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BARIERY W  PROCESACH TRANSFERU I ABSORPCJI POSTĘPU 
TECHNICZNEGO W GOSPODARKACH KRAJÓW 

ROZWIJAJĄCYCH S(Ę

Przedstawione w poniższym artykule bariery, na jakie natrafiają go-
spodarki krajów rozwijających się w procesach transferu i absorpcji po-
stępu technicznego, nie wyczerpują w całości tej problematyki. Artykuł 
stanowiący element większej całości poświęcony będzie głównie proble-
mom związanym z drenażem mózgów oraz ograniczającym klauzulom 
eksportowym i importowym narzuconym krajom Trzeciego Świata przez 
głównych eksporterów postępu technicznego — rozwinięte kraje  kapi-
talistyczne.

DRENAŻ MOZGOW

Pojęcie drenażu mózgów używane jest najczęściej w literaturze 
w szerszym znaczeniu jako migracja wysoko wykwalifikowanej siły 
roboczej, posiadającej co najmniej wyższe wykształcenie, z jednego k ra -
ju do drugiego. W  węższym znaczeniu pod pojęciem tym rozumiana jest 
migracja wysoko wykwalifikowanej siły roboczej z krajów  rozwijają-
cych się do rozwiniętych krajów  kapitalistycznych1.

Do połowy lat sześćdziesiątych problematyka ta nie znajdowała szer-
szego odbicia w opracowaniach naukowych, przede wszystkim z powodu

* Dr, adiunkt w Insty tucie  Ekonomii Politycznej UŁ.
1 Por. B. L i b e r s k a ,  Migracja kadr w yso ko  kw a li f ikow anych  z krajów  rozwi-

jających się, W arszaw a 1977, s. 13. W  lite ra tu rze  m ożem y spotkać się jeszcze z po-
jęciam i: w ew nętrzny drenaż mózgów, gdy w ysoko w ykw alifikow ani specjaliści zajm u-
ją  stanow iska w adm inistracji ze w zględu na stosunkow o w yższe zarobki i u k ry ty  
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w łasnym  kraju , ale dla zagranicznych przedsiębiorstw  lub organizacji.



zbyt małej ilości informacji o wielkości i przebiegu zjawiska drenażu 
mózgów.

Począwszy od 1967 r. ONZ zaczęła badać to zjawisko pod kątem 
odpływu wykwalifikowanych kadr z krajów rozwijających się. Problemy 
te dyskutowane były na ХХШ Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie 
podjęto rezolucję stwierdzającą, że emigracja wysoko wykwalifikowa-
nych kadr z krajów Trzeciego Świata może stać się istotnym czynnikiem 
hamującym i ograniczającym procesy rozwoju gospodarczego i społecz-
nego tych krajów*.

Badania nad tymi problemami zostały podjęte i są kontynuowane 
przez szereg wyspecjalizowanych organizacji działających w ramach 
ONZ: UNESCO, UNITAR, UNCTAD, WHO, ILO. Równolegle do badań 
prowadzonych przez ONZ i jej agendy rozpoczęli badania naukowcy nie 
związani z tą organizacją. W roku 1967 odbyła się w Lozannie pierwsza 
międzynarodowa konferencja poświęcona drenażowi mózgów, gdzie s ta -
rano się wyjaśnić przyczyny rosnącej migracji wysoko wykwalifikowa-
nych kadr*.

Problem przepływów wykwalifikowanej siły roboczej jest skompliko-
wany, gdyż dotyczy szeregu zjawisk ekonomicznych, politycznych, spo-
łecznych, demograficznych. W związku z tym wymaga badań inter-
dyscyplinarnych opartych głównie na takich dyscyplinach, jak: ekono-
mia, demografia, socjologia, psychologia.

Złożoność problemu powoduje, że brak jest jakiejś jednej uniwersal-
nej metody, k tóra by pozwoliła zbadać zjawisko wszechstronnie, a s to-
sowane w praktyce metody są właściwe dla poszczególnych dziedzin 
nauki, z punktu widzenia k tórych rozpatrywane jest zjawisko drenażu 
mózgów. Dodatkowe trudności badawcze wynikają z faktu, że niektórzy 
autorzy wliczają do wysoko wykwalifikowanych kadr średni personel 
techniczny i administracyjny.

Problem migracji wysoko kwalifikowanych kadr nie jest także oce-
niany jednoznacznie przez ekonomistów. W  pracach poświęconych tym 
zagadnieniom znajdujemy zarówno negatywne oceny zjawiska drenażu 
mózgów, wskazujące, że stanowi on jedną z barier rozwoju krajów 

Trzeciego Świata, jak także spotykane w pracach niektórych ekonomi-
stów burżuazyjnych opinie, że przepływ kadr jest zjawiskiem pozytyw -
nym, gdyż migracja kadr ma miejsce z krajów, gdzie nie są one w spo-

* General A ssa m b ly  2417 (XXIII )  adopted resolution O ulllow  o l Trained Proles- 
mional and Technical Personnel at all Levels Irom the D eveloping do D eveloped

C ountries, N ew  York 1967.

1 Problem y dyskutow ane na te j konferencji znalazły  odbicie w p racy  W. A d a m ,  
The Brain Drain, N ew  York 1968.
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s ó b  właściwy wykorzystywane, do krajów, które potrafią ich kwalifi-
kacje efektywnia zużytkować4.

Większość ekonomistów jednak widzi w drenażu mózgów poważny 
problem międzynarodowy oraz jego negatywne skutki dla gospodarek 
krajów  Trzeciego Świata8. Stanowisko to jest zbieżne, jak już zezna- 
czono, z ocenami ONZ®.

W praktyce badawczej międzynarodowa migracja wysoko kwalifiko-
wanych kadr analizowana jest najczęściej w oparciu o teorią czynników 
popychających i przyciągających. Do czynników popychających zalicza-
my cały zespół strukturalnych lub okolicznościowych przyczyn o cha-
rakterze demograficznym, politycznym, socjologicznym i ekonomicznym, 
które skłaniają ludzi do emigracji. Czynniki przyciągające to zespół 
a trakcyjnych warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych 
w kraju docelowym migracji.

