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Formy miêdzynarodowego transferu technologii
przez korporacje transnarodowe
Korporacje transnarodowe odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w obszarze generowania nowych technologii oraz prowadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej. Przedsiêbiorstwa te globalizuj¹ dzia³alnoœæ technologiczn¹, lokuj¹c funkcje badawczo-rozwojowe poza krajem macierzystym korporacji.
W procesie miêdzynarodowego przep³ywu technologii korporacje transnarodowe wykorzystuj¹
szereg metod transferu wiedzy technicznej, przy czym podmiotami tego transferu s¹ przede
wszystkim jednostki z krajów wysoko rozwiniêtych. Poszczególne formy transferu technologii
zró¿nicowane s¹ zarówno pod k¹tem organizacyjnym, jak i generowanych efektów ekonomicznych. Celem artyku³u jest charakterystyka g³ównych kana³ów miêdzynarodowego przep³ywu
wiedzy technicznej, a tak¿e analiza form przep³ywu technologii w skali miêdzynarodowej
w kontekœcie ich wykorzystania przez firmy miêdzynarodowe. Zastosowana metoda badawcza
obejmuje analizê krajowych oraz zagranicznych Ÿróde³ literaturowych oraz analizê danych statystycznych.

Forms of international technology transfer
by transnational corporations
Transnational corporations are the key actors in the area of generating new technologies and running innovative activities. Multinationals are globalizing their technological activity by locating
research and development functions outside the home country. In the process of the international
flows of technology, transnational corporations are using a number of methods of technical
knowledge transfer. Companies that are involved in the process of technology flows are mainly
transnational corporations from developed countries. Forms of technology transfer are diversified in terms of organization, as well as economic effects that they are generating. The purpose of
the article is to describe the main channels of the international flow of technical knowledge as well
as to analyze the forms of the international technology flow in the context of using them by multinational companies. Research methods that were applied in the paper include an analysis of domestic and foreign literature and an analysis of statistical data.
Keywords: foreign direct investment, innovations, research and development, technology transfer channels, transnational corporations
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Wprowadzenie
Miêdzynarodowa wymiana wiedzy technicznej stanowi wzglêdnie nowe zjawisko w obszarze miêdzynarodowych stosunków gospodarczych. Znaczenie
transferu technologii w skali ponadnarodowej jest jednak du¿e ze wzglêdu na
specyficzne cechy wiedzy technicznej jako czynnika wytwórczego. Jest to czynnik wykorzystywany w celu stymulowania zmian w otoczeniu spo³ecznym i gospodarczym. Co wiêcej, zasoby wiedzy technicznej s¹ ograniczone i trudno
dostêpne, co znajduje prze³o¿enie w wysokich cenach innowacji. Nierównomierne roz³o¿enie technologii w wymiarze zarówno czasowym, jak i przestrzennym
skutkuje wystêpowaniem przep³ywów (dyfuzji) technologii miêdzy jednostkami
gospodarczymi w obrêbie jednej gospodarki oraz w wymiarze miêdzynarodowym. W praktyce gospodarczej wykszta³ci³y siê pewne mechanizmy, stanowi¹ce
typowe sposoby transferu rozwi¹zañ technologicznych. Formy, jakie przybiera
transfer technologii pomiêdzy ró¿nymi pañstwami s¹ zró¿nicowane, a do ich podzia³u stosuje siê ró¿norodne kryteria klasyfikacyjne, które pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ istotê dyfuzji innowacji. Celem artyku³u jest zaprezentowanie istoty
technologii oraz transferu technologii, przybli¿enie podstawowych metod
przep³ywu innowacji w skali miêdzynarodowej, a tak¿e charakterystyka form dyfuzji technologii w skali miêdzynarodowej w kontekœcie ich wykorzystania przez
korporacje transnarodowe.

1. Istota transferu technologii
Transfer technologii w najprostszym ujêciu interpretowany jest jako wielostronny przep³yw informacji i techniki przez granice dziel¹ce naukê, technikê
i œwiat praktyczny. Miêdzynarodowy transfer technologii, bêd¹cy przedmiotem
rozwa¿añ niniejszego opracowania, ujmowany jest natomiast jako proces przeniesienia okreœlonej wiedzy technicznej z kraju dawcy oraz wykorzystania jej, po
dokonaniu koniecznych zabiegów adaptacyjnych, w kraju odbiorcy [Pomykalski,
2001]. Zasadniczo jest to transfer o charakterze horyzontalnym, niemniej mo¿liwy
jest przep³yw technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do przedsiêbiorstw zagranicznych. Wed³ug L. Balcerowicza miêdzynarodowy transfer wiedzy technicznej ma miejsce wtedy, gdy okreœlona wiedza dostêpna w danym
momencie w jednym kraju staje siê znana w inny sposób ni¿ ca³kiem niezale¿ne
badania, poszukiwania, gromadzenie doœwiadczenia etc. Import technologii
i zwi¹zany z tym efekt poznawczy nie jest ostatecznym celem nabywcy, a jedynie
œrodkiem do wytwarzania nowych produktów i/lub zastosowania nowych metod
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i sposobów produkcji [Balcerowicz, 1987]. Z kolei zdaniem W. Nasierowskiego
i M. Nowakowskiego miêdzynarodowy transfer technologii oznacza nabycie, rozwój i wykorzystanie wiedzy technologicznej w jakikolwiek formalny b¹dŸ nieformalny sposób przez kraj, w którym dana technologia nie powsta³a. Wœród
nieformalnych metod transferu technologii wyró¿nia siê wymianê personelu naukowego i technologicznego, konferencje naukowe i techniczne, targi i wystawy,
kszta³cenie i szkolenie obcokrajowców, misje handlowe oraz wywiad przemys³owy [Nasierowski, Nowakowski, 1994].
Transfer technologii jest zagadnieniem kompleksowym. Mechanizmy dzia³ania
tego procesu s¹ z³o¿one, polegaj¹ bowiem na stworzeniu systemu relacji pomiêdzy
dwiema sferami, które do tej pory funkcjonowa³y oddzielnie: nauk¹ zajmuj¹c¹ siê
badaniami podstawowymi oraz gospodark¹ dzia³aj¹c¹ dla zysku [Jewtuchowicz,
2005]. Kompleksowoœæ mechanizmów transferu technologii powoduje, ¿e ich
analiza nie jest mo¿liwa bez uprzedniego wyjaœnienia, czym jest przedmiot transferu technologii, a wiêc technologia. Specyfika technologii determinuje bowiem
noœniki i kana³y, za poœrednictwem których mo¿e byæ ona transmitowana pomiêdzy ró¿nymi podmiotami [Firszt, 2007].
W literaturze przedmiotu prezentuje siê zró¿nicowane podejœcie do pojêcia
technologia. Termin ten czêsto bywa u¿ywany zamiennie z okreœleniami takimi
jak technika czy te¿ wiedza techniczna, niemniej czêœæ autorów wskazuje na ró¿nice pomiêdzy tymi kategoriami. Technologia najczêœciej definiowana jest jako
wiedza, umo¿liwiaj¹ca cz³owiekowi celow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, polegaj¹c¹
na przetwarzaniu dóbr naturalnych [Jasiñski, 2006]. W tym kontekœcie pojêcie to
zbli¿one jest do terminu technika, który uto¿samia siê z projektem do instrumentalnego dzia³ania, redukuj¹cym niepewnoœæ w relacjach przyczynowo-skutkowych zwi¹zanych z osi¹ganiem po¿¹danego wyniku [Jasiñski, 2006]. Technika
jest jednak terminem wê¿szym, poniewa¿ obejmuje wy³¹cznie wiedzê o charakterze technicznym, dotycz¹c¹ przebiegu procesu produkcyjnego. Technologia
oznacza natomiast nie tylko zespó³ technik dostêpnych w przedsiêbiorstwie, ale
równie¿ ka¿d¹ zmianê w produkcji i w organizacji, polegaj¹c¹ na przyswojeniu
uzyskanej wiedzy [Szatkowski, 2001]. W kontekœcie analiz prowadzonych w niniejszym artykule, technologia oznacza wiêc równie¿ wiedzê z zakresu organizacji i zarz¹dzania oraz rozwi¹zañ innowacyjnych.
Podstawowym komponentem technologii jest wiedza. W naukach ekonomicznych wyodrêbnia siê najczêœciej dwa rodzaje wiedzy: wiedzê jawn¹ (explicit
knowledge) oraz wiedzê cich¹, ukryt¹ (tacit knowledge) [Grudzewski, Hejduk, 2004].
Wiedzê jawn¹ stanowi¹ informacje, które ³atwo mo¿na wyartyku³owaæ i utrwaliæ
w postaci noœników materialnych. Najczêœciej odzwierciedlona jest ona w jêzyku
formalnym, podlegaj¹c systematyzacji i kodyfikacji w postaci tekstu, rysunków,
baz danych, jak równie¿ materializacji w postaci dóbr materialnych i niematerial-
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nych. W konsekwencji wiedza jawna mo¿e byæ swobodnie i na ró¿ne sposoby
rozpowszechniana, a gromadzenie i konfrontowanie wiedzy pochodz¹cej z ró¿nych Ÿróde³ przyczynia siê do kreacji nowych rozwi¹zañ. Z kolei wiedza ukryta to
zasób umiejêtnoœci gromadzony przede wszystkim w trakcie wspólnej pracy, warsztatów, poprzez konwersacjê, opowiadanie, wspólne doœwiadczenia. Sk³adaj¹
siê na ni¹ zarówno informacje o czysto praktycznym charakterze, jak równie¿
przekonania, prywatne os¹dy czy nawet intuicja. Wiedza ukryta stanowi podstawowy komponent kategorii kapita³u ludzkiego. Wiedza cicha jest przyswajana
podœwiadomie i równie podœwiadomie wykorzystywana, trudno j¹ wyartyku³owaæ, a tym bardziej zanotowaæ w postaci elektronicznych zapisów. Jest to
niezwykle cenna forma wiedzy, poniewa¿ pozwala na sprawne dzia³anie i podejmowanie trafnych decyzji w wielu sytuacjach, ale jednoczeœnie trudna do uzewnêtrznienia i rozpowszechnienia.

