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Niniejszy artyku  ma charakter stricte empiryczny i jest prób  oceny roli transferu 

technologii w dzia alno ci innowacyjnej funkcjonuj cych w Polsce przedsi biorstw us ug 

Þ nansowych. W tym celu autor nie tylko analizuje stopie  wykorzystywania ró nych form 

transferu technologii i przes anek ich wyboru, ale identyÞ kuje równie  bezpo rednie efek-

ty ich zastosowania, jak i osi gni te w ich nast pstwie rynkowe oraz Þ nansowe rezultaty. 

Uzyskane wyniki bada  nie pozostawiaj  w tpliwo ci, i  intensywnie wykorzystywa-

ne przez przedsi biorstwa us ug Þ nansowych ró ne formy transferu technologii przynosz  

im wymierne rynkowo-Þ nansowe korzy ci. Wynikaj  one z wdro onych t  drog  inno-

wacji, maj cych swoje odzwierciedlenie w wieloaspektowym wzro cie warto ci oferty 

rynkowej.

S owa kluczowe: technologie, innowacje technologiczne, transfer technologii, dzia al-

no  innowacyjna

Wprowadzenie

Technologie z racji spe nianych funkcji stanowi  bez w tpienia kluczo-

wy zasób przedsi biorstwa z punktu widzenia budowania jego zdolno ci 

do skutecznego konkurowania. Rosn ca intensywno  walki konkurencyj-

nej na rynku sprawia, e musz  si  one ci gle rozwija . Niestety, zarówno 

mo liwo ci Þ nansowe, jak i fachowe kompetencje Þ rm cz sto uniemo li-

wiaj  im dokonywanie post pu technologicznego w ramach samodzielnie 

prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. W takich okoliczno ciach 

Waldemar Glabiszewski 
Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa we W oc awku

Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu

Transfer technologii w dzia alno ci innowacyjnej 

przedsi biorstw us ug Þ nansowych



2�

najlepsz  albo nawet jedyn  sposobno ci  na osi gni cie po danego po-

ziomu konkurencyjno ci mo e by  transfer istniej cych w otoczeniu tech-

nologii do zastosowa  wewn trz przedsi biorstwa. 

Najogólniej rzecz ujmuj c, transfer technologii nale y rozumie  jako 

przeniesienie technologii czy te  podmiotu z jednego miejsca do drugie-

go. Autor szczególn  uwag  koncentruje jednak na stronie popytowej tej 

wymiany, reprezentowanej przez podmioty absorbuj ce z otoczenia nowe 

rozwi zania. Tym samym w pe ni akceptuje deÞ nicj  Paula Trotta, wed ug 

którego transfer technologii oznacza po prostu aplikowanie okre lonej 

technologii w nowym zastosowaniu lub przez nowego u ytkownika1.

Z uwagi na znaczenie transferu technologii dla rozwoju przedsi biorstw, 

a w konsekwencji ca ych gospodarek ju  od wielu lat jest on bardzo ywym 

tematem naukowych dyskusji w wiatowej literaturze przedmiotu. Wspó -

cze nie najcz ciej podejmowane s  problemy transferu mi dzynarodo-

wego zachodz cego mi dzy ró nymi krajami i transferu dokonywanego 

z sektora nauki i bada  do sfery dzia alno ci operacyjnej przedsi biorstw.

Autor opracowania podejmuje zagadnienie transferu technologii w uj ciu 

instrumentalnym, traktuj c go jako skuteczne narz dzie stosowane w pro-

cesie rozwoju potencja u technologicznego przedsi biorstw. Okazuje si  

bowiem, e korzystaj c z obcych osi gni  naukowo-technicznych, mo na 

w sposób szybki i op acalny, a tak e obarczony wzgl dnie niskim ryzykiem 

uzyska  nowe rozwi zania techniczne pozwalaj ce na wzrost konkuren-

cyjno ci2. Poza tym w tak wymagaj cych i dynamicznie rozwijaj cych si  

warunkach silnej konkurencji, z jakimi mamy do czynienia wspó cze nie, 

nie wydaje si , aby jakiekolwiek pojedyncze przedsi biorstwo by o w stanie 

samodzielnie wygenerowa  wewn trz organizacji wszelk  wiedz  okre la-

j c  skuteczne sposoby jego dzia ania. St d wy ania si  znacz ca rola dla 

transferu technologii, który jawi si  obecnie jako warunek wr cz konieczny 

do osi gni cia przez przedsi biorstwo rynkowego sukcesu. 

Niniejsze opracowanie ma charakter stricte empiryczny. Autor pragnie 

przedstawi  w nim transfer technologii jako skuteczn  drog  do wzrostu 

konkurencyjno ci przedsi biorstw us ug Þ nansowych. W zwi zku z tym 

 1 P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Harlow 2008, s. 323.
 2 E. Stawasz, Innowacje a ma a Þ rma, ód  1999, s. 21.
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prezentuje wyniki bada  maj ce na celu dowie , e ich zaanga owanie 

w protechnologiczn  dzia alno  innowacyjn  z zastosowaniem transferu 

technologii jako ród a innowacji przynosi wymierne efekty, przejawiaj ce 

si  zw aszcza w osi ganych przez nie rynkowo-Þ nansowych wynikach. 

ród em danych niezb dnych do realizacji tych zamierze  by y prze-

prowadzone przez autora w 2009 r. badania, które zosta y zrealizowane 

metod  ankiety bezpo redniej w ród 90 dzia aj cych w Polsce przedsi -

biorstw sektora Þ nansowego. Na liczb  przebadanych przedsi biorstw 

sk ada si  20 zak adów ubezpiecze  na ycie i 20 zak adów ubezpiecze  

maj tkowych oraz 20 banków, 20 towarzystw funduszy inwestycyjnych 

i 10 powszechnych towarzystw emerytalnych.

Skala wykorzystywania transferu technologii 

w dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw Þ nansowych

Przedsi biorstwa sektora Þ nansowego wspó cze nie wiod  prym w bu-

dowaniu innowacyjno ci krajowych gospodarek i to nie tylko tych najsil-

niej rozwini tych. Przyk adem takiego stanu rzeczy jest równie  Polska, 

gdzie przedsi biorstwa us ug Þ nansowych wyró niaj  si  du  aktywno-

ci  w ramach dzia alno ci innowacyjnej. Aby potwierdzi  t  tez , autor 

podj  si  próby identyÞ kacji ich zaanga owania w podejmowanie inwe-

stycji na rzecz rozwoju technologii. W tym celu indagowa  mened erów 

o liczb  wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat zmian techno-

logicznych w zarz dzanych przez nich przedsi biorstwach Þ nansowych. 