Czynniki te stanowią podstawowe zmienne ruchu migracyjnego mię-
dzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. Duża przydatność tej 
teorii wynika m. in. z faktów, że:

a) pozwala ona na wyjaśnienie szeregu zależności między w arunka-
mi pracy dla specjalistów w krajach rozwijających się i rozwiniętych, 
stanowiących przyczyny migracji;

b) szczegółowa analiza warunków w kraju pochodzenia oraz znale-
zienia czynników popychających do migracji z danego kraju  umożliwia 
w przyszłości ich korygowanie, a tym samym zmniejszenie migracji;

c) analiza w arunków w kraju docelowym migracji i określenie ze-
społu występujących tam atrakcyjnych czynników pozwala na poznanie 
aspiracji i dążeń wysoko kwalifikowanej siły roboczej7.

4 Tezy te głoszone są g łów nie przez ekonom istów  am erykańskich , por.: G. H. 

J o h n s o n ,  The Economics ol the  Brain Drain. The Canadian Case, „Miineirva" 1’9S5, 
Spring, II. G r u b e l ,  The Brain Drain, an US Dilemma,  „Science" 1966, Di’cember.

* Stanow isko tak ie  ra p rz e n tu ją  m. in.: Ch. V. K i d d ,  Some Facts and Figures 
о« the Migration ol Talent and Skills , W ashing ton  1967; B. T h o m a s ,  The Interna-

tional Circulation ol Human Capiial, „M inerva" 1967, Sum m er; R. J. J o l l y ,  D. S e- 
e r  s, The Brain Drain and the Development Process, |[in:l The Gap Between Rich and  
the  Poor Nations, London 1972,- J. C. S h e a r e r ,  In Defence of Traditional V iew s  

on the Brain Drain, „E xchange" 19C6, Fall.
ь Report of the Secretary General, The Outflow ol Traind Personel from D eve-

loping Countries,  United Nations 4Э Sesion June 1070, N ew  Y ork 1970.

7 Por. L i b e r s k a ,  op. cit., s. 57—63. Obok teorii czynników  popychających

i p rzyciągających  w lite ra tu rze  zw iązanej z tem atem  możem y spotkać sią jeszcze z to- 
oriam i: teorią  in terw ency jnych  m ożliwości sform ułow aną przez Stoufforu; k tóry  

analizując r i’chy m igracyjne doszedł do w niosku, i "  liczba ludzi m igrujących w 
określonym  ki< runku  jest w prost p roporcjonalna do liczby m ożliwości tam  is tn ie ją -
cych i odw rotnie p roporcjonalna do liczby in terw ency jnych  m ożliwości, S. S t o u f f e r, 
In tervening Opportunities. A  Theory Rela'ing Mobility  and Distance, „A m erican Socio-



W  badaniach empirycznych największą jednak trudność stanowią 

problemy zmierzenia i określenia rzeczywistych skutków drenażu móz-

gów. Sporządzenie rachunku zysków i strat z tego tytułu jest w du -

żym stopniu ograniczone brakiem adekw atnych miar pozwalających 

zmierzyć efekty pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nie 

ulega bowiem wątpliwości, że drenaż mózgów wyw iera  wpływ na 

kształtowanie się wielkości dochodu narodowego. Znając więc ponie-

sione stra ty  i os ią jn ię te  zyski należałoby dokonać korek ty  wielkości 

dochodu narodowego straconego przez k ra je  rozwijające się i docho-

du uzyskanego p rz tz  k ra je  rozwinięte.

Pomimo występujących trudności podejmowane są jednak próby 

praktycznego wyliczenia ekonomicznych efektów migracji kadr głów-

nie w oparciu o metodę stosowaną przez ONZ, która pozwala obliczyć 

dochód stracony przez k ra je  rozwijające się w przeliczeniu na jedne-

go emigranta z określonymi kwalifikacjami zawodowymi8.

W  metodzie tej po stronie s trat zapisujemy stra ty  z tytułu pracy 

emigranta or«.,z koszt wykształcenia wysoko kwalifikowanej siły ro-

boczej emigrującej z krajów rozwijających się. Po stronie zysków n a -

tomiast zysk k raju  rozwiniętego równy wartości pracy  imigrantów 

z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz koszt, jaki k ra je  rozwi-

nięte musiałyby ponieść, aby wykształcić własnych specjalistów. Z do-

stępnych danych statystycznych dotyczących drenażu mózgów wynika, 

że do głównych importerów wykwalifikowanej siły roboczej z krajów  

rozwijających się należą: Stany Zjednoczone, W ielka Brytania i K ana-

da. Do tych trzech krajów  w latach 1961— 1972 wyem igrowało ponad 

230 tys. osób o wysokich kwalifikacjach. Z liczby tej 25% stanowili 

inżynierowie, 20% lekarze i 10% osoby posiadające stopień naukowy 

z nauk przyrodniczych9.

Drenaż mózgów doprowadza do tego, że przeszło 10% ogółu k w a -

lifikowanej siły roboczej n iektórych krajów  rozwijających się (zwłasz-

cza lekarzy i inżynierów) pracuje  poza granicami k raju  ojczystego. 

W śród lekarzy pracujących w amerykańskich szpitalach 1/4 to lekarze 

imigranci z krajów rozwijających się, a 30% pielęgniarek zdobyło w y -

kształcenie poza Stanami Zjednoczonymi. Kilkanaście procent am ery -

logical Review ', 1940, vol. V, s, 845— 867; teoria  m igracji Leo w ysuw a tezę, że 

czynniki, któro  prow adź; do d >cyzji m igracyjnych m ogą być u ję te  w 4 grupy: czyn-

nik i zw iązane z m iejscem  pochodzenia, czynniki zw iązane z miejscom przeznaczeni i, 

in terw en iu jące  przeszkody, czynnik osobow y, E. S. L e e ,  Л Theory ol Migration, 

„D em ography" 1966, vol. 3, no 1.

