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Wstęp
Współcześnie wiedza w coraz szerszym zakresie zastępuje pracę i kapitał jako podstawowe źródło dobrobytu społecznego. Zdolność tworzenia wiedzy, a przede wszystkim jej przekształcania w nowe produkty, usługi i technologie decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw i całej gospodarki.
Rozwój technologii informatycznych wyzwolił rewolucję w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy, zarządzania biznesem oraz
pracy i życia (Internet, telepraca, e-learning itp.), tworząc podstawę dynamiki
innowacyjnej przedsiębiorczości w wymiarze globalnym. Innowacyjny przedsiębiorca nadaje strukturom gospodarczym nowy rozmach i nowe możliwości. W konsekwencji obserwujemy dynamiczne przesuwanie struktur gospodarczych w kierunku gałęzi przemysłu i usług opartych na wiedzy. Innowacje
przez lata kojarzone ze sferą zmian technicznych wkraczają w obszary usług,
organizacji, marketingu, a nawet polityki i zjawisk społecznych. Dynamika
współczesnych zmian gospodarczych, technologicznych i społecznych
wymusza myślenie w kategoriach schumpeterowskiej twórczej destrukcji,
a sama innowacja staje się w coraz większym zakresie zjawiskiem społecznie
złożonym, skomplikowanym i trudnym. Szczególne nadzieje wiąże się także
z rozwojem nauki, a przede wszystkim umiejętnością przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi. Na znaczeniu zyskują procesy innowacyjne
leżące u podstaw budowy przewag konkurencyjnych firm, regionów i państw
w gospodarce opartej na wiedzy.
Z inicjatywy Katedry Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego i Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
w Polsce podczas seminarium zorganizowanego w dniach 1-5 września 2006 r.
w Pobierowie „Innowacje, przedsiębiorczość oraz gospodarka oparta na wiedzy”
podjęto próbę budowy platformy dyskusji i współpracy środowisk naukowych
i praktyki gospodarczej zajmującej się szeroko rozumianą problematyką innowacji w procesach gospodarowania. Prezentowany kolejny Zeszyt Naukowy z serii
„Ekonomiczne Problemy Usług” jest efektem tej współpracy w 2010 r. W publikacji zawarto referaty zaprezentowane podczas:
1. V szkoły Letniej innowacji – „Sieć partnerstwa na rzecz wzrostu
innowacyjności polskiej gospodarki”, która odbyła się w dniach 9-14
września w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego
w Pobierowie, a wiodącym partnerem była po raz drugi Katedra
Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
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2. XXi dorocznej Konferencji organizatorów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, której uczestnicy w dniach
13-15 maja 2010 r. gościli we Wrocławiu i w Szczawnie Zdroju.
Partnerami przedsięwzięcia byli: Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii; Wrocławski Park Technologiczny; Dolnośląski Park
Technologiczny w Wałbrzychu, Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE; Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.
W obydwu przedsięwzięciach wzięło udział łącznie około 300 osób
z różnych środowisk: nauka (m.in. katedry innowacji oraz przedsiębiorczości),
ośrodki innowacji (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii) i administracja publiczna (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
urzędy marszałkowskie). Omawiane spotkania są jedyną w Polsce tego typu
formą integracji środowiska naukowego, gospodarczego i administracji.
Dyskusja i wymiana doświadczeń wnoszą istotny wkład w ciągle niedoskonały system innowacji w Polsce. Uczestnicy podkreślają efektywność przyjętej formuły organizacyjnej. Spotkania i dyskusja organizowane przez SOOIPP
umożliwiają przede wszystkim:
– wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac
aplikacyjnych;
– integrację środowiska i pogłębienie krajowych oraz międzynarodowych kontaktów osób i instytucji;
– rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych;
– promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności,
głównie w wymiarze regionalnym;
– koordynację prac badawczych i projektów realizowanych w różnych
ośrodkach akademickich i instytucjach wsparcia;
– doskonalenie kadr i kompetencji zespołów.
O sukcesie pomysłu zadecydowało zaangażowanie partnerów niniejszej inicjatywy, tj.: Katedry Efektywności Innowacji Uniwersytetu
Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedry
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry
Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej, Zakładu Innowacji
i Logistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Gospodarki Regionalnej
i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania i Modelowania

uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy

9

Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej, Departamentu Strategii
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Rozwoju
Gospodarki Ministerstwa Gospodarki, Zespołu Innowacji i Technologii
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydziału Innowacyjności
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Unii Europejskiej, Fundacji Uniwersytetu Adama
Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersyteckiego
Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum
Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.
Podejmowane w trakcie spotkań dyskusje mają szczególne znaczenie
w kontekście budowy nowoczesnej gospodarki bazującej na zdolnościach
innowacyjnych. Szkoła Letnia Innowacji jest często pierwszym miejscem prezentacji wyników prac młodych pracowników nauki, to ważny trening, ocena
projektów badawczych i przygotowanie do obrony. Jednocześnie wszystkie
referaty są poddane selektywnej ocenie. Zebrane w bieżącym roku wyniki
prac zostały uporządkowane w dwa niezależne tomy: „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy” oraz „Strategiczne podstawy
przedsiębiorczości opartej na wiedzy”. W prezentowanym tomie ujęte zostały
prace o charakterze makro- i mezoekonomicznym:
1. Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy,
2. Globalne wyzwania dla innowacyjnego biznesu,
3. Regionalne aspekty innowacji i polityki innowacyjnej.
Zaprezentowane w publikacji artykuły podejmują szereg ciekawych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z innowacyjnością, transferem technologii, komercjalizacją wiedzy, internacjonalizacją innowacyjnej
przedsiębiorczości oraz regionalnymi aspektami procesów innowacyjnych.
Zapraszając do lektury, pragniemy podziękować wszystkim Autorom za
udział w dyskusji i przygotowanie przedstawionych tekstów oraz Zarządowi
SOOIPP za stworzenie bardzo efektywnej platformy kontaktów i współpracy
różnych środowisk, kluczowych dla nowoczesnego myślenia o procesach
innowacyjnych. Pragniemy również podziękować Elwirze Koprowskiej-Skalskiej, Ewelinie Burzec Burzyńskiej i Kindze Madej, które wzięły na siebie ciężar przygotowania od strony technicznej prezentowanej publikacji.
Jesteśmy przekonani, że współpraca, dyskusja i wymiana wiedzy będą
nadal realizowane, a ich owocem będą kolejne zeszyty naukowe z udziałem
szerokiej palety interesariuszy procesów innowacyjnych zarówno z kraju,
jak i z zagranicy. Jednocześnie pragniemy zasygnalizować, że są już przy-
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gotowywane kolejne inicjatywy (XXII Doroczna Konferencja SOOIPP pt.
„Internacjonalizacja przedsiębiorczości opartej na wiedzy” w Gliwicach oraz
VI Szkoła Letnia Innowacji połączona z Konferencją Jubileuszową Katedry
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego pt.
„Nowe trendy i wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości” – do udziału
w nich serdecznie zapraszamy.
łódź, Poznań, szczecin, warszawa – grudzień 2010 r.

TrAnsfer TechnoLogii
i KomercjALizAcjA Wiedzy
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Edward StawaSz
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gŁÓWne obszAry siŁ moTorycznych i nApięĆ
W sysTemie TrAnsferU i KomercjALizAcji
TechnoLogii W poLsce

Wprowadzenie
Przedmiotem opracowania jest ocena funkcjonowania systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce, głównych sił motorycznych
i napięć w tym systemie, ich trwałości w perspektywie krótko- i średnioterminowej, w kontekście jego oddziaływania na zaspokajanie potrzeb innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Opracowanie składa się z trzech części.
W pierwszej przedstawiono uwagi na temat potrzeb wewnętrznych
i zewnętrznych innowacyjnych MSP w podziale na podmioty nisko i wysoko
innowacyjne, w drugiej dokonano charakterystyki głównych sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce.
Ostatni fragment opracowania dotyczy próby oceny trwałości wymienionych sił i barier w centrach usług wspólnych w systemie transferu
i komercjalizacji technologii w Polsce.

14

1.

edward stawasz

potrzeby w zakresie innowacji przedsiębiorstw z sektora msp

Innowacje i innowacyjność, czyli zmiany, nowość, gotowość i zdolność
do ich wprowadzania w praktyce, odgrywają niekwestionowaną rolę w rozwoju podmiotów gospodarczych, regionów i całych gospodarek, coraz bardziej istotną na globalnym rynku, w warunkach wzrastającej konkurencji
i przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy1. Najskuteczniejszym sposobem przekształcenia innowacji w trwałą przewagę konkurencyjną wydaje się
jej połączenie z innymi wyróżniającymi zdolnościami firmy. Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych wymaga budowy wewnętrznej i zewnętrznej zdolności innowacyjnej2. Kształtowanie wewnętrznej zdolności innowacyjnej odnosi się do rozwoju umiejętności kadr menedżerskich, jak i pozostałych pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, formułowania strategii innowacyjnych oraz struktur i kultury organizacyjnej sprzyjających tworzeniu i absorpcji innowacji, a także budowania
potencjału finansowego dla realizacji innowacji, w tym wydatków na B+R.
Budowa zewnętrznej zdolności innowacyjnej obejmuje monitoring tendencji
w zakresie techniki, rynku i zmian społecznych, tworzenie zewnętrznej sieci
współpracy i kooperacji z rozlicznymi zewnętrznymi partnerami w dziedzinie
innowacji, jak i korzystanie ze wsparcia publicznego w zakresie innowacji.
Dostęp do zewnętrznej wiedzy oraz innych zasobów i usług, także ich absorpcja stają się ważnymi czynnikami skutecznej innowacyjności firm, zwłaszcza o mniejszej skali3. Dzieje się tak dlatego, że mniejsze firmy mają bardziej niż duże przedsiębiorstwa ograniczone zasoby, szczególnie zasoby techniczne, finansowe i potencjał zarządzania oraz bardziej ograniczone możliwości wpływania na kształt otoczenia zewnętrznego. Z drugiej strony proZob. E. Stawasz, rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Łódź 2010, s. 123.
2
Zob. J. Baldwin, G. Gelletly, innovation strategies and Performance in small firms,
Edward Elgar, Cheltenham 2003, s. 112; O. Branzei, I. Vertinsky, strategic pathways to product innovation capabilities in sMes [w:] „Journal of Business Venturing” 2006, no. 21;
J. Bogdanienko, Możliwości zwiększania innowacyjności małych firm w warunkach globalnej
konkurencji [w:] „Problemy Zarządzania” 2007, nr 4.
3
Zob. K. Mellahi, A. Wilkinson, a study of the association between downsizing and innovation determinants [w:] „International Journal of Innovation Management” 2008, nr 4;
T. Edwards, R. Delbridge, M. Munday, understanding innovation in small and medium-sized
entreprises: a process manifest [w:] „Technovation” 2005, nr 25; W. Popławski, zewnętrzne
uwarunkowania innowacyjności firm [w:] J. Bogdanienko, M. Haffner, W. Popławski,
innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 88.
1
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sta struktura organizacyjna, doskonała znajomość rynku i ścisłe, często nieformalne, relacje z klientami pozwalają podmiotom o małej skali na szybsze uczenie się i rozpoznanie potrzeb klientów oraz wprowadzanie innowacji.
Zapotrzebowanie MSP na różnego rodzaju usługi (techniczne, doradcze,
finansowe itp.) i kontakty z otoczeniem (inne firmy, jednostki B+R, instytucje wsparcia) będzie się znacząco różnić w zależności od charakterystyki sektora, w którym operują firmy, skali działalności, charakterystyki środowiska,
w którym firmy są zlokalizowane i w którym działają4. Wsparcie w dostępie do zewnętrznych usług na rzecz innowacji jest ważne, choć o odmiennym profilu i zakresie wymaganych usług, zarówno dla firm słabo innowacyjnych, jak i zwłaszcza dla firm wysoko innowacyjnych, o wysokiej dynamice
wzrostu. Dostęp małych przedsiębiorstw do usług na rzecz innowacji, w tym
w zakresie pozyskania nowych rozwiązań, ich transferu i zarządzania innowacjami, kontaktów biznesowych, może rzutować w sposób istotny na ich zdolność do wprowadzania innowacji i uzyskany poziom innowacyjności5.
Z samooceny zdolności innowacyjnej firm technologicznych z sektora
MSP, a więc podmiotów o wysokiej innowacyjności, wynika, że jedynie tylko
połowa z nich (57% firm) posiada wystarczającą zdolność do samodzielnego
rozwoju innowacji, tj. do podniesienia poziomu technicznego i jakości produktów i usług drogą rozwoju posiadanych rozwiązań i wzornictwa, a tylko
9% z nich posiada możliwość tworzenia i rozwoju nowości wykraczających
poza dotychczasowy profil działalności. Z oceny zamierzeń innowacyjnych
firm w perspektywie 3-5 lat wynika, że wszystkie firmy planują zwiększenie
zdolności innowacyjnej jako warunku realizacji zamierzeń innowacyjnych.
Należy jednak zauważyć, że firmy planują raczej rozwój swojej zewnętrznej
(ok. 60%), a nie wewnętrznej zdolności do innowacji (ok. 40%)6. Zamierzają
rozwijać swoją zdolność do monitoringu, adaptacji obcych rozwiązań, prowaP. Niedzielski, K. Rychlik, innowacje i kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2006, s. 95 i nast.; J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, managing innovation. integrating
technological, market and organizational change, J. Wiley & Sons, Ltd., New York 2005,
s. 196 i nast.
5
H. Forsman, improving innovation capabilities of small enterprises: cluster strategy as
a tool [w:] „International Journal of Innovation management” 2009, nr 2.
6
Łącznie badaniami objęto 58 wysoko innowacyjnych firm z województwa łódzkiego,
zob. E. Stawasz, P. Głodek, D. Stos, J. Wojtas, raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MsP w województwie łódzkim, Łódź 2005, maszynopis powielony; zob.
E. Stawasz, charakterystyka i potrzeby firm wysoko innowacyjnych z sektora MsP w regionie
łódzkim [w:] L. Lewandowska (red.), Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2006.
4
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dzenia współpracy w zakresie rozwoju innowacji. Wydaje się, że wiąże się to
z przeważającą ogólną strategią firm w zakresie innowacji – polityką monitoringu i naśladownictwa obcych nowoczesnych rozwiązań. Potrzeby tych firm
w zakresie rozwoju zdolności innowacyjnej dotyczą głównie szeroko rozumianej polityki gospodarczej i innowacyjnej regionu, w którym działają, pomocy
w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, ułatwień w dostępie do informacji
i transferze technologii oraz wsparcia finansowego. Niewielki odsetek wskazań dotyczących sfery B+R, zarządzania czy sfery wsparcia oznaczać może
brak większych problemów firm w tych obszarach.
W przypadku firm nieinnowacyjnych lub słabo innowacyjnych z sektora MSP podstawowym problemem jest niska świadomość innowacji, ich
roli w rozwoju firm (dotyczy to ponad 80% tych firm)7. Blisko 60% firm ma
bardzo słabą wiedzę o działalności instytucji świadczących usługi na rzecz
innowacji. Potrzeby tych firm w zakresie rozwoju zdolności innowacyjnej
dotyczą zatem przekazania im wiedzy o innowacjach i transferze technologii,
dostępu do informacji o usługach na rzecz innowacji, w tym głównie o wsparciu publicznym w tym zakresie (blisko 2/3 firm oczekuje ułatwień w dostępie
do finansowania innowacji) oraz ułatwień w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Jedynie 15,6% firm nieinnowacyjnych lub słabo innowacyjnych
zgłasza zapotrzebowanie na usługi na rzecz innowacji (wdrożeniowe, doradcze i szkoleniowe) zwiększające ich zdolność do prowadzenia monitoringu
oraz adaptacji obcych rozwiązań.
Usługi na rzecz innowacji firm z sektora MSP zaspokajane są głównie
przez instytucje innowacyjnego otoczenia biznesu, jak i komercyjnych oferentów, działających w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości,
innowacji, transferu i komercjalizacji technologii. Stan i perspektywy rozwojowe tej sfery gospodarki, jakość i zakres świadczonych usług mają coraz
bardziej widoczny wpływ na innowacyjność poszczególnych firm, jak i całej
gospodarki8.

W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych 109 firm nieinnowacyjnych z sektora MSP prowadzonych w 2010 roku w ramach projektu MNiSW pt. „Polityka wspierania
innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań
i ocena realizacji”.
8
Zob. K.B. Matusiak, rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka
i instytucje, ITE, Radom–Łódź 2006, s. 154 i nast.
7
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2.

ocena systemu transferu i komercjalizacji technologii w polsce

W ujęciu funkcjonalnym na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji wykształcił się system transferu i komercjalizacji technologii (STiKT). W tym obszarze koncentrują się działania prowadzące do przekształcania wiedzy w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketingowe oraz instrumenty wsparcia fazy komercjalizacji innowacyjnego pomysłu. Podstawowym celem systemu transferu i komercjalizacji technologii jest więc działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw. Główne funkcje STiKT dotyczą (rysunek 1):
– zasilania przedsiębiorstw innowatorów w nowe rozwiązania (technologie, pomysły) przydatne dla prowadzonej lub planowanej działalności innowacyjnej;
– dostarczania usług związanych z zasilaniem przedsiębiorstw innowatorów w nowe rozwiązania;
– dostarczania usług dla przedsiębiorstw-innowatorów w celu komercjalizacji technologii;
– dostarczania usług dla źródeł innowacji przydatnych dla przedsiębiorstw innowatorów.
13
Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie…
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Rysunek 1. Ujęcie funkcjonalne systemu transferu i komercjalizacji technologii

Rys. 1. Ujęcie funkcjonalne systemu transferu i komercjalizacji technologii

Źródło: opracowanie własne na podstawie K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), System transferu
technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP Warszawa 2010,
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K.B. Matusiak, J.
s. 11

Guliński (red.),
system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły
system transferu
i komercjalizacji
technologii 2010,
pod względem
motoryczne
i bariery,
PARP, Warszawa
s. 11

Polski
instytucjonalnym dość dobrze rozwinięty. Ilościowo sfera nauki i B+R przedstawia
dobrze, również sfera ośrodków innowacji zanotowała w ostatnich latach jest bardzo
szybki rozwój ilościowy. Znacznie słabiej wygląda potencjał i przedsiębiorczość
omawianych instytucji warunkujących ich zdolność do świadczenia usług na rzecz
innowacji, zwłaszcza tych wysokospecjalistycznych odpowiadającym standardom
światowym. System ten jest mało spójny, działa mało skutecznie. Jest on
fragmentaryczny, poszczególne jego części słabo ze sobą współpracują, dotyczy to
zwłaszcza więzi między sferą nauki oraz B+R z gospodarką. Sfera ośrodków innowacji
jest słabo zintegrowana z gospodarką, nie stanowi skutecznego pomostu między nauką
i gospodarką. Jest także słabo przygotowany na wyzwania globalizacji i integracji
europejskiej. Jego dotychczasowe priorytety, rozwiązania, kompetencje mają charakter
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Głównym aktorem tego systemu jest innowacyjny przedsiębiorca (innowator) podejmujący innowacyjne pomysły w istniejącym lub tworzonym do
tego celu przedsiębiorstwie. Luka między zdolnością innowacyjną a zamierzeniami przedsiębiorstwa jest uważana za istotną przyczynę korzystania
przez przedsiębiorstwo z usług proinnowacyjnych oferowanych zarówno
przez instytucje innowacyjnego otoczenia biznesu, jak i komercyjnych oferentów. Potrzeby przedsiębiorstw mogą zaistnieć w różnych fazach procesu
innowacyjnego, tj. na etapie tworzenia pomysłu, jego ewaluacji i komercjalizacji oraz w ramach różnych problemów związanych z samą realizacją innowacji. Funkcjonalne zadania i procesy w ramach systemu obejmują tworzenie
efektywnej platformy współpracy podmiotów generujących popyt i podaż na
wiedzę oraz nowe pomysły biznesowe. Jednocześnie poszukiwanie sposobów
zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw w zakresie nowych rozwiązań (technologie, pomysły), przydatnych w zamierzonej lub prowadzonej działalności innowacyjnej oraz we wsparciu procesu komercjalizacji, wymaga specyficznych usług proinnowacyjnych. Tego typu działania obejmują wyspecjalizowane formy pomocy aktywizującej działania innowacyjne w sektorze MSP,
które umożliwiają przedsiębiorstwom efektywne i skuteczne zarządzanie rozwojem nowych usług, produktów, technologii, modeli marketingowych i rozwiązań organizacyjnych.
Polski system transferu i komercjalizacji technologii pod względem instytucjonalnym jest dość dobrze rozwinięty. Ilościowo sfera nauki i B+R przedstawia się dobrze, również sfera ośrodków innowacji zanotowała w ostatnich
latach bardzo szybki rozwój ilościowy. Znacznie słabiej wygląda potencjał
i przedsiębiorczość omawianych instytucji, które warunkują ich zdolność do
świadczenia usług na rzecz innowacji, zwłaszcza tych wysokospecjalistycznych odpowiadających standardom światowym. System ten jest mało spójny,
działa mało skutecznie. Jest on fragmentaryczny, poszczególne jego części
słabo ze sobą współpracują, dotyczy to zwłaszcza więzi między sferą nauki
oraz B+R z gospodarką. Sfera ośrodków innowacji jest słabo zintegrowana
z gospodarką, nie stanowi skutecznego pomostu między nauką i gospodarką.
System jest także słabo przygotowany na wyzwania globalizacji i integracji
europejskiej. Jego dotychczasowe priorytety, rozwiązania oraz kompetencje
mają charakter lokalny, o niskim stopniu umiędzynarodowienia. Dotyczy to
zwłaszcza sfery ośrodków innowacji, ale i również nauki.
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Rozwój systemu transferu technologii i komercjalizacji technologii
kształtuje się pod wpływem dwóch kategorii cech o odmiennym kierunku
oddziaływania, zdefiniowanych poniżej jako9:
1. Siły motoryczne – to cechy pozytywnie oddziaływające na procesy transferu i komercjalizacji. Można je traktować w wymiarze szans i nowych
możliwości generujących podstawy gospodarki wiedzy w Polsce.
2. Bariery – to wszelkie ograniczenia i cechy przeszkadzające w efektywnym funkcjonowaniu sytemu transferu i komercjalizacji, a w konsekwencji blokujące współpracę instytucji naukowych z przedsiębiorstwami i szeroko rozumianą innowacyjną przedsiębiorczość.
Obie wymienione kategorie cech zawierają cztery obszary:
1. Strukturalne – obiektywne zmiany w otoczeniu, nowe struktury
i instytucje tworzące podstawy gospodarki wiedzy.
2. Systemowe – cechy wynikające z obowiązujących w kraju regulacji prawnych i przepisów oraz realizowanych polityk w dziedzinie
wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości.
3. Świadomościowo-kulturowe – upowszechnienie wiedzy o procesach oraz ich zrozumienie i akceptacja.
4. Kompetencyjne – opisujące umiejętności i skuteczność działania
uczestników sytemu w zakresie realizacji i zarządzania procesami
innowacyjnymi.
Ogólna ocena znaczenia sił motorycznych i barier w funkcjonowaniu systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce wskazuje, że
bariery w funkcjonowaniu systemu mają większy ciężar gatunkowy niż siły
motoryczne rozwijające system (tabela 1)10. Bariery uzyskały średnia wartość
3,6 pkt, a siły motoryczne 3,21 pkt, tj. o blisko 0,4 pkt więcej w skali 0-5punktowej (pomiar uzyskano za pomocą średniej arytmetycznej dla wszystkich czynników). Wynik powyższy wskazuje na występowanie istotnych trudności w funkcjonowaniu oraz rozwijaniu systemu transferu i komercjalizacji
technologii w Polsce. Siły motoryczne są ciągle zbyt słabe, aby nadać znaczący impuls rozwojowi systemu.

K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), system transferu technologii..., dz. cyt, s. 20 i nast.
Na podstawie 22 ocen ekspertów i innych zaproszonych gości w ramach projektu BIOS,
zob. K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010, s. 48-49.
9

10
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Tabela 1.

Analiza znaczenia sił motorycznych i barier w STiKT (mierzone średnią arytmetyczną)
Strukturalne
3,23
Strukturalne
3,73

Siły motoryczne (ocena sumaryczna 3,21 pkt)
Systemowe
Świadomościowo-kulturowe
3,18
3,09
Bariery (ocena sumaryczna 3,60 pkt)
Systemowe
Świadomościowo-kulturowe
3,54
3,57

Kompetencyjne
3,33
Kompetencyjne
3,55

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K.B. Matusiak, J. Guliński (red.),
rekomendacje zmian ..., dz. cyt., s. 49

Przewaga barier nad siłami motorycznymi ma miejsce we wszystkich
wyróżnionych obszarach systemu transferu i komercjalizacji technologii
w Polsce (tabela 2). Oznacza to, że we wszystkich obszarach systemu występują trudności z nadaniem impulsów rozwojowych. Relatywnie największe trudności mają miejsce w przypadku czynników o charakterze strukturalnym, gdzie przewaga barier nad siłami motorycznymi wynosi 0,5 pkt
oraz w przypadku czynników o charakterze świadomościowo-kulturowym
(0,48 pkt). Najmniejsze trudności mają miejsce w przypadku czynników
o charakterze kompetencyjnym, gdzie przewaga barier nad siłami motorycznymi wynosi 0,22 pkt, oraz czynników o charakterze systemowym (0,36 pkt).
Tabela 2.
Porównanie znaczenia sił motorycznych i barier w STiKT (mierzone średnią arytmetyczną)
Siły motoryczne
Wyróżnienie

Bariery

Strukturalne
Systemowe
Świadomościowo-kulturowe
Kompetencyjne

Struturalne

Systemowe

Świadomościowo-kulturowe

Kompetencyjne

-0,50
-0,36
-0,48
-0,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie K.B. Matusiak, J. Guliński (red.),
rekomendacje zmian ..., dz. cyt., s. 50
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Z oceny znaczenia sił motorycznych systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce wynika, że odgrywają one co najwyżej umiarkowaną rolę w stymulowaniu rozwoju tego systemu. Stosunkowo najlepsza sytuacja ma miejsce w obszarze czynników o charakterze kompetencyjnym – średnia ocen wyniosła w tym przypadku 3,33 pkt. Była jednak niska ocena w skali
0-5-punktowej. Oznacza to, że czynniki kompetencyjne pełnią raczej słabo
zauważalną rolę w rozwoju polskiego systemu transferu i komercjalizacji
technologii. Stosunkowo dobrze na tym tle ocenione zostały także czynniki
o charakterze strukturalnym, które uzyskały ocenę średnią wynoszącą 3,23 pkt
oraz systemowym (średnia ocena wynosząca 3,18 pkt). Najsłabsze oceny odnotowano w przypadku czynników o charakterze świadomościowo-kulturowym średnia ocena była bardzo niska i wyniosła tylko 3,09 pkt. W tym ostatnim przypadku widać wyraźnie, jak duże zaległości występują w obszarze kształtowania
świadomości społecznej, polityki i gospodarki i jego wpływu na system transferu
i komercjalizacji technologii w Polsce.
Z analizy znaczenia barier w funkcjonowaniu i rozwoju systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce wynika, że stanowią one zauważalne
przeszkody we wszystkich obszarach systemu. Stosunkowo najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w obszarze barier o charakterze strukturalnym – średnia ocen
wyniosła w tym przypadku 3,73 pkt. Jest to ocena kształtująca się powyżej średniej w skali 0-5-punktowej. Oznacza to, że bariery strukturalne pełnią znaczącą
rolę jako przeszkody w funkcjonowaniu i rozwoju polskiego systemu transferu
i komercjalizacji technologii. Umiarkowane i zarazem zbliżone oceny uzyskały
bariery w pozostałych obszarach systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce, tj. bariery o charakterze świadomościowo-kulturowym (średnia ocena 3,57 pkt), bariery o charakterze kompetencyjnym (średnia ocena 3,55
pkt) oraz bariery o charakterze systemowym (średnia ocena 3,54 pkt).

3.

ocena trwałości sił motorycznych i barier oraz kierunki rozwoju
systemu transferu technologii i komercjalizacji technologii

Na podstawie oceny trwałości znaczenia sił motorycznych i barier
w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce w dwóch perspektywach czasowych: w krótkim okresie – obejmującym najbliższe trzy lata
(tj. 2010-2013), oraz w średnim okresie – obejmującym horyzont do 2020 r.,
można stwierdzić generalnie, że utrzymuje się dotychczasowa słaba rola sił
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motorycznych w rozwoju systemu, przy jednoczesnym utrzymaniu się hamulców w rozwoju tego systemu do roku 201311. W średniej perspektywie, tj. do
2020 r., przewiduje się pewien spadek oddziaływania barier, przy generalnym
utrzymaniu dotychczasowej słabej roli sił motorycznych.
W zakresie czynników strukturalnych występuje największa liczba czynników uzyskujących wysokie i bardzo wysokie rangi, tak po stronie sił motorycznych, jak i barier, z wyraźną jednak przewagą barier. W krótkim okresie ta
przewaga barier nad siłami motorycznymi zasadniczo utrzyma się, natomiast
w średnim okresie do 2020 r. powinna wyraźnie osłabnąć.
W zakresie czynników systemowych oceny występuje niewiele czynników uzyskujących wysokie rangi, a przewaga barier nad siłami motorycznymi jest stosunkowo niewielka. Wydaje się, że w okresie do 2013 r. bariery
systemowe utrzymają swoje dotychczasowe znaczenie, natomiast w perspektywie średniookresowej ich hamująca rola w sposób zauważalny osłabnie,
a niektóre z nich przestaną działać.
Czynniki świadomościowo-kulturowe stanowią aktualnie najmniej liczną
grupę czynników uzyskujących wysokie rangi, z wyraźną przewagą barier nad
siłami motorycznymi. Wskazuje to wyraźnie na duże zaległości, jakie występują w obszarze kształtowania świadomości społecznej, polityki i gospodarki i ich wpływu na system transferu i komercjalizacji technologii w Polsce.
Z oceny trwałości poszczególnych barier wynika, że ich hamująca rola
utrzyma się w perspektywie krótkookresowej, a w dłuższej, do 2020 r., może
stanowić istotny hamulec w rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki.
W zakresie czynników kompetencyjnych występuje niewielka grupa
czynników uzyskujących aktualnie wysokie rangi, a przewaga barier nad
silami motorycznymi jest najmniejsza.
Z analizy kierunków rozwoju systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce wynika, że w krótkiej perspektywie, do roku 2013, głównymi
wyzwaniami będą12:
1. Dobre wykorzystanie środków finansowych uzyskanych z puli UE,
które są obecnie w znacznym stopniu przeznaczane na finansowanie różnych form wspierania innowacyjności jako siły motorycznej
systemu.
2. Usprawnienie sformalizowanych mechanizmów wsparcia, prowadzące do lepszego wydawania środków zgodnie z nakreślonymi
11
12

Zob. K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), rekomendacje zmian ..., dz. cyt., s. 53 i nast.
Tamże, s. 155 i nast.
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celami rozwojowymi, będących dotychczas główną barierą w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z UE.
3. Poprawa spójności systemu transferu technologii i komercjalizacji
wiedzy oraz lepsza koordynacja działań poszczególnych grup aktorów systemu, w tym głównie w sektorze nauk i B+R. Oznacza to
ukierunkowanie przedsiębiorczości polskich uczelni na współpracę
z gospodarką nawet kosztem funkcji dydaktycznych. Ośrodki innowacji zaś powinny koncentrować się na usługach z zakresu transferu
technologii i komercjalizacji wiedzy.
4. Udoskonalenie polskiego modelu polityki ochrony własności intelektualnej w jednostkach naukowych.
5. Podejmowane wysiłków na rzecz zmiany negatywnych schematów myślenia w odniesieniu do przedsiębiorczości akademickiej
i komercjalizacji oraz uzyskanie poprawy świadomości roli innowacji w działalności i rozwoju przedsiębiorstw w wyniku wzmocnienia
konkurencji na rynkach, internacjonalizacji, priorytetów wykorzystania funduszy unijnych, prac nad regionalnymi strategiami innowacji, spotkań, szkoleń, akcji medialnych itp. oraz w wyniku wprowadzenia nowoczesnej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
W średniej perspektywie, do 2020 r., głównymi wyzwaniami dla rozwoju
systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce będą:
1. Pozyskanie i dobre wykorzystanie środków finansowych UE i krajowych w kolejnym okresie planistycznym niezbędnych do podejmowania nowatorskich projektów badawczych oraz wdrożeniowych
i komercjalizacji ich wyników oraz do wprowadzenia mechanizmów
wsparcia prowadzących do wydawania środków zgodnie z celami
rozwojowymi gospodarki, zorientowanymi na pomysły, trwałość programów wsparcia, prorynkową orientację i lokalną specyfikę oraz ich
komplementarność, usuwających rozbieżności pomiędzy projektowanymi programami i instrumentami wsparcia a ich implementacją;
dobre przygotowanie kluczowych i pozostałych ogniw systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce, w tym zwłaszcza rządowej i regionalnej administracji do kompetentnej obsługi unijnych procedur konkursowych, instytucji nauki i B+R, ośrodków innowacji.
2. Kontynuacja reform gospodarczych w Polsce ukierunkowanych na
nowoczesną przedsiębiorczość innowacyjną, spójność i integrację
polityki innowacyjnej. Poprawa spójności systemu transferu tech-
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nologii i komercjalizacji wiedzy oraz lepsza koordynacja działań
poszczególnych grup aktorów systemu, w tym głównie w sektorze
nauk i B+R. Oznacza to ukierunkowanie przedsiębiorczości polskich
uczelni na współpracę z gospodarką nawet kosztem funkcji dydaktycznych. Ośrodki innowacji zaś powinny koncentrować się na usługach z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
3. Kształtowanie proinnowacyjnej świadomości społecznej, polityki i gospodarki i ich wpływu na system transferu i komercjalizacji technologii w Polsce, w tym działania podejmowane na rzecz
zmiany negatywnych schematów myślenia w odniesieniu do przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji. Wyzwaniem jest uzyskanie w najbliższych latach zdecydowanej poprawy świadomości
roli innowacji w działalności i rozwoju przedsiębiorstw w wyniku
wzmocnienia konkurencji na rynkach, internacjonalizacji, priorytetów wykorzystania funduszy unijnych, prac nad regionalnymi strategiami innowacji, spotkań, szkoleń, akcji medialnych itp.
4. Zasadnicza poprawa poziomu kapitału społecznego w Polsce – budowanie partnerstwa i współdziałania w poszczególnych sferach systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, w tym na styku
nauki i gospodarki, ale również pomiędzy sferą nauki i techniki
oraz instytucjami wsparcia.
5. Upowszechnianie doświadczeń i wzorców współpracy w zakresie zaawansowanych form współpracy polskich przedsiębiorstw
z ich partnerami zagranicznymi. Stymulowanie umiędzynarodowienia ośrodków innowacji dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie
transferu know-how i technologii i działalności na rynkach międzynarodowych.