Uzyskane w tym zakresie wyniki zosta y przedstawione w tab. 1.

Tab. 1. Zmiany technologiczne wprowadzone w przedsi biorstwach Þ nansowych 

Zmiany technologiczne

czna 

liczba 

zmian

% Þ rm dokonuj cych okre lon  

liczb  zmian technologicznych

Nowa technologia wiadczenia us ug 155 16 42 20 12 4 4 2

Wdro enie technologii informatycznej 
wspomagaj cej wiadczenie us ug 141 18 44 16 8 14 0 0
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Wdro enie technologii informatycznej 
wspomagaj cej sprzeda  us ug 141 22 32 20 22 4 0 0

Wdro enie technologii informatycznej 
wspomagaj cej projektowanie us ug 127 42 12 28 4 12 2 0

Nowa technologia sprzeda y us ug 128 24 30 32 10 4 0 0

Nowa technologia dystrybucji us ug 119 30 34 22 8 4 2 0

Nowa technologia projektowania us ug 103 46 32 6 4 6 4 2

Nowa technologia komunikowania si  
z otoczeniem 102 38 34 12 12 4 0 0

Nowa technologia komunikowania si  
wewn trzorganizacyjnego 99 38 30 24 4 4 0 0

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.

Zaprezentowane wyniki pomiaru wskazuj , e analizowane technologie 

cieszy y si  du ym zainteresowaniem w prowadzonej przez przedsi bior-

stwa Þ nansowe dzia alno ci innowacyjnej3. Okazuje si  bowiem, e w przy-

padku ka dej wzi tej pod uwag  w badaniu technologii w okresie ostatnich 

trzech lat licznie wdra ano nowe.

Najwi ksza cz  badanych przedsi biorstw zaimplementowa a innowa-

cyjne technologie odpowiedzialne za ich dzia alno  operacyjn , a miano-

wicie za wiadczenie us ug. A  84% indagowanych Þ rm wdro y o cznie 

155 tego rodzaju innowacji, z czego po owa podmiotów wi cej ni  jedn . 

Podobnie licznie by y wprowadzane technologie informatyczne wspomaga-

j ce proces wiadczenia us ug. Drugim, równie ch tnie doskonalonym ob-

szarem potencja u technologicznego by y procesy sprzeda y us ug. A  76% 

respondentów deklarowa o wdro enie i to w wyra nej wi kszo ci nie jednej 

nowej technologii sprzeda y, a 78% – systemu informatycznego wspieraj -

cego sprzeda . Jak si  zatem okazuje, z jednej strony protechnologiczna ak-

tywno  innowacyjna przedsi biorstw Þ nansowych koncentruje si  przede 

wszystkim na ich dzia alno ci podstawowej. Jest to absolutnie uzasadnione, 

 3 Szerzej skal  wdra anych w przedsi biorstwach us ug Þ nansowych innowacji technologicz-
nych i ich znaczenie autor prezentuje [w:] W. Glabiszewski, Rozwój technologii w polskich 
przedsi biorstwach us ug Þ nansowych, [w:] Instrumenty zarz dzania we wspó czesnym 
przedsi biorstwie – nowe kierunki, red. K. Zimniewicz, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu” 
2009, nr 129, s. 198–205.
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gdy  to ona, kreuj c warto  dla klienta w procesie wiadczenia i sprzeda-

y us ug, w sposób bezpo redni decyduje o osi ganych na rynku wynikach. 

Z drugiej strony, cho  najmniej innowacji badane przedsi biorstwa wprowa-

dza y w zakresie technologii komunikowania si , to nale y jednak zauwa-

y , e w ostatnim czasie wdro y a je zdecydowana wi kszo , tj. 62% inda-

gowanych podmiotów. Warto doda , e zaanga owanie Þ rm w tego rodzaju 

innowacje równie  wydaje si  jak najbardziej uzasadnione, poniewa  tech-

nologie komunikowania si  s  mi dzy innymi odpowiedzialne za sprawno  

wspó dzia ania i skuteczno  realizowanych zada  promocyjnych. 

Wolumen wdra anych w ostatnich latach przez przedsi biorstwa Þ nan-

sowe innowacji potwierdza ich du  aktywno  podejmowan  na rzecz roz-

woju wykorzystywanych przez siebie technologii. Oznacza to, e traktuj  

one technologie jako bardzo wa ne narz dzie w budowaniu zdolno ci do 

skutecznego konkurowania. Ponadto okazuje si , i  s  wiadome potrzeby, 

a nawet konieczno ci rozwoju swojego potencja u technologicznego, jed-

nocze nie wyra aj c gotowo  i potwierdzaj c zdolno  do podejmowania 

tego rodzaju dzia alno ci.

W obliczu powy szych wniosków nurtuj ce dla autora jest pytanie: jak du  

rol  w doskonaleniu potencja u technologicznego przedsi biorstw Þ nansowych 

odgrywa transfer technologii jako forma implementowania analizowanych in-

nowacji. Innymi s owy, jak du a cz  nowych technologii wprowadzana jest 

w a nie drog  transferu? Pytanie to zosta o skierowane wy cznie do tych pod-

miotów, które wcze niej zadeklarowa y wdro enie w badanym okresie nowych 

technologii, a uzyskane na nie odpowiedzi zaprezentowano w tab. 2.

Tab. 2. Skala wykorzystywania przez przedsi biorstwa Þ nansowe transferu technologii

Zmiany technologiczne

czna 

liczba 

zmian

% Þ rm dokonuj cych 

okre lon  liczb  zmian

technologicznych drog  transferu

Nowa technologia wiadczenia 

us ug
87 19 60 15 2 2 2

Wdro enie technologii 

informatycznej wspomagaj cej 

wiadczenie us ug

79 22 51 25 2 0 0
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Wdro enie technologii informa-

tycznej wspomagaj cej sprzeda  

us ug

77 26 43 26 5 0 0

Wdro enie technologii informa-

tycznej wspomagaj cej projektowa-

nie us ug

70 10 52 35 0 3 0

Nowa technologia sprzeda y us ug 77 8 71 21 0 0 0

Nowa technologia dystrybucji 

us ug
67 9 82 3 s6 0 0

Nowa technologia projektowania 

us ug
58 19 55 18 4 4 0

Nowa technologia komunikowania 

si  z otoczeniem
58 29 45 19 7 0 0

Nowa technologia komunikowania 

si  wewn trzorganizacyjnego
49 23 67 10 0 0 0

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.

