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streszczenie

Chińskie władze od kilku lat starają się uniezależnić gospodarkę od cięż-
kiego przemysłu niskiej jakości i przejść na wzrost napędzany nowoczesnymi 
technologiami. Zanim jednak do tego doszło, Chiny przez lata korzystały 
z  technologii importowanych. W artykule poruszono dwie kwestie: wpływ 
korporacji transnarodowych na rozwój technologiczny gospodarki chińskiej 
oraz reformy systemu instytucji i oddziaływanie na tempo napływu i efek-
tywność technologii transferowanych do Chin.

Słowa kluczowe: gospodarka oparta na technologii, transfer technologii, 
innowacje.

Kody JEL: E22, O33, O34

wstęp
Współczesne uwarunkowania gospodarcze oraz rewolucja technologiczna 

ostatnich dziesięcioleci wpływają na wzrost współzależności gospodarczych 
między krajami i regionami świata. Technologia i  innowacje technologiczne 
sprzyjając globalizacji, jak również wpływając na zmiany w charakterze i struk-
turze światowej produkcji, przyspieszają procesy znoszenia barier w  handlu 
międzynarodowym. Państwa przyciągają bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
(BIZ), co składa się na politykę wobec BIZ, w której zdecydowanie przeważają 
środki przyciągania i  korzystania (Zimny 2017). Warto zauważyć, że tylko 
wąska grupa krajów rozwiniętych generuje kluczowe technologie: już w pierw-
szym piętnastoleciu XXI wieku dziewięć państw1 generowało około 80% świa-
towych wydatków na badania i rozwój. Naturalną konsekwencją takiego stanu 
rzeczy jest, że dla większości krajów rozwijających się zagraniczne technologie 
stanowią główny czynnik wzrostu produktywności. W tym kontekście mianem 
transferu technologii określa się proces, którego efektem jest zarówno wdroże-

1 Państwa generujące ponad 80% światowych wydatków w obszar badań i rozwoju to: Stany Zjednoczo-
ne, Chiny, Japonia, Niemcy, Republika Korei, Indie, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Brazylia. Nie 
jest to równoznaczne z udziałem wydatków w badania i rozwój w PKB kraju – tutaj przodują Korea 
Południowa, Izrael, Finlandia, Szwecja i Japonia. Z punktu widzenia udziału wydatków na badania 
i rozwój per capita liderami na świecie są: Singapur, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Republika Korei, 
Szwecja i Dania (Kaczmarczyk 2016).
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nie, jak i rozprzestrzenianie technologii w nowym otoczeniu gospodarczym. 
Często w literaturze przedmiotu transfer technologii utożsamiany jest z upo-
wszechnianiem innowacji: nie oznacza on działalności innowacyjnej, ale jest 
jedną z jej determinant. Technologia rozumiana jest zatem jako stan wiedzy 
o metodach produkcji, zaś innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i są 
rezultatem rynkowego wdrożenia nowej wiedzy, czyli kluczowego czynnika 
wpływającego na wielkość i strukturę produkcji, decydującego o przewagach 
konkurencyjnych gospodarek. Innowacja powstała na bazie transferowanej wie-
dzy i wpływa na poziom technologiczny kraju, a co za tym idzie jakość i tempo 
kreowania nowej wiedzy. Nie musi mieć i często nie ma charakteru absolutnej 
nowości. Transfer technologii możliwy jest w warunkach luki technologicznej, 
czyli wtedy gdy partner zagraniczny dysponuje bardziej zaawansowanymi 
technologiami niż krajowy. Zaabsorbowana technologia umożliwia mniej roz-
winiętym partnerom tworzenie innowacji o charakterze przyrostowym oraz 
wpływa na jakość kapitału ludzkiego, który jest generatorem nowej wiedzy. 
Warto jednak zauważyć, że różnice w poziomach technologicznych partnerów 
nie mogą uniemożliwiać efektywnej absorpcji transferowanej wiedzy (Cibo-
rowski 2004; Roszkowska 2014).

