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Niniejszy artykuá ma charakter stricte empiryczny i jest próbą oceny roli transferu
technologii w dziaáalnoĞci innowacyjnej funkcjonujących w Polsce przedsiĊbiorstw usáug
Þnansowych. W tym celu autor nie tylko analizuje stopieĔ wykorzystywania róĪnych form
transferu technologii i przesáanek ich wyboru, ale identyÞkuje równieĪ bezpoĞrednie efekty ich zastosowania, jak i osiągniĊte w ich nastĊpstwie rynkowe oraz Þnansowe rezultaty.
Uzyskane wyniki badaĔ nie pozostawiają wątpliwoĞci, iĪ intensywnie wykorzystywane przez przedsiĊbiorstwa usáug Þnansowych róĪne formy transferu technologii przynoszą
im wymierne rynkowo-Þnansowe korzyĞci. Wynikają one z wdroĪonych tą drogą innowacji, mających swoje odzwierciedlenie w wieloaspektowym wzroĞcie wartoĞci oferty
rynkowej.
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Wprowadzenie
Technologie z racji speánianych funkcji stanowią bez wątpienia kluczowy zasób przedsiĊbiorstwa z punktu widzenia budowania jego zdolnoĞci
do skutecznego konkurowania. Rosnąca intensywnoĞü walki konkurencyjnej na rynku sprawia, Īe muszą siĊ one ciągle rozwijaü. Niestety, zarówno
moĪliwoĞci Þnansowe, jak i fachowe kompetencje Þrm czĊsto uniemoĪliwiają im dokonywanie postĊpu technologicznego w ramach samodzielnie
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. W takich okolicznoĞciach
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najlepszą albo nawet jedyną sposobnoĞcią na osiągniĊcie poĪądanego poziomu konkurencyjnoĞci moĪe byü transfer istniejących w otoczeniu technologii do zastosowaĔ wewnątrz przedsiĊbiorstwa.
Najogólniej rzecz ujmując, transfer technologii naleĪy rozumieü jako
przeniesienie technologii czy teĪ podmiotu z jednego miejsca do drugiego. Autor szczególną uwagĊ koncentruje jednak na stronie popytowej tej
wymiany, reprezentowanej przez podmioty absorbujące z otoczenia nowe
rozwiązania. Tym samym w peáni akceptuje deÞnicjĊ Paula Trotta, wedáug
którego transfer technologii oznacza po prostu aplikowanie okreĞlonej
technologii w nowym zastosowaniu lub przez nowego uĪytkownika1.
Z uwagi na znaczenie transferu technologii dla rozwoju przedsiĊbiorstw,
a w konsekwencji caáych gospodarek juĪ od wielu lat jest on bardzo Īywym
tematem naukowych dyskusji w Ğwiatowej literaturze przedmiotu. WspóáczeĞnie najczĊĞciej podejmowane są problemy transferu miĊdzynarodowego zachodzącego miĊdzy róĪnymi krajami i transferu dokonywanego
z sektora nauki i badaĔ do sfery dziaáalnoĞci operacyjnej przedsiĊbiorstw.
Autor opracowania podejmuje zagadnienie transferu technologii w ujĊciu
instrumentalnym, traktując go jako skuteczne narzĊdzie stosowane w procesie rozwoju potencjaáu technologicznego przedsiĊbiorstw. Okazuje siĊ
bowiem, Īe korzystając z obcych osiągniĊü naukowo-technicznych, moĪna
w sposób szybki i opáacalny, a takĪe obarczony wzglĊdnie niskim ryzykiem
uzyskaü nowe rozwiązania techniczne pozwalające na wzrost konkurencyjnoĞci2. Poza tym w tak wymagających i dynamicznie rozwijających siĊ
warunkach silnej konkurencji, z jakimi mamy do czynienia wspóáczeĞnie,
nie wydaje siĊ, aby jakiekolwiek pojedyncze przedsiĊbiorstwo byáo w stanie
samodzielnie wygenerowaü wewnątrz organizacji wszelką wiedzĊ okreĞlającą skuteczne sposoby jego dziaáania. Stąd wyáania siĊ znacząca rola dla
transferu technologii, który jawi siĊ obecnie jako warunek wrĊcz konieczny
do osiągniĊcia przez przedsiĊbiorstwo rynkowego sukcesu.
Niniejsze opracowanie ma charakter stricte empiryczny. Autor pragnie
przedstawiü w nim transfer technologii jako skuteczną drogĊ do wzrostu
konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw usáug Þnansowych. W związku z tym
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prezentuje wyniki badaĔ mające na celu dowieĞü, Īe ich zaangaĪowanie
w protechnologiczną dziaáalnoĞü innowacyjną z zastosowaniem transferu
technologii jako Ĩródáa innowacji przynosi wymierne efekty, przejawiające
siĊ zwáaszcza w osiąganych przez nie rynkowo-Þnansowych wynikach.
ħródáem danych niezbĊdnych do realizacji tych zamierzeĔ byáy przeprowadzone przez autora w 2009 r. badania, które zostaáy zrealizowane
metodą ankiety bezpoĞredniej wĞród 90 dziaáających w Polsce przedsiĊbiorstw sektora Þnansowego. Na liczbĊ przebadanych przedsiĊbiorstw
skáada siĊ 20 zakáadów ubezpieczeĔ na Īycie i 20 zakáadów ubezpieczeĔ
majątkowych oraz 20 banków, 20 towarzystw funduszy inwestycyjnych
i 10 powszechnych towarzystw emerytalnych.

Skala wykorzystywania transferu technologii
w dziaáalnoĞci innowacyjnej przedsiĊbiorstw Þnansowych
PrzedsiĊbiorstwa sektora Þnansowego wspóáczeĞnie wiodą prym w budowaniu innowacyjnoĞci krajowych gospodarek i to nie tylko tych najsilniej rozwiniĊtych. Przykáadem takiego stanu rzeczy jest równieĪ Polska,
gdzie przedsiĊbiorstwa usáug Þnansowych wyróĪniają siĊ duĪą aktywnoĞcią w ramach dziaáalnoĞci innowacyjnej. Aby potwierdziü tĊ tezĊ, autor
podjąá siĊ próby identyÞkacji ich zaangaĪowania w podejmowanie inwestycji na rzecz rozwoju technologii. W tym celu indagowaá menedĪerów
o liczbĊ wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat zmian technologicznych w zarządzanych przez nich przedsiĊbiorstwach Þnansowych.
Uzyskane w tym zakresie wyniki zostaáy przedstawione w tab. 1.
Tab. 1. Zmiany technologiczne wprowadzone w przedsiĊbiorstwach Þnansowych

Zmiany technologiczne

àączna
liczba
zmian

% Þrm dokonujących okreĞloną
liczbĊ zmian technologicznych

Nowa technologia Ğwiadczenia usáug

155

16

42

20

12

4

4

2

WdroĪenie technologii informatycznej
wspomagającej Ğwiadczenie usáug

141

18

44

16

8

14

0

0
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WdroĪenie technologii informatycznej
wspomagającej sprzedaĪ usáug

141

22

32

20

22

4

0

0

WdroĪenie technologii informatycznej
wspomagającej projektowanie usáug

127

42

12

28

4

12

2

0

Nowa technologia sprzedaĪy usáug

128

24

30

32

10

4

0

0

Nowa technologia dystrybucji usáug

119

30

34

22

8

4

2

0

Nowa technologia projektowania usáug

103

46

32

6

4

6

4

2

Nowa technologia komunikowania siĊ
z otoczeniem

102

38

34

12

12

4

0

0

Nowa technologia komunikowania siĊ
wewnątrzorganizacyjnego

99

38

30

24

4

4

0

0

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.

