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ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
PROCESÓW TRANSFERU TECHNOLOGII
W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE*
EXTERNAL SOURCES OF FUNDING
OF TECHNOLOGY TRANSFER IN HIGH-TECH
MANUFACTURING SECTOR IN POLAND
DOI: 10.15611/pn.2015.401.49
Streszczenie: W artykule zdefiniowano technologię oraz dokonano jej klasyfikacji, a także
określono, czym jest proces transferu technologii. Dokonano również charakterystyki obszaru
badawczego, jakim jest sektor przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce.
Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły na wyodrębnienie zewnętrznych źródeł finansowania procesów transferu technologii w badanym sektorze. Głównym celem artykułu jest
określenie wpływu zewnętrznych źródeł finansowania na procesy pozyskania i przekazania
technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. W badaniach wykorzystano modelowanie ekonometryczne z dychotomiczną zmienną
zależną typu probit, dzięki której uzyskano modele wskazujące na to, iż w przedsiębiorstwach
korzystających z zewnętrznego wsparcia finansowego występuje większe prawdopodobieństwo transferu technologii.
Słowa kluczowe: transfer technologii, źródła finansowania, sektor wysokiej techniki.
Summary: The article contains definitions and classification of technology, as well as
meaning of process of technology transfer. The study involved technology transfer in hightech manufacturing sector in Poland. Conducted surveys allowed for the distinguishing of
external sources of financing the processes of technology transfer in the studied sector. The
main objective of this article is to determine the effect of external sources of financing for
technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland. Econometric
modeling with dichotomous dependent variable of probit type allowed for obtaining models
which indicate that enterprises benefiting from external financial support have more chances
to technology transfer.
Keywords: technology transfer, sources of funding, high-tech manufacturing sector.
Tekst przygotowany w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności
w regionie – III edycja”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
PO KL 2007–2013.
*

536

Roman Tylżanowski

1. Wstęp
Praktyka gospodarcza podkreśla istotne znaczenie technologii oraz procesów jej
transferu. Przedsiębiorstwa ukierunkowane na pozyskiwanie bądź przekazywanie
technologicznych rozwiązań mają znacznie lepsze perspektywy działania, dzięki
czemu mogą poprawić jakość, zwiększyć wydajność, skrócić czas wprowadzania
produktu na rynek, zwiększyć dostęp do wydajniejszych metod pracy, a także zaspokoić nieustannie zmieniające się potrzeby odbiorców. Ostatnio można zaobserwować zwiększenie roli wysokich technologii. Przedsiębiorstwa przemysłowe należące do sektora wysokiej techniki cechują się bowiem intensywnym wykorzystaniem
wiedzy, będąc jednocześnie jednym z najistotniejszych źródeł powstających innowacji. Kosztochłonność procesów transferu technologii powinna skłaniać do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, dzięki którym zwiększyłaby się skłonność badanych podmiotów do pozyskiwania i/lub przekazywania technologicznych
rozwiązań. Głównym celem artykułu jest określenie wpływu zewnętrznych źródeł
finansowania na procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce.

2. Technologia oraz procesy jej transferu
Nowoczesne technologie są w dzisiejszych czasach wyznacznikiem rozwoju przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wyposażone w nowe rozwiązania technologiczne są
bardziej innowacyjne, a w związku z tym są bardziej skłonne do pozyskiwania bądź
przekazywania wyrobów lub usług umożliwiających uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Pojęcie technologia było wielokrotnie definiowane w literaturze. Ze
względu na to, iż technologia podlega nieustannym modyfikacjom, nie można
wskazać jednej uniwersalnej definicji tego pojęcia. Można rozumieć ją zarówno
jako wiedzę w zakresie metod wytwarzania określonego produktu [Santarek (red.)
2008], jak i jako zespół technik produkcji dostępnych w danym przedsiębiorstwie
[Gomułka 1998]. Podkreśla się, że pod pojęciem technologii kryje się wiele działań
realizowanych w odpowiedniej kolejności, których efektem jest przetworzenie dóbr
wejściowych w produkty, spełniające potrzeby odbiorców [Santarek (red.) 2008].
Należy jednak mieć na uwadze, iż zadaniem technologii jest opracowanie zasad
takiego postępowania, aby planowany efekt produkcyjny osiągnąć zarówno przy
najmniejszym nakładzie środków finansowych, najmniejszym zaangażowaniu
środków pracy, jak i dążeniu do zapewnienia jak najwyższej jakości wyrobów
i usług. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest odpowiednia organizacja działania,
sprawne środki pracy, wysokiej jakości surowce i materiały, odpowiednie kwalifikacje pracowników wyższego i niższego szczebla, a także odpowiednie wsparcie
finansowe.
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Wskazać należy również, że technologia jest pojęciem bardzo złożonym, dynamicznym oraz powszechnie wykorzystywanym w różnych dziedzinach życia, a więc
przyczynia się ona do rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Właściwe zrozumienie istoty technologii oraz roli, jaką odgrywa w dzisiejszych
czasach, wymaga rozpatrywania jej we właściwym kontekście [Wiśniewska 2015].
Technologie są bowiem zależne od różnorodnych czynników, które na nią oddziałują. W tabeli 1 wyodrębniono wybrane klasyfikacje oraz rodzaje technologii.
Tabela 1. Klasyfikacje i rodzaje technologii
Kryterium podziału
Obszar zastosowania

