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Korporacje transnarodowe a zjawisko luki
technologicznej w krajach rozwijaj cych si!
Wprowadzenie
W XXI wieku wiedza i my l naukowo-techniczna stanowi najcenniejszy
zasób, a jego jako ! decyduje o tempie rozwoju spo"eczno-gospodarczego zarówno krajów wysoko rozwini#tych, jak te$ rozwijaj%cych si# i zapó&nionych w
rozwoju. Wzrost zapotrzebowania na wiedz# w okresie globalizacji jest podobny do wzrostu popytu na surowce w okresie ekspansji kapitalizmu w wiekach
XVIII i XIX [Antczak 2005]. Pa'stwa, które potraÞ% szybciej i lepiej produkowa!, dystrybuowa! i adaptowa! wiedz#, maj% lepiej wykszta"con% si"# robocz%,
s% konkurencyjne i odnotowuj% wy$sze tempo wzrostu gospodarczego. Jednak
w wyniku wielu czynników historycznych i ekonomicznych powsta"a w wiecie
bardzo du$a i rosn%ca wci%$ dysproporcja w obecnym rozwoju i jego potencjale pomi#dzy krajami wysoko rozwini#tymi a krajami rozwijaj%cymi si#, zwana
luk% technologiczn%.
Podmiotami gospodarczymi wdra$aj%cymi i wykorzystuj%cymi w najwi#kszym stopniu nowoczesne technologie i my l naukowo-techniczn% s% korporacje
transnarodowe. DeÞniuje si# je jako organizacje, które koordynuj% dzia"alno !
produkcyjno-handlow% ró$nych jednostek w ró$nych krajach z jednego o rodka
podejmuj%cego strategiczne decyzje.
Wiod%ce znaczenie korporacji transnarodowych jest zwi%zane z ich pot#g%
ekonomiczn%. Dzia"alno ! korporacji spe"nia w gospodarce wiatowej wiele wa$nych funkcji, które s"u$% rozwojowi i przemianom w skali globalnej, regionalnej
i krajowej. Realizuj%c sw% ekspansj# (inwestycyjn%, kooperacyjn%, handlow%),
korporacje dokonuj% przemieszczania zasobów i zdolno ci wytwórczych, pobudzaj% wzrost i efektywno ! gospodarcz%, przyczyniaj% si# do restrukturalizacji
sektorów i przedsi#biorstw, aktywizuj% konkurencj# i lokaln% przedsi#biorczo !,
transmituj% nowe metody i wzorce gospodarowania czy te$ umacniaj% mi#dzynarodowe powi%zania i wspó"zale$no ci ekonomiczne.
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Jednocze nie nale$y zauwa$y!, $e dzia"alno ! korporacji transnarodowych
mo$e mie! równie$ niekorzystne oddzia"ywanie na gospodarki krajów goszcz%cych. Mo$e prowadzi! m.in. do oligopolizacji rynków bran$owych, praktyk restrykcyjnych, drena$u rynków i zaawansowanych zasobów wytwórczych, utrwalania tradycyjnej struktury eksportu.
Korporacje transnarodowe prowadz% ekspansj# inwestycyjn% tak$e w krajach zapó&nionych w rozwoju gospodarczym. Powstaje w zwi%zku z tym pytanie:
Czy kraje te s% w stanie wykorzysta! dzia"alno ! korporacji transnarodowych do
zmniejszenia dysproporcji dziel%cej je do krajów wy$ej rozwini#tych w zakresie
wykorzystania nowych technologii?