W  literaturze przedmiotu są dostępne badania dotyczące pozytywnego 
wpływu transferu technologii na gospodarkę Chin. Badania te opierają się 
przede wszystkim na mechanizmach transferu technologii związanej z trans-
ferem zagranicznej własności technologicznej bazującej na inwestycjach kor-
poracji międzynarodowych na terenie Chin. Z  badań tych wynika, że bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne dokonywane w  sprzyjających warunkach 
gospodarczych zarówno zwiększają produktywność przedsiębiorstw, jak 
i  przyczyniają się do wzrostu gospodarczego obszaru, na którym ma miej-
sce inwestycja (Hu i in. 2005; Chuang, Hsu 2004; Felmingham, Zhang 2002; 
Jefferson, Su 2006; Keller 2010; Jiang i in. 2018). Zwraca się również uwagę, iż 
BIZ skupione w specjalnych strefach ekonomicznych w Chinach dają tzw. ze-
wnętrzne efekty sieciowe, dzięki którym dyfuzja wiedzy ma wpływ również na 
przedsiębiorstwa niebędące bezpośrednim odbiorcą inwestycji zagranicznych.

Mając powyższe na uwadze, w artykule dokonano próby oceny efektyw-
ności międzynarodowego transferu technologii w gospodarce chińskiej. Efek-
tywność transferu technologii rozumiana jest jako oddziaływanie transferu 
technologii na poziom innowacyjności gospodarki. Rozważono następujące 
zagadnienia:
– w  jaki sposób korporacje transnarodowe oraz struktura dokonywanych 

przez nie inwestycji wpłynęły na charakter transferu technologii i poziom 
innowacyjności gospodarki chińskiej;

– w jaki sposób reformy systemu instytucji formalnych zdeterminowały tempo 
napływu i efektywność transferowanych technologii.
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wpływ korporacji transnarodowych na charakter transferu 
technologii do chin

Z definicji wynikającej z literatury przedmiotu, korporacja transnarodowa 
to przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w kilku krajach i po-
siadająca swoje filie albo oddziały zagraniczne zależne od firmy macierzystej. 
Początków ekspansji korporacji transnarodowych należy upatrywać w  wy-
korzystaniu możliwości masowej produkcji na bazie zmian technologicznych 
oraz związanej z nią intensyfikacji powiązań kapitałowych przez uruchamianie 
BIZ. W ciągu pół wieku ogólna liczba korporacji transnarodowych na świecie 
wzrosła piętnastokrotnie: z 7 tys. podmiotów w 1969 roku, do ponad 100 tys. 
w 2015 roku (Rosińska-Bukowska 2015). W literaturze przedmiotu potwier-
dzenie znajduje teza o kluczowej roli korporacji transnarodowych w procesie 
międzynarodowego transferu technologii.

Rynek chiński w ostatnich czterdziestu latach charakteryzuje się zarówno 
stopniowym wzrostem wartości transakcji dokonywanych przez korporacje 
transnarodowe, jak i zmianami w strukturze tych inwestycji. Chiny są obecnie 
drugim, po Stanach Zjednoczonych, odbiorcą BIZ na świecie. Należy przy tym 
zaznaczyć, że ten odbiór nie jest konsumowany w ten sam sposób i na tych sa-
mych zasadach. Udział Chin w globalnej absorpcji inwestycji zagranicznych na 
początku lat 80. był niewielki (poniżej 0,5%). W 2017 r. według danych Banku 
Światowego, 9,03% globalnych inwestycji klasyfikowanych jako BIZ uloko-
wanych zostało w Chinach. Udział procentowy Chin jako odbiorcy BIZ rósł 
dynamicznie do końca XX wieku, przy czym rekordowy był 1994 rok, kiedy 
do Chin trafiło 13,97% BIZ światowych, na kwotę 33,78 mld dolarów z ponad 
241,85  mld  dolarów inwestycji ogólnoświatowych. Na początku XXI  wieku 
nastąpiło zauważalne spowolnienie. W 2007 roku zaobserwowano ponowny 
wzrost BIZ (por. wykres 1). BIZ zrealizowane w Chinach w 2010 roku zostały 
dokonane w  ramach 27  406 inwestycji, w  2011 roku – 27  712, w  2012  roku 
– 24 925, w 2013 roku– 22 773, w 2014 roku – 23 778, w 2016 roku – 25 740, 
w 2017 roku– 35 652 (Santander Trade 2018; MOC 2018). W literaturze ekono-
micznej znaleźć można potwierdzenie pozytywnego wpływu BIZ na wzrost 
gospodarczy. Podkreśla się również, że Chiny są obecnie na etapie inwestycji, 
te zaś mają pozytywny wpływ na wzrost i strukturę zatrudnienia (He 2018).