Rodzaj
technologii
produktowe
procesowe

Współzależności

komplementarne

Zakres udoskonaleń

substytucyjne/
konkurencyjne
nowe
udoskonalone
przestarzałe

Zakres zastosowań
Znaczenie
dla przedsiębiorstwa

Znaczenie oraz siła
konkurencyjna
technologii

uniwersalne
specjalistyczne
związane z
kluczowymi
kompetencjami
poboczne
podstawowe
kluczowe
postępujące
wschodzące

Opis
związane z charakterystyką produktu
związane z metodami wytwarzania wyrobów lub dostarczania usług
rozwiązania, które są dopełnieniem istniejących technologii
rozwiązania, które są alternatywą wobec istniejących
technologii
technologie oferujące nowe funkcje, właściwości i korzyści, które nie były wcześniej dostępne
technologie, które wprowadzają udoskonalenia w dotychczasowych rozwiązaniach
technologie, które ze względu na zużycie moralne, utraciły swoją atrakcyjność
technologie szeroko wykorzystywane w wielu obszarach
technologie dotyczące wąskich zastosowań
rozwiązania, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w organizacji, pozwalające osiągnąć bądź
utrzymać przewagę strategiczną
technologie wspierające działalność przedsiębiorstwa
technologie stanowiące podstawę funkcjonowania wielu
firm, cechujące się najwyższym stopniem nasycenia
potencjalnych zastosowań
technologie, które decydują o osiąganiu przewagi konkurencją
technologie znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, mogące dokonać zmian w konkurowaniu w przemyśle bądź określonym sektorze przemysłu
technologie wymagające czasu oraz poniesienia wysokich nakładów, które zweryfikują ich przydatność

Źródło: [Wiśniewska 2014; Stonehouse i in. 2001].

Biorąc pod uwagę znaczenie technologii dla przedsiębiorstw, można stwierdzić,
że ostatnio szczególną rolę odgrywają procesy jej transferu. Sam transfer technologii można definiować na wiele różnych sposobów. W definicjach podkreśla się

538

Roman Tylżanowski

natomiast przede wszystkim aspekty wymiany wiedzy technicznej pomiędzy podmiotami, które ją dostarczają, a podmiotami, które zgłaszają na nią zapotrzebowanie [Czupryński i in. 2006]. Najczęściej zachodzi on pomiędzy przedsiębiorstwami,
instytucjami naukowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi. Transferować
można zarówno ucieleśnioną wiedzę (np. w postaci produktów, maszyn i urządzeń),
jak i nieucieleśniony poziom wiedzy (np. know-how, patenty) [Sobczak 2005]. Różnorodność kanałów i mechanizmów transferu technologii, a także duża liczba podmiotów zaangażowanych w te procesy wskazują, iż transfer technologii jest zjawiskiem bardzo złożonym.
Transferowana technologia jest nie tylko przekazywana, ale również absorbowana przez poszczególne podmioty uczestniczące w procesach wymiany. Oznacza
to, iż procesy te należy rozpatrywać z punktu widzenia zarówno dawcy, jak i biorcy
technologii. Proces transferu technologii nie kończy się w momencie wyboru oraz
zakupu technologii. Działania te nie gwarantują bowiem skutecznego wykorzystania transferowanej technologii. Absorpcja wdrożonej technologii jest więc kluczowym etapem tego procesu, ponieważ może ona stanowić źródło przychodów, a jednocześnie wzmocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Rysunek 1. obrazuje
poszczególne etapy procesu transferu technologii.
Ocena potrzeb
przedsiębiorstwa

Pozyskanie
informacji o
technologiach

Wybór
odpowiedniej
technologii

Negocjowanie
pozyskania
technologii

Wdrożenie
i absorpcja
technologii

Rys. 1. Proces transferu technologii
Źródło: [Prystrom 2012].