Luka technologiczna pomi!dzy krajami rozwini!tymi
a rozwijaj cymi si!
Organizacja Narodów Zjednoczonych deÞniuje luk# technologiczn% jako
dystans pomi#dzy tymi, którzy maj% dost#p do technologii i potraÞ% je efektywnie wykorzystywa!, a tymi, którzy nie daj% sobie z tym rady. Mo$e ona by!
rozwa$ana z perspektywy kreowania nowej technologii w kraju macierzystym
i z perspektywy jej transferu z innych krajów oraz efektywnego przystosowywania do potrzeb i krajowych mo$liwo ci. Kreacja technologii i innowacyjno ! s%
cz# ciami procesu produkcyjnego i s% silnie skorelowane z krajowymi zdolno ciami produkcyjno-badawczymi. Wi%$% si# one z du$ymi wydatkami i wymagaj% odpowiednio dobrze wykszta"conych naukowców, specjalistów i in$ynierów,
drogiego sprz#tu i ci%g"ego Þnansowania.
Transfer technologii jest natomiast ujmowany jako proces przeniesienia
z kraju dawcy okre lonej wiedzy oraz zastosowania jej, po koniecznych zabiegach adaptacyjnych, w kraju odbiorcy. Jest wi#c to wiadomy akt wykorzystania
w jednym kraju wiedzy materialnej i niematerialnej, która jest lub by"a uprzednio wykorzystana w innym kraju [Monkiewicz 1981]. Transfer technologii nast#puje zwykle za po rednictwem kilku podstawowych kana"ów [Issues Paper
on Bridging… 2005]:
– bezpo rednich inwestycji zagranicznych, partnerskich aliansów i przej#!
kontroli,
– handlu dobrami i sprz#tem o du$ej zawarto ci wysokiej techniki,
– licencji.
Nieformalne metody transferu technologii obejmuj% natomiast wymian#
personelu naukowego i technologicznego, konferencje naukowe i techniczne,
pokazy targowe i wystawy, kszta"cenie i szkolenie obcokrajowców, misje handlowe oraz wywiad przemys"owy [Nasierowski, Nowakowski 1994].
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Luka technologiczna jest widoczna w wielu obszarach. Porównuj%c przyk"adowe mierniki kreacji technologii, mo$emy zauwa$y!, jak olbrzymia dysproporcja istnieje mi#dzy najbardziej rozwini#tymi krajami Europy Zachodniej,
USA czy Japoni% a krajami rednio rozwini#tymi i przede wszystkim najs"abiej
rozwini#tymi (tab. 1).
Tabela 1
Przyk!adowe mierniki kreacji technologii
"redni czas
kszta!cenia
szkolnego
(lata)
USA:
12,1
Grecja:
8,7
Kuwejt/
/Paragwaj: 6,2
Kenia/
Lesotho:

4,2

Wska#nik rekrutacji Zagraniczne wp!ywy
na studia techniczne z licencji i patentów
Liczba patentów
(w danej grupie
na jednego
na milion rezydentów
wiekowej)
mieszka$ca
(sztuki)
(%)
(USD)
Finlandia: 27,3
Luksemburg: 459,0 Japonia:
861
Bu!garia:
10,9
W gry:
9,4 %otwa:
41
Egipt/
Hong Kong
Kolumbia:
5,5
/Rumunia:
0,7 (Chiny):
3
Wi kszo&'
Chiny/
Albania:
2,4
krajów
0
/Indie:
0,1
afryka$skich

(ród!o: Issues Paper on Bridging the Technological Gap Panel on Bridging the Technology
Gap between and within Nation, UNCTAD, Commission on Science and Technology for
Development, Maroko 2005.

Inwestycje w sektorze badania i rozwój (B + R) s% najbardziej zaawansowan% form% dzia"alno ci technologicznej. Aby prowadzi! inwestycje i rozwija!
ten sektor, nale$y przeznaczy! na to odpowiednio du$e nak"ady, a tak$e dysponowa! odpowiedni% kadr% specjalistów. Gospodarki rozwini#te lokuj% rednio
oko"o 2,6% swojego PNB w dzia"ania w sektorze B + R. Dla porównania: kraje
rozwijaj%ce si# wydaj% tylko oko"o 0,7%, a w niektórych najbiedniejszych pa'stwach udzia" ten wynosi czasem poni$ej 0,1% PNB. Nale$y te$ uwzgl#dni!
fakt, $e PNB na osob# w krajach wysoko rozwini#tych jest wielokrotnie wy$szy
ni$ w krajach rozwijaj%cych si#.
Tak$e wska&nik rekrutacji na studia jest w krajach najbardziej rozwini#tych
ponadtrzykrotnie wy$szy ni$ w krajach najs"abiej rozwini#tych (tab. 2).
Wa$n% kwesti%, dla ka$dego kraju, a szczególnie dla krajów s"abo rozwini#tych, jest budowanie potencja"u technicznego. Mog% one, o ile dysponuj% odpowiednimi rodkami, importowa! technologi# w postaci licencji i produktów
zaawansowanych technologicznie, ale musz% te$ posi% ! wiedz#, jak te technologie w"a ciwie oraz efektywnie wykorzystywa!. Nie jest to proces automatyczny i prosty. Wi%$e si# z rozwojem umiej#tno ci, informacji, powi%za', interakcji
i rutyny.
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Tabela 2
Edukacja i B + R