W ostatnich latach, można zaobserwować, że najpopularniejszymi formami 
współpracy międzynarodowej w Chinach są (Roszkowska 2014): 
– współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie wydobycia surowców,
– handel kompensacyjny (compensation trade), 
– przetwórstwo,
– montaż importowanych komponentów (assembling),
– międzynarodowy leasing maszyn i urządzeń,
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– współpraca inwestycyjna w  formie partnerstwa publiczno - prywatnego, 
w której rząd zleca prywatnym podmiotom określony projekt infrastruk-
turalny (build, operate, transfer – BOT).
Struktura sektorowa dokonywanych BIZ pozwala na określenie zaawanso-

wania technologicznego transferowanych zasobów, a zatem również ich poten-
cjalny wpływ na innowacyjność gospodarki. W latach 90. XX wieku większość 
inwestycji dokonywanych w Chinach skupiała się w sektorze przemysłowym 
– powstawały fabryki, specjalizujące się w prostych pracach montażowych lub 
wytwórczych (na ok. 37 tys. projektów realizowanych w ramach BIZ w Chinach 
w 1995 roku, 27 tys. dotyczyło sektora przemysłowego). Znacząca zmiana struk-
tur napływających do Chin BIZ nastąpiła w drugim dziesięcioleciu XXI wieku: 
zmniejszyła się liczba inwestycji w sektorze przemysłowym na rzecz sektora 
przetwórczego oraz w  obszarach związanych z  transmisją informacji, usłu-
gami komputerowymi i tworzeniem oprogramowania (por. wykres 2). Warto 
również zwrócić uwagę na wzrost inwestycji w obszarze badań i rozwoju: z 275 
projektów w roku 1995 roku za kwotę 277 mln dolarów, inwestycje w 2012 roku 
wzrosły do 1287 projektów o wartości ponad 3,1 mld dolarów. Przemysł prze-
twórczy w Chinach w dużej mierze jest jeszcze oparty na technologiach impor-
towanych. Według danych przytaczanych przez Chińską Federację Przemysłu 
Maszynowego (China Machinery Industry Federation), około 57% produktów 
chińskiego przemysłu maszynowego w  2005  roku było produkowanych na 
bazie zagranicznych technologii (Liu i in. 2012). Technologia pozyskana w ten 
sposób przez przedsiębiorstwa może zostać szybko wykorzystana w lokalnych 
systemach produkcyjnych i systemach zarządzania, co znacznie zwiększa po-
ziom technologiczny i konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw.

Struktura pochodzenia podmiotów dokonujących inwestycji w Chinach, 
umożliwia określenie głównych partnerów technologicznych kraju. Można 
zauważyć, że w ostatnim dziesięcioleciu aktywność inwestycyjna podmiotów 
według kraju pochodzenia utrzymywała się na bardzo podobnym poziomie. 
Około 65% dokonanych w  tym czasie inwestycji pochodziło z  Hongkongu. 
Udział Stanów Zjednoczonych, będących największym inwestorem na świecie, 
wynosił niecałe 10% na początku XXI wieku, a pod koniec drugiej dekady – 
spadł do poziomu około 2-3%. Na podobnym poziomie ok. 2% kształtowały 
się inwestycje z sąsiadującej Japonii i Tajwanu. Inwestycje z Korei Południo-
wej w ostatnim piętnastoleciu charakteryzuje stabilny wzrost (od ok. 2% na 
początku wieku do 4% w 2016 roku). Spośród krajów europejskich największy 
wolumen inwestycji do Chin trafił z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Ho-
landii i Luksemburga (ok. 6%).
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Wykres 1. Wartość BIZ w Chinach w porównaniu z BIZ na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Bank (2018).