Podkreślenia wymaga również to, iż transfer technologii dotyczyć może odpłatnego i/lub nieodpłatnego przenoszenia oraz pozyskiwania technologii ze sfery badawczo-rozwojowej (B+R) do przedsiębiorstw lub pomiędzy przedsiębiorstwami,
co warunkuje wykorzystanie odpowiedniego wsparcia finansowego w celu doprowadzenia do efektywnego przebiegu tych procesów. Transfer ten powinien zatem
opierać się na celowym i ukierunkowanym przekazywaniu lub pozyskiwaniu technologii, którą należy w odpowiedni sposób wykorzystać w procesie produkcyjnym,
co oznacza, że powstałe w wyniku tych działań produkty powinny zostać urynkowione [Głodek, Gołębiewski 2006].

3. Charakterystyka sektora wysokiej techniki
W każdej gospodarce, w zależności od etapu jej rozwoju, wyodrębnić można dziedziny wytwarzania, które opierają się na najnowszych osiągnięciach techniki. Charakteryzują się one chociażby [Kleer 1975]:
•• najwyższym tempem wzrostu,
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•• silnym oddziaływaniem na techniczne przekształcenia w pozostałych działach
gospodarki,
•• podatnością na innowacje,
•• silnym wpływem na wzrost popytu produkcyjnego i konsumpcyjnego.
W literaturze nie wyróżnia się jednej i jednoznacznej definicji sektora wysokiej
techniki. Bywa on zamiennie nazywany sektorem wysokiej technologii, sektorem
zaawansowanych technologii lub sektorem high-tech [Zakrzewska-Bielawska 2011].
Wyszczególnić można jednak charakterystyczne cechy tego sektora, takie jak m.in.
[Premus 1982]:
•• większe niż przeciętne nakłady na działalność B+R,
•• wyższy niż przeciętny udział zatrudnionych pracowników naukowo-badawczych,
•• wysoki poziom innowacyjności oraz szybka dyfuzja innowacji,
•• krótki cykl życia opracowanych oraz wdrożonych produktów i technologii,
•• wykorzystywanie nowoczesnych maszyn i urządzeń,
•• wysokie ryzyko innowacyjne,
•• większa skłonność współpracy z innymi przedsiębiorstwami i/lub instytucjami
otoczenia biznesu,
•• występowanie dużej liczby patentów i licencji.
Z powyższych charakterystyk wynika, iż przemysł wysokiej techniki powinien
cechować się przede wszystkim wysoką intensywnością techniczną. Warunek ten
stanowi podstawę do wyodrębnienia sektorów lub produktów wysokiej techniki.
Statystyki krajowe są oparte w dużej mierze na metodologii OECD, według której
sektor wysokiej techniki można rozpatrywać w aspekcie dziedzinowym (mającym
swoje odzwierciedlenie w konkretnych dziedzinach przemysłu) i produktowym
(uwzględniającym odpowiednie wyroby bądź grupy wyrobów). Zarówno w pierwszym, jak i w drugim podejściu, głównym czynnikiem wyznaczającym przynależność firmy lub produktu do badanej kategorii jest intensywność wydatków na B+R.
W związku z tym podstawowym miernikiem wykorzystywanym do tego celu jest
relacja nakładów bezpośrednich przeznaczanych na B+R do [Zakrzewska-Bielawska 2011]:
•• wartości dodanej,
•• wartości produkcji/sprzedaży,
•• wartości produkcji/sprzedaży przy uwzględnieniu nakładów pośrednich przeznaczanych na dobra inwestycyjne i półprodukty.
W podejściu dziedzinowym brane są pod uwagę działy przemysłu, które są
uważane za nowoczesne. W metodologii OECD uwzględnia się obecnie cztery typy
przemysłu: wysokiej techniki, średnio wysokiej techniki, średnio niskiej techniki oraz niskiej techniki. Biorąc pod uwagę badania T. Hatzichronoglou z 1997 r.,
przyjmuje się, że przedsiębiorstwa przemysłowe wysokiej techniki to te, które
przeznaczają na działalność B+R ponad 7% wartości sprzedaży. Kierując się metodą klasyfikacji przedsiębiorstw wysokiej techniki według dziedzin działalności
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gospodarczych, wyszczególniono trzy grupy przedsiębiorstw, które wyodrębnione
zostały na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. Działy te przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Klasyfikacja przedsiębiorstw przemysłowych sektora wysokiej techniki
według Polskiej Klasyfikacji Działalności z roku 2007
Dział
21
26
30

Nazwa grupowania
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

Źródło: [Eurostat 2008].