Zaprezentowane wyniki pomiaru wskazują, Īe analizowane technologie
cieszyáy siĊ duĪym zainteresowaniem w prowadzonej przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe dziaáalnoĞci innowacyjnej3. Okazuje siĊ bowiem, Īe w przypadku kaĪdej wziĊtej pod uwagĊ w badaniu technologii w okresie ostatnich
trzech lat licznie wdraĪano nowe.
NajwiĊksza czĊĞü badanych przedsiĊbiorstw zaimplementowaáa innowacyjne technologie odpowiedzialne za ich dziaáalnoĞü operacyjną, a mianowicie za Ğwiadczenie usáug. AĪ 84% indagowanych Þrm wdroĪyáo áącznie
155 tego rodzaju innowacji, z czego poáowa podmiotów wiĊcej niĪ jedną.
Podobnie licznie byáy wprowadzane technologie informatyczne wspomagające proces Ğwiadczenia usáug. Drugim, równie chĊtnie doskonalonym obszarem potencjaáu technologicznego byáy procesy sprzedaĪy usáug. AĪ 76%
respondentów deklarowaáo wdroĪenie i to w wyraĨnej wiĊkszoĞci nie jednej
nowej technologii sprzedaĪy, a 78% – systemu informatycznego wspierającego sprzedaĪ. Jak siĊ zatem okazuje, z jednej strony protechnologiczna aktywnoĞü innowacyjna przedsiĊbiorstw Þnansowych koncentruje siĊ przede
wszystkim na ich dziaáalnoĞci podstawowej. Jest to absolutnie uzasadnione,
3
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Transfer technologii w dziaáalnoĞci innowacyjnej przedsiĊbiorstw usáug Þnansowych

gdyĪ to ona, kreując wartoĞü dla klienta w procesie Ğwiadczenia i sprzedaĪy usáug, w sposób bezpoĞredni decyduje o osiąganych na rynku wynikach.
Z drugiej strony, choü najmniej innowacji badane przedsiĊbiorstwa wprowadzaáy w zakresie technologii komunikowania siĊ, to naleĪy jednak zauwaĪyü, Īe w ostatnim czasie wdroĪyáa je zdecydowana wiĊkszoĞü, tj. 62% indagowanych podmiotów. Warto dodaü, Īe zaangaĪowanie Þrm w tego rodzaju
innowacje równieĪ wydaje siĊ jak najbardziej uzasadnione, poniewaĪ technologie komunikowania siĊ są miĊdzy innymi odpowiedzialne za sprawnoĞü
wspóádziaáania i skutecznoĞü realizowanych zadaĔ promocyjnych.
Wolumen wdraĪanych w ostatnich latach przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe innowacji potwierdza ich duĪą aktywnoĞü podejmowaną na rzecz rozwoju wykorzystywanych przez siebie technologii. Oznacza to, Īe traktują
one technologie jako bardzo waĪne narzĊdzie w budowaniu zdolnoĞci do
skutecznego konkurowania. Ponadto okazuje siĊ, iĪ są Ğwiadome potrzeby,
a nawet koniecznoĞci rozwoju swojego potencjaáu technologicznego, jednoczeĞnie wyraĪając gotowoĞü i potwierdzając zdolnoĞü do podejmowania
tego rodzaju dziaáalnoĞci.
W obliczu powyĪszych wniosków nurtujące dla autora jest pytanie: jak duĪą
rolĊ w doskonaleniu potencjaáu technologicznego przedsiĊbiorstw Þnansowych
odgrywa transfer technologii jako forma implementowania analizowanych innowacji. Innymi sáowy, jak duĪa czĊĞü nowych technologii wprowadzana jest
wáaĞnie drogą transferu? Pytanie to zostaáo skierowane wyáącznie do tych podmiotów, które wczeĞniej zadeklarowaáy wdroĪenie w badanym okresie nowych
technologii, a uzyskane na nie odpowiedzi zaprezentowano w tab. 2.
Tab. 2. Skala wykorzystywania przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe transferu technologii

Zmiany technologiczne

àączna
liczba
zmian

% Þrm dokonujących
okreĞloną liczbĊ zmian
technologicznych drogą transferu

Nowa technologia Ğwiadczenia
usáug

87

19

60

15

2

2

2

WdroĪenie technologii
informatycznej wspomagającej
Ğwiadczenie usáug

79

22

51

25

2

0

0

3

Waldemar Glabiszewski

WdroĪenie technologii informatycznej wspomagającej sprzedaĪ
usáug

77

26

43

26

5

0

0

WdroĪenie technologii informatycznej wspomagającej projektowanie usáug

70

10

52

35

0

3

0

Nowa technologia sprzedaĪy usáug

77

8

71

21

0

0

0

Nowa technologia dystrybucji
usáug

67

9

82

3

s6

0

0

Nowa technologia projektowania
usáug

58

19

55

18

4

4

0

Nowa technologia komunikowania
siĊ z otoczeniem

58

29

45

19

7

0

0

Nowa technologia komunikowania
siĊ wewnątrzorganizacyjnego

49

23

67

10

0

0

0

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.