Wykres 2. Wartość BIZ w Chinach wybranych sektorach w latach 2000-2016 (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: National Bureau of Statistics of China (2018).

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na Hongkong, położony w delcie rze-
ki Perłowej, nazywany bramą do Chin lub chińskim oknem na świat. Jest to 
ogromny port przeładunkowy, określany mianem bogatej enklawy miejskiej 
o bardzo szerokiej autonomii, tzw. specjalnego regionu autonomicznego. Przy-
czyną zaangażowania inwestycyjnego podmiotów pochodzących z Hongkongu 
w Chinach, jest poza położeniem i systemem instytucjonalnym, zamieszkująca 
go licznie chińska diaspora. Szacuje się, że około 40% całego handlu zagranicz-
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nego Chin jest prowadzona przez Hongkong. Większość reeksportu Hongkon-
gu jest pochodzenia chińskiego. Już pod koniec 2000 roku wśród ponad 364 tys. 
zagranicznych projektów realizowanych w Chinach kontynentalnych aż 53% 
było związanych z Hongkongiem, zaś w 2016 roku – ok. 65% (por. wykres 3).

Wykres 3. Kraje pochodzenia BIZ w Chinach według wartości inwestycji (2016 r.)

Źródło: jak w wykresie 2.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne uznawane są w literaturze przedmiotu 
za najbardziej zaawansowaną formę międzynarodowej współpracy produk-
cyjnej, a zarazem najbardziej efektywny kanał transferu technologii między 
krajami o różnym stopniu rozwoju, a co za tym idzie skuteczną formę wpro-
wadzania innowacji technologicznych na rynek (Almeida, Fernandes 2006). 
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyj-
mującego zależy od jego wielkości, określanej zazwyczaj przez wielkość PKB 
oraz liczbę ludności, ale także od wielkości majątku narodowego. Ta ostatnia 
kwestia, która zależy także od wielkości strumienia dopływu BIZ oraz długo-
ści okresu, w jakim on następuje, nie jest zwykle przedmiotem rozważań ze 
względu na brak odpowiednich danych. Raz rozpoczęty strumień dopływu BIZ 
trwa zazwyczaj dość długo, gdyż wcześniej podjęte przedsięwzięcia wypraco-
wują zazwyczaj zyski. Należy jednak pamiętać, na co wskazują doświadczenia 
wielu krajów, że kapitał zagraniczny jest czuły na zmiany polityczne, zmiany 
regulacji gospodarczych i wahania koniunktury. W rezultacie dość łatwo może 
nastąpić zahamowanie jego dopływu, a nawet odpływ z kraju przyjmującego 
(Dorosz 2018). BIZ zyskały na znaczeniu pod koniec lat 70. XX wieku, stając się 
sposobem na pozyskanie nowych rynków zbytu oraz zwiększenie możliwości 
produkcyjnych. M. Hobday (1994), jako główne mechanizmy wykorzysty-
wane przez firmy do pozyskiwania technologii w latach 80. przez takie kraje 
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jak Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, wskazał produkcję oryginalnego 
wyposażenia, zaś w  Singapurze za najważniejszy mechanizm uznał właśnie 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Wydaje się, że Chiny podążają podob-
ną drogą, ale droga ta jest starannie planowana i zdecydowanie szybsza niż 
w  przypadku powyższych krajów. Podczas gdy na początku lat 90. chińska 
współpraca z podmiotami zagranicznymi polegała przede wszystkim na wspól-
nej realizacji projektów oraz na konsultacjach oraz doradztwie biznesowym 
i  technologicznym, w  chwili obecnej inwestycje dominują w  sektorze prze-
twórczym. Wzrasta również znacząco atrakcyjność inwestycyjna innych sek-
torów chińskiej gospodarki, w szczególności przemysłu informatycznego oraz 
działalności badawczo-rozwojowej (por. wykres 2). Pozwala to Chińczykom na 
aktywne przyswajanie i lokalną implementację nowoczesnych technologii, przy 
jednoczesnym dostępie do środków finansowych. Umożliwia też postęp i kreuje 
możliwość analizy rynków zbytu nie tylko z zakresu wiedzy technologicznej, 
ale również z szeroko pojętego zakresu uwarunkowań prawnych, społecznych 
i kulturowych rynków współpracujących z chińskimi producentami. Wydaje 
się, że tę szansę chińskie przedsiębiorstwa wykorzystują coraz lepiej. Potwier-
dzają to coraz liczniejsze przykłady przedsiębiorstw z sukcesem rozwijających 
się na rynkach międzynarodowych: Huaweii, Lenovo, Tencent, Xiomi (branża 
nowych technologii), Alibaba (e-commerce), CATL (baterie do pojazdów elek-
trycznych), PetroChina (branża petrochemiczna), Bank of China, IBC (sektor 
finansowy). Zgodnie z teorią ścieżki inwestycyjno-rozwojowej J. H. Dunninga 
(Dunning, Narula 1996), oznacza to przejście Chin do kolejnego etapu rozwoju 
gospodarczego, w którym ma miejsce ekspansja chińskich korporacji na arenie 
międzynarodowej.