Poza podejściem dziedzinowym istnieje również podejście produktowe, według
którego w skład sektora wysokiej techniki wchodzą poszczególne wyroby, które
charakteryzują się określoną intensywnością technologiczną. Listy produktowe
OECD są oparte na Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu. Od 2007 r.
bazują one na standardzie SITC Rev. 4 (Standard International Trade Classification, Rev.4), który wyszczególnia kilkaset wyrobów. Zdecydowana większość
z wyodrębnionych w tym standardzie grup produktów wysokotechnologicznych ma
swój odpowiednik w zbiorze EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności).
W przeprowadzonych badaniach do zdefiniowania sektora wysokiej techniki
wykorzystano podejście dziedzinowe, co było podyktowane faktem, iż podejście
produktowe uniemożliwiłoby dokonywanie porównań z pozostałymi statystykami
przemysłowymi, opartymi przede wszystkim na podejściu dziedzinowym.

4. Zewnętrzne źródła finansowania procesów transferu
technologii w sektorze przemysłu wysokiej techniki
Procesy transferu technologii bywają bardzo kosztochłonne. Z tego względu przedsiębiorstwa bardzo często starają się wykorzystywać odpowiednie wsparcie finansowe. Dla potrzeb prowadzonych analiz opracowano specjalny kwestionariusz ankietowy, na którego podstawie pozyskano dane z 309 przedsiębiorstw przemysłowych
wysokiej techniki funkcjonujących w Polsce. Badanie pozwoliło pozyskać informacje na temat form wsparcia finansowego, z których przedsiębiorstwa korzystały
w latach 2008–2013. Graficzne zestawienie otrzymanych odpowiedzi zawiera rys. 2.
Ponad 68% badanych firm nie korzystało w ogóle z pomocy finansowej innych podmiotów, co świadczy o tym, iż badane firmy korzystają głównie z własnych środków. Przedsiębiorstwa wykorzystujące tego typu pomoc najczęściej wskazywały na
wykorzystywanie kredytów bankowych (18,5% wszystkich badanych firm),
a także środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym dotacji z programów
ramowych UE (15,9%) oraz dotacji z funduszy strukturalnych (8,7%). Niewielki jest
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udział podmiotów korzystających z dotacji pochodzących z budżetu państwa (2,3%),
co może wynikać zarówno z niewielkiego zaangażowania państwa we wspieranie
procesów transferu technologii, jak i z napotykanych trudności w pozyskaniu tego
typu środków. Znikomy jest również udział kapitału wysokiego ryzyka we wsparciu
finansowym badanych przedsiębiorstw. Jedynie 1% badanych podmiotów skorzystało z pomocy funduszy venture capital. Jedną z form wspierania działalności innowacyjnej jest pomoc tzw. anioła biznesu, jednak w przypadku badanych podmiotów żaden nie wskazał tej formy.
18,5%

20%

15,9%
8,7%

10%
2,3%

1,0%

2,6%

0%
kredyt bankowy
dotacje z Funduszy Strukturalnych
fundusze venture capital

dotacje z budżetu państwa
dotacje z Programów Ramowych UE
inne

Rys. 2. Formy wsparcia finansowego przedsiębiorstw przemysłowych sektora wysokiej techniki
w Polsce, które dokonały transferu technologii w latach 2008–2013
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Wpływ zewnętrznych źródeł finansowania na procesy transferu technologii
w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
Formy wsparcia
finansowego:

Nie korzystało

Kredyt
bankowy

Dotacje
z budżetu
państwa

Transfer
technologii
BłSt P1 P2 BłSt P1 P2 BłSt P1 P2
–0,66x–0,10
0,87x–0,71
Przekazanie technologii odpłatnie 0,16 0,22 0,46 0,19 0,56 0,24
Przekazanie
technologii
nieodpłatnie
–1,15x–0,54
0,88x–0,40
1,33x–0,26
Pozyskanie technologii odpłatnie 0,16 0,27 0,70 0,19 0,68 0,35 0,59 0,86 0,40
0,41x–0,52
Pozyskanie
0,19 0,46 0,30
technologii
nieodpłatnie
Źródło: opracowanie własne.