8 Economic Eilects on the O utllow  ol Trained Personnel Irom Developing C oun-

tries, UNCTAD/AC 11/25, G enewa 1974.

9 Report ol the Group ol Government Experts on Reverse on Transler ol T echno-

logy,  TD/B/C, 6/28, G enew a 1973, s. 10.



kańskiej kadry m ukow ej i inżynieryjnej pochodzi także z k ra jów ’Trze-
ciego Św iata10.

W ysoko kwalifikowana siła robocza emigruje do krajów  rozwinię-
tych, głównie z Azji, m. in. z Filipin, Indii, Korei Południowej, T a jw a-
nu, Pakistanu, Iraku, Iranu, Jordanii, Libanu, Tailandii. Znaczna licz-
ba emigrantów pochodzi także z krajów Ameryki Łacińskiej — A rgen-
tyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Ekwadoru, Peru i Meksyku. Najmniej 
emigruje z krajów  afrykańskich, zjawisko to dotyczy tylko kilku k ra -
jów: Egiptu, Nigerii, Ghany, Tunezji, M aroka i Algierii.

Największy w świecie odpływ wykwalifikowanych kadr — w sto -
sunku do liczby ludności — nastąpił po roku 1967 z Filipin, gdzie ro -
cznie w latach następnych emigrowało około 9000 osób. Przyczynami 
tak wysokiej emigracji z Filipin były: brak miejsc pracy dla absol-
wentów, niechęć do pracy  na wsi, niskie zarobki, b rak  zaplecza nau -
kowego. Drugim pod względem wielkości dostawcą kadr wysoko kw a-
lifikowanych do krajów rozwiniętych jest India. Przyczyny migracji 
kadr kwalifikowanych z tego kraju  są podobne jak  na Filipinach, a do-
datkowo można zaliczyć jeszcze takie czynniki, jak: dyskryminacja, 
bariery kastowe, biurokracja i korupcja.

Głównym krajem  docelowym emigrantów z tych dwu wyżej w y -
mienionych k ra jów  były Stany Zjednoczone, którym  tylko w 1970 r. 
przysporzyło to zysku ponad 2,3 mld dolarów11.

Szacuje się, że na początku lat siedemdziesiątych k ra je  rozwijają-
ce się wydaw ały  na oświatę i kształcenie kadr fachowych około 12 
mld dolarów rocznie, otrzymując dodatkowo pomoc zagraniczną na te 
cele w wysokości około 1,5 mld dolarów, gdy tymczasem stra ty  spo-
wodowane odpływem kadr wysoko kwalifikowanych wynosiły od 8 
do 10 mld dolarów rocznie15. Problem ten n ic  nie stracił na ostrości 
zarówno w końcu lat siedemdziesiątych jak i na początku lat osiem-
dziesiątych.

W  odbytej pod auspicjami ONZ w 1979 r. w W iedniu Światowej 
Konferencji ,,Nauka i Technika w Służbie Ti rozwoju" zjawisko d rena-
żu mózgów było oceniane negatyw nie przez większość delegacji z k ra -

jów rozwijających się.
Jako  przykład ilustrujący powyższe stwierdzenia weźmy przem ó-

wienie przedstawiciela Sri Lanki, który stwierdził, że jego kraj w la-
tach 1968— 1974 z powodu em irrac ji  kadr wysoko kwalifikowanych do

10 Por. L i b e r s k a ,  op. ci t., s. 6— 7.

11 Tamże, ь. IM -156.
,г Por. S. C u k a n o w, N auka i technika w  służbie postępu, ,,Ekonomiczeisikaja

G azietd" 1979, no 47.



Wielkiej Brytanii poniósł s tra ty  ponad 40 min dolarów, natomiast glo-
balny zysk, jaki osiągnęła W ielka Brytania z tych emigrantów w y -
niósł ponad 92 min dolarów 15. Przedstawiciel Pakistanu stwierdził, że 
w kraju tym rocznie około 1000 osób otrzymuje tytuł doktora, z cze-
go 50% do 70% emigruje za granicę. Z 1600 osób otrzym ujących tytuł 
inżyniera emigruje około 20%. Istnieje także duża emigracja perso -
nelu naukowego z uniwersytetów. Z drugiej zaś strony Pakistan od-
czuwa poważne braki wykwalifikowanej siły roboczej. Dotyczy to 
szczególnie takich dziedzin, jak: elektronika, metalurgia, petrochemia, 
geologia, górnictwo oraz kadr naukow ych zatrudnianych w instytu-
tach naukowo-badawczych14.

Na wiedeńskiej konferencji wysunięto także szereg propozycji, k tó -
re winny zapobiegać drenażowi mózgów. Sugerowano zakładanie 
w krajach  rozwijających się narodow ych i regionalnych ośrodków 
naukowo-badawczych, które zatrudniałyby wysoko kwalifikowane k a -
dry z krajów Trzeciego Świata. W ysunięto też propozycję, aby tworzyć 
ruchome ośrodki naukowo-badawcze, które okresowo przenosiłyby się 
z kraju  do kraju. Irak zaproponował, aby k ra je  importujące wysoko 
kwalifikowaną siłę roboczą płaciły krajom rozwijającym się specjalne 
podatki jako ekwiwalent poniesionych przez nie s tra t15.

