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Transfer technologii a proces globalizacji
we współczesnym życiu gospodarczym

Wprowadzenie

Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe per-
spektywy dzia³alno�ci cz³owieka. Umo¿liwiaj¹ równie¿ poprawê jako�ci i zwiêksze-
nie wydajno�ci, skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek oraz zaspokojenie
pojawiaj¹cych siê potrzeb cz³owieka. Poprzez zró¿nicowanie wyrobów i us³ug na
rynku, innowacje techniczne, stosowane przez firmy procesy planowania, wdra¿ania,
kontroli i oceny zmian technicznych stwarzaj¹ nowe mo¿liwo�ci zwiêkszenia ich kon-
kurencyjno�ci i rozwoju.

Coraz wiêkszy wp³yw na handel miêdzynarodowy wywiera w³a�nie wzglêdna
zdolno�æ firm do opanowania nowych technologii. Oznacza to, ¿e nowoczesna tech-
nika jest kluczowym czynnikiem w handlu miêdzynarodowym. I tak zdobywanie prze-
wagi w oparciu o innowacje sta³o siê niezbêdnym warunkiem miêdzynarodowej kon-
kurencji. Interakcja miêdzy mo¿liwo�ciami technicznymi firmy a �rodowiskiem,
w którym ona dzia³a (w³¹czaj¹c w to krajowy system wspierania wynalazczo�ci), od-
grywa zasadnicz¹ rolê w kszta³towaniu przewagi handlowej. Wynalazki s¹ niezbêdne
do wytworzenia i utrzymania konkurencyjno�ci. Nowoczesno�æ produktów stanowi
dodatkow¹ warto�æ dla klienta, nowoczesno�æ technologii produkcji za� s³u¿y osi¹g-
niêciu zwiêkszonej wydajno�ci.

W takich ramach zwiêkszonej globalnej konkurencji i skróconego cyklu ¿ycia pro-
duktów, gdy konkurencyjno�æ przek³ada siê na bie¿¹cy i przysz³y potencja³ wkrocze-
nia na miêdzynarodowy rynek i utrzymania siê na nim, nieuniknionym elementem
staje siê efektywno�æ innowacji technologicznych. Zrównowa¿ona konkurencyjno�æ
wymaga od firm danego kraju sta³ego polepszania dzia³alno�ci na rynku miêdzynaro-
dowym poprzez podnoszenie wydajno�ci, jako�ci i niezawodno�ci.

Okazuje siê, ¿e efektywne wykorzystanie wiedzy i technologii w skali mikro,
na poziomie przedsiêbiorstwa, przek³ada siê na gospodarkê danego kraju. Z jednej
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strony dzia³alno�æ gospodarcza wymaga coraz wiêkszej wiedzy. Nowe technologie
oparte na informatyce nie tylko wywieraj¹ wp³yw na najnowocze�niejsze dziedziny
przemys³u, lecz tak¿e zwiêkszaj¹ konkurencyjno�æ, wydajno�æ i jako�æ w bran¿ach
uwa¿anych za dostatecznie nasycone technik¹. Z drugiej strony globalizacja rynków
zmieni³a dynamikê wzglêdnej przewagi. Kraje nie mog¹ nadal polegaæ na swych za-
sobach naturalnych i korzystnym stosunku nak³adów kapita³owych do kosztów pracy,
by przewidzieæ i zachowaæ strukturê swego handlu zagranicznego. Obecnie zaciera
siê tradycyjne rozró¿nienie miêdzy produkcj¹ na rynki krajowe a produkcj¹ na rynki
zagraniczne.

Wspó³cze�nie dla krajów rozwijaj¹cych siê jednym z g³ównych czynników osi¹g-
niêcia szybszego tempa wzrostu i zmiany struktury swych gospodarek jest koniecz-
no�æ korzystania z nowych rozwi¹zañ technologicznych. Rewolucja technologiczna
przy�piesza procesy zachodz¹ce w gospodarce �wiatowej, a wiedza staje siê bod�-
cem, od którego zale¿y przysz³y rozwój. W tym celu kraje b¹d� korzystaj¹ z nowych
rozwi¹zañ technologicznych, opracowanych w ramach w³asnych systemów nauko-
wo-badawczych, b¹d� staraj¹ siê zaimportowaæ potrzebne nowe technologie z zagra-
nicy. Ju¿ wiele lat temu tacy ekonomi�ci jak Joseph Schumpeter i Robert Solow uzna-
li inwestowanie w rozwój nowych technologii i ich upowszechnianie za si³ê napê-
dow¹ wzrostu gospodarczego1. W teorii gospodarczej docenia siê znaczenie techniki
jako motoru rozwoju gospodarczego, natomiast wiedza jest obecnie traktowana jako
czynnik produkcji.