2. Wspó³czesne formy miêdzynarodowego transferu technologii
Formy przep³ywu technologii w skali miêdzynarodowej s¹ zdeterminowane
przez rozwój spo³eczno-gospodarczy. Zasadnicze zmiany iloœciowe i jakoœciowe
zachodz¹ce w tej dziedzinie przyczyniaj¹ siê do rozwoju wymiany wiedzy niematerialnej oraz powstawania nowych kana³ów transferu technologii. W literaturze naukowej funkcjonuj¹ ró¿norodne podzia³y kana³ów transferu technologii.
Klasyfikacja UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
wyodrêbnia nastêpuj¹ce formy dyfuzji technologii [UNCTAD, 2001]:
– kontraktowe joint venture,
– franchising,
– podwykonawstwo,
– wymiana informacji i personelu naukowo-technicznego poprzez programy
wspó³pracy technicznej,
– wsparcie zewnêtrznych ekspertów oraz konsultacje,
– obrót urz¹dzeniami i maszynami,
– umowy licencyjne na procesy produkcyjne, obrót know-how, patentami etc.,
– bezpoœrednie inwestycje zagraniczne.
W literaturze naukowej podjêto próby sklasyfikowania kana³ów wspó³czesnej miêdzynarodowej migracji technologii, przyjmuj¹c za kryterium rodzaj przenoszonej wiedzy i noœnika wiedzy. Typologiê tak¹ przedstawi³ L. Balcerowicz,
wed³ug którego najistotniejszymi formami miêdzynarodowego transferu technologii s¹ [Balcerowicz, 1987]:
– miêdzynarodowe operacje licencyjne bierne i czynne,
– sprzeda¿ patentów za granicê,
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konsulting miêdzynarodowy,
korzystanie z zagranicznej literatury fachowej,
sprowadzanie zagranicznych produktów jako wzorców i ich kopiowanie,
wywiad gospodarczy,
kszta³cenie studentów za granic¹,
szkolenie pracowników za granic¹ lub przez zagranicznych specjalistów w kraju,
miêdzynarodowe konferencje, sympozja itp.,
miêdzynarodowa kooperacja przemys³owa, w tym wspó³praca w zakresie badañ i rozwoju,
– miêdzynarodowe inwestycje bezpoœrednie i wspó³praca techniczna wewn¹trz
korporacji transnarodowych,
– handel miêdzynarodowy gotowymi obiektami i innymi nowoczesnymi produktami,
– miêdzynarodowe targi i wystawy przemys³owe,
– migracja ludnoœci.
Klasyfikacja L. Balcerowicza ró¿nicuje formy miêdzynarodowego transferu
wiedzy pod wzglêdem rodzaju przenoszonej wiedzy. Wyró¿nia siê kana³y transferu wiedzy ogólnej (np. kszta³cenie studentów za granic¹), kana³y transferu wiedzy szczegó³owej (np. miêdzynarodowy obrót patentami i licencjami, obrót
towarami intensywnymi technologicznie) oraz kana³y, którymi mog¹ przep³ywaæ
oba typy wiedzy (np. migracja ponadnarodowa, kooperacja w sferze badawczorozwojowej). Wiedza szczegó³owa odnosi siê do œciœle okreœlonych produktów
lub procesów produkcji. Jest ona zdatna do praktycznego zastosowania po ewentualnej uprzedniej adaptacji do okreœlonych warunków. W ramach wiedzy szczegó³owej wyró¿nia siê m.in. wynalazki, projekty inwestycyjne oraz know-how.
Wiedza ogólna zawsze wymaga uzupe³nienia i stanowi bazê dla tworzenia nowej
wiedzy szczegó³owej.
Noœnikami wiedzy technicznej, a wiêc œrodkami, za których poœrednictwem
migruje ona w skali globalnej, mog¹ byæ tak zwane miêkkie noœniki wiedzy kodowanej, wœród których wyró¿nia siê dokumenty, publikacje naukowe, projekty,
literaturê fachow¹, licencje, prawa autorskie, wzory u¿ytkowe oraz know-how.
Technologia mo¿e byæ przekazywana tak¿e w postaci innowacyjnych produktów, najczêœciej dóbr inwestycyjnych (maszyn i urz¹dzeñ, linii technologicznych)
oraz ich czêœci sk³adowych. W kontekœcie tym technologia przybiera postaæ tzw.
wiedzy ucieleœnionej. Najistotniejszym noœnikiem technologii s¹ jednak ludzie,
którzy ze wzglêdu na zgromadzone zasoby wiedzy, a tak¿e posiadane doœwiadczenie przyczyniaj¹ siê do rozwoju kapita³u intelektualnego danej gospodarki.
Kluczowym elementem s¹ przy tym bezpoœrednie interakcje miêdzyludzkie pozwalaj¹ce na szybki i w niewielkim stopniu zdeformowany przekaz zarówno wiedzy formalnej, jak i ukrytej. W praktyce ¿ycia gospodarczego sporadycznie
–
–
–
–
–
–
–
–
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zdarza siê, aby wykorzystywany by³ wy³¹cznie jeden z wymienionych noœników.
W wiêkszoœci przypadków wystêpuj¹ ró¿norodne kombinacje stosowania poszczególnych form oraz noœników wiedzy technicznej. Przeniesienie rozwi¹zañ
technologicznych pomiêdzy podmiotami wymaga najczêœciej zaanga¿owania
wszystkich wymienionych noœników: przep³yw wiedzy formalnej przebiega jednoczeœnie z przekazaniem dóbr inwestycyjnych oraz wsparciem technicznym
w postaci szkoleñ czy nawet migracji wykwalifikowanych pracowników. Intensywnoœæ powi¹zañ pomiêdzy kana³ami i noœnikami technologii jest przy tym zró¿nicowana w zale¿noœci od uwarunkowañ politycznych i spo³eczno-gospodarczych
w krajach funkcjonowania podmiotów bior¹cych udzia³ w miêdzynarodowej wymianie wiedzy technicznej.
Kana³y miêdzynarodowego transferu technologii mo¿na równie¿ analizowaæ
pod k¹tem sposobu uzyskania wiedzy. Wiedza techniczna pozyskiwana mo¿e
byæ odp³atnie przez zakup licencji, import urz¹dzeñ i maszyn oraz towarzysz¹cej
literatury czy us³ug doradczo-in¿ynierskich. Technologie mog¹ równie¿ przep³ywaæ przez kana³y niewymagaj¹ce ponoszenia kosztów. Przyk³adem tego typu
Ÿróde³ s¹ miêdzynarodowe targi i wystawy przemys³owe, wywiad gospodarczy
czy zagraniczna literatura fachowa.
Formy transferu technologii mog¹ byæ klasyfikowane w zale¿noœci od tego,
czy przep³ywy wiedzy technicznej zachodz¹ miêdzy niezale¿nymi partnerami
czy w obrêbie korporacji transnarodowej, a tak¿e czy dyfuzja wiedzy wi¹¿e siê
z przeniesieniem udzia³ów maj¹tkowych (equity, non-equity). Najbardziej pojemn¹ klasyfikacj¹ kana³ów transferu technologii bazuj¹c¹ na powy¿szych kryteriach jest klasyfikacja opracowana przez P.J. Buckley’a. Autor wyodrêbni³ dziesiêæ
nastêpuj¹cych form transferu technologii [Umiñski, 2002]:
– przedsiêbiorstwo ze 100-procentowym udzia³em kapita³u obcego,
– joint venture,
– przedsiêbiorstwo z mniejszoœciowym udzia³em kapita³u obcego,
– fading -out agreement,
– przekazanie licencji,
– managing contract,
– franchising,
– „turnkey” venture (budowa „pod klucz”),
– kontraktowe joint venture,
– podwykonawstwo.
Najwa¿niejszym czynnikiem ró¿nicuj¹cym poszczególne formy jest sposób
transferu technologii. Wyró¿nia siê transfer o charakterze wewnêtrznym, a wiêc
w obrêbie jednego przedsiêbiorstwa (intra-firm) oraz transfer na zasadach okreœlonych przez rynek (at arm’s length). Transfer typu intra-firm obejmuje bezpoœrednie inwestycje zagraniczne (greenfield investment) oraz utworzenie spó³ki joint
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venture. Transfer technologii miêdzy niezale¿nymi partnerami mo¿e siê odbywaæ
w ramach przekazania licencji, managing contract, umowy franchisingu, produkcji
kontraktowej (budowa „pod klucz”) oraz podwykonawstwa. Porozumienie typu
fading-out stanowi formê kooperacji przedsiêbiorstw, w której w pocz¹tkowym
etapie zaanga¿owanie zagranicznego inwestora jest du¿e, natomiast wraz
z up³ywem czasu podmiot zagraniczny wycofuje siê. Docelowo dominuj¹c¹ rolê
przejmuje partner krajowy. Wspó³praca typu fading-out w pierwszym etapie jest
wiêc form¹ intra-firm, natomiast w koñcowej fazie przekszta³ca siê w porozumienie at arm’s length.
Poszczególne kana³y miêdzynarodowego transferu wiedzy technicznej charakteryzuj¹ siê odmienn¹ intensywnoœci¹ kooperacji partnerów oraz zró¿nicowanym stopniem ryzyka. Przyk³adowo, zagraniczny inwestor zaanga¿owany
w spó³kê joint venture jest obarczony wiêkszym ryzykiem ze wzglêdu na uzale¿nienie od decyzji podejmowanych przez drug¹ stronê kontraktu ni¿ w przypadku udzielenia licencji, gdy ryzyko niepowodzenia przedsiêwziêcia i towarzysz¹ce
tej sytuacji koszty dotycz¹ przede wszystkim licencjobiorcy.
Tabela 1. Wspó³czesne formy miêdzynarodowego transferu technologii
Formy
transferu