Z przedstawionych powyżej uwag wynika, że drenaż mózgów przyno-
si niezaprzeczalne korzyści rozwiniętym krajom kapitalistycznym, po-
wodując zarazem określone straty  w krajach  rozwijających się. Szu-
kając jednak przyczyn powyższego stanu rzeczy należy stwierdzić, że 
leżą one zarówno w polityce prowadzonej w tej dziedzinie w rozwi-
niętych państwach kapitalistycznych, jak i nie w pełni efektywnych 
poczynaniach krajów Trzeciego Świata. Kraje rozwijające się, p lanu-
jąc swój rozwój społeczno-gospodarczy, kładą duży nacisk na szeroki 
program kształcenia, realizowany głównie w oparciu o model szkol-
nictwa przyjęty  z krajów rozwiniętych. W efekcie s truktura  zawodo-
wa absolwentów, jak i zdobyte przez nich kwalifikacje, są bardziej 
przydatne w gospodarkach krajów rozwiniętych aniżeli w krajach roz-
wijających się. Powyższe procesy są potęgowane przez fakt, że spora 
część młodzieży z krajów  Trzeciego Świata kończy studia w  krajach  
rozwiniętych.

W  wieku krajach rozwijających się można zaobserwować brak po -
wiązania rozwoju szkolnictwa wyższego z zapotrzebowaniem gospodarki 
na wysoko kwalifikowaną siłę roboczą. Naciski na szybki rozwój szkol-

“  Report ol the Group..., s. 10.

14 U. N. C onference on aience and D evelopm ent, N ational Paper Subm itted  by  
Pakistan, A/Conf. 81/N.P.12, V ienne 1981, s. 10.

15 Report ol the Group..., s. 10.



nictwa przy słabym tempie rozwoju gospodarczego powodują dyspro-
porcję między liczbą absolwentów a liczbą oferowanych dla nich miejsc 
p rac y 16.

Niewłaściwe proporcje w inwestycjach powodują, że w niektórych 
zawodach pojawia się niedobór kadr, w innych natomiast nadwyżka. 
Bezrobocie wśród osób z dyplomem wyższej uczelni sięga w  niek tó-
rych k rajach  rozw ijających się kilkanaście procent, a część absolwen-
tów podejmuje pracę niezgodnie ze swoim wykształceniem 17. Jeśli do 
powyższych czynników popychających do emigracji dodamy niskie za-
robki, niekorzystne warunki pracy, b rak  stabilizacji politycznej, dys-
kryminację, biurokrację i korupcję to przyczyny migracji kadr  w yso -
ko kwalifikowanych z krajów  rozw ijających się s tają  się bardziej 
przejrzyste. Z drugiej strony działają czynniki przyciągające w  rozwi-
niętych k rajach  kapitalistycznych, tj. gw arantu jące  pracę zgodną z k w a -
lifikacjami, wyższy standard życia, możliwość prowadzenia a trakcy j-
nych badań naukowych potęgują procesy migracyjne. Tak więc można 
stwierdzić, że zjawisko drenażu mózgów jes t  zarów no efektem określo-
nej polityki prowadzonej przez k ra je  rozwinięte, jak  i brakiem właści-
wej polityki w większości krajów Trzeciego Świata.

Szeregu przyczyn należy bowiem szukać w błędnej polityce oświa-
towej, złej strategii rozwoju gospodarczego i niewłaściwej polityce spo-
łecznej krajów  rozwijających się. Powoduje to w  rezultacie nie tyle 
absolutną nadprodukcję kadr, ile brak efektywnego popytu na nie.

Rozwinięte k ra je  kapitalistyczne doskonale zdają sobie spraw ę z s y -
tuacji panującej w k ra jach  Trzeciego Świata i wykorzystują  swą prze-
wagę w tej dziedzinie, kierując się osiąganymi korzyściami. Dlatego 
też rozwiązanie problemów drenażu mózgów wymaga określonych 
zmian zarówno w polityce społeczno-ekonomicznej k ra jów  rozw ijają-
cych się, jak  i podjęcia określonych kroków ham ujących migrację ze 
strony krajów rozwiniętych.

OGRANICZAJĄCE KLAUZULE EKSPORTOWE I IM PORTOWE

Światowy rynek nowych technologii opanow any jest w  przew ażają-
cej mierze przez wysoko rozwinięte państwa kapitalistyczne, a głów-

16 Przykładow o nn Filipinach w la tach  1961— 1965 w yższe uczeln ie opuściło 
288 tys. absolw entów , podczas gdy przygotow ano dla n ich ty lko  156 tys. m iejsc 
pracy , por. Presidential Com m ission Survey , Education, H um an Resources and M an-

pow er D evelopm ent, M anilia 1970.

17 W  Indiach w latach  1967— 1970 około 20% specjalistów  pozbaw ionych było 
p racy, a pow ażny ich procent zatrudniono  na n iepełnych e ta tach  lub n iezgodnie z po-
siadanym  w ykształceniem . Por. L i b e r s k a ,  op. clt., s. 126.



nymi dostawcami nowych technologii z tych państw są wielkie mię-
dzynarodowe korporacje. Jes t  lo w dużej mierze rynek monopolitysty- 
czny, gdzie mechanizmy rynkowe odgrywają minimalną rolę, a wąska 
grupa sprzedawców nowych technologii nie obawiając się w zasadzie 
konkurencji  powoduje, że rynek ten jest jeszcze bardziej niedoskona-
ły aniżeli rynki innych towarów.

Kraje rozwijające się zwykle nie mają rozeznania na tym rynku, 
co nie pozwala ira zarówno na wybór odpowiednich dla nich technolo-
gii, jak i tez na wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków zaku-
pu. Sprzedawcy nowych technologii zdają sobie natomiast spraw ę z si-
ły własnej pozycji na rynku jak i ze słabości kontrahentów z krajów 
Trzeciego Świata i nie tylko zawyżają ceny sprzedaży, ale obwarowują 

transakcje  szeregiem klauzul ograniczających, k tóre dość istotnie 
zmniejszają korzyści krajów rozwijających się z importowanych tech-
nik.

