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Wstęp
Przedstawiamy Państwu artykuły przygotowane przez uczestników kolejnej konferencji poświęconej zarządzaniu strategicznemu, organizowanej w roku 2016 przez
Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Tak jak w poprzednich latach koncentrujemy się na zarządzaniu strategicznym
i szczególnie eksponujemy relacje w tym zakresie między teorią i praktyką.
Zarządzanie strategiczne staje przed nowymi wyzwaniami współczesnej gospodarki. W związku z tym dynamicznie ewoluuje, a kierunki tej ewolucji są dziś
trudne do przewidzenia i jednoznacznego zaprojektowania. Zdaniem organizatorów
konferencji jest to mocny argument, by cyklicznie organizować spotkania osób zajmujących się tą problematyką. Uważamy, że to jedna z nielicznych okazji w naszym
kraju, by specjaliści zarządzania strategicznego spotkali się w tak szerokim gronie, wymienili poglądy i zainspirowali się wzajemnie do dalszych badań. Sądzimy,
że przyczyniamy się w ten sposób do rozwoju tej ważnej i wciąż przyszłościowej
dyscypliny nauk o zarządzaniu. Tradycyjnie ukierunkowujemy naszą konferencję
na poszukiwanie związków pomiędzy praktyką i teorią. Jesteśmy przekonani, że
zarządzanie strategiczne – jako nauka stosowana – wymaga swego rozwoju inspiracji z praktyki gospodarczej i musi być przez nią weryfikowane. Stąd w publikacji
eksponujemy opracowania naukowe oparte na rozpoznaniu praktyki gospodarczej.
A podczas samej konferencji staramy się konfrontować teoretyków z praktykami
zarządzania strategicznego.
Bardzo liczymy, że tegoroczna konferencja, a także publikacja będąca jej rezultatem, dostarczą cennych inspiracji dla uczestników i czytelników. Gorąco zachęcamy do dyskusji z autorami artykułów – zarówno za pośrednictwem naszej katedry,
jak i bezpośrednio z twórcami. Będzie to najcenniejszy plon naszego wspólnego
przedsięwzięcia oraz wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu.
Andrzej Kaleta
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ZDOLNOŚCI DO POZYSKIWANIA TECHNOLOGII
JAKO SKŁADOWA POTENCJAŁU ABSORPCYJNEGO
PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE
THE ABILITY TO ACQUIRE TECHNOLOGY
AS THE COMPONENT OF ABSORPTIVE CAPACITY
OF POLISH ENTERPRISES OPERATING
IN FINANCIAL SECTOR
DOI: 10.15611/pn.2016.444.11
JEL Classification: M10
Streszczenie: Innowacyjne technologie wydają się współcześnie głównym wyznacznikiem
konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza tych funkcjonujących w silnie konkurencyjnym
środowisku, do których bez wątpienia należy zaliczyć firmy współtworzące sektor usług finansowych. Stąd też są one jak najbardziej zainteresowane skutecznym absorbowaniem z otoczenia
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, mogących stać się źródłem, a w przypadku działalności usługowej nawet przejawem rynkowych przewag konkurencyjnych. Do tego potrzebne
są jednak odpowiednie zdolności przedsiębiorstwa, wśród których niebagatelną rolę odgrywają
zdolności do pozyskiwania innowacyjnych technologii, stanowiące znaczącą składową całego
potencjału absorpcyjnego. W niniejszym opracowaniu autorzy, opierając się na wynikach własnych badań, podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu rozwój zdolności do
pozyskiwania innowacyjnych technologii wpływa na wielkość przewagi konkurencyjnej zdobywanej przez przedsiębiorstwa w polskim sektorze komercyjnych usług finansowych.
Słowa kluczowe: innowacyjne technologie, transfer technologii, potencjał absorpcyjny, zdolności.
Summary: The paper is of empirical character and it is an attempt to assess the impact of the
ability to acquire new technologies of Polish enterprises oprating in the financial sector on
their market competitive advantages. In order to assess this impact, the author identifies correlation coefficients between the level of aforementined ability development (both concerning
the aggregated approach and particular components of such an ability) and the level of the
competitive advantage. The research findings presented in the paper prove above mentioned
relation, although its power seems to be rather moderate. This means that further development
of the ability to acquire new technologies will not result in the radical increase of enterprises
market competitive advntages.
Keywords: innovative technologies, technology transfer, absorptive capacity, abilities.
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1. Wstęp
Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw w dużej mierze podyktowana jest
poziomem nowoczesności wykorzystywanych przez nie technologii. Z kolei dynamicznie zmieniające się i jednocześnie wymagające otoczenie, zwłaszcza konkurencyjne oraz technologiczne, sprawia, że samodzielne zapewnienie sobie tej wysokiej nowoczesności jest niesłychanie trudnym zadaniem, a tym samym poważnym
wyzwaniem, i to nawet dla dużych, silnych podmiotów. Stąd też w zasadzie każde
przedsiębiorstwo zmuszone jest posiłkować się, a czasami nawet w pełni opierać
swoją działalność na rozwiązaniach niebędących autorskim wynikiem prowadzonych przez siebie prac B+R. Rodzi się więc konieczność pozyskiwania nowych
technologii z zewnątrz. Miarą sukcesu ich transferowania nie jest jednak sam fakt
nabycia pożądanej technologii, ale także, a raczej przede wszystkim takie jej wdrożenie, które umożliwi generowanie za jej sprawą konkurencyjnych efektów i uzyskiwanie satysfakcjonujących wyników w ramach prowadzonej działalności. Zatem pozyskiwanie nowej technologii jedynie inicjuje złożony proces, jakim jest jej
absorbowanie. W konsekwencji potencjał absorpcyjny przedsiębiorstwa nie może
opierać się wyłącznie na zdolnościach do pozyskiwania technologii. Musi przewidywać zdecydowanie szerszy zakres zdolności, adekwatny do struktury zadań przewidzianych w ramach transferu technologii.
Niezwykle ważne jest więc, aby odpowiedzialna za transfer technologii kadra
przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza menedżerska, była w pełni świadoma wyzwania, jakie stoi za tym przedsięwzięciem, i konkretnej roli, jaką odgrywają w jego
realizacji zdolności do pozyskiwania nowych technologii, co też stanowi główny
przedmiot rozważań prowadzonych w ramach niniejszego artykułu. W szczególności jednak autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu rozwój
zdolności do pozyskiwania innowacyjnych technologii wpływa na wielkość ewentualnej przewagi konkurencyjnej zdobywanej przez przedsiębiorstwa w polskim sektorze komercyjnych usług finansowych.

