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Obrót w³asnoœci¹ intelektualn¹ jako element
umiêdzynarodowienia transferu technologii
– skutki dla krajów wysoko rozwiniêtych
Decyduj¹cym czynnikiem wzrostu gospodarczego i bogactwa narodowego w XXI w. staje siê
wiedza. Globalizacja i rosn¹ca wspó³zale¿noœæ miêdzynarodowa prowadzi do wzrostu umiêdzynarodowienia technologii, w tym prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii niematerialnej w postaci patentów czy licencji, œciœle zwi¹zanych z w³asnoœci¹ intelektualn¹. Celem
artyku³u jest okreœlenie stopnia umiêdzynarodowienia technologii i zachodz¹cych tendencji
w tym zakresie w g³ównych grupach krajów. Analizie poddano transakcje ujmowane w bilansie
p³atniczym w pozycji: prawa autorskie, patenty, op³aty licencyjne oraz w tzw. bilansie p³atniczym w dziedzinie techniki. Zaobserwowano intensyfikacjê wymiany miêdzynarodowej w obszarze transferu licencji i innych op³at za korzystanie z w³asnoœci intelektualnej. Przewagê
konkurencyjn¹ maj¹ wci¹¿ kraje wysoko rozwiniête, ale roœnie konkurencja ze strony krajów intensywnie importuj¹cych nowe rozwi¹zania technologiczne i akumuluj¹ce wiedzê.

