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Synopsis.  Zagraniczne inwestycje bezpo�rednie (ZIB) s¹ istotnym �ród³em dop³ywu nowoczesnych technolo-
gii do przedsiêbiorstw. Dziêki nim ograniczane s¹ wewnêtrzne bariery ich konkurencyjno�ci. S¹ �ród³em techno-
logii, kapita³u, kwalifikacji oraz nowoczesnych metod organizacji i zarz¹dzania. W�ród badanych firm z udzia-
³em kapita³u zagranicznego na obszarach wiejskich najwy¿sz¹ ocenê czynników maj¹cych wp³yw na kszta³towanie
siê konkurencyjno�ci otrzyma³y zasoby kapita³u. W analizowanych przedsiêbiorstwach korzysta siê z wiêcej ni¿
jednego �ród³a nowych technologii, a najczêstszymi ich �ród³ami by³ zakup technologii zagranicznych (62%)
oraz technologie w³asne (50%). Celem najczêstszym by³o unowocze�nienie produkcji lub us³ugi (88% firm).
Jeszcze bardziej zró¿nicowane by³y formy wprowadzanych technologii, co wp³ynê³o równie¿ na stosowanie
przez analizowane firmy wiêcej ni¿ jednej formy.

Wstêp
Postrzeganie inwestycji zagranicznych, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê, jako si³y

napêdzaj¹cej rozwój gospodarczy, powoduje, i¿ poszczególne regiony, zw³aszcza regiony zaco-
fane, powinny d¹¿yæ do zwiêkszenia wolumenu tych inwestycji. Do wzrostu zainteresowania
inwestorów takimi regionami s³u¿¹ odpowiednie instrumenty polityki regionalnej i inicjatywy
w³adz lokalnych [Dziemianowicz 1997].

Najczê�ciej wykorzystywanymi w regionie przez inwestycje zagraniczne zasobami s¹ si³a
robocza i surowce. Natomiast efekty dzia³alno�ci tej inwestycji s¹ odczuwalne w ujêciu lokal-
nym, regionalnym, krajowym, czy zagranicznym. Ich znaczenie w rozwoju lokalnym nie zawsze
jednak ujawnia siê z równ¹ si³¹, zw³aszcza w krótkim czasie. Si³a tego oddzia³ywania zale¿y od
rodzaju efektów konkretnych inwestycji.

W�ród p³aszczyzn ekonomicznych efektów bezpo�rednich inwestycji zagranicznych  (BIZ)
dla kraju je przyjmuj¹cego mo¿na wyró¿niæ m.in. transfer technologii. Wa¿niejszy, bowiem dla
wzrostu gospodarczego, nawet od wzrostu liczby czynników wytwórczych, jest udzia³ takich
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czynników, jak zmiany technologiczne. W celu poprawy swoich wyników, podniesienia swojej
produktywno�ci przedsiêbiorstwo musi byæ w stanie zrestrukturyzowaæ uk³ad swojej dzia³al-
no�ci. Jedn¹ z p³aszczyzn restrukturyzacji jest przechodzenie od technologicznie s³abych prze-
mys³ów do wysokoproduktywnych, opartych na wiedzy [Karaszewski 2004, Oziewicz 1998,
Umiñski 2002].

Transfer technologii do przedsiêbiorstwa powinien byæ traktowany jako proces ci¹g³y, co
daje szansê utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Istniej¹ jednak momenty, w któ-
rych zapadaj¹ strategiczne decyzje wprowadzaj¹ce innowacje zmieniaj¹ce dotychczasowy po-
ziom technologiczny firmy oraz kreuj¹ce nowe produkty, czy us³ugi. Wzrost aktywno�ci innowa-
cyjnej firmy czêsto wi¹¿e siê z umiêdzynarodowieniem dzia³alno�ci [Sosnowska i in. 2003].

Najistotniejsz¹ z form dop³ywu nowoczesnych technologii do przedsiêbiorstw s¹ zagra-
niczne inwestycje bezpo�rednie. Inwestorzy zagraniczni wchodz¹c do firm prze³amuj¹ wewnêtrz-
ne bariery ich konkurencyjno�ci, wnosz¹c do nich nie tylko technologiê, ale równie¿ kapita³,
kwalifikacje oraz nowoczesne metody organizacji i zarz¹dzania. Firmy z udzia³em kapita³u zagra-
nicznego przez zwiêkszanie w³asnej konkurencyjno�ci powoduj¹ równie¿ wzrost konkurencyj-
no�ci polskich firm jako efekt sprostania wymogom rynku [Klepacki, Boratyñska 2002].