Jak si  okazuje, wi kszo  nowych technologii jest wdra ana w przed-

si biorstwach Þ nansowych w a nie drog  transferu. Zgodnie z uzyskanymi 

wynikami bada  56% wszystkich analizowanych zmian technologicznych 

zosta o wprowadzonych w procesie transferu. Najwi ksza cz  (60%) 

pozyskanych z zewn trz technologii zosta a wdro ona na rzecz sprzeda-

y us ug. Przyczyn takiego stanu rzeczy mo na upatrywa  mi dzy innymi 

w dwóch zjawiskach. Po pierwsze, przebieg procesu sprzeda y us ug jest 

atwo dostrzegalny przez zewn trzne podmioty, w tym konkurencj , st d 

atwo jest przejmowa  czy te  imitowa  nowe rozwi zania rynkowe w tym 

zakresie. Po drugie, proces sprzeda y us ug mo e nie  wiele cennych 

warto ci dla klientów, wynikaj cych chocia by z jako ci relacji z us ugo-

dawc , czasu wiadczenia us ugi czy jej dost pno ci. Stanowi wi c bardzo 

silnie oddzia uj cy instrument konkurowania, dlatego te  rywalizuj ce ze 

sob  podmioty staraj  si  go ci gle doskonali . Zatem z jednej strony ci -

g a potrzeba ulepszania procesu sprzeda y us ug, a z drugiej – relatywnie 

du a dost pno  w otoczeniu nowych rozwi za  sprawiaj , e tych inno-

wacji w sektorze Þ nansowym wprowadza si  wiele, a wi kszo  z nich ma 

swoje ród o poza wdra aj cymi je przedsi biorstwami. 
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Kolejnymi obszarami dzia alno ci, w których znaczna cz  nowych 

technologii jest wdra ana w procesie transferu (57%), s  projektowanie 

us ug i komunikacja z otoczeniem. W tym zakresie – jak wcze niej na to 

wskazywano – wprowadzano nieco mniej innowacji, st d zapewne badane 

podmioty dysponuj  mniejszym tego rodzaju do wiadczeniem, a ponadto 

technologie te wydaj  si  bardziej wymagaj ce. Zapewne dlatego jawi si  

tu potrzeba cz stego posi kowania si  gotowymi ju , pochodz cymi z ze-

wn trz rozwi zaniami. Ponadto technologie komunikacyjne maj  bardziej 

uniwersalny charakter, dzi ki czemu mo na ich poszukiwa  w szerokim, 

nie tylko sektorowym otoczeniu. 

W najmniejszym stopniu transfer technologii by  wykorzystywany 

w odniesieniu do procesu wewn trzorganizacyjnego komunikowania si , 

ale i tak zastosowano go w 50% przypadków wprowadzania tych innowa-

cji. Oznacza to, e stopie  eksploatowania w dzia alno ci innowacyjnej 

narz dzia transferu nie jest znacz co zró nicowany w poszczególnych ob-

szarach potencja u technologicznego, gdy  mie ci si  on w przedziale od 

50 do 60% wdra anych technologii.

Nieco inn  perspektyw  zjawiska wykorzystywania transferu technolo-

gii w dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw Þ nansowych prezentuj  

wyniki bada  zawarte w tab. 3. Otó  ukazuj  one, jak du a cz  badanych 

podmiotów, tak e w podziale na bran e, pozyskuje z zewn trz nowe spo-

soby dzia ania. 

Tab. 3. Aktywno  przedsi biorstw Þ nansowych w zakresie wykorzystania transferu technologii

Rodzaje technologii

% udzia  przedsi biorstw 

wykorzystuj cych transfer technologii 

CPa ZUna b ZUMc Bankid TFIe PTEf

Nowa technologia 

sprzeda y us ug
92 100 100 86 78 100

Nowa technologia 

dystrybucji us ug
91 100 100 100 71 90

Wdro enie systemu informa-

tycznego wspomagaj cego 

projektowanie us ug

90 80 100 100 67 90
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Nowa technologia 

projektowania us ug
81 67 100 83 83 50

Nowa technologia 

wiadczenia us ug
81 63 86 75 78 100

Wdro enie systemu informa-

tycznego wspomagaj cego 

wiadczenie us ug

78 67 78 88 88 70

Nowa technologia 

komunikowania si  we-

wn trzorganizacyjnego

77 50 75 80 83 90

Wdro enie systemu 

informatycznego wspomagaj -

cego sprzeda  us ug

74 63 88 71 83 70

Nowa technologia 

komunikowania si  

z otoczeniem

71 63 100 40 100 70

a CP – ca a próba badanych przedsi biorstw (N=90).
b ZUna  – zak ady ubezpiecze  na ycie (N=20).
c ZUM – zak ady ubezpiecze  maj tkowych (N=20).
d Banki (N=20).
e TFI – towarzystwa funduszy inwestycyjnych (N=20).
f PTE – powszechne towarzystwa emerytalne (N=10).

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.

Na podstawie przedstawionych w tab. 3 wyników bada  nale y uzna , 

e dzia aj ce w Polsce przedsi biorstwa Þ nansowe powszechnie wykorzystuj  

transfer technologii, zapewniaj c sobie w ten sposób po dany post p techno-

logiczny4. Analizuj c ca  prób  badawcz , mo na dostrzec, e zarówno nowe 

technologie sprzeda y, jak i dystrybucji us ug w formie transferu wdra a o 

a  ponad 90% indagowanych podmiotów. Nawet w przypadku tych technolo-

gii, gdzie transfer cieszy  si  relatywnie najmniejszym zainteresowaniem, i tak 

by  wykorzystywany przez niespe na trzy czwarte przedsi biorstw.

 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:] Enter-
prise in Modern Economy. Innovations, t. 1, red. E. Lechman, Gda sk 2010, s. 99–120.
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Analizuj c z kolei stopie  wykorzystywania transferu technologii w po-

szczególnych bran ach, mo na zauwa y , i  w odniesieniu do sze ciu spo-

ród dziewi ciu badanych technologii istniej  bran e, w ramach których 

absolutnie wszystkie tworz ce je podmioty wdra a y te technologie drog  

transferu. Z kolei najmniej licznie w formie transferu wprowadza y nowe 

technologie komunikowania si  z otoczeniem banki, a konkretnie 40% 

z nich. W przypadku pozosta ych implementowanych technologii co naj-

mniej po owa podmiotów w bran y pozyskiwa a je z zewn trz.