Trade in intellectual property as an element
of technology transfer internationalization
– effects for developed countries
Knowledge has become the main factor of the economic growth and national wealth in the
twenty-first century. Globalisation and an increasing international interdependence leads to increased technology internationalization, including research and development and intangible
technology transfers in the form of patents or licenses, closely related to intellectual property. This
article aims to determine the degree of technology internationalization and developments in this
field in the main groups of countries. The transactions recorded in the balance of payments (item:
royalties and license fees) as well as the technology balance of payments were analysed. An intensification of international transfer of licenses and other intellectual property rights is observed.
Developed countries still possess a competitive advantage, but increased competition from other
countries heavily importing new technologies and accumulating knowledge is clearly visible.
Keywords: comparative advantage, international transfer of knowledge, international transfer of
technology, intangible assets, intellectual property rights, patents, licensing
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Wprowadzenie
W historii rozwoju gospodarczego œwiata mo¿na wyró¿niæ pewne zasadnicze
etapy lub „kroki milowe” wi¹¿¹ce siê z bardzo istotnymi i g³êbokimi skutkami
w postaci zmiany sposobu gospodarowania ca³ych zbiorowoœci ludzkich, a potem
grup krajów. Pierwszym z tych kroków by³a maj¹ca miejsce ok. 10 000 lat temu na
Bliskim Wschodzie tzw. rewolucja agrarna bêd¹ca pocz¹tkiem uniezale¿niania siê
cz³owieka od przyrody przez przyjêcie osiad³ego trybu ¿ycia i wykszta³cenie systematycznych metod uprawy ziemi i hodowli zwierz¹t [Bartkowiak, 2008, s. 26].
Oparte na pracy ludzi oraz sile poci¹gowej zwierz¹t rolnictwo, drobne rzemios³o
i handel pozostaj¹ podstaw¹ ¿ycia ekonomicznego cz³owieka do momentu wynalezienia maszyny parowej w XVIII w. Wynalazek ten by³ pierwszym krokiem do
stworzenia systemów produkcji na masow¹ skalê oraz tanich systemów dystrybucji (transportu) na skalê œwiatow¹. Miejsce dominuj¹cego do tej pory rolnictwa
zajmuje zatem przemys³. Nastêpuje zapocz¹tkowany w czasach wielkich okryæ
geograficznych (XV w.) gwa³towny rozwój handlu œwiatowego. Rozpoczêta
w ten sposób rewolucja przemys³owa ustanowi³a na wiele lat miejsce krajów
w miêdzynarodowym podziale pracy, stawiaj¹c w uprzywilejowanej pozycji te
z nich, które rozwija³y ga³êzie oparte na przemyœle. Bogactwo kraju uzale¿nione
by³o od inwestycji w fabryki, maszyny, wydobycie surowców itp. Jednak w wyniku postêpuj¹cej specjalizacji wewn¹trz i ponadnarodowej kraje uprzemys³owione nadal stopniowo zmienia³y struktury swoich gospodarek. W drugiej po³owie
XX w. w wielu krajach wysoko rozwiniêtych przemys³ ust¹pi³ miejsca us³ugom.
Z biegiem czasu w krajach tych w sektorze us³ug znalaz³o zatrudnienie prawie
trzy czwarte si³y roboczej. Wiek XXI i zwi¹zany z rozwojem przemys³u postêp
technologiczny przynosz¹ natomiast okreœlenie „gospodarki opartej na wiedzy”.
Komputeryzacja i rozwój ³¹cznoœci internetowej stanowi¹ kluczowe elementy
rozwoju tych nowych gospodarek i decyduj¹ o powstaniu tzw. cywilizacji informacji, w której decyduj¹cym czynnikiem wzrostu gospodarczego i bogactwa narodowego staje siê w³aœnie informacja bêd¹ca dobrem niematerialnym,
stanowi¹cym podstawê wiedzy maj¹cej postaæ kapita³u intelektualnego lub tzw.
kapita³u ludzkiego. Jednoczeœnie podstawowym Ÿród³em informacji staj¹ siê badania i rozwój (B+R) i to ich efekty bêd¹ od tej pory decydowaæ o powodzeniu gospodarczym œwiatowej gospodarki.
Globalizacja, rosn¹ce umiêdzynarodowienie produkcji, kluczowe znaczenie
procesów innowacji w okreœlaniu pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstw sprawiaj¹, ¿e coraz wiêksze znaczenie dla gospodarek krajów opartych na wiedzy ma
umiêdzynarodowianie technologii w ró¿nych postaciach, od umiêdzynarodowiania prac badawczo-rozwojowych, przez wymianê dóbr niematerialnych w dziedzinie techniki (transfer technologii), handel produktami wysokiej techniki, po
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tworzenie technologicznych sojuszy strategicznych miêdzy firmami i migracjê
osób o najwy¿szych kwalifikacjach.
Celem artyku³u jest okreœlenie stopnia umiêdzynarodowienia technologii
w pocz¹tkowych etapach procesu rozwoju technologicznego, tj. dzia³alnoœci B+R
oraz transferu technologii i zachodz¹cych tendencji w tym zakresie w g³ównych
grupach krajów. Obydwa te rodzaje aktywnoœci œciœle zwi¹zane s¹ z w³asnoœci¹
intelektualn¹. Zazwyczaj rezultatem prac B+R jest technologia niematerialna
w postaci patentów, licencji czy wiedzy specjalistycznej, które mog¹ byæ nastêpnie przedmiotem transakcji kupna-sprzeda¿y. Przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe decyduj¹ siê te¿ czêsto na tworzenie za granic¹ w³asnych laboratoriów B+R
i wytwarzaj¹ potrzebn¹ technologiê na miejscu. Kolejny etap rozwoju procesu
technologicznego obejmuje eksport produktów zaawansowanych technologii,
jednak ze wzglêdu na to, ¿e tematyka ta jest przedmiotem wielu opracowañ, zdecydowano siê j¹ pomin¹æ w tym artykule. Pozosta³e zaœ wspomniane wy¿ej formy
umiêdzynarodowienia technologii nie s¹ jeszcze doœæ dobrze zbadane w literaturze oraz brakuje w odniesieniu do nich podstawowych danych statystycznych.
Analizê ograniczono do krajów wysoko rozwiniêtych, bêd¹cych liderami innowacji oraz wybranych gospodarek wschodz¹cych (b¹dŸ do niedawna zaliczanych do tej grupy), ze wzglêdu na rosn¹c¹ z ich strony konkurencjê w dziedzinie
rozwoju technologicznego. W celu okreœlenia miêdzynarodowego transferu technologii zdecydowano siê na analizê transakcji ujmowanych w bilansie p³atniczym
w pozycji: prawa autorskie, patenty, op³aty licencyjne (ang. royalty and licence fees)
oraz w tzw. bilansie p³atniczym w dziedzinie techniki (Technology Balance of
Payments, TBP). Rejestruje on w szerszym zakresie transakcje zwi¹zane z w³asnoœci¹ intelektualn¹, bo obejmuje nie tylko eksport i import technologii w formie patentów, nieopatentowanych wynalazków, know-how, op³at licencyjnych, znaków towarowych, wzorów przemys³owych i u¿ytkowych, ale te¿ ró¿nych us³ug
technicznych, dzia³alnoœci B+R przedsiêbiorstw realizowanej za granic¹ lub finansowanych przez podmiot zagraniczny, a w przypadku czêœci krajów tak¿e
us³ug informatycznych i informacyjnych. W chwili obecnej TBP jest najlepszym
Ÿród³em informacji o miêdzynarodowych przep³ywach w³asnoœci intelektualnej
w odniesieniu do wielu krajów œwiata (choæ niepozbawionym wad, bo standardowo nie obejmuje np. praw autorskich). Niestety, z uwagi na braki danych i problem z wy³¹czeniem przep³ywów w ramach UE, niemo¿liwe jest pokazanie TBP
dla ca³ej UE, jedynie dla poszczególnych krajów. W przysz³oœci, gdy wiêcej krajów zacznie prezentowaæ dane statystyczne na podstawie najnowszej metodologii statystyk bilansu p³atniczego, bêd¹ one w wiêkszym stopniu pokazywaæ
rzeczywiste przep³ywy w³asnoœci intelektualnej w skali miêdzynarodowej.
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1. W³asnoœæ intelektualna jako dobro niematerialne
Dobra niematerialne (ang. intangibles) s¹ jednym z rezultatów dzia³alnoœci
gospodarczej (podobnie jak dobra materialne i us³ugi). Taki podzia³ wprowadzi³
T.P. Hill [1999]. Wed³ug niego dobra to byty, w stosunku do których mo¿na ustanowiæ (zbywalne) prawa w³asnoœci, a w³aœciciel mo¿e z nich czerpaæ korzyœci ekonomiczne. Dobra ekonomiczne cechuj¹ siê dodatkowo tym, ¿e ca³y wynik
procesu ich produkcji nale¿y do producenta i jest w jego dyspozycji, a korzystanie
z dobra nastêpuje chronologicznie po produkcji i niezale¿nie od niej. Ta rozdzielnoœæ produkcji i zbytu nie wystêpuje w przypadku us³ug. Nie ma natomiast ¿adnej koniecznoœci, by opisan¹ charakterystykê dóbr stosowaæ wy³¹cznie do ich
materialnej postaci. Hill nazywa dobrami niematerialnymi te dobra, które s¹ oryginalnym wynikiem pracy osób lub przedsiêbiorstw zaanga¿owanych w kreatywn¹ dzia³alnoœæ o ró¿nym charakterze [Hill, 1999, s. 438], np. nowe utwory
muzyczne, literackie, graficzne, programy komputerowe. Istniej¹ one niezale¿nie
od jakichkolwiek obiektów fizycznych, chocia¿ czêsto s¹ na nich rejestrowane. Oznacza to, ¿e dobra niematerialne charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
– s¹ oryginalnym wynikiem pracy kreatywnej,
– istniej¹ niezale¿nie od obiektów fizycznych,
– mo¿na do nich ustanowiæ prawa w³asnoœci,
– w³aœciciel mo¿e czerpaæ z nich korzyœci ekonomiczne.
Nie jest to jedyne spojrzenie na dobra niematerialne. W literaturze z zakresu
rachunkowoœci spotkaæ siê mo¿na z terminem „aktywa wiedzy” lub „aktywa
powi¹zane z wiedz¹” (ang. knowledge assets). W literaturze z zakresu zarz¹dzania
i prawniczej stosuje siê okreœlenie „kapita³ intelektualny”. Pojêcie to nie ma jednoznacznej definicji, choæ do czêœciej cytowanych nale¿y definicja zaproponowana przez B. Leva [2001], który zrównuje to pojêcie z aktywami niematerialnymi
(ang. intangible assets): kapita³ intelektualny to prawo do uzyskania przysz³ych korzyœci, które nie maj¹ postaci fizycznej lub finansowej. Podobnie aktywa niematerialne okreœlaj¹ Corrado, Hulten i Sichel [2005], którzy pisz¹, ¿e s¹ to dobra niematerialne spe³niaj¹ce warunek tworzenia przysz³ych wartoœci gospodarczych.
W niektórych organizacjach zwi¹zanych z tworzeniem standardów rachunkowoœci stosuje siê bardziej restrykcyjne podejœcie: definicjê wartoœci niematerialnych ogranicza siê do elementów, do których mo¿na przypisaæ prawa w³asnoœci
(np. patentów). W miêdzynarodowych standardach rachunkowoœci (MSR)
k³adzie siê nacisk raczej na koniecznoœæ kontrolowania aktywów przez przedsiêbiorstwo w wyniku przesz³ych zdarzeñ ni¿ na koniecznoœæ przypisania prawa
w³asnoœci1 . W obowi¹zuj¹cej w Polsce Ustawie o rachunkowoœci wystêpuje pojê1

