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Turbulentność otoczenia a źródła pozyskiwania technologii

Streszczenie

Celem rozważań jest zidentyfikowanie wpływu tendencji określających tur-
bulentność otoczenia na źródła pozyskiwania technologii w przedsiębiorczości 
technologicznej. Do tego celu wykorzystano modelowanie dychotomiczne ze 
zmienną zależną typu probit. Artykuł ma charakter badawczy. 

Słowa kluczowe: zmienność otoczenia, turbulentność otoczenia, źródła pozyski-
wania technologii.
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Wstęp 

Ze względu na uwarunkowania transferu technologii w turbulentnym otoczeniu przedsię-
biorczość technologiczna stanowi interesujące wyzwanie badawcze w naukach o zarządza-
niu. W rozważaniach przyjęto za Ansoffem (1985, s. 58) definicję turbulentnego otoczenia, 
które wymaga ciągłego dostosowywania się i działania w warunkach schumpeterowskiej 
twórczej destrukcji (Schumpeter 1934). Turbulentność otoczenia jest czynnikiem determinu-
jącym zaangażowanie w procesy przekazywania i pozyskiwania technologii. Z badań przed-
stawionych w literaturze (Tylżanowski 2015, s. 100) wynika, że przewidywalność otocze-
nia pozytywnie wpływa na procesy odpłatnego i bezpłatnego transferu technologii. Celem 
rozważań jest zidentyfikowanie wpływu turbulentności otoczenia na źródła pozyskiwania 
technologii. Do tego celu wykorzystano modelowanie dychotomiczne ze zmienną zależną 
typu probit.

W pracy przeprowadzono badania wtórne, na podstawie różnorodnych dostępnych ma-
teriałów źródłowych, i empiryczne dotyczące wpływu turbulentności otoczenia na źródła 
pozyskiwania technologii. W tym przypadku przegląd literatury jest kluczowy, ponieważ 
odgrywa rolę:
 - poznawczą, służąc przedstawieniu turbulentności otoczenia i transferu technologii w ra-

mach różnych nurtów badawczych, 
 - potwierdzającą, służąc identyfikacji luk w badaniach i sprawdzeniu, czy przeprowadzone 

badania empiryczne osiągnęły zadowalające i/lub sprzeczne wyniki z badaniami prezen-
towanymi już w literaturze.
W pracy postawiono następujące pytanie badawcze: czy tendencje zidentyfikowane 

w turbulentność otoczenia mają istotny wpływ na źródła pozyskiwania technologii w przed-
siębiorczości technologicznej?
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Turbulentność otoczenia

Ansoff (1985, s. 58) prezentuje pogląd, że turbulencja otoczenia przedsiębiorstwa stale 
wzrasta i wyróżnia cztery zasadnicze tendencje ją określające: 
 - wzrost nowości zmiany – oznacza, że ważne wydarzenia w firmie coraz bardziej odbie-

gają od doświadczenia pracowników;
 - wzrost intensywności otoczenia – oznacza, że rozpoznanie i utrzymanie relacji między 

przedsiębiorstwem a jego partnerami wymaga intensyfikacji zaangażowania zasobów 
i uwagi kierownictwa;

 - wzrost szybkości zmian otoczenia − oznacza, że zmiany są szybkie i pojawiają się 
często, przez co przedsiębiorstwo musi się ciągle dostosowywać do zmieniających się 
warunków;

 - rosnąca złożoność otoczenia − oznacza, że wydarzenia stają się coraz mniej przewidy-
walne.
Haffer (2009, s. 48-49) utrzymuje definicję turbulentności otoczenia podaną przez Ansoffa 

podkreślając znaczenie każdej zidentyfikowanej przez niego tendencji.
Perechuda (2008, s. 20) w swoich rozważaniach podkreśla, że turbulentne otoczenie 

(czasami nazywane jako burzliwe) wymaga pewnej antycypacji sposobów reagowania or-
ganizacji, a jej uczestnicy muszą podejmować działania na podstawie szybkiego cyklu kre-
owania wiedzy lub też przez tworzenie nowej wiedzy. Kotler, Castoline (2009, s. 83-85) 
podkreślają, że obecne otoczenie charakteryzują fluktuacje i gwałtowne zmiany, nie dające 
się prognozować, które powodują wzrost ryzyka i niepewności w działaniu każdej organi-
zacji. Natomiast Sull (2009, s. 20) uważa, że turbulencja to miara częstotliwości nieprze-
widzialnych zmian, wpływających na zdolność przedsiębiorstw do kreowania i utrzymania 
wartości. 