Jednak w�ród motywacji inwestorów, motyw przewagi technologicznej nie jest najwa¿-
niejszym czynnikiem decyduj¹cym o zaanga¿owaniu oraz skali tego zaanga¿owania za grani-
c¹. Z punktu widzenia motywów partnera zagranicznego odnosz¹cych siê do czynników
technologicznych mo¿na wskazaæ na wykorzystanie czêsto nie najnowocze�niejszej techno-
logii oraz mo¿liwo�æ kontroli i ochrony transferowanej technologii dziêki uczestnictwu w
zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem [Umiñski 2002].

Z punktu widzenia interesu kraju przyjmuj¹cego BIZ wa¿nym aspektem obecno�ci zagra-
nicznego kapita³u jest prowadzenie dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej w kraju lokaty. Jest to
szczególnie wa¿ne w krajach Europy �rodkowo-Wschodniej, gdzie obni¿eniu ulegaj¹ nak³a-
dy na B+R i gdzie przemys³ prywatny w niewielkim stopniu uczestniczy w dzia³alno�ci ba-
dawczo-rozwojowej. Motywy podejmowania takiej dzia³alno�ci obejmuj¹ m.in. pomoc w roz-
woju nowych produktów przeznaczonych na lokalny rynek, modyfikacja istniej¹cego produktu
do wymogów lokalnego rynku oraz rozwój nowych produktów na rynki zagraniczne [Kara-
szewski 2004, Micha³ków 2003].

Materia³ i metody
Celem podjêtych w pracy badañ bezpo�rednich by³a próba identyfikacji i oceny znacze-

nia czynników maj¹cych wp³yw na konkurencyjno�æ w opinii przedsiêbiorców oraz okre�le-
nia relacji zachodz¹cych pomiêdzy transferem technologii a wzrostem konkurencyjno�ci wy-
branych przedsiêbiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

Badania empiryczne, które zrealizowano w 2003 r. polega³y na przeprowadzeniu wywiadu
bezpo�redniego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Do badañ wybrano celowo 50
przedsiêbiorstw (z 211 przedsiêbiorstw z udzia³em kapita³u zagranicznego, które wg danych
Urzêdu Statystycznego w Olsztynie funkcjonowa³y w regionie Warmii i Mazur w badanym
okresie) z udzia³em kapita³u zagranicznego zlokalizowanych na obszarach wiejskich (gminy
wiejskie ³¹cznie z czê�ci¹ wiejsk¹ gmin miejsko-wiejskich) woj. warmiñsko-mazurskiego.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczy³y m.in. problematyki: oceny znaczenia sk³adników kon-
kurencyjno�ci, znaczenia wprowadzania nowych technologii dla podnoszenia konkurencyjno-
�ci, �róde³ pochodzenia technologii, form wprowadzania i celowo�ci wprowadzania nowych
technologii.



Transfer technologii a wzrost konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw z udzia³em kapita³u....    133

Wyniki i ich omówienie
Spo�ród korzystnych skutków BIZ dla kraju je przyjmuj¹cego wymienia siê m.in.: poprawê

poziomu konkurencyjno�ci, dziêki posiadanemu przez firmy z udzia³em kapita³u zagranicznego
silniejszego potencja³u. W�ród badanych firm z udzia³em kapita³u zagranicznego najwy¿sz¹
�redni¹ ocenê czynników maj¹cych wp³yw na kszta³towanie siê konkurencyjno�ci otrzyma³ ten
zwi¹zany z posiadanymi przez firmê zasobami kapita³u (�rednia ocena 3,9, przy skali 1 � najni¿-
sza ocena, 5 � najwy¿sza) (rys. 1), co znajduje swoje potwierdzenie, jak wynika z innych badañ
w³asnych, równie¿ w postrzeganiu przez firmy korzy�ci wynikaj¹cych z wniesienia kapita³u
zagranicznego, w�ród których za najistotniejsz¹ uwa¿any jest sam fakt wniesienia kapita³u
[Liziñska 2004].