MSR 38.
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cie wartoœci niematerialnych i prawnych (odpowiednik intangible assets). S¹ to
„nabyte przez jednostkê, zaliczane do aktywów trwa³ych, prawa maj¹tkowe nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczone do u¿ywania na potrzeby
jednostki. Nale¿¹ do nich w szczególnoœci: autorskie prawa maj¹tkowe, prawa
pokrewne, licencje, koncesje; prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych oraz zdobniczych; know-how (…). Do wartoœci niematerialnych i prawnych zalicza siê równie¿ nabyt¹ wartoœæ firmy oraz koszty
zakoñczonych prac rozwojowych”2.
Widaæ wiêc wyraŸnie dwa podejœcia w definiowaniu dóbr (aktywów) niematerialnych: wê¿sze, œciœle zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ przypisania im praw w³asnoœci, czasem okreœlane jako niematerialne wartoœci prawne, oraz szersze,
zwi¹zane z takimi elementami podnosz¹cymi wartoœæ firmy jak kompetencje,
umiejêtnoœci, relacje z klientami, i którym nie mo¿na przypisaæ praw w³asnoœci.
Odnosz¹c siê do niematerialnych wartoœci prawnych U. Promiñska [2010, s. 11]
pisze, ¿e s¹ to wartoœci, które mog¹ byæ samodzielnymi przedmiotami praw, a po
spe³nieniu pewnych przes³anek mog¹ byæ chronione prawa ich w³asnoœci. Prawa
te przejawiaj¹ siê w tym, ¿e w³aœciciel dobra ma prawo pozbawiæ innych jego u¿ywania, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy udzieli wyraŸnego pozwolenia, zwykle za
op³at¹. Wyrazem realizacji praw w³asnoœci do tych dóbr s¹ czêsto patenty, znaki
towarowe lub prawa autorskie.
Druga grupa wartoœci niematerialnych, wp³ywaj¹cych na konkurencyjnoœæ
przedsiêbiorstwa zwi¹zana jest z szerokim spojrzeniem na kapita³ intelektualny
jako tê czêœæ wartoœci rynkowej przedsiêbiorstwa, która jest nadwy¿k¹ nad jego
wartoœci¹ ksiêgow¹. Wed³ug firmy Skandia3, prekursora zarz¹dzania kapita³em
intelektualnym, na kapita³ intelektualny sk³ada siê kapita³ ludzki (wiedza, umiejêtnoœci, doœwiadczenie pracowników niebêd¹ce w³asnoœci¹ firmy) i kapita³ strukturalny (mo¿e byæ w³asnoœci¹ przedsiêbiorstwa) [Sopiñska, 2005, s. 45–46]. Ten
ostatni stanowi¹: kultura organizacyjna oraz wiedza przedsiêbiorstwa, chroniona
przez utajnienie (know-how) lub chroniona prawnie (w³asnoœæ intelektualna –
prawa autorskie i prawa w³asnoœci przemys³owej) [Rutkowska-Brdulak, 2005].
Podobnie definiuj¹ w³asnoœæ intelektualn¹ Blair i Cotter [2005, s. 102], jako te aktywa niematerialne, które s¹ rezultatami twórczej dzia³alnoœci cz³owieka i maj¹ wartoœæ ekonomiczn¹ podlegaj¹c¹ ochronie prawnej.
Gdy zasoby wiedzy staj¹ siê przedmiotem praw w³asnoœci intelektualnej, mo¿liwe jest czerpanie korzyœci finansowych z tytu³u rozpowszechniania i wykorzystywania tych zasobów – sprzeda¿y, transferu, komercjalizacji. W tym wypadku
2

Art. 1, ustêp 14 Ustawy o rachunkowoœci.
W 1994 r. jako pierwsza firma na œwiecie w raporcie finansowym przedstawi³a informacje dotycz¹ce kapita³u intelektualnego.
3
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mamy równie¿ do czynienia z ochron¹ prawn¹ przed ich nieuprawnionym u¿ywaniem dla celów komercyjnych [cyt. za: Walczak, 2011].