Kraje

Korea P!d.
Singapur
Szwecja
Tajlandia
Stany Zjednoczone
Kraje rozwijaj)ce si
Kraje cz!onkowskie
OECD

1980
15
8
31
15
6
7

1991
39
18
32
20
72
10

2003
85
44
76
37
81
18

Udzia!
kierunków
technicznych
w wybieranych
studiach w %
1995–1997
34,1
62
30,6
20,9
17,2
27,6

39

47

66

28,2

Wska#nik rekrutacji na
studia w %

Wydatki na
B + R jako
% PNB
1997–2002
2,5
2,2
4,3
0,2
2,7
0,7
2,6

(ród!o: Issues Paper on Bridging the Technological Gap Panel on Bridging the Technology
Gap between and within Nation, UNCTAD, Commission on Science and Technology for
Development, Maroko 2005.

Zdolno ci ka$dego kraju do wprowadzania nowych technologii nieroz"%cznie
wi%$% si# z jego Narodowym Systemem Innowacyjnym – NSI (National Innovation
System). Jest to zintegrowany i wzajemnie powi%zany system zale$no ci i podmiotów wp"ywaj%cych na potencja" technologiczny kraju. NSI odgrywa kluczow% rol#
we wdra$aniu nowo ci i zaawansowanych technologii [World… 2005].
Ró$nice pomi#dzy krajami w ich systemach i instytucjach edukacyjnych,
legislacji, ramach prawnych dotycz%cych dzia"alno ci badawczo-rozwojowej
i realizowanej polityce stanowi% o odr#bno ci ich systemów innowacyjnych
i cz#sto decyduj% o efektywno ci ich gospodarek.
Ka$dy z elementów NSI jest wzajemnie powi%zany, a ich zale$no ci zmieniaj% si# w czasie. Do elementów NSI zaliczamy mi#dzy innymi:
– instytucje naukowe i rozpowszechniaj%ce wiedz#,
– centra badawcze,
– przedsi#biorstwa produkcyjne i us"ugowe,
– instytucje ustalaj%ce standardy i parametry techniczne.
System ten deÞniuje krajowe mo$liwo ci absorpcyjne technologii, lokalnej
jej adaptacji i ulepszania.
Wed"ug Komisji ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju ONZ (Commission
of Science and Technology for Development) w krajach s"abo rozwini#tych wyst#puje obecnie wiele problemów z wdra$aniem NSI. Najwa$niejsze z nich to:
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–

brak jasno zdeÞniowanych celów dla rozwoju nauki i techniki oraz innowacji,
– brak integracji nauki i techniki w narodowej polityce rozwoju,
– brak sieci instytucji zajmuj%cych si# nauk% i technik% (uniwersytetów, instytutów badawczych, instytucji wyznaczaj%cych standardy),
– izolacja tych instytucji od produkcyjnych sektorów gospodarki,
– brak koordynacji g"ównych rejonów polityki pa'stwa, takich jak polityka
monetarna, Þskalna, inwestycje zagraniczne, prawa intelektualne, konkurencja, handel, rozwój rolnictwa i przemys"u, rodowisko naturalne, zdrowie
itd.,
– niedostateczna pionowa koordynacja polityki wobec nauki i techniki na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym,
– brak wzajemnej wspó"pracy i konsultacji w formu"owaniu i wprowadzaniu polityki naukowo-technicznej wszystkich najwa$niejszych podmiotów:
agencji rz%dowych, rodowiska biznesu, rodowisk akademickich, instytucji
naukowo-badawczych, konsumentów, zwi%zków pracowniczych i spo"eczno ci lokalnych.
Dane powy$sze wymiernie wiadcz% o tym, i$ pomi#dzy krajami rozwini#tymi a rozwijaj%cymi istnieje nie tylko luka w kreowaniu technologii, lecz równie$ w rodzimych mo$liwo ciach, które wzmocni"yby jej dyfuzj# i adaptacj# do
lokalnych warunków [Issues Paper on Bridging… 2005].