Jak siĊ okazuje, wiĊkszoĞü nowych technologii jest wdraĪana w przedsiĊbiorstwach Þnansowych wáaĞnie drogą transferu. Zgodnie z uzyskanymi
wynikami badaĔ 56% wszystkich analizowanych zmian technologicznych
zostaáo wprowadzonych w procesie transferu. NajwiĊksza czĊĞü (60%)
pozyskanych z zewnątrz technologii zostaáa wdroĪona na rzecz sprzedaĪy usáug. Przyczyn takiego stanu rzeczy moĪna upatrywaü miĊdzy innymi
w dwóch zjawiskach. Po pierwsze, przebieg procesu sprzedaĪy usáug jest
áatwo dostrzegalny przez zewnĊtrzne podmioty, w tym konkurencjĊ, stąd
áatwo jest przejmowaü czy teĪ imitowaü nowe rozwiązania rynkowe w tym
zakresie. Po drugie, proces sprzedaĪy usáug moĪe nieĞü wiele cennych
wartoĞci dla klientów, wynikających chociaĪby z jakoĞci relacji z usáugodawcą, czasu Ğwiadczenia usáugi czy jej dostĊpnoĞci. Stanowi wiĊc bardzo
silnie oddziaáujący instrument konkurowania, dlatego teĪ rywalizujące ze
sobą podmioty starają siĊ go ciągle doskonaliü. Zatem z jednej strony ciągáa potrzeba ulepszania procesu sprzedaĪy usáug, a z drugiej – relatywnie
duĪa dostĊpnoĞü w otoczeniu nowych rozwiązaĔ sprawiają, Īe tych innowacji w sektorze Þnansowym wprowadza siĊ wiele, a wiĊkszoĞü z nich ma
swoje Ĩródáo poza wdraĪającymi je przedsiĊbiorstwami.
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Kolejnymi obszarami dziaáalnoĞci, w których znaczna czĊĞü nowych
technologii jest wdraĪana w procesie transferu (57%), są projektowanie
usáug i komunikacja z otoczeniem. W tym zakresie – jak wczeĞniej na to
wskazywano – wprowadzano nieco mniej innowacji, stąd zapewne badane
podmioty dysponują mniejszym tego rodzaju doĞwiadczeniem, a ponadto
technologie te wydają siĊ bardziej wymagające. Zapewne dlatego jawi siĊ
tu potrzeba czĊstego posiákowania siĊ gotowymi juĪ, pochodzącymi z zewnątrz rozwiązaniami. Ponadto technologie komunikacyjne mają bardziej
uniwersalny charakter, dziĊki czemu moĪna ich poszukiwaü w szerokim,
nie tylko sektorowym otoczeniu.
W najmniejszym stopniu transfer technologii byá wykorzystywany
w odniesieniu do procesu wewnątrzorganizacyjnego komunikowania siĊ,
ale i tak zastosowano go w 50% przypadków wprowadzania tych innowacji. Oznacza to, Īe stopieĔ eksploatowania w dziaáalnoĞci innowacyjnej
narzĊdzia transferu nie jest znacząco zróĪnicowany w poszczególnych obszarach potencjaáu technologicznego, gdyĪ mieĞci siĊ on w przedziale od
50 do 60% wdraĪanych technologii.
Nieco inną perspektywĊ zjawiska wykorzystywania transferu technologii w dziaáalnoĞci innowacyjnej przedsiĊbiorstw Þnansowych prezentują
wyniki badaĔ zawarte w tab. 3. OtóĪ ukazują one, jak duĪa czĊĞü badanych
podmiotów, takĪe w podziale na branĪe, pozyskuje z zewnątrz nowe sposoby dziaáania.
Tab. 3. AktywnoĞü przedsiĊbiorstw Þnansowych w zakresie wykorzystania transferu technologii

% udziaá przedsiĊbiorstw
wykorzystujących transfer technologii

Rodzaje technologii
CPa

ZUnaĩb

ZUMc

Bankid

TFIe

PTEf

Nowa technologia
sprzedaĪy usáug

92

100

100

86

78

100

Nowa technologia
dystrybucji usáug

91

100

100

100

71

90

WdroĪenie systemu informatycznego wspomagającego
projektowanie usáug

90

80

100

100

67

90
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Nowa technologia
projektowania usáug

81

67

100

83

83

50

Nowa technologia
Ğwiadczenia usáug

81

63

86

75

78

100

WdroĪenie systemu informatycznego wspomagającego
Ğwiadczenie usáug

78

67

78

88

88

70

Nowa technologia
komunikowania siĊ wewnątrzorganizacyjnego

77

50

75

80

83

90

WdroĪenie systemu
informatycznego wspomagającego sprzedaĪ usáug

74

63

88

71

83

70

Nowa technologia
komunikowania siĊ
z otoczeniem

71

63

100

40

100

70

a

CP – caáa próba badanych przedsiĊbiorstw (N=90).
ZUnaĩ – zakáady ubezpieczeĔ na Īycie (N=20).
c
ZUM – zakáady ubezpieczeĔ majątkowych (N=20).
d
Banki (N=20).
e
TFI – towarzystwa funduszy inwestycyjnych (N=20).
f
PTE – powszechne towarzystwa emerytalne (N=10).

b

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.

Na podstawie przedstawionych w tab. 3 wyników badaĔ naleĪy uznaü,
Īe dziaáające w Polsce przedsiĊbiorstwa Þnansowe powszechnie wykorzystują
transfer technologii, zapewniając sobie w ten sposób poĪądany postĊp technologiczny4. Analizując caáą próbĊ badawczą, moĪna dostrzec, Īe zarówno nowe
technologie sprzedaĪy, jak i dystrybucji usáug w formie transferu wdraĪaáo
aĪ ponad 90% indagowanych podmiotów. Nawet w przypadku tych technologii, gdzie transfer cieszyá siĊ relatywnie najmniejszym zainteresowaniem, i tak
byá wykorzystywany przez niespeána trzy czwarte przedsiĊbiorstw.
4

