozwiniêtych
powinien siê rozszerzaæ, zarówno z uwagi na dostêp do nowych rozwi¹zañ, jak
i koniecznoœæ pozyskania wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do rozwoju
technologii. Szczególnie etap pocz¹tkowego rozwoju technologicznego wymaga
wspó³pracy z firmami doœwiadczonymi i silnymi kapita³owo.
Proces kompensacji dzia³añ pozwalaj¹cych na ograniczenie oddzia³ywania
czynników negatywnych odbywa siê poprzez tworzenie powi¹zañ sieciowych
(konglomeraty, klastry), ró¿ne formy wspó³pracy krajowej i zagranicznej (joint
ventures, alianse) oraz lepsze wykorzystanie istniej¹cych powi¹zañ finansowych
czy infrastrukturalnych. W krajach rozwijaj¹cych siê procesy tego typu wystêpuj¹
bardzo rzadko, a przedsiêbiorstwa korzystaj¹ raczej z wewnêtrznych mo¿liwoœci
rozwoju (wspó³praca w³aœcicielska miêdzy firmami), natomiast w krajach azjatyckich procesy kompensacji s¹ bardziej intensywne [Stark, 1996, s. 993–1027].
Tempo procesu kompensacji wi¹¿e siê z intensywnoœci¹ pozyskiwania nowej
wiedzy przez firmy krajowe oraz intensywnoœci¹ pozyskiwania kapita³u na nowe
technologie z zagranicy. Miernikiem oceny procesu MTT bêdzie zatem tempo
przyswajania nowych rozwi¹zañ przez przedsiêbiorstwa przyjmuj¹ce technologie. Proces ten przyspiesza w krajach rozwijaj¹cych siê, o du¿ych zasobach kapita³owych (np. Chiny czy Indie), w pozosta³ych tempo nie jest zbyt wysokie (np.
Polska).
Przebieg tego typu procesów musi byæ œciœle zwi¹zany z rozwojem zasobów
ludzkich (wiedza, doœwiadczenie, umiejêtnoœci), ze wzglêdu na konieczn¹ komp-
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lementarnoœæ z zasobami kapita³owymi oraz pod¹¿anie w stronê wiêkszego
udzia³u przedsiêbiorstw w dzia³alnoœci B+R.
Jeden z kluczowych elementów oceny MTT stanowi wyjaœnienie sposobów,
mo¿liwoœci i charakteru przep³ywu wiedzy i technologii miêdzy firmami z ró¿nych krajów. Pomimo szacunków ogólnych skalê procesu transferu technologii
trudno jednak zmierzyæ i skwantyfikowaæ, co stwarza k³opoty analityczne. Wra¿liwa natura tego typu transakcji odzwierciedla transfer cen i zysków oraz stanowi
element ca³oœci systemu gospodarczego, co bardzo czêsto bywa niedostrzegane.
Proces zwiêkszania efektywnoœci transferu technologii, a przez to dynamizowania konwergencji gospodarczej, jest nieci¹g³y. Przedsiêbiorstwa uczestnicz¹ce
w tym procesie musz¹ przejœæ szereg faz charakteryzuj¹cych siê specyficzn¹
wiedz¹ i wymaganiami. Zmiany w charakterze wiedzy i mechanizmach dostêpu
do technologii rozpoczynaj¹ siê od prostej konkurencji cenowej poprzez podwykonawstwo a¿ do aliansów technologicznych. Trwa to do momentu, a¿ firmy
krajowe nie wprowadz¹ do swojej dzia³alnoœci ulepszonych strategii w zakresie
organizacji, finansów czy technologii.
Tempo transferu technologii bêdzie przyspieszaæ, gdy przedsiêbiorstwa
transnarodowe (KTN) zwiêksz¹ przep³yw technologii „miêkkich” (opartych na
wiedzy), co wp³ynie pozytywnie na wzrost przewag konkurencyjnych w aspekcie wykorzystania nieucieleœnionych technologii. Mo¿liwoœci absorpcyjne filii zagranicznych musz¹ byæ wzmacniane w celu stworzenia szans na rozwój otrzymywanych technologii. Aby zwiêkszyæ swój potencja³ badawczy i uzyskaæ korzyœci
innowacyjne, firmy musz¹ odchodziæ od transferu istniej¹cych technologii w stronê transferu wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
Istot¹ transferu technologii jest dziœ uzyskanie jak najwy¿szego poziomu efektywnoœci z uczestnictwa w ogólnoœwiatowych procesach produkcyjnych.
Powi¹zania miêdzynarodowe firm stwarzaj¹ warunki do wzrostu krajowych (lokalnych) zdolnoœci technologicznych, dostêpu do nowych odbiorców czy dostawców, wzrostu jakoœci produkcji i w koñcu do wy¿szej konkurencyjnoœci.
Procesy konwergencji wymagaj¹ w tym ujêciu wiêkszego zakresu powi¹zañ
sieciowych czy miêdzynarodowych w celu uzyskania lepszego miejsca w ³añcuchu wartoœci.