Globalizacja technologii jako szansa dla krajów s"abiej
rozwini!tych
Korporacje transnarodowe od d"u$szego czasu s% g"ównym &ród"em bezpo rednich inwestycji zagranicznych, a tak$e &ród"em transferu wiedzy i my li
naukowo-technicznej.
W 2004 roku ogólna kwota bezpo rednich inwestycji zagranicznych przyj#tych wynosi"a 648 mld USD (rys. 1), co oznacza wzrost o 2% w porównaniu do
2003 roku (po gwa"townych spadkach lat poprzednich 2001 – 41%, 2002 – 13%,
2003 – 12%). O ile jednak w 2004 roku nap"yw inwestycji zagranicznych do
krajów rozwini#tych wyra&nie zmala", to kraje rozwijaj%ce osi%gn#"y w tym roku
ogromny wzrost nap"ywu tych inwestycji o 40%. W rezultacie udzia" krajów
rozwijaj%cych si# w wiatowych przyp"ywach bezpo rednich inwestycji zagranicznych osi%gn%" 36% [World… 2003].
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Rysunek 1
Przep!ywy BIZ wg regionów w latach 2003 i 2004 (miliardy USD)
(ród!o: WIR 2005, UNCTAD, New York and Geneva 2005.

Najwi#kszy udzia" w globalnych wydatkach na badania i rozwój maj% korporacje transnarodowe. Ich udzia" w globalnych biznesowych dzia"aniach badawczo-rozwojowych w 2002 roku wyniós" 69%.
W ostatnich latach mogli my równie$ zauwa$y! zwi#kszaj%ce si# udzia"y korporacji transnarodowych w zagranicznych wydatkach na B + R. Firmy
z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i ma"ych krajów uprzemys"owionych zacz#"y si# zauwa$alnie umi#dzynaradawia! w latach osiemdziesi%tych.
Lata dziewi#!dziesi%te przy pieszy"y ten proces. Wydatki na B + R zagranicznych Þlii korporacji ze Stanów Zjednoczonych w latach 1994–2002 wyra&nie
ros"y i si#gn#"y 21 mld USD. Ta warto ! reprezentuje 13,3% ca"ej kwoty ich
wydatków na badania i rozwój. Wielko ! udzia"u zagranicznych bada' w badaniach ogó"em wszystkich korporacji transnarodowych szacuje si# na 22%
w 2002 roku (tab. 2). W przekroju wiata istniej% jednak spore ró$nice w sk"onno ci do internacjonalizacji B + R. Japo'skie i korea'skie korporacje reprezentuj% najni$szy poziom udzia"u zagranicznych wydatków na B + R w ca"kowitych
wydatkach na t# dzia"alno ! (odpowiednio 15 i 2%). Firmy ameryka'skie s%
tak$e poni$ej redniej z udzia"em 24%, natomiast najwi#kszy udzia" przypada na
korporacje transnarodowe z Europy Zachodniej (Francji, Holandii, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii).
Kraje rozwini#te pozostaj% g"ównym kierunkiem zagranicznej aktywno ci
korporacji transnarodowych w B + R. Wida! jednak wyra&nie wzrost znaczenia krajów rozwijaj%cych si#, krajów Europy (rodkowo-Wschodniej i pa'stw
WNP.
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Rysunek 2
Wydatki na B + R w wybranych krajach i korporacjach transportowych (KTN) w 2002 roku
(miliardy USD)
(ród!o: WIR 2005, UNCTAD, New York and Geneva 2005.