transfer technologii kanałem handlowym
Mówiąc o sukcesach chińskich przedsiębiorstw, szczególnie tych z obsza-

ru wysokich technologii, warto przyjrzeć się importowi maszyn, urządzeń 
i sprzętu transportowego obejmującego produkty wysokiej techniki do Chin 
(por. wykres 4). Import mniej widoczny na szczeblu całej gospodarki narodowej 
ma znaczenie na poziomie mikroekonomicznym – przedsiębiorstw. Import 
urządzeń technologicznych pozwala przedsiębiorstwom zapoznać się z tech-
nologiami zawartymi w importowanych produktach, co ułatwia prace oparte 
na inżynierii odwrotnej. Z drugiej strony, możliwość współpracy z partnerami 
zewnętrznymi pozwala uczyć się rozwiązań technologicznych oraz organizacyj-
nych, i je przejmować. Potwierdzają to m.in. badania firm w krajach rozwijają-
cych się przeprowadzone przez Knella (2006). Import ten sprzyja nadrabianiu 
luki technologicznej w krajach rozwijających się, a co za tym idzie – prowadzi 
do szybszego wzrostu gospodarczego. Szacuje się również, że zarówno importe-
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rzy, jak i eksporterzy są o 4,3-7,3% bardziej skłonni do prowadzenia działalno-
ści innowacyjnej niż firmy działające na rynku lokalnym (Pelz, Munson 1982).

Z punktu widzenia analizy międzynarodowego transferu technologii i jego 
wpływu na innowacyjność gospodarki przyjmującej, istotna jest nie sama wiel-
kość importu i jego struktura geograficzna, ale przede wszystkim jego struktu-
ra jakościowa. W tym kontekście w literaturze ekonomicznej szczególną zwraca 
się uwagę na grupę produktów maszyn, urządzeń i  sprzętu transportowego 
zawierającą produkty wysokotechnologiczne. Grupa ta stanowiła w 2007 roku, 
43,2% wartości importu do Chin. W latach 2003-2007 charakteryzowała się 
średnio 21% rocznym tempem wzrostu. Chiny importują głównie technologie 
zmaterializowane z Japonii, wartość importu tych towarów wyniosła prawie 
90 mld dolarów w 2011 roku (dla porównania w 2006 roku było to ok. 50 mld 
dolarów). Istotnymi partnerami technologicznymi Chin w 2011 oku były Korea 
Południowa, z wartością eksportu produktów technologicznych na poziomie 
50 mld dolarów, Niemcy – 65 mld dolarów, Stany Zjednoczone – 30 mld dola-
rów. Warto zauważyć, że największy udział we wzroście wartości importu przy-
pisać można produktom przemysłu maszynowego i transportowego. W latach 
2003-2008 wielkość bilansu handlowego tej grupy produktów wzrosła z małego 
deficytu do nadwyżki w wysokości 231 mld dolarów, co stanowi około 80% 
całej nadwyżki handlu towarami. Wartości importu tej grupy produktów rosła 
szczególnie dynamicznie po 2000 roku, kiedy wynosiła nieco ponad 90 mld do-
larów, zaś w 2012 roku wzrosła do ponad 652 mld dolarów (Roszkowska 2013).