Podsumowanie
W systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce przeważają
ilościowo i jakościowo bariery nad siłami motorycznymi. Ta ogólna przewaga barier nad siłami motorycznymi ma miejsce zasadniczo we wszystkich
obszarach tego systemu. Uwidocznia to występowanie istotnych trudności
w funkcjonowaniu i rozwijaniu systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce. Siły motoryczne są ciągle zbyt słabe, aby nadać znaczący
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impuls rozwojowi systemu. Największe wyzwania i napięcia mają miejsce
w obszarze strukturalnym oraz w obszarze świadomościowo-kulturowym.
Stosunkowo mniejsze problemy występują w obszarze kompetencyjnym oraz
systemowym. Z oceny trwałości znaczenia sił motorycznych i barier w systemie, ze transferu i komercjalizacji technologii w Polsce wynika generalnie, że
utrzymują się dotychczasowe wyzwania i napięcia w rozwoju tego systemu,
a więc słaba rola sił motorycznych, przy jednoczesnym utrzymaniu się hamulców do roku 2013. W średniej perspektywie, tj. do roku 2020, przewiduje się
pewien spadek oddziaływania barier, przy generalnym utrzymaniu dotychczasowej słabej roli sił motorycznych.
Warto zauważyć, że utrzymywanie się takich barier, jak: wysoka niestabilność ośrodków innowacji, niski poziomu partnerstwa i współdziałania
w poszczególnych sferach systemu transferu technologii i komercjalizacji
wiedzy, w tym na styku nauki i gospodarki, ale również pomiędzy sferą nauki
i techniki i instytucjami wsparcia, niedostatek doświadczeń i wzorców współpracy w zakresie zaawansowanych form współpracy polskich przedsiębiorstw
z ich partnerami zagranicznymi, niski poziom wiedzy i kompetencji ośrodków innowacji, może oznaczać utrzymywanie się w analizowanym okresie
ciągle niskiego poziomu usług na rzecz innowacji firm z sektora MSP świadczonych przez instytucje innowacyjnego otoczenia biznesu, a w konsekwencji brak skutecznego wsparcia wysiłków innowacyjnych MSP.
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Summary
The article deals with the matter of the functioning of transfer and commercialization of technology system in Poland, their main strengths and tensions in the sector, as well as their endurance in the short and medium run, in the context of satisfying
the innovation needs of small and medium enterprises (SMEs). The assessment of the
functioning of this system shows that barriers exceed the motor forces. Consequently,
the quality of services of institution for SMEs innovation is low. This may last til year
2020 and have a negative influence on SMEs innovation as well as the economy.
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Wprowadzenie
Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga współcześnie innowacji trafiających na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów
i usług. Zdolność do przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie, techniki marketingowe i rozwiązania organizacyjne decyduje o sukcesie rynkowym osób, przedsiębiorstw i całych gospodarek. Wyzwaniem współczesności w perspektywie mikro-, mezo- i makroekonomicznej staje się intensyfikacja mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oraz
zniesienie w środowisku naukowym uprzedzeń do innowacyjności, przedsiębiorczości i działań komercyjnych. Działania w analizowanym obszarze
wymagają nowych modeli organizacyjnych oraz instrumentów i wyspecjalizowanych instytucji wsparcia. Problematyka transferu i komercjalizacji technologii ma szczególne znaczenie strategiczne dla gospodarki polskiej i europejskiej. Mówimy o „europejskim paradoksie”, czyli sytuacji, w której wyniki
badań, publikacje i patenty europejskich naukowców w małym zakresie przekładają się na rynkowe zastosowania w nowych produktach, technologiach
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i usługach. Państwa europejskie stoją przed koniecznością rewizji i restrukturyzacji modelu społeczno-ekonomicznego, w tym redefinicji roli uniwersytetu.
Europejska gospodarka bazuje na starych paradygmatach, w których brakuje rynkowej orientacji działalności naukowo-badawczej. Budowa nowoczesnej gospodarki wiedzy wymaga długookresowych inwestycji w kluczowe technologie
w połączeniu z proaktywnym, inteligentnym podejściem do zakładanych celów.
Problematyka innowacyjności stanowi szczególne wyzwania strategiczne dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Transformowana od 20 lat
gospodarka ciągle nie zawiera sprawnych mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy umożliwiających efektywne wykorzystanie kapitału intelektualnego społeczeństwa. Budowa podstaw gospodarki rynkowej
i uruchomione mechanizmy konkurencji miały automatycznie zaowocować
wzrostem innowacyjności. Mimo że warunki systemowe są zdecydowanie
korzystniejsze niż te sprzed 1989 r., to przebudowa modelu ekonomicznospołecznego nie przyniosła zasadniczego przełomu w zakresie wykorzystania
krajowych zasobów wiedzy i technologii. Otwarcie i liberalizacja kontaktów
zagranicznych spowodowały rozwój kontaktów gospodarczych i inwestycji
bezpośrednich, które umożliwiły napływ nowej wiedzy technicznej i organizacyjnej. Przystąpienie do UE tworzy jakościowo nowe warunki, nie można
jednak budować przewag konkurencyjnych na taniej sile roboczej, emigracji wykształconych zasobów pracy czy fragmentarycznych korzyściach wynikających z nadrabiania zaległości (efekty imitacyjne). Polska pozostaje ciągle krajem peryferyjnym technologicznie, którego wkład w globalny sektor
nauki, badań i technologii jest znikomy.
W prezentowanym artykule zawarte zostały propozycje działań, na poziomie makroekonomicznym, niezbędnych w polskich warunkach do dynamizacji
procesów innowacyjnych, które zostały wypracowane przez Zespół Ekspercki
w ramach inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonych prac
dokonano analizy i oceny siły oddziaływania 142 cech (44 siły motoryczne
i 98 barier) determinujących tworzenie gospodarki wiedzy w Polsce. Na tej
podstawie wypracowanych zostało 96 propozycji działań i instrumentów
w zakresie: systemowo-strukturalnym, regulacyjnym, instytucjonalnym
i organizacyjnym, świadomości i kultury innowacji oraz kompetencji kadr dla
innowacyjnej gospodarki1.
K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), rekomendacje zmian w polskim systemie transferu
technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010, s. 7-151.
1
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pojęcie i elementy składowe systemu transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy

W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (STTiKW), obejmujący podmioty i mechanizmy umożliwiające przekształcanie wiedzy w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketingowe. To specyficzny „krwiobieg”
gospodarki opartej na wiedzy, na który składają się2:
1. Innowatorzy (innowacyjni przedsiębiorcy, małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa)3, przekształcający wiedzę, idee i pomysły
w nowe rynkowe produkty, technologie i usługi.
2. Instytucje sfery nauki i badań (instytuty naukowe, szkoły wyższe,
instytuty i centra badawcze, działy rozwojowe przedsiębiorstw,
samodzielne laboratoria), tworzące podstawy nowej wiedzy i kreujące podaż pomysłów, idei, rozwiązań technologicznych, organizacyjnych.
3. Ośrodki innowacji (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, preinkubatory, akademickie inkubatory), wspierające procesy innowacyjne poprzez różnego typu formy pomocy
i usługi proinnowacyjne.
4. Wyspecjalizowane fundusze finansowania innowacji (fundusze
kapitału zalążkowego, venture capital, anioły biznesu), oferujące
specjalne narzędzia finansowania ryzyka wynikającego ze specyfiki
procesów innowacyjnych.
5. Rynkowi dostawcy usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oferujący na komercyjnych zasadach pomoc w realizacji procesów transferu i komercjalizacji technologii.

Tamże, 13-17.
Duże przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe są ważnym katalizatorem współczesnego postępu technologicznego. Rządzą się one jednak własnymi prawami i w dużej mierze są samowystarczalne w realizacji swoich strategii rozwojowych. Współcześnie podkreśla
się siłę komplementarnej symbiozy dużych i małych przedsiębiorstw w procesach innowacyjnych, która owocuje różnego typu formami współpracy i partnerstwa. Duże firmy też coraz chętniej korzystają z wiedzy publicznych instytucji naukowo-badawczych, jak i rozwiązań
powstałych w małych, innowacyjnych przedsiębiorstwach. Formalnie pozostają jednak w luźnych powiązaniach z STTiKW.
2
3
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Głównym aktorem STTiKW jest innowacyjny przedsiębiorca (innowator)
podejmujący działania na rzecz rynkowej weryfikacji nowych pomysłów, idei,
rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych w istniejącym
lub tworzonym do tego celu przedsiębiorstwie. Każdy podmiot gospodarczy
posiada określoną zdolność innowacyjną (wewnętrzną i zewnętrzną), determinującą działania rozwojowe i modernizacyjne. Luka między zdolnością innowacyjną a zamierzeniami przedsiębiorstwa jest uważana za istotną przyczynę
korzystania przez przedsiębiorstwo z usług proinnowacyjnych, oferowanych
zarówno przez instytucje wsparcia, jak i komercyjnych oferentów. Potrzeby
przedsiębiorstw mogą zaistnieć w różnych fazach procesu innowacyjnego,
tj. na etapie tworzenia pomysłu, jego ewaluacji i komercjalizacji, oraz w ramach
różnych problemów związanych z samą realizacją innowacji.
W ramach STTiKW konstruowany jest cały kompleks działań, instytucji
i usług w dynamiczną platformę współpracy podmiotów generujących popyt
i podaż na wiedzę oraz nowe pomysły biznesowe. Jednocześnie poszukiwanie sposobów zaspokojenia potrzeb rozwojowych innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie nowych rozwiązań (wiedza, technologie, pomysły) oraz
kreowanie dynamiki rozwojowej gospodarki wymaga właściwych warunków systemowych, sprzyjającej polityki i programów wsparcia. Kluczowym
kołem napędowym systemu są usługi proinnowacyjne, obejmujące wyspecjalizowane formy pomocy, aktywizującej działania innowacyjne w biznesie. Inteligentnie zaprogramowana pomoc umożliwia innowacyjnym przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom efektywniej i skuteczniej zarządzać rozwojem nowych usług, produktów, technologii, modeli marketingowych i rozwiązań organizacyjnych. Różne formy usług proinnowacyjnych powinny stymulować absorpcję innowacji w przedsiębiorstwach w wyniku:
– poprawy dostępu do informacji naukowej, inicjowania kontaktów
nauka – biznes;
– rozpoznania cech innowacyjnych produktu, technologii;
– ochrony prawnej dóbr niematerialnych wykreowanych przez przedsiębiorcę;
– wypracowania strategii rozwijania i wdrażania technologii i wiedzy;
– pozycjonowania technologii lub/i nowych cech produktu;
– redukcji ryzyka rozwoju lub wdrażania technologii;
– określenia rynku, jego rozmiarów, potencjału i chłonności;
– tworzenia sieci współpracy, interakcji, kooperacji i wymiany doświadczeń;
– zapewnienia finansowania absorpcji i dyfuzji innowacji.
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U podstaw innowacji leży wiedza użytkowa (innowacyjne pomysły),
a jej pozyskanie jest warunkiem koniecznym do realizacji działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Źródła innowacji można podzielić na wewnętrzne
(własne), zewnętrzne (obce) i mieszane. Do źródeł własnych zalicza się
opracowania generowane wewnątrz firmy, kreatywność i pomysłowość pracowników. Dla innowacyjnej firmy ich głównym walorem jest wyłączność
posiadanych rozwiązań, a wadą duża niepewność efektów, długi czas realizacji i wysokie koszty. Obca myśl techniczna to najprostszy sposób pozyskiwania nowych rozwiązań, skuteczny i mało ryzykowny, choć może
spowodować uzależnienie od dostawców techniki. Zazwyczaj doprowadza
także do absorbowania rozwiązań o niższym poziomie innowacyjności, niejednokrotnie wtórnych.
Jednocześnie każda z firm (lub ich wyodrębnionych grup) ma własne,
specyficzne zachowania innowacyjne – od prostych imitacji do innowacji
radykalnych; od stosunkowo wyizolowanej działalności innowacyjnej do bardzo skomplikowanych powiązań z innymi podmiotami. Rzutuje to na rolę,
jaką odgrywają poszczególne firmy lub ich grupy w gospodarce i technice, na
ich atrakcyjność jako partnerów w procesie innowacyjnym, na ocenę ich znaczenia w perspektywie globalnie pojmowanej gospodarki. Zapotrzebowanie
przedsiębiorstw na różnego rodzaju usługi (techniczne, doradcze, finansowe
itp.) i kontakty z otoczeniem (inne firmy, jednostki sektora B+R, instytucje
wsparcia) jest znacząco różne, w zależności od charakterystyki sektora, w którym operują firmy, skali działalności, specyfiki środowiska, w którym są zlokalizowane i w którym działają, technologii (tworzonych i eksploatowanych)
oraz ogólnej strategii i zdolności firm do korzystania z efektów zewnętrznych.
Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji, podobnie jak
polityka wsparcia firm, staje wobec ogromnej różnorodności zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw.
Na omawiany obszar aktywności duży wpływ ma polityka gospodarcza (głównie naukowo-badawcza, innowacyjna, edukacyjna, przedsiębiorczości i wobec MSP) oraz instytucje centralne tworzące systemowe warunki
i programy pomocy. Horyzontalnie realizowana polityka innowacyjna państwa jest ważnym czynnikiem sprzyjającym sprawnemu przebiegowi procesów innowacyjnych w gospodarce. W kompleksowym ujęciu na poziomie
makroekonomicznym kształtowane są struktury instytucjonalne Krajowego
Systemu Innowacji. Podejście systemowe w nowym świetle konstytuuje politykę innowacyjną, przesuwając punkt ciężkości w kierunku wzajemnych rela-
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cji pomiędzy instytucjami oraz interakcji w procesie tworzenia i komercjalizacji wiedzy. Prezentowane podejście pozwala na lepsze rozpoznanie znaczenia uwarunkowań, regulacji prawnych i pozostałych elementów polityki państwa wpływających na procesy innowacyjne w szerokim kontekście funkcjonowania rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Jednocześnie
duży nacisk jest położony na zagadnienia monitoringu i doskonalenia stosowanych instrumentów wsparcia4.

Rys. 1. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
Źródło: K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), system transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, PARP,
Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010, s. 11

Współcześnie obserwujemy wzrost znaczenia regionalnego oddziaływania na procesy innowacyjne. W gospodarce opartej na wiedzy region jawi
się jako jedna z najistotniejszych płaszczyzn stymulujących innowacyjną
przedsiębiorczość. Współczesna dynamika gospodarcza opiera się na budoS. Metcalfe, the economic foundations of technology Policy: equilibrium and
evolutionary Perspectives [w:] P. Stoneman (red.), handbook of the economics of innovation
and technical change, Blackwell, London 1995, s. 409-512.
4
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wie zdolności konkurencyjnych poprzez bardziej produktywne wykorzystanie
endogenicznych zasobów dostępnych w danej przestrzeni (localized spatial
growth). W tych warunkach regiony stają się jedną z najistotniejszych płaszczyzn sprzyjających procesom kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji oraz
stymulujących innowacyjną przedsiębiorczość. Budowa nowoczesnej gospodarki bazuje na zdolnościach innowacyjnych, które zależą nie tylko od przedsiębiorstwa, lecz w coraz większym zakresie od sieciowo zorganizowanej
kooperacji o cechach systemów regionalnych z udziałem administracji, nauki
i biznesu. Efektywność procesów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wymaga partnerstwa i zaufania składających się na środowisko innowacji
i przedsiębiorczości generujące zachowanie równowagi między współpracą
i konkurencją. Środowisko innowacyjne jest specyficznym inkubatorem innowacji, w którym interakcje między podmiotami gospodarczymi rozwijane są
poprzez uczenie się w trakcie wielostronnych transakcji, generujących efekty
zewnętrzne stymulujące innowacyjność. Przedsiębiorstwa przekraczają ograniczenia wynikające ze zwykłej konkurencji i zaczynają we współpracy
z pozostałymi partnerami systemu TTiKW rozważać problemy technologiczne, uczą się nawzajem i poszukują wspólnych rozwiązań5.
Dynamikę procesów innowacyjnych w odniesieniu do nowo powstających
i małych firm w szczególny sposób utrudniają ograniczenia finansowe („luka
finansowa”). Na rynku finansowym brak jest instrumentów zasilania kapitałowego dobrych projektów na początkowych etapach rozwoju (near market), gdy
wychodzą z fazy badań finansowanych ze środków publicznych, a jeszcze nie
osiągnęły etapu komercyjnego. Rozmiar luki finansowej jest relatywnie mały
na rynkach, na których występuje wysoka aktywność inwestorów ryzyka (venture capital), przy czym szczególną rolę w tym zakresie odgrywają sieci aniołów biznesu (business angels) oraz wspierane z funduszy publicznych fundusze kapitału zalążkowego (seed fund), a także granty ze środków publicznych.
Otoczenie sektorowo-instytucjonalne procesu transferu i komercjalizacji obejmuje potencjalnych partnerów przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji, do których należą: inne firmy (kooperanci, dostawcy, konkurenci,
główni użytkownicy), sektor B+R, ośrodki innowacji, instytucje finansowe
oraz publiczne podmioty tworzące programy wsparcia (instytucje rządowe
i samorządowe). Jeśli przedsiębiorstwo buduje swą zdolność innowacyjną
przy wykorzystaniu zewnętrznego wsparcia i współpracy z otoczeniem,
K.B. Matusiak, rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom–Łódź 2006, s. 77-91.
5
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potrzeby w takich okolicznościach dotyczą zarówno samej budowy zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa, jak i kreowania innowacyjnych rozwiązań poza nim. Użyteczność partnerów przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji może być mierzona skalą i intensywnością świadczonych przez nie usług
w zakresie transferu technologii i wiedzy, doradztwa, szkoleń, promocji itp.
Wiedza współcześnie bardzo szybko się starzeje, podlega rozpowszechnieniu i imitacji. W tych warunkach osiąganie przewagi konkurencyjnej
wymaga unikatowych zasobów wiedzy oraz warunków do ich ciągłego doskonalenia. Stawia to jakościowo nowe wyzwania przed strukturami organizacyjnymi. W praktyce oznacza konieczność zerwania z tradycyjnymi modelami hierarchicznych i zbiurokratyzowanych organizacji na rzecz struktur sieciowych. Organizacje sieciowe charakteryzują się wielofunkcyjnymi powiązaniami z otoczeniem na zasadach współpracy, podwykonawstwa czy sojuszy strategicznych. Z reguły im bogatsza, bardziej skomplikowana i rozbudowana sieć zewnętrznych powiązań, tym większa jest szansa na zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Podmioty zdolne do rozwoju zasobów wiedzy i przekształcania ich w innowacje odgrywają w sieciach dominującą rolę.
Organizacje oparte na wiedzy wymagają określonego otoczenia, pozwalającego
na rozwój efektywnych sieci współpracy, oraz zwiększenia skuteczności procesu innowacyjnego. Duże znaczenie ma tu rozłożenie ryzyka pomiędzy wiele
podmiotów uczestniczących w procesie. W rezultacie firmy poszukują pomysłów i technologii również poza własną firmą i podejmują współpracę z jednostkami naukowymi, poddostawcami, użytkownikami końcowymi, a także konkurentami dla osiągnięcia sukcesu rynkowego. Z drugiej strony firmy sprzedają
również innym podmiotom licencje na technologie będące ich własnością, ale
nie mieszczące się w strategii rozwoju firmy. W rezultacie mamy do czynienia
z otwartym procesem innowacyjnym (open innovation), w którym głównym
wyznacznikiem jest tworzenie wartości dodanej, minimalizacja czasu niezbędnego do wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz ograniczenie ryzyka
z tym związanego; mniejsze znaczenie ma chronienie procesu innowacyjnego
przed konkurencją.
Współcześnie obserwujemy relatywnie dużą dostępność rozwiązań technicznych, wręcz mówimy o nasyceniu gospodarki i społeczeństwa nowymi
technologiami. Szansą dla działań innowacyjnych staje się rozpoznanie i dopasowanie dysponowanej wiedzy do potrzeb określonych jednostek, grup, regionów i społeczności. Kreatywność w tym wymiarze oznacza wzbogacanie technologii przez specjalistów z takich dziedzin, jak: psychologia, socjologia, kul-
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turoznawstwo i odnajdywanie nowych obszarów zastosowań. Powyższe podejście niesie szereg implikacji, głównie w sferze edukacyjnej. Ważnym elementem
działań innowacyjnych staje się kreatywność, która z kolei przesuwa nacisk ze
ścisłej edukacji zawodowej w kierunku rozwoju ogólnych umiejętności i kompetencji zawodowych. Konkurencja w innowacyjnej gospodarce wymusza elastyczność, ciągłe uczenie się, rozwój umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej i zespołowej pracy projektowej oraz sprawne władanie wszystkimi
zdobyczami technik zarządzania informacją6.

2.

główne siły motoryczne sTTiKW

W ramach prac eksperckich zdefiniowano – siły motoryczne cechy
o pozytywnym oddziaływaniu na procesy transferu i komercjalizacji w Polsce.
Zestawienie obejmuje 44 cechy, które należy traktować w wymiarze szans
i nowych możliwości generujących podstawy gospodarki wiedzy. Wszystkie
propozycje ujęte zostały zgodnie z przyjętą metodologią w cztery grupy:
– strukturalne – obiektywne zmiany w otoczeniu, nowe struktury
i instytucje tworzące podstawy gospodarki wiedzy;
– systemowe – cechy wynikające z obowiązujących w kraju regulacji
prawnych i przepisów oraz realizowanych polityk w dziedzinie wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości;
– świadomościowo-kulturowe – upowszechnienie wiedzy o procesach
oraz ich zrozumienie i akceptacja;
– kompetencyjne – opisujące umiejętności i skuteczność działania
uczestników sytemu w zakresie realizacji procesów innowacyjnych
i zarządzania nimi.
Z analizy opinii eksperckich wynika, że siły motoryczne odgrywają co najwyżej umiarkowaną rolę w stymulowaniu rozwoju STTiKW. Stosunkowo najlepsza sytuacja ma miejsce w obszarze czynników o charakterze kompetencyjnym – średnia ocen w skali pięciopunktowej wyniosła 3,33 pkt. Stosunkowo
dobrze na tym tle ocenione zostały także czynniki o charakterze strukturalnym,
które uzyskały ocenę średnią wynoszącą 3,23 pkt oraz systemowym (3,18 pkt).
Najsłabsze oceny odnotowano w przypadku czynników o charakterze świadoK.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy.
rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010, s. 70-76.
6
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mościowo-kulturowym – średnia ocena była bardzo niska i wyniosła tylko 3,09
pkt. W tym ostatnim przypadku widać wyraźnie, jak duże zaległości występują
w obszarze kształtowania świadomości społecznej, polityki i gospodarki oraz ich
wpływu na polski STTiKW. Jako główne siły motoryczne systemu wskazano7:
1. Fundusze europejskie w ramach okresów programowania 20042006 i 2007-2013 tworzą nowe możliwości finansowania przedsięwzięć prorozwojowych w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości
i wsparcia nowych przedsiębiorstw; działań innowacyjnych i transferu technologii w MSP; odnowienia infrastruktury i wyposażenia instytucji naukowo-badawczych; rozwoju ośrodków innowacji
i oferty usług proinnowacyjnych; edukacji, szkoleń i doskonalenia
kadr; zarządzania własnością intelektualną (4,24 pkt).
2. Zmiany systemowe, prywatyzacja, eksplozja prywatnej przedsiębiorczości, napływ inwestycji zagranicznych, a przede wszystkim
przystąpienie Polski do EU i otwarcie rynków europejskich zwiększyły presję konkurencyjną w polskiej gospodarce, istotnie zmieniając warunki funkcjonowania biznesu (4,1 pkt).
3. Ekstensywne możliwości zanikają wraz z rozwojem kraju, co wymaga
przestawiania biznesu na nowe czynniki wzrostu, bazujące na najnowszej myśli technologicznej, wzroście wydatków na know-how
oraz rozwoju zasobów ludzkich. Rozwój gospodarki dotkniętej głęboką luką technologiczną bazuje często na adaptacji i wykorzystywaniu technologii dużo wcześniej sprawdzonych w krajach wyżej rozwiniętych (tzw. renta zacofania). To znaczy, że innowacyjność w gospodarce polskiej nie musi oznaczać jedynie masowego rozwoju produktów i technologii nieznanych na świecie. Co więcej, taki rozwój może
prowadzić do istotnego zwiększenia produktywności przy relatywnie
niższych nakładach. W wymianie międzynarodowej możemy ciągle
wykorzystywać inne przewagi konkurencyjne, np.: tanią siłę roboczą,
dostępność zasobów czy produkcję poza normami ekologicznymi.
Tego typu możliwości zanikają wraz z rozwojem kraju, co wymaga
przestawiania struktur gospodarczych na uruchomienie nowych czynników wzrostu. Polska gospodarka stoi obecnie przed tym wyzwaniem, a aktualne pozostaje pytanie o zdolność do przestawienia się na
innowacyjność i absorpcję najnowszej wiedzy (4,0 pkt).
7
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4. Nowy okres programowania Unii Europejskiej (2014-2020), zgodnie z planami Komisji Europejskiej, powinien przynieść dużą koncentrację środków finansowych na badania naukowe, rozwój innowacyjności, transfer technologii i komercjalizację wiedzy. Wzorem
lat poprzednich, może to skutecznie zmotywować podmioty działające w tych sferach do intensyfikacji działań i aktywności (3,95 pkt).
5. Umiędzynarodowienie działalności ośrodków innowacji i udział
w projektach międzynarodowych zwiększają wiedzę o modelach,
procesach i strategiach związanych z transferem know-how i technologii, budują umiejętności poruszania się na rynkach międzynarodowych. Buduje to również umiejętność poruszania się na rynkach międzynarodowych, które w wielu przypadkach są odbiorcami
nowych produktów i technologii, oraz kształtuje doświadczenie niezbędne we współpracy w ramach formalnych lub nieformalnych
relacji między podmiotami naukowymi, gospodarczymi i administracji publicznej (3,81 pkt).
6. Następuje stopniowy wzrost doświadczenia i kompetencji menedżerów i właścicieli polskich przedsiębiorstw w zakresie polityki
kształtowania nowego produktu, marketingu, zarządzania finansami
i zarządzania wiedzą (3,76 pkt).

3.

główne bariery sTTiKW

Zgodnie z przyjętą metodologią prac bariery STTiKW zdefiniowano
jako ograniczenia i cechy przeszkadzające w efektywnym funkcjonowaniu sytemu, a w konsekwencji blokujące współpracę instytucji naukowych
z przedsiębiorstwami i szeroko rozumianą innowacyjną przedsiębiorczość.
Listę 98 cech analogicznie jak siły motoryczne podzielono na cztery grupy
– strukturalne, systemowe, świadomościowo-kulturowe i kompetencyjne.
Z analizy opinii eksperckich dotyczących znaczenia barier wynika, że stanowią one zauważalne przeszkody we wszystkich obszarach STTiKW.
Stosunkowo najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w obszarze barier o charakterze strukturalnym – średnia ocen wyniosła w tym przypadku 3,73 pkt. Jest to
ocena kształtująca się powyżej średniej w skali pięciopunktowej. Oznacza to,
że bariery strukturalne są znaczącą przeszkodą w funkcjonowaniu i rozwoju
polskiego systemu transferu oraz komercjalizacji technologii. Umiarkowane
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i zarazem zbliżone oceny uzyskały bariery w pozostałych obszarach systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce, tj. bariery o charakterze świadomościowo-kulturowym (3,57 pkt), bariery o charakterze kompetencyjnym (3,55 pkt) oraz bariery o charakterze systemowym (3,54 pkt). Jako
główne bariery STTiKW wskazano8:
1. Nadmierna formalizacja, biurokratyzacja i administracyjna „proceduralizacja” mechanizmów wsparcia, prowadząca do wydawania środków zgodnie z procedurami, a nie do osiągania celów rozwojowych. W konsekwencji prowadzi to do ich niskiej efektywności, wywołanej zbyt ciasnymi, narzuconymi formułami administracyjnymi. Następuje unikanie innowacyjnych i ryzykownych przedsięwzięć prorozwojowych na rzecz bezpiecznych i standardowych
działań. Próby daleko idącej formalizacji praktyki innowacji prowadzą do rutyny, co jest sprzeczne z jej ideą. Instytucje wskazują,
że skomplikowane kwestie administracyjne zajmują do 90% czasu
kosztem działań merytorycznych. Znika cel działania na rzecz podpisów, zestawień, rozliczeń itp. (4,43 pkt).
2. Niski poziom konsolidacji systemu TTiKW. Poszczególne ogniwa
systemu – przedsiębiorstwa, administracja publiczna, instytucje B+R, ośrodki innowacji – działają w izolacji, niewiele wiedzą
nawzajem o swojej ofercie i potrzebach pozostałych członków systemu. Brak koordynacji, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
prowadzi do rozdrobnienia i fragmentaryzacji oferty oraz niejednokrotnie dublowania działań (4,24 pkt).
3. Brak uczelnianych regulaminów i wzorów umów w zakresie: przekazywania praw własności intelektualnej (IP), prowadzenia działalności
usługowej i kontraktów badawczych, podziału zysków z komercjalizacji itp. Małe zainteresowanie problematyką, a w konsekwencji brak
kompetentnej obsługi prawnej w tym zakresie. Jednocześnie każdorazowe podejmowanie decyzji przez organa kolegialne uczelni o dysponowaniu własnością intelektualną uczelni w przypadku aportu, istotnie
utrudnia i spowalnia proces komercjalizacji IP (4,2 pkt).
4. Niski poziom zaufania społecznego oraz brak realnego partnerstwa
we wzajemnych stosunkach tworzą bariery dla współpracy i podejmowania obopólnie korzystnych przedsięwzięć, tak w sferze gospodarczej, jak i w relacjach nauka - gospodarka. Z tym wiąże się gene8
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ralnie nikłe zainteresowanie przedsiębiorców kooperacyjnymi formami działania gospodarczego i poszukiwania maksymalnie dużych
korzyści z takiej współpracy, co nie musi eliminować walki konkurencyjnej. To z kolei ogranicza wdrożenie na większą skalę rozwiązań o charakterze sieciowym, tworzenie klastrów itp. (4,19 pkt).
W ośrodkach innowacji ma miejsce wysoka rotacja kadr, niski poziom
praktycznej wiedzy o biznesie, jak i brak autentycznych doświadczeń biznesowych znacznej części pracowników i współpracowników.
Wskazać należy przede wszystkim: niski poziom wiedzy o rynku inwestycyjnym i jego mechanizmach, jak i powiązań z funduszami kapitału
zalążkowego, sieciami aniołów biznesu oraz ograniczone kompetencje
personelu centrów transferu technologii (CTT) do budowy i promocji
oferty współpracy uczelni z jednostkami zewnętrznymi (4,19 pkt).
Boom edukacyjny spowodował, że przedsiębiorczość polskich uczelni
skierowana jest na rozwój płatnych usług dydaktycznych, a pozostałe
podstawowe zadania szkoły wyższej (badania naukowe, współpraca
z gospodarką, transfer i komercjalizacja wiedzy) schodzą na drugi
plan. Dynamiczne zwiększenie liczby studentów na płatnych studiach
zaocznych, wieczorowych i podyplomowych stworzyło możliwości
dodatkowego zarobkowania dla kadry akademickiej oraz „podreperowania” uczelnianych budżetów. W tych warunkach przedsiębiorczość
polskich uczelni skierowana jest na rozwój płatnych usług dydaktycznych (uczelnia – „kombinat dydaktyczny”) (4,19 pkt).
Występuje rozbieżność pomiędzy projektowanymi programami
i instrumentami wsparcia a ich implementacją. Wstępne założenia,
oparte na wcześniejszych zagranicznych i krajowych doświadczeniach, gruntownie zmieniają sposób oddziaływania w wyniku przekładania na wymiar realizacyjny. Następuje to w wyniku drobnych
zmian w konstrukcji, wypaczających pierwotny zamysł (4,14 pkt).
Zmiany systemowe ciągle w zbyt małym stopniu dotykają sfery
nauki i sektora B+R. Uczelnie i instytuty badawcze w niewielkim
zakresie zostały poddane rygorom rynkowym, a przekształceniu uległo gospodarcze otoczenie sektora. Polski system nauki i techniki
zachował zasadnicze podstawy prawne, strukturę organizacyjną oraz
większość cech strukturalnych z lat 70. i 80. XX w. Cechy strukturalne hamują procesy adaptacyjne zaplecza badawczo-rozwojowego
do warunków rynkowych (4,14 pkt).
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9. Brak koncepcji kompleksowej polityki innowacyjnej, spójnej
z poszczególnymi politykami sektorowymi (przemysłową, rolną,
zatrudnienia itd.). Ta sytuacja powoduje brak koordynacji i wyznaczania kierunków strategicznych rozwoju technologicznego,
restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Myślenia strategicznego nie odnajdujemy w ramach transformacji systemowej. Procesy
prywatyzacji i restrukturyzacji praktycznie nie zakładały przyszłej
konkurencyjności przedsiębiorstw, lecz eksponowały bezpieczeństwo socjalne i maksymalizację dochodów budżetowych. Ciągle
dominuje utrwalony przez lata sektorowy podział gospodarki oraz
sektorowe podejście w realizacji polityki. Efektywność wsparcia
innowacyjnej przedsiębiorczości wymaga podejścia horyzontalnego,
które nie przebija się przez układ zarządzania programami wsparcia
oraz nacisk branżowych grup interesu (4,1 pkt).
10. W obecnych warunkach organizacyjnych, prawnych i finansowych
działające ośrodki innowacji nie mają większych szans na prowadzenie bardziej efektywnych działań nastawionych na transfer technologii i komercjalizację wiedzy. W praktyce „rozdrabniają się”,
świadcząc standardowe usługi, takie jak szkolenia, pisanie i nadzorowanie wniosków, przygotowywanie konferencji itp. (4,1 pkt).

4.