W 1994 roku kraje uprzemys"owione posiada"y 92% udzia"u w zagranicznych wydatkach na B + R ameryka'skich korporacji transnarodowych. W 2002
roku ten udzia" by" ju$ o 8% mniejszy. Najwi#cej straci"y UE (11%) i Japonia
(3%). To, co straci"y kraje rozwini#te, niemal w ca"o ci przej#"a grupa krajów
rozwijaj%cych si# z Azji (Chiny, Singapur, Hong Kong, Malezja i Korea P"d.).
Kraje te w 2002 roku zaabsorbowa"y 70% wydatków na B + R do krajów rozwijaj%cych si# ameryka'skich korporacji transnarodowych [Direct Investments…
2005].
Udzia" krajów rozwijaj%cych w wydatkach na B + R wszystkich korporacji
transnarodowych zwi#kszy" si# w latach 1996–2002 z 2 do 18%.
Przeprowadzone w 2004 roku na zlecenie UNCTAD badania wskazuj%,
$e ponad 70% KTN rozpocz#"o dzia"alno ! inwestycyjn% w B + R za granic%
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i $e w ostatnim czasie nast%pi"o znaczne zwi#kszenie roli krajów rozwijaj%cych
w przyjmowaniu tych inwestycji. Analiza wybranych 1773 (okres 2002–2004)
zagranicznych projektów typu greenÞeld w B + R wiatowych KTN wskazuje,
$e wi#kszo ! z nich (1095) zosta"a ulokowana w krajach rozwijaj%cych si# oraz
Europie (rodkowo-Wschodniej i WNP. Najwi#ksze projekty i najwi#cej inwestycji w B + R w ród krajów rozwijaj%cych si# powstaje w krajach azjatyckich,
g"ównie w Indiach, Chinach, Korei P"d., Tajwanie, Singapurze.
Typ przemys"u, w jaki korporacje transnarodowe anga$uj% swoje dzia"ania
w B + R jest bardzo ró$ny. Dla przyk"adu: 3/4 bada' Þlii ameryka'skich Þrm
zlokalizowanych w Azji zaanga$owano w sektor komputerów i sprz#tu elektronicznego [World… 2005].
Przyk"ady inwestycji w krajach Dalekiego Wschodu to laboratoria Intela
w Chinach i Indiach, IBM w Indiach, laboratorium badawcze Microsoftu w Chinach oraz centrum rozwojowe Fujitsu w Malezji.

Znaczenie transferu nowych technologii dla krajów
rozwijaj cych si!
Mi#dzynarodowe wykorzystywanie innowacji innych krajów to podstawowy element rozwoju wielu pa'stw. Nierozerwalnie wi%$e si# on z dzia"alno ci%
korporacji transnarodowych, które s% dominuj%cymi graczami w wiatowym
przep"ywie bezpo rednich inwestycji zagranicznych i zarazem najwi#kszym
&ród"em innowacji. Jako g"ówni innowatorzy pe"ni% kluczow% funkcj# w mi#dzynarodowym transferze wiedzy, zw"aszcza w bran$ach przemys"u wysokich
technologii (high-tech), gdzie wymagane jest u$ywanie kosztownych, technicznie zaawansowanych aktywów.
Transfer technologii mo$e mie! szeroki wp"yw na kraje importuj%ce. Ogólnie, import technologii powi#ksza dost#pne zasoby wiedzy technicznej i zarz%dczej i mo$e pomóc zwi#kszy! dobrobyt mieszka'ców oraz konkurencyjno !
danego kraju. Bior%c pod uwag# szeroki zasi#g transferu technologii, jego skutki mo$na ocenia! z ró$nych perspektyw, jednak najwa$niejszy jest wp"yw na
struktur# gospodarki, na handel, a zw"aszcza na rozwój technologiczny kraju
[Negocjacje… 2004].
Importowana technologia mo$e spowodowa! zmiany strukturalne w gospodarce kraju-importera. Mo$e doda! nowe segmenty do istniej%cej ju$ struktury
ekonomicznej (g"ównie przez inicjowanie nowych inwestycji, które tworz% nowe
dziedziny przemys"u). Ponadto, mo$e przyspieszy! rozwój niektórych dziedzin
przemys"u, zwi#kszaj%c ich udzia" w gospodarce w wyniku nowych inwestycji
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lub rozszerzenia/modernizacji istniej%cych projektów. Importowana technologia
mo$e wywrze! bezpo redni wp"yw na warunki dzia"ania w innych sektorach.
Mo$e pomóc wzmocni! struktur# krajowego przemys"u oraz rozszerzy! mo$liwo ci i wydajno ! zwi%zanych i pomocniczych dziedzin, co mo$e by! niezb#dne, aby krajowe Þrmy sta"y si# konkurencyjne.
Import technologii do krajów rozwijaj%cych si# niesie trzy rodzaje skutków
dla handlu zagranicznego [Negocjacje… 2004]: wywo"uje efekt substytucji importu oraz kreacji importu i eksportu. Wszystkie te skutki wp"ywaj% na bilans
p"atniczy kraju-importera technologii.