Oczywiste wydaje siê uznanie postêpu naukowo�technicznego oraz jego rozprze-
strzenianie siê za najwa¿niejszy czynnik kszta³towania globalizacji. Z drugiej strony,
równie¿ proces globalizacji2  mo¿e wp³ywaæ na transfer technologii. Niniejszy arty-
ku³ ma na celu dowie�æ tych w³a�nie zwi¹zków oraz przybli¿yæ zagadnienia dotycz¹-
ce rozprzestrzeniania siê wiedzy i technologii. Pierwsza czê�æ pracy omawia pojêcie
transferu technologii, a nastêpnie przedstawia jego mechanizmy. W dalszej czê�ci
postaram siê dowie�æ istnienia wzajemnych zale¿no�ci miêdzy transferem technolo-
gii a procesem globalizacji.

1. Pojęcie transferu technologii

Nie istnieje powszechnie przyjêta definicja technologii, jednak¿e literatura
przyjmuje, ¿e obejmuje ona umiejêtno�ci, wiedzê oraz sposób wytwarzania i wy-
korzystywania ekonomicznie przydatnych procesów3. Obejmuje ona zatem tzw.
software, czyli elementy niematerialne, takie jak wiedza, umiejêtno�ci marketingowe,

1 Wiêcej w: P. B o ¿ y k, J. M i s a l a, M. P u ³ a w s k i, Miêdzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE,
Warszawa 2002.
2 Przez pojêcie globalizacji rozumie siê tutaj proces historycznie specyficznej formy integrowania siê gospodarki
�wiatowej.
3 S. U m i ñ s k i, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpo�rednich dla transferu technologii do Polski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2002, s. 25.
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metody zarz¹dzania itp., oraz tzw. hardware, czyli maj¹tek trwa³y i wyposa¿enie.
W niniejszym opracowaniu technologiê traktujê jako system wiedzy, technik, kwali-
fikacji, wiedzy eksperckiej i organizacji, wykorzystywanej w celu produkowa-
nia, sprzeda¿y i u¿ywania towarów i us³ug zaspokajaj¹cych popyt ekonomiczny
i spo³eczny.

Technologia znajduje wiêcej zastosowañ w sferze przemys³owej ni¿ w jakiejkol-
wiek innej. Poprzez dzia³alno�æ przemys³ow¹ nowa wiedza i kwalifikacje s¹ zawiera-
ne i upowszechniane w wyrobach, maszynach produkcyjnych, wyposa¿eniu, fabry-
kach, systemach komercjalizacyjnych, us³ugach itd. w bardziej znacz¹cy sposób ni¿
w innych sektorach gospodarki.

Pojêcie transferu technologii jest terminem opisuj¹cym bardzo szeroki zakres dzia-
³alno�ci. Warto zapoznaæ siê z bêd¹cymi w obiegu ró¿nymi próbami zdefiniowania
jego istoty. Transfer technologii to4:

� budowanie mostów miêdzy tymi, którzy tworz¹ naukê, a tymi, którzy s¹ w sta-
nie zastosowaæ wyniki badañ w praktyce,

� proces, w trakcie którego technologia powsta³a w jakim� miejscu, w jakim�
konkretnym celu zostaje u¿yta w jakim� innym miejscu, w tym samym co na pocz¹t-
ku lub innym celu, czyli w tym przypadku technologiê mo¿na zdefiniowaæ jako
informacjê potrzebn¹ po to, ¿eby móc wyprodukowaæ i sprzedaæ jaki� produkt
lub us³ugê,

� proces, w ramach którego technologie (produkty, procesy i us³ugi) uzyskane ze
�rodków bud¿etowych (federalnych) s¹ wprowadzane do sektora prywatnego, natomiast
technologie opracowane w sektorze prywatnym do laboratoriów pañstwowych (definicja
u¿ywana przez ministerstwa i laboratoria rz¹dowe USA),

� proces, w ramach którego informacja techniczna i produkty uzyskane z funduszy
rz¹dowych s¹ przekazywane potencjalnym odbiorcom w taki sposób, który sprzyja
ocenie i/lub praktycznemu ich zastosowaniu (definicja amerykañskiej s³u¿by geolo-
gicznej, jak widaæ, do�æ powa¿nie zawê¿ona),

� stwarzanie korzystnych warunków do tworzenia w³asno�ci intelektualnej opartej
na technologii i takie promowanie i zarz¹dzanie t¹ w³asno�ci¹, ¿eby przyj¹³ j¹ przemys³
(misja urzêdu transferu technologii przy Ohio University).

Transfer technologii nieod³¹cznie powi¹zany jest z przeniesieniem wiedzy. Z tego
powodu najw³a�ciwsza wydaje siê definicja traktuj¹ca to pojêcie jako przeniesienie
wiedzy technicznej oraz umiejêtno�ci jej zastosowania w produkcji5. Transfer obejmuje
nabycie, rozwój, adaptacjê oraz wykorzystanie wiedzy.