Integracja technologiczna, szeroka wspó³praca oraz dynamika uczenia siê nie
gwarantuj¹ przedsiêbiorstwom zmniejszania dystansu technologicznego. Transfer
technologii i jego wp³yw na konwergencjê zale¿eæ bêdzie w du¿ej mierze od regionalnej i krajowej pozycji innowacyjnej firm, a tak¿e ich sk³onnoœci do przyswajania
nowych rozwi¹zañ. Poszczególne elementy powinny tworzyæ kompleksow¹ strategiê technologiczn¹ oraz zwiêkszaæ efektywnoœæ realizacji poszczególnych etapów rozwoju technologicznego gospodarki narodowej.
Jest to dla krajów s³abo rozwiniêtych o tyle wa¿ne, ¿e wraz ze zwiêkszaniem
wielkoœci poszczególnych kana³ów MTT, tj. wartoœci BIZ, importu high-tech
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i liczby patentów uzyskiwanych przez obcokrajowców, obserwowaæ mo¿na jednoczesny wzrost poziomu innowacyjnoœci gospodarki, tj. zwiêkszanie liczby patentów uzyskiwanych przez podmioty krajowe, zarówno w kraju, jak i za granic¹,
zwiêkszanie wielkoœci eksportu high-tech oraz wzrost wydatków na B+R. Wzrost
wielkoœci MTT do krajów s³abo rozwiniêtych i wzrost poziomu ich innowacyjnoœci wykazuje siln¹ zale¿noœæ [Ciborowski, 2016].
Mo¿na zatem wskazaæ szereg czynników wp³ywaj¹cych na dynamikê procesu
MTT i poziom innowacyjnoœci krajów s³abo rozwiniêtych. Za kluczowe uznano
proces globalizacji i bêd¹cy jego efektem wzrost roli KTN, politykê gospodarcz¹,
w tym szczególnie zagraniczn¹ politykê ekonomiczn¹, oraz politykê innowacyjn¹
oraz system instytucji formalnych.
Import dóbr high-tech uznaæ nale¿y za g³ówny kana³ MTT do krajów s³abo rozwiniêtych. Œwiadczy to m.in. o zmianie struktury BIZ, polegaj¹cej na zmniejszeniu roli inwestycji w bran¿e low-tech i mid-tech, i zwiêkszeniu znaczenia bran¿
high-tech, wykorzystuj¹cych przy monta¿u przetworzonych produktów importowane komponenty. Proces ten stanowi najczêœciej skutek fragmentaryzacji procesów produkcji w ramach KTN oraz zmian struktury dokonywanych przez nie
inwestycji. Dzia³ania te, po³¹czone z zastosowaniem odpowiednich instrumentów polityki gospodarczej, w tym szczególnie zagranicznej polityki ekonomicznej
(np. ulgi podatkowe, strefy ekonomiczne, c³a), zdeterminowa³y nap³yw BIZ i import high-tech. Wykorzystane instrumenty polityki innowacyjnej, w tym polityki
naukowo-technologicznej, m.in. tworzenie podmiotów wsparcia innowacyjnoœci,
wzmocnienie miêdzynarodowych powi¹zañ naukowych, zwiêkszenie finansowania sektora B+R, wp³ywaj¹ na tempo absorpcji zagranicznych technologii,
a tak¿e dzia³alnoœæ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw w krajach s³abo rozwiniêtych.

Podsumowanie
Kraje rozwijaj¹ce siê zaliczane s¹ do grupy krajów zdolnych do adaptacji technologii. Zmusza to je do koegzystencji z podmiotami zagranicznymi na tle technologii wytwarzania produktów reprezentuj¹cych odmienne poziomy zaawansowania technologicznego. Istniej¹ce luki technologiczne wzmagaj¹ konkurencjê
rynkow¹ oraz tworz¹ zachêtê do wykorzystania przewag technologicznych przez
wiod¹ce firmy krajów s³abo rozwiniêtych. To z kolei dopinguje do imitowania
procesów innowacyjnych i miêdzynarodowego transferu technologii. Sytuacja
gospodarcza krajów s³abo rozwiniêtych nie pozwala na utrzymywanie zdolnoœci
innowacyjnych i czêsto uniemo¿liwia wykorzystanie miêdzynarodowego transferu technologii.
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Procesy globalizacyjne zwiêkszaj¹ dostêp krajów s³abo rozwiniêtych do nowych technologii, wymaga to jednak coraz wiêkszego zakresu otwartoœci. Potrzebne s¹ wiêc rozwi¹zania strukturalne i instytucjonalne dotycz¹ce mo¿liwoœci
wspierania rozwoju innowacyjnoœci, co wp³ynie dodatnio równie¿ na tempo rozwoju gospodarczego oraz pozycjê konkurencyjn¹. Czynnikiem decyduj¹cym wydaje siê tworzenie rozwi¹zañ na rzecz miêdzynarodowego transferu technologii.
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