Wybrane rekomendacje zmian systemowych

4.1. podstawy kompleksowej polityki innowacyjnej
Postindustrialna gospodarka wiedzy determinuje powstawanie nowych
form naukochłonnych produktów i usług oraz konieczność restrukturyzacji przedsiębiorstw i całych sektorów gospodarki. Małe, innowacyjne firmy
dynamizują omawiany proces transformacji. Wyzwaniem dla polityki staje się
integracja i osiągnięcie spójności celów oraz działań w odniesieniu do innowacji i przedsiębiorczości. Wspólnym mianownikiem jest wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości (nowe przedsiębiorstwa innowacyjne, spin-offs,
przedsiębiorczość akademicka itp.), rozwoju klastrów oraz współpracy firm
z uczelniami wyższymi. Zakres i skala integracji polityki innowacyjnej z polityką przedsiębiorczości i polityką wsparcia sektora MSP związane są ze stopniem rozwoju gospodarczego i rolą innowacji w określonej gospodarce. Wymóg
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rosnącej spójności i integracji działań w dziedzinie innowacji, przedsiębiorczości i MSP jest szczególnie podnoszony w gospodarce krajów wysokorozwiniętych, w których motorem rozwoju są innowacje (innovation-driven stage).
W gospodarce krajów słabiej rozwiniętych, zorientowanych na wzrost poprzez
wydajność (effciency-driven stage), warunkiem niezbędnym do dalszego rozwoju, tj. przejścia do fazy rozwoju poprzez innowacje, jest przede wszystkim stworzenie środowiskowych i instytucjonalnych stymulatorów sprzyjających innowacyjnej przedsiębiorczości. W tej ostatniej grupie krajów (do których należy także Polska) wsparcie przedsiębiorczości i MSP powinno zmierzać do budowy zdolności przedsiębiorczych, m.in. poprzez edukację, szkolenia i promocję postaw przedsiębiorczych, ułatwienie dostępu do źródeł finansowania ryzyka, zachęty do absorpcji wiedzy i transferu technologii. Nowoczesna
polityka innowacyjna zgodnie ze Strategią Innowacji OECD eksponuje m.in.:
– potrzebę przełamywania barier i luki komunikacyjnej między nauką
a biznesem, łączenia transferu technologii z tworzeniem nowych
przedsiębiorstw;
– nacisk na promocję kreatywności, szeroko pojętych innowacji i dyfuzji technologii oraz potrzebę zdobywania społecznej akceptacji dla
zmian innowacyjnych i „twórczej destrukcji”;
– sieciowe ujęcie procesu innowacyjnego z udziałem wielu współzależnych aktorów, rosnącą rolę środowiska innowacyjnego i perspektywy
regionalnej;
– priorytety dla „miękkiego” wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych,
które obejmuje usługi proinnowacyjne, szkoleniowe, informacyjne
i promocyjne;
– internacjonalizację i globalną perspektywę nauki, transferu technologii i biznesu.
Analiza przeprowadzona w polskich warunkach wskazuje na potrzebę
następujących działań:
1. Programowanie wykorzystania funduszy publicznych, w tym środków unijnych, powinno być poprzedzone precyzyjnym określeniem
celów rozwojowych kraju. Składane aplikacje powinny wpisywać się
w ustalone priorytety prowadzące do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku globalnym, a nie wyłącznie rozwiązywać problemy aplikujących wnioskodawców, spełniając jedynie formalne oczekiwania gestora środków.
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Niezbędna jest koncentracja środków oraz konsekwencja w realizacji
horyzontalnych celów prorozwojowych. Należy:
– Zwiększyć spójność mechanizmów planowania na poziomie
regionów, gmin i instytucji publicznych z celami strategicznymi
rozwoju kraju i UE.
– Rozwinąć zdolność administracji publicznej wszystkich szczebli
do kreowania, we współpracy z partnerami społecznymi i prywatnymi, przedsięwzięć prorozwojowych szczególnie ważnych dla
rozwoju kraju i regionu, których nie można wypracować w zwykłych procedurach konkursowych (tzw. sprawcza siła państwa).
– Usprawnić procedury konkursowe pod kątem zwiększenia spójności wydatkowania funduszy z celami rozwoju kraju i regionów
zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych.
– Zwiększyć kompetencje i wiedzę zespołów oceniających w zakresie oceny aplikacji pod kątem zbieżności z celami strategicznymi
i prorozwojowym charakterem interwencji publicznej.
– Wypracować procedurę szybkiej weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (zadanie może być delegowane do innej instytucji publicznej lub prywatnej o właściwych kompetencjach) akceptowanych w procedurach konkursowych projektów z celami strategicznymi oraz kompetencji zespołów ocenianych w tym zakresie.
2. Zwiększenie nakładów na B+R ze środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym szczególnie pochodzących od przedsiębiorców.
Strategia Lizbońska, a obecnie Europa 2020 wskazują od lat na pożądane 3% wydatków na B+R w relacji do PKB, a rządowy raport
Polska 2030 deklaruje podniesienie nakładów do 4% (przy obecnym 0,68% PKB). Niestety, ciągle pozostaje to w sferze deklaracji.
Poważne traktowanie budowy gospodarki wiedzy przez sfery polityczne wymaga wreszcie podjęcia decyzji, tym bardziej że obserwujemy procesy zachodzące w USA czy Chinach i dalsze „udawanie”
i brak decyzji w tym zakresie są zagrożeniem dla gospodarki Polskiej
i europejskiej. Niezbędne są:
– Działania lobbingowe w sferze elit politycznych (budowa koalicji na rzecz innowacyjnej i konkurencyjnej Polski) oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa o niezbędności przesunięcia wydatków socjalnych na te o charakterze prorozwojowym.
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Zwiększenie nakładów musi iść w parze ze zmianami instytucjonalnymi w sferze nauki oraz z mechanizmami jej finansowania.
– W sferze gospodarczej – powiązanie wydatków publicznych ze
współfinansowaniem przez przedsiębiorstwa oraz przesuwanie dofinansowania z zakupu środków trwałych na finansowanie
badań i prac rozwojowych.
– Modyfikacja metody gromadzenia danych statystycznych dotyczących innowacji i gospodarki wiedzy przez Główny Urząd
Statystyczny zgodnie ze standardami OECD. Duże wątpliwości budzi obecny system monitoringu innowacyjności przedsiębiorstw prowadzony przez GUS. W obecnej formie nie ujmuje on
wielu aspektów aktywności innowacyjnej firm (pełen obowiązek
statystyczny dotyczy firm powyżej 50 pracowników, a stosowane
formularze w małym zakresie dotykają sfery innowacji organizacyjnych, marketingowych).
3. Przesuwanie pomocy publicznej z ustabilizowanych, rynkowo dojrzałych firm i branż (o niskim potencjale wzrostu) na rzecz procesów
założycielskich młodych innowacyjnych przedsiębiorstw o dużej
dynamice wzrostu (przedsiębiorczość ambitna) oraz rozwoju instrumentów komercjalizacji nowych technologii. Należy uznać, że preferowanym obszarem oddziaływania jest przedsiębiorczość: technologiczna, w sektorze nowoczesnych usług, w tym przemysły
kreatywne, i akademicka, dynamizująca zmiany w sektorze nauki
i badań (tzw. otwarcie „silosów” wiedzy) oraz zwiększająca możliwości komercyjnego wykorzystywania rozwijanych zasobów wiedzy. Wymaga to inteligentnej konstrukcji programów wsparcia
i dobrze przygotowanych kadr oceniających wnioski, zdolnych do
oceny innowacyjnego charakteru wniosków.
4. Rozwój instrumentów kreujących rynki na nowe technologie
i usługi. Zamówienia publiczne są potężnym instrumentem tworzącym popyt na dobra i usługi corocznie na poziomie dziesiątek miliardów złotych. Ten skomplikowany obszar interwencji publicznej może
generować popyt na nowe pomysły i stymulować poszukiwania na
styku nauki i gospodarki. Zakupy publiczne związane z wyposażeniem armii, policji, instytucji publicznych (szkoły, szpitale itp.) nie
mogą opierać się tylko na regule najniższej ceny. Wdrożenie postu-
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lowanych mechanizmów wymaga: przygotowania podstaw prawnych i proceduralnych dla proinnowacyjnych zamówień publicznych (zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych), testowania
i zakupu nowych rozwiązań i systemów technologicznych, obowiązku realizacji części zamówień w sektorze MSP, promocji idei
i nowego, inteligentnego podejścia wśród służb publicznych przygotowujących zamówienia publiczne. Obecna praktyka z reguły
jest w większości punktów odwrotna – najniższa cena, nie eksperymentować, kupować tradycyjne, dawno sprawdzone rozwiązania,
nawet jeśli są przestarzałe. Przy dużych projektach infrastrukturalnych należy zbudować ścieżkę testowania nowatorskich rozwiązań
w wymiarze światowym (np. opłaty za autostrady), pozwalających
lepiej i taniej wykorzystać najnowszą wiedzę, a przy okazji wypromować technologiczne rozwiązania i firmy. Działania wymagają
koordynacji realizowanych przedsięwzięć z systemem badań zamawianych.
5. Powołanie instytucji (lub sieci naukowej) prowadzącej w sposób
ciągły badania na rzecz rozwoju polityki naukowej, innowacyjnej
i szkolnictwa wyższego. Utworzenie instytucji (projektu), najlepiej w formie sieci naukowej, skupiającej możliwie wielu rozproszonych ekspertów, realizującej wybrane zadania o charterze ciągłym na rzecz wymienionych polityk (w tym opracowanie raportów rocznych, monitorowanie wskaźników itp.), projekty badawcze,
własne i zamawiane przez administrację publiczną różnych szczebli,
a także gwarantującą doraźne wsparcie eksperckie (np. przy opracowywaniu stanowisk Polski do dokumentów KE). Włączenie się
w projekty badawcze organizacji międzynarodowych, np. OECD.
Brak jest jednego ośrodka, który prowadzi własne analizy oraz koncentruje wiedzę i badania realizowane w tym zakresie. Ważnym
zadaniem (celem) analitycznym będzie przewidywanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego i technologicznego, m.in.
przy wykorzystaniu technik foresight, oraz obserwacja międzynarodowych trendów w zakresie realizacji polityki rozwoju. Tego typu
podmioty badawczo-analityczne działają w większości krajów wysokorozwiniętych.
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6. Powołanie Rady Nauki i Innowacyjności przy Prezesie Rady
Ministrów decyzją Prezesa Rady Ministrów. W czasach rosnącego
znaczenia polityki opartej na wiedzy (evidence based policy) rośnie
znaczenie zaplecza eksperckiego dla kreowania, wdrażania, ewaluacji i monitorowania polityk rozwojowych państwa. W Polsce
nie ma jednego wiodącego ośrodka naukowego w zakresie wyżej
wymienionych polityk. Istnieje wielu ekspertów i wiele grup badawczych rozproszonych w publicznych i niepublicznych (think tankach) ośrodkach badawczych. Korzystanie z nich w sposób ciągły
ogranicza ustawa o zamówieniach publicznych, a doraźna współpraca powoduje utratę potencjału badawczego. W celu podniesienia
rangi debaty na temat znaczenia badań i innowacji w rozwoju Polski
powinna zostać powołana Rada Nauki i Innowacyjności jako ciało
doradcze Premiera. W zależności od wyboru wariantu Rada mogłaby
pełnić rolę wiodącą w prowadzeniu debaty publicznej i wskazywaniu kluczowych rozwiązań dla poprawy innowacyjności gospodarki
(w takim wariancie wzorowanym na rozwiązaniu niderlandzkim
rada ma kilkuosobowy skład, głównie powszechnie uznanych przedstawicieli środowisk gospodarczych i naukowych) lub Rada (wtedy
raczej komitet) mogłaby pełnić rolę koordynacyjną i opiniotwórczą
(wtedy, na wzór fiński, w jej skład powinni wchodzić przedstawicie kluczowych środowisk – administracji, regionów, przedsiębiorców, naukowców itd.). Zagrożeniem jest fasadowość takiej struktury
i brak siły sprawczej prezentowanych opinii. Duże znaczenie ma właściwy mechanizm doboru członków i realny wpływ na procesy decyzyjne. Istnienie takiej Rady zwiększyłoby znaczenie problematyki
innowacji i stworzyłoby potencjalny mechanizm lobbingu na rzecz
gospodarki wiedzy. Ważną funkcją Rady będzie szansa na interdyscyplinarne, horyzontalne eksponowanie zagadnień innowacyjności gospodarki ponad, ciągle istniejącymi, sektorowymi podziałami
w myśleniu i organizacji administracji centralnej.
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4.2 Tworzenie kompleksowych programów wspierania innowacyjności
przedsiębiorstw
Współczesne innowacyjne przedsiębiorstwo potrzebuje dla swojego
rozwoju lokalnego otoczenia, które jest dzisiaj rozpatrywane nie tylko jako
miejsce lokalizacji, lecz jako system składający się z sieci przedsiębiorstw,
zasobów pracy i infrastruktury zapewniającej wysoką jakość życia. Zgodnie
z powiedzeniem „myśl globalnie, działaj lokalnie” – innowacyjna aktywność
gospodarcza wymaga perspektywy globalnej w wielu aspektach. Tworzenie
się sieci innowacji jest dobrowolnym aktem i potrzebą samych przedsiębiorców. Proces ten jest efektem aktywnej transformacji całego środowiska
i zrozumienia przez nie korzyści, jakie może przynieść wzajemna współpraca, zwłaszcza w dziedzinie wykorzystywania wiedzy i nowych technologii. Doświadczenia wskazują, że niemałą rolę mają tu do odegrania władze
lokalne, instytucje publiczne, pozarządowe i prywatne oraz duże przedsiębiorstwa. Zaawansowane sieci współpracy przyjmują formę klastrów składających się z zależnych od siebie firm i instytucji, powiązanych w łańcuchy produkcyjne kreujące wysoką wartość dodaną. W większości przypadków
kluczowe znaczenie mają alianse strategiczne z: uniwersytetami i instytutami
badawczymi, bankami i parabankowymi instytucjami finansowymi, instytucjami oferującymi wyspecjalizowane usługi biznesowe, konsultantami
oraz klientami. Ta nowa strategia współpracy jest charakterystyczna przede
wszystkim dla przedsiębiorstw działających w sektorze wysokiej technologii.
Umiejętności nabywane w trakcie współpracy prowadzą do integracji środowiska i powstawania wyższych form zarządzania zasobami.
Przeprowadzona analiza w polskich warunkach wskazuje na potrzebę
następujących działań:
I. Inicjowanie współpracy, kooperacji i integracji innowacyjnego biznesu oraz partnerów w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.
Proces tworzenia zasobów wiedzy i innowacji determinowany jest
współpracą i współdziałaniem wielu podmiotów. Innowacja jest tym
samym pochodną interakcji powstających w wyniku sieciowego
współdziałania wielu podmiotów. Nowe produkty, usługi i technologie są rezultatem licznych, złożonych interakcji między firmami,
instytucjami naukowymi, organizacjami publicznymi i parapublicznymi działającymi w określonej przestrzeni. Pojawia się potrzeba
inwestowania w kontakty, często przy pomocy wyspecjalizowanych
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instytucji, które tworzą, współtworzą lub pomagają w katalizowaniu właściwych relacji. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają
instytucje wsparcia działające na styku biznesu, nauki i administracji
publicznej (ośrodki innowacji). Wyspecjalizowane jednostki umożliwiają współpracę i integrację w takich dziedzinach, jak: badania, promocja i zdobywanie nowych rynków zbytu, pozyskiwanie środków
finansowych czy rozwój sieci wytwórczych. Główny nacisk kładzie
się na poprawę przepływu informacji, wiedzy oraz wyspecjalizowanych usług. Istotą tej integracji jest dobrze rozwinięta infrastruktura
informatyczna jednostek integrujących się w proinnowacyjne sieci
współpracy. Organizacje sieciowe charakteryzują się wielofunkcyjnymi powiązaniami z otoczeniem na zasadach współpracy, podwykonawstwa czy sojuszy strategicznych. Z reguły im bogatsza, bardziej skomplikowana i rozbudowana sieć zewnętrznych powiązań,
tym bardziej rośnie szansa na zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. W tych warunkach trzeba odejść od przydzielania grantów pojedynczym podmiotom na rzecz premiowania współpracy
i koncentracji działalności gospodarczej w określonych rodzajach
aktywności gospodarczej oraz wspierania rozwoju struktur klastrowych. Wymaga to zmiany reguł większości mechanizmów grantowych w ramach funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw, instytucji naukowych oraz ośrodków innowacji. Działaniami wspomagającymi rozwój współpracy w ramach struktur klastrowych są: inwestycje w przygotowanie kadr zarządzających klastrami, edukacja
animatorów współpracy, mechanizm wsparcia dla inwestycji wspólnych (laboratoria, biura promocji, usługi sieciowe itp.), certyfikacja
inicjatyw klastrowych poprzez mechanizm poddawania się cyklicznej ocenie, zakładającej doskonalenie zarządzania przy wykorzystaniu techniki benchmarkingu realizowanej przez niezależnego
audytora.
II. Wypracowanie nowego podejścia do wspierania innowacyjności
przedsiębiorstw opartego na doświadczeniach i dobrych praktykach
państw wysokorozwiniętych. Obecnie w wielu krajach obserwujemy
zawansowane prace nad zdefiniowaniem docelowych beneficjentów
i wypracowaniem mechanizmów wsparcia w obszarach o największym potencjale efektywności interwencji. Zaktualizowana polityka
wspierania innowacyjności przedsiębiorstw opiera się na dwóch fila-

48

Krzysztof B. Matusiak, Jacek Guliński

rach: silnych, innowacyjnych dużych i średnich krajowych przedsiębiorstwach oraz armii mniejszych firm – „twórczych imitatorów”.
Takie podejście uwzględniałoby najnowsze tendencje w gospodarce
światowej oraz pozycję Polski jako kraju doganiającego (catching-up). Współcześnie firmy rozwijają się także w modelu open innovation. Nie rezygnując z własnych badań, korzystają z rozwiązań
innych i nie bronią się też przed udostępnianiem własnych rozwiązań. Co więcej, dla uzyskania pozytywnego efektu makroekonomicznego ważne jest istnienia sporej liczby mniejszych, dynamicznych
firm, które potrafią twórczo imitować i adaptować „odpryskowe”
technologie. Celowe jest wspieranie (zgodne z „odpryskową teorią
przedsiębiorczości”) istnienia w gospodarce dosyć zaawansowanego
sektora MSP, między tradycyjnym small businessem a high-tech.
W kontekście Polski („kraju doganiającego”) ma szanse być efektywne wspieranie rozwoju zaawansowanych prac B+R w wiodących polskich firmach, przy jednoczesnym rozwijaniu specyficznych umiejętności dużej liczby mniejszych firm („twórczych imitatorów”), zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania dostępne na rynku
międzynarodowym. W tym kontekście warte szczegółowego rozeznania są relacje fińskiej Nokii z parkami technologicznymi i ich
rezydentami oraz publicznie finansowanymi badaniami naukowymi.
Wypracowanie podstaw polityki i programów wsparcia powinno być
poprzedzone: przeprowadzeniem inwentaryzacji zagadnienia, identyfikacją dobrych praktyk w tym zakresie oraz nawiązaniem kontaktów i zorganizowaniem wizyt studyjnych w krajach efektywnie
realizujących to podejście (np. w Holandii Ministerstwo Ekonomii
realizujące Mastering Growth Program), i zakończone syntetycznym raportem z rekomendacjami dla polityki pt. „Najnowsze tendencje w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw – IPO, strategia
open innovation, innowacyjna/ambitna przedsiębiorczość”; akcją
promocyjną podejścia z udziałem przedstawicieli agend rządowych i przedsiębiorców oraz pilotażowym przełożeniem doświadczeń na instrumenty polityki MSP; wprowadzeniem do kryteriów
oceny wniosków dotacyjnych/grantowych ze środków publicznych
(zwłaszcza UE) w obszarze wspierania innowacyjności przedsiębiorstw wskaźników adekwatnych do proponowanego podejścia
(np.: dynamiki wzrostu zatrudnienia, obrotów, eksportu). Rozwój
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relacji sieciowych dużych firm z małymi jest stymulowany w programach publicznego finansowania B+R, w ramach których wymogiem formalnym jest budowa mechanizmów współpracy umożliwiających mniejszym przedsiębiorstwom korzystanie z wiedzy
i doświadczenia działów badawczo-rozwojowych w dużych innowacyjnych podmiotach prowadzących badania na poziomie światowym, przy jednoczesnym udziale jednostek badawczych i ośrodków innowacji. Temu celowi służą konstrukcje klastrów badawczych, centrów zaawansowanych technologii i platform technologicznych. Uczestnicy tych przedsięwzięć muszą wykazać się w procedurze pozyskiwania publicznego finansowania efektywnymi formami współpracy, które umożliwiają realny transfer wiedzy i technologii. Należy wskazać, że zawsze istnieje zagrożenie działań pozorowanych, które muszą być eliminowane na poziomie oceny realizacji zakładanych celów.
III. Wsparcie procesu internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. W dotychczasowej polityce wspierania innowacyjności internacjonalizacja jest traktowana jako pochodna skutecznego
wdrażania innowacji, które wzmacnia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i umożliwia wyjście na rynki międzynarodowe. Badania
i praktyka biznesu wskazują, że relacja ta jest dwukierunkowa.
Bardzo często umiejętność funkcjonowania w kontekście międzynarodowym jest warunkiem wdrażania innowacji. Dla wielu pomysłów biznesowych w sferze zaawansowanych technologii rynki
lokalne, a często i krajowy są zdecydowanie za małe (mały popyt)
na skuteczne skonstruowanie modelu biznesowego. Biznes technologiczny, aby był opłacalny, musi osiągnąć odpowiedni efekt skali.
Ten wymóg wynika między innymi z potrzeby finansowania dalszych badań i prac rozwojowych. W tym kontekście często mówimy
o zagrożeniu specyficznym zamknięciem w obrębie lokalnych/krajowych rynków (tzw. country capture), które prowadzi do upadku
dobrych pomysłów produktowych i technologicznych (tzw. deal
killer) o dużym potencjale rozwoju. W działalności polskiego biznesu i systemu jego wsparcia, obejmującego programy i instytucje,
brakuje kompetencji w zakresie globalnego marketingowego know-how. Także wiedza ekspertów i doradców zajmujących się wspieraniem innowacyjności o praktycznych aspektach internacjonaliza-
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cji jest znikoma. Analizowane zagadnienia praktyczne nie zostały
dostrzeżone w założeniach dedykowanej, szóstej osi priorytetowej
PO IG – „Polska gospodarka rynkach międzynarodowych”. Pod
hasłami umiędzynarodowienia gospodarki odnajdujemy przygotowywanie terenów inwestycyjnych, promocję Euro 2012, tworzenie
produktów turystycznych itp. W realizowanych programach operacyjnych (PO IG, PO KL) odważne wychodzenie polskich firm na
rynki międzynarodowe nie jest traktowane jako przejaw innowacyjności, co jest błędem, zwłaszcza jeśli innowacyjność jest pojmowana
szeroko (wprowadzenie rozwiązań nowych w konkretnej firmie,
a nie w ogóle). Zmiana tej sytuacji wymaga:
1. Potraktowania internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw jako
przejawu innowacyjności w programach operacyjnych przygotowywanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 20142020 oraz dokonania niezbędnych korekt w aktualnych programach operacyjnych, w szczególności PO KL i PO IG.
2. Rozwoju kompetencji kadr innowacyjnych przedsiębiorstw, niezbędnych do rozwoju aktywności na rynkach międzynarodowych. W szczególności chodzi tu o specjalistyczne know-how
w zakresie zaawansowanych form współpracy – tworzenie
oddziałów i filii za granicą, realizacja długofalowej współpracy
licencyjnej i kooperacyjnej itp.
3. Poszerzenia zestawu usług proinnowacyjnych o wsparcie
w zakresie internacjonalizacji młodych firm technologicznych,
wypracowania instrumentów, które powinny znaleźć miejsce
w finansowaniu w kolejnym okresie programowania UE.
Podjęcia szkoleń i studiów w tym zakresie dla kadr ośrodków
innowacji, głównie parków i inkubatorów technologicznych.
4. Budowy globalnego networkingu jako sieci kontaktów osób, firm
i instytucji aktywnych na rynkach technologicznych przez PAIZ,
MSZ, PARP, obejmującego: aktywną promocję osiągnięć technologicznych polskiego biznesu na targach, spotkaniach, organizowanie
kontaktów we współpracy z ośrodkami innowacji dla technologicznych przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju, organizację kontaktów i stałą reprezentację w innowacyjnych systemach (np. biuro
kontaktowe w Krzemowej Dolinie); wykorzystanie służb dyplomatycznych do promocji oferty technologicznych firm.
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5. Integracji kompetencji różnych instytucji obsługujących wsparcie innowacyjnego biznesu – centrów transferu technologii, parków i inkubatorów technologicznych, sieci aniołów biznesu,
funduszy zalążkowych – umożliwiającej kompleksową obsługę
wsparcia w zakresie internacjonalizacji. W programach wsparcia
w ramach Innowacyjnej Gospodarki (Oś Priorytetowa 6) koncentracja na wnioskach gwarantujących kompleksowe podejście
i współpracę różnych partnerów.
6. Wsparcia rozwoju wyspecjalizowanych ośrodków innowacji
w zakresie świadczenia usług internacjonalizacji biznesu (np.
międzynarodowy park/inkubator technologiczny). W ramach
inwestycji w rozwój kolejnych parków potrzebna jest decyzja
o dofinansowaniu rozwoju wybranych 2-3 zdolnych do działania
na rynkach międzynarodowych, do których przechodzą z pozostałych krajowych ośrodków oczekujące profesjonalnego wsparcia wejścia na rynki globalne firmy.
7. Rządowego programu kreowania polskich marek na rynkach
globalnych, powiązanego z rozwojem relacji sieciowych wybranych firm wewnątrz kraju z MSP, instytucjami naukowymi
i ośrodkami innowacji.
IV. Stymulacja rozwoju przemysłów kreatywnych. W wyniku poszerzenia perspektywy postrzegania innowacji powstały nowe możliwości tworzenia modeli biznesowych w dziedzinach nietechnicznych (według brytyjskiego Ministerstwa Kultury, Mediów i Sportu
do przemysłów kreatywnych zaliczono: reklamę, design, architekturę, sztukę i rynek antyków, rzemiosło artystyczne, film, gry komputerowe, muzykę, sztuki performatywne, wydawnictwa, programowanie i usługi komputerowe, media tradycyjne i elektroniczne).
Innowacyjność odnosimy do różnych obszarów aktywności ludzkiej
oraz poszukujemy nowych znaczeń i wartości dla sprawdzonych rozwiązań. Ten obszar aktywności innowacyjnej wydaje się niezmiernie
atrakcyjny i rozwojowy z polskiej perspektywy. Oparte na zasobach
intelektualnych, indywidualnej kreatywności i pomysłowości, kreatywne przemysły stają się specyficznymi biegunami wzrostu dynamicznej gospodarki postindustrialnej. Takie postrzeganie obejmuje
wkraczanie w nowe obszary funkcjonowania społeczeństwa (sztuka,
kultura, edukacja, administracja) oraz akceptację naruszania sta-
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rych wzorców życia, gospodarowania i konsumpcji. Wykorzystanie
potencjału kreatywnych przemysłów wymaga wzrostu świadomości
innowacyjnej całego społeczeństwa, promocji postaw proaktywnych
oraz tworzenia jakościowo nowych relacji w lokalnych społecznościach (wzrost lokalnej identyfikacji i zaufania). Tworzenie podstaw
rozwoju kreatywnych przemysłów wymaga:
1. Pogłębienia deregulacji obszaru dóbr publicznych (kultura,
sztuka, edukacja) i zmiany podejścia, zgodnie z którym mogą
być one oferowane tylko przez podmioty publiczne, poszerzenia
obszaru aktywności społecznej (stowarzyszenia, fundacje, komitety) i prywatnej. Instytucje zamiast bezpośredniego wytwarzania budują rynek i kontraktują omawiane usługi u rynkowych
partnerów (patrz rekom. II.5).
2. Wprowadzenia zajęć z kreatywności dla dzieci i młodzieży, a także
przedsiębiorczości dla studentów na kierunkach artystycznych,
społecznych, pedagogicznych. Programów szkoleniowych dla
potrzeb przedsiębiorców twórców w zakresie prowadzenia działalności użyteczności publicznej, promocji, dotarcia do klientów itp.
3. Multidyscyplinarności kształcenia poprzez umiejętne łączenie
nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych ze społecznymi, komunikacji i tworzenia portfela kompetencji społecznych, nauczania technik twórczego rozwiązywania problemów.
4. Modeli edukacji ustawicznej obejmujących ofertę studiów
i szkoleń dla osób w każdym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami zawodowymi w połączeniu z podejściem proaktywnym i przedsiębiorczym odkrywaniem szans rynkowych.
5. Rozwoju infrastruktury wsparcia, np. inkubatory artystyczne, centra
artystyczne, fundusze inicjatyw lokalnych itp. Opracowania modeli
organizacyjnych dla tego typu inicjatyw, popularyzacji dobrych
praktyk, publicznego inicjowania przedsięwzięć demonstracyjnych.
6. Inicjowania struktur sieciowych i partnerstw integrujących kreatywne
środowiska oraz współpracy z instytucjami naukowymi. Organizacji
wydarzeń artystycznych i kulturalnych na skalę ponadlokalną.
7. Tworzenia obszarów aktywności kreatywnej (tzw. dzielnice artystyczne) w ramach projektów rewitalizacyjnych. Animowania
interdyscyplinarnych klastrów poprzez nagromadzenie zróżnicowanego potencjału twórczego i innowacyjnego.
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V. Usprawnienie mechanizmów dotacyjnych i tworzenie dodatkowych
zachęt dla przedsiębiorców do inwestowania w innowacje. Kwoty
wsparcia publicznego dla działań innowacyjnych (zawarte m.in.
w PO IG i in.) są znaczne, ale nie wyzwalają zadowalających efektów kumulacyjnych. Poziom wydatków na B+R (0,68% PKB) jest
w Polsce jednym z najniższych w Europie. Poziom wydatków na
B+R, jak i ich proporcje są w dużym stopniu niezgodne z polityką
Unii Europejskiej. Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w B+R
jest niski i nie przekracza 10%, a w sposób ciągły 4% ogółu przedsiębiorstw. Wydatki na innowacje są w Polsce ściśle powiązane
z nabywaniem środków trwałych, natomiast wydatki na B+R stanowią zaledwie 10% tych wydatków, podczas gdy zakup praw i licencji to około 15%. Większość przedsiębiorstw nie ma działów zajmujących się B+R, rozwojem i transferem wiedzy czy innowacjami.
Wiodącą rolę w inwestycjach w innowacyjność w Polsce odgrywają
większe przedsiębiorstwa, które wprowadzają także więcej produktów i usług niż mniejsze. Tylko 25% wydatków na innowacje pochodzi z sektora MSP. Kluczowe dla zmiany tego stanu są mechanizmy
programów wsparcia, które wymagają zmian w zakresie:
1. Procedur i stopnia ich skomplikowania – powinny być powiązane ze skalą wsparcia, o jakie ubiega się przedsiębiorca.
Dotacje poniżej pewnego progu powinny być udzielane w oparciu o uproszczoną formułę. Program pomocowy powinien koncentrować się na przykład na dwóch przedziałach finansowania,
gdzie istnieją najwyraźniejsze oznaki luki: od 1 mln do 6 mln zł
i na poziomie około 10 mln zł. Podstawowym założeniem takiego
programu powinno być wsparcie rozwoju całego sektora MSP
i umożliwienie firmom przechodzenia kolejnych poziomów rozwoju. Przedsiębiorcy, którzy aplikują po raz pierwszy, mogliby
skorzystać z takiej uproszczonej procedury na małe projekty,
aby zdobyć doświadczenie i w przyszłości skutecznie aplikować
o większe dofinansowanie.
2. Przy projektowaniu nowych programów oraz instrumentów
wspierania działalności B+R w przedsiębiorstwach należy
zapewnić możliwość odstąpienia od wdrożenia wyników prac
B+R bez konieczności zwrotu całości przyznanego wsparcia.
Ponadto wskazane jest podkreślanie takiej możliwości w ramach

54

Krzysztof B. Matusiak, Jacek Guliński

3.

4.

5.

6.

różnorodnych działań informacyjno-promocyjnych kierowanych
do potencjalnych beneficjentów. Wypracowana musi być ścieżka
postępowania w takiej sytuacji i zawarta w procedurze grantowej.
Połączenia kapitału i know-how w pakiet. Programy rządowe
powinny łączyć dostęp do kapitału z dostępem do wiedzy, a kapitał można byłoby uzyskać tylko pod warunkiem przyjęcia bezpośredniej, praktycznej pomocy pozwalającej na zdobycie wiedzy
i doświadczenia. Zapewniałoby to skuteczność w wykorzystaniu
finansowania i podnosiło wskaźnik sukcesów firm. Zewnętrzni
doradcy mogliby także świadczyć usługi dla MSP w sposób ciągły, zamiast skupiać się na pojedynczych zadaniach. Ich zatrudnianie powinno wiązać się ze zdefiniowaniem kolejnych etapów
rozwoju firmy. Szczególną rolę w tym zakresie powinny odgrywać ośrodki innowacji budujące kompleksowe podejście do
wsparcia innowacyjności.
Przesunięcia w ramach priorytetów projektów dofinansowania
z zakupów środków trwałych na rzecz oryginalnych rozwiązań
technologicznych, wdrażanych we współpracy z instytucjami
naukowymi i ośrodkami innowacji, organizacji własnych działów rozwojowych i podejmowania samodzielnych prac B+R.
Wysoko oceniana w procedurach konkursowych powinna być
zdolność do rozwoju trwałych, partnerskich relacji z instytucjami naukowymi i ośrodkami innowacji.
Wprowadzenia instrumentu wsparcia (usługi proinnowacyjnej)
przeznaczonego konkretnie na badania rynku i ocenę potencjału
komercyjnego. Wsparcie takie nie musi mieć charakteru finansowego, raczej powinno polegać na wyspecjalizowanej pomocy
przy przeprowadzaniu tego typu badań, np. przez ośrodek innowacji. Chodzi zarówno o badanie potrzeb klientów, jak i szukanie produktów lub usług o podobnej charakterystyce, aby uniknąć powielania pomysłów (na przykład: zewnętrzni doradcy lub
wyspecjalizowana placówka badawcza mogliby prowadzić prace
analityczne, rynkowe, monitorujące rynek dla potrzeb przedsiębiorstw/grupy przed ubieganiem się o grant czy projekt lub
w trakcie ubiegania się o nie).
Wprowadzenia ścisłych rygorów czasowych na rozpatrzenie
wniosków, jak i ich rozliczenie przez instytucje nadzorujące.
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Przeciągające się procedury powodują masę komplikacji, które
w przypadku małych firm są dużym zagrożeniem dla ich stabilności. Otrzymanie dofinansowania jest często kojarzone przez
przedsiębiorstwa z problemami. Wiele podmiotów rezygnuje
z działań, na które mogłyby dostać wsparcie, ze względu na „zły
klimat” wokół procedur i rozliczeń.
VI. Przegląd stosowanych mechanizmów wsparcia innowacyjności na
poziomie PO IG, RPO i innych programów oraz ich korekta pod
kątem potrzeb przedsiębiorstw (głównie MSP) i wyzwań innowacyjnej gospodarki. Publiczne programy wsparcia B+R są ciągle słabo
dostępne dla firm z sektora MSP (proces uzyskania jakiejkolwiek
pomocy w ramach programów jest długotrwały i zbiurokratyzowany), a do ich mankamentów zalicza się dodatkowo: słabe ustrukturyzowanie, niedostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw i słabą koordynację oraz nastawienie na finansowanie zakupu środków trwałych. Pożądane są przez przedsiębiorców instrumenty pozwalające
redukować wysokie koszty badań, respektujące specyfikę działalności naukowo-badawczej. Obecnie stosowane rozwiązania i podejście administracji odstraszają wielu potencjalnych beneficjentów,
a mechanizmy zachęcają do podejmowania działań relatywnie bezpiecznych (więc nie badawczych), przewidywalnych (najlepiej już
zrealizowanych), prostych w realizacji (np. zakup urządzeń). Takie
podejście nie może zmienić obrazu polskiej gospodarki jako jednej
z najmniej innowacyjnych w Europie.