Istnieje tradycyjny podzia³ miêdzy pionowym a poziomym transferem tech-
nologii. Transfer pionowy uwa¿a³o siê za proces umo¿liwiaj¹cy przep³yw technologii
miêdzy ró¿nymi etapami, od dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej do praktycznego

4 http://innowacje.wis.pk.edu.pl/femirc/irc_pk/TT1.html
5 S. U m i ñ s k i, Znaczenie zagranicznych inwestycji..., op. cit., s. 45.
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wykorzystania wynalazku. Transfer horyzontalny polega na transmisji techno-
logii z jednego celu lub miejsca do innego. W³a�nie podzbiór transferu pozio-
mego, tzn. miêdzynarodowy transfer technologii, który mo¿na okre�liæ jako proces,
w jakim wiedza dotycz¹ca przekszta³cenia wk³adu w konkurencyjny skutek jest
nabywana przez krajowe jednostki ze �róde³ za granic¹, bêdzie przedmiotem roz-
wa¿añ.

2. Mechanizmy rozprzestrzeniania się wiedzy i technologii

Miêdzynarodowy transfer technologii odbywa siê ró¿nymi kana³ami i mechani-
zmami, zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi. Zakres dzia³añ rozumianych
jako transfer technologii jest szeroki i ró¿ni siê do�æ znacznie w zale¿no�ci od insty-
tucji, która siê nim zajmuje. W zwi¹zku z tym mechanizmy procesu transferu techno-
logii s¹ równie¿ bardzo ró¿norodne. Obejmuj¹ one przypadki prostego wynalazku
i jego opatentowania, joint ventures i porozumienia badawcze, wynajêcie specja-
listy z zewn¹trz i nabycie ca³ej firmy. W zakres transferu technologii wchodzi te¿ ca³a
gama formalnych i nieformalnych kontaktów i porozumieñ miêdzy twórcami i od-
biorcami technologii. Obejmuj¹ one zarówno transfer wiedzy i technicznego know-
-how, jak i fizyczne urz¹dzenia i sprzêt.

Nale¿y rozró¿niæ prost¹, jednorazow¹ transakcjê i bardziej skomplikowane, pa-
kietowe formy transferu. W pierwszym wypadku wp³yw transferu technologii jest
krótkoterminowy i ograniczony do ma³ej liczby czynników ekonomicznych i powi¹-
zañ spo³eczno-gospodarczych. Na przyk³ad prosty zakup maszyn niesie ze sob¹ wie-
dzê zawart¹ w maszynie, lecz zwykle nie tworzy dynamicznych interakcji miêdzy
dostawcami a klientami, które przenosz¹ dodatkow¹ wiedzê. Nawet gdy towarzyszy
mu transfer wiedzy i kwalifikacji potrzebnych do obs³ugi, zakup maszyny nie zapew-
nia kupuj¹cej j¹ firmie unikalnej jako�ci, gdy¿ konkurencja mo¿e dokonaæ takiego
samego zakupu na rynku. Przy bardziej z³o¿onych transferach zwi¹zki powstaj¹ce
miêdzy odbiorc¹ a dostawc¹ technologii s¹ zwykle g³êbsze i bardziej d³ugotrwa³e;
choæ wymieniane aktywa mog¹ obejmowaæ maszyny, najistotniejszymi sk³adnikami
s¹ wiedza, fachowo�æ i prawa w³asno�ci przemys³owej. Zmiany wywo³ane przez ta-
kie formy transferu (np. licencjonowanie, wspólne przedsiêwziêcia, podwykonaw-
stwo) siêgaj¹ znacznie g³êbiej i wywieraj¹ wp³yw na znacznie szerszy zakres spraw
ekonomicznych, w tym na �rodowisko spo³eczno-gospodarcze.

Analiza historycznego do�wiadczenia �tygrysów� z Azji Wschodniej6 (Hongkong,
Korea Po³udniowa, Singapur i Tajwan) identyfikuje g³ówne mechanizmy wykorzy-
stywane przez firmy w tych krajach przy budowie pomostów do miêdzynarodowych
rynków i w pozyskiwaniu technologii (tabela 1).

6 M. H o b d a y, Export-led Technology Development in the four Dragons: the Case of Electronics, �Develop-
ment and Change� 1994, nr 25, s. 333�361.
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Wspólne W spó³kach z udzia³em kapita³u zagranicznego partnerzy z nowo
przedsiêwziêcia uprzemys³owionych krajów zyskuj¹ bezpo�redni dostêp do szkoleñ

i technologii. Zagraniczna firma zapewnia niski koszt produkcji.
Firma z nowo uprzemys³owionego kraju jest partnerem
mniejszo�ciowym i odbiorc¹ technologii.

Licencjonowanie Miejscowa firma p³aci za prawo do wytwarzania produktu na licencji
zagranicznej firmy. Zwykle wymaga to wiêkszego potencja³u technicznego
miejscowej firmy, ni¿ w przypadku wspólnego przedsiêwziêcia.

Na�ladownictwo Miejscowa firma na�laduje dzia³alno�æ ponadnarodowej, zagranicznej firmy
(np. w produkcji sprzêtu elektronicznego powszechnego u¿ytku).