Janasz i in. (2010, s. 152-153) uznają współczesne otoczenie za turbulentne (burzliwe), 
gdyż charakteryzuje się: 
 - złożonością − następuje wzrost liczby jego elementów i relacji między nimi;
 - szybkością zmian, związanych z wprowadzaniem większej liczby innowacji produkto-

wych, procesowych czy organizacyjnych;
 - intensywnością, gdyż następuje coraz większy stopień uzależnienia przedsiębiorstwa od 

otoczenia;
 - trudnościami w przewidywaniu stanów i determinant otoczenia;
 - wysokim stopniem ryzyka zachodzących procesów.

Masłyk-Musiał, Rakowska, Krajewska-Bińczyk (2012, s. 58) podkreślają, że otocze-
nie turbulentne, cechuje się tym, że zmiany są częste, mają charakter burzliwy, nieliniowy, 
a przez to trudny do przewidzenia jest ich przebieg. Zmiany w otoczeniu burzliwym coraz 
częściej mają cechy systemów chaotycznych, co oznacza, że zarówno charakter zmian, jak 
i ich skutki są trudne do przewidzenia.

Krupski (2011, s. 3-5) podaje, że typ otoczenia jest związany z szybkością reakcji i prze-
widywalnością zmian w środowisku biznesowym. W swoich badaniach pokazuje istnienie 
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ścisłej zależności: im otoczenie firm jest bardziej turbulentne, tym więcej z tych firm ma 
orientację zasobową zarządzania strategicznego. 

Rupik (2011, s. 36-45) podkreśla, że pożądaną cechą działania przedsiębiorstw w turbu-
lentnym otoczeniu jest skracanie czasu reakcji na zmiany i zwiększanie elastyczności. 

Podsumowując należy zwrócić uwagę, że istotną determinantą turbulentności otoczenia, 
na którą wszyscy zwracają uwagę są przyjęte przez Ansoffa (1985, s. 58) cztery tendencje 
dotyczące zachodzących zmian i je też przyjęto w dalszych badaniach.

Transfer technologii

Współcześnie o przewadze konkurencyjnej świadczą przede wszystkim nowe technolo-
gie. Wzrost znaczenia technologii wpływa na zaangażowanie w procesy ich transferu. W li-
teraturze można znaleźć wiele definicji tego procesu i determinant go charakteryzujących. 
Według Matusiak, Gulińskiego (2010, s. 7), najogólniej transfer technologii to przenoszenie 
wiedzy technicznej do praktyki gospodarczej. Santarek (2008, s. 8) uważa, że transfer tech-
nologii obejmuje wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji, głównie pomiędzy sektorem 
nauki i badań a sferą działalności produkcyjnej. Podmiotami współpracującymi w zakresie 
transferu technologii są w różnych układach: instytucje naukowo-badawcze, duże, średnie 
i małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. W zależności od pod-
miotów biorących udział w procesie transferu wyróżnia się dwa modele: poziomy oraz pio-
nowy (por. tabela 1). 

Tabela 1
Modele transferu technologii 

Transfer technologii

Model Pionowy (wertykalny) Poziomy (horyzontalny)

Uczestnicy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi 
a przedsiębiorstwami

między przedsiębiorstwami

Forma  - udzielenie licencji 
 - zamawianie przez przedsiębiorstwa projektów 

lub badań kontraktowych 

 - sprzedaż patentów, licencji czy know-how, 
 - współpraca przemysłowa, 
 - realizacja przedsięwzięć joint venture 
 -  świadczenie usług technicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.sciencenetwork.eu/czym-jest-transfer-technologii,20,20.html 
[dostęp: 30.01.2017].

Badania w tym zakresie oraz literatura wskazują, że procesy transferu technologii mają 
zróżnicowany charakter ze względu na (Tylżanowski 2015, s. 537-539; Wiśniewska 2009):
 - element transferu − może nim być wiedza w postaci produktów, usług, maszyn i urzą-

dzeń oraz patentów czy know-how;
 - różnorodność kanałów i mechanizmów transferu;
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 - jakość i liczbę zaangażowanych podmiotów; 
 - źródła finansowania;
 - proces dotyczy nie tylko przekazania, ale również procesu absorbcji przez poszczególne 

przedmioty uczestniczące w wymianie, np. sam zakup odpowiedniej technologii na moż-
liwie najlepszych warunkach nie daje gwarancji jej skutecznego wykorzystania i mimo 
poniesionych kosztów nie gwarantuje wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.
W procesie transferu technologii istotne znaczenie na zawsze źródło jej pozyskania. 