Sposób
transferu
technologii

Rodzaj
przenoszonej
technologii

Rodzaj
noœnika
technologii

Forma
transferu
technologii

1. Bezpoœrednie
inwestycje
zagraniczne

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykowewnêtrzny
rzystania lub wymagaj¹ca adaptacji

Ludzie, publikacje, dokumenty, innowacyjne
Equity
dobra i ich
podzespo³y

2. Joint venture

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykowewnêtrzny
rzystania lub wymagaj¹ca adaptacji

Ludzie, innowacyjne
dobra i ich podzespo³y

3. Konsulting
miêdzynarodowy

mieszany

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykorzystania

Ludzie, publikacje, doNon-equity
kumenty

4. Przekazanie
licencji

rynkowy

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykorzystania

Ludzie, publikacje, dokumenty, innowacyjne
Non-equity
dobra i ich
podzespo³y

5. Managing
contract

rynkowy

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykorzystania

Ludzie

Non-equity

6. Franchising

rynkowy

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykorzystania

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego
wykorzystania

Non-equity

Equity
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7. “Turnkey” venture (budowa
rynkowy
„pod klucz”)

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykorzystania

Ludzie, publikacje, dokumenty, innoNon-equity
wacyjne dobra i ich
podzespo³y

8. Miêdzynarodowa kooperacja
(alianse
mieszany
strategiczne,
kontraktowe
joint venture)

Ogólna oraz szczegó³owa, gotowa do praktycznego wykorzystania lub
wymagaj¹ca adaptacji

Ludzie, publikacje, dokumenty, innoNon-equity
wacyjne dobra i ich
podzespo³y

9. Handel
towarami intensywnymi technologicznie

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego wykorzystania

Ludzie, publikacje, dokumenty, innoNon-equity
wacyjne dobra i ich
podzespo³y

Szczegó³owa, gotowa
do praktycznego
wykorzystania

Publikacje, dokumenty Non-equity

rynkowy

10. Sprzeda¿ patentów
rynkowy
za granicê

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Umiñski, 2002; Misala, 2003].

W tabeli 1 zosta³a przedstawiona charakterystyka wa¿niejszych form miêdzynarodowego transferu technologii pod k¹tem kryterium sposobu transferu
technologii, rodzaju przenoszonej technologii, typu noœnika technologii oraz formy jej pozyskania. Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne polegaj¹ na tworzeniu
w kraju goszcz¹cym pe³nej infrastruktury biznesowej, w tym produkcyjnej od
podstaw. Nap³ywowi kapita³u obcego towarzyszy przy tym przep³yw rozwi¹zañ
techniczno-organizacyjnych do filii zlokalizowanej w gospodarce przyjmuj¹cej.
Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne zalicza siê do tradycyjnych form miêdzynarodowego transferu technologii. Wœród nowych metod dyfuzji wiedzy technicznej
wyró¿nia siê m.in. joint venture, miêdzynarodowy obrót licencjami, franchising,
„turkey” venture, czy miêdzynarodow¹ kooperacjê w sferze badañ i rozwoju.
Joint venture polega na realizowaniu wspólnych przedsiêwziêæ przez podmioty krajowe i zagraniczne, które umo¿liwiaj¹ wymianê komplementarnych rozwi¹zañ technicznych w celu opracowania i wdro¿enia okreœlonego produktu lub
procesu. Zawarcie umowy joint venture okreœliæ mo¿na jako partnerstwo miêdzy
firm¹ bêd¹c¹ w posiadaniu technologii a firm¹ z dostêpem do rynku [G³odek,
Go³êbiowski, 2006]. Wspó³praca taka mo¿e byæ realizowana w ramach umowy
b¹dŸ przyj¹æ formê nowego przedsiêbiorstwa. W takich sytuacjach wk³ad partnerów do spó³ki obejmuje, obok inwestycji kapita³owych, technologiê, potencja³ badawczy oraz know-how. Joint venture oznacza pozyskanie technologii sprawdzonej, która mo¿e zostaæ szybko wdro¿ona.
Popularn¹ i efektywn¹ form¹ przejmowania technologii s¹ miêdzynarodowe
operacje licencyjne. Umo¿liwiaj¹ one licencjobiorcom pominiêcie etapu rozwoju
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technologii i przejœcie bezpoœrednio do etapu wdro¿enia. Zaletami zakupu licencji
s¹ oszczêdnoœci w sferze wewnêtrznie realizowanych dzia³añ badawczo-rozwojowych, redukcja ryzyka technologicznego, czy te¿ unikniêcie odpowiedzialnoœci
z tytu³u naruszenia praw intelektualnych innego podmiotu. Z punktu widzenia
licencjodawcy sprzeda¿ licencji umo¿liwia m.in. zwrot nak³adów poniesionych
na badania i rozwój, przed³u¿enie cyklu ¿ycia produktu, a tak¿e wejœcie na ma³e
i trudne rynki. Miêdzynarodowe operacje licencyjne, sprzeda¿ patentów, franchising, zaopatrywanie w know-how i inne umowy handlowe, których przedmiotem s¹ prawa w³asnoœci intelektualnej czêsto zwi¹zane s¹ z przep³ywem wyposa¿enia, a nawet budow¹ obiektów „pod klucz” oraz us³ug doradczych i szkoleniowych.
Tendencje do pog³êbiania siê procesu umiêdzynarodawiania dzia³alnoœci
innowacyjnej przez korporacje transnarodowe oraz dyfuzji wiedzy w skali globalnej spowodowa³y tworzenie siê uk³adów kooperacyjnych, w których wspó³pracuj¹ce podmioty wywodz¹ce siê z ró¿nych krajów ³¹czy okreœlony charakter
wspó³zale¿noœci techniczno-produkcyjnych. W dobie globalizacji rozszerzenie
zakresu wiêzi kooperacyjnych jest konieczne ze wzglêdu na coraz silniejsz¹ integracjê sfery nauki i biznesu, a tak¿e pog³êbiaj¹cy siê podzia³ pracy, który wymusza okreœlone powi¹zania zewnêtrzne nie tylko w fazie wytwarzania, ale