Szerzej zobacz w: W. Glabiszewski, Conditions for Using Technology Transfer as a Form of
Developing Competitive Potential in Companies of the Polish Financial Sector, [w:] Enterprise in Modern Economy. Innovations, t. 1, red. E. Lechman, GdaĔsk 2010, s. 99–120.
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Analizując z kolei stopieĔ wykorzystywania transferu technologii w poszczególnych branĪach, moĪna zauwaĪyü, iĪ w odniesieniu do szeĞciu spoĞród dziewiĊciu badanych technologii istnieją branĪe, w ramach których
absolutnie wszystkie tworzące je podmioty wdraĪaáy te technologie drogą
transferu. Z kolei najmniej licznie w formie transferu wprowadzaáy nowe
technologie komunikowania siĊ z otoczeniem banki, a konkretnie 40%
z nich. W przypadku pozostaáych implementowanych technologii co najmniej poáowa podmiotów w branĪy pozyskiwaáa je z zewnątrz.
Autor podjąá siĊ dodatkowo identyÞkacji szczegóáowych technologii pozyskanych przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe w procesie transferu, niestety ta
próba nie zakoĔczyáa siĊ wyraĨnym sukcesem. Okazaáo siĊ bowiem, Īe naczelna kadra zarządzająca niekoniecznie dysponuje fachową wiedzą technologiczną, gdyĪ wiĊkszoĞü menedĪerów miaáa wyraĨne trudnoĞci w precyzyjnym
okreĞleniu czy nazwaniu wdraĪanych technologii. Na pytanie: jakie konkretnie
technologie w zakresie projektowania, Ğwiadczenia i sprzedaĪy usáug wdroĪyáo przedsiĊbiorstwo w ostatnich trzech latach w formie transferu technologii, padaáy czĊsto wymijające czy nawet nieadekwatne do pytania odpowiedzi
bądĨ teĪ bardzo niejednoznaczne, Īeby nie rzec – enigmatyczne. Ponadto 10%
respondentów zaznaczyáo odpowiedĨ „trudno powiedzieü”.
WĞród poprawnie merytorycznie, aczkolwiek niekoniecznie precyzyjnie udzielonych odpowiedzi najczĊĞciej wskazywanymi szczegóáowymi
technologiami byáy:
1) technologie systemu áącznoĞci,
2) technologie teleinformatyczne,
3) technologie umoĪliwiające wspóápracĊ zespoáów wirtualnych,
4) technologie wspomagające sprzedaĪ poprzez rozbudowany system
wariantów sprzedaĪy,
5) technologie wspierające system zarządzania,
6) technologie wspomagające proces podejmowanie decyzji,
7) technologie zapewniające bezpieczeĔstwo infrastruktury komunikacyjnej,
8) technologie z dziedziny bezpieczeĔstwa sieciowego,
9) technologie zapewniające bezpieczeĔstwo i odnowĊ transmisji danych
i aplikacji,
10) technologie analityczne i raportujące,
11) technologie optymalizacji dziaáalnoĞci operacyjnej oraz procesów biznesowych,
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12) technologie wspomagające bezprzewodową komunikacjĊ z systemami Þrmy,
13) technologie áączące ze sobą róĪne systemy informatyczne.
Warto dodaü, Īe niedostatków wiedzy technologicznej wĞród naczelnej kadry zarządzającej nie naleĪy bezreßeksyjnie postrzegaü jako sáaboĞci przedsiĊbiorstw Þnansowych. Po pierwsze, jest to wiedza wysoce specjalistyczna, a technologie bardzo skomplikowane. Po drugie zaĞ, w swej
rozbudowanej strukturze organizacyjnej przedsiĊbiorstwa Þnansowe co do
zasady dysponują wykwaliÞkowaną kadrą w zakresie stosowanych technologii, zwáaszcza informatycznych.
Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, technologie okazują siĊ bardzo waĪnym narzĊdziem wykorzystywanym w prowadzonej przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe walce konkurencyjnej, a transfer – gáównym ich Ĩródáem.
Nieáatwo jednak osiągnąü technologiczną przewagĊ konkurencyjną, przenosząc do swojej dziaáalnoĞci istniejące juĪ w innych podmiotach sposoby dziaáania. Dlatego badane przedsiĊbiorstwa w doĞü istotnym stopniu
wprowadzają teĪ samodzielnie opracowane rozwiązania. Te jednak ulegają
szybkiej erozji w wyniku imitacyjnych zachowaĔ konkurentów, poprzez
uruchamianie mechanizmów róĪnych form transferu technologii, które to
stanowią przedmiot analiz w kolejnym podrozdziale.

Formy transferu technologii w sektorze usáug Þnansowych
Podczas analizy zjawiska wykorzystywania transferu technologii w sektorze usáug Þnansowych w sposób naturalny nasuwa siĊ pytanie dotyczące najczĊstszych form jego przejawów. Mogą one bowiem byü róĪne – od bardziej
formalnych, jak chociaĪby zakup licencji, do mniej, np. wymiana personelu
czy wystawy na targach5. Mogą byü bezpoĞrednie lub poĞrednie, tzn. z udziaáem instytucji poĞredniczących lub bez niego, przyjmowaü postaü tzw. transferu pionowego lub poziomego6, zapewniaü mniej lub bardziej trwaáe przewagi
5

6

Te formy przenikania wiedzy technologicznej W. Nasierowski i M.K. Nowakowski równieĪ
kwaliÞkują jako transfer technologii, zob. W. Nasierowski, M.K. Nowakowski, Biznes miĊdzynarodowy. Istota, przykáady, Warszawa 1995, s. 70.
Formy te wyjaĞnia J. Monkiewicz, zob. J. Monkiewicz, MiĊdzynarodowy transfer wiedzy
technicznej. Elementy teorii i polityki, Warszawa 1981, s. 16–17.
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konkurencyjne bądĨ teĪ niwelowaü lukĊ konkurencyjną, obejmowaü technologiĊ jako twór záoĪony7 lub przenosiü jej elementarne skáadowe itd.
Wyniki pomiaru okreĞlające czĊstotliwoĞü wykorzystywania w ostatnich trzech latach uwzglĊdnionych w badaniu form transferu technologii
w ramach prowadzonej przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe dziaáalnoĞci innowacyjnej zostaáy zaprezentowane na rys. 1.
Rys. 1. Wykorzystywanie przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe form transferu technologii

ródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.