Autor podj  si  dodatkowo identyÞ kacji szczegó owych technologii po-

zyskanych przez przedsi biorstwa Þ nansowe w procesie transferu, niestety ta 

próba nie zako czy a si  wyra nym sukcesem. Okaza o si  bowiem, e na-

czelna kadra zarz dzaj ca niekoniecznie dysponuje fachow  wiedz  technolo-

giczn , gdy  wi kszo  mened erów mia a wyra ne trudno ci w precyzyjnym 

okre leniu czy nazwaniu wdra anych technologii. Na pytanie: jakie konkretnie 

technologie w zakresie projektowania, wiadczenia i sprzeda y us ug wdro-

y o przedsi biorstwo w ostatnich trzech latach w formie transferu technolo-

gii, pada y cz sto wymijaj ce czy nawet nieadekwatne do pytania odpowiedzi 

b d  te  bardzo niejednoznaczne, eby nie rzec – enigmatyczne. Ponadto 10% 

respondentów zaznaczy o odpowied  „trudno powiedzie ”. 

W ród poprawnie merytorycznie, aczkolwiek niekoniecznie precyzyj-

nie udzielonych odpowiedzi najcz ciej wskazywanymi szczegó owymi 

technologiami by y:

1) technologie systemu czno ci,

2) technologie teleinformatyczne,

3) technologie umo liwiaj ce wspó prac  zespo ów wirtualnych,

4) technologie wspomagaj ce sprzeda  poprzez rozbudowany system 

wariantów sprzeda y,

5) technologie wspieraj ce system zarz dzania,

6) technologie wspomagaj ce proces podejmowanie decyzji,

7) technologie zapewniaj ce bezpiecze stwo infrastruktury komunikacyjnej,

8) technologie z dziedziny bezpiecze stwa sieciowego,

9) technologie zapewniaj ce bezpiecze stwo i odnow  transmisji danych 

i aplikacji,

10) technologie analityczne i raportuj ce,

11) technologie optymalizacji dzia alno ci operacyjnej oraz procesów biz-

nesowych, 
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12) technologie wspomagaj ce bezprzewodow  komunikacj  z systema-

mi Þ rmy,

13) technologie cz ce ze sob  ró ne systemy informatyczne.

Warto doda , e niedostatków wiedzy technologicznej w ród naczel-

nej kadry zarz dzaj cej nie nale y bezreß eksyjnie postrzega  jako s abo-

ci przedsi biorstw Þ nansowych. Po pierwsze, jest to wiedza wysoce spe-

cjalistyczna, a technologie bardzo skomplikowane. Po drugie za , w swej 

rozbudowanej strukturze organizacyjnej przedsi biorstwa Þ nansowe co do 

zasady dysponuj  wykwaliÞ kowan  kadr  w zakresie stosowanych techno-

logii, zw aszcza informatycznych. 

Jak ju  wcze niej wspomniano, technologie okazuj  si  bardzo wa -

nym narz dziem wykorzystywanym w prowadzonej przez przedsi bior-

stwa Þ nansowe walce konkurencyjnej, a transfer – g ównym ich ród em. 

Nie atwo jednak osi gn  technologiczn  przewag  konkurencyjn , prze-

nosz c do swojej dzia alno ci istniej ce ju  w innych podmiotach sposo-

by dzia ania. Dlatego badane przedsi biorstwa w do  istotnym stopniu 

wprowadzaj  te  samodzielnie opracowane rozwi zania. Te jednak ulegaj  

szybkiej erozji w wyniku imitacyjnych zachowa  konkurentów, poprzez 

uruchamianie mechanizmów ró nych form transferu technologii, które to 

stanowi  przedmiot analiz w kolejnym podrozdziale. 

Formy transferu technologii w sektorze us ug Þ nansowych 

Podczas analizy zjawiska wykorzystywania transferu technologii w sekto-

rze us ug Þ nansowych w sposób naturalny nasuwa si  pytanie dotycz ce naj-

cz stszych form jego przejawów. Mog  one bowiem by  ró ne – od bardziej 

formalnych, jak chocia by zakup licencji, do mniej, np. wymiana personelu 

czy wystawy na targach5. Mog  by  bezpo rednie lub po rednie, tzn. z udzia-

em instytucji po rednicz cych lub bez niego, przyjmowa  posta  tzw. transfe-

ru pionowego lub poziomego6, zapewnia  mniej lub bardziej trwa e przewagi 

 5 Te formy przenikania wiedzy technologicznej W. Nasierowski i M.K. Nowakowski równie  
kwaliÞ kuj  jako transfer technologii, zob. W. Nasierowski, M.K. Nowakowski, Biznes mi -
dzynarodowy. Istota, przyk ady, Warszawa 1995, s. 70.

 6 Formy te wyja nia J. Monkiewicz, zob. J. Monkiewicz, Mi dzynarodowy transfer wiedzy 
technicznej. Elementy teorii i polityki, Warszawa 1981, s. 16–17.
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konkurencyjne b d  te  niwelowa  luk  konkurencyjn , obejmowa  technolo-

gi  jako twór z o ony7 lub przenosi  jej elementarne sk adowe itd.

Wyniki pomiaru okre laj ce cz stotliwo  wykorzystywania w ostat-

nich trzech latach uwzgl dnionych w badaniu form transferu technologii 

w ramach prowadzonej przez przedsi biorstwa Þ nansowe dzia alno ci in-

nowacyjnej zosta y zaprezentowane na rys. 1. 

Rys. 1. Wykorzystywanie przez przedsi biorstwa Þ nansowe form transferu technologii

�ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.

 7 Technologia sk ada si  z pi ciu elementarnych sk adowych, mianowicie z zasad naukowych, 
specjalistycznej wiedzy, do wiadczenia praktycznego i umiej tno ci zastosowania wiedzy, 
odpowiednich narz dzi i urz dze  oraz z organizacji procesów, zob. P. Lowe, Zarz dzanie 
technologi . Mo liwo ci poznawcze i szanse, Katowice 1999, s. 30–32.
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Przedstawione wyniki wskazuj , e katalog rzeczywi cie wykorzysty-

wanych przez przedsi biorstwa Þ nansowe form transferu technologii jest 

d ugi. Potwierdza to po raz kolejny ich zaanga owanie w dzia alno  inno-

wacyjn , podkre laj c jednocze nie du  kreatywno .