2. Zdolności do pozyskiwania nowych technologii
a potencjał absorpcyjny przedsiębiorstwa
Proces transferu technologii ma określoną strukturę przewidzianych w nim działań.
Wbrew pozorom jest ona bardzo dyskusyjna, jako że trudno jednoznacznie określić
granice tak złożonego procesu, wskazując jednoznacznie jego początek i koniec.
Czy bowiem za jego początek należy uznać moment przejmowania nowej technologii, czy zainicjowania negocjacji w celu ustalenia warunków jej pozyskania, a może
już pojawienie się samego pomysłu na wzbogacenie swojego potencjału o nową
technologię, który nasunął się np. w trakcie szczegółowo przeprowadzanej analizy strategicznej? Czy powinniśmy przyjąć, że zwieńczeniem tego procesu będzie
przejęcie nowej technologii czy też jej wdrożenie? A może dopiero uruchomienie jej
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docelowej eksploatacji, przewidujące zabiegi dostosowawcze i doskonalące? W literaturze przedmiotu istnieje wiele propozycji strukturyzowania procesu transferu
technologii – od ogólnych do bardzo szczegółowych.
Bardzo syntetyczne podejście do procesu transferu proponuje chociażby A. Walter, który wyodrębnia trzy podstawowe fazy, tj. [Walter 2003, s. 14]:
• fazę wstępną, czyli wyboru,
• fazę główną, czyli przejmowania,
• fazę skutku, czyli uzyskiwania rezultatów.
Trzy zasadnicze etapy przewiduje również klasyczne podejście do procesu absorpcji, zgodnie z którym należy wyodrębnić [Cohen, Levinthal 1990, s. 198; Zahra,
George 2002, s. 192]:
• etap pozyskania nowej technologii,
• etap asymilowania pozyskanej technologii,
• etap wykorzystania zasymilowanej technologii.
Te jednak stanowią jedynie podstawę do dalszego strukturyzowania procesu
transferu, dzięki czemu może on przybrać bardziej operacyjną postać, nabierając
tym samym aplikacyjnego charakteru. Etap pierwszy, wyznaczający główny obszar
rozważań w niniejszym opracowaniu, powinien uwzględniać przede wszystkim wybór technologii, dobór formy transferu i w końcu przejęcie technologii. Chcąc jednak
jeszcze precyzyjniej przystąpić do zadania, jakim jest pozyskanie nowej technologii, można przewidzieć jeszcze kolejne, niekoniecznie sekwencyjnie podejmowane
przez przedsiębiorstwo działania, a mianowicie:
• ocenę jego potrzeb technologicznych,
• ocenę tkwiących w nim możliwości pozyskania nowych technologii,
• pozyskanie informacji o nowych technologiach,
• pozyskanie informacji o możliwościach ich finansowania,
• ocenę wartości potencjalnych technologii i wybór tej najwłaściwszej,
• ocenę dostępnych form TT i wybór optymalnej,
• ocenę potencjalnych dawców technologii i wybór najlepszego,
• nawiązanie kontaktu z wybranym dawcą technologii i podjęcie z nim negocjacji,
• formalne nabycie czy też przejęcie transferowanej technologii,
• fizyczne przeniesienie technologii.
Należy jednak pamiętać, że pozyskana przez przedsiębiorstwo technologia musi
być następnie przez nie wdrożona i przyswojona, a także doprowadzona do postaci
umożliwiającej docelową jej eksploatację. Dopiero właściwe wykorzystywanie technologii przez jej biorcę, czyli takie, które umożliwia generowanie zamierzonych efektów, umownie kończy proces jej transferu [Lasserre 2003, s. 273]. Biorąc pod uwagę,
że pozyskiwana technologia jest wprowadzana do nowego środowiska, często należy
ją adaptować do niego bądź też odwrotnie – środowisko dostosować do niej. Wymagane jest zatem podjęcie działań dostosowawczych lub nawet doskonalących, co
pozwala dodatkowo uzyskać wyższy poziom innowacyjności nabywanej technologii,
a w konsekwencji wyższą konkurencyjność generowanych za jej sprawą efektów.
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Aby przedsiębiorstwo było w stanie skutecznie zrealizować tak złożone i trudne
przedsięwzięcie, musi dysponować określonymi, w pewnych obszarach na pewno
wyspecjalizowanymi i niewątpliwie niebagatelnymi zdolnościami, które stanowią
o jego potencjale absorpcyjnym. Zdolności do pozyskiwania z otoczenia nowej technologii stanowią – obok zdolności do jej asymilowania i eksploatowania – segment
protechnologicznych zdolności absorpcyjnych przedsiębiorstwa, co zostało zaprezentowane na rys. 1.
Potencjał absorpcyjny w TT
Zdolność
do asymilowania
pozyskanej technologii