Wykres 4. Wartość importu maszyn i urządzeń do Chin w latach 1980-2016 (SICT 7, 
w mld USD)

Źródło: jak w wykresie 2.
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Efektem importu technologii, widocznym na przykładzie Chin, jest substy-
tucja importu, czyli zastępowanie go towarami i usługami lokalnymi. Z czasem 
wdrożenie technologii, co również obserwujemy obecnie w przypadku ChRL, 
skutkuje podniesieniem jakości krajowych produktów, a przez to zwiększeniem 
eksportu nowo powstałych produktów. Przykładem tego procesu są współcze-
sne chińskie przedsiębiorstwa technologiczne z sukcesami eksportujące swoje 
produkty na rynki światowe.

Niezwykle trudno jest mówić w sposób jednoznaczny i skrupulatny o BIZ 
w  Chinach, ze względu na to, że znaczna część chińskich przepływów ze-
wnętrznych przechodzi przez rynki offshoringowe. Przykładowo, w  latach 
2010–2014, 70% wewnętrznego przepływu chińskich BIZ pochodziło z (albo 
dokonywane były przez) Hongkongu i brytyjskich wysp na Morzu Karaibskim, 
a 66% zewnętrznych przepływów chińskiego kapitału odbywało się również 
tymi drogami (China Commerce Yearbook 2015).

zmiany ustawodawcze w chinach i ich wpływ na transfer 
technologii

Za jedną z istotnych determinant sukcesu gospodarczego Chin uznaje się 
liberalizację gospodarki i  handlu, które ułatwiły wykorzystanie możliwości 
związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego rynku światowego. Ograni-
czenia handlu w Chinach wynikały przede wszystkim z wysokiego poziomu 
stawek celnych, barier pozataryfowych oraz korupcji w służbach celnych, które 
udało się w Chinach w ostatnich latach istotnie zmniejszyć. Dopasowywanie 
stawek celnych do wymogów międzynarodowych wynikało z  konieczności 
dostosowywania się do standardów GATT, a później – WTO. W latach 1990-
2006, średnia ważona stawka celna została obniżona z 41% do 5%.

Poza instrumentami taryfowymi, dostęp do chińskiego rynku blokowa-
ny był przez instrumenty pozataryfowe (subsydia eksportowe, ograniczenia 
ilościowe, biurokracja, słaba ochrona własności intelektualnej, wymogi co do 
oznakowania towarów i ich opakowania, protekcjonizm i subwencje państwa 
dla wybranych przedsiębiorstw i branż). Do okresu otwarcia gospodarczego, 
również prawo postrzegane było w Chinach jako instrument wykorzystywa-
ny w celu ochrony własnych interesów. Przemiany w Chinach rozpoczęły się 
w 1978 roku, kiedy to oficjalnie zostały rozpoczęte reformy (gaige) i otwarcie 
kraju na świat (kaifang). Wśród najważniejszych ustaw, które wpłynęły na 
funkcjonowanie systemu gospodarczego Chin wskazać należy m.in. Usta-
wę o zakładaniu spółek z udziałem kapitału zagranicznego (1979 r.), Ustawę 
o kontraktach handlowych (1981), Prawo znaków towarowych (1982 r.), Prawo 
patentowe (1984 r.), Ustawę o ochronie środowiska (1989 r.), Prawo autorskie 
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(1991 r.), Ustawę o handlu zagranicznym (1994 r.), Ustawę o arbitrażu (1995 r.), 
Ustawę o podatku obrotowym (1996 r.).