Najcz ciej stosowan  form  pozyskiwania z zewn trz nowych sposo-

bów dzia ania okaza o si  zatrudnianie wyspecjalizowanych w okre lo-

nym obszarze pracowników, którzy, wnosz c do przedsi biorstwa nabyt  

wcze niej wiedz  i umiej tno ci wzbogacone do wiadczeniem, staj  si  

ród em nowych rozwi za , które zwykle nie maj  charakteru innowacyj-

nego z perspektywy ca ego sektora, ale za to s  pozyskiwane wzgl dnie 

szybko, atwo i tanio. Form  zatrudnienia nowych pracowników stosuje a  

98% badanych podmiotów, w tym 46% systematycznie, a 32% sporadycz-

nie. Warto doda , e nabywaj c w ten sposób specjalistyczne kwaliÞ kacje, 

w kolejnych etapach swej dzia alno ci Þ rmy te s  w stanie w wi kszym 

ju  stopniu bazowa  na w asnym potencjale, aktywnie wykorzystuj c – jak 

si  okazuje – informacje dost pne na rynku, zw aszcza odnosz ce si  do 

nowo ci technologicznych stosowanych przez konkurentów. Taka postawa 

jest jak najbardziej uzasadniona, gdy  nie warto ponosi  wysi ku i kosztów 

oraz traci  czasu na kreowanie rozwi za , je li s  one ju  powszechnie 

znane i stosowane. Dziwi  mo e jedynie to, e t  dost pn  ju  na rynku 

wiedz  systematycznie wykorzystuje zaledwie 26% podmiotów.

Zaskoczeniem te , w tym przypadku jednak wr cz rodz cym niedowie-

rzanie, wydaje si  fakt, e a  96% Þ rm Þ nansowych korzysta z tak ambitnej 

formy, jak  jest zakup wyników bada  placówek badawczo-rozwojowych, 

z tego 14% czyni to regularnie. Równie  wiele, bo 88% badanych podmio-

tów korzysta z us ug Þ rm konsultingowych i te  14% systematycznie. Ten 

sposób pozyskiwania technologii, a przynajmniej wiedzy technologicznej 

nie rodzi ju  jednak zdziwienia, je li we mie si  pod uwag  do  szero-

k  ofert  Þ rm konsultingowych i niebagatelne rodki Þ nansowe b d ce 

w dyspozycji analizowanych przedsi biorstw. 

Stopie  wykorzystywania obu powy szych form transferu technolo-

gii wiadczy o cz stym si ganiu po wyspecjalizowan  pomoc instytucji 

zewn trznych i ich gotowe rozwi zania. Te ród a niew tpliwie sprzyjaj  

wprowadzaniu bardziej radykalnych zmian o wy szym poziomie innowacyj-

no ci, co w wi kszym stopniu pozwala budowa  przewagi konkurencyjne.
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Godne podkre lenia jest te  to, e badane podmioty cz sto – jak na tak 

wymagaj c  form  wprowadzania zmian technologicznych – wykorzystuj  

fuzje i przej cia innych Þ rm. Nale y jednak pami ta , e przedsi biorstwa 

Þ nansowe to w wi kszo ci du e i silne transnarodowe podmioty dysponu-

j ce istotnym potencja em Þ nansowym i organizacyjnym umo liwiaj cym 

przeprowadzanie nawet znacz cych projektów restrukturyzacyjnych. Poza 

tym zapewne u podstaw dokonywanych fuzji i przej  tkwi  jeszcze inne, 

równie istotne przes anki ani eli sam transfer technologii. 

Z kolei najrzadziej wykorzystywan  form  transferu technologii jest za-

kup wyników bada  placówek naukowych i wy szych uczelni. Z uwagi na 

to, e efekty prac instytucji B+R ciesz  si  du ym zainteresowaniem w ród 

przedsi biorstw Þ nansowych, brak zainteresowania efektami prac uczelni 

mo e wiadczy  o niskim poziomie zaufania do nich i aplikacyjno ci po-

wsta ych w nich rozwi za  oraz o trudno ciach we wspó pracy z nimi, co 

cz sto podkre la si  w literaturze przedmiotu. Wspomniany du y poten-

cja  przedsi biorstw Þ nansowych zawa y  te  zapewne na tym, e równie  

rzadko w stosunku do pozosta ych form korzystaj  one z u yczenia tech-

nologii i wniesienia jej dzi ki po rednictwu instytucji wspierania biznesu. 

Otó  nie u yczaj  one cz sto technologii, gdy  – jak wskazuj  na to wyniki 

bada  – kupuj  j  na w asno  i nie musz  korzysta  ze wsparcia organi-

zacyjnego innych podmiotów, poniewa  w wi kszo ci s  w tym zakresie 

samowystarczalni.

Dla cis o ci nale y doda , e wdra ane w przedsi biorstwach Þ nan-

sowych innowacje technologiczne nie s  rezultatem wy cznie transferu 

technologii, jako e zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami wszystkie in-

dagowane podmioty, wprowadzaj c tego rodzaju zmiany, wykorzystuj  te  

w asne pomys y, badania i analizy, z czego a  75% robi to systematycznie. 

W konsekwencji tworzone s  indywidualnie przygotowywane rozwi za-

nia, które maj c co do zasady bardziej oryginalny charakter, pozwalaj  bu-

dowa  przewagi konkurencyjne. Kolejnym jednak wyzwaniem staje si  ich 

ochrona przed imitacj  na laduj cych konkurentów.
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Przes anki wyboru transferu technologii jako formy 

wdra anych przez przedsi biorstwa Þ nansowe innowacji

Kolejn  kwesti  rodz c  badawcz  ciekawo  autora by y przes anki 

decyzji o wdro eniu nowej technologii w a nie drog  transferu. W konse-

kwencji w ramach bada  empirycznych postawiono pytanie: czym przed-

si biorstwa Þ nansowe kierowa y si , decyduj c na wariant pozyskania tech-

nologii ze swego otoczenia, czyli spoza organizacji. Szukaj c odpowiedzi 

na to pytanie, poproszono naczelne kierownictwo badanych podmiotów 

o ocen  znaczenia poszczególnych przes anek w procesie podejmowania 

decyzji o wyborze transferu jako formy wdra ania nowej technologii.

W tab. 4 przedstawiono rednie arytmetyczne otrzymanych ocen, które 

by y dokonywane w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza o, e przedsi bior-

stwo zdecydowanie nie kierowa o si  dan  przes ank , natomiast 5 – zde-

cydowanie si  ni  kierowa o, wybieraj c form  transferu technologii.

Tab. 4. Przes anki dokonywanego przez przedsi biorstwa Þ nansowe wyboru transferu technologii 

Przes anki wyboru 

transferu technologii

CP ZUna ZUM Banki TFI PTE

rednia ocen

Skuteczno  formy 

transferu technologii
4,1 4,3 4,8 4,0 3,4 4,2

Potencjalny wzrost konku-

rencyjno ci przedsi biorstwa 

po wdro eniu transferowanej 

technologii

4,1 3,9 4,9 3,9 3,9 3,9

Szybko  zastosowania 

nowej technologii
4,1 4,5 4,8 3,1 3,8 4,2

Mo liwo  pozyskania 

rodków Þ nansowych

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 skuteczno  

nowej technologii
4,0 4,1 4,9 3,5 3,7 3,9

Op acalno  inwestycji 

w now  technologi
4,0 4,3 4,6 4,0 3,3 3,9
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atwo  wdro enia 

nowej technologii
4,0 4,5 4,6 3,2 3,6 3,9

Nowoczesno  dost pnej 

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

Dost pno  technologii 

w innych przedsi biorstwach, 

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

Dost pno  technologii 

u bran owego inwestora
3,7 3,6 4,3 3,5 3,5 3,7

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.