i w pozosta³ych fazach produkcji [Santarek, 2008]. Miêdzynarodowe uk³ady kooperacyjne staj¹ siê coraz bardziej rozbudowane zarówno pod wzglêdem liczebnoœci wspó³pracuj¹cych organizacji, jak i zakresu istniej¹cych zwi¹zków.
Wspó³praca zwi¹zana z tworzeniem i produkcyjnym wykorzystaniem technologii przybiera najczêœciej formê aliansów technologicznych. Sojusze strategiczne
w sferze badañ i rozwoju polegaj¹ na po³¹czeniu potencja³u przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych w tej samej b¹dŸ zbli¿onej bran¿y, aby realizowaæ indywidualne cele
partnerów przedsiêwziêcia. Kooperacja dotyczy przedsiêbiorstw o zbie¿nych potrzebach, które wspólnie zlecaj¹ instytucji badawczej przeprowadzenie prac
badawczo-rozwojowych. Alianse strategiczne umo¿liwiaj¹ dywersyfikacjê zarówno ryzyka, jak i kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ projektów innowacyjnych.
Partnerzy wspó³pracuj¹cy w ramach aliansu strategicznego poszukuj¹ tej samej
technologii i tych samych rozwi¹zañ technicznych, s¹ wiêc swoimi konkurentami.
W konsekwencji strategiczna wspó³praca dotyczy najczêœciej badañ przed faz¹
konkurencji, które s¹ zbyt ryzykowne i zbyt kosztowne do przeprowadzenia
przez pojedyncz¹ firmê, ale gdyby zosta³y osi¹gniête pewne rezultaty, to korzyœci
odnios³aby ca³a bran¿a. Co wiêcej, sojusze technologiczne zawierane s¹ przez firmy, które dzia³aj¹ na innych rynkach terytorialnych, i przez to nie s¹ bezpoœrednimi konkurentami [G³odek, Go³êbiowski, 2006].
Miêdzynarodowy handel dobrami intensywnymi technologicznie jest jedn¹
z najbardziej powszechnych metod transferu technologii. Najczêœciej obejmuje
on import dóbr inwestycyjnych, umo¿liwiaj¹cych realizacjê procesów produkcyj-
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nych nowymi metodami. Przedmiotem transakcji s¹ maszyny lub linie technologiczne wraz z zawart¹ w nich technologi¹. Jest to szybki i obarczony niewielkim
ryzykiem sposób transferu technologii. Co wiêcej, najczêœciej kupuj¹cy uzyskuje
równie¿ gwarancjê dzia³ania maszyny oraz wsparcie w jej wdra¿aniu. Form¹ zakupu technologii, która wymaga wiêkszego poziomu zaawansowania technologicznego nabywcy jest zakupienie jedynie know-how dotycz¹cego danej
technologii oraz prawa u¿ywania jej przez firmê. Metod¹ pozyskania technologii
jest wreszcie import dóbr konsumpcyjnych celem dokonania ich imitacji. Odtwarzanie jest procesem okreœlania technologii zawartej w danym produkcie w drodze
dok³adnego badania jego cech. W celu przeanalizowania innowacyjnego produktu nale¿y poddaæ go rozmaitym testom. Imitacja wydaje siê tani¹ i ³atw¹ metod¹
przejmowania technologii, jednak jest tak jedynie w przypadku prostych elementów. W praktyce w wiêkszoœci przypadków odtwarzanie wymaga znacz¹cych
umiejêtnoœci w zakresie projektowania i prowadzenia testów. Dopiero takie
dzia³ania dostarczaj¹ bowiem danych in¿ynieryjnych, które umo¿liwi¹ odtworzenie oryginalnego produktu.
Charakteryzuj¹c formy miêdzynarodowego transferu technologii wskazaæ
nale¿y równie¿ na potajemne przejêcia wiedzy technicznej. Przedsiêbiorstwo
zaanga¿owane w taki sposób uzyskania technologii d¹¿y do tego, ¿eby zamaskowaæ swoje dzia³ania. Próby przejêcia technologii obejmuj¹ wachlarz zró¿nicowanych czynnoœci, od dzia³añ relatywnie subtelnych, takich jak rozmowy, wywiady
prowadzone z kontrahentami czy pracownikami firmy konkurencyjnej, do
przedsiêwziêæ o naturze kryminalnej, takich jak kradzie¿ dokumentacji technicznej czy ró¿nego rodzaju szpiegostwo przemys³owe. Technologia pozyskana
w ramach potajemnego przejêcia wykorzystywana jest bezpoœrednio w celu wytwarzania kopii produktu lub technologii konkurenta. Bardziej zaawansowan¹
metod¹ transferu technologii jest potajemne przejêcie z wykorzystaniem w³asnego
potencja³u badawczego. Przynosi ono korzyœci zbli¿one do odtwarzania. Celem
tego typu dzia³añ jest wytwarzanie produktu zbli¿onego do konkurencyjnego,
ale zmodyfikowanego. Potajemne przejêcie mo¿e prze³o¿yæ siê na redukcjê kosztów i ryzyka oraz skrócenie czasu wejœcia produktu na rynek. Istnieje jednak ryzyko powa¿nych konsekwencji prawnych oraz uszczerbku wizerunku firmy
imituj¹cej.
Zaprezentowany zestaw kana³ów transferu technologii nie wyczerpuje wszystkich sposobów, jakimi mo¿e ona ulegaæ dyfuzji w skali miêdzynarodowej. Wskazaæ mo¿na bowiem na wiele metod transmisji wiedzy, nie stanowi¹cej jednak wystarczaj¹co spójnego i kompleksowego zestawu informacji, aby okreœlaæ j¹
mianem technologii. Formy te obejmuj¹ m.in. rozpowszechnianie zagranicznej literatury fachowej, miêdzynarodowe konferencje, sympozja, szkolenie pracowników za granic¹ lub przez zagranicznych specjalistów w kraju, miêdzynarodow¹
wymianê pracowników i studentów czy te¿ miêdzynarodowe targi i wystawy
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przemys³owe. Wymienione sposoby przekazu niew¹tpliwie mo¿na zaliczyæ do
kana³ów transferu wiedzy technicznej, niemniej uznanie ich za mechanizmy
transferu technologii wydaje siê dyskusyjne. Powy¿sze metody odgrywaj¹
istotn¹ rolê w procesie wymiany wiedzy o charakterze ogólnym, przydatnej do
realizacji podstawowych prac badawczo-rozwojowych. Nie jest to jednak wiedza
mo¿liwa do bezpoœredniego wykorzystania w gospodarce. W praktyce gospodarczej jednoznaczne rozgraniczenie miêdzy formami transferu technologii a pozosta³ymi elementami szeroko rozumianej wiedzy technicznej jest jednak trudne.