Zdolność
do pozyskiwania
nowej technologii

Zdolność
do eksploatowania
wprowadzonej technologii

Rys. 1. Segmenty potencjału absorpcyjnego w procesie TT
Źródło: opracowanie własne.

Te zagregowane segmenty zdolności, współtworzące potencjał absorpcyjny, są
bez wątpienia zależne od siebie, i to w procesie zarówno ich kształtowania, jak i wykorzystywania [Zahra, George 2002, s. 188]. Ponadto mają złożoną naturę, co oznacza, że są zbudowane z wielu elementarnych składowych, spośród których część ma
charakter uniwersalny, a część wyspecjalizowany. Te pierwsze mogą mieć zastosowanie na różnych etapach transferu technologii, decydując o skuteczności zróżnicowanych działań. Można do nich zaliczyć np. wiedzę techniczną pracowników
czy ich przedsiębiorcze postawy, jak również prorynkową kulturę organizacyjną
czy proinnowacyjny system motywacyjny. Z kolei te drugie są wykorzystywane do
realizowania ściśle określonych zadań w funkcjonalnie wyodrębnionym obszarze,
wymagających dużej fachowości. I tak zdolności do pozyskiwania nowych technologii ze względu na swoje sprofilowane zastosowanie powinny przewidywać,
por. [Glabiszewski 2015, s. 481]:
• zdolność do identyfikowania oraz oceny własnych potrzeb i możliwości technologicznych,
• zdolność do identyfikowania w otoczeniu oraz oceny potencjalnych technologii
i ich dawców,
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zdolność do zastosowania poszczególnych form transferu technologii,
zdolność do współpracy z innymi podmiotami celem doprowadzenia do przeniesienia technologii.
O sile całego potencjału absorpcyjnego, jak również jego zagregowanych segmentów, stanowią poszczególne elementarne składniki, czyli konkretne zasoby
przedsiębiorstwa, będące źródłem określonych zdolności. Należy je zatem w sposób
planowy nabywać bądź też kształtować, pamiętając, że mogą one mieć charakter zarówno indywidualny (personalny), których nośnikiem są poszczególni pracownicy,
jak i ogólnoorganizacyjny, stanowiący kapitał organizacyjny całego przedsiębiorstwa [Barney 1997, s. 144]. Wśród wyspecjalizowanych zasobów personalnych, stanowiących o zdolnościach do pozyskiwania z zewnątrz nowych technologii, a niebędących uniwersalnymi składnikami potencjału absorpcyjnego, można wyodrębnić:
• wiedzę o potencjalnie wartościowych technologiach i ich źródłach,
• znajomość bieżących wyników prac B+R decydujących o ogólnym postępie
technologicznym,
• umiejętność oceny potencjalnych technologii i ich dawców,
• umiejętność określania potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa,
• umiejętności negocjacyjne,
• postawy ciekawości, wrażliwości i ciągłych poszukiwań,
• doświadczenie pracowników w zakresie pozyskiwania technologii.
Z kolei w ramach wyspecjalizowanych zasobów ogólnoorganizacyjnych, charakterystycznych dla sfery potencjału odpowiedzialnego za pozyskiwanie nowych
technologii, należy przewidzieć:
• system pomiaru wyników działalności,
• dobre relacje z potencjalnymi dawcami technologii, np. wyższymi uczelniami,
jednostkami B+R itp.,
• dobre relacje z instytucjami pośrednictwa technologicznego,
• doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami,
• doświadczenie w wykorzystywaniu różnych form transferu technologii,
• procedury i mechanizmy pozyskiwania z otoczenia wiedzy i technologii,
• sprawny system komunikowania się z otoczeniem,