Opieraj c si  na rednich arytmetycznych uzyskanych dla ca ej próby 

badawczej, mo na stwierdzi , e w zasadzie ka da analizowana prze-

s anka zosta a uznana przez przedsi biorstwa Þ nansowe za istotn  w pro-

cesie podejmowania przez nie decyzji o wyborze transferu jako formy 

wdra ania nowych technologii. Ponadto znaczenie ich wszystkich jest 

podobnie postrzegane przez indagowane podmioty, jako e rozpi to  

rednich ocen wydaje si  bardzo ma a, bo od 3,7 do 4,1. Niemniej jednak 

najwa niejszymi  z punktu widzenia ca ej próby badawczej okaza y si  

takie czynniki, jak:

1) spodziewana skuteczno  transferu jako ród a innowacji technolo-

gicznych (maj ca mniejsze znaczenie tylko dla towarzystw funduszy 

inwestycyjnych; rednia ocen – 3,4); 

2) mo liwo  osi gni cia wzrostu konkurencyjno ci, czyli zdolno ci 

przedsi biorstwa do skutecznego konkurowania za spraw  przetrans-

ferowanej technologii;

3) szybko  zastosowania oczekiwanej technologii (mniej istotna b d  

niedostrzegana przez banki; rednia ocen – 3,1);
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Z kolei nieco mniejsze znaczenie i to zw aszcza dla banków mia y na-

st puj ce czynniki: 

1) poziom kosztów eksploatacji transferowanej technologii,

2) dost pno  technologii w innych przedsi biorstwach czy te  insty-

tucjach, 

3) wytyczne pochodz ce od strategicznego inwestora.

Jednak najmniejsz  redni  ocen  przypisano dost pno ci technologii 

u bran owego inwestora, aczkolwiek jej poziom nie wiadczy o tym, e 

przes anka ta jest nieistotna. Analizuj c wyniki uzyskane w poszczególnych 

bran ach, warto jeszcze zauwa y , e oceniane przes anki najsilniej deter-

minuj  decyzje o wyborze transferu technologii podejmowane przez zak ady 

ubezpiecze  maj tkowych (warto  redniej wszystkich ocen w odniesie-

niu do wszystkich przes anek wynosi 4,6). W ród nich kluczowymi s : do-

st pno  technologii w innych instytucjach, sprawdzona skuteczno  nowej 

technologii i potencjalny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstwa. Z kolei 

najmniejsze znaczenie analizowane przes anki maj  dla banków, w odnie-

sieniu do których warto  tej samej redniej kszta tuje si  na poziomie 3,5. 

Oznacza to, e katalog wa nych kryteriów decyzji o wyborze transferu tech-

nologii jest w przypadku banków nieco w szy ni  dla pozosta ych bran  

sektora Þ nansowego. 

Reasumuj c, liczba kryteriów i ich waga w procesie decyzyjnym wa-

runkuj cym wybór transferu technologii jako formy rozwoju potencja u 

technologicznego badanych przedsi biorstw wiadczy o tym, e staraj  si  

one w analizowanym obszarze podejmowa  racjonalne decyzje.

Efekty zastosowania transferu technologii 

Potrzeba rozwoju technologicznego przedsi biorstw jest wspó cze-

nie, w dobie dynamicznie rozwijaj cej si  konkurencji jak najbardziej 

oczywista, co potwierdza równie  dzia alno  innowacyjna badanych 

Þ rm Þ nansowych. Nie stanowi ona jednak celu samego w sobie, a s u-

y uzyskiwaniu przez przedsi biorstwa okre lonych efektów przejawia-

j cych si  bezpo rednio w udoskonalaniu instrumentów oddzia ywania 

na klientów, a docelowo w osi ganych rynkowo-Þ nansowych wynikach. 
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Uzyskanie tych efektów wiadczy o zasadno ci podejmowanych w tym 

celu dzia a . Chc c zatem oceni  t  zasadno , a jednocze nie skutecz-

no  protechnologicznej dzia alno ci analizowanych przedsi biorstw Þ -

nansowych, autor podj  si  identyÞ kacji nast pstw wdra anych drog  

transferu technologii. Uzyskane w tym obszarze analiz zbiorcze wyniki 

zosta y zaprezentowane na rys. 2.

Rys. 2. Bezpo rednie efekty zmian technologicznych w przedsi biorstwach Þ nansowych

%ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.
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Uzyskane wyniki bada  wydaj  si  zaskakuj co optymistyczne. Okazuje 

si , i  tylko dwie Þ rmy nie uzyska y poprawy jako ci procesu wiadczenia us u-

gi, mimo e transferowa y w tym celu nowe technologie. Wszystkie pozosta e 

zamierzenia stoj ce u podstaw decyzji o transferze technologii zosta y przez 

dzia aj ce w Polsce przedsi biorstwa Þ nansowe osi gni te. Ma o tego, w wyni-

ku tych zmian uzyskano znacznie wi cej efektów, ni  oczekiwano8. 

Najcz stszym skutkiem wdro enia nowo pozyskanej z zewn trz tech-

nologii, który wyst pi  w przypadku 91% przedsi biorstw dokonuj cych 

transferu, by  wzrost szybko ci reagowania na sygna y klientów dotycz ce 

zmian ich potrzeb, a zatem bardzo wa na umiej tno  zwi kszaj ca zdol-

no  do konkurowania o wzgl dy klienta. Równie powszechnie uzyskiwa-

nym rezultatem by o wprowadzenie nowego produktu na rynek, co obok 

zmniejszenia kosztów wiadczenia us ug – kolejnego cz sto wyst puj ce-

go efektu – nale y uzna  za najbardziej oczywist  oczekiwan  konsekwen-

cj  innowacji technologicznej. Warto zwróci  uwag  na fakt, e najrzadziej 

uzyskiwany efekt, jakim by o zwi kszenie elastyczno ci procesu wiad-

czenia us ug, zosta  osi gni ty a  przez 70% badanych podmiotów.

W tab. 5 autor prezentuje dodatkowo wyniki identyÞ kacji efektów trans-

feru technologii z uwzgl dnieniem zró nicowania bran owego.