7

Technologia skáada siĊ z piĊciu elementarnych skáadowych, mianowicie z zasad naukowych,
specjalistycznej wiedzy, doĞwiadczenia praktycznego i umiejĊtnoĞci zastosowania wiedzy,
odpowiednich narzĊdzi i urządzeĔ oraz z organizacji procesów, zob. P. Lowe, Zarządzanie
technologią. MoĪliwoĞci poznawcze i szanse, Katowice 1999, s. 30–32.
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Przedstawione wyniki wskazują, Īe katalog rzeczywiĞcie wykorzystywanych przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe form transferu technologii jest
dáugi. Potwierdza to po raz kolejny ich zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü innowacyjną, podkreĞlając jednoczeĞnie duĪą kreatywnoĞü.
NajczĊĞciej stosowaną formą pozyskiwania z zewnątrz nowych sposobów dziaáania okazaáo siĊ zatrudnianie wyspecjalizowanych w okreĞlonym obszarze pracowników, którzy, wnosząc do przedsiĊbiorstwa nabytą
wczeĞniej wiedzĊ i umiejĊtnoĞci wzbogacone doĞwiadczeniem, stają siĊ
Ĩródáem nowych rozwiązaĔ, które zwykle nie mają charakteru innowacyjnego z perspektywy caáego sektora, ale za to są pozyskiwane wzglĊdnie
szybko, áatwo i tanio. FormĊ zatrudnienia nowych pracowników stosuje aĪ
98% badanych podmiotów, w tym 46% systematycznie, a 32% sporadycznie. Warto dodaü, Īe nabywając w ten sposób specjalistyczne kwaliÞkacje,
w kolejnych etapach swej dziaáalnoĞci Þrmy te są w stanie w wiĊkszym
juĪ stopniu bazowaü na wáasnym potencjale, aktywnie wykorzystując – jak
siĊ okazuje – informacje dostĊpne na rynku, zwáaszcza odnoszące siĊ do
nowoĞci technologicznych stosowanych przez konkurentów. Taka postawa
jest jak najbardziej uzasadniona, gdyĪ nie warto ponosiü wysiáku i kosztów
oraz traciü czasu na kreowanie rozwiązaĔ, jeĞli są one juĪ powszechnie
znane i stosowane. Dziwiü moĪe jedynie to, Īe tĊ dostĊpną juĪ na rynku
wiedzĊ systematycznie wykorzystuje zaledwie 26% podmiotów.
Zaskoczeniem teĪ, w tym przypadku jednak wrĊcz rodzącym niedowierzanie, wydaje siĊ fakt, Īe aĪ 96% Þrm Þnansowych korzysta z tak ambitnej
formy, jaką jest zakup wyników badaĔ placówek badawczo-rozwojowych,
z tego 14% czyni to regularnie. RównieĪ wiele, bo 88% badanych podmiotów korzysta z usáug Þrm konsultingowych i teĪ 14% systematycznie. Ten
sposób pozyskiwania technologii, a przynajmniej wiedzy technologicznej
nie rodzi juĪ jednak zdziwienia, jeĞli weĨmie siĊ pod uwagĊ doĞü szeroką ofertĊ Þrm konsultingowych i niebagatelne Ğrodki Þnansowe bĊdące
w dyspozycji analizowanych przedsiĊbiorstw.
StopieĔ wykorzystywania obu powyĪszych form transferu technologii Ğwiadczy o czĊstym siĊganiu po wyspecjalizowaną pomoc instytucji
zewnĊtrznych i ich gotowe rozwiązania. Te Ĩródáa niewątpliwie sprzyjają
wprowadzaniu bardziej radykalnych zmian o wyĪszym poziomie innowacyjnoĞci, co w wiĊkszym stopniu pozwala budowaü przewagi konkurencyjne.
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Godne podkreĞlenia jest teĪ to, Īe badane podmioty czĊsto – jak na tak
wymagającą formĊ wprowadzania zmian technologicznych – wykorzystują
fuzje i przejĊcia innych Þrm. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe przedsiĊbiorstwa
Þnansowe to w wiĊkszoĞci duĪe i silne transnarodowe podmioty dysponujące istotnym potencjaáem Þnansowym i organizacyjnym umoĪliwiającym
przeprowadzanie nawet znaczących projektów restrukturyzacyjnych. Poza
tym zapewne u podstaw dokonywanych fuzji i przejĊü tkwią jeszcze inne,
równie istotne przesáanki aniĪeli sam transfer technologii.
Z kolei najrzadziej wykorzystywaną formą transferu technologii jest zakup wyników badaĔ placówek naukowych i wyĪszych uczelni. Z uwagi na
to, Īe efekty prac instytucji B+R cieszą siĊ duĪym zainteresowaniem wĞród
przedsiĊbiorstw Þnansowych, brak zainteresowania efektami prac uczelni
moĪe Ğwiadczyü o niskim poziomie zaufania do nich i aplikacyjnoĞci powstaáych w nich rozwiązaĔ oraz o trudnoĞciach we wspóápracy z nimi, co
czĊsto podkreĞla siĊ w literaturze przedmiotu. Wspomniany duĪy potencjaá przedsiĊbiorstw Þnansowych zawaĪyá teĪ zapewne na tym, Īe równieĪ
rzadko w stosunku do pozostaáych form korzystają one z uĪyczenia technologii i wniesienia jej dziĊki poĞrednictwu instytucji wspierania biznesu.
OtóĪ nie uĪyczają one czĊsto technologii, gdyĪ – jak wskazują na to wyniki
badaĔ – kupują ją na wáasnoĞü i nie muszą korzystaü ze wsparcia organizacyjnego innych podmiotów, poniewaĪ w wiĊkszoĞci są w tym zakresie
samowystarczalni.
Dla ĞcisáoĞci naleĪy dodaü, Īe wdraĪane w przedsiĊbiorstwach Þnansowych innowacje technologiczne nie są rezultatem wyáącznie transferu
technologii, jako Īe zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami wszystkie indagowane podmioty, wprowadzając tego rodzaju zmiany, wykorzystują teĪ
wáasne pomysáy, badania i analizy, z czego aĪ 75% robi to systematycznie.
W konsekwencji tworzone są indywidualnie przygotowywane rozwiązania, które mając co do zasady bardziej oryginalny charakter, pozwalają budowaü przewagi konkurencyjne. Kolejnym jednak wyzwaniem staje siĊ ich
ochrona przed imitacją naĞladujących konkurentów.
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Przesáanki wyboru transferu technologii jako formy
wdraĪanych przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe innowacji
Kolejną kwestią rodzącą badawczą ciekawoĞü autora byáy przesáanki
decyzji o wdroĪeniu nowej technologii wáaĞnie drogą transferu. W konsekwencji w ramach badaĔ empirycznych postawiono pytanie: czym przedsiĊbiorstwa Þnansowe kierowaáy siĊ, decydując na wariant pozyskania technologii ze swego otoczenia, czyli spoza organizacji. Szukając odpowiedzi
na to pytanie, poproszono naczelne kierownictwo badanych podmiotów
o ocenĊ znaczenia poszczególnych przesáanek w procesie podejmowania
decyzji o wyborze transferu jako formy wdraĪania nowej technologii.
W tab. 4 przedstawiono Ğrednie arytmetyczne otrzymanych ocen, które
byáy dokonywane w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczaáo, Īe przedsiĊbiorstwo zdecydowanie nie kierowaáo siĊ daną przesáanką, natomiast 5 – zdecydowanie siĊ nią kierowaáo, wybierając formĊ transferu technologii.
Tab. 4. Przesáanki dokonywanego przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe wyboru transferu technologii

Przesáanki wyboru
transferu technologii

CP

ZUnaĩ

ZUM

Banki

TFI

PTE

ĝrednia ocen

SkutecznoĞü formy
transferu technologii

4,1

4,3

4,8

4,0

3,4

4,2

Potencjalny wzrost konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa
po wdroĪeniu transferowanej
technologii

4,1

3,9

4,9

3,9

3,9

3,9

SzybkoĞü zastosowania
nowej technologii

4,1

4,5

4,8

3,1

3,8

4,2

MoĪliwoĞü pozyskania
Ğrodków Þnansowych
na zakup technologii

4,0

4,2

4,8

3,7

4,0

3,6

Cena pozyskania technologii

4,0

4,3

4,7

3,6

3,6

3,9

Sprawdzona skutecznoĞü
nowej technologii

4,0

4,1

4,9

3,5

3,7

3,9

OpáacalnoĞü inwestycji
w nową technologiĊ

4,0

4,3

4,6

4,0

3,3

3,9

!
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àatwoĞü wdroĪenia
nowej technologii

4,0

4,5

4,6

3,2

3,6

3,9

NowoczesnoĞü dostĊpnej
technologii

4,0

4,5

4,6

3,2

3,7

3,9

Poziom kosztów
eksploatacji technologii

3,9

4,4

4,8

2,9

3,9

3,7

DostĊpnoĞü technologii
w innych przedsiĊbiorstwach,
instytucjach

3,9

4,0

4,9

3,2

3,5

4,0

Wytyczne strategicznego
inwestora

3,9

3,6

4,7

3,5

3,9

3,7

DostĊpnoĞü technologii
u branĪowego inwestora

3,7

3,6

4,3

3,5

3,5

3,7

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.