Podsumowanie
W tych warunkach Polsce potrzebny jest nowy projekt cywilizacyjny,
tworzący podstawę do budowy globalnej pozycji konkurencyjnej, adekwatnej
do ambicji i możliwości kraju. Cele strategiczne i działania należy oprzeć na
próbie uaktywnienia elementów napędowych nowoczesnej gospodarki: kreatywności – innowacji – przedsiębiorczości. Globalne wyzwania rozwojowe
i nadrabianie zaległości wymagają ofensywnego włączenia się państwa, struktur publicznych w strategiczne partnerstwo z przedsiębiorstwami, instytucjami
naukowymi i sektorem społecznym. Nowe otwarcie strategiczne wymaga
koncentracji środków, zdecydowania i konsekwencji w podjęciu horyzontal-
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nych celów prorozwojowych, budowanych na wiedzy, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości Polaków. Jednocześnie budowa zdolności innowacyjnych okazuje się w praktyce niezmiernie trudna. Wymaga bowiem koordynacji wielu elementów istotnych dla procesów innowacyjnych:
1. Sformułowania dojrzałej i na wskroś nowoczesnej polityki innowacyjnej, integrującej cele i działania w odniesieniu do innowacji i przedsiębiorczości, konsekwentnie realizowanej na poziomie krajowym
i regionalnym.
2. Rozwoju nowoczesnego i spójnego systemu transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy, na który składają się instytucje i działania prowadzące do przekształcania wiedzy w nowe wyroby, usługi,
technologie, rozwiązania organizacyjne i marketingowe oraz instrumenty wsparcia fazy komercjalizacji innowacyjnego pomysłu.
3. Kształtowania proinnowacyjnej świadomości i proaktywnego nastawienia społeczeństwa, świadomości innowacyjnej kształtowanej
przez system edukacji, media, a także polityków.
Prowadzone analizy i badania wskazują na zaawansowany rozwój
w Polsce wszystkich instytucjonalnych elementów systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, jednak strona funkcjonalna pozostawia wiele
do życzenia. Efektywne wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, transferu
technologii i komercjalizacji wiedzy musi mieć zintegrowany i kompleksowy
charakter. Obecny polski STTiKW jest mało spójny, przez co działa nie są skutecznie. Jest fragmentaryczny, a poszczególne jego części słabo ze sobą współpracują, dotyczy to zwłaszcza więzi między sferą nauki i B+R a gospodarką.
Sfera ośrodków innowacji jest słabo zintegrowana z gospodarką, nie stanowi
skutecznego pomostu między nauką i gospodarką. Na niską sprawność rzutują występujące licznie bariery o trwałym charakterze, a siły motoryczne są
ciągle zbyt słabe, aby nadać znaczący impuls modernizacyjny. W tych warunkach STTiKW nie może efektywnie funkcjonować w oderwaniu od kierunków rozwoju gospodarczego, publicznej interwencji i środków, jakimi dysponuje rząd na realizację zaplanowanych celów polityki. Dotychczasowe strategie i programy rozwoju muszą zostać przełożone na politykę innowacyjną.
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Summary
The present day challenges are to intensify the technology transfer and knowledge commercialisation mechanisms and to eliminate prejudices of academic circles
towards innovation, entrepreneurship and commercial actions. Actions within the analyzed sector require new organisational models, instruments and specialised support
institutions. The presented article contains suggestions of actions on the macroeconomic level. These actions are essential for dynamization of innovation processes in
Poland. The issues of technology transfer and commercialisation are of special strategic importance to Polish and European economy. Building knowledge economy requires long-term investments in key technologies, combined with proactive and intelligent attitude towards the goals assumed. Poland needs a new civilisational project
which would create a basis for building global competitive position appropriate to the
ambitions and capabilities of Poland. Poland must meet global development challenges. They demand offensive joining of the country and public structures in the strategic
partnership with companies, academic institutions and social sector.
translated by Krzysztof B. Matusiak and Jacek Guliński
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Wprowadzenie
Wyzwania, jakie stawia nauce i technologii rynek globalny, są związane z optymalnym transferem idei do przemysłu i zamianą wiedzy naukowej
i technicznej w nowe produkty i usługi. Komercjalizacja wiedzy i technologii
stanowi wyzwanie pod względem czasu i kosztów wdrożenia. Nie wszystkie
prace prowadzone w organizacjach zajmujących się innowacjami mogą być
wprowadzone na rynek w postaci produktów. Niewiele idei generowanych
przez przedsiębiorstwa i wyników badań uzyskanych na uczelniach przemienianych jest w sukces rynkowy. Dodatkową barierą w procesie komercjalizacji wyników badań, nowych technologii i produktów jest wysoki koszt wiedzy transferu idei do technologii i produktów. Wyniki badań podstawowych
i aplikacyjnych muszą być często przeniesione z laboratorium do zupełnie
innego środowiska, gdzie najpierw powstanie prototyp, a później technologia i produkt finalny. Koszty B+R rosną wraz z przemieszczaniem się idei do
poszczególnych etapów procesu komercjalizacji. Każde euro zainwestowane
w badania podstawowe czy wynalazek przynosi większe koszty rozwoju prototypu. Natomiast koszty wprowadzenia na rynek są znacząco ileś razy wyższe niż koszty stworzenia prototypu. Jednakże przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać się na rynku przy globalnym rozprzestrzenianiu się wiedzy i technologii,
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muszą komercjalizować idee. Komercjalizacja nauki i technologii jest kluczowym dla organizacji procesem, który może zmienić jej konkurencyjność,
i narzędziem do zmiany bogactwa regionów. Umiejętność, jaką się zdobywa
w procesie komercjalizacji przekształcenia idei oraz wyników badań uzyskanych w laboratoriach naukowych w wartość rynkową, może być uznana za
strategiczny element konkurencyjności i wydłużania cyklu życia organizacji.
Projekt badawczy, który stanowi źródło informacji dla wniosków zaprezentowanych w artykule, realizowano pomiędzy 2007 i 2009 rokiem. W tym
celu dokonano przeglądu wykonanych lub realizowanych badań w obszarze innowacyjności. Wiedzę z zakresu badań uzupełniono w oparciu o literaturę światową. Opracowanie metodologii badawczej (w tym instrumentów pomiaru – kwestionariusza ankiety on-line) było kolejnym krokiem
w procesie badawczym. Ze względu na przyjęcie m.in. następujących głównych pytań badawczych:
1. Jakie czynniki stymulują rozwój technologii, prac badawczych ukierunkowanych na wdrożenie w Polsce, Unii Europejskiej i w świecie?
2. Dlaczego powiodły się lub nie próby naukowców i firm technologicznych w skomercjalizowaniu nowych przedsięwzięć?,
które odnoszą się do rynków międzynarodowych, wybrano instrument pomiarowy budowany z zastosowaniem technologii internetowej. Instrument pomiarowy został zaprojektowany i przygotowany w oparciu o technologię firmy
Inquisite z Austin (USA). Kwestionariusz wstępny został poddany badaniu
testowemu na próbce sześciu respondentów z Polski, USA i Wielkiej Brytanii.
Na podstawie badania pilotażowego i uzyskanych opinii postanowiono przygotować odrębne trzy kwestionariusze: dla nauki, biznesu i ośrodków otoczenia biznesu w dwóch wersjach językowych, aby badaniem objąć próbkę
respondentów z zagranicy. Sześć kwestionariuszy on-line różniło się użytą
terminologią. Jednakże treści merytoryczne zostały ujednolicone.
Populacja badana składała się z następujących jednostek: naukowcy,
firmy technologiczne oraz organizacje wspierające rozwój i wdrażanie technologii. Bazę danych instytucji naukowych, firm i organizacji otoczenia biznesu w kraju i za granicą przygotowano na podstawie dostępnych krajowych
i zagranicznych baz np. ministerstw nauki i szkolnictwa wyższego, Komisji
Europejskiej, spisów uczelni i instytutów badawczych, spisów stowarzyszeń ośrodków innowacji, parków naukowo-technologicznych i inkubatorów
technologii, stowarzyszeń firm technologicznych i instytucji inwestycyjnych
dostępnych w Internecie. Stworzona baza danych stanowiła próbkę badań,
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która w całości weszła do nich. Próba badawcza została wybrana według
doboru celowego, gdzie kryterium stanowił typ instytucji (nauka, przedsiębiorstwo technologiczne i instytucja okołobiznesowa). Dobór miał charakter dwustopniowy. W pierwszym etapie wybierano instytucje kluczowe,
skupiające trzy grupy docelowe dostępne w Internecie w różnych spisach.
Następnie korzystano z efektu kuli śnieżnej i poprzez kluczowe organizacje docierano do respondentów włączonych do próbki badawczej. Za instytucje kluczowe uznano: uczelnie, stowarzyszenia, ministerstwa, agencje rządowe w Unii Europejskiej i innych krajach. Poprzez instytucje kluczowe
docierano do naukowców, firm technologicznych i instytucji okołobiznesowych. Naukowca definiowano jako osobę wywodzącą się z nauk przyrodniczych i inżynierskich lub instytutów badawczych. Do instytucji okołobiznesowych zaliczono: parki naukowe, parki naukowo-technologiczne, centra
transferu technologii, centra innowacji, inkubatory technologiczne. Firma
technologiczna to podmiot gospodarczy zajmujący się rozwojem nowej technologii, nowego przedsięwzięcia i wdrażaniem wyników badań. Identyfikacja
firm technologicznych określona została poprzez fakt funkcjonowania w otoczeniu okołobiznesowym (np. park naukowo-technologiczny, inkubator technologii), inwestowania w podmiot środków pochodzących z kapitału podwyższonego ryzyka (np. venture capital, anioły biznesu) oraz realizowania projektu innowacyjnego z wykorzystaniem środków publicznych. W okresie od
czerwca 2007 do grudnia 2008 r. stworzono próbkę badawczą, którą uzupełniano podczas badań. Populacja badana liczyła blisko 12 tys. respondentów.
Zwrotność ograniczona (liczona na podstawie wszystkich wypełnionych kwestionariuszy) wyniosła około 5%, a zwrotność pełna (zwrotność wypełnionych w pełni instrumentów pomiarowych) ograniczyła się do poziomu 3%.
W sumie uzyskano prawie 670 kwestionariuszy wypełnionych w pełni lub
tylko częściowo, w tym 355 kwestionariuszy z kompletnymi odpowiedziami.
Dominanta liczby podmiotów wykorzystywana w analizach badawczych
wyniosła 494. Dobór próby miał zapewnić zróżnicowanie danych. Projekt
badawczy objął ponad 63 kraje, z czego zebrane dane reprezentują 43 kraje.
Należy jednak dodać, że podział pomiędzy trzy badane segmenty: naukowcy,
firmy technologiczne oraz organizacje wspierające rozwój i wdrażanie technologii, nie jest rozłączny. Zadania instytucji okołobiznesowych w poszczególnych krajach są różne i respondenci z poszczególnych instytucji mogą
reprezentować kilka grup docelowych.
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Komercjalizacja wiedzy i technologii oraz czynniki kształtujące ją
– spojrzenie teoretyczne

Komercjalizacja technologii jest wyjaśniana w literaturze w oparciu
o podstawy teoretyczne ekonomii i zarządzania. Dosi i in.1 podkreślają
wymiar ekonomiczny komercjalizacji technologii. „Komercjalizacja jest rozprzestrzenianiem się innowacji wewnątrz gospodarek, sektorów przemysłu”.
Wynika ona ze wzorów przyjętych i ukształtowanych przez politykę technologiczną i innowacyjną. Markman i in.2 argumentują, że ocena możliwości
komercjalizacyjnej odbywa się w oparciu o teorię rozwoju gospodarczego
i zrozumienie czynników napędzających gospodarkę i jej sektory. Autorzy,
analizujący rozwój technologiczny rozwijających się gospodarek, podkreślają kluczowe znaczenie nakładów inwestycyjnych na B+R, rozwój infrastruktury laboratoryjnej, zasobów ludzkich i doświadczenie w komercjalizacji i rozwoju technologii3. Podejście zarządcze do komercjalizacji oparte jest
na modelach wdrożeń przyjmowanych w organizacjach, procesach komercjalizacji technologii i produktu, analizy zachowań konkurencji, analizy
preferencji i potrzeb rynku. „Komercjalizacja jest kształtowaniem wartości
dodanej dla idei, wyników badań, technologii i nowego produktu. Jest również
budowaniem modelu biznesowego obecnej lub przyszłej organizacji opierającej rozwój o nowe technologie lub nowe produkty”. Kompetencje w komercjalizacji technologii pozwalają absorbować nowe technologie w celu udoskonalenia działalności firmy. Działalność organizacji, jej pozycja rynkowa
względem konkurencji jest kluczowym motorem komercjalizacji. Nowa własność przemysłowa (technologia lub produkt) pozwala w skrajnym przypadku
uzyskać pozycję monopolisty w produkcji i stosowaniu nowych rozwiązań4.
Nurt ekonomiczny i zarządczy łączy Kozmetzky5, który dostrzega rolę komercjalizacji nauki i technologii w budowaniu bogactwa narodów poprzez rozG. Dosi, P. Llerena, M.S. Labini, the relationships between science, technology and
their industrial exploitation: an illustration through the myths and realities of the so-called
“european Paradox”, „Research Policy” 2006, vol. 36, s. 1450-1464.
2
G.D. Markman, P.T. Gianiodis, Ph.H. Phan, D.B. Balkin, innovation speed: transferring
university technology to market, „Research Policy” 2005, no. 34, s. 1058-1075.
3
Y.S. Rajan, empowering indians. with economic, business and technology strengths for
the twenty-first centry, Har-Anand Publications, New Delhi 2001, s. 130-139.
4
Ch.J. Chen, technology commercialization, incubator and venture capital and new venture performance, „Journal of Business Research” 2009, vol. 62, s. 93-103.
5
G. Kozmetzky, F. Williams, V. Williams, new wealth. commercialization of science and
technology for business and economic development, Praeger 2004.
1
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wój firm technologicznych, globalne rozprzestrzenianie się technologii, tworzenie technopolis, parków technologicznych i inkubatorów technologicznych (infrastruktury B+R), a także stwiedza, że komercjalizacja wypływa
z zarządzania firmą w szybko zmieniającym się świecie technologii i produktów. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kompetencje badawczo-rozwojowe staje się ważnym celem komercjalizacji6. Doświadczenie
w komercjalizacji i rozwoju technologii jest czynnikiem makro- i mikroekonomicznym. Zehner i in.7 zwracają uwagę na naukowe i technologiczne trendy
występujące w globalnej gospodarce, jak:
– wykładniczy wzrost wartości naukowej i technologicznej wiedzy,
– globalizacja nauki i technologii,
– akceleracja dyfuzji wiedzy technologicznej i naukowej.
Ponad 95% wszystkich naukowców i inżynierów pracuje dzisiaj nad
generowaniem „nowej wiedzy” i przyczynia się do zwiększania wskaźnika akceleracji innowacji. Naukowe i techniczne pomysły wypracowywane
w laboratoriach badawczych mogą w kilka dni znaleźć zastosowanie na rynku
w każdej części globu. Wiedza naukowa i techniczna powstaje jednocześnie
w Singapurze, Austin czy na uczelniach europejskich, a jej wprowadzenie na
rynek może odbywać się zupełnie na innym rynku niż funkcjonuje laboratorium badawcze. Akceleracja wiedzy i technologii oraz wzrost jej wartości na
rynku globalnym redefiniują segmenty rynku, konkurencyjność firm i zarządzanie organizacjami.
Proces komercjalizacji charakteryzuje zarówno zarządzanie wynikami
badań, technologią, jak i zarządzanie technologią i nowym produktem. Wyniki
badań dają podstawy do rozwoju nowych technologii i produktów. Nowe technologie prowadzą do wdrażania nowych produktów i napędzają kolejne badania w celu uzyskania kolejnych nowości. Sagar i Zwaan8 nazywają to uczeniem się poprzez wdrożenia, nowe badania i nowe doświadczenia.
W literaturze można zauważyć dwa kierunki myślenia, leżące u podstaw rozwoju technologii i innowacji: rozwój nowego produktu jest funkcją rozwoju technologii i nauki i ich komercjalizacji oraz że rozwój technoloJ. Guan, J. Liu, integrated innovation between technology and organization, „International
Journal of Innovation and Technology Management” 2007, vol. 4, no. 4, s. 415-432.
7
W.B. Zehner, D. Trzmielak, E. Gwarda-Gruszczyńska, Value creation via technology
commercialization international education programs american and Polish perspectives based
on experience, Monografie, Uniwersytet w Bratysławie, w publikacji.
8
A. Sagar, B. van der Zwaan, technological innovation in the energy sector: r&d, deployment and learning-bu-doing, „Energy Policy” 2006, vol. 34, s. 2001-2008.
6
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gii i integracja wiedzy wypływają z interpretacji rozwoju nowego produktu9.
Pierwsze jest podejściem naukowo-badawczym, charakteryzującym instytuty
badawcze jednostki naukowej. Drugie jest podejściem rynkowym i wypływa
z poszukiwania nowej strategii firmy w odniesieniu do produktu (np. strategia rozwoju produktu, procesów, dywersyfikacji), ze wzrostu szybkości rozwoju nowych produktów na rynku i zmniejszaniu różnic technologicznych
pomiędzy konkurentami. Muffatto i Roveda10 podkreślają, że zmiany architektury produktu w odniesieniu do elementów funkcjonalnych i cech fizycznych coraz częściej wymuszają zmiany rozwiązań technologicznych, które
są podstawą do przygotowania struktury produktu i produkcji. Odpowiedź na
pytanie, co zależy od czego, czy rozwój technologii od rozwoju produktu, czy
rozwój produktu od rozwoju technologii, jest bardzo trudna. W pierwszym
nurcie w centrum zainteresowania są badania naukowe podstawowe, aplikacyjne lub rozwojowe i efektem ich rozwoju jest komercjalizacja technologii lub nowego produktu. Nurt badawczo-rozwojowy dominuje w podmiotach
naukowych czy badawczo-rozwojowych, które skupiają się na poznaniu procesów i aplikacji wyników badań. Drugi nurt – rynkowy (biznesowy) wyraźnie wskazuje, jak powinny być prowadzone badania i jakie wyniki badań
interesują firmę lub jednostki naukowo-badawcze. Potrzeby rynku docelowego mają tu odzwierciedlenie w badaniach naukowych. Zlecenie firmy,
która chce uzyskać preparat kosmetyczny dla zwierząt z silnym działaniem
antybakteryjnym, inicjuje syntezy chemiczne i biologiczne.
Nobelius11 uzależnia aktywność B+R (czy jest ona oparta na rozwoju
technologii, czy rozwoju nowego produktu) od strategii komercjalizacji technologii. Strategia push skierowana jest na komercjalizowanie technologii
poprzez poszukiwanie rynku. Rozwój nowego produktu odbywa się w sytuacji
zidentyfikowania rynku. Strategia pull identyfikuje rynek docelowy i poszukuje technologii. Ze względu na otwieranie się rynków międzynarodowych
i zwiększające się znaczenie innowacji sieciowych12 (otwartych, powstających w wyniku powiązań wielu instytucji, zasobów itp.) zarządzanie technoC. Dell’Era, R. Verganti, design-driven laboratories: organization and strategies
of laboratories specialized in the development of radical design-driven innovations, „R&D
Management” 2009, vol. 39, no. 1, s. 1-20.
10
M. Muffatto, M. Roveda, developing platforms: analysis of the development process,
„Technovation” 2000, no. 20, s. 617-630.
11
D. Nobelius, towards the sixth generation of r&d, „International Journal of Project
Management” 2004, vol. 22, s. 369-375.
12
J. Wincent, S. Anokhin, H. Boter, network board continuity and effectiveness of open innovation in swedish strategies small-firm networks, „R&D Management” 2009, vol. 39, no. 1, s. 55- 67.
9

Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie...

65

logią, a przede wszystkim powiązania między podmiotami i rynkami wymuszają strategię pull. Zaczyna ona dominować nie tylko wśród przedsiębiorstw,
ale i jednostek naukowo-badawczych.
Proces komercjalizacji może przybierać różne etapy. Zasadniczymi
pytaniami, na które należy odpowiedzieć, kształtując proces komercjalizacji,
są: co leży u podstaw komercjalizacji nauki i technologii oraz jakie zasoby
i źródła ją determinują. Proces komercjalizacji związany będzie z transferem wiedzy lub/i technologii, który odbywać się może poprzez tworzenie
firm13 (spin-offs, start-ups), sprzedaż licencji14 lub know-how i know-why.
Markman i in.15 podają cztery teorie pomagające zrozumieć komercjalizację:
ambidextrous organizations, cognition, social learning, knowledge spillover.
Zgodnie z nimi, czynnikami determinującymi proces komercjalizacji są: sami
twórcy technologii lub badań, specjalizacja i unikatowe kompetencje organizacji, inwestycje venture capital oraz sieć współpracy w celu internacjonalizacji technologii. Z praktycznego punktu widzenia pierwszym krokiem do
komercjalizacji powinno być poznanie źródeł rozwoju nowych technologii,
a nie etapów występujących w procesie komercjalizacji. Wtedy u podstaw
procesu komercjalizacji będą leżały dwa główne źródła wiedzy: o możliwościach nowych technologii i o potrzebach rynku docelowego. Identyfikacja
dominującego źródła procesu komercjalizacji pozwoli nam odpowiedzieć na
pytanie, czy proces komercjalizacji jest podporządkowany rozwojowi technologii czy nowemu produktowi. Globar Commercialization Group16 utworzona
na Uniwersytecie Teksańskim w Austin w celu poszukiwania komercyjnych
projektów na uczelni opiera komercjalizację na następujących czynnikach
konkurencyjności międzynarodowej: dostęp do kapitału, potencjał rynku
i zrównoważony rozwój. Międzynarodowa konkurencyjność sprzyja identyfikacji najbardziej konkurencyjnych technologii, określa optymalne strategie konkurencyjności i lepiej motywuje do współpracy międzynarodowej.
Dostęp do kapitału kreuje warunki do rozwoju technologii, zwiększa atrakcyjność badań, pozwala na różne formy wsparcia: od aniołów biznesu, veture
Ch. Lendner, university technology transfer through university business incubators and
how they help start-ups [w:] F. Thérin, Edward Elgar (red.), handbook of research on technoentrepreneurship 2007, s. 163-169.
14
M.J. Jackson, G.M. Robinson, M.D. Whitfield, technology transfer of nanotechnology
product from u.s. universities [w:] commercializing Micro-nanotechnology Products, CRC
Press 2008, s. 71-80.
15
G.D. Markman, P.T. Gianiodis, Ph.H. Phan, D.B. Balkin, dz. cyt., s. 1058-1075.
16
Materiały wewnętrzne Global Commercialization Group, IC2, University of Texas at
Austin 2009.
13
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capital (kapitał prywatny) do funduszy własnych i publicznych. Dostęp do
rynku przede wszystkim pozycjonuje technologię i nadaje jej kształt zarówno
ze względu na charakterystyki techniczne, jak i marketingowe. Dostęp do
rynku i potencjał rynkowy uzależniają występowanie wielu etapów procesu komercjalizacji i niwelują ryzyko inwestycyjne. Na przykład technologia pomiaru temperatury z dokładnością do setnej stopnia może być wykorzystywana w wielu dziedzinach. Pomiar temperatury do setnej stopnia nie
pozwala na wykrywanie nowotworów, ale doskonale nadaje się w ratownictwie i w wojsku do pomiarów w nocy, w trudnych warunkach. W zależności
od dostępności rynku, inaczej wyglądać będzie prototyp, badanie prototypu,
analiza czystości patentowej, szacowanie rynku, testowanie rynku i w konsekwencji wprowadzenie na rynek. Rozwój zrównoważony można interpretować w ujęciu budowania sieci współpracy, a budowanie kultury innowacyjności pozwala wspierać równocześnie twórców, przedsiębiorców i inwestorów.
Brak kultury komercjalizacji powoduje, że np. środki publiczne wydatkowane
na wyniki badań w jednostkach badawczych nie mogą być przeznaczane na
współpracę z przemysłem, co w konsekwencji powoduje zamortyzowanie się
np. laboratorium i konieczność ponownego finansowania ze środków publicznych. Cadenhead17 analizę konsekwencji działania nazywa „Snapshot of the
future” (spojrzenie w przyszłość). W pewnym momencie procesu komercjalizacji należy porzucić myślenie twórcze i przygotować się do współpracy
z biznesem. W innym przypadku komercjalizacja jest nieefektywna zarówno
ekonomicznie, jak i technicznie. Ekonomicznie, bo nie ma zwrotu kapitału,
który można ponownie użyć do badań, technicznie – gdyż brak przemysłowego zastosowania, co utrudnia zmiany parametrów technicznych technologii, dzięki którym byłaby ona zastosowana w praktyce. Markman i in.18 zwracają jeszcze uwagę na akcelerację rozwoju technologii lub nowego produktu
w procesie komercjalizacji. W gospodarce globalnej, gdzie nowe technologie szybko rozprzestrzeniają się, skuteczność, a przede wszystkim efektywność procesu komercjalizacji zależy od szybkości adaptacji nowych technologii w nowych sektorach, szybkości generowania nowych parametrów
i charakterystyk produktu. Akceleracja rozwoju technologii i nowych produktów poprzez adaptację technologii lub produktu w nowych sektorach rynku
G.M. Cadenhead, no longer moot. the premier new venture competition from idea to
global impact, Remoir 2002, s. 186-191.
18
G.D. Markman, P.T. Gianiodis, Ph.H. Phan, D.B. Balkin..., dz. cyt., s. 1060.
17
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lub w tych samych sektorach rynku, ale w nowych segmentach nabywców
produktu i użytkowników technologii, rozkłada koszty rozwoju technologii.
Pozwala to na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu nowej technologii i nowego produktu. Z kolei Large i in.19 silnie uwypuklają wpływ czynnika ludzkiego, przede wszystkim zespołu badawczego na kształt procesu
komercjalizacji. Proponowana przez nich teoria kaskadowego zaangażowania
zwraca uwagę, że sukces transferu nauki i technologii wymaga zespołu, indywidualności dla każdego etapu procesu komercjalizacji. Budowanie sukcesu
komercjalizacji technologii jest uzależnione od zespołu komercjalizacyjnego.
Członkowie zespołu zajmujący się:
– badaniami budują jakość nauki i technologii oraz procesów
badawczych;
– transferem nauki i technologii – przeprowadzają znacznie lepiej analizę rynku i niezbędną strukturę zasobów finansowych i personalnych niezbędnych do dalszej komercjalizacji (np. angażują rzeczników patentowych, z nimi przygotowują strategię ochrony własności
intelektualnej, poszukują wsparcia z przemysłu i wewnątrz organizacji, są przygotowani, by zamienić cechy technologiczne na cechy rynkowe, a potrzeby rynkowe wprowadzać do projektu, by nabrał on wartości ekonomicznej);
– wdrażaniem technologii lub sprzedażą licencji – budują odpowiedni
model biznesowy.
Źródła komercjalizacji wpływają na istnienie i kształt poszczególnych
etapów procesu komercjalizacji. Analizując wyżej wymienione teorie, można
sformułować następujące źródła komercjalizacji nauki i technologii:
– podaż i popyt akademickich wyników badań,
– popyt komercyjny (na technologię lub na nowy produkt),
– zasoby rzeczowe,
– zasoby personalne,
– know-how i know-why,
– podaż środków finansowych.

D. Lange, K. Belinko, K. Kalligatsi, Building successful technology commercialization
teams: pilot empirical support for the theory of cascading commitment, „Journal of Technology
Transfer” 2000, vol. 25, s. 169-180.
19
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Komercjalizacja wyników badań i technologii – analiza empiryczna

Komercjalizacja wyników badań i technologii rozumiana jest jako
sprzedaż wyników badań w postaci know-how lub know-why, sprzedaż licencji, wykorzystanie patentów w organizacji w celu wprowadzenia i ochrony
technologii i nowych produktów na rynku. W przypadku inkubacji przedsiębiorstw można uznać, że komercjalizacja może odbywać się poprzez
założenie firmy, gdzie wartość firmy jest szacowana na podstawie własności
intelektualnej. Własność intelektualna, która w analizie jest obrazowana przez
wyniki badań, licencje i patenty, może stanowić również element konkurencyjności firmy lub produktu. Stąd też w analizie komercjalizacji wyników
badań i technologii pojawiają się uczelnie, inkubatory, parki naukowo-technologiczne i inne instytucje okołobiznesowe oraz firmy. W przypadku firm
brano pod uwagę sektor mikroprzedsiębiorstw i MSP.

3.

Komercjalizacja w polsce, Unii europejskiej i innych krajach na
świecie

Badanie empiryczne obejmowało m.in. zagadnienia przedmiotu komercjalizacji, tj. wyników badań, sprzedaży licencji i komercjalizacji patentów. Zależność statystyczna została uzyskana w przekroju badanych krajów. Bezpośrednia konfrontacja wyników badań uzyskanych w Polsce i Unii
Europejskiej wskazuje, że w największym stopniu organizacje polskie są
podobne do podmiotów pochodzących z Unii Europejskiej w obszarze komercjalizowania patentów. Można stwierdzić, że jest to najczęściej bierna forma
komercjalizacji, bowiem w pierwszej kolejności powstają wynalazki, które
następnie próbuje się umieścić na rynku. Innowacje techniczne dominują nad
rynkowymi. Sprzedaż licencji i wyników badań zdecydowanie lepiej można
ocenić w Unii Europejskiej niż w Polsce. Pod względem sprzedaży licencji
różnica pomiędzy podmiotami polskimi i unijnymi w przypadku najlepszych
jednostek (sprzedaż ponad 20 licencji) jest prawie dwukrotna. Co dziesiąta
instytucja w badanej próbce pochodzącej z Polski skomercjalizowała ponad 20
różnych wyników badań. Można stwierdzić, że prawie co szósta organizacja
technologiczna w Unii Europejskiej komercjalizuje wyniki badań (rysunek 1).
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Rys. 1. Komercjalizowanie innowacji (wskazania – sprzedaż ponad 20 patentów, licencji oraz wyników badań), porównanie Polski z innymi
krajami UE
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z lat 2007-2009

Konfrontacja wyników badań uzyskanych w Unii Europejskiej, w tym
również w Polsce, z rezultatami empirycznymi pochodzącymi z krajów spoza
Unii przynosi konkluzję, że inne kraje lepiej komercjalizują wyniki badań
i patenty oraz sprzedają licencje. Co piąty podmiot pochodzący w próbie
badawczej z innych regionów niż Unia Europejska i komercjalizujący wyniki
badań sprzedał więcej niż 20 licencji oraz patentów. Większa efektywność
organizacji pochodzących z innych krajów niż Unia Europejska wynika również z faktu, że podmioty technologiczne i reprezentujący je pracownicy relatywnie więcej sprzedają wyników badań i patentów, których komercjalizacja,
w ocenie respondentów, sprawia największe trudności. Rozwój form sprzedaży licencji na własność intelektualną powinien przebiegać w polskich instytucjach bardziej zdecydowanie, ponieważ zdaniem respondentów sprawia on
najmniejsze problemy w komercjalizacji. Co siódmy respondent wskazujący
problemy w komercjalizacji podkreślał trudności w komercjalizacji poprzez
sprzedaż licencji, wskazań było dwukrotnie mniej niż w przypadku komercjalizacji patentów i trzykrotnie mniej w doniesieniu do komercjalizacji wyników badań. Wyniki badań z próbki podmiotów komercjalizujących zawsze
bez problemu wskazują, że najwięcej organizacji sprzedaje wyniki badań
i licencje (rysunek 2). Należy podkreślić, że komercjalizacja licencji może
być najbardziej aktywną formą komercjalizacji. Oznacza sprzedaż praw do
własności intelektualnej, która bardzo często bezpośrednio ma zastosowanie
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w produkcji. Sprzedaż licencji obejmuje również sprzedaż praw do wykorzystania nowych produktów. Kupujący nowy produkt akceptuje wtedy użyteczność rynkową podczas transakcji. Umowa licencyjna może oznaczać również
sprzedaż praw w zamian za udziały w firmie. Do firmy można wnieść również
patenty. Jednakże, o ile ich wartość w nowych technologiach może być już
oszacowana poprzez akt sprzedaży samej technologii, to w przypadku wartości patentów w nowym produkcie wartość ekonomiczna jest weryfikowana
popytem ex post.

k

Rys. 2. Komercjalizowanie patentów, wyników badań i sprzedaż licencji
w badanych krajach (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z lat 2007-2009

4.

bariery komercjalizacyjne dla organizacji innowacyjnych

Badania empiryczne nie podejmowały próby wyjaśnienia przyczyn sukcesów komercjalizacji. W centrum uwagi znalazły się determinanty utrudniające komercjalizację oraz leżące u podstaw niepodejmowania prób komercjalizacji technologii. Zależność statystyczna pojawiła się pomiędzy silną opinią potwierdzającą brak potencjalnych rynków jako utrudnienie w rozwoju
i wdrażaniu technologii a sześcioma grupami organizacji: inkubatory i centra innowacji, mikrofirmy, MSP, parki, instytuty i uczelnie. Organizacje najwięcej komercjalizujące, tj. inkubatory i centra innowacji oraz parki naukowe
i naukowo-technologiczne, najmocniej wskazują na brak potencjalnych rynków dostępnych w procesie komercjalizacji. Co trzeci przedstawiciel inku-
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batorów i centrów innowacji oraz parków wskazywał zdecydowanie na omawianą determinantę jako barierę hamującą proces komercjalizacji. Tylko
co dwudziesty respondent z uczelni widzi brak rynku dla swoich wyników
badań. Uczelnie najmniej komercjalizują i relatywnie słabiej dostrzegają problemy rynkowe w rozwoju i wdrażaniu nowych technologii (rysunek 3).

Rys. 3. Opinie dotyczące braku potencjalnych rynków jako bariera utrudniającą komercjalizację w badanych grupach organizacji (wskazania
– zdecydowanie brak rynku w 4-stopniowej skali)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z lat 2007-2009

Wyniki badań przyniosły zupełnie inne informacje o barierach ograniczających podejmowanie prób komercjalizacji niż utrudniających wprowadzanie
technologii i produktu na rynek. Dwie przyczyny leżą u podstaw niepodejmowania prób komercjalizacji. Jednocześnie istnieje zależność statystyczna między nimi a badanymi organizacjami. Do nich należy brak wiedzy o metodach
oceny rynku i sposobach ochrony własności intelektualnej. Te dwie bariery
przede wszystkim są wskazywane przez osoby reprezentujące instytuty i uczelnie, w dalszej kolejności parki i mikrofirmy. Relatywnie istnieje duża dysproporcja pomiędzy wskazaniem braku wiedzy o metodach a brakiem wiedzy o sposobach ochrony własności intelektualnej w parkach. Prawie co drugi
respondent z parków badawczych lub naukowo-technologicznych wskazał
na ograniczenie wiedzy na temat metod oceny rynku. Natomiast już tylko co
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piąty informował o braku wiedzy o ochronie własności intelektualnej. Można
zaobserwować, że instytucje okołobiznesowe (inkubatory i centra innowacji), które identyfikowały najczęściej próby (nie zawsze z sukcesem) komercjalizacji dostrzegają rynek jako główną barierę w komercjalizacji. Zadaniem
tych instytucji jest pomoc w poszukiwaniu rynku i przygotowaniu projektu do
samodzielnego działania. Natomiast w grupie organizacji niekomercjalizujących prawie w ogóle nie wskazano na brak wiedzy w ocenie rynku i ochronie własności intelektualnych. Może to wynikać ze specjalizacji części tych
podmiotów. Kształtują one swoje kompetencje w pierwszych fazach procesu
komercjalizacji, powstawania wyników badań. Mikrofirmy (niekomercjalizujące nowych technologii) relatywnie silniej niż MSP wskazują na barierę wiedzy w komercjalizacji nowych rozwiązań. Biorąc pod uwagę fakt, że badane
firmy działały przede wszystkim w parkach technologicznych i inkubatorach
technologii, to można stwierdzić, że są one w pierwszej lub drugiej fazie rozwoju (wejścia na rynek i powolnego wzrostu). Proces uczenia się wprowadzania produktów na rynek i zdobywania doświadczeń konkurencyjnych dopiero
się rozpoczął (rysunek 4).

Rys. 4. Opinie potwierdzające brak wiedzy o metodach oceny rynku
i ochrony IP jako przyczyny niepodejmowania prób komercjalizacji
według badanych organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z lat 2007-2009
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główne problemy komercjalizacyjne w polsce, Unii europejskiej
i na świecie

Przyczyny wpływające na trudności w komercjalizacji można wyodrębnić
na podstawie badań i zależności między zmiennymi. Do nich w analizie wyników
empirycznych zaliczono: brak pieniędzy, brak wiedzy z komercjalizacji, negatywna ocena eksperta na temat technologii oraz brak pomocy w przygotowaniu
planu komercjalizacji. Polska na tle innych krajów różni się przede wszystkim
w postrzeganiu barier: brak pieniędzy i brak wiedzy z komercjalizacji.

Rys. 5. Przyczyny wpływające na trudności w komercjalizacji w Polsce, Unii
Europejskiej i innych krajach (%) (wskazania – zdecydowanie tak
w 4-stopniowej skali ocen)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z lat 2007-2009

Co drugi respondent z Polski wskazuje na braki źródeł finansowania
komercjalizacji. Natomiast tylko co dwudziesty uznaje brak wiedzy jako zdecydowaną barierę w rozwoju i wprowadzaniu technologii na rynek. Niedobory
finansowania relatywnie w najmniejszym stopniu są dolegliwe w pozostałych krajach poza Unią Europejską, co piąty reprezentant tych krajów zdecydowanie wskazał na bariery finansowe w rozwoju i wdrożeniach technologii.
Brak wiedzy z komercjalizacji stanowi relatywnie mniejszy problem dla biznesu, nauki i ośrodków okołobiznesowych z Polski, wprowadzających technologie lub nowy produkt na rynek. Co piąty przedstawiciel Unii zdecydowanie
potwierdził wpływ braku wiedzy na podejmowanie wysiłków komercjalizacyjnych. Natomiast w Polsce zrobił to tylko co dwudziesty respondent (rysunek 5).
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Statystyczna zależność została zaobserwowana pomiędzy czterema
wyżej analizowanymi cechami w grupie podmiotów podejmujących (z problemami) próby komercjalizacyjne i siedmioma cechami w segmencie respondentów niekomercjalizujących wyników badań i technologii. Ostatnie organizacje dodatkowo (całkowicie potwierdziły) wskazały na brak specjalistów
i brak wiedzy o metodach oceny rynków i własności intelektualnej. Ponad
połowa jednostek wchodzących do próbki z krajów innych niż Polska i niekomercjalizujących zdecydowanie wskazała brak specjalistów jako przyczynę
niepodejmowania prób komercjalizacyjnych.

Rys. 6. Przyczyny wpływające na niepodejmowanie prób komercjalizacji
w badanych organizacjach (%) (wskazania – zdecydowanie tak
w 4-stopniowej skali ocen)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z lat 2007-2009

W Polsce i w krajach poza Unią Europejską prawie co drugi respondent uwidocznił, że brak wiedzy o ochronie własności intelektualnej może
zniechęcać do rozwoju i wprowadzenia na rynek nowej technologii i produktów. Polskie organizacje najbardziej różnią się w odniesieniu do innych podmiotów w świecie w ocenie wpływu bariery i braku pomocy w przygotowaniu planów komercjalizacji. Relatywnie bardzo niski odsetek respondentów
spoza Polski uznał brak pomocy w przygotowaniu planu rozwoju i wdrożeniu
za barierę. Prawie żaden z respondentów całkowicie nie zgodził się na uznanie ww. bariery w procesie komercjalizacyjnym (rysunek 6).
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Podsumowanie
Zaprezentowany artykuł jest analizą teoretyczną i empiryczną czynników determinujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów. Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części: teoretyczną, analizę
empiryczną i prezentację wniosków końcowych. W analizie teoretycznej
zdefiniowano pojęcie komercjalizacji i przedstawiono główne problemy
w komercjalizacji według międzynarodowych źródeł wtórnych. Analiza badań
empirycznych odnosi się do takich zagadnień, jak: główny przedmiot komercjalizacji w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach na świecie, bariery
komercjalizacyjne dla organizacji innowacyjnych, główne problemy komercjalizacyjne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Natomiast w podsumowaniu zaproponowano wnioski końcowe na temat determinant hamujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów w czterech grupach:
zasoby finansowe, jakościowe, zarządcze, ludzkie i intelektualne.
Badania przeprowadzone w latach 2007-2009 pozwalają na analizę barier komercjalizacyjnych w różnych krajach i podmiotach technologicznych. Bazując na zależności statystycznej pomiędzy badanymi cechami
a trzema regionami i ośmioma segmentami biznesu, nauki i instytucji okołobiznesowych, można podjąć się zadania wyszczególnienia dominujących
barier utrudniających komercjalizację lub zupełnie ją hamujących. Do najbardziej dotkliwych przyczyn niepodejmowania prób rozwoju i wdrażania technologii lub ograniczających zadania wprowadzające technologie lub nowy
produkt na rynek zaliczymy bariery:
– finansowe,
– jakościowe,
– zasoby zarządcze,
– zasoby ludzkie,
– zasoby wiedzy.
Bariery jakościowe oznaczać mogą niską innowacyjność, projekt, wyniki
badań, technologie, produkt nie dostosowany do potrzeb rynku. W badaniu
wskazywano negatywną ocenę ekspertów w procesie komercjalizacji, warunkującą wdrażanie lub podejmowanie prób komercjalizacyjnych. Dlatego też
można uznać, że jakość przedmiotu oceny była niewystarczająca, by podejmować się zadań komercjalizacyjnych. Zasoby zarządcze można zidentyfikować jako wiedzę związaną z zarządzaniem technologią. Ze względu na fakt,
że ta bariera została uwypuklona przez segment podmiotów komercjalizują-
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cych i potwierdzona jest jej zależność statystyczna, można próbować wysnuć
wniosek, że zagadnienia komercjalizacyjne związane z wprowadzeniem wyników badań, licencji i patentów na rynek tworzą lukę w wiedzy. Utrudnia ona
komercjalizację z sukcesem. Zasoby intelektualne obejmują wiedzę o metodach oceny wartości rynkowej technologii i ochrony własności intelektualnej.
Ostatnią przyczyną hamującą komercjalizację są zasoby ludzkie, w szczególności zasoby specjalistów z komercjalizacji.