• system oceny wartości nowych technologii i ich dawców (procedury, metody,
kryteria, mierniki),
• system monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa,
• poziom budżetu na pozyskanie nowych technologii i wiedzy.
Kształtując poszczególne składowe protechnologicznego potencjału absorpcyjnego, w tym zdolności do pozyskiwania nowych technologii, należy przyjąć, że
stopień ich rozwoju determinuje ostatecznie możliwość uzyskania na bazie tej technologii przewagi konkurencyjnej i wysokich wyników w procesie konkurowania
[Wiśniewska 2015, s. 138]. Zatem mogą one odgrywać bardzo odpowiedzialną rolę
nie tylko w procesie TT, ale ostatecznie również w rynkowo-finansowej działalności
całej organizacji.
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3. Metodyka i hipotezy
Część empiryczna artykułu została opracowana na podstawie wyników badania
przeprowadzonego w latach 2014-2015 z zastosowaniem metody ankiety internetowej. Została ona skierowana do naczelnego kierownictwa 155 zarejestrowanych
w Polsce komercyjnych przedsiębiorstw sektora finansowego, tj. wszystkich banków, zakładów ubezpieczeń majątkowych i na życie, towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Do badania
ostatecznie przystąpiło 108 przedsiębiorstw, wypełniając kwestionariusz ankiety.
Stanowiły one 70% badanej populacji. Ostatecznie pomiarowi i analizie poddano
37 TFI, 26 banków, 19 zakładów ubezpieczeń majątkowych, 17 zakładów ubezpieczeń na życie i 9 PTE.
Przeprowadzone badanie stanowiło podstawowe źródło danych, niezbędnych do
realizacji głównego celu empirycznego artykułu, jakim jest ocena wpływu posiadanych przez działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe zdolności do pozyskiwania innowacyjnych technologii na zdobywanie przez nie rynkowych przewag
konkurencyjnych. Dla osiągnięcia tak sformułowanego celu głównego autorzy wyznaczyli sobie trzy cele szczegółowe, a mianowicie:
1) ocenę wpływu zagregowanego obszaru zdolności do pozyskiwania nowych
technologii na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych na tle pozostałych
obszarów protechnologicznego potencjału absorpcyjnego;
2) ocenę wpływu wyodrębnionych segmentów zdolności do pozyskiwania nowych technologii na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych;
3) ocenę wpływu poszczególnych składników zdolności do pozyskiwania nowych technologii na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych.
Chcąc zrealizować cele szczegółowe, a tym samym cel główny artykułu, autorzy
postawili do zweryfikowania trzy następujące hipotezy badawcze:
H1. Stopień rozwoju posiadanych przez przedsiębiorstwa finansowe zdolności
do pozyskiwania nowych technologii równie silnie wpływa na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych co stopień rozwoju zdolności do asymilowania
i eksploatowania pozyskiwanych technologii.
H2. Wszystkie cztery segmenty posiadanych przez przedsiębiorstwa finansowe
zdolności do pozyskiwania nowych technologii istotnie wpływają na zdobywanie
rynkowych przewag konkurencyjnych.
H3. Zarówno zasoby indywidualne, jak i ogólnoorganizacyjne, współtworzące
wyspecjalizowane zdolności do pozyskiwania nowych technologii, istotnie wpływają na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych.
W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono statystyczne i opisowe analizy uzyskanych wyników badania, dochodząc do zaprezentowanych w kolejnym punkcie