Podwykonawstwo Miejscowa firma produkuje sk³adnik lub podzespó³ dla zagranicznego producenta,
zlokalizowanego w nowo uprzemys³owionym kraju lub za granic¹.

Zagraniczni Zagraniczny nabywca zleca miejscowej firmie dostawê produktów
nabywcy przeznaczonych do dystrybucji na rozwiniêtych rynkach.

Producenci Produkcja oryginalnego wyposa¿enia jest szczególn¹ form¹ podwykonawstwa.
oryginalnego Jak we wspólnym przedsiêwziêciu, wymagany jest �cis³y zwi¹zek
wyposa¿enia (OEM) z zagranicznym partnerem. Na podstawie umowy OEM, miejscowa firma

wytwarza produkt wed³ug dok³adnej specyfikacji firmy zagranicznej.
Nastêpnie firma zagraniczna sprzedaje ten produkt w³asnymi kana³ami
dystrybucyjnymi pod w³asna mark¹. Przy umowach OEM zagraniczny
partner jest czêsto zaanga¿owany w wybór wyposa¿enia oraz szkolenie
kierownictwa, kadry technicznej i robotników. Nale¿y odró¿niæ OEM od ODM
(w³asny projekt i produkcja), gdy miejscowa firma sama projektuje
i wytwarza produkt sprzedawany ponadnarodowym firmom.

�rodki nieformalne Nieformalne mechanizmy obejmuj¹ wynajmowanie zagranicznych
in¿ynierów i menad¿erów na kluczowe stanowiska, kszta³cenie na
zagranicznych uniwersytetach, kopiowanie i odtwarzanie oraz rekrutacjê
miejscowej kadry technicznej wykszta³conej w zagranicznych firmach.

Przejêcia firm Firmy w nowo uprzemys³owionych krajach ostatnio przejmuj¹ zagraniczne
firmy w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników, kadry
kierowniczej, wyposa¿enia i sieci dystrybucyjnej.

Strategiczne S¹ to umowy, na podstawie których firmy w nowo uprzemys³owionych
partnerstwa krajach opracowuj¹ technologiê w równoprawnym (lub prawie

równoprawnym) partnerstwie z firm¹ zagraniczn¹.

T a b e l a  1
Mechanizmy pozyskiwania zagranicznych technologii i wchodzenia na rynek,

wykorzystywane przez uprzemys³owione kraje azjatyckie

� r ó d ³ o: M. H o b d a y, Export-Led Technology Development in the Four Dragons: the Case of Electronics,
�Development and Change� 1994, nr 25, s. 333�361.

Dotychczasowe do�wiadczenia dowodz¹, ¿e kombinacja stosowanych mechani-
zmów zmienia³a siê w czasie. Wraz z postêpami czynionymi przez kraje i firmy na
drodze kszta³cenia i rozwoju technologicznego otwieraj¹ siê nowe perspektywy, gdy¿
potencja³ absorpcyjny umo¿liwia im lepszy wybór i adaptacjê. Jednak¿e w ostatnich
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latach nawet prê¿nym gospodarkom jest coraz trudniej dorównaæ do najlep-
szych, gdy¿ zbli¿aj¹ siê do technologicznej granicy w rozwijanych tam dziedzinach
przemys³u.

Szczególn¹ uwagê nale¿y po�wiêciæ bardziej z³o¿onym mechanizmom transferu
technologii do krajów rozwijaj¹cych siê, takim jak bezpo�rednie inwestycje zagra-
niczne. Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne mo¿na uznaæ za pakiet aktywów repre-
zentuj¹cych ró¿ne elementy konkurencyjnej przewagi, w tym technologii transfero-
wanej do danego kraju. Technologia produkcji jest tylko jednym z wielu aktywów,
wiêc jej wp³yw na rozwój gospodarczy kraju importera powinien byæ oceniany ³¹cz-
nie z wp³ywem pozosta³ych aktywów w pakiecie ekonomicznym.

Przejêcia firm i strategiczne partnerstwa wymagaj¹ na starcie, by firmy w krajach
rozwijaj¹cych siê by³y zdolne do podjêcia wspó³pracy tego rodzaju. Przejêcia firm
mog¹ byæ interesuj¹cym sposobem na osi¹gniêcie trzech celów: zdobycie technolo-
gii, wej�cie na dynamiczne rynki zaawansowanych wyrobów i utrzymanie siê na fali
zmian technologicznych. Wi¹¿e siê z tym jednak konieczno�æ posiadania znacz¹cych
zasobów, nie tylko finansowych, ale i technologicznych. W celu zawarcia strategicz-
nego partnerstwa firmy musz¹ posiadaæ dostateczne aktywa, by zosta³y zaakceptowa-
ne jako partnerzy przez zagraniczne firmy. Je�li celem jest podjêcie wspólnych dzia-
³añ rozwojowych w sferze technologii, niezbêdne jest istnienie du¿ego potencja³u
technologicznego. Z tego wzglêdu te dwa mechanizmy s¹ wa¿ne, lecz pozostaj¹ poza
zasiêgiem przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci firm w krajach rozwijaj¹cych siê � dotycz¹ one
tylko najbardziej dynamicznych firm w tych krajach rozwijaj¹cych siê, które osi¹gnê-
³y wy¿szy poziom rozwoju technologicznego.