Dotacje
z funduszy
strukturalnych
BłSt P1

P2

0,54x–0,58
0,25 0,48 0,28
0,51x–0,65
0,26 0,44 0,26

Dotacje
z Programów
Ramowych
UE
BłSt P1 P2

1,09x–0,33
1,17x–0,42
0,28 0,78 0,37 0,21 0,78 0,34
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Bariera finansowa pozostaje w dalszym ciągu jedną z najistotniejszych barier
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Z tego względu konieczne jest zbadanie
tej kwestii w przypadku transferu technologii, a więc odpowiedzenie na pytanie, na
ile zewnętrzne wsparcie finansowe determinuje procesy transferu technologicznych
rozwiązań. Do tego celu wykorzystano modelowanie ekonometryczne z dychotomiczną zmienną zależną typu probit, która nie była dotychczas wykorzystywana
w badaniu procesów transferu technologii. Istotne statystycznie modele zamieszczono w tab. 3, w której przyjęto dodatkowo następujące oznaczenia:
•• BłSt – standardowy błąd prognozy,
•• P1 – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w badanej grupie przedsiębiorstw,
•• P2 – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w pozostałych przedsiębiorstwach.
Jak pokazuje tab. 3, firmy wykorzystujące takie instrumenty finansowania, jak
kredyt bankowy oraz dotacje z funduszy europejskich, miały zdecydowanie większe szanse na odpłatne pozyskanie technologii (mniej więcej dwa razy większe
prawdopodobieństwo niż w przedsiębiorstwach, które nie wykorzystały tych instrumentów). Przedsiębiorstwa, które w badanym okresie w ogóle nie korzystały z zewnętrznych źródeł finansowania, miały analogicznie prawie dwukrotnie mniejszą
szansę na odpłatne pozyskanie technologii. Dodatkowo zaciągnięty kredyt wpływa
pozytywnie na nieodpłatne pozyskanie technologii. Wynika z tego, iż zewnętrzny
bodziec finansowy przyczynia się do zwiększenia w podmiotach chęci do poszukiwania wiedzy technologicznej, co skutkuje jednocześnie nieodpłatnym jej pozyskaniem.
Co ciekawe, przedsiębiorstwa wykorzystujące zewnętrzne źródła finansowania w postaci zaciągniętego kredytu oraz otrzymanych dotacji z funduszy strukturalnych były bardziej skłonne do odpłatnego przekazania technologii innym
podmiotom. Wykorzystywanie finansowego wsparcia wpływa zatem zarówno na
zwiększenie prawdopodobieństwa pozyskania technologii, jak i na zwiększenie
szans na jej przekazanie. Firmy, które pozyskują nowe technologie, dokonują ich
komercjalizacji, co może być z kolei jednym z wymogów uzyskania finansowania
dla zakupu technologii. Z tego też względu podmioty chcące uzyskać kredyt bądź
dofinansowanie na zakup technologii wnioskują o takie środki, uzasadniając tym,
że przeznaczą je na stworzenie nowych produktów (np. maszyn i urządzeń lub oprogramowania), które będą dalej sprzedawać.

5. Zakończenie
Dzięki postępującej globalizacji oraz zwiększającemu się zakresowi konkurencji,
coraz trudniejsze oraz coraz bardziej kosztowne jest sprostanie wymaganiom technologicznym współczesnego świata. Posiadane przez przedsiębiorstwa zasoby są
zazwyczaj niewystarczające do sprostania tym wymaganiom. Poza wykorzysta-
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niem wewnętrznego potencjału, firmy powinny ukierunkować się również na pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego.
Istotną rolę w osiąganiu wzrostu gospodarczego odgrywa przemysł wysokiej
techniki, który wyznaczać powinien trendy i stanowić swoistą „lokomotywę” nadającą pęd całej gospodarce opartej na wiedzy. Ze względu na najwyższy poziom
intensywności działalności innowacyjnej (nakłady na B+R/przychody) oraz dzięki sprawnie przebiegającym procesom transferu technologii, sektor ten powinien
wspierać dążenia do poprawy innowacyjności całego kraju.
Zewnętrzne finansowanie nie ma dla badanych podmiotów najistotniejszego
znaczenia. Przedsiębiorstwa przemysłowe wysokiej techniki, które skorzystały
z zewnętrznego wsparcia finansowego, miały większe szanse na przeprowadzenie
procesów transferu technologii. Z tego względu zaleca się zwiększenie wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. programów unijnych, kredytów technologicznych). W najbliższej perspektywie można się spodziewać dalszego wsparcia badanych podmiotów przez wiele inicjatyw oraz programów wsparcia, w tym
przede wszystkim Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
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