Substytucja importu
Transfer technologii mo$e prowadzi! do zast%pienia importu towarami lub
us"ugami produkowanymi w kraju. Zdarza si# tak z dwóch powodów. Po pierwsze, importowana technologia mo$e pozwoli! na zmniejszenie jednostkowych
kosztów produkcji oraz na podwy$szenie jako ci i wydajno ci krajowej produkcji, co czyni j% bardziej konkurencyjn% w stosunku do zagranicznych odpowiedników. Po drugie, mo$e pozwoli! na produkcj# w kraju towarów, które poprzednio by"y dost#pne tylko za granic%. W krajach rozwijaj%cych si# najcz#stszy jest
ten drugi rodzaj substytucji importu.

Kreacja importu
Transfer technologii cz#sto tworzy nowe strumienie importu towarowego
do kraju-importera technologii, zmieniaj%c w ten sposób geograÞczn% i Þzyczn%
struktur# importu. Z"o$ono ! wspó"czesnych procesów technologicznych wymaga odpowiedniego wk"adu produkcyjnego, który w du$ej cz# ci nie jest dost#pny
w krajach rozwijaj%cych si# i musi by! importowany, np. wysokiej jako ci surowce, cz# ci zapasowe, maszyny i urz%dzenia.

Kreacja eksportu
Zagraniczna technologia zazwyczaj przynosi wysok% jako ! (zarówno
w asortymencie, jak i wykonaniu) krajowych produktów i czyni je bardziej konkurencyjnymi na mi#dzynarodowych rynkach, mo$e prowadzi! do stworzenia
sektorów eksportowych i ekspansji eksportu nowych lub zmodernizowanych
produktów.
Transfer technologii mo$e prowadzi! do podniesienia poziomu technologicznego krajów rozwijaj%cych si#, jak wyra&nie pokazuje do wiadczenie Japo-
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nii i krajów nowo uprzemys"owionych. Rozwa$aj%c ten aspekt, nale$y dokona!
rozró$nienia mi#dzy skutkami krótko- i d"ugoterminowymi. W krótszej perspektywie transfer technologii umo$liwia importuj%cej j% Þrmie (a przez to i krajowi-importerowi) zwi#kszenie i zmodernizowanie potencja"u wytwórczego. Innowacje przyczyniaj% si# do stworzenia nowych produktów lub podniesienia jako ci
ju$ istniej%cych wyrobów. Dzi#ki temu poprawia si# produkcja przemys"owa, co
ma pozytywne skutki dla krajowych konsumentów i klientów przemys"owych,
a tak$e dla Þrm, którym pozwala skutecznie konkurowa! na rynkach mi#dzynarodowych. W przypadku innowacji procesów technologicznych Þrmy uzyskuj%
dost#p do nowych technologii, umo$liwiaj%cych im efektywniejsz% produkcj#
istniej%cych towarów, popraw# ich dzia"ania oraz – w po"%czeniu z innowacjami
– wytworzenie nowej generacji wyrobów. Umowy dotycz%ce transferu technologii mog% tak$e przynie ! inne elementy nowoczesnego procesu wytwórczego,
tzn. wiedz# na temat zarz%dzania, organizacji i marketingu.
Przy wsparciu polityki pa'stwa bezpo rednie inwestycje zagraniczne mog%
zwi#kszy! poziom zaawansowania technicznego kraju na trzy sposoby:
– przez Þlie zagranicznych korporacji transnarodowych, które s% zwykle zdolne do przyswajania bardziej z"o$onej technologii, przez co s% efektywniejsze
w produkcji,