Rys. 7. Bariery w komercjalizacji występujące na badanych rynkach geograficznych wśród podmiotów niekomercjalizujących lub komercjalizujących nie zawsze z sukcesem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z lat 2007-2009

Podmioty biorące udział w badaniu i reprezentujące segment podejmujących aktywność komercjalizacyjną, ale nie zawsze odnoszące sukces, nie
wskazywały na bariery zasobów ludzkich i intelektualnych. Zależność statystyczna wskazuje na prawdopodobieństwo znaczenia zasobów intelektualnych w segmencie organizacji niepodejmujących próby rozwoju technologii.
Organizacje nie podejmują działań komercjalizacyjnych i mogą nie uzupełniać wiedzy specjalistycznej. Natomiast podejmujący działania dostrzegają,
że ich wiedza jest niewystarczająca, by zapewnić sukces projektowi (rysunek 7).
Próbka badawcza może nasunąć jeszcze jedną konkluzję, że respondenci podejmujący próby rozwoju i wdrożenia technologii pokonują bariery
w komercjalizacji, odnosząc również sukcesy. Dlatego mniej barier zostało

Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie...

77

przez nich uwypuklonych w porównaniu z respondentami deklarującymi, że
nie podejmują prób komercjalizacji. Podkreślono przede wszystkim te, które
dominują. Sukces komercjalizacyjny, w postaci sprzedanych wyników badań,
licencji lub wdrożonego patentu, może sprawiać, że wiedza dotycząca sposobów ochrony nie jest już tak istotna. Podobnie można skomentować brak
istotności bariery, brak wiedzy z oceny wartości rynku. Skoro odniesiono sukces (chociaż z problemami), to oceniono dobrze wartość ekonomiczną przedmiotu sprzedaży i znaczenie bariery w kolejnych zadaniach wdrożeniowych
zmalało.
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miAsTA UniWersyTecKie jAKo obszAry przepŁyWU
Wiedzy między przedsiębiorsTWAmi A UczeLniĄ

Wstęp
Współczesny system społeczno-gospodarczy stawia szereg wymagań przed uczestnikami procesów społecznych i gospodarczych.
Klasyczne czynniki lokalizacji przedsiębiorstw czy koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego tracą na znaczeniu. Rozwój społeczny
i gospodarczy ma szanse zdynamizować się przede wszystkim w oparciu
o wiedzę. Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga jednak stworzenia
środowiska współpracy i wymiany, a ogromną rolę odgrywa tu wymiana na
linii nauka – gospodarka. Szczególnie predysponowane do zaistnienia takiej
wymiany są obszary miejskie, gdzie koncentruje się aktywność akademicka.

szczególna rola miast uniwersyteckich w budowie gospodarki
opartej na wiedzy

1.

Miasto jest przestrzenią tworzącą specyficzne warunki dla rozwoju
społeczno-gospodarczego. Zgodnie z teorią lokalizacji Webera1, obszar ten
cechują tzw. korzyści aglomeracji. Wyrażają się one w tym, że możliwa
1

D.M. Smith, industrial location, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1971, s. 113-115.
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jest obniżka kosztów w zakładach zlokalizowanych w punkcie grupującym
wiele innych podmiotów gospodarczych, posiadającym wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą oraz stanowiącym duży zróżnicowany i zwarty rynek
zbytu. Korzyści aglomeracji powstają wskutek bliskiego położenia zakładów pokrewnych, co umożliwia społeczny podział pracy, wzrost specjalizacji i kooperację między podmiotami. Korzyści ekonomiczne wynikają przynajmniej z trzech czynników2. Po pierwsze, podmioty gospodarcze zyskują
dostęp do szerokiego rynku pracy, na którym większa jest szansa pozyskania specjalistów, natomiast pracownicy mają z kolei większe możliwości rozwoju zawodowego. Dodatkowo firmy korzystają wspólnie z wielu czynników
wytwórczych oraz usług. Po drugiej stronie owi usługodawcy czy kooperanci
odnoszą korzyści skali z uwagi na powiększony rynek odbiorców. Po trzecie, firmy zyskują na większym przepływie informacji i idei, ponieważ ich
transfer jest ułatwiony w drodze kontaktów często nieformalnych, wynikających z okazji do spotkań z uwagi na bliskie położenie podmiotów. Sytuacja
ta skutkuje obniżką kosztów produkcji i rozwojem postępu technicznego.
Współczesne korzyści aglomeracji to także dostęp do innych podmiotów otoczenia biznesu, a także oferty instytucji badawczych i naukowych oraz szkół
wyższych. Teoria ta, nazywana klasyczną teorią lokalizacji, znajduje rozwinięcie we współczesnych, zmieniających się warunkach. Wśród wielu teorii rozwoju gospodarczego miasto i jego oferta edukacyjna czy akademicka odgrywają szczególną rolę. W koncepcji bazy ekonomicznej3 funkcje te zaliczyć
trzeba do miastotwórczych, ponieważ w większości są egzogeniczne, co dotyczy zwłaszcza szkolnictwa wyższego. Także koncepcje biegunów rozwoju4
czy rozwoju opartego na innowacyjności dostrzegają w ośrodkach miejskich
pewne specyficzne właściwości, polegające na koncentracji kapitału, potencjału innowacyjnego i wiążącego się z nim potencjału akademickiego jako
elementu środowiska sprzyjającego innowacjom. Koncepcja regionu uczącego się5 jest kolejnym teoretycznym spojrzeniem na rozwój regionu, która
upatruje w potencjale akademickim szans na rozwój regionu.

N. Buck, I. Gordon, A. Harding, I. Turok (eds), changing cities. rethinking competitiveness, cohesion and Governance, Palgrave Macmillan 2005, s. 35.
3
Koncepcję tę stworzył Sombart, szerzej [w:] P. Bury, T. Markowski, J. Regulski, Podstawy
ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993, s. 27-29.
4
D. Stawasz, współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, UŁ, Łódź 2000, s. 28.
5
Szerzej między innymi [w:] A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych
regionów, Biblioteka, Łódź 2009, s. 32-34.
2
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Dokumenty strategiczne UE dostrzegają rolę miast w budowie gospodarki opartej na wiedzy. W dokumencie Polityka spójności a miasta… czytamy: „Unia Europejska będzie skuteczniej realizowała cele wzrostu i zatrudnienia, jeżeli wszystkie regiony będą w stanie spełniać swoją rolę. Miasta mają
w tym celu ogromne znaczenie. Na ich terenie znajduje się większość miejsc
pracy, a także przedsiębiorstw i placówek szkolnictwa wyższego, a ich działanie jest decydujące dla osiągnięcia spójności społecznej. Miasta są ośrodkami
zmiany opartej na innowacjach, duchu przedsiębiorczości i wzroście gospodarczym”6. Dokument ten wskazuje następujące proponowane kierunki działania na rzecz wsparcia innowacji, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na
wiedzy w miastach:
1. „Miasta powinny przyciągać i zatrzymywać pracowników wiedzy
i w bardziej ogólnym podejściu, większą część mieszkańców posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych. Atrakcyjność miasta
w zakresie transportu, usług, środowiska naturalnego i kultury stanowi jeden z fundamentalnych czynników decydujących o wyborze
podejmowanym przez tych pracowników.
2. Miasta mogą odgrywać rolę pierwszoplanową w przygotowaniu strategii innowacji dla całego regionu. W stosownych przypadkach miasta mogą również przejąć inicjatywę w zakresie wsparcia lub przedsięwziąć swoje własne działania badawcze.
3. Miasta są zachęcane, aby włączały się w projekty badania i rozwoju
(7RPBiR) i wspierały wprowadzanie innowacji technologicznych.
4. Miasta powinny działać w taki sposób, aby oferta regionalna w zakresie edukacji, innowacji i RTD była bardziej skuteczna i dostępna dla
przedsiębiorstw lokalnych, w szczególności dla MSP i przedsiębiorstw gospodarki społecznej.
5. Miasta mogą stymulować i koordynować partnerstwa oraz najlepsze
obszary badawcze z uniwersytetami i placówkami szkolnictwa wyższego poprzez tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa wspólne i miasteczka naukowe.
6. Miasta są zachęcane, aby rozwijały strategię zintegrowaną i zrównoważoną w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, aby zwalczać
„Polityka spójności i miasta. rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach”, Komisja WE, Bruksela 2006, s. 4, http://ec.europa.eu/regional_policy/
consultation/ urban/index_pl.htm.
6

82

Magdalena nowak

nierówny dostęp do elektronicznych środków komunikacji poprzez
umożliwienie dostępu do nowych technologii zgodnie z celami inicjatywy i2015 (w dziedzinie administracji i handlu elektronicznego,
zdalnego nauczania, kultury cyfrowej, wirtualnej integracji społecznej i dostępności). Ta strategia musi być zgodna z odpowiednimi
strategiami regionalnymi i krajowymi.
7. Miasta powinny wspierać szybkie przyjęcie innowacji ekologicznych
i systemów zarządzania środowiskiem naturalnym. Realizacja inwestycji w tej dziedzinie już od teraz pozwoli przedsiębiorstwom europejskim przyjąć pozycję wiodącą w rozwijającym się sektorze”7.
Komunikat ten jest rozszerzeniem dokumentu programowego polityki
spójności UE – Strategiczne Wytyczne dla Wspólnoty. Jedna z wytycznych –
terytorialny wymiar polityki spójności – jasno definiuje miasta jako obszary
przyciągające osoby o wysokich kwalifikacjach, „tworząc często efekt spirali
sprzyjający innowacjom i przedsiębiorczości, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność dla kolejnych utalentowanych jednostek”8. Stąd utrzymywać należy
na wysokim poziomie wszystkie usługi miejskie, które wiążą się z generowaniem tych wysokich kwalifikacji (ośrodki akademickie) czy utrzymaniem tej
siły roboczej (np. odpowiedni dostęp do usług wyższego rzędu, wysokiej jakości miejsca pracy). Wzmocnienie roli miast jako biegunów wzrostu ujęte jest
także w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia – piąty cel horyzontalny wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej akcentuje silnie ten aspekt,
kierując działania na: „wykorzystanie potencjału największych ośrodków miejskich jako siły napędowej rozwoju regionalnego – miasta jako centra innowacji
i gospodarki opartej na wiedzy – poprzez ulepszenia w dziedzinie konkurencyjności, promowanie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju usług oraz pozyskanie i utrzymanie siły roboczej o wysokich kwalifikacjach”9.
Można zatem stwierdzić, że szczególnie ważne dla rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy są te ośrodki miejskie w których występuje silna koncentracja ośrodków akademickich, jako potencjału możliwego do wykorzystania
przez gospodarkę.
Tamże, s. 8-9.
Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych
Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), Dz. Urz. L 291 z 21.10.2006, s. 29.
9
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy
i zatrudnienie, MRR, Warszawa 2007, s. 69.
7
8
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Tabela 1.

Miasta uniwersyteckie w Polsce
Miasto

Liczba większych uczelni

Liczba studentów

Warszawa

10

151 578

Kraków

10

146 617

Wrocław

8

111 848

Poznań

8

111 182

Katowice i Gliwice

7

96 609

Łódź

6

69 539

Gdańsk i Gdynia

7

64 322

Szczecin

4

64 278

Lublin

4

61 851

Źródło: opracowanie własne

W ramach projektu Innopolis10 podjęto próbę identyfikacji najlepszych praktyk z zakresu wymiany wiedzy na linii uczelnia – przedsiębiorstwo. W tym celu wyłoniono obszary miejskie o znaczącym potencjale akademickim. Przestrzeń poszczególnych krajów Unii Europejskiej nie jest pod
tym względem jednorodna. Jeśli przyjąć za kryterium miasta, gdzie kształci
się przynajmniej 60 tys. studentów i funkcjonują przynajmniej trzy ośrodki
uniwersyteckie złożone z wielu jednostek organizacyjnych, na mapie Unii
Europejskiej można wskazać takie obszary w 21 krajach na 27 państw członkowskich. W niektórych przypadkach są to grupy miast, w innych dotyczy to
pojedynczych jednostek miejskich. Trudności w zarysowaniu granicy wynikają ze stopnia urbanizacji, gęstości zaludnienia, powiązań funkcjonalnych
i innych specyfik poszczególnych krajów Unii Europejskiej11. Dla przykładu,
w Polsce można wskazać 10 takich miast lub zespołów miast (tabela 1).
Jednocześnie niezaprzeczalny jest fakt ścisłego związku między
innowacyjnością a wzrostem gospodarczym. Skoro zaś procesy innowacyjne i postęp techniczny mają swoje źródło w wiedzy i nauce12, to oczywista jest konieczność wspierania tych ostatnich. Kluczowa rola nauki,
Międzynarodowy projekt badawczy finansowany z programu Interreg IVC, http://www.
inno-polis.eu.
11
Wyniki analizy przedstawione są na stronie internetowej projektu Innopolis, http://www.
inno-polis.eu.
12
D. Stawasz, współczesne uwarunkowania..., dz. cyt., s. 188.
10
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uniwersytetów i publicznych jednostek badawczych jest w tym procesie niezwykle ważna. Jednak nie chodzi o tradycyjną „produkcję” wiedzy
w uczelniach wyższych, lecz zaprzęgnięcie tych jednostek akademickich do
służby w gospodarce. Gospodarka oparta na wiedzy wymaga od uniwersytetów bardziej proprzedsiębiorczej postawy, będącej ich trzecią, poza dydaktyką i badaniami, misją13. Chodzi o takie działania uczelni, które uczynią gromadzoną wiedzę użyteczną dla gospodarki.

2.

bariery i siły motoryczne współpracy nauki i biznesu

Współpraca nauki i gospodarki w Polsce jest wciąż słaba. Należy mieć
bowiem na uwadze szereg barier, które utrudniają nawiązanie czy poszerzanie kontaktów między firmami a nauką. Wśród nich należy wskazać następującego typu ograniczenia14:
– strukturalne (wynikające ze specyfiki sektora nauki),
– systemowe (związane głównie z przerostem regulacji prawnych),
– świadomościowo-kulturowe (związane z brakiem zaufania, stereotypami, brakiem świadomości i akceptacji społecznej),
– kompetencyjne (odnoszące się między innymi do władz i administracji uczelni wyższych).
Najsilniejsze oddziaływanie mają takie bariery, jak15:
– boom edukacyjny powodujący, że uczelnie polskie swoją przedsiębiorczość skierowały na rozwój płatnych usług dydaktycznych, zaś
inne zadania szkoły wyższej, jak badania naukowe, wymiana wiedzy
z przedsiębiorstwami, zeszły na plan drugi;
– fakt, że zmiany systemowe dotknęły naukę niewielkim stopniu,
a uczelnie w niewielkim stopniu zostały poddane rygorom rynkowym;
– marginalny wpływ wdrożeń i patentów na ścieżkę kariery pracowników naukowych;
Ph. Cooke, C. de Laurentis, F. Tödtling, M. Trippl, regional Knowledge economies,
Edward Elgar Publishing Ltd. 2007, s. 54.
14
Problematyka barier i sił rozwoju systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, jak również rekomendacji zmian została szeroko omówiona w publikacji: K.B. Matusiak,
J. Guliński (red.), rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010.
15
Tamże, s. 52-53.
13
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– brak uczelnianych regulaminów i wzorów umów z zakresu: przekazywania praw własności intelektualnej, prowadzenia działalności
o charakterze usługowym, kontraktów badawczych, podziału zysków
z komercjalizacji;
– powszechna uczelniana biurokracja oraz brak zrozumienia dla zmian
i poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych;
– niski poziom zaufania społecznego oraz brak rzeczywistego partnerstwa w stosunkach wzajemnych, stwarzający także bariery dla współpracy w relacjach nauka – gospodarka;
– brak specjalistów z zakresu całości procesu komercjalizacji technologii, brak oferty edukacyjnej w tym zakresie.
Niemniej jednak inicjatywy współpracy między sektorem biznesu
i nauki występują mimo pojawiających się ograniczeń. Wspieranie takich
zachowań, popularyzacja dobrych praktyk, lobbowanie na rzecz rozwoju
takiego partnerstwa to zadanie niezwykle ważne, choć na pewno, z uwagi na
siłę istniejących barier, trudne. Siły, które potencjalnie mogłyby pozytywnie
oddziaływać na procesy wymiany wiedzy między sektorem nauki i biznesem,
są stosunkowo słabe. Bariery mają, niestety, większy ciężar niż siły motoryczne. Największe znaczenie wśród sił ma fakt rozwoju i wspierania przedsiębiorczości akademickiej, co sprzyja przełamaniu schematu myślenia, że
przedsięwzięcia komercyjne są sprzeczne z zasadami pracy naukowej i badawczej. Istotny jest też fakt finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej,
zarówno w trwającym, jak i przyszłym okresie programowania16.

3.

rekomendacje zmian na rzecz poprawy przepływu wiedzy między
nauką i gospodarką

Można jednak wskazać pewne działania naprawcze niekorzystnej sytuacji w zakresie powiązań nauki i biznesu. Wśród proponowanych zmian dla
budowy gospodarki i przedsiębiorczości opartej na wiedzy17, a dotyczących
sektora nauki jest z pewnością konieczność wzrostu rynkowej orientacji instytucji sektora nauki i zmiany w zarządzaniu nimi.
Tamże, s. 50-51.
Zbiór rekomendacji został przedstawiony [w:] K.B. Matusiak, J. Guliński (red.),
rekomendacje zmian..., dz. cyt.
16
17

86

Magdalena nowak

W tym między innymi:
– modyfikacja zasad dystrybucji środków na badania – uwzględnienie
poszukiwań komercyjnych,
– prorynkowa stymulacja instytucji sektora nauki i jej kadr (jak choćby
modyfikacja oceny parametrycznej jednostek, wprowadzenie elementów promujących współpracę pracowników z biznesem),
– aktywna promocja osiągnięć naukowo-badawczych i oferty dla biznesu,
– wpisanie przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy w statuty
uczelni,
– powołanie i umacnianie ośrodków innowacji w strukturach uczelni,
– włączanie przedstawicieli biznesu w proces kształcenia i proces
badawczy,
– indywidualne zasady współpracy uczelni z rzecznikami patentowymi.
Niezbędne są także proinnowacyjne regulacje prawne w sektorze nauki,
w tym choćby:
– modyfikacja wskaźników oceny efektywności działania publicznych
instytucji naukowych (poszerzenie o zagadnienia związane z powiązaniami z biznesem),
– określenie jasnych reguł licencjonowania wyników badań,
– zarządzanie dysponowaną wiedzą na uczelniach,
– kształcenie przy udziale przedstawicieli biznesu.
W ramach zmian instytucjonalnych i organizacyjnych jest potrzeba ukierunkowania udziału nauki w systemie transferu technologii i komercjalizacji
wiedzy, jak na przykład:
– programy mobilności kadr nauki i biznesu (np. praktyka zawodowa
kadry naukowej, włączanie praktyków w projekty badawcze),
– wzrost zakresu finansowania badań stosowanych i prac rozwojowych
ze środków publicznych,
– stworzenie systemu brokerów technologii, ich zadaniem byłoby przygotowanie oferty nauki dla biznesu po uprzedniej identyfikacji popytu
i podaży.
Jedną z barier współpracy środowiska nauki i biznesu są wzajemne
uprzedzenia, dlatego też należy:
– poszerzyć model szkoły wyższej jako korporacji kadry i studentów
o absolwentów jako kategorię interesariuszy, swoistych ambasadorów,
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– zmienić nastawienie środowisk naukowych do działań utylitarnych,
choćby poprzez promocję dobrych praktyk,
– powoływać „rady biznesu” przy instytucjach naukowych,
– organizować imprezy otwierające uczelnie na otoczenie – festiwale
nauki itp.,
– włączać instytucje naukowe w lokalne i regionalne sieci, np. klastry.

4.

relacje nauki i beznesu – studia przypadków

Studiując relacje pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem, można wskazać przynajmniej następującego typu więzi:
1. Współpraca strategiczna:
a) udział firm w procesie dydaktycznym i orientacji badawczej uczelni,
b) udział uczelni w orientacji badawczo-rozwojowej firmy.
2. Współpraca na bazie umów o współpracę:
a) umowa licencyjna,
b) zlecenie wykonania badań przez uczelnię na rzecz firmy,
c) konsulting uczelni na rzecz firmy,
d) zlecenie wykonania np. prototypu.
3. Współpraca w ramach szkoleń i edukacji:
a) szkolenia personelu firmy,
b) wymiana kadr,
c) uczestnictwo pracowników firmy w procesie dydaktycznym na
uczelni,
d) praktyki studenckie w siedzibie firmy.
4. Wspólne przedsięwzięcia:
a) współpraca w ramach tworzenia spin-off,
b) wspólne projekty B+R,
c) wspólny rozwój technologii,
d) udział we wspólnych przedsięwzięciach (firmach/jednostkach
B+R/ jednostkach transferu technologii).
5. Wykorzystanie infrastruktury:
a) wykorzystanie laboratoriów uczelnianych przez firmy,
b) wykorzystanie pomieszczeń uczelnianych przez firmy,
c) lokalizacja firm w uczelnianych parkach naukowych,
d) użycie infrastruktury firmy na rzecz uczelni.
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6. Współpraca nieformalna.
7. Uczestnictwo w „otwartych dniach” w uczelni.
8. Inne formy współpracy.
Poniżej przedstawione zostaną wybrane przypadki wymiany wiedzy
między firmami a uczelniami, także w powiązaniu z innymi organizacjami
z regionu łódzkiego18.

5.

Katedra immunologii
szczecińskiego

i

biologii

infekcyjnej

Uniwersytetu

Pracownicy Katedry współpracują z przedsiębiorstwem z regionu łódzkiego z branży kosmetologicznej. Współpraca trwa od 2003 r. Tropem prywatnych znajomości przedsiębiorstwo skontaktowało się z pracownikiem Katedry. Wprawdzie w ramach Katedry nie prowadzono dotąd badań
z zakresu, którym zainteresowana była zgłaszająca się firma, podjęto jednak
trud pozytywnej odpowiedzi na zgłoszony popyt. Chęć nawiązania tej relacji ze strony uczelni podyktowana była przede wszystkim osobistą motywacją pracownika Katedry działania na rzecz przemysłu. Dzięki tej współpracy
wypracowana została zupełnie nowa gałąź mikrobiologii, stricte dla przemysłu. Pracownik Katedry opracował autorską metodę badań na potrzeby tej
firmy. Ponadto, choć absolwenci mikrobiologii są znakomicie wykształceni,
są poszukiwanymi specjalistami, istniała luka dydaktyczna w postaci edukacji na potrzeby przemysłu. Obecnie, dzięki tej współpracy, stworzono ofertę
dydaktyczną wypełniającą tę lukę.
Współpraca polega na zleceniu Katedrze wykonania badań mikrobiologicznych gotowych produktów kosmetycznych. Badania mają odpowiadać na
pytanie, czy produkt podatny jest na zakażenia i jakiego typu. Jest to współpraca bardzo dynamiczna. Przeprowadzanych jest kilka prób w miesiącu,
każda jest szczegółowo raportowana.
Od strony formalnej ta wymiana wiedzy angażuje jeszcze jedną organizację, jaką jest Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. Formalnie jest ona ogniwem, które zajmuje się wszystkimi sprawami administracyjnymi, prawnymi
i księgowymi. Ocena Fundacji w tym względzie jest bardzo pozytywna.
Przedstawione przypadki nie są jedynymi, jakie udało się zidentyfikować w ramach prowadzonych badań. Ogółem analizie poddano 30 przypadków różnego rodzaju wymiany wiedzy
pomiędzy firmami a przedsiębiorstwami.
18
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Sprawność tejże organizacji w tym względzie uważana jest za podstawowy
czynnik sukcesu omawianej współpracy.
Kontakty z firmą rozwijają się. Planuje się w przyszłości ofertę praktyk studenckich w jej siedzibie. Poza tym firma znacząco finansowo wspiera
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w organizowaniu konferencji
naukowych.
Nie jest to jedyna współpraca z przemysłem, jakiej podejmują się pracownicy Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ. Wydział ten jako
eksperymentalny generuje dla Uniwersytetu Łódzkiego wysokie koszty.
Istniałaby szansa na dodatkowe zyski dzięki szerszemu zakrojeniu prowadzenia badań dla biznesu. Rozrośnięta biurokracja uczelniana jest czynnikiem odstraszającym zarówno przemysł, jak i samych naukowców. W omawianym przykładzie sprawy formalnoprawne i księgowe przepływają przez
Fundację UŁ. Jednak współpraca taka nie jest uwzględniana przy kategoryzacji Wydziału, choć wiadomo, że to właśnie Katedra tego wydziału jest zleceniobiorcą, a Fundacja jest jednostką działającą przy UŁ. Taki stan rzeczy
powoduje słabszą motywację do podejmowania inicjatyw na rzecz przemysłu.
Najistotniejszymi czynnikami sukcesu tej współpracy są: po pierwsze,
zaufanie i rzetelność partnerów, a po drugie, ominięcie uczelnianej machiny
biurokratycznej. Można też założyć, że fakt dojścia do współpracy w drodze
nieformalnych powiązań nie był bez znaczenia. Współpraca z osobą z polecenia budzi większe zaufanie i pozytywnie nastawia do współpracy.

6.

gedeon

Firma Gedeon jest producentem dzianin różnego przeznaczenia: technicznych, odzieżowych, sportowych, samochodowych, rehabilitacyjnych, militarnych, medycznych, strażackich itp. Firma zatrudnia ok. 25 osób. Jednym z właścicieli jest absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku włókiennictwo. Drugi
z założycieli to technik dziewiarstwa, wieloletni pracownik dużych łódzkich
firm włókienniczych. Firma jest znana w kręgach włókiennictwa. Prywatne
kontakty zaangażowanie jednego z właścicieli w tworzenie nowych pomysłów generują współpracę z podmiotami z branży włókienniczej. Bezpośrednia
współpraca z Politechniką Łódzką ma charakter nieformalny, polega głównie na spotkaniach w prywatnym gronie i przy tej okazji, dyskusjach nad
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produktami, możliwymi zastosowaniami. Firma współpracuje bezpośrednio
z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi.
Współpraca firmy Gedeon z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi polega
na wykonaniu prototypu. Instytut współpracuje z innymi podmiotami z branży
włókiennictwa, w tym z Politechniką Łódzką. Efektem tej współpracy są między innymi propozycje dzianin konkretnego zastosowania. Taką propozycję Instytut zgłasza firmie, ona określa potrzeby w zakresie surowca i wykonuje prototyp. Instytut bada dzianinę pod kątem właściwości technicznych.
W razie potrzeby w prototypie dokonywane są zmiany i poddawany jest on
ponownym pomiarom właściwości technicznych.
Współpraca oparta jest na umowie. Trwa już od 2003 roku. Instytut,
który nie ma swojej linii produkcyjnej płaci, firmie za prototyp. Firma
w odniesieniu do tych zleceń stosuje szczegółowe procedury i normy jakościowe. W ramach tej wymiany przekazywana jest wiedza technologiczna,
umowa zawiera zapisy zobowiązujące do tajemnicy, a pracownicy nie znają
celu produkcji.
Nie jest to jedyna wymiana wiedzy firmy z jednostką naukową. Jak
wspomniano, firma współpracuje też, choć nieformalnie, z Politechniką
Łódzką. Współpracuje również z innymi podmiotami z branży. Czynnikiem
kluczowym sukcesu tej wymiany wiedzy jest osobista motywacja właściciela firmy, jego potrzeba nowości, poszukiwania nowych produktów i zastosowań. Istotna wydaje się też sieć nieformalnych i formalnych powiązań, co
potwierdza znaczenie bliskich, sieciowych relacji dla procesów wymiany
i współpracy.

7.

Katedra dziennikarstwa i Komunikacji społecznej

W ramach kierunku dziennikarstwo, prowadzonego na Uniwersytecie
Łódzkim, odbywają się zajęcia z przedmiotu telewizyjne warsztaty dziennikarskie oraz telewizyjne gatunki dziennikarskie. Do prowadzenia tych i kilku
jeszcze innych przedmiotów Uniwersytet zatrudnia redaktorów telewizji
regionalnej. Inicjatorem współpracy była kierownik Katedry Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej.
Zajęcia polegają między innymi na analizie poszczególnych gatunków
dziennikarskich na przykładach prezentowanych na wideo/DVD. Istotny
jest fakt odbywania części zajęć w siedzibie telewizji regionalnej, gdzie studenci mogą w praktycznych, rzeczywistych warunkach uczestniczyć w przy-
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gotowywaniu i realizacji programów telewizyjnych. Byłoby to niemożliwe
w siedzibie Uniwersytetu, gdyż uczelnia nie dysponuje drogim telewizyjnym
sprzętem i technologiami. Studenci wykonują wtedy zadania asystenta redaktora, mogą też biernie uczestniczyć w przygotowywaniu programów (obserwacja) lub brać udział w realizacji programów w terenie.
Praktyk wykładowca zatrudniony jest na umowę zlecenie. Aspekt finansowy nie jest jednak znaczący dla osoby praktyka wykładowcy. Kluczowym
czynnikiem sukcesu tej wymiany wiedzy jest osobista, dziennikarska ciekawość świata osoby prowadzącej zajęcia. Studenci są potencjalnymi odbiorcami jego własnych produkcji, dają też korzyści w postaci kontaktów z młodymi, inspirującymi ludźmi. Praktyka ta jest kolejnym przykładem tego, że
osobista motywacja stanowi warunek jej zaistnienia.
Nie jest to jedyna współpraca, jakiej podejmuje się łódzka telewizja regionalna. Współpracuje też z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Filmową
w Łodzi. Ponadto studenci UŁ mogą odbywać praktyki w siedzibie telewizji.
Przedstawione przypadki akcentują rolę motywacji osobistej w podjęciu współpracy na linii nauka – przedsiębiorstwo. Wiąże się to z aspektem
zaufania do potencjalnych partnerów. Otwartość na otoczenie, inne podmioty
z otoczenia społeczno-gospodarczego jest jednym z głównych czynników
warunkujących procesy wymiany wiedzy. Popularyzacja dobrych praktyk jest
jednym ze sposobów przełamywania stereotypów we wzajemnych kontaktach
biznesu i nauki. Powinno się promować własne osiągnięcia w tej dziedzinie.
Niezbędne jest też wzajemne przygotowanie oferty, a także wdrożenie w życie
pozostałych zaleceń wskazanych w artykule. Efektywna współpraca nauki
i gospodarki warunkuje współcześnie rozwój naszego kraju.
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Summary
A city is a specific space to live ad operate business. It generates many benefits, among which higher education is very important. It is even more significant in the
aspect of knowledge-based economy development. UE and national strategic documents emphasize the issue, directing the efforts toward academic institutions enhancement in order to generate high educated labor resources, initiate innovation process and generate knowledge exchange between business and science. This knowledge exchange thus faces many obstacles in polish socio-economical environment
that are presented in the paper. There are some recommendation for improvement of
this processes proposed as well. The paper presents some examples of the knowledge
exchange between science institutions and business from Lodz region. They stress the
role of personal motivation and trust.
translated by Magdalena nowak
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Wprowadzenie
Nowe technologie stały się kluczem do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce i rozwoju ekonomicznego państw. Już
wiele lat temu ekonomiści oraz praktycy zarządzania podkreślali znaczenie
inwestowania w innowacje i nowe technologie jako siły napędowej wzrostu
gospodarczego1. Nowe technologie zapewniają wydajniejsze metody pracy
i otwierają nowe perspektywy, umożliwiają poprawę jakości i wydajności,
skracanie czasu wprowadzania produktów na rynek oraz zaspokajanie dotychczas niemożliwych do zaspokojenia potrzeb człowieka. Aby przekładały
się na rozwój gospodarczy, powinny być systematycznie wykorzystywane
i rozwijane.

Por.: J.A. Schumpeter, the theory of capitalism development, Harvard University Press,
Cambridge – Massachussets 1934; J.A. Schumpeter, the theory of economic development,
Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts 1949; R.M. Solow, technical change
and the aggregate production function, „Review of Economics and Statistics” 1957, vol. 39,
s. 312-320; P. Drucker, innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa
1992, s. 11-23.
1
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Podjęcie wysiłku rozwijania i wdrażania nowych technologii i innowacji ma dziś szczególne znaczenie, gdy wiele tendencji w otoczeniu wskazuje
na możliwość stałego rozwoju technologicznego, a działalność gospodarcza
wymaga coraz większego dostępu do wiedzy i źródeł technologii.
W warunkach zwiększonej globalnej konkurencji i skróconego cyklu
życia produktów strategie technologiczne stają się obowiązkową częścią planów finansowych i ekonomicznych przedsiębiorstw, ale nie tylko. Stają się
nieodłączną częścią strategii krajów lub bloków ekonomicznych. Myślenie
w kategoriach nowych technologii i innowacji jako źródła przewagi konkurencyjnej nie tylko przedsiębiorstw, ale całych gospodarek stało się dla wielu
wyzwaniem XXI wieku.
W większości przypadków tworzenie nowych technologii jest czasochłonne i wymaga dużych nakładów kapitałowych, podobnie jest w przypadku pozyskiwania technologii – przedsiębiorstwa ponoszą olbrzymie
nakłady kapitałowe na zakup licencji. Toteż w sektorach wysokich technologii, tzw. sektorach high-tech, problematyka ochrony wiedzy i jej wytworów
w postaci technologii staje się niezwykle istotnym zagadnieniem o charakterze strategicznym.
Pokusa łatwego zarobku czy dostępu do nowych technologii jest obecnie
tak duża, że przedsiębiorstwa coraz częściej wchodzą na drogę cyberprzestępczości2 lub stosują praktyki imitowania (kopiowania) innowacyjnych wyrobów. Te, które są pionierami oraz poświęciły dużo czasu, pieniędzy i energii na stworzenie nowych rozwiązań, politykę ochrony własności intelektualnej3 traktują jako nieodłączny element swoich strategii. Niestety, małe i średnie przedsiębiorstwa ciągle jeszcze nie do końca zauważają taką konieczność.
Celem tego artykułu jest podkreślenie strategicznego znaczenia ochrony
własności intelektualnej dla przedsiębiorstw działających w sektorach hightech, nie tylko dużych, ale również małych i średnich, które stanowią siłę
napędową gospodarki i niejednokrotnie posiadają ciekawe technologie i innowacje, które mogą przyczynić się do ich sukcesu rynkowego.

Raport: unsecured economies: Protecting Vital information, McAfee 2009, http://resources.mcafee.com/content/NAUnsecuredEconomiesReport z dnia 20.01.2010.
3
Własność intelektualna rozumiana jest jako własność przemysłowa (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych) oraz prawa autorskie.
2

ochrona własności intelektualnej w sektorach wysokich technologii

1.