W literaturze wyróżniamy (Wiśniewska 2009; http://www.sciencenetwork.eu/czym-jest-
-transfer-technologii,20,20.html): 
 - źródła wewnętrzne – w ramach których prowadzone są prace badawczo-rozwojowe;
 - źródła zewnętrzne – w ramach których następuje przejęcie technologii opracowanej przez 

inne podmioty np. odtwarzanie, pozyskanie technologii ze źródeł ogólnie dostępnych, 
zlecenie B+R, strategiczne partnerstwo w zakresie B+R (Tylżanowski 2015);

 - źródła mieszane – w ramach których powyższe źródła łączą się oraz uzupełniają: zakup 
licencji, zakup praw własności, wspólne przedsięwzięcie (joint venture) z dostawcą tech-
nologii, przejęcie firmy wraz z technologią.
Transfer technologii może przybierać zarówno formę pasywną – gdy przedsiębiorstwo 

pozyskuje technologię ze źródeł zewnętrznych, nie prowadzi własnych prac badawczo-roz-
wojowych, jak i aktywną, gdy intensyfikuje prace B+R (Głodek, Gołębiowski 2006, s. 56). 

Podsumowując, transfer technologii to w szerokim rozumieniu proces przeniesienia wy-
ników badań naukowych do praktyki gospodarczej celem ich praktycznego zastosowania. 
W zależności od źródła pozyskania technologii przedsiębiorstwo może wybierać spośród 
wielu metod transferu technologii. W literaturze przedmiotu zarysowuje się luka związana 
z brakiem badań empirycznych dotyczących determinant wyboru źródeł transferu techno-
logii.

Metodyka badań 

W celu odpowiedzi na postawione pytanie badawcze wykorzystano dane zebrane pod-
czas badań realizowanych przez pracowników Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej 
w 2016 roku. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na 304-elementowej próbie ce-
lowej. W wyborze zastosowano następujące kryteria: 
 - firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 - odpowiedni udział (%) firm z określonego PKD,
 - pytanie weryfikujące, które stosują w swojej działalności nowe rozwiązania techniczne 

(w tym również materiałowe i z zakresu ICT), będące wynikiem własnych prac B+R lub 
korzystają z rozwiązań opracowanych przez inne jednostki (uczelnie i instytuty nauko-
we, jednostki badawczo-rozwojowe itp.) lub pomysły osób fizycznych.
W doborze respondentów firma badawcza korzystała z swoich wewnętrznych baz da-

nych; efektywnie około co 14 rekord, kończył się wywiadem. Wylosowano 4200 firm, czyli 
zwrotność w badaniach wyniosła około 7,14%.
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W celu wskazania wpływu turbulentności otoczenia na źródło pozyskania technologii 
w przedsiębiorczości technologicznej wykorzystano specyficzny rodzaj regresji logistycz-
nej, a mianowicie regresję probitową – jedną z metod używaną w przypadku, gdy zmienne 
objaśniana i objaśniająca są mierzone na skali dychotomicznej (Kleinbaum, Klein 2002). 
Regresja probitowa pozwoliła na obliczenie szansy wystąpienia determinanty obliczanej 
jako stosunek liczby sukcesów do liczby porażek.

W modelowaniu probitowym parametry szacuje się metodą największej wiarygodności, 
poszukując wartości parametrów maksymalizujących wiarygodność próby, na podstawie 
której estymuje się model. Miarą wiarygodności jest wyrażenie -2lnL, gdzie L − oznacza 
funkcję wiarygodności. Dla doskonałego modelu, którego wiarygodność wynosi 1, wyra-
żenie -2lnL=0. Poprawność modelu oceniana jest za pomocą statystyki chi-kwadrat Walda, 
a duża wartość statystyki wskazuje na jego istotność różnicy między aktualnym modelem 
a modelem tylko z wyrazem wolnym. Weryfikacja istotności poszczególnych parametrów 
przeprowadzana jest przy użyciu statystyki t-Studenta. Dodatnia wartość parametru przy 
analizowanym czynniku oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia wewnętrznego 
źródła pozyskania technologii jest większe w grupie przedsiębiorstw, których dotyczy dany 
czynnik niż w pozostałej grupie podmiotów łącznie. Ujemna wartość parametru przy ana-
lizowanym czynniku oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia wewnętrznego źródła 
pozyskania technologii jest mniejsze w grupie przedsiębiorstw, których dotyczy dany czyn-
nik niż w pozostałej grupie podmiotów łącznie. 