�rodki nieformalne stanowi¹ wa¿n¹ drogê dla firm w krajach rozwijaj¹cych siê do
wzmocnienia swej bazy technologicznej i mo¿liwo�ci organizacyjnych. Je�li firmy te
chc¹ osi¹gn¹æ konkurencyjno�æ na rynku miêdzynarodowym, musz¹ mieæ wysoko
kwalifikowane zasoby ludzkie: to pracownicy zdobywaj¹ i stosuj¹ wiedzê. Ponadto
podwy¿szanie kwalifikacji umo¿liwia firmom zwiêkszenie ich zdolno�ci absorpcyj-
nej, rozszerzaj¹c w ten sposób mo¿liwo�ci dalszego rozwoju.

Na�ladownictwo jest stale obecne w dzia³alno�ci gospodarczej. Tak wysoko ce-
nione narzêdzie zarz¹dzania, jakim jest ocena porównawcza, jest zasadniczo oparte
na ³atwo�ci, z jak¹ dzia³ania �najlepszych w swojej klasie� mog¹ byæ zidentyfikowa-
ne, zrozumiane i wykorzystane do nauki. Na krótka metê firmy w krajach rozwijaj¹-
cych siê mog¹ uciekaæ siê do na�ladownictwa, bo ich przewag¹ s¹ ni¿sze p³ace. Pro-
ste na�ladownictwo nie wystarczy jednak firmie do osi¹gniêcia trwa³ej przewagi
nad konkurencj¹. Na�ladownictwo musi staæ siê twórcze. Poza tym  na�ladownictwo
wcale nie jest ³atwe: wymaga sporych zasobów wiedzy.

Wykorzystanie zagranicznych nabywców, podwykonawstwo oraz umowy OEM
stanowi¹ dobre sposoby na jednoczesne zdobycie technologii i zapoznanie siê z za-
granicznymi rynkami. Mechanizmy te wymagaj¹ jednak rozwagi. Nale¿y unikaæ nad-
miernej zale¿no�ci od jednego partnera i pamiêtaæ o kszta³ceniu, by móc rozwijaæ
firmê w oparciu o zdobyt¹ wiedzê technologiczn¹ i marketingow¹.
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Rewolucja technologiczna doprowadzi³a do tego, ¿e procesy zachodz¹ce w go-
spodarce �wiatowej nabra³y przyspieszenia i nowej jako�ci. Nast¹pi³y zmiany w spo-
sobie przekazywania informacji, systemie produkcji i funkcjonowania rynków. Wie-
dza jest czynnikiem, od którego zale¿y przysz³y rozwój. Nowa konkurencja wymaga
szybkiego i umiejêtnego wykorzystania technologii oraz elastycznego reagowania na
potrzeby rynku. Konkurencja determinuje nieustanny rozwój i innowacyjno�æ. Po-
stêp naukowy z jednej strony staje siê podstaw¹ rozwoju spo³eczeñstwa informacyj-
nego i globalizacji gospodarki �wiatowej, z drugiej za� � globalizacja powoduje
nasilenie presji konkurencji oraz wp³ywa na rozwój nauki i technologii. Nasilenie siê
presji konkurencji globalnej wymusza na pañstwach, spo³eczeñstwach, przedsiêbior-
stwach oraz jednostkach ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji i wykszta³cenia. Zaniecha-
nie dostosowañ skazuje uczestników na marginalizacjê.

3. Związki transferu technologii z procesem globalizacji

Globalizacja jest historycznym procesem liberalizacji i integracji dotychczas funkcjo-
nuj¹cych w pewnej mierze w odosobnieniu rynków towarów, kapita³u i si³y roboczej
w jeden rynek �wiatowy7. Zjawisko to prowadzi do integrowania gospodarek krajowych
i rynków towarowych oraz do narastania wspó³zale¿no�ci wielu procesów ekonomicz-
nych i innych8. Innymi s³owy, globalizacja gospodarki jest procesem niszczenia pañstwo-
wych barier granicznych dla rynku, dziêki czemu rynek i mechanizm lokacyjny dzia³aj¹
wówczas ponad granicami. Prowadzi to do likwidacji narzêdzi i sposobów ochrony przed
konkurencj¹ zewnêtrzn¹, a nastêpnie do sytuacji, w której postêpuje proces stawiania
ludzi, przedsiêbiorstw i pañstw przed frontaln¹, niczym nieograniczon¹ konkurencj¹9.