– przez g"#bok% integracj# Þrm lokalnych i zagranicznych (mog% wyst%pi!
tzw. spillovers1 w stosunku do Þrm krajowych),
– przez zwi#kszenie konkurencyjno ci na rynku, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów krajowych.
Wyzwaniem dla polityki pa'stwa jest zatem rozbudowa swojego potencja"u
naukowego, aby przyci%ga! bezpo rednie inwestycje zagraniczne i przez nie zyskiwa! nowe technologie.
Kraje azjatyckie s% tu wa$nym przyk"adem przyci%gania oraz w"a ciwego
wykorzystania nowych technologii. Wiele tych krajów znajdowa"o si# w ród
pa'stw o najszybciej rosn%cym eksporcie towarów przetworzonych, produkowanych w du$ym stopniu dzi#ki inwestycjom zagranicznym. Wykorzystuj%c
bezpo rednie inwestycje zagraniczne, kraje te w"%czy"y si# na sta"e w globalne
sieci produkcyjne i udowodni"y, $e przez nauczanie nowych umiej#tno ci oraz
adaptacj# i opanowanie technologii mo$na rozwin%! Þrmy lokalne w korporacje
transnarodowe, które staj% si# g"ównymi graczami w rozwoju wiatowych technologii.

1

Spillovers – w j#zyku angielskim s"owo to oznacza „rozpry ni#cie”, „rozp"yni#cie” i „rozszerzenie si#”. Odnosi si# do mo$liwego zaistnienia korzy ci z obecno ci KTN – przez na ladownictwo,
wyp"yw wiedzy, know-how, personelu i systemu organizacyjnego, które wykorzystuj% nast#pnie
Þrmy lokalne.
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Podsumowanie
Nierówno ci i zacofanie technologiczne wielu regionów nale$% do problemów globalnych, z którymi boryka si# gospodarka wiatowa. Post#puj%cy proces globalizacji nie spowodowa", jak przewidywa"o cz# ! ekonomistów, wyrównywania dysproporcji rozwojowych poszczególnych regionów wiata, a w
niektórych przypadkach pog"#bi" te dysproporcje. Istniej% jednak grupy krajów
czy regiony, które potraÞ"y wykorzysta! niektóre aspekty procesów globalizacji,
a przede wszystkim dzia"alno ! korporacji transnarodowych. W ród nich mo$emy wyró$ni! kraje: Ameryki )aci'skiej, Europy (rodkowo-Wschodniej, a przede wszystkim Azji Po"udniowo-Wschodniej. Kraje azjatyckie potraÞ"y przyci%gn%! korporacje transnarodowe, które przez inwestycje, w tym inwestycje w nowe
technologie i my l naukowo-techniczn% w tych krajach, przyczyni"y si# do likwidacji luki technologicznej i awansu tych krajów na mapie gospodarczej wiata.
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Transnational corporations and technological gap
in developing countries
Abstract
The aim of the paper was to present a technological gap problem, noticed
between developed countries and developing countries, as well as methods of
minimizing the gap. Moreover, the author compared measures of innovation creation in different countries and indicated problems with implementation National
Innovation Systems in developing countries. Finally, signiÞcance of new technologies transfer in developing countries’ economic development and role of
transnational corporations in the transfer were described.