Nieco ni¿sze �rednie oceny istot-
no�ci w kszta³towaniu konkurencyjno-
�ci otrzyma³y posiadane przez firmê
wykwalifikowane zasoby si³y roboczej
(�rednia ocena 3,6) oraz stan rozwojo-
wy firmy (3,5). Najni¿ej oceniono po-
noszony przez przedsiêbiorstwo wy-
si³ek naukowo-badawczy. Ocena taka
mo¿e byæ uwarunkowana faktem, i¿ fir-
my z udzia³em kapita³u zagranicznego
dzia³aj¹ce w Polsce rzadko wi¹¿¹ tê
dzia³alno�æ z jednoczesnym rozwojem
zaplecza naukowo-badawczego. Pra-
ce z zakresu B+R powierzaj¹ czê�ciej
firmom macierzystym, nie przejawiaj¹c
wiêkszego zainteresowania w intensy-
fikacji wykorzystania lokalnych mo¿-
liwo�ci.

Bezpo�rednie inwestycje zagra-
niczne i pozyskany dziêki nim kapita³
powoduj¹, i¿ odgrywaj¹ one kluczo-
w¹ rolê jako no�nik transferu techno-
logii oraz zwi¹zanej z tym wiedzy i umie-
jêtno�ci organizacyjnych. Tylko 4% z
badanych firm nie wprowadza³o no-
wych technologii (rys. 2). W pozosta-
³ych najczêstszymi �ród³ami stosowa-
nych technologii by³ zakup
technologii zagranicznych (62%) oraz
technologie w³asne (50%), natomiast
krajowe technologie by³y wprowadzane w 26% firm. Jak wynika z danych w analizowanych
przedsiêbiorstwach korzysta siê z wiêcej ni¿ jednego �ród³a nowych technologii.

Cel i znaczenie wprowadzanych przez przedsiêbiorstwa nowych technologii mo¿e byæ zró¿-
nicowany, jednak niezaprzeczalnym jest fakt, i¿ prowadz¹ one do wzrostu konkurencyjno�ci.
Jednym z aspektów wprowadzanych przez badane przedsiêbiorstwa nowych technologii by³a
poprawa jako�ci wyrobów (�rednia ocena 4,3). Równie istotne znaczenie dotyczy³o obni¿ania
kosztów produkcji (4,0) oraz zwiêkszenie lub utrzymanie udzia³u w rynku (3,8), zró¿nicowanego
pod wzglêdem terytorialnym (lokalny, regionalny, krajowy i zagraniczny).

Rysunek 1. Czynniki konkurencyjno�ci i ich znaczenie
�ród³o: badania w³asne.

Rysunek 2. �ród³a pochodzenia stosowanych tech-
nologii
�ród³o: badania w³asne.

���

���

���

���

� � � � � �

VWDQ�UR]ZRMRZ\�ILUP\

]DVRE\�NDSLWDáX�

]DVRE\�Z\NZDOLILNRZDQHM�VLá\�URERF]HM

Z\VLáHN�QDXNRZR�EDGDZF]\

UHGQLD�RFHQ\

��

��

��

�

� �� �� �� �� �� �� ��

]DNXS�WHFKQRQRORJLL�NUDMRZ\FK

]DNXS�WHFKQRORJLL�]DJUDQLF]Q\FK

ZSURZDG]DQLH�ZáDVQ\FK�WHFKQRORJLL

QLH�ZSURZDG]DP

>�@



134     W. Liziñska

Wprowadzane technologie mia³y
z³o¿one cele. Najczêstszym by³o uno-
wocze�nienie produkcji lub us³ugi, w
takim celu nowe technologie wprowa-
dza³o a¿ 88% firm, 48% w celu unowo-
cze�nienia i organizacji firmy, a 46% dla
unowocze�nienia maj¹tku.

Jeszcze bardziej zró¿nicowane by³y
formy wprowadzanych technologii, co
wp³ynê³o równie¿ na stosowanie przez
analizowane firmy wiêcej ni¿ jednej for-
my (rys. 3).

Ze wzglêdu na fakt, i¿ du¿¹ uwagê
w badanych firmach przywi¹zujê siê do

posiadanych zasobów kadry wykwalifikowanej jako czynnika konkurencyjno�ci, a¿ 62% przed-
siêbiorstw wprowadzaj¹cych technologie czyni to przez zatrudnienie osób o okre�lonych kwa-
lifikacjach, czy te¿ kszta³cenie kadr przez specjalistów (44%). Przy jednoczesnym wysokim
poziomie udzia³u wprowadzanych w³asnych technologii (50%), mo¿e to stanowiæ dobr¹ pod-
stawê do tego by w przysz³o�ci to w³a�nie w³asna wykwalifikowana kadra sta³a siê potencjal-
nym �ród³em nowych technologii dla przedsiêbiorstw jeszcze w wiêkszej skali.