W śród szeregu barier, jakie są narzucane importerom nowych tech-
nologii z krajów Trzeciego Świata, istotne miejsce zajmują ogranicza-
jące klauzule eksportowe i importowe. Ograniczenia w eksporcie p rzy-
bierają zwykle trzy podstawowe formy18:

1. Całkowity zakaz eksportu  lub żądanie wcześniejszej zgody na 
eksport.

2. Ograniczenie eksportu tylko do rynku niektórych krajów.

3. Inne ograniczenia, jak np. wyszczególnienie grup towarów, k tó -
re mogą być eksportowane, ograniczenie w stosowaniu znaków tow a-
rowych do potrzeb produkcji licencyjnej, ustalanie ceny i ilości towa-
rów na eksport, ustalanie listy przedsiębiorstw, k tóre  mogą eksporto-
wać towary.

Badania prowadzone w tym zakresie przez UNCTAD na początku 
lat siedemdziesiątych w sześciu k rajach  Ameryki Łacińskiej wskazują, 
że 75% do 99% kontrak tów  na zakup nowych technologii zawierało 
powyższe ograniczające klauzule eksportowe19. Klauzule te dotyczą p ra -
wie wszystkich dziedzin produkcji, k tóre są rozwijane w oparciu o im-
portow any postęp techniczny. Ilustracją tych ograniczeń w odniesie-
niu do poszczególnych grup towarowych, których produkcja rozwijana 
była w oparciu o importowane nowe technologie, są dane zaw arte  
w tab. 1, dotyczące w ybranych  krajów  rozwijających się.

Jak  wynika z danych zawartych w tab. 1 stopień ograniczeń jest 
dość zróżnicowany i to zarówno w stosunku do danej grupy towaro-

I reinster ol 1 echnology to  D eveloping Countries: M ajor Issues arid Lines ol 
A ction , U nited N ations, CMI 2/INS/TP/5, Now York 1973, s. 5—8.

18 Tamże.



i T a b e l a !

Umowy zaw ierajrjce ograniczająco  k lauzule eksportow o dla poszczególnych 

grup tow arow ych (w %  do ogólnej liczby umów zaw artych  dla danej
grupy tow arow ej)*

G rupy tow arow e Indie Filipiny
A rgen-
tyna Boliwia Kolu in bid Peru

Żywność . 16 • . e .

W yroby ty toniow e 100 29 • 73
N apoje . 11 • 73 ,

T eksty lia 25 60 • 35 92 ,

M ateria ły  budow lane 50 . . •

W yroby m etalow e 39 30 29 • 61 .

C hem ikalia 25 35 • • ,

W yroby farm aceutyczne 29 52 . 80 81 100
M aszyny i narzędzia 
M aszyny i urządzenia

54 43 • • • •

elek tryczne 55 45 40 • • .

Sprzęt transportow y 53 14 40 • . .

Inne 43 31 39 92 • 93

• L)en» do ty czą  p o czą tk u  la l  E z łb ć d z ie iią ly c h  1 p o cz ą tk u  la t  B iedom dziesiątycli.

Z  c ú  d  ł  o : M ajor Issues A rising Irorn the Trunnler ot Technology to D eveloping Coun tr ies , 

UNCTAD  TD/B/AC/H/10 N ew  Y ork  1972, s . 33, ta b . IV —S.

wej, jak  i kraju, k tóry  zawierał umowy. W przypadku Boliwii, Kolum-
bii i Peru restrykcje  eksportowe objęły w większości przypadków od 
61% do 100% podpisanych kontraktów  (wyjątek stanowią tekstylia, 
gdzie tylko 35% zawartych umów przez Boliwię zawiera ograniczenia). 
W  odniesieniu do pozostałych kontraktów  ograniczające klauzule eks-
portowe obejmowały od 11% do 100% zaw artych  umów, w zależności 
od grupy towarowej.

Ograniczenia narzucone krajom  rozwijającym się przy transferze 
technologii stanowiły jeden z ważnych problemów poruszanych na 
Światowej Konferencji Nauki i Techniki odbytej w W iedniu w 1979 r. 
Zwracano uwagę na fakt, że restrykcje  te w  sposób istotny ogranicza-
ją korzyści, jakie odnoszą k ra je  Trzeciego Świata z importu technolo-
gii. Przedstawiciele Pakistanu stwierdzili, że na zawarte w końcu lat 
siedemdziesiątych 54 ważniejsze kontrak ty  na transfer technologii 
w 31,4% umowach konieczna była zgoda na eksport do licencjo-
dawcy, a w 12,9% kontrak tów  eksport  został ograniczony do określo-
nych k rajów 20.

Obok restrykcji eksportowych narzucanych krajom  rozwijającym 
się w umowach przy transferze postępu technicznego w ystępują  też

2(1 U. N . Conference..., s. 4—5.



ograniczające klauzule importowe, k tóre  dotyczą przede wszystkim 
ograniczeń źródeł zakupu surowców, części zamiennych, półfabryka-
tów i środków produkcji oraz konkurencyjnych  technologii. Klauzule 
te zwykle dają pierszeństwo dostawcy nowych technologii w zaopatry -
waniu licencjobiorcy w wyżej wymienione towary, bądź też ogranicza-
ją krąg dostawców. W ten sposób licencjodawca gw aran tu je  sobie dłu-
gotrw ałe  korzyści i zarazem kontrolę  nad sprzedaną technologią.

Eksporterzy postępu technicznego dążą także do kompleksowego 
eksportu technologii, np. w postaci gotowych obiektów, gdyż w przeci-
wieństw ie do ekspurlu technologii w elem entach przybierających for-
my: patentów, znaków firmowych, k n o w -h o w ,  maszyn, urządzeń itp. 
mogą osiągać wyższe korzyści finansowe. Cena bowiem gotowych obie-
któw jest dużo wyższa od sumy cen poszczególnych elem entów  wcho-
dzących w skład obiektów. Narzucanie kompleksowej formy importu 
technologii krajom  rozwijającym się powoduje, że nie mogą one w yko-
rzystać swych możliwości w stosowaniu krajowych elementów przy rea -
lizacji inwestycji związanych z kontraktami, a w związku z tym pono-
szą dodatkowe koszty.