95

Sektory high-tech

Pojęcie sektor wysokiej technologii pojawiło się w połowie lat 60. XX w.
w Stanach Zjednoczonych, kiedy to odnotowano znaczny wzrost zatrudnienia
i liczby nowych firm poza tradycyjnymi sektorami, które wcześniej stanowiły
siłę napędowa wzrostu gospodarczego4. Jego powstanie wiązało się z gwałtownym rozwojem nowoczesnych dziedzin wytwórczości, które powstawały na styku nauki i przemysłu, wykorzystując wyniki badań naukowych5.
Początkowo pojęcie wysokiej technologii stosowane było przede wszystkim
w odniesieniu do analiz z zakresu handlu zagranicznego, obecnie okazuje się
również niezwykle przydatne w analizach dotyczących problematyki konkurencyjności i globalizacji6.
Mianem wysokiej technologii7 określa się branże lub produkty, które
w porównaniu z pozostałymi branżami i produktami cechują się wyższym
udziałem wydatków na badania i rozwój (B+R) w wartości finalnej8. Za podstawowe kryterium zaliczania przedsiębiorstwa do sektora wysokiej technologii przyjmuje się najczęściej intensywność prac naukowo-badawczych, mierzoną głównie wysokością nakładów na B+R w stosunku do wartości produkcji sprzedanej.
Oprócz wysokiej naukochłonności sektory i dziedziny zaliczane do
wysokiej technologii charakteryzują się ponadto:
– wysokim poziomem innowacyjności,
– dużą liczbą posiadanych patentów i/lub licencji,
– krótkim cyklem życiowym wyrobów i procesów oraz szybkim procesem „dewaluacji” opracowywanych i stosowanych technologii,
– szybką dyfuzją innowacji technologicznych,
– wysokim poziomem zatrudnienia personelu naukowo-technicznego
oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na tego typu wysoko kwalifikowany personel,

P. Drucker, innowacja i przedsiębiorczość..., dz. cyt., s.12-13.
A. Karpiński, spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz „Polska w XXI
wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1994, s. 38.
6
nauka i technika w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s. 186.
7
W niektórych źródłach używa się określenia wysoka technika.
8
E. Wojnicka, P. Klimczak, M. Wojnicka, J. Dąbkowski, W. Podsiadła, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w polsce do roku 2020, PARP,
Warszawa 2006, s. 7.
4
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– dużymi nakładami kapitałowymi, wysokim ryzykiem inwestycyjnym
i szybkim „starzeniem się” inwestycji, wysokim poziomem rotacji
wyposażenia technicznego,
– ścisłą współpracą naukowo-techniczną z innymi firmami wysoko
technologicznymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
– wzmagającą się konkurencją o charakterze międzynarodowym.
W dobie gospodarki opartej na wiedzy nośnikami i wyznacznikami rozwoju globalnej gospodarki w dużym stopniu są innowacje technologiczne.
Technologie zmieniają nie tylko sektory, na potrzeby których zostały stworzone. Powszechnym zjawiskiem stało się, że znajdują one zastosowanie
w innych niepowiązanych wcześniej ze sobą obszarach działalności.
Przykładem mogą być czipy stworzone w przemyśle oprogramowania komputerowego, dzisiaj wykorzystywane nie tylko w komputerach, ale urządzeniach gospodarstwa domowego, telekomunikacyjnych, samochodach i wielu
innych produktach. Zastosowania będące efektem innowacji technologicznych w zakresie biotechnologii są dzisiaj wykorzystywane nie tylko w przemyśle farmaceutycznym i ochronie zdrowia, ale również w takich dziedzinach, jak ochrona środowiska, produkcja żywności i innych.
Z tego właśnie powodu w analizach dotyczących wysokiej technologii
kraje należące do OECD stosują dwa podejścia wyróżniania tych sektorów:
„podejście według dziedzin” oraz „podejście według wyrobów”.
W podejściu dziedzinowym wyróżnia się 4 rodzaje sektorów ze względu
na intensywność działalności badawczo-rozwojowej9:
– sektory wysokiej technologii (high-technology industries), czyli te,
w których wydawanych jest od 15% do 8% przychodów na B+R,
– sektory średniowysokiej technologii (Medium-high-technology industries), czyli te, w których wydaje się od 4% do 2% przychodów na B+R,
– sektory średnioniskiej technologii (Medium-low-technology industries),
czyli te w których wydaje się od 1% do 0,6% przychodów na B+R,
– sektory niskiej technologii (low-technology industries), czyli te,
w których wydaje się poniżej 0,4% przychodów na B+R.

Por. T. Hatzichronoglou, revision of the high-technology sector and Product classification,
„STI Working Papers” 1997, no. 2, OECD, Paris 1997; OECD (2005) STI – Scoreboard, www.
oecd.org; E. Wojnicka, P. Klimczak, M. Wojnicka, J. Dąbkowski, W. Podsiadła, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw…, dz. cyt., s. 7-8.
9

ochrona własności intelektualnej w sektorach wysokich technologii

97

Do sektora wysokiej techniki zaliczane są takie przemysły, jak: produkcja statków powietrznych i kosmicznych; produkcja wyrobów farmaceutycznych; produkcja maszyn biurowych i komputerów; produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych; produkcja instrumentów
medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków10. Awans tych
przemysłów stanowi najbardziej charakterystyczną cechę rozwoju przemysłowego ostatniego ćwierćwiecza XX wieku11. Oprócz przemysłów, biorąc pod
uwagę intensywność prac naukowo-badawczych, OECD wyróżnia również
usługi oparte na wiedzy, a wśród nich usługi high-tech, do których zaliczane
są: finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych (PKD 64), doradztwo z zakresu sprzętu komputerowego (PKD
72) oraz reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73). W tabeli 1
zaprezentowane są wyróżniki sektorów wysokich technologii według OECD.
Tabela 1.
Wyróżniki sektorów wysokich technologii według OECD
Podejście według dziedzin

Podejście według wyrobów

przemysły high-tech

grupy wyrobów high-tech

produkcja statków powietrznych i kosmicznych

sprzęt lotniczy

produkcja wyrobów farmaceutycznych; produkcja
maszyn biurowych i komputerów

komputery - maszyny biurowe

produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych

środki farmaceutyczne

elektronika - telekomunikacja

produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych
i optycznych, zegarów i zegarków

aparatura naukowo-badawcza

usługi high-tech

maszyny nieelektryczne

finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

chemikalia

doradztwo z zakresu sprzętu komputerowego

maszyny elektryczne

broń i uzbrojenie

reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: nauka i technika, dz. cyt., s. 200-203

nauka i technika..., dz. cyt., s. 200.
K. Turowski, sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej [w]: D. Kopycińska (red.), funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach
integracji i globalizacji, rozdział 26, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 271.
10
11
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Drugim podejściem stosowanym w analizie wysokiej technologii jest
wspomniane wcześniej podejście „według wyrobów”. Jest ono rozwinięciem,
uzupełnieniem i uściśleniem „podejścia według dziedzin”. Określa się tu
intensywność technologiczną wyrobów, a nie sektorów czy przedsiębiorstw.
I tak do grupy najbardziej zaawansowanych wyrobów zalicza się: sprzęt lotniczy, komputery – maszyny biurowe, elektronika – telekomunikacja, środki farmaceutyczne, aparaturę naukowo-badawczą, maszyny elektryczne, maszyny
nieelektryczne, chemikalia, broń i uzbrojenie. Ani jedno, ani drugie podejście
nie jest pozbawione wad, niemniej jednak określają pewien punkt odniesienia
dla prowadzonych badań i analiz.

2.

ochrona własności intelektualnej w sektorach high-tech

W sektorze high-tech, ze względu na szybkie przemiany technologiczne
występujące w otoczeniu, przedsiębiorstwa narażone są na utratę wiedzy w postaci
np. technologii – zagrożenie to występuje ze strony innych firm lub organizacji
przestępczych (np. cyberprzestępcy). Zarówno te zagrożenia, jak i dążenie przedsiębiorstw do budowania swojej przewagi konkurencyjnej na bazie zasobów niematerialnych – zasobów wiedzy – powodują, że znaczenie ochrony własności intelektualnej rośnie i staje się zasadniczym problemem strategicznym i istotną kwestią
dla wielu przedsiębiorstw. Część z nich w zależności od możliwości finansowych
i stopnia świadomości w zakresie tego problemu podejmuje szereg działań, które
mają na celu zabezpieczenie własności intelektualnej. Znajomość reguł i zasad
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich włączanie do procesu
myślenia strategicznego o przyszłości przedsiębiorstwa, oprócz zapobiegania
kopiowaniu lub imitowaniu produktów lub usług przedsiębiorstwa, może przynieść szereg innych korzyści, na przykład wynikających z12:
– komercjalizacji własnych osiągnięć i pomysłów,
– zabezpieczenia uzyskanych praw ochronnych,
– przyciągnięcia inwestorów potrzebnych do dalszego rozwoju firmy
i utrzymania obecnych,
– sprzedaży praw do patentu w przyszłości jako towar lub jako udział
w biznesie;
learning and support system. how to protect innovations and intangible assets,
innosupport: supporting innovation in sMes, http://www.innosupport.net/ (8.10.2008).
12
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– unikania nieekonomicznych inwestycji badawczo-rozwojowych
i marketingowych,
– kreowania wizerunku firmy za pomocą znaku towarowego i jakościowej strategii firmy,
– negocjowania licencji i zawierania umów w oparciu o prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
– zwiększania wartości rynkowej firmy,
– zdobywania przedsięwzięć kapitałowych oraz rozszerzania dostępu
do środków finansowych,
– uzyskiwania dostępu do nowych rynków.
Widząc i doceniając te korzyści, przedsiębiorstwa w sektorach high-tech chronią swoją własność intelektualną. W tabeli 2 zaprezentowana jest
lista dziesięciu przedsiębiorstw, które posiadały w 2008 roku najwięcej międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Wszystkie przedsiębiorstwa zaliczane
są do sektorów high-tech, większość z nich zajmuje się produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych, oprogramowania komputerowego, i wiążą się
głównie z sektorem informatycznych, telekomunikacyjnym oraz elektronicznym. Są to przedsiębiorstwa, które niejednokrotnie zajmują pozycje liderów
na swoich rynkach (np. Nokia, IBM) lub zaliczane są do grupy najbardziej
innowacyjnych przedsiębiorstw (np. LG Electronics, 3M).
Tabela 2.
Międzynarodowe zgłoszenia patentowe przedsiębiorstw w 2008 roku
Kraj
pochodzenia

Międzynarodowe zgłoszenia
patentowe

Chiny

1737

Japonia

1729

Holandia

1551

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha

Japonia

1364

Robert Bosch GMBH

Niemcy

1273

Siemens Aktiengesellschaft

Niemcy

1089

Nokia Corporation

Finlandia

1005

LG Electronics Inc.

Korea

992

Telefonab LM Ericsson (Publ)

Szwecja

984

Fujitsu Limited

Japonia

983

Przedsiębiorstwo
Huawei Technologies Co., Ltd.
Panasonic Corporation
Koninklijke Philips Electronics N.V.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: world intellectual Property indicators, WIPO, Geneva 2009, s. 82
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Do sektorów najbardziej aktywnych pod względem patentowania, a co
za tym idzie chroniących swoje technologie i wynalazki (w wielu przypadkach chronione są całe grupy wynalazków), WIPO zalicza sektory tworzące
i wykorzystujące technologie komputerowe, telekomunikację, technologie
audio-wizualne, czyli te, w których w latach 2002-2006 roczny wzrost liczby
patentów wynosił około 6% (tabela 3). Dużą wagę przywiązuje się również do
ochrony wiedzy w obszarze nanotechnologii, biotechnologii i przemyśle farmaceutycznym.
Dane przytoczone poniżej mogą świadczyć o dużej i ciągle rosnącej
potrzebie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw w sektorach high-tech. Analiza tych danych pozwala również na stwierdzenie, że głównie liderami w tym zakresie są duże przedsiębiorstwa, które stać na ponoszenie kosztów ochrony.
Tabela 3.
Zgłoszenia patentowe według rodzajów technologii w latach 2002-2006 (%)
Obszar technologii

Roczny wzrost liczby patentów

Technologie komputerowe

7

Technologie telekomunikacyjne

6,5

Technologie audiowizualne
Tworzenie maszyn elektrycznych, aparatury,
energii
Digital communication

6,2

Mikrostruktury i nanotechnologia

5,2

Technologie pomiarowe

4,6

Półprzewodniki

4,5

Transport

4,5

Technologie optyczne

4,2

Gry

3,3

Farmaceutyki

3,1

5,7
5,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie world intellectual..., dz. cyt., s. 24-26.

Większość przedsiębiorstw w sektorach hight-tech stanowią jednak małe
i średnie przedsiębiorstwa, które borykają się z wieloma dylematami dotyczącymi kwestii ochrony. To one posiadają niejednokrotnie olbrzymi potencjał innowacyjny ale, jak pokazują wyniki prowadzonych w Polsce i na świe-
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cie badań, nie wiedzą, w jaki sposób mogą chronić swoją wiedzę i innowacje,
nie traktują ochrony własności intelektualnej jako stałego elementu strategii
rozwoju13. Stan taki jest niezwykle niebezpieczny z punktu widzenia utrzymania przedsiębiorstwa na rynku oraz tworzenia jego pozycji. Powszechny
brak wiedzy wśród kandydatów i początkujących przedsiębiorców dotyczący
korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej oraz sposobów jej
zabezpieczania w konsekwencji może prowadzić do wielu błędnych decyzji,
takich jak: zaniedbanie lub świadome zaniechanie ochrony własności intelektualnej, w tym wzorów przemysłowych i znaków towarowych, m.in. ze
względu na dominującą w firmie politykę minimalizacji kosztów, wybór niewłaściwych form ochrony własności intelektualnej (zakres czasowy, terytorialny), wybór niewłaściwych form rozliczania z urzędami skarbowymi,
w przypadku kiedy własność intelektualna staje się aportem, ponieważ wynalazcy nie znają stosownych przepisów i form związanych z wnoszeniem własności intelektualnej do spółek kapitałowych14.
Oprócz braku świadomości konieczności ochrony własności intelektualnej oraz niemyślenia o niej w kategoriach strategicznych poważnym problemem małych i średnich przedsiębiorstw, nawet tych świadomych potrzeby
ochrony, jest brak funduszy na ten cel. Fakt ten potwierdzają również badania
przeprowadzone przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG)15. Przedstawiciele
tej instytucji przy wykorzystaniu metody ankietowej pytali przedsiębiorców
o zainteresowanie firm ochroną własności intelektualnej, jak również sprawdzali wiedzę na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uzyskanie i realizację ochrony własności przemysłowej. Wielu przedsiębiorców
podkreślało, że posiadanie prawa do wykorzystania wynalazków, technologii,
wzornictwa lub różnorodnych znaków handlowych ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ochrona własności intelektualnej stanowi wartość na tyle istotną, że zaczyna być postrzegana jako międzynarodowa waluta. Niestety, i tym razem badania wykazały, że polskie przedsiębiorstwa bardzo rzadko obejmują ochroną wytwarzane przez siebie wyroby
i produkty. Wyniki przeprowadzonych przez KIG badań wskazują, że 64%
M. Starczewska-Krzysztoszek, ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce,
Kamerton Innowacyjności 2008, Warszawa, grudzień 2008, www.pkpplewiatan.pl (17.04.2009).
14
K. Matusiak, J. Guliński (red.), system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
w Polsce – siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa 2010, s. 45.
15
Krajowa Izba Gospodarcza, Projekt: strategie zarządzania międzynarodowego oparte na
własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach. http://www.kig.pl/index.php/projekt---wlasnosc-intelektualna (14.02.201).
13
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ankietowanych firm chroni własność przemysłową. Wynik ten może wydać
się zadowalający, jednak z danych gromadzonych przez Urząd Patentowy RP
wynika, że z reguły ochroną tą objęte są znaki towarowe, w znacznie mniejszym stopniu wzory przemysłowe czy patenty. Uzyskane wyniki wskazują
również na to, że jedynie 50% ankietowanych przedsiębiorców wie o tym, że
istnieje możliwość otrzymania wsparcia na uzyskanie lub realizację ochrony
własności przemysłowej.
Co więcej, niejednokrotnie przedsiębiorcy wychodzą z założenia, że
koszty tych działań są zbyt duże w stosunku do potencjalnych efektów ekonomicznych. Stąd też występujące coraz częściej przypadki kradzieży kluczowych danych przedsiębiorstw związanych z opracowanymi innowacyjnymi
rozwiązaniami.
Problem braku finansowania widoczny jest również w przypadku analizy
danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Przedsiębiorstwa
wymieniały tu przeszkody we wdrażaniu innowacji, a w śród nich na pierwszym miejscu wskazano kłopoty z dostępem do kapitału (56% respondentów)
i brak własnych środków finansowych (56% respondentów)16.
Podsumowując, należy stwierdzić, że sektor wysokich technologii jest
tym, w którym przedsiębiorstwa powinny przykładać dużą wagę do świadomej ochrony własności intelektualnej. Własność ta w przypadku tego typu
sektorów stanowi rodzaj broni konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, które zdają
sobie sprawę z tego faktu, czerpią później wiele korzyści. Chroniona własność intelektualna daje im przewagę nad konkurentami.
Świadomość konieczności ochrony własności intelektualnej powinna
być uwidoczniona w strategiach i działaniach przedsiębiorstw. Niestety, o ile
duże przedsiębiorstwa zdają sobie z tego sprawę i mają odpowiednie możliwości kapitałowe, aby realizować swoje strategie, to o małch i średnich przedsiębiorstwach na ogół nie można tego powiedzieć.
Jak pokazują różne badania, oprócz dostępu do kapitału pojawiają się
w ich przypadku i inne przyczyny braku ochrony własności intelektualnej,
takie jak: niewystarczająca wiedza kadr zarządzających B+R na temat możliwości i warunków dokonywania zgłoszeń patentowych, w tym zgłoszeń międzynarodowych, niewystarczająca współpraca naukowców z przedsiębiorcami – mogącymi ponieść koszty zgłoszenia patentowego w odniesieniu do
wynalazku mającego wartość gospodarczą, brak upowszechniania informacji o korzyściach płynących z dokonania zgłoszenia, a w konsekwencji brak
16

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (14.02.2010).
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motywacji do komercjalizacji wyników17. Toteż, aby zwiększyć możliwości
konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw, informowanie i promocja
sposobów, możliwości ochrony własności oraz możliwości pozyskiwania na
nią środków finansowych powinny stać się podstawowym zadaniem instytucji państwowych, ale również instytucji wsparcia biznesowego.
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Summary
In many industries new technologies and innovations have big influence on the
industry competitive landscape. They became a kind of a competitive weapon that
is difficult to create and very expensive to buy. The growing number of technology
or products imitation activities and cyber thieves force the companies that develop new
technologies and innovations to protect them and secure their position on the market.
High technology industries are the example of intensive technology competition. In
these industries the companies should pay special attention to protect their intellectual
property and include it as a part of their strategies and policies. The aim of this article
is to underline the strategic importance of intellectual property protection for big,
medium and small size companies operating in high-tech industries.
translated by edyta Gwarda-Gruszczyńska
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Wprowadzenie
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią obecnie silę napędową całej
gospodarki europejskiej. Ich rozwój zapoczątkowany został na kontynencie
w latach 80. ubiegłego stulecia. Było to następstwo liberalizacji gospodarczo-społecznej, która w Polsce trwała niemal do końca lat 90., będąc „owocem”
zmian systemu ekonomicznego. W okresie tym „modne” stało się posiadanie
własnego przedsiębiorstwa, które oprócz satysfakcji zawodowej z prowadzonej działalności miało również na celu zapewnienie odpowiedniego standardu
życia. Większe dochody zapewniały satysfakcję, poczucie wolności i niezależności osób rozpoczynających swój własny biznes. Satysfakcja ta oczywiście stawała się znacznie większa w przypadku odnoszonych zwycięstw rynkowych w stosunku do konkurencji. Podejmowanie działalności oczywiście
było związane z pewnym ryzykiem gospodarczym, co z pewnością przejawiało się nie tylko odnoszonymi sukcesami, ale również ponoszonymi porażkami. Jednakże należy stwierdzić, że szczególnie okres lat 80. sprzyjał podejmowaniu własnych inicjatyw gospodarczych.
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O ile w ujęciu historycznym podejmowane wysiłki przedsiębiorców kierowane były najpierw na pozyskanie podstawowych czynników produkcji
takich jak: kapitał i praca, o tyle we współczesnym typie gospodarki kluczowe
miejsce ogrywa innowacyjność. Jest ona najogólniej rozumiana jak skłonność
do dokonywania zmian i ich akceptowania. Ma ona za zadanie zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Ogromne znaczenie w procesie unowocześniania przedsiębiorstwa ma dyfuzja, która rozumiana jest z kolei jako rozprzestrzenianie się innowacji. Bez zjawiska dyfuzji nie można byłoby mówić
o postępie i rozpowszechnianiu nowych rozwiązań. Dyfuzja ponadto odrywa
rolę swoistego stymulatora, który cały czas zmusza do poszukiwania coraz to
nowszych rozwiązań produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, które mogą określonemu podmiotowi gospodarczemu zapewnić
rolę lidera rynkowego, co więcej – muszą one być, co zaznaczono powyżej,
przez ten rynek akceptowane. Dyfuzja innowacji jest jednakże determinowana przez istnienie odpowiednich uwarunkowań: wewnętrznych (wewnątrz
organizacji gospodarczej) – potrzeba i przekonanie co do konieczności wprowadzania innowacji, wewnętrzne zasoby finansowe itd.; oraz zewnętrznych –
kreowanych przez politykę innowacyjną państwa, której elementami są instrumenty ekonomiczne, prawne, instytucjonalne oraz inne, za pomocą których
realizowane są cele zgodne z polityką społeczno-gospodarczą1. To one kształtują i wytyczają kierunek innowacyjnego rozwoju kraju poprzez bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie. W kręgu tej polityki innowacyjnej znajdują
się beneficjenci, do których niewątpliwie można zaliczyć: przedsiębiorstwa,
instytucje otoczenia biznesu (IOB) (których rola związana jest m.in. z zapewnieniem wsparcia podmiotom gospodarczym, szczególnie sektora MSP) oraz
jednostki B+R (JBR) (ich działania ukierunkowane są na dostarczanie, czyli
transfer nowych rozwiązań do przemysłu). Nie należy zapominać, że najważniejszym aktorem pełniącym rolę regulacyjną jest rząd2.
W kontekście wymienionych powyżej podmiotów (instytucji, jednostek,
przedsiębiorstw) można mówić o wzajemnych interakcjach, w wyniku których dokonują się zmiany o charakterze innowacyjnym. Wzajemność tego
oddziaływania oznacza z jednej strony wpływ IOB oraz JBR na przedsięW. Janasz, K. Kozioł, determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE,
Warszawa 2007.
2
A.H. Jasiński, innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa
2006.
1
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biorstwa (prezentowanie im określonej oferty rozwiązań innowacyjnych) lub
też w drugą stronę, wymuszanie na tych instytucjach (jednostkach), wskutek
określonego zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorstwa, dostosowania się do ich potrzeb (często jest to popyt wtórny – spowodowany wymaganiami rynku) i prowadzenia w tym kierunku badań i prac rozwojowych
(w odniesieniu do JBR). Drugi przypadek dotyczy w największym stopniu
przedsiębiorstw dużych, które dysponując znacznie większymi środkami
finansowymi, są w stanie prowadzić własne JBR, dostosowując swoje produkty do wymagań klientów. W odniesieniu do MSP najczęściej rola otoczenia sprowadza się do prezentacji dostępnych rozwiązań i zachęcania do
ich komercjalizacji i popularyzacji na rynku. W grupie instytucji naukowych
i JBR można wymienić: centra badawcze, uniwersytety i uczelnie techniczne,
natomiast w grupie IOB: PARP, centra transferu technologii, inkubatory
przedsiębiorczości, parki techniczne i przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego i inne. Oferowana przez te instytucje pomoc obejmuje kwestie prowadzenia szkoleń pracowników, doradztwo (konsulting), jak również pomoc
w dostępie do nowych rozwiązań itd.
W kontekście tych dwóch wymienionych grup (IOB i JBR), pomimo ich
dużej różnorodności pod względem charakteru prowadzonych działań, można
mówić o części systemu instytucjonalnego kształtującego poziom innowacyjności gospodarki i jej zasadniczych składników, jakimi są przedsiębiorstwa.
Charakterystyczne jest to, że w każdym kraju system ten może być tworzony
przez odmienne elementy składowe, uwzględniające specyfikę i potrzeby
funkcjonujących tam przedsiębiorców. Sprawą zupełnie oddzielną jest ocena
skuteczności jego funkcjonowania i bezpośredniego lub pośredniego wpływu
na dyfuzję innowacji w sektorze MSP.
Celem tej części opracowania jest dokonanie syntetycznej i wybiórczej oceny funkcjonowania systemu instytucjonalnego. Niestety, problem jest
tak głęboki i złożony, że nie jest możliwe, aby analiza w tym zakresie obejmowała wszystkie zagadnienia i dotyczyła całego systemu. Dokonano jej
z punktu oceny samych zainteresowanych podmiotów funkcjonujących
w sektorze MSP z wykorzystaniem badań porównawczych dESk research
oraz własnych.
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przegląd ważniejszych badań (DESK research) dotyczących oceny
znaczenia instytucji zewnętrznych

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii i Rynku
Pentor S.A. w 2005 roku wynika, że mikroprzedsiębiorcy w niewielkim
zakresie podejmowali współpracę z szeroko rozumianymi instytucjami
zewnętrznymi (centra transferu technologii, jednostki badawczo-rozwojowe,
wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze)3. Tylko 2% badanych podmiotów przyznało się do takiej współpracy (próba liczyła N = 1000 przedsiębiorstw). Tak bardzo niski (wręcz marginalny) udział w próbie podmiotów skłonnych do nawiązywania zewnętrznych relacji autor tych badań
tłumaczy zbyt małą liczbą przedsiębiorstw innowacyjnych (w tym odpryskowych) w tej próbie. Wydaje się jednak, że można jeszcze poszukać innych,
bardziej obiektywnych przyczyn, do których można zaliczyć m.in. dosyć
niski poziom kultury przedsiębiorczości, niskie zapotrzebowanie na współpracę i pomoc ze strony samych przedsiębiorców (jest to początkowy okres
uczestnictwa Polski w UE), niskie potrzeby w zakresie wdrożeń innowacyjnych (nie wymaga tego bowiem rynek) bądź też brak znajomości tych instytucji przez przedsiębiorców (brak informacji o ich istnieniu). Tezę o niskim
zaangażowaniu się podmiotów w działalność innowacyjną, a tym samym
w niską ocenę roli tych instytucji i jednostek badawczych w procesie dyfuzji nowych rozwiązań, potwierdza niewątpliwie wskazanie korzyści, jakie
wynikają ze współpracy. Tylko ok. 3% badanych wymieniło „możliwość
tworzenia nowego produktu lub usługi” jako następstwo podejmowanych
wysiłków na rzecz nawiązana kontaktów z instytucjami zewnętrznymi.
Ciekawą rzeczą jest to, że z dalszej części tych badań wynika, że niewielka
część przedsiębiorstw zamierzała podjąć współpracę z IOB i JBR, czego
zresztą dowodzą kolejne badania.
Przeprowadzone zostały one dwa lata później (w 2007 roku) przez
PARP4. Udział podmiotów, które nawiązały współpracę z otoczeniem
według tych badań, wzrósł do 13%. Chociaż odsetek tych, którzy przejawiają zainteresowanie wzajemnymi relacjami z otoczeniem, wydaje się
większy (porównując z poprzednimi badaniami), to i tak jest on relatywnie
A. Żołnierski, innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, Raport z badania, Pentor,
Warszawa 2005.
4
M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szultka, Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MsP, Raport z badania ankietowego, PARP, Warszawa 2007.
3
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niski. Przyczyny są bardzo podobne: niski poziom świadomości przedsiębiorców MSP co do znaczenia innowacji w procesie podnoszenia ich konkurencyjności na rynku oraz z drugiej strony brak dostatecznej wśród nich
wiedzy w zakresie funkcji, jakie instytucje zewnętrzne (IOB, w tym również
JBR) sprawują w zakresie implementacji nowych rozwiązań5. Pokazano to
na rysunku 1.
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Rys. 1. Znajomość otoczenia wśród polskich MSP
Źródło: M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szultka, kierunki inwestowania..., dz. cyt.

Niezwykle niepokojący jest tak duży poziom braku znajomości otoczenia (czyli zewnętrznych instytucji) wśród MSP. Aż 82% badanych przyznało
się, że nie zna instytucji, których podstawowym celem działania jest pomoc
o charakterze doradczym, szkoleniowym, informacyjnym itd. Tylko 4%
respondentów stwierdziło, że zna PARP i cel jej działania. Jeszcze gorzej
wyglądała sytuacja w odniesieniu do JBR. W tym przypadku niespełna
2% przedsiębiorców sektora MSP twierdziło, że zna charakter i zakres ich
funkcjonowania. Warto ponadto zauważyć, że lepsza znajomość tych instytucji i tym samym skłonność do nawiązywania stosunków partnerskich uzależnione są też od wielkości przedsiębiorstwa. Obowiązuje tutaj zasada:
R. Stanisławski, instytucje wsparcia biznesu w procesie zwiększania innowacyjności
MsP w Polsce [w:] H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), uwarunkowania rozwoju systemów
zarządzania, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009.
5
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im większy podmiot gospodarczy, tym większa wiedza na temat funkcjonującego systemu instytucjonalnego, co skorelowane jest automatycznie
z jego wykorzystaniem. Badania te wyraźnie podkreślają tę zależność, gdyż
27% współpracowało z otoczeniem wśród grupy średnich przedsiębiorstw,
a w grupie mikro deklarację taką złożyło zaledwie 13% badanych. Warto
tutaj przyjrzeć się jeszcze przyczynom braku nawiązywania współpracy,
które najczęściej były wymieniane przez podmioty w tych badaniach. Na
pierwszym miejscu znalazło się „brak takiej potrzeby”, co zdaje się sugerować o dość niskim potencjale innowacyjnym i jednocześnie o niskiej świadomości przedsiębiorców co do znaczenia tych instytucji w podnoszeniu
konkurencyjności MSP za pomocą innowacji. Nie bez znaczenia są wymienione tutaj jeszcze dwie przyczyny: wysokie koszty współpracy oraz niedopasowanie oferty instytucji zewnętrznych. O ile w przypadku JBR można
zrozumieć, że wiedza i dyfuzja rozwiązań innowacyjnych muszą kosztować
(szczególnie jeżeli chodzi o komercjalizację badań JBR), to niedopasowanie oferty do wymagań przedsiębiorców w odniesieniu do IOB wydaje się
niczym nieuzasadnione (rysunek 2).
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Rys. 2. Najczęściej wymieniane przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw
z otoczeniem
Źródło: M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szultka, Kierunki inwestowania…, dz. cyt.

111

rola otoczenia w procesie dyfuzji innowacji w sektorze MsP...

Dosyć ciekawe wnioski można wyciągnąć na podstawie badań dotyczących współpracy instytucji w zakresie dostarczanej informacji przedsiębiorstwom analizowanego sektora. Są to najnowsze badania użyteczności systemu instytucjonalnego, gdyż raport ukazał się w bieżącym roku6. Pierwsza
ocena dotyczy otoczenia jako potencjalnego źródła pozyskiwania informacji. Oznacza to, że (według respondentów) posiada ono duże i ważne zasoby
dla funkcjonowania przedsiębiorstw, które nie są w pełni wykorzystywane.
W rankingu pierwszych trzech instytucji znalazły się: agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe oraz organizacje zrzeszające firmy, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości. Według autorów tych badań świadczy to jednocześnie o tym, że podmioty MSP zaczynają zdawać sobie sprawę ze znaczenia tych instytucji w zakresie ich możliwości świadczenia usług informacyjnych, chociaż jeszcze z różnych przyczyn z niej nie korzystały (rysunek 3).
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Rys. 3. Potencjalne możliwości współpracy z otoczeniem
Źródło: opracowanie na podstawie: R. Maik, A. Gołoś, K. Szczerbacz,
P. Walkiewicz, strategiczne źródła informacji..., dz. cyt.

R. Maik, A. Gołoś, K. Szczerbacz, P. Walkiewicz, strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw, raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
6
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Najsłabiej pod względem potencjału oceniane są: instytucje naukowo-dydaktyczne (uczelnie wyższe), inkubatory i parki oraz urząd patentowy.
Może to być następstwo tego, że MSP w odniesieniu do tych instytucji nie
są jeszcze (pomimo ogólnej wiedzy o ich funkcjonowaniu) zbyt dobrze zapoznane z ich ofertą – brak jest świadomości przedsiębiorców co do znaczenia tych instytucji i roli, jaką mogą one odegrać w dostarczaniu niezbędnych
informacji. Potwierdzać to może fakt, że część małych i średnich przedsiębiorców wykorzystuje tę współpracę sporadycznie (rysunek 4).
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Rys. 4. Częstotliwość współpracy MSP z zewnętrznymi instytucjami
w otoczeniu
Źródło: opracowanie na podstawie: R. Maik, A. Gołoś, K. Szczerbacz,
P. Walkiewicz, strategiczne źródła informacji..., dz. cyt.

Porównując te badania z badaniami z poprzednich lat (z 2007 roku),
należy stwierdzić, że skłonność do nawiązywania współpracy z szeroko rozumianymi instytucjami zewnętrznymi nie uległa znacznej zmianie. Z jednej
strony może to również oznaczać niski poziom świadomości przedsiębiorców
co do roli tych instytucji, z drugiej zaś – że ich oferta nie do końca odpowiada
oczekiwaniom podmiotów zainteresowanych taką współpracą – dotyczy to
oczywiście tych, którzy z takiej współpracy korzystali (rysunek 5).
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Rys. 5. Ocena zewnętrznych instytucji pod względem użyteczności
Źródło: opracowanie na podstawie: R. Maik, A. Gołoś, K. Szczerbacz,
P. Walkiewicz, strategiczne źródła informacji…, dz. cyt.

Ogólnie należy stwierdzić, że użyteczność uzyskanej pomocy w zakresie informacji udzielanej przez instytucje zewnętrze jest oceniana na średnim poziomie. W skali pięciopunktowej wszystkie instytucje uzyskały notę
poniżej 4. Najlepiej ocenione zostały: izby handlowe, PARP i firmy badawcze
(ale nie uniwersytety). Porównując z ocenianym powyżej przez respondentów potencjałem (rysunek 5), można dostrzec, że rozwój tych instytucji, chociaż powolny, jest jednak sukcesywny. Z przykrością natomiast należy stwierdzić, że najgorzej wypadają w tym rankingu uczelnie wyższe. Może to wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, przedsiębiorcy oczekują nie takiej pomocy
(w tym przypadku informacji, usług doradczych), jaką są one w stanie im
przekazać. Po drugie, w wielu przypadkach zarządzanie wyższymi uczelniami jest nadal skostniałe, co przejawia się m.in. w niechęci władz do rozszerzania działalności uczelni o nowe obszary, np. o współpracę z otoczeniem
w zakresie transferu wiedzy7.
Biorąc pod uwagę fakt, że statutową działalnością instytucji zewnętrznych jest zapewnienie rozwoju MSP w różnym kontekście, ocena ta nie
wypada zbyt imponująco. Prawdą jest jednak to, że znaczna część MSP, która
zwróciła się o informację na interesujący ją temat, taką informacje uzyskała
(ok. 60%) (rysunek 6). Świadczy to nie wątpliwie o tym, że dużo do zrobienia
instytucje te mają na polu poprawy jakości świadczonych usług (w tym przypadku udzielonych informacji).
R. Stanisławski, rola szkolnictwa wyższego w procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce
[w:] I. Staniec (red.), Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, Monografie PŁ, Łódź 2010.
7
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Rys. 6. Zakres i „sukces” uzyskanej informacji
Źródło: opracowanie na podstawie: R. Maik, A. Gołoś, K. Szczerbacz, P. Walkiewicz, strategiczne źródła informacji..., dz. cyt.

W największym stopniu zapotrzebowanie na informację z zewnętrznych
instytucji dotyczyło zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych. Ponad 65% ankietowanych takich informacji poszukiwało wśród
tych instytucji, z czego ok. 58% w zadowalający sposób taką informację uzyskało. Świadczy to jednak o tym, że pozostała część respondentów prawdopodobnie poszukiwała informacji o dostępnych źródłach i sposobach dofinansowania działalności gospodarczej poza instytucjami otoczenia biznesu oraz że
ich skuteczność w tym obszarze nie jest zbyt wysoka. Jeszcze gorzej wygląda
sytuacja w zakresie innowacyjności. Niespełna 50% MSP próbowało uzyskać
informacje na temat nowych rozwiązań, z czego tylko 41% je uzyskało. Może
tak względnie niski poziom oddziałuje m.in. na to, że tylko 11% całej badanej próby prowadzi systematyczną współpracę z tymi instytucjami, natomiast
reszta albo rezygnuje z działań innowacyjnych (lub nie podejmuje ich), alboniezbędne informacje uzyskuje poza instytucjonalnym otoczeniem.
Warto w tym miejscu dokonać krótkiej oceny znaczenia współpracy polskich przedsiębiorców z zewnętrznymi instytucjami w otoczeniu (na przykładzie instytucji badawczych i wyższych uczelni) na tle innych krajów europejskich. Okazuje się, że w latach 2006-2009 w UE w sektorze małych przedsiębiorstw z instytutami badawczymi współprace zadeklarowało tylko 12%,
a w sektorze średnich 19% badanych. Odpowiednio w odniesieniu do uczelni
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wyższych udział ten wynosił 20% i 29%8. Jest to stosunkowo niewiele, co
jeszcze raz dowodzi zbyt niskiego stopnia użyteczności tych instytucji (jednostek) w procesie dyfuzji innowacji. Oczywiście wśród krajów UE znajdują
się pod tym względem liderzy, jak i maruderzy (rysunek 7).
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Rys. 7. Udział MSP współpracujących z „otoczeniem” w wybranych krajach
UE
Źródło: opracowanie na podstawie: flash innobarometer..., dz. cyt.