3. Wybór kana³ów miêdzynarodowego transferu technologii
przez korporacje transnarodowe
Korporacje transnarodowe odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w miêdzynarodowym
transferze technologii. Du¿e znaczenie firm miêdzynarodowych w procesie dyfuzji technologii wynika z faktu, i¿ korporacje te s¹ Ÿród³em wiêkszoœci innowacji
technologicznych oraz posiadaj¹ najwiêkszy udzia³ w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w przemyœle. Transferowi technologii za poœrednictwem
firm miêdzynarodowych towarzyszy efekt dyfuzji wiedzy, technologii produkcji,
metod i technik zarz¹dzania marketingowego, efekt demonstracji i towarzysz¹cy
mu niejednokrotnie efekt mobilnoœci czynnika pracy oraz tzw. permanentnego
uczenia siê w kraju lokaty kapita³u [Wysokiñska, 2002]. W 2010 r. nak³ady w obszarze badañ i rozwoju 1400 najwiêkszych firm miêdzynarodowych wynios³y
oko³o 456 mld euro, co stanowi ponad po³owê globalnych wydatków sektora biznesu na badania i rozwój [JRC, 2011]. Nak³ady na badania naukowe niektórych
du¿ych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, czy Microsoft przewy¿szaj¹ bud¿ety
badawczo-rozwojowe wielu pañstw. W 2010 r. ka¿da z wymienionych firm
wyda³a na te cele ponad 6,5 miliarda euro. Nawet tak du¿e kraje jak Indie, czy Rosja w tym samym czasie przeznaczy³y na ten cel mniej œrodków.
Wiêkszoœæ korporacji transnarodowych to przedsiêbiorstwa amerykañskie,
japoñskie, niemieckie i pochodz¹ce z pozosta³ych krajów Unii Europejskich, czyli
krajów bêd¹cych Ÿród³em wiêkszoœci œwiatowych innowacji. Dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa najwiêkszych korporacji transnarodowych skoncentrowana jest
w trzech wymiarach: kraju, bran¿y oraz firmy. Przedsiêbiorstwa te posiadaj¹
przewagê w okreœlonych bran¿ach w zale¿noœci od ich kraju macierzystego.
Ponad 60% korporacji transnarodowych pochodz¹cych ze Stanów Zjednoczonych funkcjonuje w bran¿y farmaceutycznej, biotechnologicznej, software i hardware, niemal 70% japoñskich firm miêdzynarodowych skoncentrowanych jest
w sektorze motoryzacyjnym, elektronicznym, software i hardware, a oko³o 50%
korporacji wywodz¹cych siê z Unii Europejskiej ogniskuje dzia³alnoœæ w ga³êzi
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motoryzacyjnej, farmaceutycznej i hardware. Wœród korporacji transnarodowych dominuj¹cych pod wzglêdem nak³adów na strefê badawczo-rozwojow¹ jedynie 8% pochodzi z krajów rozwijaj¹cych siê, przede wszystkim z Tajwanu
(3,57%) i Korei Po³udniowej (1,79%) [JRC, 2011].
Jednym z przejawów transferu technologii przez korporacje transnarodowe
jest podejmowanie dzia³alnoœci innowacyjnej w formie bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych w kraju inwestycji. Wielkoœæ œrodków anga¿owanych w dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ w zagranicznych filiach jest jednak du¿o mniejsza ni¿
w centrali. Wed³ug National Science Foundation w 2008 r. amerykañskie korporacje miêdzynarodowe przeznacza³y na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ realizowan¹ na rynku macierzystym 2,14% przychodów ze sprzeda¿y. W filiach
zlokalizowanych poza granicami kraju odsetek ten by³ ni¿szy i wynosi³ 0,53%
[NSB, 2010]. W strukturze bezpoœrednich inwestycji zagranicznych podejmowanych przez korporacje transnarodowe pochodz¹ce z krajów rozwiniêtych dominuj¹ inwestycje technologicznie intensywne i kapita³ointensywne, koncentruj¹ce
siê przede wszystkim w przemyœle farmaceutycznym, biotechnologicznym, elektrycznym i elektronicznym oraz motoryzacyjnym. Firmy miêdzynarodowe, bazuj¹c
na korzyœciach skali wynikaj¹cych z zakresu globalnej produkcji doprowadzi³y
do wysokiej koncentracji bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w dziedzinach, w których posiadaj¹ technologiczn¹ przewagê konkurencyjn¹ w wyniku
fuzji, przejêæ oraz kooperacji miêdzynarodowej.
Decyzja o transferze technologii w formie bezpoœrednich inwestycji zagranicznych oraz skala nak³adów finansowych towarzysz¹cych takim dzia³aniom zdeterminowana jest przez czynniki o charakterze poda¿owym i popytowym. Wœród
czynników poda¿owych wymienia siê infrastrukturê naukowo-badawcz¹ w gospodarce goszcz¹cej. Po stronie popytu wskazuje siê przede wszystkim na aktualn¹ i antycypowan¹ ch³onnoœæ rynku w kraju podjêcia inwestycji [Umiñski,
2002]. Motywy internacjonalizacji dzia³alnoœci innowacyjnej przez korporacje
transnarodowe analizowane s¹ równie¿ z punktu widzenia mo¿liwoœci wykorzystania kapita³u intelektualnego spó³ki matki oraz pozyskiwania strategicznych
aktywów lub zdolnoœci [Moncada-Paterno-Castello, Vivarelli, Voigt, 2011].
Wed³ug UNCTAD umiêdzynarodowienie dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej
przez firmy miêdzynarodowe jest wynikiem wzajemnej interakcji czynników popychaj¹cych (push factors) i ss¹cych (pull factors), a tak¿e elementów polityki kraju
goszcz¹cego wzglêdem zagranicznych inwestycji. Czynniki popychaj¹ce, wœród
których wymienia siê presjê konkurencyjn¹ zmuszaj¹c¹ firmy do intensyfikacji
dzia³alnoœci innowacyjnej, braki w poda¿y kadry naukowo-badawczej w krajach
macierzystych oraz rosn¹ce koszty realizacji badañ naukowych stanowi¹ si³ê napêdow¹ dla specjalizacji i internacjonalizacji sfery badañ i rozwoju. Czynniki
ss¹ce, takie jak rosn¹ce rynki za granic¹, zwiêkszaj¹ca siê poda¿ zagranicznej kadry naukowo-badawczej czy ni¿sze koszty pracy w obszarze badañ i rozwoju s¹
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odzwierciedleniem atrakcyjnoœci zagranicznych gospodarek w zakresie prowadzenia na ich rynkach dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej.