Tab. 5. Bezpo rednie efekty transferu technologii w przedsi biorstwach Þ nansowych

Efekty innowacji 
technologicznych

CP ZUna ZUM Banki TFI PTE

% wskaza  

Szybsze reagowanie na 
sygna y klientów dotycz ce 
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 wdra anych innowacji technologicznych wraz z motywami ich 
podejmowania autor prezentuje w: W. Glabiszewski, Reasons and effects of technological 
changes in Þ nancial companies, [w:] Contemporary corporate management, red. K. Grzy-
bowska, A. Stachowiak, Pozna  2009, s. 13–25.
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Zmniejszenie kosztów 
wiadczenia us ug

84 88 100 67 71 100

Skrócenie czasu 
obs ugi klienta

83 83 100 33 80 100

Wdro enie nowych us ug 
przed- i posprzeda nych

83 75 100 75 67 100

Zapewnienie wygodniejszych 
warunków wiadczenia us ugi

83 100 89 75 57 100

Wzrost wydajno ci produkcji 83 100 88 40 100 100

Zwi kszenie asortymentu 
produktów

82 100 89 83 0 100

Poprawa systemu komuniko-
wania si  z otoczeniem

80 100 86 67 0 100

Poprawa jako ci procesu 
wiadczenia us ugi

78 100 89 63 43 89

Zró nicowanie sposobów 
dystrybucji us ug

77 83 100 43 57 100

Poprawa systemu 
wewn trzorganizacyjnego 
komunikowania si

74 100 86 40 63 100

Zwi kszenie elastyczno ci 
procesu wiadczenia us ug

70 80 89 43 100 100

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.

Podczas analizy wyników uzyskanych w poszczególnych bran ach na-

suwa si  kilka ciekawych spostrze e . Na przyk ad niektóre efekty wy-

st pi y absolutnie we wszystkich przedsi biorstwach w bran y. Co wi -

cej, takich efektów jest nawet wiele w przypadku zak adów ubezpiecze , 

a w powszechnych towarzystwach emerytalnych tylko poprawa jako ci 

procesu wiadczenia us ug nie zosta a uzyskana we wszystkich podmio-

tach, co wydaje si  wr cz niewiarygodne. Ponadto w ród analizowanych 

s  tylko dwa efekty, które w ogóle nie wyst pi y w ca ej bran y. Chodzi tu 

konkretnie o brak zwi kszenia asortymentu produktów i poprawy systemu 

komunikowania si  z otoczeniem w towarzystwach funduszy inwestycyj-

nych, z tym e niewyst powanie tego pierwszego, w przypadku do  moc-

no wystandaryzowanej oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych, raczej 

nie rodzi ani zaskoczenia, ani niepokoju.
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W konsekwencji nale y uzna , e dzia aj ce w Polsce przedsi biorstwa Þ -

nansowe potraÞ  bardzo skutecznie dokonywa  transferu technologii. Jednak 

przy tak powszechnej skuteczno ci trudno osi gn  technologiczn  przewa-

g  konkurencyjn , która przecie  warunkuje poziom wyników uzyskiwanych 

w procesie konkurowania. Oczywi cie posiadanie przewagi konkurencyjnej 

nie wynika z samego faktu osi gni cia okre lonych rezultatów w nast pstwie 

wdro enia transferowanej technologii, ale przede wszystkim jest konsekwen-

cj  ich skali. Niew tpliwie jednak przejawem wy szo ci przedsi biorstw 

wzgl dem konkurentów s  uzyskiwane na wysokim poziomie rynkowe i Þ -

nansowe wyniki z prowadzonej dzia alno ci. St d sta y si  one kolejnym uza-

sadnionym przedmiotem prowadzonych przez autora bada  empirycznych, 

w ramach których poproszono przedstawicieli przedsi biorstw Þ nansowych 

o dokonanie oceny osi ganych dzi ki transferowi technologii rynkowo-Þ nan-

sowych wyników. W tym celu wykorzystano pi ciopunktow  skal , gdzie 1 

oznacza o zdecydowany brak oczekiwanego wyniku, a 5 – zdecydowane jego 

wyst pienie, natomiast rodkowa kategoria skali – 3 – to kategoria neutralna, 

interpretowana jako „trudno powiedzie ”. Warto ci rednich arytmetycznych 

uzyskanych ocen przedstawiono na rys. 3. 

Rys. 3. Rynkowe i Þ nansowe efekty zmian technologicznych w przedsi biorstwach Þ nansowych

+ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.
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Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami badane przedsi biorstwa po-

strzegaj  ostateczne efekty pozyskanych z otoczenia innowacji technolo-

gicznych jako korzystne i wyra nie dostrzegalne. Najsilniej odczuwane s  

rezultaty osi gane na rynku, które przejawiaj  si  w postaci zwi kszonej 

liczby klientów, we wzro cie ich zadowolenia, wzro cie udzia u w rynku, 

jak równie  zdobyciu nowych rynków. Nasuwa si  zatem wniosek, e trans-

ferowane technologie poprzez swoje bezpo rednie efekty wywo uj  wzrost 

zadowolenia klientów i popraw  wyników rynkowych. Te z kolei, jak suge-

ruj  dane, przek adaj  si  na wzrost osi ganego wyniku Þ nansowego, który 

równie  jest do  wyra nie odczuwany – rednia ocen 4,0. W najmniejszym 

stopniu odczuwane jest obni enie kosztów dzia alno ci. Mo e to oznacza , 

e badane przedsi biorstwa wprowadzaj c nowe technologie, koncentruj  

si  przede wszystkim na uzyskaniu prorynkowych zmian jako ciowych, 

a nie oszcz dno ci Þ nansowych. 

Warto zwróci  uwag  równie  na to, e bezpo rednie efekty wprowa-

dzonych zmian technologicznych umo liwia y badanym przedsi bior-

stwom zarówno niwelowanie istniej cej luki konkurencyjnej wzgl dem 

rynkowych rywali, jak i ich prze cigni cie, a zatem popraw  ich pozycji 

w sektorze. Oczywi cie nie wszystkie podmioty mog  by  liderami. Po-

prawa okre lonych wyników dla niektórych z nich oznacza co najwy ej 

mo liwo  dorównania konkurencji. Prze cigni cie jej wydaje si  osi gal-

ne raczej przez nielicznych graczy rynkowych. Relatywnie wysokie w tym 

zakresie oceny mog  zatem wiadczy  o tym, e indagowani mened ero-

wie brali pod uwag  tylko bezpo redni  konkurencj , funkcjonuj c  w tzw. 

grupach strategicznych9.

W tab. 6 zaprezentowane zosta y dodatkowo rednie ocen okre laj ce 

stopie  osi gni tych w nast pstwie transferu technologii rynkowo-Þ nanso-

wych wyników z uwzgl dnieniem zró nicowania bran owego.