Opierając siĊ na Ğrednich arytmetycznych uzyskanych dla caáej próby
badawczej, moĪna stwierdziü, Īe w zasadzie kaĪda analizowana przesáanka zostaáa uznana przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe za istotną w procesie podejmowania przez nie decyzji o wyborze transferu jako formy
wdraĪania nowych technologii. Ponadto znaczenie ich wszystkich jest
podobnie postrzegane przez indagowane podmioty, jako Īe rozpiĊtoĞü
Ğrednich ocen wydaje siĊ bardzo maáa, bo od 3,7 do 4,1. Niemniej jednak
najwaĪniejszymi z punktu widzenia caáej próby badawczej okazaáy siĊ
takie czynniki, jak:
1) spodziewana skutecznoĞü transferu jako Ĩródáa innowacji technologicznych (mająca mniejsze znaczenie tylko dla towarzystw funduszy
inwestycyjnych; Ğrednia ocen – 3,4);
2) moĪliwoĞü osiągniĊcia wzrostu konkurencyjnoĞci, czyli zdolnoĞci
przedsiĊbiorstwa do skutecznego konkurowania za sprawą przetransferowanej technologii;
3) szybkoĞü zastosowania oczekiwanej technologii (mniej istotna bądĨ
niedostrzegana przez banki; Ğrednia ocen – 3,1);
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Z kolei nieco mniejsze znaczenie i to zwáaszcza dla banków miaáy nastĊpujące czynniki:
1) poziom kosztów eksploatacji transferowanej technologii,
2) dostĊpnoĞü technologii w innych przedsiĊbiorstwach czy teĪ instytucjach,
3) wytyczne pochodzące od strategicznego inwestora.
Jednak najmniejszą Ğrednią ocenĊ przypisano dostĊpnoĞci technologii
u branĪowego inwestora, aczkolwiek jej poziom nie Ğwiadczy o tym, Īe
przesáanka ta jest nieistotna. Analizując wyniki uzyskane w poszczególnych
branĪach, warto jeszcze zauwaĪyü, Īe oceniane przesáanki najsilniej determinują decyzje o wyborze transferu technologii podejmowane przez zakáady
ubezpieczeĔ majątkowych (wartoĞü Ğredniej wszystkich ocen w odniesieniu do wszystkich przesáanek wynosi 4,6). WĞród nich kluczowymi są: dostĊpnoĞü technologii w innych instytucjach, sprawdzona skutecznoĞü nowej
technologii i potencjalny wzrost konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa. Z kolei
najmniejsze znaczenie analizowane przesáanki mają dla banków, w odniesieniu do których wartoĞü tej samej Ğredniej ksztaátuje siĊ na poziomie 3,5.
Oznacza to, Īe katalog waĪnych kryteriów decyzji o wyborze transferu technologii jest w przypadku banków nieco wĊĪszy niĪ dla pozostaáych branĪ
sektora Þnansowego.
Reasumując, liczba kryteriów i ich waga w procesie decyzyjnym warunkującym wybór transferu technologii jako formy rozwoju potencjaáu
technologicznego badanych przedsiĊbiorstw Ğwiadczy o tym, Īe starają siĊ
one w analizowanym obszarze podejmowaü racjonalne decyzje.

Efekty zastosowania transferu technologii
Potrzeba rozwoju technologicznego przedsiĊbiorstw jest wspóáczeĞnie, w dobie dynamicznie rozwijającej siĊ konkurencji jak najbardziej
oczywista, co potwierdza równieĪ dziaáalnoĞü innowacyjna badanych
Þrm Þnansowych. Nie stanowi ona jednak celu samego w sobie, a sáuĪy uzyskiwaniu przez przedsiĊbiorstwa okreĞlonych efektów przejawiających siĊ bezpoĞrednio w udoskonalaniu instrumentów oddziaáywania
na klientów, a docelowo w osiąganych rynkowo-Þnansowych wynikach.
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Uzyskanie tych efektów Ğwiadczy o zasadnoĞci podejmowanych w tym
celu dziaáaĔ. Chcąc zatem oceniü tĊ zasadnoĞü, a jednoczeĞnie skutecznoĞü protechnologicznej dziaáalnoĞci analizowanych przedsiĊbiorstw Þnansowych, autor podjąá siĊ identyÞkacji nastĊpstw wdraĪanych drogą
transferu technologii. Uzyskane w tym obszarze analiz zbiorcze wyniki
zostaáy zaprezentowane na rys. 2.
Rys. 2. BezpoĞrednie efekty zmian technologicznych w przedsiĊbiorstwach Þnansowych

%ródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.
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Uzyskane wyniki badaĔ wydają siĊ zaskakująco optymistyczne. Okazuje
siĊ, iĪ tylko dwie Þrmy nie uzyskaáy poprawy jakoĞci procesu Ğwiadczenia usáugi, mimo Īe transferowaáy w tym celu nowe technologie. Wszystkie pozostaáe
zamierzenia stojące u podstaw decyzji o transferze technologii zostaáy przez
dziaáające w Polsce przedsiĊbiorstwa Þnansowe osiągniĊte. Maáo tego, w wyniku tych zmian uzyskano znacznie wiĊcej efektów, niĪ oczekiwano8.
NajczĊstszym skutkiem wdroĪenia nowo pozyskanej z zewnątrz technologii, który wystąpiá w przypadku 91% przedsiĊbiorstw dokonujących
transferu, byá wzrost szybkoĞci reagowania na sygnaáy klientów dotyczące
zmian ich potrzeb, a zatem bardzo waĪna umiejĊtnoĞü zwiĊkszająca zdolnoĞü do konkurowania o wzglĊdy klienta. Równie powszechnie uzyskiwanym rezultatem byáo wprowadzenie nowego produktu na rynek, co obok
zmniejszenia kosztów Ğwiadczenia usáug – kolejnego czĊsto wystĊpującego efektu – naleĪy uznaü za najbardziej oczywistą oczekiwaną konsekwencjĊ innowacji technologicznej. Warto zwróciü uwagĊ na fakt, Īe najrzadziej
uzyskiwany efekt, jakim byáo zwiĊkszenie elastycznoĞci procesu Ğwiadczenia usáug, zostaá osiągniĊty aĪ przez 70% badanych podmiotów.
W tab. 5 autor prezentuje dodatkowo wyniki identyÞkacji efektów transferu technologii z uwzglĊdnieniem zróĪnicowania branĪowego.
Tab. 5. BezpoĞrednie efekty transferu technologii w przedsiĊbiorstwach Þnansowych

Efekty innowacji
technologicznych

CP

ZUnaĩ

ZUM

Banki

TFI

PTE

% wskazaĔ

Szybsze reagowanie na
sygnaáy klientów dotyczące
zmiany ich potrzeb

91

100

100

80

67

100

Wprowadzenie nowego
produktu na rynek

87

100

89

67

67

100

Skrócenie cyklu powstawania
nowych produktów

84

100

100

100

56

100

8

W szerszym aspekcie efekty wdraĪanych innowacji technologicznych wraz z motywami ich
podejmowania autor prezentuje w: W. Glabiszewski, Reasons and effects of technological
changes in Þnancial companies, [w:] Contemporary corporate management, red. K. Grzybowska, A. Stachowiak, PoznaĔ 2009, s. 13–25.
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Zmniejszenie kosztów
Ğwiadczenia usáug

84

88

100

67

71

100

Skrócenie czasu
obsáugi klienta

83

83

100

33

80

100

WdroĪenie nowych usáug
przed- i posprzedaĪnych

83

75

100

75

67

100

Zapewnienie wygodniejszych
warunków Ğwiadczenia usáugi

83

100

89

75

57

100

Wzrost wydajnoĞci produkcji

83

100

88

40

100

100

ZwiĊkszenie asortymentu
produktów

82

100

89

83

0

100

Poprawa systemu komunikowania siĊ z otoczeniem

80

100

86

67

0

100

Poprawa jakoĞci procesu
Ğwiadczenia usáugi

78

100

89

63

43

89

ZróĪnicowanie sposobów
dystrybucji usáug

77

83

100

43

57

100

Poprawa systemu
wewnątrzorganizacyjnego
komunikowania siĊ

74

100

86

40

63

100

ZwiĊkszenie elastycznoĞci
procesu Ğwiadczenia usáug

70

80

89

43

100

100

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.