Z powyższych danych wyraźnie wynika, że w znacznie większym stopniu ma miejsce współpraca MSP ze szkołami wyższymi niż z niezależnymi
instytutami badawczymi. Tak wyraźna tendencja oznaczać może, że uczelnie są bogatym (i łatwiejszym w dostępie) źródłem nowych pomysłów i jednocześnie bardziej pod tym względem cenione w krajach starej Unii. Dotyczy
to w szczególności uczelni technicznych i zdecydowanego zwrotu w nauce
ku uczelniom wyższym. Potwierdzeniem tej tezy jest to, że takie kraje jak
Finlandia, Dania czy Szwecja należą do najbardziej innowacyjnych regionów
Europy i oprócz innych źródeł innowacji (np. wzajemnej współpracy przedsiębiorstw) właśnie uczelnie są cennym podmiotem dla pogłębiania zjawiska
jej dyfuzji9. Polska w tym rankingu jest na środkowej pozycji, zbliżonej do
średniej UE, co wskazuje na konieczność podjęcia zdecydowanych działań na
rzecz intensyfikacji współpracy sfery biznesu i nauki.

flash innobarometer, Analitical report no. 267/2009.
European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, comparative analysis of innovation performance, European Commission, Brussels 2010.
8
9
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Na zakończenie analizy warto przytoczyć dane, które zamieszczone
zostały w ubiegłorocznym wydaniu publikacji „Eurobarometer”, a dotyczyły
oceny znaczenia współpracy biznesu z jednostkami badawczymi. Badania te
zostały przeprowadzone w 27 krajach UE na próbie kilkudziesięciu tysięcy
Europejczyków10. Zadane pytania dotyczyły celowości zacieśniania wzajemnych relacji pomiędzy sferą przemysłu i nauki. Okazuje się, że w zdecydowanej większości mieszkańcy starego kontynentu uważają za niezwykle
ważne tworzenie takich relacji z punktu widzenia rozwoju technologicznego
(rysunek 8).

Rys. 8. Ocena znaczenia relacji pomiędzy sferą przemysłu a nauki dla rozwoju
MSP na podstawie badań przeprowadzonych w krajach UE
Źródło: special eurobarometer..., dz. cyt.

Według Europejczyków wszystkie przejawy współpracy uważane są za
istotne, co świadczy dobitnie o konieczności rozwoju współpracy nie tylko
w ujęciu krajowym, ale ogólnoeuropejskim (wymiana myśli i doświadczeń
między wszystkimi krajami UE).
Reasumując, można wyciągnąć pewne wnioski. System instytucjonalny
funkcjonuje w Polsce już od wielu lat, w pewnym względzie spełnia on swoje
funkcje. Brak jest jednak pełnego wykorzystania jego możliwości. Z jednej strony winę za to ponoszą sami przedsiębiorcy, którzy nie są zainteresowani ofertą instytucji, gdyż nie prowadzą działalności wymagającej współpracy z ich strony (niska konkurencyjność tych przedsiębiorstw) lub też twier10

special eurobarometer, science and technology, European Commission 2010, no. 340.

rola otoczenia w procesie dyfuzji innowacji w sektorze MsP...

117

dzą, że istnieją bariery rozwoju wzajemnych stosunków, np. zbyt wysokie
koszty współpracy lub też źle dopasowana oferta. Z drugiej zaś strony powyższe badania wskazują, że system ten w Polsce nie jest do końca efektywny.
O ile liczba instytucji jest wystarczająca, o tyle konieczna wydaje się poprawa
świadczonych przez te instytucje usług (informacyjnych, doradczych, szkoleniowych itd.). Nadrzędnym celem ich funkcjonowania jest bowiem wspieranie sektora MSP (przedsiębiorczości) i pomoc ludziom przedsiębiorczym
(szczególnie młodym), którzy chcą założyć własny biznes. Doświadczonym
przedsiębiorcom system ten ma natomiast za zadnie odpowiedzieć na zasadnicze pytania związane z dalszym rozwojem (w tym innowacyjnym). Pewną
wadą tego systemu jest niewątpliwie to, że w wielu sytuacjach brak jest ogólnej informacji o roli instytucji. Wielu przedsiębiorców (pomijając już wszystkie obiektywne przyczyny) skarży się, że nie wie, gdzie i na jakich zasadach
może nawiązać współpracę lub kogo poprosić o konkretną pomoc dotyczącą
implementowania nowych rozwiązań. Może jest już najwyższa pora zwrócić na ten fakt uwagę. Skuteczność otoczenia nie zależy wyłącznie od jego
wewnętrznej jakości, zależy również od zewnętrznej możliwości dotarcia
do zainteresowanych. To sposób na poprawienie szeroko rozumianej kultury
przedsiębiorczości wśród MSP.

2.

znaczenie otoczenia dla msp – badania własne

Badania zostały przeprowadzone w 2010 roku na próbie kilkuset przedsiębiorstw innowacyjnych (o różnym poziomie innowacyjności) w sześciu
województwach Polski. W ponad 60% badania objęły podmioty prowadzące
działalność produkcyjną, w niespełna 40% działalność usługową. Dotyczyły
one takich województw, jak: łódzkie, mazowieckie, śląskie, pomorskie, wielkopolskie oraz warmińsko-mazurskie. Segmentem docelowym były podmioty sektora MSP, z czego zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa mikro i małe (ponad 70%)11 (rysunek 9).

Badania własne (niepublikowane), Projekt badawczy Polityka wspierania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, 2008-2010.
11
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Rys. 9. Rozkład próby badawczej ze względu na wielkość badanych przedsiębiorstw
Źródło: badania własne

Średnich przedsiębiorstw biorących udział w badaniach było ok. 32%.
Tak proporcjonalny rozkład w tej próbie miał zapewnić analizę we wszystkich
trzech grupach tego sektora na jednakowych warunkach (żadna z tych trzech
grup nie stanowiła marginalnej części tych badań).
Pierwszym badanym elementem było nawiązanie przez podmioty sektora MSP współpracy z zewnętrznymi instytucjami (IOB lub/i JBR). Okazuje
się, że średnio ok. 27% badanych przedsiębiorstw taką współpracę nawiązało.
Do jej braku przyznało się aż 72% badanych (rysunek 10).
79,60%

80,00%

74,64%

70,00%

59,21%

72,26%

60,00%
40,78%

50,00%
40,00%

20,39%

25,35%

27,73%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

mikro

małe

przedsiebiorstwa współpracowały

średnie

razem

przedsiębiorstwa nie współpracowały

Rys. 10. Współpraca MSP z zewnętrznymi instytucjami w ciągu ostatnich 5 lat
Źródło: badania własne
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Jest to znacznie lepszy wynik, niż wykazano we wcześniejszych badaniach prowadzonych przez PARP (2005-2009 – odpowiednio w tym okresie
było od 2% do 13%). Może to świadczyć o większej skłonności podmiotów
sektora MSP do nawiązywania zewnętrznych relacji i o znacznie ich większym przeświadczeniu o pożytecznej roli, jaką mogą one odegrać w rozwoju
przedsiębiorstw. Należy mieć tylko nadzieję, że w (niedalekiej) przyszłości proporcje pomiędzy „współpracowaniem” a „niewspółpracowaniem” się
odwrócą i świadomość przedsiębiorców znacznie wzrośnie. Należy zauważyć
pewną prawidłowość: intensywność korzystania z zewnętrznych instytucji
wzrasta wraz wielkością badanych podmiotów (podobnie jak w poprzednich
badaniach), jednakże różnica dotyczy udziału średnich podmiotów nawiązujących współpracę z jednostkami otoczenia biznesu (było ok. 21%, obecnie
jest ok. 40%). Prawdopodobnie jest to spowodowane pozytywnymi doświadczeniami z poprzednich okresów.
Kolejna kwestia dotyczy analizy przyczyn tak wysokiego poziomu braku
współpracy przedsiębiorstw z zewnętrznymi instytucjami (wśród tych, którzy
takiej pomocy nie korzystali, ale mogli mieć taki zamiar). Niezwykle niepokojący jest udział podmiotów, które wskazały „brak takiej potrzeby” (rysunek 11). Jest ich nawet o ok. 10% więcej niż dotychczas, co może świadczyć
o tym, że w sektorze ukształtowała się grupa „tradycjonalistów”, charakteryzujących się zachowawczym sposobem prowadzenia swojego biznesu, niezbyt skłonnych do wprowadzania innowacji z zewnątrz. Należy przypuszczać,
że wcześniej lub później rynek ich zmusi do zmiany stanowiska i podejmą one
aktywnie udział w procesie dyfuzji nowych rozwiązań i pomysłów.
Wśród innych znaczących przyczyn braku współpracy przedsiębiorcy
wymieniają na pierwszym miejscu „brak informacji o funkcjonowaniu instytucji zewnętrznych (IOB)”. Jest to jedna z kilku przyczyn, które pojawiają
się w ostatnich badaniach. Dotyczy to tych, którzy skłonni są w pewnym
zakresie do podjęcia współpracy, lecz nie do końca orientują się co do oferty
tych instytucji. Zapewne warto podjąć w tym zakresie działania, aby przekonać ich, że pomoc z zewnątrz może im przynieść określone korzyści. W grupie tych podmiotów znajdują się również ci, którzy wskazują na „zbyt małą
liczbę instytucji w województwie” – konieczne jest tutaj dotarcie do przedsiębiorców i wskazanie im, gdzie mogą poszukiwać takiej informacji i w jakim
zakresie. Do innej kategorii przedsiębiorstw należy zaliczyć te, które podkreślają „wysokie koszty współpracy”. Można do nich zaliczyć podmioty
„poinformowane”, czyli takie, które wiedzą o istnieniu instytucji wsparcia,
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ale z uwagi na racjonalną politykę zasobami finansowymi (minimalizowanie
wydatków) lub brak odpowiednich zasobów finansowych z takiej współpracy
rezygnują. Świadczyć to może o tym, że znaczna część usług świadczonych
przez instytucje jest na zasadach komercyjnych i jest za droga. Może należy
w takim razie zwiększyć pulę tych usług, które są nieodpłatne lub częściowo
płatne, szczególnie teraz, gdy istnieje możliwość dofinansowania działalności
wspierającej rozwój sektora MSP ze środków unijnych?

firmami

Rys. 11. Przyczyny braku współpracy z zewnętrznymi instytucjami w ciągu
ostatnich 5 lat
Źródło: badania własne

Następną kwestią podlegającą badaniom jest znajomość zewnętrznych
instytucji (IOB, JBR) wśród przedsiębiorstw (rysunek 12). Okazuje się, że ich
znajomość jest znacznie lepsza niż w 2007 roku, jednak w pełni niezadawalająca.
Na całkowity brak znajomości instytucji wskazuje ok. 33% badanych. Jak zaznaczono powyżej, konieczne jest dotarcie z informacją do nich
w celu zapoznania przedsiębiorców z dostępną ofertą. Znajomość instytucji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstw. W największym stopniu
wykazują ją podmioty średnie (47,9%), a w najmniejszym podmioty mikro
(21,9%). Jednocześnie zaskakujący jest wysoki poziom znajomości „wszystkich instytucji” wśród grupy przedsiębiorstw małych i średnich na tym samym
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poziomie. Świadczy to o większym poziomie współpracy tych właśnie grup
przedsiębiorców z zewnętrznymi instytucjami i mniejszym zainteresowaniu
w tym względzie mikroprzedsiębiorstw, co powinno skutkować koniecznością podjęcia wśród nich działań informacyjnych.
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Rys. 12. Znajomość zewnętrznych instytucji wśród MSP
Źródło: badania własne

W kolejnym etapie tych badań podjęto próbę oceny dopasowania oferowanych usług przez zewnętrzne instytucje. W najmniejszym stopniu dopasowanie te oceniły mikroprzedsiębiorstwa (rysunek 13).
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Rys. 13. Dopasowanie i niedopasowanie oferowanych usług przez zewnętrzne
instytucje do potrzeb przedsiębiorstw
Źródło: badania własne
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Najlepiej poziom dopasowania oceniły podmioty średnie (ok. 67%). Jest
to prawdopodobnie następstwem dość długiej współpracy tej grupy z instytucjami, sporego już doświadczenia w tym zakresie i jednak dosyć pozytywnej ich oceny. Cały sektor ocenił współpracę bardziej pozytywnie (ok. 60%)
niż negatywnie (ok. 40%). Oczywiście sprawą dyskusyjną jest odpowiedź na
pytanie, czy ten poziom satysfakcji jest zadawalający. Należy bowiem wziąć
pod uwagę fakt, że ocena dotyczy podmiotów, które działalność innowacyjną już prowadzą (na średnim lub niskim poziomie zaawansowania). Do
głównych przyczyn braku dopasowania można zaliczyć: nieuwzględnianie
w ofertach potrzeb przedsiębiorstwa (szczególnie widoczne wśród podmiotów mikro), większe potrzeby w zakresie oferowanej współpracy (podmioty
średnie) oraz źle dobrane cele tej współpracy (podmioty małe) (rysunek 14).

Rys. 14. Przyczyny niedopasowania oferowanych usług przez zewnętrzne
instytucje do potrzeb przedsiębiorstw
Źródło: badania własne
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Niewątpliwie wniosek z tej części badań jest następujący: instytucje
muszą dokonać rewizji w zakresie celów współpracy i oferowanego wsparcia dla MSP oraz rozszerzyć zakres tego wsparcia (dotyczy IOB). Ten ostatni
czynnik można potraktować jako pozytywny element oceny ich działania
(występuje niedobór po stronie podaży tych usług). Do dokonania oceny służą
też dane przedstawiające dostępność oferty tych instytucji (rysunek 15).
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Rys. 15. Ocena stopnia dostępności oferowanych usług przez zewnętrzne instytucje
Źródło: badania własne

Ocena dostępności jest bardzo zróżnicowana. Jak można było przypuszczać, pozytywna ocena w tym zakresie zależy bezpośrednio od wielkości przedsiębiorstwa i rośnie proporcjonalnie, począwszy od mikro- (22%),
a skończywszy ma średnim podmiocie (50%). Najgorzej oceniają dostępność usług mikoprzedsiębiorstwa (14%), a najlepiej średnie (brak oceny
negatywnej). Oczywiście i w tym przypadku można zastanawiać się, czy
jest ona zadowalająca. Chyba jeszcze nie – wydaje się, że będzie należało ją
w najbliższej przyszłości poprawić, m.in. poprzez eliminację barier finansowych.
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Potwierdzeniem tezy o dość słabej znajomości zewnętrznych instytucji
wśród MSP (ponad 30% przedsiębiorstw nie potrafiło wymieć tych instytucji
nie wspominając już o wskazaniu podstawowych ich celów działania) są dane
zaprezentowane na rysunku 16.
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Rys. 16. Ocena stopnia poziomu wiedzy przedsiębiorstw w zakresie możliwości współpracy z instytucjami zewnętrznymi
Źródło: badania własne

Ponad 16% podmiotów praktycznie nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania zewnętrznych instytucji. Ok. 30% ocenia tę wiedzę jako słabą,
a tylko 35% jako zadowalającą. Odsetek tych, którzy uważają się za bardzo
dobrych znawców, jest bardzo mały (ok. 4%).
Podsumowaniem tych badań jest pytanie o przyszłość – czy MSP zamierza kontynuować (nawiązać) współpracę w przyszłości, do 2013 roku? Wyniki
nie są zbyt optymistyczne (rysunek 17).

Rys. 17. Zapotrzebowanie na współpracę (pomoc) MSP ze strony instytucji
zewnętrznych do roku 2013
Źródło: badania własne
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Prawie pół sektora MSP w przyszłości zamierza współpracować z instytucjami zewnętrznymi i druga jego część, mniej więcej tej samej wielkości, nie
zamierza podejmować takiej współpracy. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, podobnie i tutaj, skłonność do pozyskiwania pomocy we wdrożeniach innowacyjnych uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa (najmniejsza przy mikropodmiotach, największa przy średnich podmiotach). Zakres tej
współpracy przedstawiono na rysuneku 18.
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Rys. 18. Zakres zapotrzebowania na współpracę dla MSP ze strony instytucji
zewnętrznych do roku 2013
Źródło: badania własne

W największym zakresie z pomocy (współpracy) zamierzają korzystać przedsiębiorstwa średnie. Dotyczy to zasadniczo wszystkich obszarów
działalności, od działalności doradczej, przez szkoleniową do wdrożeniowej. Niezwykle interesujący jest szczególnie ten ostatni wymieniony element,
sugeruje on pogłębianie dyfuzji wiedzy i nowych rozwiązań wśród MSP.
Szkoda jednak, że zainteresowanie to zmniejsza się wraz z wielkością badanych podmiotów. Można tutaj zastanawiać się również, czy zainteresowanie
ze strony MSP na poziomie 32-34% jest satysfakcjonujące i czy możliwości
tych instytucji zostaną w pełni wykorzystane. Należy przypuszczać, że część
wiedzy (pomocy) nie będzie pochodzić bezpośrednio od nich, lecz od innych
podmiotów otoczenia, np. z sieci wzajemnych powiązań partnerskich. Rola
instytucji ulegnie więc przeobrażeniu, co zmusi je do przystosowania się do
nowej rzeczywistości.
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Podsumowanie
Na podstawie najnowszych badań można stwierdzić, że MSP ocenia
dotychczasowe funkcjonowanie instytucji w otoczeniu na średnim poziomie
(jest ono zdecydowanie lepsze niż kilka lat temu, np. w 2007 roku). Generalnie
pozytywny bądź negatywny charakter oceny uzależniony jest od wielkości
przedsiębiorstwa. Najbardziej pozytywnie oceniają ich działanie podmioty
średnie, najbardziej sceptyczne są podmioty mikro. Również taka systematyka dotyczy skłonności do korzystania ze współpracy z tymi instytucjami.
Jest to skutek lepszej o nich wiedzy przedsiębiorstw większych, co znajduje
wyraz w znacznie większej skłonności do współpracy właśnie średnich podmiotów (ponadto posiadają one znacznie bardziej zamożniejszy portfel, co
w przypadku komercyjnych działań tych instytucji nie pozostaje bez znaczenia). Dlatego też w najbliższej przyszłości (do 2013 roku) należy podejmować wysiłki na rzecz zachęcania szczególnie mikropodmioty do sięgania
po nowe rozwiązania w otoczeniu, aktywnie włączając je do dyfuzji wiedzy
i innowacyjności. W tym celu należy eliminować przeszkody i to zarówno po
stronie instytucji, jak i samych przedsiębiorstw. Do tych pierwszych należy
niewątpliwie zaliczyć: nadal słaby system przepływu informacji o samym systemie, jak i roli, do jakiej został on powołany (mikro- i małe podmioty gospodarcze nadal mają bardzo ograniczoną wiedzę na jego temat); często słaby
poziom świadczonych usług (niedopasowanie usług do potrzeb potencjalnych usługobiorców, zbyt wysokie koszty tych usług, źle dobrane cele wsparcia itd.) oraz poprawienie dostępności oferowanych usług (zmiana nastawienia instytucji do przedsiębiorców, zwiększenie liczby punktów kontaktowych
w poszczególnych regionach, dywersyfikacja oferowanych usług w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i regionu). Natomiast do tych drugich
należy brak świadomości przedsiębiorców co do znaczenia tych instytucji w dyfuzji innowacji (ogólnie wiedzy). Konieczna jest zmiana mentalności właścicieli MSP w zakresie większego otwarcia się na otoczenie12. Tylko
ono może (w różnym kontekście) zapewnić nowe rozwiązania o charakterze technologicznym, organizacyjnym, marketingowym itd. Zamknięcie się
przedsiębiorstw (szczególnie mikro i małych) we własnym kręgu oznaczać
będzie dla nich „wegetację” bez możliwości dokonywania zmian (mają one
R. Stanisławski, współpraca przedsiębiorstw warunkiem rozwoju innowacyjnego sektora
MsP w Polsce [w:] M. Matejun (red.), wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
12
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ogólnie za małe środki finansowe, aby samemu prowadzić działalność B+R).
Należy pamiętać, że zmiany są wyznacznikiem sukcesu większości organizacji gospodarczych, zapewniającym elastyczność i dopasowanie się do wymagań rynku, podniesienia swojej konkurencyjności itd. Należy to uświadomić
przedsiębiorcom najszybciej jak to możliwe.
Szeroko rozumiane zewnętrzne instytucje są jednym ze źródeł dostarczania wymaganej do tych zmian wiedzy (część wiedzy może być przekazywana poza nimi), stąd niepokojące jest wskazanie (i to w takim dużym przedziale) przez podmioty MSP braku potrzeby takiej współpracy z nimi (ok.
61%). Należy mieć jedynie nadzieję, że nastąpi poprawa w tym zakresie
w ciągu najbliższego okresu i tym samym wzrost faktycznej innowacyjności
całego sektora MSP.
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Summary
The development of innovativeness in the SME sector requires co-operation to
the surrounding area. The external institutions of the business are created to help businessmen in the diffusion of the innovation. Unfortunately, this co-operation between
institutions and enterprises (particularly micro and small) does not run without disturbances. The reason of such situation should be searched in both side of: enterprises
and external institutions. Elimination of mutual barriers is the challenge on the future.
The main aim of the article was to accomplish the synthetic analyses of functioning
the support systems for the SME, from the point of view of enterprises.
translated by robert stanisławski
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Wprowadzenie
Przedmiotem naszego zainteresowania są innowacje w tworzeniu
i funkcjonowaniu centrów biznesowych zwanych centrami usług wspólnych
lub centrami usług wsparcia. Budują je głównie korporacje transnarodowe
działające w różnych regionach świata, mające wiele lokalizacji. Impulsem do
tego jest przymus konkurencyjności, poszukiwanie źródeł obniżki kosztów,
firmy poszukują nowych form organizacji swojej działalności. Procesom tym
sprzyjają także technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono
kilka uwag na temat istoty innowacji, w drugiej scharakteryzowano centra
usług wspólnych i powody ich tworzenia. W części trzeciej podjęto próbę
przedstawienia istoty innowacyjności w centrach usług wspólnych. Ostatni
fragment opracowania dotyczy charakterystyki zagranicznych centrów usług
wspólnych w Polsce.
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pojęcie innowacji – kilka uwag

Innowacje można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, odnosząc je do
poziomu przedsiębiorstwa, gospodarki jako całości, regionu, przestrzeni gospodarczych. W pierwszym przypadku innowacje można zdefiniować jako zdolność i motywację przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania nowych produktów, nowych efektywnych metod wytwarzania i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, wdrażanie nowych metod zarządzania i organizacji,
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Innowacyjność gospodarki zaś to jej zdolność do poszukiwania, generowania oraz wykorzystywania
w praktyce wyników prac badawczych, aplikowania nowych wynalazków, koncepcji i pomysłów w praktyce, generowania nowych technologii.
Na temat innowacji, ich rodzajów i klasyfikacji napisano już tomy opracowań, stąd pomijamy szczegółową analizę pojęcia, a opisujemy te procesy
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozważań dotyczących centrów usług wspólnych. Mówiąc o innowacjach, rozumiemy je, zgodne z metodologią OSLO1, szeroko jako: innowacje produktowe ( product innovation),
procesowe ( process innovation), organizacyjne (organizational innovation)
i marketingowe (marketing innovation). Innowacje definiuje się tu jako:
„wdrożenie nowego lub znacznie ulepszonego produktu (dobra lub usługi),
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacji w praktyce biznesowej, w miejscu pracy i w stosunkach zewnętrznych”2. Podejście to
jest zbieżne z ujęciem J.A. Schumpetera, który już w 1912 roku po raz pierwszy w teorii ekonomii przedstawił pięć przypadków pojawiania się nowych
kombinacji zasobów materialnych i produkcyjnej siły człowieka, nazwanych później innowacjami. Oto one: a) wytworzenie nowego produktu lub
wprowadzenie na rynek towarów o nowych właściwościach, b) zastosowanie
nowej metody produkcyjnej, c) znalezienie nowego rynku zbytu, d) zdobycie
nowych źródeł surowców, e) wprowadzenie nowej organizacji3.
Rozwijając wyżej wymienione pojęcia, można powiedzieć, że innowacje
produktowe to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wytwarzanego wyrobu lub na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt,
czyli taki, którego właściwości technologiczne i przeznaczenie różnią się od już
Proposed Guidelines for collecting and interpreting technological innovation data –
oslo manual, third edition, OECD/EC/Eurostat 2005.
2
Tamże.
3
J.A. Schumpeter, teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960, s. 104.
1
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produkowanych. Można zatem wiązać je z całkowicie nowymi technologiami lub
definiować jako połączenie istniejących technologii z nowymi.
Innowacja procesowa dotyczy zmian w metodach wytwarzania i metodach
docierania z produktem do odbiorców. Jej celem może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów. Komisja Europejska
w programie EQUAL4 dzieli innowacje na trzy typy: a) innowacje zorientowane
na proces – dotyczą rozwoju nowych metod, poprawy istniejących, b) innowacje
zorientowane na cel – koncentrują się wokół formułowania nowych celów oraz
podejść w celu zidentyfikowania nowych i obiecujących kwalifikacji oraz tworzenia nowych obszarów zatrudnienia na rynku pracy, c) innowacje zorientowane na
kontekst – odnoszą się do struktur politycznych i instytucjonalnych.
Innowacje organizacyjne i marketingowe związane mogą być z wdrażaniem
zaawansowanych technik zarządzania, nowych lub zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa i nowych struktur organizacyjnych. Przyjmuje się tutaj, że
zmiany organizacyjne można uważać za innowacje, gdy wywierają pozytywny,
dający się skwantyfikować wpływ na wyniki przedsiębiorstwa (wzrost produktywności, zwiększenie sprzedaży). Pamiętać jednak należy, że nie istnieją powszechnie przyjęte standardy metodologiczne dotyczące badań statystycznych innowacji
nietechnologicznych5. Można zatem powiedzieć, że innowacje to nie tylko innowacje twarde, techniczne powstałe jako skutek działalności badawczo-rozwojowej, pchane (technological push) przez te badania, ale także mogą mieć miejsce innowacje miękkie. Są one wynikiem inicjatywy pomysłowości, procesów
twórczych, zbiorem umiejętności, nowym sposobem organizowania, postrzegania świata i tworzenia nowych idei. Pamiętajmy także, że z drugiej strony często
działalność B+R jest kształtowana przez proces innowacyjny (market pull), innowacje mają swoje źródło w popycie. Tutaj impulsem są idee, pomysły innowacyjne, w samej organizacji bądź kreowane w jej otoczeniu przez użytkowników
produktu lub usługi, a więc mówi się o popytowej koncepcji źródeł innowacji,
w której rynek, nauka i badania, wiedza i technologie tworzą łańcuch innowacji6.

Komunikat KE ustanawiający wytyczne dla I rundy EQUAL, (13.10.2003), Komunikat
Komisji Państw Członkowskich, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (14.10.2010).
5
Nie rozwiązuje tego problemu także aneks 2 (the collection of non-technological innovation data) do zrewidowanego wydania oslo manual z 1997 r. the measurement of scientific
and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological
innovation data, European Commission, Eurostat.
6
Zob. N. Rosenberg, an overviev of innovation [w:] the Positive sum strategy, National
Academy Press, Washington 1986, s. 290.
4
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Klasyczna teoria innowacji dotyczy przede wszystkim produkcji przemysłowej, takie ujęcie jest dziś anachroniczne, gdy 70% PKB tworzy sektor usług.
Problem innowacji w usługach doczekał się szerokiej literatury7, choć ciągle jest
przedmiotem dyskusji. Innowacje w usługach określane są jako przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu w działalności podmiotów usługowych nowego
rozwiązania, które zmienia dotychczasowy kształt i strukturę czynników usługotwórczych tworzących warstwę realną i organizacyjną procesów usługowych8. Tę
interpretację innowacji przyjmujemy w opracowaniu, choć naszym zdaniem obok
nietechnologicznego charakteru innowacji w usługach i ich analizy, opartych na
podejściu integralno-funkcjonalnym, zarządczym czy analizach prowadzonych
na bazie teorii neoschumpetriańskich9, można mówić o istotnych skutkach dyfuzji techniki w sektorze usług. Dyfuzja technik informacyjnych i telekomunikacyjnych zmieniła charakter niektórych usług, formy ich świadczenia, a tym samym
przyśpieszyła procesy usługowe zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Otóż oznacza ona z jednej strony rozszerzenie oferty produktów
i usług, z drugiej zaś prowadzi do wzrostu produktywności i obniżki kosztów,
a w konsekwencji także cen. Procesy te umożliwiają upowszechnianie się nowych
produktów i usług związanych z rozwojem technologii informacyjnej. Nośnikami
wielu rodzajów usług stają się dobra materialne, w szczególności tzw. produkty
cyfrowe. Gospodarka elektroniczna tworzy sektory usług informatycznych (oprogramowanie), medialnych (informacja, publicystyka, rozrywka), finansowych
(bankowość, ubezpieczenia) oraz usług edukacyjnych.
Dyfuzja technologii informacyjno-telekomunikacyjnych umożliwia rozwój tej sfery usług na szeroką skalę w wymiarze globalnym. Korporacje transnarodowe, mając możliwości, jakie daje technologia informacyjna (IT), mogą
organizować swoje wewnętrzne centra usług obsługujące jednostki zlokalizowane w różnych krajach, różnych częściach świata i dzięki temu uzyskują
możliwość optymalizacji procesów, obniżania kosztów działalności, podnoDla przykładu: C. Gallouj, F. Gallouj, neo-schumpeterian perspectives for innovation in
services [w:] M. Boden, I. Miles (eds), services and the knowledge based economy, Continuum,
London and New York 2000; P. Niedzielski, Rychlik K., innowacje w usługach – czy można mówić o specyfice działań [w:] A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), usługi w Polsce. nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, ZN nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego,
Ekonomiczne Problemy usług nr 497, Szczecin 2008; M. Jagielski, innowacje w sferze usług, ZN
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 130, Prace habilitacyjne, Poznań 1993.
8
M. Jagielski, innowacje w sferze usług..., dz. cyt., s. 11 i nast.
9
C. Gallouj, F. Gallouj, dz. cyt., za: M. Cyrek, rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy, rozprawa doktorska, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 80.
7
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szenia efektywności ich świadczenia. Rozwój nowych technologii oznacza
także możliwość ekspansji na rynki trzecie, co jest wyrazem i przejawem globalizacji procesów gospodarczych, która z jednej strony jest szansą na rozwój
usług i wykorzystanie potencjału, jaki tkwi w popycie zewnętrznym, z drugiej
zaś wzmacnia konkurencję w danym segmencie rynku krajowego10.
2.

Korporacyjne centra usług wspólnych

Pierwszy problem wymagający wyjaśnienia dotyczy istoty, celu i motywów tworzenia biznesowych centrów usług (CUW). Ich istota sprowadza się
do tego, że tworzy się na ogół odrębną firmę, funkcjonującą w ramach korporacji (spółka córka), czyli mamy do czynienia z outsourcingiem kapitałowym,
która obsługuje dany proces biznesowy. Często kolejnym krokiem jest przekazanie usług do odrębnie działającego operatora usług na zasadzie outsourcingu kontraktowego. Oczywiście możliwe są warianty pośrednie, w których
mamy do czynienia z mieszanymi organizmami z zaangażowaniem firmy zlecającej obsługę procesów i firm wykonujących usługę11. Wszystkie te zmiany
mają na celu w pierwszej kolejności obniżkę kosztów świadczenia określonych usług, do czego zmusza globalna konkurencja, szczególnie gdy mowa
o firmach działających na rynkach międzynarodowych, mających wiele lokalizacji, często na różnych kontynentach, ale także ważne są inne motywy, jak:
wzrost wartości firmy, wykorzystanie wiedzy niedostępnej w firmie, ale możliwej do uzyskania na rynku itp. Niezmiernie ważną decyzją w tym momencie jest rozstrzygnięcie, czy tworzyć własne centra, czy outsourcingować procesy. Na ogół przyjmuje się, że pierwszy przypadek jest korzystniejszy, gdy
zlecenie na zewnątrz pewnych funkcji mogłoby zaszkodzić reputacji, wpłynąć negatywnie na jakość usług w ramach korporacji oraz bezpieczeństwo
inwestorów, pozwala na wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego (najlepsi fachowcy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji), zabezpiecza przed potencjalnym ryzykiem. Wydzielenie jest korzystne, gdy daje możliwość obniżki
kosztów usługi, zmniejszenia zatrudnienia, uelastycznienia warunków świadczenia usługi, zmniejszenia zapotrzebowania na inwestycje, dostępu do wiedzy oraz upraszczania struktury i procedur organizacyjnych.
Zob. S.M. Szukalski, transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 213, 2007.
11
Szerzej na ten temat: D. Ciesielska, offshoring usług, Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa 2009.
10

136

stanisław M. szukalski

Bez względu na to, w jakiej formie tworzone będzie centrum usług, przygotowanie do jego utworzenia wymaga całego szeregu działań, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się procesowe podejście do organizacji
i prowadzenia biznesu, czyli konieczne jest zdefiniowanie procesów, ich identyfikacja oraz wartościowanie. Myślenie procesowe to najbardziej skuteczna
forma analizy logiki funkcjonowania organizacji. To podejście wymaga nie
tylko zidentyfikowania i opisania procesów, ale także określenia ich kolejności i wzajemnego oddziaływania, definiowania kryteriów i metod zapewnienia skuteczności przebiegu procesów oraz ich kontroli, zapewnienia zasobów i informacji niezbędnych do przebiegu procesów, a także wypracowania
metod mierzenia, monitorowania i analizy procesów.
Wprowadzanie jednolitych rutyn administracyjnych w firmach działających
na różnych rynkach wymaga standaryzacji procesów. Przy czym nie polega to na
ich prostej centralizacji, ale na przebudowie całego systemu funkcjonowania firm.
Dotyczy to procesów zarządczych oraz obejmujących operacyjne działanie, takie
jak: planowanie, fakturowanie, przyjmowanie zamówień itp.
Można zatem powiedzieć, że centrum usług wspólnych to sposób organizacji i prowadzenia biznesu w globalnej gospodarce polegający na wsparciu procesów biznesowych organizacji poprzez centralizację i standaryzację: procesów, systemów, służb i zarządzania. Są to jednostki, w których prowadzi się zoptymalizowane i zestandaryzowane procesy wsparcia biznesowego, ich powstanie wymaga zmian w funkcjonowaniu podmiotów. Te niezależne organizacyjnie jednostki usługowe koncentrują się na satysfakcji klienta
wewnętrznego (gdy placówki te są tworzone w ramach korporacji) lub klienta
zewnętrznego (gdy świadczą usług na rzecz innych podmiotów). Tworzenie
centrów usług ma sens wówczas, gdy:
– korporacja ma wiele lokalizacji, dużą liczbę spółek zależnych i oddziałów, z których każdy realizuje we własnym zakresie funkcje wsparcia
(faktury, zamówienia, płatności, HR), a centrum pozwala na redukcję
funkcji powielanych w oddziałach i skoncentrowanie ich w jednym
miejscu, co w konsekwencji daje możliwość obniżki kosztów bezpośrednich oraz wykorzystania korzyści skali świadczonych usług;
– CUW łączy scentralizowany model operacyjny korporacji z lepszą
obsługą klientów biznesowych i wyższą jakością usług;
– poszczególne firmy mają procesy niezestandaryzowane, działają przy
braku najlepszych praktyk biznesowych i wymiany doświadczeń, są
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procesami rutynowymi wykonywanymi we wszystkich jednostkach
organizacji (księgowość);
– możliwe są do realizacji usługi świadczone na odległość przy zastosowaniu systemu ICT, nie wymagają bezpośredniego kontaktu między usługodawcą a usługobiorcą (obsługa reklamacji, doradztwo techniczne, badania rynku itp.);
– zawierają wysoki udział informacji i nowoczesnej wiedzy (usługi eksperckie, związane z obsługą partnerów biznesowych);
– dają szansę na wzrost wartości firmy, lepsze zarządzanie finansami,
skoncentrowanie się na kluczowych kompetencjach poprzez redukcję
zadań administracyjnych.
Warto pamiętać także o korzyściach stosowania CUW na poziomie operacyjnym, które na przykład w księgowości sprowadzają się do poprawy jakości obsługi procesów administracyjnych (w tym finansowych) poprzez standaryzację i centralizację procesów, zapewnienie spójności procesów w ramach
korporacji, poprawę systemu kontroli wewnętrznej i zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymogami. CUW zapewniają trwały i ciągły proces
podnoszenia kwalifikacji i ulepszania procesów – centralnie łatwiejszy do
zarządzania, połączenie roli i funkcji finansów z pozostałymi procesami biznesowymi w ramach korporacji, wykorzystanie lokalnych zespołów finansowych do wsparcia procesów biznesowych przez przesuniecie ich do obsługi
klienta, zwiększenie użyteczności programu SAP – maksymalizacja wykorzystania inwestycji.
Celem tworzenia centrum księgowego jest przede wszystkim centralizacja i standaryzacja systemu prowadzenia księgowości i wszystkich procesów finansowych. Na ogół motywem tworzenia centrum jest przede wszystkim poszukiwanie sposobu na zwiększenie sprzedaży produktów, zdobywanie rynków, a co za tym idzie zyskowności i wzrastającej stopy zwrotu z akcji
dla inwestorów. Bardzo często firmy, które takie centrum tworzą, są liderami
rynkowymi, mają więc niewielkie możliwości w obszarze sprzedaży i zwiększenia rozpoznawalności marki na rynku, dlatego szukają innych metod wzrostu efektywności, poszukują innych, innowacyjnych metod działania. Taki
jest sens tworzenia CUW, któremu często towarzyszy delokalizacja potencjału, w takie miejsce, gdzie są odpowiednio kwalifikowane i tańsze niż
w kraju macierzystym zasoby pracy, odpowiednia infrastruktura, bezpieczeństwo biznesowe itp. Zakres transformacji procesów jest definiowany w zależ-
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ności od lokalizacji, specyfikacji spółki. Na ogół są to procesy: prowadzenie
księgi głównej i raportowanie, księgowość kosztów, środki trwałe, treasury,
parametryzacja systemu, księgowość zobowiązań, rozliczanie podróży służbowych, podatki lokalne, płace, rozliczanie wydatków gotówkowych, audyt
wewnętrzny, budżetowanie i planowanie.
Uruchomienie centrum usług obejmuje kilka faz: analiza (czas trwania
2-3 miesiące), projekt (3-5 miesięcy), budowa (6-12 miesięcy), uruchomienie (2-16 miesięcy), zaś samo przygotowanie i budowa centrum obejmuje
szereg procesów. Niezbędne działania to: zdefiniowanie wizji centrum usług
i przyjęcia celów strategicznych, opracowanie modelu operacyjnego i planu
implementacji projekt procesów biznesowych (struktura organizacyjna, plan
zatrudnienia, szkolenia), właściwa migracja.
W praktyce spotyka się trzy modele. Pierwszy polega na jednoczesnej
centralizacji funkcji i procesów usługowych oraz utworzeniu centrum, drugi
obejmuje budowę centrum, a potem transformację procesów, co pozwala na
szybkie utworzenie centrum, jednakże optymalizacja procesów następuje
z opóźnieniem, trzeci – najpierw zmiana procesowa, a potem przenoszenie
usług do centrum, co wymaga dłuższego czasu na wdrożenie zmian. Odnosząc
się do samego procesu migracji i delokalizacji procesów na inne kontynenty,
do innych krajów, konieczne jest przeprowadzenie określonych procedur
zarówno w firmach produkcyjnych, jak i tam, gdzie dany proces jest przenoszony. Mowa tutaj m.in. o takich działaniach, jak:
– analiza procesów biznesowych w krajach migrowanych – przygotowanie katalogu operacyjnych działań SOM (standard operating
Model);
– analiza potrzeb i budowa zespołu migracyjnego oraz zespołów wspierających – FTE Analysis – (full time equivalent analysis) – rozmowy z zespołami lokalnymi;
– czas migracji – budowa kalendarzy procesu;
– kultura i warunki socjalne krajów migrowanych – katalog trudnych
pytań (Migration code of conduct), przezwyciężanie różnic kulturowych;
– procesy negocjacyjne z zespołem lokalnym – negocjacje ze związkami zawodowymi – ustalenie katalogu możliwości i ograniczeń,
budowa pakietów socjalnych dla osób zwalnianych (w firmach, gdzie
likwiduje się działy księgowości);
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– proces rekrutacji zespołu do nowego centrum – wymagania, kwalifikacje, podział funkcji członków zespołu;
– organizacja pobytu w kraju migrowanym – kick off meeting;
– szkolenia wewnętrzne przed rozpoczęciem migracji;
– określenie funkcji i obowiązków członków zespołu – manager projektu i team leader;
– proces migracji – przygotowanie dokumentacji – workshadower book;
– zarządzanie procesem podczas trwania migracji – analiza poszczególnych etapów zaawansowania, analiza dokumentacji projektu – procedury opisowe procesów;
– prezentacja postępu prac i zakresu przejętych procesów przed zespołami lokalnymi – walktrough process12.