Niezależnie od ułatwień w  prawie handlowym, koniecznością i  warun-
kiem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych stało się ustanowienie 
systemu ochrony praw własności intelektualnej w Chinach. Podjęto również 
działania mające na celu przystąpienie do międzynarodowych porozumień 
dotyczących ochrony praw własności intelektualnej. Działania te nie są jeszcze 
satysfakcjonujące z punktu widzenia Europy czy też USA, ale ważne ze względu 
na podjęcie pierwszych kroków przez stronę chińską w stronę działań na rzecz 
ochrony własności intelektualnej. W 1980 roku Chiny uzyskały członkostwo 
w WIPO, w 1984 rokuprzystąpiły do Konwencji paryskiej, zaś w 1994 roku stały 
się członkiem Układu o współpracy patentowej. Dzięki temu ChRL ma możli-
wość uzyskiwania patentów w państwach - stronach układu w systemie uprosz-
czonym, opartym na jednym zgłoszeniu patentowym. Z punktu widzenia lokal-
nego, kluczowymi ustawami w zakresie ochrony własności intelektualnej były 
początkowo: Prawo o ochronie znaków towarowych (The Trademark Law of the 
People’s Republic of China) z 1982 roku, Prawo patentowe (The Patent Law of 
the People’s Republic of China) z 1984 roku, Prawo autorskie (Copyright Law of 
the People’s Republic of China) z 1990 roku. Te akty prawne nie odpowiadały 
jednak standardom międzynarodowym, dlatego też w miarę negocjacji z WTO 
oraz podpisywania międzynarodowych umów gospodarczych ustawodawstwo 
w zakresie ochrony własności intelektualnej było nowelizowane. Chiny przy-
stąpiły do porozumienia TRIPS w 1999 roku, zobowiązując się jednocześnie 
do dostosowania swojego systemu ochrony praw własności intelektualnej do 
jego wymogów. W 2000 roku Chiny zmieniły Prawo patentowe tak, by było 
zgodne z porozumieniem TRIPS, a w  2001 roku dostosowały Prawo autorskie 
i Prawo znaków towarowych (Roszkowska 2013). Najistotniejsze akty prawne 
dotyczące ochrony własności intelektualnej w ChRL przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Rozwój ustawodawstwa chińskiego w zakresie ochrony praw własności 
intelektualnej 

Lata 80. XX wieku Lata 90. XX wieku I dekata XXI wieku

1981 r. – Ustawa o kontraktach 
handlowych
1982 r. – Ustawa o znakach 
towarowych
1983 r. – Prawo znaków 
towarowych
1984 r. – Prawo patentowe

1990 r. – Prawo autorskie
1991 r. – Prawo ochrony 
oprogramowania komputerowego
1992 r. – nowelizacja Prawa 
patentowego
1993 r. – Prawo ochrony przed 
nieuczciwą konkurencją
1994 r. – Ustawa o handlu 
zagranicznym

2001 r. – nowelizacja Prawa 
znaków towarowych, autorskiego, 
patentowego
2001 r. – Prawo ochrony wzorów 
przemysłowych i układów 
scalonych
2002 r. – nowelizacja Prawa 
znaków towarowych
2009 r. – nowelizacja Prawa 
patentowego

Źródła: Chow (2003); Roszkowska (2013).
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Ostatnie piętnaście lat XX wieku w Chinach obfitowało w zmiany legisla-
cyjne, jednak znaczna część wprowadzanych aktów prawnych nie odpowiadała 
międzynarodowym standardom. W 2001 roku kraje członkowskie WTO utwo-
rzyły grupę roboczą, której celem było zbadanie relacji zachodzących między 
handlem i międzynarodowym transferem technologii oraz intensyfikacją prze-
pływu technologii do krajów rozwijających się, m.in. przez tworzenie przejrzy-
stego systemu instytucjonalnego. On właśnie, w procesie starań o członkostwo 
w organizacjach międzynarodowych (szczególnie WTO) i wynikające z tego 
dostosowywanie systemu instytucjonalnego do standardów światowych, stał 
się czynnikiem, który uruchomił i umożliwił napływ zagranicznego kapitału 
do Chin. Z przystąpieniem Chin do WTO wiązało się otwarcie rynku krajo-
wego i  zaprzestanie stosowania barier inwestycyjnych wobec zagranicznych 
przedsiębiorców.