2. Miejsce w³asnoœci intelektualnej w statystyce bilansu p³atniczego
Odzwierciedleniem proponowanego podzia³u wytworów dzia³alnoœci gospodarczej s¹ – w coraz wiêkszym stopniu – stosowane na œwiecie systemy statystyczne. W najnowszej wersji Systemu Rachunków Narodowych (SNA 2008)
postulat wydzielenia dóbr niematerialnych obejmuj¹cych produkty wiedzy znalaz³ pe³ne odbicie4. Produkty w³asnoœci intelektualnej zaliczane s¹ do dóbr niematerialnych i obejmuj¹ m.in. badania i rozwój (wraz z udzielonymi patentami),
oprogramowanie komputerowe (³¹cznie z bazami danych), orygina³y literackie,
artystyczne, rozrywkowe. Za tym nowym podzia³em pod¹¿a tak¿e Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, który w najnowszej wersji Balance of Payments and International Investment Position Manual [BPM6, 2008, s. 150] przyznaje, ¿e niektóre
wytwory wiedzy, takie jak oprogramowanie komputerowe i inne produkty w³asnoœci intelektualnej, mog¹ byæ przedmiotem handlu ju¿ po ich wyprodukowaniu,
tak jak dobra (co nie przeszkadza nakazywaæ, by wiêkszoœæ z nich ksiêgowaæ na
rachunku us³ug).
Udoskonaleniu uleg³a tak¿e klasyfikacja samych us³ug w statystykach bilansu
p³atniczego, odzwierciedlaj¹c zachodz¹ce zmiany w odniesieniu do traktowania
w³asnoœci intelektualnej. W BPM6 [2008, s. 150] pojawi³a siê nowa kategoria us³ug:
op³aty za korzystanie z praw w³asnoœci intelektualnej (zamiast u¿ywanej w BPM5:
prawa autorskie, patenty, op³aty licencyjne, ang. royalties and license fees). Sk³ada
siê ona z dwóch komponentów: 1) op³aty za korzystanie z praw maj¹tkowych (takich jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie oraz technologie produkcyjne
i wzory przemys³owe, w tym tajemnice handlowe i franczyzy), prawa te mog¹ powstawaæ w wyniku prac badawczo-rozwojowych lub marketingowych; 2) op³aty
za licencje na powielanie lub dystrybucjê w³asnoœci intelektualnej zawartej w wytworzonych orygina³ach lub wzorach (np. prawa autorskie do ksi¹¿ek i rêkopisów, oprogramowania komputerowego, utworów kinematograficznych i nagrañ
dŸwiêkowych) i prawa pokrewne (takie jak wystêpy na ¿ywo oraz rozpowszechnianie za poœrednictwem telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej). Poprzednio
stosowana metodologia [BPM5] nie by³a jednoznaczna w odniesieniu do traktowania licencji na powielanie i dystrybucjê jako czêœci kategorii: prawa autorskie,
patenty i op³aty licencyjne.
Inn¹ zmian¹ jest sposób traktowania prac badawczo-rozwojowych (B+R).
W BPM6 obrót rezultatami prac B+R (sprzeda¿-kupno wynikaj¹cych z prac B+R
4

Paragraf 6.22 SNA 2008.
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patentów, praw autorskich, informacji na temat procesów produkcyjnych, w wyniku których sprzedaj¹cy traci, a nabywca zyskuje pe³ne prawa w³asnoœci do tych
rezultatów) ksiêguje siê na rachunku us³ug badawczo-rozwojowych, natomiast
op³aty za u¿ywanie wyników prac B+R (bez przenoszenia praw w³asnoœci) ksiêgowane s¹ jako op³aty za korzystanie z praw w³asnoœci intelektualnej. W BPM5
obrót prawami autorskimi czy patentami (rezultaty prac B+R) by³ ksiêgowany na
rachunku kapita³owym (gdy¿ wówczas traktowano je jako aktywa niefinansowe
i nieprodukowane).
W BPM6 pojawia siê tak¿e nowa kategoria aktywów marketingowych (do
których zalicza siê oznaczenia handlowe, znaki towarowe) oraz wartoœci firmy
(goodwill). Transakcje nabycia i rozdysponowania tymi aktywami ksiêguje siê na
rachunku kapita³owym (ale ju¿ korzystanie z nich, analogicznie do poprzednich
przypadków – na rachunku op³at za korzystanie z praw w³asnoœci intelektualnej).
Dwojako traktuje siê te¿ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z oprogramowaniem komputerowym i audiowizualn¹. Wed³ug BPM6 op³aty za korzystanie z praw w³asnoœci
intelektualnej nie obejmuj¹ licencji na u¿ywanie oprogramowania komputerowego produkowanego seryjnie (w razie czasowej licencji ksiêgowane s¹ jako us³ugi
informatyczne, natomiast w razie mo¿liwoœci sta³ego korzystania – jako dobra).
Podobnie jest w przypadku produktów audiowizualnych – jeœli s¹ produkowane
na masow¹ skalê oraz nabywane lub sprzedawane do wieczystego wykorzystania
i dostarczane (pobierane) elektronicznie, wówczas s¹ ksiêgowane jako us³ugi audiowizualne, a jeœli s¹ one umieszczone na materialnym noœniku – jako dobra.
Obecnie dane wed³ug nowego uk³adu s¹ dostêpne jedynie dla Australii oraz
Stanów Zjednoczonych. Pozostaje tylko czekaæ, a¿ pozosta³e pañstwa zaczn¹ raportowaæ transakcje miêdzynarodowe zgodnie z now¹ metodologi¹.