Podczas analizy wyników uzyskanych w poszczególnych branĪach nasuwa siĊ kilka ciekawych spostrzeĪeĔ. Na przykáad niektóre efekty wystąpiáy absolutnie we wszystkich przedsiĊbiorstwach w branĪy. Co wiĊcej, takich efektów jest nawet wiele w przypadku zakáadów ubezpieczeĔ,
a w powszechnych towarzystwach emerytalnych tylko poprawa jakoĞci
procesu Ğwiadczenia usáug nie zostaáa uzyskana we wszystkich podmiotach, co wydaje siĊ wrĊcz niewiarygodne. Ponadto wĞród analizowanych
są tylko dwa efekty, które w ogóle nie wystąpiáy w caáej branĪy. Chodzi tu
konkretnie o brak zwiĊkszenia asortymentu produktów i poprawy systemu
komunikowania siĊ z otoczeniem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, z tym Īe niewystĊpowanie tego pierwszego, w przypadku doĞü mocno wystandaryzowanej oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych, raczej
nie rodzi ani zaskoczenia, ani niepokoju.

**

Waldemar Glabiszewski

W konsekwencji naleĪy uznaü, Īe dziaáające w Polsce przedsiĊbiorstwa Þnansowe potraÞą bardzo skutecznie dokonywaü transferu technologii. Jednak
przy tak powszechnej skutecznoĞci trudno osiągnąü technologiczną przewagĊ konkurencyjną, która przecieĪ warunkuje poziom wyników uzyskiwanych
w procesie konkurowania. OczywiĞcie posiadanie przewagi konkurencyjnej
nie wynika z samego faktu osiągniĊcia okreĞlonych rezultatów w nastĊpstwie
wdroĪenia transferowanej technologii, ale przede wszystkim jest konsekwencją ich skali. Niewątpliwie jednak przejawem wyĪszoĞci przedsiĊbiorstw
wzglĊdem konkurentów są uzyskiwane na wysokim poziomie rynkowe i Þnansowe wyniki z prowadzonej dziaáalnoĞci. Stąd staáy siĊ one kolejnym uzasadnionym przedmiotem prowadzonych przez autora badaĔ empirycznych,
w ramach których poproszono przedstawicieli przedsiĊbiorstw Þnansowych
o dokonanie oceny osiąganych dziĊki transferowi technologii rynkowo-Þnansowych wyników. W tym celu wykorzystano piĊciopunktową skalĊ, gdzie 1
oznaczaáo zdecydowany brak oczekiwanego wyniku, a 5 – zdecydowane jego
wystąpienie, natomiast Ğrodkowa kategoria skali – 3 – to kategoria neutralna,
interpretowana jako „trudno powiedzieü”. WartoĞci Ğrednich arytmetycznych
uzyskanych ocen przedstawiono na rys. 3.
Rys. 3. Rynkowe i Þnansowe efekty zmian technologicznych w przedsiĊbiorstwach Þnansowych
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Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami badane przedsiĊbiorstwa postrzegają ostateczne efekty pozyskanych z otoczenia innowacji technologicznych jako korzystne i wyraĨnie dostrzegalne. Najsilniej odczuwane są
rezultaty osiągane na rynku, które przejawiają siĊ w postaci zwiĊkszonej
liczby klientów, we wzroĞcie ich zadowolenia, wzroĞcie udziaáu w rynku,
jak równieĪ zdobyciu nowych rynków. Nasuwa siĊ zatem wniosek, Īe transferowane technologie poprzez swoje bezpoĞrednie efekty wywoáują wzrost
zadowolenia klientów i poprawĊ wyników rynkowych. Te z kolei, jak sugerują dane, przekáadają siĊ na wzrost osiąganego wyniku Þnansowego, który
równieĪ jest doĞü wyraĨnie odczuwany – Ğrednia ocen 4,0. W najmniejszym
stopniu odczuwane jest obniĪenie kosztów dziaáalnoĞci. MoĪe to oznaczaü,
Īe badane przedsiĊbiorstwa wprowadzając nowe technologie, koncentrują
siĊ przede wszystkim na uzyskaniu prorynkowych zmian jakoĞciowych,
a nie oszczĊdnoĞci Þnansowych.
Warto zwróciü uwagĊ równieĪ na to, Īe bezpoĞrednie efekty wprowadzonych zmian technologicznych umoĪliwiaáy badanym przedsiĊbiorstwom zarówno niwelowanie istniejącej luki konkurencyjnej wzglĊdem
rynkowych rywali, jak i ich przeĞcigniĊcie, a zatem poprawĊ ich pozycji
w sektorze. OczywiĞcie nie wszystkie podmioty mogą byü liderami. Poprawa okreĞlonych wyników dla niektórych z nich oznacza co najwyĪej
moĪliwoĞü dorównania konkurencji. PrzeĞcigniĊcie jej wydaje siĊ osiągalne raczej przez nielicznych graczy rynkowych. Relatywnie wysokie w tym
zakresie oceny mogą zatem Ğwiadczyü o tym, Īe indagowani menedĪerowie brali pod uwagĊ tylko bezpoĞrednią konkurencjĊ, funkcjonującą w tzw.
grupach strategicznych9.
W tab. 6 zaprezentowane zostaáy dodatkowo Ğrednie ocen okreĞlające
stopieĔ osiągniĊtych w nastĊpstwie transferu technologii rynkowo-Þnansowych wyników z uwzglĊdnieniem zróĪnicowania branĪowego.