Okazuje siê wiêc, ¿e globalizacja jest niezmiernie szerokim oraz z³o¿onym proce-
sem zachodz¹cym obecnie w skali ogólno�wiatowej. Najwiêkszy postêp tego¿ proce-
su dokona³ siê w sferze ekonomicznej, przy czym za jego g³ówn¹ konsekwencjê uznaje
siê stopniowe tworzenie siê ogólno�wiatowej (globalnej) gospodarki. Jednak¿e jest
on równie¿ obecny w innych sferach, jak chocia¿by technicznej czy spo³ecznej.

G.W. Ko³odko wyró¿nia sze�æ charakterystycznych cech wspó³czesnej fazy glo-
balizacji10:

1. Wskutek znacznej redukcji barier celnych znaczny wzrost obrotów �wiatowego
handlu (rosn¹cy prawie dwukrotnie szybciej ni¿ produkcja).

2. Systematyczne zwiêkszanie siê strumieni przep³ywu kapita³u.
3. Migracje ludno�ci.
4. Rozprzestrzenianie siê nowych technologii, a zw³aszcza promieniowanie wokó³ re-

wolucji naukowo-technicznej zwi¹zanej z technikami komputerowymi i internetem.

  7 G.W. K o ³ o d k o, Globalizacja � zacofanie � rozwój, �Ekonomista� 2002, nr 6, s. 784.
  8 A. Z a o r s k a, Ku globalizacji?..., PWN, Warszawa 1998, s. 8.
  9 W. S z y m a ñ s k i, Globalizacja. Wyzwania i zagro¿enia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001, s. 12�13.
10 G.W. K o ³ o d k o, Globalizacja � zacofanie � rozwój..., op. cit., s. 785�787.
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5. Postsocjalistyczna transformacja systemowa.
6. Zmiany kulturowe i polityczne towarzysz¹ce radykalnym przekszta³ceniom

struktur i instytucji finansowych oraz gospodarczych.

¯yjemy w dobie wszechstronnego rozwoju cywilizacji informacyjnej, która wy-
korzystuje wiedzê obok surowców, kapita³u pracy ludzkiej. W zwi¹zku z tym mo¿na
stwierdziæ, ¿e na naszych oczach dokonuje siê globalizacja wiedzy i technologii, do
jej podstawowych wyznaczników za� mo¿na zaliczyæ:

� wzrost roli nauki i edukacji w generowaniu wiedzy, pomys³ów, innowacji,
� rozwój technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych oraz kompleksowej

autoryzacji,
� zapewnienie ci¹g³ych procesów restrukturyzacji, ukierunkowanych na doskona-

lenie, wytwarzanie wyrobów, �wiadczenie us³ug i prowadzenie skutecznej dzia³alno�ci
administracyjnej,

� przetwarzanie wiedzy w konstrukcje, receptury, technologie, rozwi¹zania
organizacyjne.

Z drugiej strony za najwa¿niejszy czynnik kszta³towania procesu globalizacji na-
le¿y uznaæ postêp naukowo-techniczny. Chodzi zarówno o si³ê, jak i wszechstronno�æ
jego dzia³ania w procesie globalizacji. Rozwój techniki w zakresie transportu, teleko-
munikacji i technologii informacyjnych oraz rozwój o�wiaty sprawiaj¹, ¿e wspó³-
czesny �wiat staje siê coraz bardziej zintegrowany pod ka¿dym wzglêdem.

Powszechnie znany jest wp³yw innowacji na wzrost gospodarczy, istnieje tak¿e
silne oddzia³ywanie postêpu technicznego na przemiany strukturalne w gospodarce.
Warto równie¿ wspomnieæ o jego kluczowym znaczeniu dla ekspansji przedsiêbiorstw
na rynku, a w kontek�cie miêdzynarodowym o oddzia³ywaniu na ewolucjê przewagi
konkurencyjnej wielu krajów. Nie bez znaczenia jest wp³yw przewagi technologicz-
nej dla rozszerzania dzia³alno�ci przedsiêbiorstw poza granice kraje (umiêdzynaro-
dowienie) oraz wp³yw korporacji miêdzynarodowych na tworzenie i dyfuzjê postêpu
technicznego na �wiecie.

Oprócz elastyczno�ci produkcyjnej, kadrowej i organizacyjnej postêp naukowo-
-techniczny ukszta³towa³ te¿ inne cechy procesów wytwórczych. Miêdzy innymi s¹
to: wysoka kapita³och³onno�æ, wysoka ch³onno�æ nowych rozwi¹zañ technicznych
i organizacyjnych (innowacyjno�æ) oraz kwalifikacji mened¿erskich, du¿a oszczêd-
no�æ materialnych nak³adów oraz nisko kwalifikowanej si³y roboczej, silna substytu-
cja w zakresie czynników wytwórczych, wzrost automatyzacji i robotyzacji operacji
produkcyjnych, zwiêkszenie intensywno�ci i wydajno�ci pracy nowoczesnych ma-
szyn i urz¹dzeñ11.