wniosków.
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4. Zdolności do pozyskiwania nowych technologii
jako źródło rynkowych przewag konkurencyjnych
przedsiębiorstw finansowych
Zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania nowych technologii stanowią jeden
z trzech segmentów potencjału absorpcyjnego wykorzystywanego w procesie TT,
który jako spójny system powinien zapewnić wprowadzenie do przedsiębiorstwa
innowacyjnej technologii i takie jej eksploatowanie, by mogła ona stać się źródłem
przewag konkurencyjnych, umożliwiających realizację rynkowych i finansowych
celów stojących u podstaw decyzji o jej wdrożeniu.
W trakcie prowadzonego badania aż 70%, tj. 76 indagowanych, przedsiębiorstw
zadeklarowało, że zdołało w następstwie zaabsorbowania innowacyjnej technologii
osiągnąć wyraźną wyższość technologiczną względem swych bezpośrednich konkurentów w sektorze. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że posiadanie przewagi
technologicznej, a więc o charakterze zasobowym, ma ekonomiczne uzasadnienie
tylko wtedy, gdy uda się ją przekształcić w przewagę rynkową, co oznacza, że musi
ona znaleźć swój wyraz w identyfikowanych na rynku atrybutach oferty przedsiębiorstwa. Innymi słowy, musi mieć tak wysoką relatywnie wartość dla klienta, która skłoni go do jej nabycia. Aby sprawdzić, czy to zadanie udało się zrealizować
wyżej wspomnianym przedsiębiorstwom finansowym, poproszono ich menedżerów
o określenie w skali procentowej stopnia osiągnięcia przewag rynkowych budowanych z założenia na bazie technologicznych przewag zasobowych. Średnia uzyskanych ocen na poziomie 67,7% wskazuje, że badanym przedsiębiorstwom udało się
zbudować rynkowe przewagi konkurencyjne, choć nie tak duże, jak tego oczekiwały.
Biorąc jednak pod uwagę wyjątkowo wysoką intensywność konkurencji w sektorze
finansowym, uzyskane przewagi należy uznać za znaczące, choć – jak się okazuje –
nie zawsze w pełni satysfakcjonujące.
Wobec powyższego nasuwa się nurtujące pytanie, jaki wpływ na zdobycie rynkowych przewag konkurencyjnych mają posiadane przez przedsiębiorstwa finansowe
zdolności do pozyskiwania nowych technologii. By na nie odpowiedzieć, w pierwszym kroku oszacowano współczynniki korelacji Pearsona dla zdiagnozowanego
w trakcie badania stopnia rozwoju tych zdolności i stopnia osiągnięcia rynkowych
przewag konkurencyjnych. W obu przypadkach pomiar był dokonywany w skali
procentowej, tj. od 0 do 100%. W pierwszym z nich 0 oznaczało, że dane zdolności w zasadzie nie zostały rozwinięte, a 100% – zostały maksymalnie, tj. w pełni
rozwinięte. Z kolei w przypadku drugim 0 oznaczało, że w ogóle nie osiągnięto
przewagi konkurencyjnej, a 100% – została ona osiągnięta na poziomie docelowym,
czyli zgodnym ze strategicznymi założeniami przedsiębiorstwa. Uzyskane wartości
współczynników zostały przedstawione w tab. 1.
Zaprezentowane wartości współczynników Pearsona świadczą o istnieniu pozytywnej korelacji zachodzącej między badanymi zmiennymi. Oznacza to, że dalszy
rozwój zdolności absorpcyjnych powinien zapewnić przedsiębiorstwom finanso-
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Tabela 1. Współczynniki korelacji Pearsona dla stopnia rozwoju poszczególnych zdolności
absorpcyjnych i stopnia osiągnięcia rynkowych przewag konkurencyjnych
Zmienne