 9 W sk ad grup strategicznych wchodz  przedsi biorstwa stosuj ce t  sam  lub podobn  stra-
tegi  konkurowania, a wi c w podobny sposób konkuruj ce ze sob . Zob. J. Kay, Podstawy 
sukcesu Þ rmy, 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 Þ nansowe efekty zmian technologicznych w przedsi biorstwach Þ nansowych

Efekty innowacji 

technologicznych

CP ZUna ZUM Banki TFI PTE

% wskaza  

Zwi kszenie liczby klientów 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,0

Wzrost zadowolenia klientów 

ze wiadczonych us ug
4,3 4,4 4,7 4,4 4,7 3,9

Zwi kszenie udzia ów 

w rynku
4,1 4,5 4,1 4,5 4,1 4,2

Zdobycie nowych rynków 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,0

Wzrost konkurencyjno ci 

us ug na rynku
4,0 4,1 4,3 4,1 4,3 4,0

Poprawa osi ganego 

wyniku Þ nansowego
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 przedsi biorstwa
3,9 3,9 4,4 3,9 4,4 3,7

Prze cigni cie konkurencji 3,9 3,6 3,7 3,6 3,7 4,0

Obni enie kosztów 

dzia alno ci
3,7 4,1 3,7 4,1 3,7 3,5

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada  przeprowadzonych w przedsi biorstwach.

Podczas analizy wyników uzyskanych w badanych bran ach nasuwaj  

si  dwa generalne wnioski. Po pierwsze, wyst puje zadziwiaj ca zgodno  

co do wyst powania poszczególnych rynkowych i Þ nansowych wyników 

transferu technologii w kolejnych bran ach sektora Þ nansowego. Po dru-

gie, s  do  wyra nie odczuwane tylko tendencje wzrostowe. Najmniejsza 

rednia warto  pozyskanych ocen to 3,5. Nie ma wi c adnej redniej oce-

ny poni ej rodkowej kategorii skali, sugeruj cej, e dany efekt w danej 

bran y nie wyst powa . W zwi zku z tym nale y tylko mie  nadziej , e 

odpowiedzi respondentów wynikaj  z obiektywnie stwierdzonych faktów, 

a nie naiwnych przypuszcze .
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Podsumowanie

Niniejszy artyku , b d c empirycznym studium protechnologicznej dzia-

alno ci innowacyjnej polskiego sektora Þ nansowego, prezentuje aktywno  

tworz cych go przedsi biorstw w zakresie wdra ania nowych technologii. 

W szczególno ci jednak ukazuje stopie  wykorzystywania przez nie ró nych 

form transferu technologii jako narz dzia doskonalenia swojego potencja u 

i skal  osi ganych w nast pstwie ich stosowania efektów.

Okazuje si , e w ostatnich trzech latach badane przedsi biorstwa licznie 

wdra a y ró ne technologie odpowiedzialne za generowanie instrumentów 

konkurowania. W najwi kszym jednak stopniu doskonalono procesy wiad-

czenia i sprzeda y us ug, które to w sposób bezpo redni kreuj  konkretn  war-

to  dla klientów. Ogromn  rol  w tej dzia alno ci odegra  transfer technologii, 

jako e to w a nie za jego spraw  wprowadzono wi kszo  analizowanych 

zmian technologicznych. Ponadto wykorzystuj  j  wszystkie badane przed-

si biorstwa i to powszechnie. Na przyk ad ponad 90% z nich w a nie t  drog  

wdro y o nowe technologie sprzeda y i dystrybucji us ug. Przy tym najcz -

ciej wykorzystywanymi formami transferu technologii okaza y si  zatrudnie-

nie wyspecjalizowanych pracowników i wykorzystanie dost pnej na rynku 

wiedzy, a tak e zakup wyników bada  placówek B+R oraz us ugi Þ rm kon-

sultingowych. S  to niew tpliwie formy o zró nicowanym poziomie trudno ci 

realizowania i oryginalno ci pozyskiwanych rozwi za . 

W ród najwa niejszych przes anek, jakimi mened erowie kierowali si , 

podejmuj c decyzje o wdro eniu nowej technologii w a nie drog  transferu, 

znalaz y si : skuteczno  tego ród a innowacji, spodziewany wzrost konku-

rencyjno ci przedsi biorstwa za spraw  przetransferowanej technologii oraz 

szybko  jej zastosowania. Warto doda , e w zasadzie wszystkie z trzynastu 

zaproponowanych w badaniu przes anek zosta y uznane przez przedsi bior-

stwa Þ nansowe za istotne w analizowanym procesie decyzyjnym.

W ko cu nale a oby si  spodziewa , e w a ciwe zarz dzanie rozwojem 

technologii przyniesie organizacji zamierzone korzy ci poprzez generowa-

nie odpowiednio wysokiej warto ci dla klienta. Tak te  si  dzieje w bada-

nym sektorze. Niemal e wszystkie zamierzenia stoj ce u podstaw decyzji 

o transferze technologii zosta y przez dzia aj ce w Polsce przedsi biorstwa 

Þ nansowe osi gni te, a w zasadzie uzyska y one nawet wi cej, ni  oczekiwa-
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y. Najcz stszymi jednak skutkami nowo pozyskanej z zewn trz technologii 

okaza y si  wzrost szybko ci reagowania na sygna y klientów o zmianie 

ich potrzeb oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu. Te wszystkie 

bezpo rednie efekty transferu technologii korzystnie prze o y y si  na wy-

ra nie dostrzegane na rynku wyniki marketingowe, które z kolei wp yn y 

na wzrost osi ganego wyniku Þ nansowego.

Reasumuj c, nale y przyj , e uzyskiwane przez badane podmioty ryn-

kowe i Þ nansowe efekty transferu technologii potwierdzaj  zasadno  jego 

podejmowania, a jednocze nie wiadcz  o jego ogromnej roli, jak  odgry-

wa w prorozwojowej dzia alno ci przedsi biorstw Þ nansowych.

Transfer technologii b d c zatem tak istotnym dla przedsi biorstwa na-

rz dziem zapewniania rozwoju, powinien by  permanentnie doskonalony 

i unowocze niany, co czyni go wa nym, a jednocze nie 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 Þ eld of innovativeness of companies delivering Þ nancial 

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 identiÞ es the direct effects as well as market and Þ nancial 

outcomes of applied forms of technology transfer.

The research Þ ndings show that intensive using of several forms of technology transfer 

by Þ nancial services companies brings them notable market and Þ nancial beneÞ ts. These 

beneÞ ts result from multi-aspect increase of enterprises’ market offers.
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