Dziêki dyfuzji technologii nastêpuje wyrównywanie siê (podnoszenie) zdolno�ci
technologicznych w przedsiêbiorstwach zlokalizowanych w ró¿nych krajach. Zjawisko
to okre�la siê rosn¹cym parytetem technologicznym. Tendencja do wyrównywania siê

11 Technology and Productivity. The Challenge for Economic Policy, praca zbiorowa, OECD, Paris 1991, s. 267.
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zdolno�ci technologicznych na poziomie krajów nazywana jest natomiast konwer-
gencj¹ technologii. Zjawisko to jednak¿e dotyczy g³ównie krajów o wysokim pozio-
mie rozwoju techniczno-ekonomicznego (g³ównie krajów Triady)12.

Wspó³czesny etap globalizacji ekonomicznej charakteryzuje miêdzy innymi zja-
wisko przy�pieszenia tworzenia, wykorzystania i transferu nowych technologii13. Po-
jawi³o siê pojêcie �technoglobalizmu� s³u¿¹ce okre�leniu procesu umiêdzynarodo-
wienia tworzenia i zastosowania technologii w ró¿nych czê�ciach �wiata.

Rozwój produkcji w filiach korporacji transnarodowych (KTN) wymaga zwiêk-
szonego przep³ywu technologii. Zasoby kapita³u technologicznego sta³y siê jednym
z g³ównych warunków nie tylko wzrostu efektywno�ci, ale przede wszystkim utrzy-
mania lub poprawy pozycji konkurencyjnej firmy. Wysokie techniki bardzo szybko
znajduj¹ zastosowanie na ca³ym �wiecie. Postêp w technikach informatycznych pro-
wadzi równie¿ do �kurczenia siê �wiata�; wydarzenia, informacje i idee s¹ natych-
miast przenoszone do wszystkich krajów. Istniej¹cy system transportu i komunikacji
równie¿ wp³ywa na dzisiejsz¹ gospodarkê �wiatow¹. Skala ludzkiej dzia³alno�ci po-
wiêksza siê dziêki rosn¹cej szybko�ci i efektywno�ci �rodków transportu.

Proces globalizacji, z jednej strony, wzmaga d¹¿enie do tworzenia i szybkiego
wykorzystania wysokiej techniki (high-tech), a z drugiej strony, postêp technologicz-
ny przy�piesza procesy globalizacji. Globalizacja wiedzy i technologii stworzy³y pod-
stawê nowego typu gospodarki � opartej na wiedzy (tzw. nowej gospodarki).

Globalizacja i zmiany techniczne s¹ ze sob¹ �ci�le sprzê¿one. D³ugofalowo dla
procesu globalizacji ma istotne znaczenie modernizacja gospodarek, a przede wszyst-
kim rozwój nowoczesnych ga³êzi produkcji oraz wzrost zasobów wysoko kwalifiko-
wanych kadr oraz nowych technologii, jednocze�nie jednak, pod presj¹ sta³ego zapo-
trzebowania na innowacje ze strony globalnie konkuruj¹cych przedsiêbiorstw, postêp
techniczny ulega przyspieszeniu14.

Zmianom technicznym oraz wzrostowi wydajno�ci produkcji towarzysz¹ zmiany
w wymaganiach odnosz¹cych siê do kwalifikacji. Tendencje do podnoszenia kwa-
lifikacji s¹ �ci�le zwi¹zane ze zmianami technicznymi. Przemys³y, w które zainwesto-
wano wiêcej �rodków w dzia³alno�æ badawcz¹ i które wykazuj¹ równie¿ wiêksz¹
innowacyjno�æ, pozyskuj¹ te¿ wiêcej potencja³u ludzkiego. Zmiany techniczne wi¹¿¹
siê równie¿ ze zmianami organizacyjnymi w innowacyjnych przedsiêbiorstwach i prze-
mys³ach. Nowe techniki, a zw³aszcza technologie informacyjne i komunikacyjne (in-
formation and communication technology), zmieniaj¹ specjalizacjê przedsiêbiorstw
i ich zwi¹zki z innymi firmami. Przedsiêbiorstwa reorganizuj¹ce swoje procesy pro-
dukcyjne czêsto przechodz¹ na zaawansowane technologie produkcji, a to poci¹ga za
sob¹ wprowadzenie zmian organizacyjnych, takich jak poziome struktury zarz¹dza-
nia, autonomia pracowników i dostawy w sam¹ porê (just in time).

12 A. Z a o r s k a, Ku globalizacji?..., op. cit., s. 26�27.
13 B. L i b e r s k a, Wspó³czesne procesy globalizacji �wiatowej, �Bank i Kredyt� 2000 (dodatek), nr 59, s. 5.
14 Z. W y s o k i ñ s k a, Konkurencyjno�æ w miêdzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN,
Warszawa�£ód� 2001, s. 60.
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Innowacje technologiczne obejmuj¹ zarówno nowe produkty, jak i procesy pro-
dukcyjne lub znacz¹ce zmiany technologiczne produktów i procesów produkcyjnych.
Innowacje s¹ wdro¿one, je¿eli zostan¹ wprowadzone na rynek (innowacje produkto-
we) albo u¿yte do procesów produkcyjnych (innowacje procesowe). Dotycz¹ wiêc
one ca³ego szeregu dzia³alno�ci naukowych, technologicznych, organizacyjnych, fi-
nansowych, a tak¿e handlowych.