Stopień osiągnięcia rynkowej
przewagi konkurencyjnej

r

Stopień rozwoju zdolności do pozyskiwania nowych
technologii

0,504†

Stopień rozwoju zdolności do asymilowania pozyskanych
technologii

0,624†

Stopień rozwoju zdolności do wykorzystywania wprowadzonych
technologii

0,443†

* p ≤ 0,1; ** p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,01; † p ≤ 0,001.
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badania.

wym wyższy poziom przewagi konkurencyjnej, jaką spodziewają się one uzyskać
w następstwie TT, choć niekoniecznie radykalnie. Silny związek liniowy (r = 0,62)
został zdiagnozowany jedynie w odniesieniu do zdolności asymilacyjnych. W przypadku stopnia rozwoju zdolności do pozyskiwania nowych technologii – podobnie
jak względem zdolności do jej wykorzystywania – zależność ta jest raczej umiarkowana, por. [Wasilewska 2008, s. 236]. Oszacowany poziom korelacji stanowi więc
podstawę do falsyfikacji przyjętej hipotezy H1. Okazuje się bowiem, że wyższy poziom rozwoju zdolności badanych przedsiębiorstw do pozyskiwania nowych technologii nie wpłynie zbyt silnie na zwiększenie ich rynkowej przewagi konkurencyjnej,
a bynajmniej nie tak znacząco, jak w przypadku rozwoju zdolności do asymilowania
nabywanych technologii.
Wynik ten ma swoje logiczne uzasadnienie, jako że to właśnie na etapie asymilowania pozyskanej technologii przewiduje się jej ewentualne udoskonalenie, które daje sposobność zwiększenia poziomu jej innowacyjności, stanowiącej poważną
podstawę dla budowania przewagi konkurencyjnej.
Chcąc pogłębić wiedzę na temat badanych zależności, w kolejnym kroku oszacowano współczynniki korelacji Pearsona dla zdiagnozowanego w trakcie badania stopnia rozwoju czterech wyodrębnionych w przedsiębiorstwach finansowych
segmentów zdolności do pozyskiwania nowych technologii i stopnia osiągnięcia
przez nie rynkowych przewag konkurencyjnych. Ich wartości zostały przedstawione
w tab. 2.
Uzyskane wartości współczynników korelacji świadczą o dość słabym związku liniowym zachodzącym między analizowanymi zmiennymi, a zatem również
w przypadku hipotezy H2 istnieje podstawa do jej falsyfikacji. Okazuje się bowiem,
że żaden z wyodrębnionych obszarów zdolności do pozyskiwania nowych technologii nie wpływa istotnie – a co najwyżej umiarkowanie – na zdobywanie i zwiększanie rynkowych przewag konkurencyjnych.
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Tabela 2. Współczynniki korelacji Pearsona dla stopnia rozwoju segmentów zdolności do
pozyskiwania nowych technologii i stopnia osiągnięcia rynkowych przewag konkurencyjnych
Stopień osiągnięcia rynkowej
przewagi konkurencyjnej