G³ównymi lokalizacjami zagranicznych filii badawczo-rozwojowych pozostaj¹ kraje rozwiniête, jednak na sile przybiera trend polegaj¹cy na ekspansji jednostek badawczo-rozwojowych firm miêdzynarodowych poza kraje Triady
[UNCTAD, 2005]. W krajobrazie globalnej dzia³alnoœci innowacyjnej korporacji
transnarodowych dominuje region Azji Po³udniowo-Wschodniej, a g³ównymi
beneficjentami zagranicznych inwestycji w obszarze badañ naukowych s¹ Chiny
i Indie. Czêœæ projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych w regionie Azji
Po³udniowo-Wschodniej, na przyk³ad projektowanie chipów, posiada œwiatow¹
rangê. Poziom kompleksowoœci dzia³alnoœci innowacyjnej realizowanej w Azji
wci¹¿ roœnie, a prze³omowe rozwi¹zania techniczne w coraz wiêkszym stopniu s¹
wynikiem projektów prowadzonych w firmach pochodz¹cych z Korei Po³udniowej, Tajwanu, Chin i Indii.
Transgraniczna komercjalizacja technologii opracowanej w kraju macierzystym korporacji transnarodowych mo¿e byæ realizowana równie¿ w ramach miêdzynarodowego handlu dobrami intensywnymi technologicznie (m.in.
urz¹dzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, produktami powietrzno-kosmicznymi, produktami chemicznymi, instrumentami precyzyjnymi, farmaceutykami)
oraz patentami. Handel towarami high-tech cechowa³ siê tendencj¹ rosn¹c¹
w ci¹gu trzech ostatnich dekad. Z regu³y korporacje transnarodowe nie sprzedaj¹
najbardziej zyskownych technologii niepowi¹zanym z nimi firmom zagranicznym, dopóki mog¹ czerpaæ zyski z tego tytu³u, natomiast bardziej dojrza³e technologie udostêpniaj¹ drog¹ sprzeda¿y wtedy, gdy nabywcy nie stanowi¹ dla nich
konkurencyjnego zagro¿enia.
W œwiatowych obrotach towarami high-tech dominuj¹ kraje wysoko rozwiniête gospodarczo. Eksport produktów nasyconych technologicznie z czterech g³ównych gospodarek œwiata, a wiêc Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych,
Japonii i Chin wynosi³ w 2008 roku oko³o 74% globalnej sprzeda¿y dóbr zaawansowanych technologicznie [Eurostat, 2011]. Kraje te utrzyma³y szczególnie wysok¹ pozycje konkurencyjn¹ w sprzeda¿y sprzêtu lotniczego i kosmicznego oraz
biotechnologii. Intensywnoœæ dzia³alnoœci eksportowej poszczególnych gospodarek ulega jednak zmianie. Wielkoœæ eksportu produktów intensywnych technologicznie wytworzonych w Chinach gwa³townie roœnie, co jest w du¿ej mierze
konsekwencj¹ przyjêcia przez rz¹d Pañstwa Œrodka regulacji zachêcaj¹cych i promuj¹cych handel zagraniczny nasycony nauk¹ i technologi¹. W przeciwieñstwie
do trendu zaobserwowanego w Chinach, udzia³ Japonii i Stanów Zjednoczonych
w globalnych obrotach produktami z bran¿y hi-tech ulega ustawicznemu spadkowi. Statystyki dotycz¹ce miêdzynarodowej wymiany dobrami intensywnymi
technologicznie wskazuj¹, i¿ rosn¹cy deficyt bilansu handlowego w tym zakresie
jest konsekwencj¹ wzrostu pozycji konkurencyjnej partnerów handlowych wo-
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bec Stanów Zjednoczonych i Japonii. Wzrost ten jest efektem intensyfikacji
dzia³añ skierowanych na identyfikowanie nisz rynkowych, które pozwalaj¹
owym firmom na rozwój produktów o wy¿szej wartoœci dodanej, a w konsekwencji umacnianie si³y przetargowej wobec zagranicznych partnerów handlowych. Udzia³ eksportu produktów zaawansowanych technologicznie z Unii
Europejskiej utrzymuje siê na zbli¿onym poziomie. Abstrahuj¹c od czterech
wiod¹cych œwiatowych gospodarek, udzia³y jedynie dziesiêciu krajów (m.in.
Chin, Singapuru, Hongkongu, Korei Po³udniowej) przewy¿sza³y 1% ogó³u œwiatowego eksportu dóbr intensywnych technologicznie.
Wzrost zale¿noœci pomiêdzy dzia³alnoœci¹ innowacyjn¹ a eksportem w krajach wysoko rozwiniêtych spowodowa³ istotne umocnienie relacji miêdzy handlem miêdzynarodowym a dyfuzj¹ innowacji. Zwiêkszenie udzia³u wymiany
miêdzynarodowej reprezentowanej przez sektory intensywne technologicznie
implikuje wiêc rozwój zjawiska globalizacji dzia³alnoœci innowacyjnej. Kierunek
ten charakterystyczny jest dla wiêkszoœci sektorów zaawansowanych technologii,
z wyj¹tkiem bran¿y farmaceutycznej, w której intensyfikacja dzia³añ innowacyjnych nie koresponduje ze wzrostem miêdzynarodowego obrotu w tym zakresie.
Przyczyn¹ braku zale¿noœci miêdzy powy¿szymi zmiennymi jest fakt, i¿ miêdzynarodowa komercjalizacja posiadanych zdolnoœci technologicznych w sektorze
farmaceutycznym jest realizowana przede wszystkim poprzez bezpoœrednie inwestycje zagraniczne.
Przedmiot miêdzynarodowego transferu technologii stanowi¹ równie¿ wartoœci niematerialne i prawne, w tym patenty. Liczba patentów zarejestrowanych
za granic¹ mo¿e byæ postrzegana jako wskaŸnik d¹¿enia do komercjalizacji na
rynkach miêdzynarodowych innowacji ucieleœnionych w produktach lub wskaŸnik orientacji na sprzeda¿ licencji uprawniaj¹cych do wykorzystania okreœlonych
innowacyjnych rozwi¹zañ. Liczba patentów zarejestrowanych przez rezydentów, a wiêc patentów otrzymanych przez wynalazców w ich kraju macierzystym,
oraz patentów zarejestrowanych przez nierezydentów, czyli patentów otrzymanych przez zagranicznych wynalazców w okreœlonym kraju, ros³a dynamicznie
w ostatnim dziesiêcioleciu. Rekordowe tempo wzrostu odnotowano przy tym
w Chinach. Liczba patentów uzyskanych przez chiñskie przedsiêbiorstwa
wzros³a w badanym okresie dwukrotnie [WIPO, 2011]. Sprzeda¿ patentów miêdzynarodowych stanowi kluczow¹ strategiê rozszerzania zasiêgu dzia³alnoœci
w skali globalnej korporacji transnarodowych. Niemniej jednak, uwzglêdniæ nale¿y koniecznoœæ przynajmniej tymczasowej ochrony prawnej innowacji w celu
komercjalizacji nowych produktów na okreœlonym rynku, co jest szczególnie istotne w obliczu skracania siê miêdzynarodowego cyklu ¿ycia produktu.