współczesna polityka innowacyjna w chinach
Prowadzona w Chinach od końca lat 70. XX wieku polityka gospodarcza 

koncentrowała się na stworzeniu uwarunkowań sprzyjających napływowi za-
granicznego kapitału i technologii, zaś reformy gospodarcze były instrumen-
tami realizacji tej polityki. System prawny zawierający regulacje dotyczące 
funkcjonowania podmiotów z  kapitałem zagranicznym był mechanizmem 
wpływającym pozytywnie na napływ technologii do Chin. Polityka handlowa 
i  inwestycyjna wpłynęły na wielkość i  strukturę procesu międzynarodowe-
go transferu technologii do gospodarki chińskiej. Warto zwrócić uwagę, że 
w  ostatnim dwudziestoleciu XX  wieku dominujący w  Chinach podażowy 
charakter działań skutecznie hamował rozwój innowacyjności wewnętrznej. 
Działalność naukowo-badawcza podporządkowana była celom politycznym, 
a nie gospodarczym. Wraz ze wzrostem wartości rezerw walutowych i rozwo-
jem gospodarczym, chiński system innowacji zaczął się przekształcać z systemu 
opartego na technologiach zagranicznych na system wykorzystujący zarówno 
dotychczasowe – zewnętrzne, jak i nowe, wewnętrzne źródła innowacji. Mia-
ło to na celu sukcesywne uniezależnianie się od procesu międzynarodowe-
go transferu technologii i  wzmocnienie postępu technologicznego na bazie 
krajowej działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto, chińskie władze w ten 
sposób starają się uniezależnić gospodarkę od ciężkiego przemysłu niskiej 
jakości i  przejść na wzrost napędzany wysokimi technologiami. Jest to już 
widoczne, ponieważ chińskie przedsiębiorstwa technologiczne, idąc niejako 
śladem przedsiębiorstw, np. koreańskich, zaczynają nabierać coraz większego 
znaczenia w gospodarce światowej. Warto tutaj wspomnieć o takich markach, 
jak Huaweii, Xiomi, czy znajdujące się na liście 500 największych firm świa-
ta w rankingu Fortune koncerny Alibaba (koncern e-commerce) lub Tencet 
(konkurent Facebooka).
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Jak poinformował chiński minister nauki Wan Gang, Chiny w 2017 roku 
wydały na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej ok. 297 mld dolarów 
co stanowi 2,1% PKB ChRL. Kwota ta wzrosła o 14% w stosunku do roku po-
przedniego. Według źródeł chińskich, wydatki Chin na sektor badań i rozwoju 
wzrosły od 2012 roku o ponad 70%. Podaje się również, że w Chinach pracuje 
obecnie około 3,87 mln naukowców i badaczy (PAP 2018). Chińscy przywódcy 
niezadowoleni z roli fabryki świata, starają się zmienić model Made in China 
(wyprodukowane w  Chinach) na Created in China (stworzone w  Chinach) 
(PAP 2018b). Ambicją Chin jest dołączenie do krajów innowacyjnych, zaś do 
2050 roku – stać się potęgą innowacji technologicznych.

W ostatnich kilku latach w Chinach powstały setki sponsorowanych przez 
władze inkubatorów kreatywności i parków technologicznych, promujących 
rozwój obszarów technologicznych gospodarki, takich jak sztuczna inteligencja, 
robotyka czy big data. Wśród obszarów technologicznych rozwijanych przez 
Chiny znajdują się też energia nuklearna, technologia pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych, kolej wysokiej prędkości i  elektryczne samochody. 
Warto wspomnieć, że w zestawieniu Boston Consulting Grup 50 najbardziej 
innowacyjnych firm świata w 2018 roku. pojawiły się przedsiębiorstwa chińskie: 
grupa Tencent (na 14. miejscu), Alibaba (w pierwszej dziesiątce rankingu) oraz 
Huaweii (PAP 2018c; BCG 2018). Niewątpliwie świadczy to sukcesie chińskiej 
gospodarki i przejściu na nowy etap rozwoju gospodarczego opartego na inno-
wacyjności wewnętrznej, opartej na rodzimych technologiach.
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the impact of technology transfer on 
innovativeness of the chinese economy

Summary

Chinese authorities are putting many efforts to make Chinese economy 
independent of the high labor intensity and low quality products and move 
to growth driven by high technologies. However before this happened, China 
had been using imported technologies for years. The article discusses two 
topics important for this change to be possible: the influence of international 
corporations on the technological development of the Chinese economy and 
the reforms of the institutional system with its impact on technology inflow 
transferred to China.

Key words: technology driven economy, technology transfer, innovation.
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