Transfer
technologii
w
działalności
przedsiębiorstw usług finansowych

innowacyjnej

Technology Transfer in the Innovation
Enterprises Operating in Financial Sector

Activities

of

Waldemar Glabiszewski
DOI:

Streszczenie
Niniejszy artykuł ma charakter stricte empiryczny i jest próbą oceny roli transferu
technologii w działalności innowacyjnej funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw
usług finansowych. W tym celu autor nie tylko analizuje stopień wykorzystywania
różnych form transferu technologii i przesłanek ich wyboru, ale identyfikuje również
bezpośrednie efekty ich zastosowania, jak i osiągnięte w ich następstwie rynkowe oraz
finansowe rezultaty.
Uzyskane wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, iż intensywnie
wykorzystywane przez przedsiębiorstwa usług finansowych różne formy transferu
technologii przynoszą im wymierne rynkowo - finansowe korzyści. Wynikają one z
wdrożonych tą drogą innowacji, mających swoje odzwierciedlenie w wieloaspektowym
wzroście wartości oferty rynkowej.

Abstract
The paper has totally empirical character and it is an attempt to evaluate the role of
technology transfer in the field of innovativeness of companies delivering financial
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 identifies the direct effects as well as market and financial
outcomes of applied forms of technology transfer.
The research findings show that intensive using of several forms of technology
transfer by financial services companies brings them notable market and financial
benefits. These benefits result from multi-aspect increase of enterprises’ market offers.
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