Miêdzynarodowy transfer technologii mo¿e odbywaæ siê w ramach kapita³owego zaanga¿owania korporacji transnarodowych w dzia³alnoœæ na szczeblu
ponadnarodowym w formie spó³ki joint venture. Niekiedy joint venture tworzone
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s¹ przez podmioty, które dotychczas konkurowa³y ze sob¹. Przedsiêbiorstwa, podejmuj¹c joint venture zawieszaj¹ rywalizacjê na danym rynku, lecz jednoczeœnie
mog¹ konkurowaæ na pozosta³ych. Wspólne przedsiêwziêcie, jakim jest joint venture wi¹¿e siê z wysokim stopniem organizacyjnej wspó³zale¿noœci partnerów.
Forma ta reprezentuje bowiem ich zwi¹zek i realizuje interesy obu stron. Spó³ki
joint venture, jako forma organizacyjnej wspó³pracy w dziedzinie badañ i rozwoju
realizowanej na szczeblu miêdzynarodowym s¹ najczêœciej tworzone w bran¿ach
o œrednim i niskim zaawansowaniu technologicznym. Stworzenie joint venture
z udzia³em partnera zagranicznego umo¿liwia wejœcie na rynki krajów, w których
utworzenie filii w³asnego przedsiêbiorstwa nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na przepisy lokalnego prawa. Tego typu restrykcje prawne s¹ charakterystyczne dla wielu
gospodarek rozwijaj¹cych siê, dlatego kraje te w znikomym stopniu s¹ zaanga¿owane w miêdzynarodow¹ wspó³pracê w sferze badañ i rozwoju [Hagedoorn, Narula, 2003]. Tradycyjne spó³ki joint venture s¹ najczêœciej tworzone w celu
prowadzenia wspólnej dzia³alnoœci na kilku polach, a wiêc wspólnie realizowanym projektom naukowym czêsto towarzyszy kooperacja w zakresie produkcji
lub marketingu. Nowym trendem jest powo³ywanie spó³ek joint venture zorientowanych na podejmowanie wspó³pracy tylko w jednej dziedzinie. W przypadku
funkcji badawczo-rozwojowych, spó³ki zorientowane wy³¹cznie na kooperacjê
w sferze naukowo-badawczej nosz¹ nazwê korporacji badawczych.
Kana³em miêdzynarodowego transferu technologii, którego rola przybiera na
znaczeniu w ostatnich latach jest kooperacja miêdzynarodowa, w ramach której
partnerzy ³¹cz¹ posiadan¹ wiedzê i zasoby w celu prowadzenia prac nad innowacjami. Wzrost liczby zawieranych miêdzynarodowych porozumieñ o wspó³pracy
jest w znacznej mierze efektem procesów globalizacji. Zjawisko to przyjmuje
szczególnie gwa³towny przebieg w bran¿ach, w których wzorce konsumpcyjne s¹
homogeniczne w skali miêdzynarodowej, a tak¿e w sektorach kapita³och³onnych
oraz intensywnie wykorzystuj¹cych wiedzê (knowledge-intensive). Przes³ank¹
kooperacji w zakresie realizacji projektów naukowych jest dzielenie wysokich kosztów prac badawczo-rozwojowych, redukcja niepewnoœci funkcjonowania oraz
mo¿liwoœæ osi¹gniêcia korzyœci synergicznych. Wspólne projekty naukowe stanowi¹ powszechn¹ formê wspó³pracy w obszarach obarczonych wysokim ryzykiem i charakteryzuj¹cych siê du¿ym stopniem niepewnoœci, co do znaczenia
technologii bêd¹cych wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Wspólne umowy badawczo-rozwojowe realizowane s¹ równie¿ wówczas, kiedy
podmiotami kooperacji s¹ dotychczasowi konkurenci, a celem porozumienia jest
rozwój produktu globalnego oraz wypracowanie wspólnych standardów jakoœci.
Dominuj¹c¹ form¹ miêdzynarodowego transferu technologii w ramach porozumieñ o wspó³pracy s¹ strategiczne alianse technologiczne. Sojusze strategiczne
s¹ w tym przypadku strategi¹ wspó³pracy niezale¿nych przedsiêbiorstw, wykorzystywan¹ do realizacji ich indywidualnych celów, z zawieszeniem rywalizacji
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w ustalonym zakresie. Liczba zawartych strategicznych aliansów technologicznych
wzros³a w latach 1990–2006 z niemal 400 do oko³o 900, przy czym najwiêksz¹ dynamikê odnotowano w obszarach takich jak biotechnologia, nowe materia³y oraz
technologie informacyjne [NSB, 2010]. Ponad 60% aliansów realizowanych by³o
w ramach Triady. W krajach Triady najwiêcej porozumieñ, bo a¿ 70% zawartych
zosta³o miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Uni¹ Europejsk¹, g³ównie w bran¿y
biotechnologicznej. Liczba miêdzynarodowych aliansów technologicznych ustanowionych przez jednostki pochodz¹ce z krajów rozwijaj¹cych siê wzros³a
ponad dwukrotnie w okresie ostatniego dwudziestolecia, g³ównie za spraw¹ regionu Azji Po³udniowo-Wschodniej. Niemniej jednak, podkreœliæ nale¿y, ¿e firmy
pochodz¹ce z krajów rozwijaj¹cych siê jedynie w nieznacznym stopniu zaanga¿owane s¹ w tego typu wspó³pracê.
Pozosta³e formy miêdzynarodowego transferu wiedzy technicznej przez korporacje transnarodowe obejmuj¹ jedno- i dwustronne przep³ywy technologii.
Wœród jednostronnych przep³ywów technologii najczêœciej wystêpuj¹cymi
metodami s¹ porozumienia dotycz¹ce korzystania z ju¿ istniej¹cych na rynku zasobów oraz licencjonowanie. Powy¿sze formy maj¹ wiêkszoœæ cech charakterystycznych dla typowej transakcji rynkowej, w której prawa w³asnoœci lub prawa
u¿ytkowania czasowego danego zasobu przechodz¹ z jednego podmiotu gospodarczego na inny w zamian za okreœlona op³atê. Dwukierunkowe przep³ywy technologii przybieraj¹ zazwyczaj formê licencjonowania krzy¿owego. Celem licencjonowania krzy¿owego (ang. cross-licencing) jest wzajemne uzyskanie dostêpu
do technologii i rynków kontrolowanych przez konkurentów. Forma ta jest
wykorzystywana w sytuacji, gdy przedsiêbiorstwa s¹ posiadaczami komplementarnych patentów, które s¹ potrzebne obu stronom. Licencjonowanie krzy¿owe
jest charakterystyczne przede wszystkim dla bran¿ intensywnych technologicznie
o szybko rozszerzaj¹cych siê rynkach, w których wystêpuje znaczna dywersyfikacja produkcji, a poziom wymaganych nak³adów na prace badawczo-rozwojowe
jest bardzo wysoki. Przyk³adem tego typu bran¿ jest sektor elektroniczny, farmaceutyczny oraz biotechnologiczny.