3. Korzyœci z miêdzynarodowego obrotu prawami w³asnoœci
intelektualnej
Pewnoœæ obrotu nowymi technologiami, wynalazkami, czy wynikami badañ
gwarantuje ochrona praw w³asnoœci intelektualnej. W³asnoœæ intelektualna chroniona na drodze prawnej obejmuje przedmioty prawa autorskiego i prawa w³asnoœci przemys³owej. Obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo autorskie chroni utwory oraz
przedmioty praw pokrewnych, takie jak np. nadania stacji radiowych5. Prawo
w³asnoœci przemys³owej (PWP) pozwala na ochronê nastêpuj¹cych przedmiotów: wynalazków, wzorów przemys³owych, wzorów u¿ytkowych, topografii
uk³adów scalonych, projektów racjonalizatorskich, znaków towarowych, ozna5 Por. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr
90, poz. 631, z póŸn. zm.).
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czeñ geograficznych6. Podstawowym sposobem ochrony w³asnoœci intelektualnej
jest przyznanie jej w³aœcicielom praw wy³¹cznych – dziêki nim mog¹ oni zakazaæ
innym okreœlonych dzia³añ (np. u¿ywania, rozpowszechniania). W³asnoœæ intelektualna mo¿e byæ Ÿród³em korzyœci ekonomicznych, jeœli w³aœciwie zarz¹dza siê
prawami wy³¹cznymi. Chodzi o takie czynnoœci jak rejestracja, nabywanie, zachowywanie, wykonywanie i rozporz¹dzanie nimi. W zale¿noœci od rozwi¹zañ przyjêtych w pañstwach, dla uzyskania ochrony mo¿e byæ wymagana rejestracja
(zwykle procedura zg³oszeniowa wymagana jest w przypadku patentów na wynalazki, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych i przemys³owych, oznaczeñ
geograficznych, dodatkowo w niektórych krajach wymagana jest rejestracja
utworów prawnoautorskich). Nabywanie wi¹¿e siê ze stworzeniem dobra intelektualnego lub przeniesieniem prawa wy³¹cznego do niego na inny podmiot. Zachowanie wy³¹cznoœci jest dokonywane przez takie czynnoœci jak np. terminowe
wnoszenie koniecznych op³at zwi¹zanych z przed³u¿eniem rejestracji. Wykonywanie praw wy³¹cznych polega na korzystaniu z dóbr intelektualnych zgodnie
z treœci¹ prawa lub sprzeciwianiu siê naruszeniu monopolu uprawnionego. Rozporz¹dzanie prawami wy³¹cznymi jest jednym ze sposobów ich wykonywania.
Odbywa siê przez ich przenoszenie (ca³kowity transfer uprawnieñ na inny podmiot) lub licencjonowanie [Sieniow, W³odarczyk, 2009, s. 10].
S¹ wiêc dwie drogi korzystania z cudzego wynalazku: albo nabycie patentu,
albo uzyskanie licencji uprawniaj¹cej do korzystania z niego. Zakup nowych technologii odbywa siê najczêœciej w formie uzyskania licencji. Jest to umowa, dziêki
której licencjobiorca zyskuje wy³¹czne7 lub niewy³¹czne prawo do korzystania
z przedmiotu ochrony w celach zarobkowych lub zawodowych. Ponadto umowa
licencyjna mo¿e ograniczaæ mo¿liwoœæ korzystania z wynalazku np. na okreœlonym terytorium, w ograniczonym czasie czy na pewnych polach eksploatacji (np.
tylko wytwarzanie) – jest to tzw. licencja ograniczona (niepe³na). Natomiast
w przypadku licencji pe³nej licencjobiorca uzyskuje takie same prawa do korzystania z przedmiotu ochrony jak licencjodawca. Wyró¿nia siê tak¿e licencje otwarte
jako szczególny przypadek licencji pe³nej i niewy³¹cznej; uprawniony z patentu
mo¿e oœwiadczyæ gotowoœæ udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku dowolnej osobie. Licencjodawca otrzymuje zazwyczaj wynagrodzenie za udzielenie
licencji w postaci op³at licencyjnych (ang. royalties). Mo¿e on zostaæ zobowi¹zany
do przekazania pomocy technicznej, know–how, szkoleñ, czy innych informacji
niezbêdnych do korzystania z wynalazku.