Umowy związane z transferem technologii zawierają  też często k lau -
zule, k tóre  ograniczają możliwości rozwoju krajow ej bazy naukowej
i technicznej w krajach  Trzeciego Świata. Ograniczenia te można zgru-
pować w cztery kategorie:

1. Zakaz prowadzenia własnych badań nad importowanymi techno-
logiami.

2. Przekazywanie przez odbiorcę technologii na rzecz dostawcy  

wszelkich w ynalazków i ulepszeń związanych z nabytą technologią, 
tzw. G ran t -b a c k .

3. W arunki zobowiązujące odbiorcę do akceptowania lub nabyw a-
nia od dawcy technologii wszystkich lub niektórych ulepszeń i w y n a -
lazków związanych z nabytą  technologią.

4. Ograniczenia w zatrudnieniu i szkoleniu narodow ego personelu.
Pierwsze z ograniczeń dotyczące podejmowania w łasnych badań ma

charakter bądź generalny, bądź odnosi się do niektórych typów badań, 
głównie tych, k tóre byłyby konkurencyjne w stosunku do badań w k ra -
jach  sprzedających technologię. Ponadto ograniczenia te mogą być 
związane z badaniami dotyczącymi absorpcji nowych technologii przez 
gospodarkę odbiorcy, czy nie dopuszczające do wprowadzania zmian 
w nabytych technologiach.

Klauzule typu Grant-back  stanowią jedną z form ograniczających 
zdolności absorpcyjne odbiorcy technologii i możliwości osiągania ko -
rzyści z rezultatów własnych badań naukowych. Umowy, w których 
występują  te ograniczenia, zobowiązują często odbiorcę technologii do



przekazywania wszelkich ulepszeń i w ynalazków dokonyw anych na im-
portow anej technologii na bieżąco i w  przyszłości, często bez zwrotu 

poniesionych kosztów. Trzeba jednak zaznaczyć, że klauzula Grant-hack 
może przybierać obok wymienionej także inne formy o różnym zasięgu

i efekcie. Klauzula może dotyczyć nie tylko jednej, ale obu stron, mo-
że być obowiązkowa lub fakultatywna, może, ale nie musi zawierać 

warunków płatności.

Zupełnym przeciwieństwem Grant-hack  są kon trak ty  z klauzulami 
zmuszającymi nabywców technologii do „przyjmowania" lub nabyw a-
nia wszystkich lub niektórych wynalazków i ulepszeń, k tóre  dawca 
technologii będzie wprowadzał w przyszłości. Takie żądania powodują 
kilka niepożądanych efektów. Zmuszają one odbiorców do importu n ie -
potrzebnych wynalazków i ulepszeń, mimo że mogliby je nabyć ta -
niej z innych źródeł lub uzyskać dzięki własnym  badaniom. W  przeci-
wieństwie jednak do obligatoryjnego, fakultatyw ny dostęp do w ynalaz-
ków i ulepszeń mógłby być pożądany, gdyż w praktyce  pozwala na 
utrzymanie zakupionej technologii na aktualnym  poziomie nowoczes-
ności, jak i na utrzym anie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Ograniczenia w zatrudnieniu i szkoleniu lokalnego personelu  mają 
przede wszystkim miejsce w przedsiębiorstwach kontrolow anych przez 

obcy kapitał lub filiach dużych zagranicznych firm.

Z punktu widzenia krajów  Trzeciego Świata praktyki takie pow o-
dują duże koszty społeczne, szczególnie gdy dawcy technologii:

a) żądają zatrudnienia własnego personelu chociaż można w kró t-
kim czasie wyszkolić personel krajowy;

b) utrzymują własne kierownictwo przez cały lub długi okres cza-

su, choć istnieje możliwość wyszkolenia krajow ych  kadr;
c) narzucają uciążliwe i dyskrym inujące warunki zatrudnienia lo-

kalnemu personelowi;
d) zobowiązują odbiorców technologii do korzystania  z konsultan-

tów dawcy, mimo że istnieją możliwości wykorzystania lokalnych fa-
chowców.

Powyższe ograniczenia, dotyczące bazy naukowo-technicznej k ra -
jów rozwijających się, u trudniają absorpcję nowych technologii przez 
te gospodarki zgodnie z wymogami danej gospodarki, ograniczają roz-
wój własnej infrastruktury naukowo-badawczej, co z kolei osłabia ry -
nek k rajow y i możliwości eksportowe, zmuszając zarazem do stoso-
wania postępu technicznego na niezbyt korzystnych dla danego kraju  
warunkach. Niekiedy ograniczenia te nie w ystępują  bezpośrednio w  za-
wartych umowach i są realizowane w sposób pośredni, m. in. przez za-
strzeżenie kontrolowania  jakości produktów finalnych.



O wiele większe znaczenie w tych procesach mają jednak operacje 

korporacji międzynarodowych, k tóre mogą narzucać ograniczenia badań 
rozwojowych, bez jakichkolwiek zastrzeżeń w oficjalnym kontrakcie, 
przez bezpośrednią kontrolę uzależnionych od siebie przedsiębiorstw czy 
filii«.

Restrykcje, z jakimi spotykają się kraje  rozwijające się przy transfe-
rze postępu technicznego z rozwiniętych krajów kapitalistycznych, na-
potykają już od szeregu lat na określone przeciwdziałania zarówno ze 
strony części krajów Trzeciego Świata jak i Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. ONZ już od początku lat sześćdziesiątych podejmowała ini-
c ja tywy mające na celu ustanowienie międzynarodowych zasad trans-
feru technologii22.

Wieloletnie dyskusje na forum ONZ i w jej wyspecjalizowanych 
agendach doprowadziły do opracowania przez sekretariat UNCTAD 
w roku 1975 projektu Międzynarodowego Kodeksu Transferu Techno-
logii-3. Realizacja postanowień tego Kodeksu polepszyłaby warunki na -
bywania nowych technologii przez kraje  rozwijające się, ograniczając 
zarazem praktyki sprzedawców tych technologii, którzy nadużywają 
swych p raw 24.