Podsumowanie
Transfer technologii w uk³adzie miêdzynarodowym jest z³o¿onym zjawiskiem ekonomicznym. Stanowi on szczególny przypadek transferu zarówno
sytuacyjnego, jak i przestrzennego. Wybór kana³u transferu technologii uzale¿niony jest od strategii dzia³ania korporacji transnarodowej, jej pozycji konkurencyjnej na arenie miêdzynarodowej, typu i wieku przedmiotu transferu, a tak¿e
luki technologicznej w stosunku do najwa¿niejszych konkurentów na rynku. Po-
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szczególne formy transferu technologii zró¿nicowane s¹ pod k¹tem organizacyjnym, jak i generowanych efektów ekonomicznych. Miêdzynarodowy obrót
towarami intensywnymi technologicznie, licencjami, a tak¿e bezpoœrednie inwestycje zagraniczne w sferze badawczo-rozwojowej polegaj¹ przede wszystkim na
przeniesieniu innowacji technologicznych. Kapita³owe zaanga¿owanie korporacji transnarodowych w kraju goszcz¹cym w celu prowadzenia innowacyjnej
dzia³alnoœci jest przy tym uznawane za najbardziej efektywn¹ metodê przep³ywu
technologii miêdzy krajami. Transfer innowacji organizacyjnych i marketingowych przybiera g³ównie formê konsultingowego, kooperacyjnego lub te¿ szkoleniowego modelu wspó³pracy miêdzynarodowej. Zaznaczyæ nale¿y przy tym, ¿e
w praktyce gospodarczej rozró¿nienie pomiêdzy poszczególnymi formami miêdzynarodowego transferu wiedzy jest skomplikowane. Czynnikami warunkuj¹cymi korzyœci p³yn¹ce z miêdzynarodowego transferu wiedzy technicznej
w wiêkszoœci przypadków to podobieñstwo podmiotów transakcji w zakresie
zdolnoœci technologicznych oraz ekonomicznej wydajnoœci, a tak¿e komplementarne interesy partnerów. W konsekwencji, w procesie miêdzynarodowej ekspansji technologii wci¹¿ dominuj¹ najbardziej rozwiniête gospodarki œwiata, co
przyczynia siê do pog³êbiania miêdzynarodowej luki technologicznej miêdzy
krajami rozwiniêtymi a pañstwami wzrostowymi.
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