Zmienne

r
Zdolność do identyfikowania oraz oceny własnych potrzeb i możliwości technologicznych

0,479†

Zdolność do identyfikowania w otoczeniu oraz oceny potencjalnych technologii i ich dawców

0,433†

Zdolność do zastosowania poszczególnych form transferowania
z zewnątrz technologii

0,461†

Zdolność do współpracy z innymi podmiotami celem doprowadzenia do przeniesienia technologii

0,471†

* p ≤ 0,1; ** p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,01; † p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badania.

Świadomość braku silnych zależności między analizowanymi zdolnościami
a uzyskiwanymi w następstwie ich wykorzystywania efektami może wpływać demotywująco na menedżerów, zniechęcając ich do doskonalenia w przedsiębiorstwie
protechnologicznego potencjału, co wydaje się dość niepokojące z perspektywy
konieczności jego rozwoju i kształtowania wysokiej konkurencyjności. Tym bardziej uzasadnione staje się szczegółowe weryfikowanie faktu i natężenia wpływania
wyspecjalizowanych składników zdolności do pozyskiwania nowych technologii na
wielkość uzyskiwanej przewagi konkurencyjnej. Dlatego też w dalszej części analiz
wyznaczono poziom współczynników korelacji Pearsona dla tych zmiennych, który
został przedstawiony w tab. 3.
Tabela 3. Współczynniki korelacji Pearsona dla stopnia rozwoju poszczególnych składników
zdolności do pozyskiwania nowych technologii i stopnia osiągnięcia rynkowych przewag
konkurencyjnych

Lp.

Zmienne

Stopień osiągnięcia
rynkowej przewagi
konkurencyjnej
r

1

2
Zasoby indywidualne pracowników

3
0,739†

1

Doświadczenie pracowników w zakresie pozyskiwania technologii

0,716†

2

Postawa ciekawości, wrażliwości i ciągłych poszukiwań

0,714†

3

Umiejętność oceny potencjalnych technologii i ich dawców

0,631†

4

Znajomość bieżących wyników prac B+R decydujących o ogólnym
postępie technologicznym

0,594†
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2

3

5

Umiejętności negocjacyjne

0,544†

6

Wiedza o potencjalnie wartościowych technologiach i ich źródłach

0,515†

7

Umiejętność określania potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa

0,513†

Zasoby ogólnoorganizacyjne

0,698†

1

System monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa

0,716†

2

System oceny wartości nowych technologii i ich dawców
(procedury, metody, kryteria, mierniki)

0,696†

3

Procedury i mechanizmy pozyskiwania z otoczenia wiedzy
i technologii

0,607†

4

Sprawny system komunikowania się z otoczeniem

0,579†

5

Poziom budżetu na pozyskanie nowych technologii i wiedzy

0,525†

6

Dobre relacje z instytucjami pośrednictwa technologicznego

0,517†

7

Dobre relacje z potencjalnymi dawcami technologii, np. uczelnie
wyższe, jednostki B+R itp.

0,484†

8

Doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami

0,452†

9

Doświadczenie w stosowaniu różnych form transferu technologii

0,444†

System pomiaru wyników działalności

0,321†

10

* p ≤ 0,1; ** p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,01; † p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badania.