6 Por. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej (Dz.U. z 2003 r. nr 119,
poz. 1117, z póŸn. zm.).
7 Ta forma jest korzystniejsza dla licencjobiorcy, który zyskuje pewnoœæ, ¿e licencja nie zostanie
udzielona ¿adnemu innemu podmiotowi. Mo¿na nawet wykluczyæ mo¿liwoœæ jednoczesnego korzystania z licencji przez uprawnionego z patentu. Por. art. 76 PWP.
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Dziêki zakupom licencji przedsiêbiorstwa – tak¿e te mniejsze – zyskuj¹ mo¿liwoœæ korzystania z najnowszych osi¹gniêæ nauki, nie ponosz¹c wysokich kosztów i ryzyka zwi¹zanego z prowadzonymi pracami B+R, a tak¿e wdro¿eniem
innowacji (jeœli np. z licencji korzystano ju¿ w innym kraju). Pozosta³e zalety i wady umów licencyjnych zawarte s¹ w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane wady i zalety umów licencyjnych
Z punktu widzenia licencjobiorcy
– Koszty op³at licencyjnych s¹ zazwyczaj ni¿sze ni¿ prowadzenie w³asnych B+R.
– Op³aty mog¹ byæ u¿ywane do kontroli ryzyka dziêki rozwa¿nemu projektowaniu
systemu p³atnoœci.
Zalety

– Skracaj¹ czas potrzebny na B+R oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek.
– Obni¿aj¹ ryzyko w razie wczeœniejszego wdro¿enia innowacji.
– Pozwalaj¹ na utrzymanie dzia³alnoœci gospodarczej w razie braku w³asnej dzia³alnoœci innowacyjnej.

Wady

– Niektóre zapisy w umowach licencyjnych mog¹ budziæ obawy antymonopolowe.
Z punktu widzenia licencjodawcy
– Wysoka rentownoœæ, choæ niepewne Ÿród³a przychodów.
– Mo¿liwoœæ udzielenia licencji wielu osobom w tym samym czasie.
– Mniej ryzykowne ni¿ zagraniczne inwestycje bezpoœrednie.

Zalety

– Prostota (jedynie wymagana forma pisemna), jeœli licencjobiorca nie potrzebuje
pomocy technicznej i know-how.
– Mo¿liwoœæ osi¹gniêcia wp³ywów przez MSP dziêki komercjalizacji ich wynalazków
przez du¿e firmy maj¹ce mo¿liwoœæ sprzeda¿y dóbr i us³ug wytworzonych na podstawie opatentowanego wynalazku.
– Potencjalnie stwarza konkurentów, którzy mog¹ ograniczyæ przysz³e zyski.

Wady

– Ca³kowity zysk jest zwykle mniejszy ni¿ w przypadku pomyœlnego rozwoju
wewnêtrznego firmy (rozwijanie samodzielnie innowacji mo¿e przyczyniæ siê
do trwa³ej przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa).
– Zwrot w du¿ej mierze zale¿y od mo¿liwoœci licencjobiorców do opracowania
i wprowadzenia na rynek wynalazku.

ród³o: [Kamiyama, Sheehan, Martínez, 2006].

Jedn¹ z najbardziej bezpoœrednich korzyœci odnoszonych przez licencjodawcê jest dochód uzyskiwany z op³at licencyjnych. Na przyk³ad IBM Corp., który
w 2011 r. z liczb¹ 6180 patentów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych znalaz³ siê
po raz 19 na pierwszym miejscu8 , uzyskuje corocznie ponad 1 mld USD
wp³ywów z op³at licencyjnych, sprzeda¿y innych praw w³asnoœci intelektualnej
(patenty, tajemnice handlowe, know-how) oraz niestandardowych rozwi¹zañ
8 IBM Breaks U.S. Patent Record; Tops Patent List for 19th Consecutive Year, http://www03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36463.wss [dostêp: 25.03.2012].
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programistycznych na zamówienie klientów (tworzonych na podstawie praw
maj¹tkowych IBM, tak¿e do patentów i know-how). W 2011 r. ok. 20% tych
wp³ywów stanowi³y op³aty licencyjne (211 mln USD), kolejne 30% – sprzeda¿
w³asnoœci intelektualnej (309 mln USD) [IBM 2011].
Oczywiœcie, nie wszystkie przedsiêbiorstwa decyduj¹ siê na maksymalizacjê
wp³ywów z op³at licencyjnych. Niektóre firmy, w obawie przed utrat¹ przewagi
konkurencyjnej ograniczaj¹ udzielanie licencji do przedsiêbiorstw spoza ich
bran¿y. Na przyk³ad Hitachi, który nale¿a³ do g³ównych licencjodawców w Japonii, wskutek wzrostu poziomu rozwoju technologicznego w Chinach i Korei Pd.
od 2003 r. zaprzesta³ udzielania licencji otwartych i kontroluje przyznawanie licencji w celu skuteczniejszej ochrony swoich wynalazków przed konkurentami
[Kamiyama, Sheehan, Martínez, 2006].
Firmy mog¹ uzyskiwaæ tak¿e korzyœci poœrednie z dysponowania prawami
w³asnoœci intelektualnej. Niektóre z nich „uwalniaj¹” patenty do domeny publicznej b¹dŸ oferuj¹ nieodp³atne licencje w celu umo¿liwienia dalszego rozwoju dziedziny biznesu, w której maj¹ zamiar dzia³aæ. Sposób ten jest te¿ stosowany, gdy
firmie zale¿y na stworzeniu standardów, z których mog³aby skorzystaæ jako
w³aœciciel patentu. Strategia taka daje poœrednie korzyœci, takie jak szybkie ustanowienie standardów i poprawa wizerunku uprawnionego z patentu.
Analizuj¹c korzyœci z licencjonowania trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e wielu licencjobiorców traktuje ponoszenie op³at licencyjnych nie tylko jako koszt, ale jako
sposób zabezpieczenia siê przed ewentualnymi postêpowaniami o naruszenie
patentu i kosztownymi postêpowaniami s¹dowymi. Jest to tym bardziej uzasadnione, ¿e wielu w³aœcicieli patentów stale monitoruje potencjalne naruszenia
swoich praw i wykorzystuje ostrze¿enia o naruszeniu jako dobry sposób pozyskiwania nowych licencjobiorców [Kamiyama, Sheehan, Martínez, 2006].