Realizacja postanowień M iędzynarodowego Kodeksu Transferu Tech-
nologii stoi jednak wciąż pod znakiem zapytania, gdyż zawarte w nim 
propozyc je muszą być zaakceptowane nie tylko przez kraje  rozwijające 
się, ale przede wszystkim przez rozwinięte kraje  kapitalistyczne, które 
są głównymi eksporterami nowych technologii.

Zmiany w międzynarodowym transferze technologii, jakie proponuje 
projekt Kodeksu gw arantują  określone korzyści krajom Trzeciego Swia-

-1 A n  In te rn a tion a l C ode o l C onduct on Tra nsfer of Technology, UNCTAD TD/ 
B/Cb/AC 1/2/Supp. 1/Rev., N ew  York 1975, e. 34—37.

«  Do najw ażniejszych  kroków  podejm ow anych przez ONZ w te j dziedzinie na-
leży  zaliczyć R ezolucję Zgrom adzenia O gólnego nr 1713 (XVI) z 19 XII 1961 r., k tóra 

zapoczątkow ała badania nad efek tyw nością  w ykorzystan ia  paten tów  w gospodarkach 
krajów  rozw ijających  się; R ezolucję R ady Społecznej i Ekonom icznej nr 1013 (XXXVII) 
z dnia 27 II 1964 r., k tóra w zyw ała do u regulow ania przepisów  praw nych do tyczą-
cych transferu  technolog ii do krajów  rozw ijających  s ię ; R ezolucję Zgrom adzenia 
O gólnego nr 7091 (XX) z dnia 20 XII 1965 r„ k tóra  w skazyw ała na konieczność 

zbadania narodow ych i m iędzynarodow ych procedur zw iązanych z transferem  op a ten -
tow anych i n ieopaten tow anych  technologii do krajów  rozw ijających  s ię : Rezolucję 
n r 39 (111) zatw ierdzoną na III Sesji UNCTAD z dnia 16 V 1972 r. polecającą 
w §§ 9 i 10 zbadanie' możliw ości stw orzen ia  podstaw  now ego m iędzynarodow ego 

u staw odaw stw a regu lu jącego  transfer technologii. Program  działania p rzy ję ty  przez 
Z grom adzenie O gólne w dniu 1 IV 1974 r. na XV Specjalnej Sesji w yznaczył konie-
czność zredagow ania M iędzynarodow ego K odeksu T ransferu Technologii.

,J A n  In te rn a tion a l Code...

24 Tamże, s. 5.



ta zmniejszając jednak zyski eksporterów technologii, co stanowi jed-
ną z głównych przyczyn niewprowadzenią Kodeksu do praktyki gospo-

darczej.
Jednak rządy szeregu państw rozwijających się, nie czekając na w ej-

ście w życie M iędzynarodowego Kodeksu Transferu Technologii, roz-

poczęły prawną regulację importu technologii poprzez wprowadzanie 

odpowiednich ustaw lub dekretów administracyjnych. Pierwsze próby 

regulacji importu postępu technicznego podjęła India już w 1956 r., 

a w Ameryce Łacińskiej — Kolumbia w 1967 r.

Dopiero lata siedemdziesiąte stały się okresem szerszego wprowa-

dzania tego typu regulacji przez kraje  rozwi jające się. W  197! r. prze-

pisy takie wprowadziła Argentyna, dokonując ich modyfikacji w 1974 r. 

W  1972 r. odpowiednie kroki prawne w tej dziedzinie podjął Meksyk, 

Brazylia wprowadziła określone ustawodawstwo w 1977 r., Filipiny 

w 1978 r., a Nigeria w 1979 r. W  ostatnich latach procesy te objęły 

także inne kraje  rozwijające się25.

W prowadzone przez część krajów  rozwijaiacych się ustawodawstwo 

jako główny cel zakłada eliminację niekorzystnych lub szkodliwych dla 

gospodarki krajowej warunków  kontraktowych w umowach o import 

technologii. W  niektórych krajach — Meksyk, Nigeria, Argentyna 

wprowadzone przepisy prawne przewidują rewizję warunków kontrak-

tów już zawartych. Ustawodawstwo to zakłada także koordynację impor-

tu technologii z własnymi pracami B+R oraz prowadzenie systematycz-

nych badań nad importowanymi technologiami z określeniem ich w pły-

wu na gospodarkę.

W  celu realizacji powyższych założeń wymienione kraje  rozwijające 

się utworzyły specjalne agendy rządowe, k tóre rejestrują, oceniają

i akceptują umowy na wszelki import technologii. Na przykład argen-

tyńskie przepisy prawne z 1974 r. dotyczące transferu technologii prze-

widują, że żadna umowa nie będzie zatwierdzona, jeśli nie będą w niej 

wyszczeoólnione oddzielnie ceny poszczególnych elementów transfero-

wanej technologii.

Efekty osiągnięte przez kraje  rozwijające się, k tóre  wprowadziły 

regulację transferu technologii, potwierdzają pozytywne następstwa tych 

poczynań. Przejawiaja się one m. in. w znacznej eliminacji klauzul re -

strykcyjnych, obniżeniu ogólneno kosztu importowanej technologii, eli-

minacji zbędnego, wiązanego importu komponentów, części zamiennych, 

półfabrykatów i surowców.