Innowacje oraz badania i rozwój (B+R) s¹ istot¹ przewag w³asno�ciowych korporacji
transnarodowych, stanowi¹c równie¿ napêd do anga¿owania siê w miêdzynarodow¹ pro-
dukcjê. Z danych japoñskich i amerykañskich korporacji transnarodowych wynika, ¿e
znacz¹ca czê�æ wydatków na B+R jest podejmowana przez przedsiêbiorstwa macierzy-
ste u nich (home countries), a je¿eli jest lokowana za granic¹, to g³ównie w krajach wyso-
ko rozwiniêtych. Filie przedsiêbiorstw transnarodowych wydaj¹ o wiele mniej na B+R
g³ównie w porównaniu z wydatkami ponoszonymi na ten cel przez kraje, w których inwe-
stycje s¹ lokowane (host countries), ale nie odnosi siê to do Irlandii i Singapuru.

W ostatniej dekadzie zaznacza siê równie¿ podstawowa oraz rosn¹ca rola standar-
dów odnosz¹cych siê zarówno do rynku technologii, jak i do innowacji technologicz-
nych. Zwiêksza siê oddzia³ywanie na przedsiêbiorstwa ponadnarodowych instytucji
standaryzacyjnych, czyli kszta³tuj¹cych normy i standardy, w sferze przemys³ów dzia-
³aj¹cych w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Spe³nia-
nie przez firmy standardów miêdzynarodowych pozwala im utrzymaæ i powiêkszaæ
swoj¹ zdolno�æ do konkurowania na rynku globalnym, jest wiêc podstawowym wa-
runkiem osi¹gania trwa³ej konkurencyjno�ci (sustaining competitiveness).

Do najnowszych technologii kreuj¹cych popyt na innowacje oraz na B+R zalicza-
ne s¹ przede wszystkim: technologie genetyczne, energetyczne, materia³owe, infor-
macyjne oraz tzw. inteligentne. �Wi¹zki� nowych technologii mo¿na zagregowaæ w
piêciu podstawowych grupach: technologie informacyjne (w tym elektroniczne, in-
formatyczne i komunikacyjne), biotechnologie oraz technologie materia³owe, ener-
getyczne i kosmiczne.

5. Podsumowanie

Dziêki globalizacji producenci dzia³aj¹ na ró¿nych rynkach, a czynniki produkcji
s¹ ulokowane w wielu pañstwach. Wiedza nie jest ju¿ tworzona ani stosowana tylko
w jednym kraju, co wiêcej, postêpuj¹ca internacjonalizacja badañ i technologii przy-
spiesza globalizacjê gospodarki �wiatowej.

Zjawiska globalizacji wiedzy i technologii s¹ bardzo z³o¿one, a ich skutki niepew-
ne. Technoglobalizm obejmuje powiêkszenie integracji miêdzynarodowej w sferze
B+R i dzia³añ technologicznych, poszerzenie wspó³pracy miêdzynarodowej miêdzy
firmami z ró¿nych pañstw dziel¹cych siê know-how i miêdzy rz¹dami a instytucjami
akademickimi oraz wzrost zakresu wykorzystania innowacji w skali �wiatowej15.

15 Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 88.
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Dziêki procesowi globalizacji gospodarki �wiatowej dokonuje siê rozprzestrze-
nianie rewolucji technologicznej. Globalna eksploatacja technologii jest widoczna
we wzro�cie miêdzynarodowej wymiany towarów wysokiej techniki, która ro�nie
szybciej ni¿ wymiana innych dóbr. Skutkuje to dwojako: z jednej strony wzmaga
eksport i konkurencyjno�æ eksportuj¹cych firm i ca³ego sektora, z drugiej za� � han-
del miêdzynarodowy przyspiesza tworzenie i transfer innowacji. Handel jest sposo-
bem u¿ywania krajowych technologii na rynku �wiatowym. Powi¹zania miêdzy wzro-
stem handlu dobrami wysoko przetworzonymi (i zwi¹zany z tym wzrastaj¹cy udzia³
B+R w dzia³alno�ci innowacyjnej) a konieczno�ci¹ istnienia narodowych zdolno�ci
technologicznych powoduj¹ efekt sprzê¿enia zwrotnego: wewnêtrzne zdolno�ci tech-
nologiczne wp³ywaj¹ na eksport towarów wysokiej techniki, eksport ten z kolei wp³ywa
na lokaln¹ u¿yteczno�æ tych technologii.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e proces globalizacji z jednej strony wzmaga
d¹¿enia do tworzenia i szybkiego wykorzystania wysokiej techniki, natomiast z dru-
giej strony postêp technologiczny przy�piesza proces globalizacji.
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