4. Œwiatowe tendencje w handlu w³asnoœci¹ intelektualn¹
Wielkoœæ rynku op³at licencyjnych i – szerzej – w³asnoœci intelektualnej jest
trudna do zmierzenia zarówno na poziomie krajowym, jak i miêdzynarodowym,
ze wzglêdu na brak rzetelnych danych statystycznych. Wiêkszoœæ umów licencyjnych objêta jest tajemnic¹ przedsiêbiorstw, a przepisy rachunkowe nie wymagaj¹
ujawniania przychodów z licencji w oddzielnej pozycji sprawozdañ z dzia³alnoœci
firm. Z punktu widzenia statystyki miêdzynarodowej sytuacja jest o tyle lepsza,
¿e wiêkszoœæ krajów OECD wymaga wykazywania umów licencyjnych zwi¹zanych z transakcjami miêdzynarodowymi. Jeœli jednak przep³ywy te wystêpuj¹
w ramach korporacji (np. w ramach czêstych strategii cen transferowych i korzyœci odnoszonych z ró¿nic systemów podatkowych miêdzy krajami), wówczas statystyki s¹ w oczywisty sposób zniekszta³cone.
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Dostêpne dane wskazuj¹, ¿e œwiatowy rynek w³asnoœci intelektualnej stale siê
powiêksza. Dane, które to obrazuj¹ pochodz¹ ze statystyk bilansu p³atniczego,
pozycja: patenty, prawa autorskie, op³aty licencyjne9 (dalej tak¿e skrótowo okreœlane jako op³aty licencyjne). W 2010 r. wielkoœæ wp³ywów z op³at licencyjnych
itp. wynios³a ponad 210 mld USD, tj. 8 razy wiêcej ni¿ w 1990 r. (por. rys. 1). Œrednie roczne tempo wzrostu wysokoœci wp³ywów wynosi³o w tym okresie 11%. Na
kraje OECD przypad³o 97% wp³ywów, tj. 205 mld USD, z czego najwiêcej na Stany Zjednoczone, Japoniê i kraje Unii Europejskiej (w której z kolei 77% wp³ywów
przypad³o ³¹cznie na Niemcy, Wielk¹ Brytaniê, Francjê, Szwecjê i Holandiê).

Rys. 1. Œwiatowe wp³ywy z transferu w³asnoœci intelektualnej, 1990–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: World Development Indicators and Global Development
Finance Database, http://databank.worldbank.org [dostêp: 25.03.2012].

P³atnoœci z tytu³u op³at licencyjnych i innych praw w³asnoœci intelektualnej
wykazywa³y podobn¹ tendencjê. W 2010 r. wynios³y one ogó³em 217 mld USD
i od 1990 r. ros³y œredniorocznie o 12%. W tym przypadku jednak dominacja krajów OECD jest mniejsza. Przypada na nie ok. 76% wszystkich wydatków i udzia³
ten zmniejsza siê, szczególnie widocznie od po³owy lat 90. XX w., kiedy to dynamiczny rozwój takich krajów jak Singapur, Chiny, Korea P³d. spowodowa³ koniecznoœæ importu przez nie technologii i zwi¹zanych z tym zakupów licencji za gra9 Wed³ug BPM5 w zakres tej kategorii wchodzi wymiana zobowi¹zañ i nale¿noœci miêdzy rezydentami i nierezydentami z tytu³u autoryzowanego u¿ywania niewidocznych, nieprodukcyj- nych,
niefinansowych aktywów i praw w³asnoœci (takich jak prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, franczyzy) oraz za korzystanie, po zawarciu umowy licencyjnej, z oryginalnych produktów lub prototypów (filmów, nagrañ dŸwiêku, rêkopisów).

850

And¿elika KuŸnar

nic¹ (por. rys. 2). W Unii Europejskiej zdecydowanie liderem w tym zestawieniu
jest Irlandia. Przypadek Irlandii jest szczególny ze wzglêdu na to, ¿e importu
technologii dokonuj¹ tutaj g³ównie liczne filie korporacji transnarodowych ze
swoich central po³o¿onych w innych krajach (g³ównie w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii), a import ten zwi¹zany jest przede wszystkim z rozwojem
bran¿y informatycznej.

Rys. 2. Œwiatowe wydatki na transfer w³asnoœci intelektualnej, 1990–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: World Development Indicators and Global Development
Finance Database, http://databank.worldbank.org [dostêp: 25.03.2012].

W Stanach Zjednoczonych wp³ywy z op³at licencycjnych i inych praw w³asnoœci intelektualnej stanowi¹ istotn¹ (ok. 6% w 2010 r.) i rosn¹c¹ czêœæ ca³kowitego
eksportu tego kraju (por. rys. 3). Jednoczeœnie maj¹ one prawie 1/5 udzia³u w eksporcie us³ug10. Dynamicznie roœnie tak¿e relacja tych wp³ywów do eksportu
ogó³em w Japonii, gdzie obecnie op³aty z tytu³u eksportu praw w³asnoœci intelektualnej stanowi¹ 3% eksportu ogó³em i 19% eksportu us³ug11. W Unii Europejskiej
natomiast pozycja ta nie jest istotnym Ÿród³em wp³ywów z eksportu (odpowiednio 1% i 5%).
Nieco szerzej miêdzynarodowy transfer w³asnoœci intelektualnej mo¿emy
zmierzyæ za pomoc¹ statystyk tzw. bilansu p³atniczego w dziedzinie techniki
(TBP) (maj¹c œwiadomoœæ pewnego uproszczenia, zwi¹zanego z koncentracj¹ na
transferach zwi¹zanych z technologi¹). Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego Ÿród³a jest
uwzglêdnianie zbywalnych wyników prac B+R przedsiêbiorstw realizowanych
10
11

Obliczenia w³asne na podstawie WTO Statistics Database, http://stat.wto.org [dostêp: 26.03.2012].
Jak wy¿ej.
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z udzia³em podmiotów zagranicznych i odzwierciedlaj¹cych technologie gotowe
do wdro¿enia. W skali miêdzynarodowej bilanse TBP publikuje OECD, na podstawie danych pochodz¹cych ze Ÿróde³ narodowych.