Przedstawione wyżej bariery  w  procesach transferu i absorpcji postę-

pu technicznego przez gospodarki krajów  rozwijających się stanowią

Por. H. A. J a n i s z e w s k i ,  Tra n s le r techno log ii stan i p e rsp e k tyw y , „Przegląd

T echniczny" 1983, n r 7.



zapewne istotną przeszkodę w procesach rozwojowych tych krajów. 
Siła oddziaływania tych barier jest zróżnicowana dla poszczególnych 
krajów i uzależniona w dużej mierze od polityki społeczno-ekonomicz-
nej prowadzonej przez poszczególne kraje  rozwijające się. Podane bo-
wiem przykłady dowiodły, że szereg negatyw nych zjawisk występują-
cych w gospodarkach krajów  Trzeciego Świata jest wynikiem ich błęd-
nych decyzji społecznych i ekonomicznych bądź też wynika z braku 
odpowiedniego ustawodawstwa regulującego procesy transferu i ab-
sorpcji nowych technologii.

O ile niektóre duże i w miarę silne ekonomicznie kraje  rozwijające 
się usiłują przynajmniej w części rozwiązać samodzielnie te problemy,
o tyle kraje  najuboższe, najbardziej zacofane gospodarczo mają rozwią-
zanie tych problemów przed sobą. W pełni pozytywne efekty  dla krajów 
rozwijających się są w praktyce możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, 
kiedy ulegnie określonym zmianom polityka prowadzona przez rozwi-
nięte państwa kapitalistyczne w dziedzinie transferu postępu technicz-
nego. W  najbliższej przyszłości jest to jednak mało prawdopodobne, 
gdyż głównymi eksporterami nowych technologii z tych krajów  są 
przedsiębiorstwa prywatne, głównie wielkie międzynarodowe korpo-
racje, k tóre  wykorzystując swą monopolistyczną pozycję na światowym 
rynku postępu technicznego nie zamierzają ograniczać osiąoniętych tam 
z tego tytułu zysków.

Dlatego też może się wydawać, że istotna rola w rozwiązywaniu tych 
problemów winna przypaść Organizacji Narodów Zjednoczonych, która 

stanowi forum do dyskusji i podejmowania określonych decyzji w iążą-
cych obie zainteresowane strony. Niestety jednak i w tym wypadku nie 
należy być optymistą, gdyż mimo wielokrotnie podejmowanych kroków 
w tej dziedzinie przez ONZ i jej wyspecjalizowane agendy ekonomiczne 
efekty w praktyce są niewielkie.

Należy oczywiście docenić fakt przedstawienia tych problemów 
i p io jek tów  ich rozwiązań na światowym forum, ale ma to dla krajów 
Trzeciego Świata znaczenie bardziej moralne i polityczne aniżeli eko-
nomiczne. Jedynym  więc praktycznie realnym narzędziem w rozwiązy-
waniu tych problemów stać się musi polityka społeczno-ekonomiczna 
prowadzona w tej dziedzinie przez kraje  rozwijające się.

Każdy z tych krajów  winien także indywidualnie budować taki pro-
gram rozwoju społeczno-gospodarczego, k tóry  by eliminował lub m ak-
symalnie ograniczał wewnętrzne przyczyny powodujące negatyw ne zja-
wiska w procesach transferu i absorpcji postępu technicznego.

Przed rządami krajów rozwiniętych należy pozostawić natomiast za-
danie, aby starały  się ograniczać działanie czynników przyciągających 
wykwalifikowane kadry z krajów rozwijających się poprzez wprowadzę-



nie odpowiedniego ustawodawstwa utrudniającego te przepływy. W in-

na także ulec zwiększeniu pomoc ekonomiczna ze strony tych państw 
na rzecz krajów Trzeciego Świata.

J p n y  Szpakow sk i

BARRIERS IN PROCESSES OF TECHNICAL PROGRESS TRANSFER 
ANI) ABSORPTION IN DEVELOPING ECONOMIES

The a r t id c  d iscusses two groups of barriers encoun tered  by econom ies of the 
developing countries in processes of technical progress tran sfe r and absorption  i.e. 
brain d ram  and export as well as im port rostrictionis. M igration of highly qualified  

m anpow er Irom the developing countries to the developed capitalist countries re-
presents a vital laclor ham pering and im peding socio-econom ic developm ent in those 
countries. M ain suppliers ol highly qualified cad res to the developed  countries are 
the developing countries ot Asia w ith the U nited S tates being one of destinations 
for I heir em igrants. The causes ol m igration must be sought both in the policy 
pursued in this sphere by the developed cap italist countries and in not fully effec-
tive  perform ance of the T hird  W orld  countries.

Export and import restric tions are im posed on the developing countries w hile 
concluding transactions on purchases ol new technologies and know -how  by them . 
The w orld  m arket of new  technologies is contro lled , to a vast ex ten t, by highly 

developed  cap ita list countries w hile the main suppliers of new  technolog ies from 
these countries are  big m ultinational corporations. As a ru le, the developing coun-
tries do not have adequate  know ledge about this m arket, w hich does not allow  them to  

choose technologies that might be suitable for them  or negotia te  the m ost favoura-
ble term s of purchasing  these technologies. The restric tions encountered  by the 
developing countries in the process of technology transfer for several years now 
»tre coun tered  by specific m easures undertaken  by these countries and by the U nited 
N ations O rganization. The UNCTAD Secre taria t e laborated  a d ralt oi the In te rna-
tional Technology T ransfer C ode in 1975, w hich env isages an  im provem ent in the 
term s on which new  technologies a re  to be purchased  by th e  developing countries 
This d ra tt has not been approved, how ever, by the m ain exporters of technologies 
i.e. by the developed  countries, w hich m akes it im possible to in troduce the Code 
into practice. C onsequently , in the seven ties some countries of the T hird W orld  be-
gan to in troduce a legal regulation  of technology im port on an individual basis 

elim inating  in Ihis w ay, at least in part, the unfavourab le  or detrim ental for their 
econom ies clauses in agreem ents on im port of technologies. These p rocessrs  producing 
advantageous resu lts  w ere in itia ted  only  in a small group of the  econom ically  s tro n -
g e r  countries of the Third W orld, and as a resu lt the issue of restric tions in im port 
of new technologies continues to be faced by m ajo rity  of the developing countries.