Wyniki badań 

W badaniach czynników determinujących współpracę przedsiębiorczości technologicz-
nej z ośrodkami wsparcia wzięły udział 304 firmy z sektora MSP stosujące w swojej dzia-
łalności nowe rozwiązania techniczne będące wynikiem własnych prac badawczo-rozwojo-
wych lub rozwiązań opracowanych przez inne jednostki. 

Tabela 2
Struktura badanych firm ze względu na tendencje w turbulentności otoczenia 

Turbulentność otoczenia Liczba firm Udział (w %)

Wzrost nowości zmiany 168 55,26
Wzrost intensywności otoczenia 221 72,70
Wzrost szybkości zmian otoczenia 198 65,13
Rosnąca złożoność otoczenia 204 67,11

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane przez Ansoffa (1985) tendencje wyznaczające turbu-
lentność otoczenia, to:
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 - aż 55,26% badanych firm uważa, że źródła pozyskania technologii w przedsiębiorczości 
technologicznej determinuje wzrost nowości zmiany;

 - 72,70% badanych uważa, że źródła pozyskania technologii w przedsiębiorczości techno-
logicznej determinuje wzrost intensywności otoczenia;

 - 65,13% badanych uważa, że źródła pozyskania technologii w przedsiębiorczości techno-
logicznej determinuje wzrost szybkości zmian otoczenia;

 - 67,11% badanych uważa, że na źródła pozyskania technologii w przedsiębiorczości tech-
nologicznej wpływa rosnąca złożoność otoczenia.

Tabela 3
Źródła pozyskania technologii  

Źródła pozyskania technologii Liczba %

Firma sama wytwarza technologie 150 49,34
Firma pozyskuje technologie na zewnątrz w tym: 154 50,66
Firma współpracuje z uczelniami wyższymi/jednostkami badawczo-
-rozwojowymi lub innymi jednostkami zaplecza naukowo-badawczego 
w celu pozyskania technologii 19 6,25
Firma współpracuje z ośrodkami wspierania małych i średnich przed-
siębiorstw, ośrodkami transferu technologii w celu pozyskania techno-
logii 7 2,30
Firma pozyskuje technologie od liderów w branży 19 6,25
Firma pozyskuje technologie od małych lub średnich przedsiębiorstw 27 8,88
Firma współpracuje z innymi przedsiębiorstwami w celu pozyskania 
technologii 15 4,93
Firma kupuje technologię 62 20,39
Inne 5 1,64

Źródło: jak w tabeli 2.

Warto zwrócić uwagę, że wśród badanych firm aż 49,34% stosuje wewnętrzne źródła 
pozyskiwania technologii, a 50,66% zewnętrzne źródła pozyskiwania technologii, w których 
najistotniejszy, bo stanowiący około 40%, jest zakup technologii. W badaniach, w odróżnie-
niu od przedstawionej teorii, nie wyróżniono mieszanych źródeł pozyskiwania technologii, 
co wynika z nieprecyzyjności kwestionariusza badawczego, gdyż nie pogłębiono pytania 
i pozwolono na wybór tylko jednego źródła pozyskania technologii.

Z przedstawionych w tabeli 4 modeli widać, że na wystąpienie źródła pozyskania tech-
nologii, wewnętrznego lub zewnętrznego, istotnie wpływa wzrost nowości zmiany oraz 
wzrost szybkości zmian otoczenia. Identyfikacja tendencji złożoności oraz intensywności 
otoczenia w grupie badanych respondentów nie ma istotnego statystycznie wpływu na 
źródło pozyskania technologii. W przedsiębiorstwach identyfikujących tendencję nowości 
zmiany, szanse na wystąpienie wewnętrznego źródła technologii rosną ponad 2,11-krot-
nie. 1,8-krotnie rosną szanse na wystąpienie wewnętrznego źródła technologii w przed-
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siębiorstwach identyfikujących tendencję szybkości zmian otoczenia. Zidentyfikowany 
wpływ w obu przypadkach jest pozytywny. Wniosek z tego, że turbulentność otoczenia 
wynikająca ze wzrostu nowości zmian oraz szybkości otoczenia przyczynia się do we-
wnętrznego pozyskania technologii, co skutkuje zintensyfikowaniem prowadzonych prac 
B+R oraz zwiększeniem szans na ich komercjalizację czy przekazanie, a tym samym na 
wzrost konkurencyjności. 