Istotny związek zachodzący między rynkową przewagą konkurencyjną a uśrednionym poziomem rozwoju zasobów o charakterze indywidualnym wynika przede
wszystkim z silnej korelacji występującej w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń pracowników w zakresie pozyskiwania technologii oraz ich postaw wyrażających ciekawość, wrażliwość oraz chęć ciągłych poszukiwań źródeł wzrostu
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także wobec specjalistycznych umiejętności dokonywania oceny potencjalnych technologii i ich dawców
w procesie wyboru optymalnych rozwiązań. Niewątpliwie doświadczenie pracowników, mające swoje odzwierciedlenie w fachowej wiedzy i umiejętnościach, poparte
przedsiębiorczymi postawami i specjalistycznymi zdolnościami, powinny zapewnić
przedsiębiorstwu oczekiwane efekty w postaci rynkowej wyższości wobec swych
sektorowych rywali. Podobną rolę wśród zasobów ogólnoorganizacyjnych – jak się
okazuje – odgrywa system monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa oraz system
oceny wartości nowych technologii i ich dawców, a także procedury, narzędzia i mechanizmy pozyskiwania z otoczenia cennej wiedzy i nowych technologii. A zatem
źródłem sukcesu w procesie pozyskiwania innowacyjnych technologii, wyrażonego
osiągnięciem rynkowej przewagi konkurencyjnej, są konkretne wysoko rozwinięte
zasoby personalne wsparte systemowymi rozwiązaniami i narzędziami.
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Przedmiotem głębszej refleksji – i to natury zarówno praktycznej, jak i teoretycznej – powinien stać się dodatkowo niski poziom zależności zachodzącej między
poziomem rozwoju systemu pomiaru wyników prowadzonej działalności a wielkością osiąganej przewagi. Trudno bowiem dostrzec w przedsiębiorstwie potrzeby
zmian technologicznych i możliwości ich pełnego wykorzystania bez szczegółowego opomiarowania poszczególnych efektów uzyskiwanych w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym świadczących o posiadaniu przewagi bądź też luki
konkurencyjnej.

5. Zakończenie
Zdolności do pozyskiwania nowych technologii z założenia stanowią kluczowy element potencjału absorpcyjnego, gdyż są odpowiedzialne za oczywiste i wymagające jednocześnie zadania przewidziane w procesie transferu technologii. W sposób
bezpośredni determinują parametry nabywanej technologii, jak również warunki jej
przejmowania, natomiast w sposób pośredni oddziaływają na jakość realizacji kolejnych etapów transferu, tj. asymilowania i eksploatowania pozyskiwanej technologii,
a w konsekwencji na poziom docelowych efektów, zwłaszcza tych o charakterze
rynkowym i finansowym, których osiągnięcie skłaniało przedsiębiorstwo do podjęcia decyzji o absorpcji nowej technologii.
Założenie to, choć wydaje się logiczne i jak najbardziej uzasadnione, zostało
podane w wątpliwość za sprawą zaprezentowanych w niniejszym artykule wyników
badań, jakie zostały przeprowadzone wśród działających w Polsce przedsiębiorstw
finansowych. Jak się bowiem okazuje, rozwój zdolności do pozyskiwania nowych
technologii nie pozostaje w silnym związku z wielkością osiąganych na rynku przewag konkurencyjnych. Dopiero bardziej szczegółowa analiza elementarnych składników współtworzących te wyspecjalizowane zdolności pozwala dostrzec silniejsze
zależności względem poziomu rynkowej przewagi konkurencyjnej, jednakże tylko
w przypadku nielicznych spośród tych, które zostały przewidziane w badaniu.
Te, miejscami dość zaskakujące, spostrzeżenia wskazują na potrzebę podjęcia
dalszych, bardziej wnikliwych badań nad rolą zdolności do pozyskiwania nowych
technologii, jaką odgrywają w procesie TT i kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, stanowiąc integralną część jego potencjału absorpcyjnego.
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