9

W skáad grup strategicznych wchodzą przedsiĊbiorstwa stosujące tĊ samą lub podobną strategiĊ konkurowania, a wiĊc w podobny sposób konkurujące ze sobą. Zob. J. Kay, Podstawy
sukcesu Þrmy, Warszawa 1996, s. 178 i M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy
sektorów i konkurentów, Warszawa 1992, s. 140.
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Tab. 6. Rynkowe i Þnansowe efekty zmian technologicznych w przedsiĊbiorstwach Þnansowych

Efekty innowacji
technologicznych

CP

ZUnaĩ

ZUM

ZwiĊkszenie liczby klientów

4,4

4,4

4,3

Wzrost zadowolenia klientów
ze Ğwiadczonych usáug

4,3

4,4

ZwiĊkszenie udziaáów
w rynku

4,1

Zdobycie nowych rynków

Banki

TFI

PTE

4,4

4,3

4,0

4,7

4,4

4,7

3,9

4,5

4,1

4,5

4,1

4,2

4,1

4,2

4,1

4,2

4,1

4,0

Wzrost konkurencyjnoĞci
usáug na rynku

4,0

4,1

4,3

4,1

4,3

4,0

Poprawa osiąganego
wyniku Þnansowego

4,0

4,0

4,3

4,0

4,3

3,5

Dorównanie konkurencji

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

3,9

Poprawa rynkowego
wizerunku przedsiĊbiorstwa

3,9

3,9

4,4

3,9

4,4

3,7

PrzeĞcigniĊcie konkurencji

3,9

3,6

3,7

3,6

3,7

4,0

ObniĪenie kosztów
dziaáalnoĞci

3,7

4,1

3,7

4,1

3,7

3,5

% wskazaĔ

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ przeprowadzonych w przedsiĊbiorstwach.

Podczas analizy wyników uzyskanych w badanych branĪach nasuwają
siĊ dwa generalne wnioski. Po pierwsze, wystĊpuje zadziwiająca zgodnoĞü
co do wystĊpowania poszczególnych rynkowych i Þnansowych wyników
transferu technologii w kolejnych branĪach sektora Þnansowego. Po drugie, są doĞü wyraĨnie odczuwane tylko tendencje wzrostowe. Najmniejsza
Ğrednia wartoĞü pozyskanych ocen to 3,5. Nie ma wiĊc Īadnej Ğredniej oceny poniĪej Ğrodkowej kategorii skali, sugerującej, Īe dany efekt w danej
branĪy nie wystĊpowaá. W związku z tym naleĪy tylko mieü nadziejĊ, Īe
odpowiedzi respondentów wynikają z obiektywnie stwierdzonych faktów,
a nie naiwnych przypuszczeĔ.
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Podsumowanie
Niniejszy artykuá, bĊdąc empirycznym studium protechnologicznej dziaáalnoĞci innowacyjnej polskiego sektora Þnansowego, prezentuje aktywnoĞü
tworzących go przedsiĊbiorstw w zakresie wdraĪania nowych technologii.
W szczególnoĞci jednak ukazuje stopieĔ wykorzystywania przez nie róĪnych
form transferu technologii jako narzĊdzia doskonalenia swojego potencjaáu
i skalĊ osiąganych w nastĊpstwie ich stosowania efektów.
Okazuje siĊ, Īe w ostatnich trzech latach badane przedsiĊbiorstwa licznie
wdraĪaáy róĪne technologie odpowiedzialne za generowanie instrumentów
konkurowania. W najwiĊkszym jednak stopniu doskonalono procesy Ğwiadczenia i sprzedaĪy usáug, które to w sposób bezpoĞredni kreują konkretną wartoĞü dla klientów. Ogromną rolĊ w tej dziaáalnoĞci odegraá transfer technologii,
jako Īe to wáaĞnie za jego sprawą wprowadzono wiĊkszoĞü analizowanych
zmian technologicznych. Ponadto wykorzystują ją wszystkie badane przedsiĊbiorstwa i to powszechnie. Na przykáad ponad 90% z nich wáaĞnie tą drogą
wdroĪyáo nowe technologie sprzedaĪy i dystrybucji usáug. Przy tym najczĊĞciej wykorzystywanymi formami transferu technologii okazaáy siĊ zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników i wykorzystanie dostĊpnej na rynku
wiedzy, a takĪe zakup wyników badaĔ placówek B+R oraz usáugi Þrm konsultingowych. Są to niewątpliwie formy o zróĪnicowanym poziomie trudnoĞci
realizowania i oryginalnoĞci pozyskiwanych rozwiązaĔ.
WĞród najwaĪniejszych przesáanek, jakimi menedĪerowie kierowali siĊ,
podejmując decyzje o wdroĪeniu nowej technologii wáaĞnie drogą transferu,
znalazáy siĊ: skutecznoĞü tego Ĩródáa innowacji, spodziewany wzrost konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa za sprawą przetransferowanej technologii oraz
szybkoĞü jej zastosowania. Warto dodaü, Īe w zasadzie wszystkie z trzynastu
zaproponowanych w badaniu przesáanek zostaáy uznane przez przedsiĊbiorstwa Þnansowe za istotne w analizowanym procesie decyzyjnym.
W koĔcu naleĪaáoby siĊ spodziewaü, Īe wáaĞciwe zarządzanie rozwojem
technologii przyniesie organizacji zamierzone korzyĞci poprzez generowanie odpowiednio wysokiej wartoĞci dla klienta. Tak teĪ siĊ dzieje w badanym sektorze. NiemalĪe wszystkie zamierzenia stojące u podstaw decyzji
o transferze technologii zostaáy przez dziaáające w Polsce przedsiĊbiorstwa
Þnansowe osiągniĊte, a w zasadzie uzyskaáy one nawet wiĊcej, niĪ oczekiwa-
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áy. NajczĊstszymi jednak skutkami nowo pozyskanej z zewnątrz technologii
okazaáy siĊ wzrost szybkoĞci reagowania na sygnaáy klientów o zmianie
ich potrzeb oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu. Te wszystkie
bezpoĞrednie efekty transferu technologii korzystnie przeáoĪyáy siĊ na wyraĨnie dostrzegane na rynku wyniki marketingowe, które z kolei wpáynĊáy
na wzrost osiąganego wyniku Þnansowego.
Reasumując, naleĪy przyjąü, Īe uzyskiwane przez badane podmioty rynkowe i Þnansowe efekty transferu technologii potwierdzają zasadnoĞü jego
podejmowania, a jednoczeĞnie Ğwiadczą o jego ogromnej roli, jaką odgrywa w prorozwojowej dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw Þnansowych.
Transfer technologii bĊdąc zatem tak istotnym dla przedsiĊbiorstwa narzĊdziem zapewniania rozwoju, powinien byü permanentnie doskonalony
i unowoczeĞniany, co czyni go waĪnym, a jednoczeĞnie bardzo ciekawym
obszarem badawczym.

Technology Transfer in the Innovation Activities
of Enterprises Operating in Financial Sector
Abstract
The paper has totally empirical character and it is an attempt to evaluate the role
of technology transfer in the Þeld of innovativeness of companies delivering Þnancial
services operations in Poland. Due to this objective author analyses the degree of using
different forms of technology transfer and the reasons for choosing them as innovations
sources. Moreover he also identiÞes the direct effects as well as market and Þnancial
outcomes of applied forms of technology transfer.
The research Þndings show that intensive using of several forms of technology transfer
by Þnancial services companies brings them notable market and Þnancial beneÞts. These
beneÞts result from multi-aspect increase of enterprises’ market offers.
Key words: technologies, technology innovations, technology transfer, innovation activity