Tabela 4
Model probitowy − wpływ turbulentności otoczenia na źródła pozyskiwania 
technologii (y=1- występuje wewnętrzne źródło pozyskiwania technologii)

Tendencje w turbulentności otoczenia (x) Źródła pozyskiwania technologii (y)

Wzrost nowości zmiany
y=0,748 x -0,387

λ2=10,335 p=0,0013
OR1=2,113 OR0=0,679

Wzrost intensywności otoczenia λ2=2,428 p=0,1119

Wzrost szybkości zmian otoczenia
y=0,626 x-0,382

λ2=6,659 p=0,0098
OR1=1,869 OR0=0,683

Rosnąca złożoność otoczenia λ2=3,504 p=0,0612

λ2 – wartość statystyki chi-kwadrat dla oszacowanego modelu, p- istotność oszacowanego modelu, OR1 iloraz szansy 
dla wystąpienia źródła pozyskania technologii w przypadku zajścia badanego czynnika, OR0 iloraz szansy dla wystą-
pienia źródła pozyskania technologii w przypadku niezajścia badanego czynnika.
Źródło: jak w tabeli 2.

Podsumowanie 

Coraz trudniejsze oraz bardziej kosztowne sprostanie wymaganiom technologicznym 
współczesnego świata spowodowało rozwój przedsiębiorczości technologicznej. Posiadane 
przez tego typu przedsiębiorstwa zasoby technologiczne pochodzą z wewnętrznych lub ze-
wnętrznych źródeł transferu. Ważnym elementem jest zidentyfikowanie czynników decydu-
jących o wykorzystaniu wewnętrznego potencjału firmy lub ukierunkowaniu poszukiwania 
na zewnętrzne źródła transferu konkurencyjnych technologii.

W ramach badań empirycznych częściowo potwierdzono zidentyfikowaną w teorii pra-
widłowość, że turbulentność otoczenia istotnie wpływa na wybór źródeł pozyskania techno-
logii. Badania nie potwierdziły tej zależności dla dwóch zidentyfikowanych przez Ansoffa 
(1995) tendencji dotyczących złożoności oraz intensywności otoczenia. Zatem odpowiada-
jąc na postawione pytanie badawcze możemy zauważyć, że identyfikacja tendencji związa-
nych z nowością zmian oraz szybkością otoczenia istotnie pozytywnie wpływa na pozyska-
nie technologii z wewnętrznego źródła, czyli intensyfikuje wytwarzanie technologii. 

Uzyskane wyniki inspirują do dalszych pogłębionych rozważań w obszarze czynników 
identyfikujących źródła pozyskiwania technologii. 
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Ograniczeniem w przedstawionych rozważaniach jest zbiór danych, czyli opinie respon-
dentów, które z natury rzeczy mają subiektywny charakter, tzn. tendencje turbulentności 
mierzono przez pryzmat subiektywnego postrzegania menadżera pozyskującego technolo-
gię. Wykorzystane modele probitowe zbudowano na niereprezentatywnej próbie.
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Environment Turbulence and Source Technology

Summary

The issue of this article is topical and important. Until now, there was no de-
tailed empirical analysis of the impact of source of technology transfer on trends 
defining turbulence in the business environment. The study used econometric mod-
elling with the dichotomous dependent variable of the probit type. This is a research 
paper. 

Key words: volatility environment, turbulence in the business environment, sourc-
es of technology.

JEL codes: M14, A32, G32

Турбулентность окружающей среды и источники приобретения 
технологий

Резюме

Цель представляемых рассуждений – выявить влияние тенденций, опре-
деляющих турбулентность окружающей среды, на источники приобретения 
технологий в технологическом предпринимательстве. С этой целью будет ис-
пользовано дихотомное моделирование с зависимой переменной типа пробит-
регрессии. Работа имеет характер исследовательской статьи. 

Ключевые слова: изменчивость окружающей среды, турбулентность окру-
жающей среды, источники приобретения технологий.
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