Rys. 3. Wp³ywy z tranferu w³asnoœci intelektualnej jako odsetek eksportu dóbr i us³ug,
1990–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: World Development Indicators and Global Development
Finance Database, http://databank.worldbank.org [dostêp: 25.03.2012].

Kraje i przedsiêbiorstwa, które nie maj¹ w³asnych mo¿liwoœci rozwijania
dzia³alnoœci innowacyjnej ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce nak³ady na prace B+R
czêsto kupuj¹ technologie za granic¹. Te z kolei chronione s¹ zazwyczaj patentami i firmy maj¹ce do nich prawa czêsto decyduj¹ siê na komercjalizacjê wyników
swoich prac, choæby za pomoc¹ systemu licencjonowania. Z tego powodu TBP
mo¿e zostaæ wykorzystany do zbadania zachodz¹cych tendencji w dziedzinie
przep³ywów aktywów intelektualnych.
Dostêpne dane wskazuj¹ na wzrost miêdzynarodowych przep³ywów technologii, co œwiadczy o rosn¹cym wzajemnym wykorzystywaniu wiedzy przez
wspó³pracuj¹ce kraje. Ró¿nie natomiast mo¿na interpretowaæ osi¹gniête ujemne
saldo w dziedzinie TBP przez poszczególne kraje. Mo¿e to oczywiœcie oznaczaæ
brak konkurencyjnoœci danego kraju i zwi¹zan¹ z tym koniecznoœæ importu w³asnoœci intelektualnej, ale mo¿e to byæ te¿ sposób na osi¹gniêcie wy¿szej konkurencyjnoœci w przysz³oœci [OECD 2005]. W grupie tej znajduj¹ siê m.in. takie kraje
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jak: Singapur, Irlandia, Korea P³d., Tajwan czy Polska (rys. 4), a wiêc kraje dynamicznie rozwijaj¹ce przemys³y nowych technologii, o du¿ych nap³ywach zagranicznych inwestycji bezpoœrednich do bran¿ wykorzystuj¹cych wysoko wykwalifikowanych pracowników, przyci¹gaj¹ce inwestycje w dzia³alnoœæ B+R,
tworz¹ce warunki do rozwoju centrów us³ug itp. Kraje, które s¹ eksporterami netto przep³ywów zwi¹zanych z w³asnoœci¹ intelektualn¹ to z kolei kraje wysoko
rozwiniête o dojrza³ych gospodarkach (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy).

Rys. 4. Bilans p³atniczy w dziedzinie techniki, wybrane kraje, 2009 r.
ród³o: Opracowanie na podstawie OECD.Stat, Main Science and Technology Indicators Database
[dostêp: 26.03.2012].

Z kolei odniesienie wydatków zwi¹zanych z transferem technologii do wydatków na B+R pozwala oceniæ stopieñ zaspokojenia zapotrzebowania technologicznego danego kraju rodzimymi pracami badawczo-rozwojowymi. W krajach,
w których wynik przekracza 100% mo¿na przypuszczaæ, ¿e rozwój opiera siê na
imporcie technologii z zagranicy, realizowanym w znacznej mierze przez zagraniczne filie korporacji miêdzynarodowych. Wyniki zaprezentowane na rys. 4
zdaj¹ siê to potwierdzaæ: kraje, które charakteryzuj¹ siê ujemnym saldem importu
technologii z regu³y maj¹ znacznie wy¿sz¹ relacjê wydatków na sprowadzane
z zagranicy technologie do wydatków na B+R. Z kolei stosunkowo niska wartoœæ
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wydatków zwi¹zanych z technologi¹ do wydatków na B+R (widoczna w krajach
wysoko rozwiniêtych) jest symptomem wystarczaj¹cych prac B+R w zaspokajaniu potrzeb technologicznych danego kraju.

Podsumowanie
W obliczu wzrostu znaczenia dzia³alnoœci innowacyjnej jako kluczowej dla
przetrwania przedsiêbiorstw12 i bêd¹cej podstaw¹ nowoczesnych gospodarek
opartych na wiedzy, firmy coraz czêœciej decyduj¹ siê na wspó³pracê i pozyskiwanie wiedzy na zewn¹trz organizacji, w tym tak¿e za granic¹. Obserwujemy wiêc
intensyfikacjê aktywnoœci przedsiêbiorstw w obszarze miêdzynarodowego transferu technologii w postaci licencji i innych op³at za korzystanie z w³asnoœci intelektualnej. Z jednej strony beneficjentami s¹ kraje wysoko rozwiniête, bêd¹ce z regu³y eksporterami netto ró¿nych form w³asnoœci intelektualnej i stale trac¹ce
przewagê w handlu dobrami przemys³owymi, z drugiej – korzystaj¹ kraje wci¹¿
niemaj¹ce dostatecznie dobrze rozwiniêtych centrów badawczo-rozwojowych
oraz przedsiêbiorstw dysponuj¹cych wystarczaj¹cym kapita³em w³asnym pozwalaj¹cym na prowadzenie zaawansowanych badañ.
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