W�ród firm korzystaj¹cych wy³¹cznie z technologii zagranicznych (32% przedsiêbiorstw)
najczê�ciej stosowanymi formami wprowadzanych technologii by³y, podobnie jak dla ca³ej
badanej grupy przedsiêbiorstw, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (46%) oraz kszta³cenie
kadr przez specjalistów (44%), na trzecim miejscu, w odró¿nieniu do ca³ej próby, jako forma
stosowanych technologii znalaz³ siê import towarów (38%). Jak wynika wiêc z danych miêdzy-
narodowy transfer technologii w badanych przedsiêbiorstwach odbywa³ siê g³ównie w postaci
nieuprzedmiotowionej, do której zalicza siê m.in.: migracjê personelu, czy obrót warto�ciami
niematerialnymi  (np. licencje).

Podsumowanie i wnioski
Technologiczny efekt bezpo�rednich inwestycji zagranicznych jest tym, któremu w Polsce

przypisuje siê szczególne znaczenie. Przy ograniczonych mo¿liwo�ciach wewnêtrznych, zwi¹-
zany z BIZ nap³yw technologii, czy nowoczesnych metod organizacji przyczynia siê do podno-
szenia konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw, a tym samym osi¹gania pozytywnych zmian w go-
spodarce. Skala wykorzystania tego �ród³a zmian zale¿y jednak równie¿ od aktywno�ci kraju
przyjmuj¹cego BIZ w tworzeniu rozwi¹zañ zachêcaj¹cych inwestorów zagranicznych do po¿¹-
danego transferu technologicznego, na miarê XXI wieku.  Na tej podstawie mo¿na sformu³o-
waæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wed³ug badanych przedsiêbiorstw czynnikiem maj¹cym najistotniejszy wp³yw na kszta³to-

wanie siê konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw s¹ posiadane zasoby kapita³u. W�ród pozo-
sta³ych wskazywano na posiadane przez firmê wykwalifikowane zasoby si³y roboczej (�red-
nia ocena 3,6) oraz stan rozwojowy firmy (3,5).

2. Dane uzyskane w badaniach wskazuj¹ na wykorzystywanie przez firmy wiêcej ni¿ jednego
�ród³a technologii, a najczêstszym by³y technologie pochodz¹ce z zagranicy (62%).

3. Cel i znaczenie wprowadzanych technologii by³y zró¿nicowane. Najczêstszym celem by³o
unowocze�nienie produkcji lub us³ugi (88% firm), organizacji firmy (48%) oraz unowocze�nie-
nie maj¹tku (46%). Znajdowa³o to swoje potwierdzenie w zmianach wprowadzanych w tech-
nologii: poprawa jako�ci wyrobów (�rednia ocena 4,3) oraz obni¿anie kosztów produkcji (4,0).

Rysunek. 3. Formy wprowadzania technologii
�ród³o: badania w³asne.
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4. Przedsiêbiorstwa wprowadzaj¹ce technologie czyni¹ to najczê�ciej przez zatrudnienie osób
o okre�lonych kwalifikacjach (62%), czy te¿ kszta³cenie kadr przez specjalistów (44%), co
mo¿e byæ konsekwencj¹ postrzegania posiadania wykwalifikowanej kadry jako istotnego
czynnika kszta³tuj¹cego konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw.
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Summary
Foreign direct investments (FDI) are the significant source of modern technology influx to enterprises.

Thanks to them there are limiting internal barriers of companies� competitiveness. FDI are source of: techno-
logy, capital, qualifications and modern methods of organization and management. Capital�s sources were
given the highest assessment of conditions which have influence on competitiveness among researched enterpri-
ses with foreign capital participation on rural areas. There are used more than one source of new technology in
researched enterprises, and the most frequent sources of applied technology was purchase foreign technologies
(62%) and own technologies (50%). Improved technologies have complex goals, and most frequent was the
updating of production or services (88% of companies). Even more diversity had forms of improved technolo-
gies, what had influence also on more that one form of applied technology by analyzing companies.
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