3.

innowacje w centrach usług

Opis tworzenia centrum przedstawiony w poprzednim punkcie wskazuje
na to, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami innowacji. Są to innowacje
procesowe oraz organizacyjne, które muszą być wsparte technologiami informacyjnymi. Innowacje w centrum usług omawiamy na przykładzie centrum
usług księgowych tworzonych na potrzeby korporacji, na zasadzie outsourcingu wewnętrznego, tzn. spółka córka świadczy usługi na potrzeby innych
spółek produkcyjnych i na potrzeby zarządcze korporacji.
Procesowy charakter innowacji oznacza zmianę procesu świadczenia
usług. Centrum usług wspólnych świadczące usługi na rzecz innych jednostek
funkcjonujących w ramach korporacji wymaga przede wszystkim automatyzacji i pełnej standaryzacji wszystkich procesów, których celem jest wyeliminowanie, na ile to możliwe, ingerencji pracownika w te procesy, co zapewnia
pełną kontrolę nad procesem oraz daje pewność, że operacje są prowadzone
automatycznie i w pełni bezpiecznie. Ponadto pozwala to na stworzenie jednolitego i zintegrowanego systemu. W centrum usług księgowych zintegrowany system księgowy oznacza, że spółki muszą go stosować we wszystkich
obszarach działalności – od procesu produkcji, poprzez system zamówień,
sprzedaży, logistyki i księgowości do raportowania.
Na podstawie procedury jednej z firm branży chemicznej mającej swoje centrum księgowe
w Polsce.
12
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Tutaj konieczna jest identyfikacja procesów biznesowych i ich standaryzacja, która wymaga wdrożenia najlepszych standardów obejmujących procedury świadczenia usług (procesowe podejście do usług), zestandaryzowanie
kontroli i oceny (mierniki), zestandaryzowanie technologii (SAP – Systems
Applications and Products in data Processing lub podobne), automatyzację, systemy przepływu dokumentacji, systemy ERP, elektroniczną wymianę
danych, standardy doboru kadr i polityki kadrowej.
Na ogół pierwszym krokiem jest wdrożenie systemu SAP we wszystkich spółkach, dopiero na jego bazie tworzy się omawiany system. Głównym
zadaniem przed wdrożeniem innowacji procesowej jest odpowiednie przygotowanie takiego procesu, jego opisanie i zestandaryzowanie. W ślad za tym
standaryzacji wymagają przepisy wewnętrzne dotyczące prowadzenia ksiąg
zarówno do potrzeb lokalnych podmiotów, jak i zarządczych. W tym drugim przypadku chodzi o stworzenie jednolitego systemu księgowego i polityki finansowej, które zapewnią zarządowi korporacji porównywalność
danych bez względu na kraj, w którym dana spółka działa. Ustandaryzowany
system prowadzenia ksiąg rachunkowych, jedna spójna polityka zakupów
i sprzedaży oraz jednolity system raportowania to istota standaryzacji procesowej. Jeżeli jako przykład rozpatrujemy kwestię polityki zarządzania należnościami i kredytem kupieckim, to w systemie obowiązują jednolite zasady
naliczania rezerwy na nieściągalne należności bez względu na to, w jakim
kraju dana spółka produkcyjna jest usytuowana. Zasady księgowe dokładnie
w ten sam sposób narzucają spółkom zasady prowadzenia ksiąg. Dzięki temu
sporządzane sprawozdania finansowe są identyczne i bez problemu zaledwie
w godzinę można skonsolidować sprawozdania firm działających w ramach
korporacji w różnych częściach świata. Podobne zasady odnoszą się do kwestii rabatów dla klientów na całym świecie, co zapewnia bardzo szybki sposób porównania sprzedaży bez względu na to, w jakiej szerokości geograficznej działa spółka.
Innowacje organizacyjne związane są z przekształceniami struktur organizacyjnych i wdrażaniem zaawansowanych technik zarządzania, nowych lub
zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa. Projekt utworzenia centrum
wymaga wielu zabiegów organizacyjnych i na ogół czas na jego przygotowanie to średnio dwa lata. Projekt dotyczy zmian organizacyjnych na poziomie
spółek produkcyjnych, w których w konsekwencji muszą nastąpić radykalne
zmiany organizacyjne. Polegają one na tym, że pewne działy zostaną zlikwidowane (księgowość, kadry), a procesy tam wykonywane zostaną przeniesione do centrum usług. Z tym związana jest także zmiana kadrowa, migracje
samych procesów podlegających temu zabiegowi.
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Stworzenie i wdrożenie tych wszystkich procesów wewnątrz spółek
zawsze jest największym przedsięwzięciem innowacyjnym. W efekcie wdrożenia wszystkie spółki pracują na takim samym planie kont i systemie identyfikacji miejsc powstawania kosztów – jeden globalny plan kont implementowany w każdej spółce. Gdy mamy do czynienia z offshoringiem usług wsparcia
i centrum działa w odległym kraju, to na ogół stworzony jest w każdej spółce
podwójny system księgowy, gdyż oprócz księgowości na potrzeby zarządcze, czyli na potrzeby właścicieli, każda spółka prowadzi księgi handlowe
według obowiązujących w danych krajach przepisów lokalnych. Idealnym
narzędziem do tego jest system SAP (lub podobne), ponieważ odpowiednie
jego ustawienie powoduje, że ewidencjując zdarzenia w księgach korporacyjnych, w tym samym czasie księgują się one w księgach lokalnych – jest to
odpowiedni sposób parametryzacji kont księgowych. Takie zbudowanie procesów wymaga przeprowadzenia wielu analiz porównawczych obowiązujących na świecie standardów księgowych na ile przepisy lokalne różnią się od
siebie (przepisy lokalne i standardy US GAAP13, gdy mowa o korporacji amerykańskiej działającej na globalnym rynku).
Kolejny problem związany jest z zapewnieniem skutecznego systemu
kontroli, szczególnie gdy procesy księgowe oparte są na różnych systemach.
Firma, która jest przykładem dla naszych rozważań, jako spółka zarejestrowana
w USA całą politykę finansową opiera na US GAAP, a sprawozdania finansowe podlegają publikacji na giełdzie amerykańskiej, stąd ma ona obowiązek spełniać wszystkie wymogi SOX14, chodzi o ustawę narzucającą spółkom publikowanym na giełdzie system kontroli wewnętrznej. Zbudowanie
sprawnie działającego systemu kontroli jest wyzwaniem i innowacją procesową, jak i organizacyjną. Trzeba bowiem w pierwszej kolejności, biorąc za
podstawę założoną politykę finansową, stworzyć i opisać wszystkie kontrole,
jakie musza być przeprowadzone, zanim księgi za dany okres sprawozdawczy zostaną zamknięte. To daje podstawę do sprawdzenia poprawności prowadzenia ksiąg w każdym kraju, w którym spółka działa. Aby również proUS GAPP to amerykańskie standardy rachunkowości.
SOX lub SarOx to ustawa Sarbanesa-Oxleya uchwalona w lipcu 2002 roku przez Kongres
Stanów Zjednoczonych jako konsekwencja afer Enronu i WorldComu, które spowodowały spadek zaufania inwestorów do doradców inwestycyjnych, audytorów, notowanych spółek. Ustawa
podnosi wymagania w zakresie efektywności kontroli wewnętrznej, co ma odbudować zaufanie
inwestorów do rynków finansowych, zarządów spółek giełdowych oraz audytorów doradców finansowych poprzez poprawę jakości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej, a także podniesienie efektywności kontroli wewnętrznej w spółkach.
13
14
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ces był sprawny, a wyniki kontroli dostępne dla właścicieli, należało stworzyć
na bazie SAP specjalne narzędzie, które ma na celu zapewnienie poprawności
przeprowadzanych kontroli i zapewnienie właścicieli, że biznes jest prowadzony zgodnie z polityką koncernu. Kontrole SOX przeprowadzane są każdego miesiąca przed zamknięciem kont. To oznacza, że nie ma możliwości,
by w księgach znalazło sie coś niewytłumaczalnego. Na dodatek wszystkie
te kontrole mogą być robione zdalnie. W systemie księgowym przy każdym
księgowaniu załączony jest w postaci PDF skan oryginalnego dokumentu
oraz zachowana jest pełna ścieżka obiegu dokumentu i lista kolejnych osób,
które miały do czynienia z dokumentem, jak również lista osób, które zaakceptowały dany koszt. To innowacyjność procesowa.
Inny przykład: zastosowanie nakładki na system SAP umożliwia księgowanie faktur bez użycia dokumentów papierowych, a jedynie w wersji elektronicznej, jak również później po zaksięgowaniu elektroniczną ich archiwizację. Do tego niezbędne jest stworzenie centrum scaningu, co oznacza, że
wszyscy dostawcy z całego świata wysyłają w jedno miejsce wszystkie faktury, gdzie są one skanowane i przesyłane wewnętrznym systemem do spółek
lokalnych do aprobaty i podania dekretacji księgowej. Spółki robią to elektronicznie w systemie, tak przygotowany dokument trafia do centrum usług księgowych. Nie ma w tym procesie papieru. Automatyzacja procesów powoduje
również, że w każdej chwili można wygenerować raporty pokazujące wszelkie możliwe statystyki. Jak np. ile faktur jest zeskanowanych, ile czeka na
akceptację przez spółki lokalnie, ile jest zaakceptowanych i ile zaksięgowanych. To sprawia, że praca centrum jest mierzalna.
Przygotowanie takiego procesu i ustawienie oraz opisanie go to chyba
największa innowacja organizacyjna i procesowa. Rozwój procesów oznacza
coraz większą automatyzację pracy w centrum, co sprawia, że centra będą
zwiększały zakresy swoich usług bez zwiększania liczby zatrudnionych.
Zatrudnieni mogą być wykorzystani do przygotowania kolejnych procesów
migracyjnych, analizy danych i kontroli procesów.
Drugi model centrów usług polega na tworzeniu centrów outsourcingowych i świadczeniu określonych usług na rzecz podmiotów zewnętrznych. Tutaj także następują procesy standaryzacji i zmiany organizacyjnej.
Proces taki ma na ogół trzy zasadnicze fazy. Pierwsza związana jest z analizą modelu funkcjonalnego, analizą kosztów infrastruktury i kosztów operacyjnych dotychczasowego działania firmy zleceniodawcy. Czas trwania tej
fazy procesu zależy od stopnia skomplikowania procesu i oczekiwań klienta.
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Po zakończeniu procedury diagnostycznej kolejna faza to zdefiniowanie
nowego modelu funkcjonalnego uwzględniającego nową organizację, przepływ informacji oraz infrastrukturę IT przy udziale i w efekcie końcowym
akceptacji projektu. Ta faza kończy się podpisaniem stosownej umowy na
wykonywanie usługi.
Kolejny etap obejmuje realizację projektu. Proces zaczyna się od powołania zespołów projektowych, komitetu sterującego i spotkania inicjującego
pracę, dzięki temu łatwiejsza jest współpraca i sprawniejsza komunikacja
między zespołami. Elementem dalszego działania jest budowanie i testowanie
rozwiązań oraz redukcja błędów. W ramach tego etapu odbywała się migracja danych. Samo uruchomienie nowych usług jest najbardziej niebezpieczne,
na ogół wiele czynności wykonywanych jest zarówno w starym, jak i nowym
systemie.
Przykładem takiego modelu jest usługa outsourcingu płacowego świadczona przez ADP Polska (córka amerykańskiego koncernu zajmującego się
obsługą funkcji płacowych) świadczona od 2007 roku dla przedsiębiorstwa
Castorama15. Dziś ADP Polska obsługuje 8,1 tys. pracowników Castoramy
z 40 lokalizacji w Polsce. Klient otrzymuje listy płac i paski płacowe oraz
wymaganą prawem dokumentację. Sprawuje również kontrolę nad danymi
i zarządza wynagrodzeniami. Zanim do tego doszło, obie firmy przeszły ponaddwuletni proces przygotowania. Korzyści, jakie ma Castorama
z tej formy obsługi sfery płacowej, to standaryzacja raportów, które do tej
pory często były wykonywane w różny sposób w zależności od lokalizacji. Dzięki nowemu systemowi istnieje jeden rodzaj umów, świadectw pracy
i zaświadczeń we wszystkich lokalizacjach firmy. System został przygotowany w ten sposób, by ograniczyć możliwość popełnienia błędu przez użytkownika. Klient miał możliwość obniżki kosztów operacyjnych związanych
z IT. Według informacji ADP powody, dla których klient zdecydował się
w 2005 roku na skorzystanie z usług operatora outsourcingowego wynikały
z dynamicznego rozwoju firmy, szybkiego przyrostu liczby zatrudnionych,
niewydolności dotychczasowego systemu, rozproszenia i powielania czynności naliczania płac (40 lokalizacji). Dziś omawiana firma korzysta z rozwiązań ADP, użytkując je, jakby były one jej własnym systemem. Od początku
ma do dyspozycji pracownika, który pilotuje system i jest odpowiedzialny za
kierowanie zespołem.
Na podstawie danych zawartych na stronie ADP http://www.adp.pl/case_castorama.cfm
(7.09.2010).
15

144

4.

stanisław M. szukalski

zagraniczne centra usług wspólnych w polsce

Centra usług rozwijają się w Polsce dynamicznie. Według szacunków
obecnie działa już około 300 takich firm, z czego ponad 130 to centra korporacji transnarodowych. Przyrost jest ogromny, bowiem jeszcze 2-3 lata temu
szacunki mówiły o 70 centrach. W sektorze zatrudnionych jest ponad 40 tys.
osób, a w najbliższym czasie ma ich być 70 tys.16

Rys. 1. Lokalizacja zagranicznych centrów w Polsce
Źródło: szacunki własne oraz raport ABSL..., dz. cyt.

Obecnie według szacunków ABSL17 w Polsce działają 132 centra usług
zatrudniające ponad 33 tys. osób, z czego 78 z nich to centra outsourcingu
procesów biznesowych, a 54 to centra usług wspólnych, będące własnością
korporacji (SSC), gdyby uwzględnić centra IT, to ich liczba wzrasta do 181.
W fazie organizacji jest kolejnych siedem centrów. Wartość tego rynku szaPowstało nawet stowarzyszenie centrów ABSL – Association of Business Service Leaders
in Poland. Członkami tego stowarzyszenia są takie korporacje, jak Hewlett-Packard, Capgemini,
Thomson Reuters, UBS, Franklin Templeton, Geoban, Infosys, oraz inne centra świadczące usługi wewnątrz własnych korporacji (SSC) lub dostarczające podobne usługi klientom zewnętrznym (BPO).
17
Dane pochodzą z raportu: Sektor SSC/BPO w Polsce, ABSL, Warszawa, wrzesień 2010.
16
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cuje się na 3,2-3,7 mld dol. Przychody z offshoringu stanowią 57% tej kwoty,
co daje udział polskiego sektora w globalnym rynku na poziomie 1,5%. Gdyby
uwzględnić także polskie przedsiębiorstwa, wartość rynku wzrasta o kolejne
2 mld dol.18 Według danych FDI Intelligence w okresie od stycznia 2003 r.
do kwietnia 2009. Polska była szóstym najważniejszym rynkiem docelowym
świata pod względem liczby projektów greenfield z sektora BPO (78 projektów). Polska ze względu na potencjał studentów, zasoby i jakość pracy (znajomość języków obcych, dobre wykształcenie) oraz położenie w rankingach
lokalizacji CUW zajmuje czołowe miejsce w świecie, a w Europie Środkowo-Wschodniej w szczególności.

Rys. 2. Szacunkowa liczba zatrudnionych w CUW
Żródło: szacunki własne oraz raport ABSL..., dz. cyt.

Stwarzając warunki do lokowania centrów, należy pamiętać, że:
– Firmy poszukując lokalizacji, rozpatrują takie czynniki, jak: dostępność i jakość pracowników znających języki obce, koszty pracy, infrastruktura komunikacyjna, infrastruktura biurowa, jakość obsługi inwestorów zagranicznych w danym mieście, wizerunek miasta, jakość
życia, zachęty inwestycyjne, bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne, elastyczność i bezpieczeństwo rynku pracy – flexicurity, bliskość kulturowa.
18
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– Lokalizacja centrum to na ogół wieloetapowy i wielomiesięczny okres
przygotowania do uruchomienia centrum usług, o czym pisaliśmy
wcześniej, dlatego chcąc pozyskiwać firmy za klika lat, musimy działać dziś.
Badania własne19 zagranicznych centrów usług w Polsce wskazują na to, że:
– Wszystkie badane centra są własnością kapitału zagranicznego, 80%
z nich świadczy szeroko ujmowane usługi księgowe (do księgi ogólnej, po zobowiązania), ale także inne (obok księgowych), takie jak:
usługi zarządzania korporacyjnego, usługi zarządzania personelem.
– W momencie uruchamiania działalności firmy zatrudniały kilkanaście osób (10-20), obecnie średnie zatrudnienie to ponad 250 osób,
wszystkie firmy deklarują zwiększenie zatrudnienia, średnia dla badanej grupy wynosi 260 osób.
– Większość firm (78%) obsługuje korporację macierzystą, jedynie 11%
firm oprócz przedsiębiorstwa macierzystego obsługuje także innych
partnerów, 11% deklaruje świadczenie usług na zasadzie outsourcingu.
– Deklarowane motywy uruchomienia centrum w Polsce to: niższe
koszty, dostępność siły roboczej, znajomość języków.
– Z ankiety wynika, że w 33% przypadków przygotowanie do przeniesienia usług trwały powyżej 2 lat, tyle samo – do roku i powyżej 3 lat.
– 80% respondentów oceniło pozytywnie inwestowanie w Polsce
i w regionach swoich polskich lokalizacji; na ogół centra współpracują z instytucjami regionalnymi, takimi jak: szkoły wyższe (deklarują wszyscy badani), urzędy pracy (56% badanych), firmy konsultingowe (56%), urzędy regionalne (44%), deweloperzy (11%).
Skutki delokalizacji zagranicznych centrów usług wspólnych to przede
wszystkim pozytywny wpływ na środowisko biznesowe przez:
– rozwój niezależnych krajowych dostawców usług szczególnie z sektora informacyjnego nastawionych na świadczenie zaawansowanych
usług i z czasem rozwijających się sieci także w innych krajach;
– rozwój infrastruktury IT umożliwiający włączenie się coraz większej
liczby osób w budowę gospodarki opartej na wiedzy i budowę społeczeństwa informacyjnego;
S.M. Szukalski, zagraniczne centra usług w Polsce. aspekty teoretyczne i empiryczne,
badania w ramach grantu UŁ 2010.
19
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– wzmocnienie bodźców do rozwoju usług outsourcingowych, dostrzeganie korzyści, jakie przynosi outsourcing funkcji usługowych, głównie przez wykorzystanie doświadczeń firm zagranicznych20;
– zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu;
– wzrost znaczenia kraju jako partnera biznesowego w globalnej
gospodarce;
– brak ubocznych skutków zewnętrznych (czyste środowisko).
Można mówić także o skutkach pośrednich związanych z wystąpieniem
tzw. efektów mnożnikowych lokalizacji centrów, ponieważ wzrost zatrudnienia w tych placówkach prowadzi do zwiększenia zatrudnienia w sektorach
zaopatrującego CUW, to także wzrost konsumpcji ze strony pracowników.
Z badań wynika21, że przyrost tysiąca miejsc pracy w CUW powoduje powstanie 110 miejsc w otoczeniu sektora; szacuje się, że w otoczeniu sektora
w 2009 roku w Warszawie przyrosło 1,8 tys. miejsc pracy, zaś w 2010 wzrost
wyniesie 2,1 tys. miejsc; dla Polski łącznie szacunki wyniosły odpowiednio
8,9 tys. miejsc i 10,5 tys. miejsc pracy. Do tej grupy skutków zaliczyć można
także: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, wpływ na społeczność lokalną poprzez działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Niezwykle istotną rzeczą jest stopień zintegrowania centrum usług
z lokalnym środowiskiem. Im większy posiada udział lokalnych dostawców/
usługodawców, im więcej relacji z instytucjami publicznymi, instytucjami
otoczeniami biznesu, organizacjami biznesowymi, uczelniami wyższymi,
jednostkami badawczo-rozwojowymi, im więcej pracowników centrum, jego
menedżerów pochodzi z danego regionu, tym bardziej zakorzenione jest centrum w danym środowisku biznesowym i tym mniejsza podatność na realokację
centrum. Trwałość lokalizacji centrum zwiększa się także wraz ze wzrostem jego
kompetencji, czyli chodzi tutaj o liczbę obsługiwanych klientów, zasięg geograficzny, stopień zaawansowania obsługiwanych procesów oraz zakorzenienie
w lokalnym środowisku.

Jako przykład można podać CUW ORLEN Księgowość Sp. z o.o. Spółka powstała w czerwcu 2006 roku wskutek wyodrębnienia działów księgowych z Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. Spółka świadczy kompleksową obsługę księgową dla PKN ORLEN
S.A. oraz 14 spółek należących do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.
21
G. Micek, J. Działek, J. Górecki, centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem,
Wyd. UJ, Kraków 2010, cyt. za: raport ABSL..., dz. cyt., s. 40.
20
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Wspieranie inicjatyw lokalizacyjnych sprzyja w konsekwencji lokalizacji centrum. Tutaj warto zauważyć inicjatywę polskiego rządu w kierunku wspierania inicjatyw tworzenia centrów, czego dowodem jest przyjecie przez Radę Ministrów uchwały dotyczącej ustanowienia trzech programów wieloletnich: a) „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez
Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod
nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012”;
b) „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdyni i we Wrocławiu przez
Geoban S.A. Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Usług, w latach 2010
i 2011”; c) „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Tieto Poland
Sp. z o.o. we Wrocławiu i w Szczecinie pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowe, w latach 2010 i 2011”22.
Podsumowanie
Centra usług wspólnych to dynamicznie rozwijający się model zarządzania biznesem globalnym, który będzie się dalej rozwijał. Polska jest w dalszym ciągu atrakcyjnym miejscem do lokowania tego typu usług. Korzyści
dla krajowego biznesu to rozwój niezależnych krajowych dostawców usług
szczególnie z sektora informacyjnego nastawionych na świadczenie zaawansowanych usług i z czasem rozwijających się sieci także w innych krajach.
Konieczne jest dyskontowanie dotychczasowych doświadczeń firm lokujących CUW w Polsce w celu przyciągania inwestorów zagranicznych.
Uwaga druga, to stosunkowo nowe zjawisko wymaga większego zainteresowania naukowego, ponieważ jest interesującym obszarem badawczym.
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Summary
The subjects of our interest are innovations in creation and functioning of business
centers known as Shared Services Centers or Backup Services Centers. This article consists
of four parts. The first presents several comments on the essence of innovation, the second
one characterizes Shared Services Center and the reasons of their creation. In the third part
the author tries to present the essence of innovativeness in Shared Services Centers. The last
part covers the characteristics of foreign Shared Services Centers in Poland.
translated by stanisław M. szukalski
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szkoła główna handlowa w Warszawie

OFFSHORING prAc bAdAWczo-rozWojoWych
– isToTA i deTerminAnTy rozWojU

Wprowadzenie
Procesy globalizacyjne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy spowodowały, że współcześnie przedsiębiorstwa zaczęły zaopatrywać się
u dostawców całego świata, korzystając z wyspecjalizowanych dostawców. Korzystanie z zasobów wielu źródeł, zewnętrznych i wewnętrznych,
krajowych i zagranicznych, tworzy kolejny filar innowacji. Jak podkreśla
C.K. Prahalad i V. Ramaswamy, obecnie przedsiębiorstwa mogą korzystać
z globalnej sieci zasobów, by tworzyć innowacje1. Dlatego też menedżerowie przedsiębiorstw coraz częściej decydują się na tzw. zewnętrzny tryb prac
badawczo-rozwojowych, obejmujący m.in. offshoring.
W artykule omówiono jeden ze sposobów generowania innowacji,
jakim jest offshoring prac badawczo-rozwojowych. Współcześnie zyskuje
on coraz bardziej na znaczeniu, między innymi ze względu na rosnący koszt
prac badawczo-rozwojowych oraz związane z nim ryzyko. Świadczą o tym
doświadczenia przedsiębiorstw z krajów wysokorozwiniętych, które coraz
częściej korzystają z tego sposobu generowania innowacji.

C.K. Prahalad, M.S. Krishan, nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010, s. 9-10.
1
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Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono istotę offshoringu. Podkreślono, że jest on jedną z form outsourcingu.
Znaczenie i rozwój outsourcingu prac badawczo-rozwojowych na tle pozostałych dziedzin outsourcingu przedstawiono w części drugiej. Omówiono również determinanty rozwoju offshoringu w gospodarce indyjskiej, biorąc pod
uwagę jej szczególne znaczenie dla lokalizacji centrów offshoringowych na
świecie.

1.

istota offshoringu

offshoring jest zjawiskiem powodującym zmiany w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw międzynarodowych. Powstał on pod wpływem:
– technologii informacyjnej,
– wzrastającej światowej konkurencji,
– liberalizacji przepisów odnoszących się do międzynarodowego handlu usługami.
offshoring polega na wyodrębnieniu się części usług biznesowych, IT
i badawczo-rozwojowych oraz przekazaniu ich do realizacji innym przedsiębiorstwom o zwiększonych zasobach kapitału intelektualnego i niższych kosztach pracy2. Według raportu UNTCAD z 2004 roku, offshoring jest procesem
polegającym na wytwarzaniu usług na terytorium innego kraju. Jest on realizowany na zasadzie działań wewnętrznych, poprzez utworzenie jednostki powiązanej kapitałowo lub za pomocą outsourcingu, od zagranicznego kooperanta3.
Od offshoringu należy odróżnić pojęcie outsourcingu. Pojęcie to pochodzi z języka angielskiego. Jest skrótem od wyrażenia outside-resource-using,
które oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Współcześnie pojęcie to jest szeroko stosowane zarówno w literaturze zagranicznej, jak i polskiej. Można przy tym spotkać dwa zasadnicze podejście do określenia outsourcingu. Po pierwsze, jako metody zarządzania polegającej na „korzystaniu
z usług podmiotu zewnętrznego w celu wsparcia procesów biznesowych”4.
Po drugie, outsourcing określa się jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne,
polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
A. Szablewski, Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009, s. 197.
Tamże, s. 197.
4
R. Nawrocki, outsourcing w Polsce w 2006 roku. wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, The Conference Board Europe, Warszawa 2006, s. 4.
2
3
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macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji
innym podmiotom gospodarczym5. Od outsourcingu należy odróżnić kooperację. Głównym kryterium odróżnienia jest sposób współpracy z zewnętrznymi realizatorami funkcji lub procesów. Jeśli ciężar realizacji współpracy
spoczywa na przedsiębiorstwie, wówczas mówimy o kooperacji. Jeśli natomiast zewnętrzny wykonawca przyjmuje w całości organizację współpracy,
mówimy wówczas o outsourcingu.
offshoring jest odmianą outsourcingu. Dlatego też niektórzy stosują te
pojęcia zamiennie. offshoring może obejmować działania zarówno pod swoją
własnością (własny wewnętrzny sourcing) albo międzynarodowy insourcing,
jak i aktywność firmy na zewnątrz: outsourcing. outsourcing może występować zarówno w kraju (onshore), jak i zagranicą (offshore). Co więcej, offshoring skupia się na zasobach (sourcing), a nie działalności w zakresie sprzedaży i obsługuje operacje bardziej globalne i krajowe niż lokalne.
Jak podkreślają U. Holm i T. Pedersen, z biegiem czasu rozróżnienie
między wewnętrznymi oraz zagranicznymi działaniami zniknie i ustanowione
zostaną centra działalności oraz wielousługowe regionalne centra dostarczania usług. Oprócz tego trendu oczekuje się, że rozwijanie nowych funkcji produktu będzie także lokowane w różnych miejscach na świecie i poszukiwanie
nowych talentów niezbędnych do wykonywania tych funkcji również będzie
odbywać się na całym świecie6.
Tabela 1.
Różnice między outsourcingiem a offshoringiem
Pojęcie

Charakterystyka

outsourcing

Przesunięcie zamówień produkcji, usług lub procesów
biznesowych oraz ich części do innego przedsiębiorstwa

offshoring

Przesunięcie zamówień, produkcji, usług lub procesów
biznesowych lub ich części poza granice kraju

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Rybiński, Globalizacja w trzech
osłonach, offshoring – globalne nierównowagi, Difin, Warszawa 2007,
s. 30

M. Trocki, Metoda restrukturyzacji gospodarczej, PWE, Warszawa 2001, s. 13.
U. Holm, T. Pedersen, the emergence and impact of Mnc centers of exellence: a subsidiary perspective, Macmilian, London 2000.
5
6
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Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 1, offshoring różni się od
outsourcingu wydzieleniem procesów biznesowych nie tylko na zewnątrz
przedsiębiorstwa, ale też za granicę, do innego kraju. Główną rolę odgrywa tu
czynnik geograficzny.

2.

pojęcie i dziedziny offshoringu prac badawczo-rozwojowych

W literaturze z zakresu innowacji lansuje się obecnie podejście na budowaniu zdolności innowacyjnej organizacji poprzez korzystanie z globalnych
sieci zasobów7. Organizacje nie muszą być właścicielami wszystkich potrzebnych zasobów, by kreować innowacje. Wystarczy, że mają do nich dostęp.
Tworzenie innowacji wymaga zmiany systemu zarządzania – umiejętności
dopasowania zasobów do pojawiających się okazji rynkowych. Dokonanie tej
trudnej sztuki wymaga skoncentrowania się na kwalifikacjach pojedynczych
pracowników, jak również zespołach zadaniowych przy wykorzystaniu talentów z całego świata. Szybkie dostosowanie się do wymagań rynku polega więc
na koncentracji się menedżerów na mobilizacji talentów wewnątrz organizacji, jak też z zewnątrz. Dlatego też obecnie jednym ze sposobów pozyskiwania
innowacji jest zlecenie określonych faz projektów takim podmiotom z otoczenia, które posiadają relatywnie lepsze kompetencje w prowadzeniu tych prac
od zleceniodawcy. Może ono przybierać formę outsourcingu lub offshoringu.
W przypadku offshoringu mamy do czynienia z przenoszeniem działalności
innowacyjnej do innych, atrakcyjniejszych lokalizacji z uwagi na dostępne
zasoby pracy oraz mniejsze koszty prowadzenia działalności.
Istnieje wiele przesłanek zlecania prac badawczo-rozwojowych jednostkom zewnętrznym. Na przykład w raporcie UNCTAD wymienia się osiem
zasadniczych determinant, które przesądzają o prowadzeniu określonych prac
badawczo-rozwojowych w ramach własnych ośrodków B+R lub o ich zlecaniu podmiotom z otoczenia przedsiębiorstw8:
– nieskodyfikowany charakter wiedzy i stopień potrzebnej koordynacji,
– stopień outsourcingu produkcji,
– znaczenie funkcji B+R dla kluczowych atutów korporacji,
– zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności i sprzęt,

7
8

C.K. Prahalad, M.S. Krishan, nowa era innowacji..., dz. cyt., s. 9-10.
Word Investment Report 2005, UNCTAD, New York/Geneva 2005, s. 171.
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– coraz bardziej multidyscyplinarna i multitechnologiczna natura innowacji,
– zapotrzebowanie na drogie rutynowe testy i prace inżynierskie,
– zapotrzebowanie na szybką innowację,
– konieczność redukcji kosztów.
Globalne podejście do tworzenia innowacji nie byłoby możliwe bez
wykorzystania outsourcingu czy offshoringu. Badania przeprowadzone przez
naukowców z Duke University potwierdzają, że dostęp do wykwalifikowanych pracowników stał się najważniejszym czynnikiem decydującym o implementacji offshoringu w krajach wysokorozwiniętych9. Procesy związane z rozwojem nowego produktu, projektowaniem produktu i inżynierią usług, w tym
B+R (R&D), są drugimi najczęściej delokalizowanymi procesami po procesach IT, jak pokazano to na rysunku 1.
Z badań przeprowadzonych przez S. Manninga, S. Massiniego i A. Lewina,
co przedstawiono na rysunku 1, wynika, iż najszybciej rozwija się offshoring
informatyczny. Jego gwałtowny rozwój rozpoczął się w 1998 roku, wówczas
osiągnął on już 10% udziału w rynku. W 2004 roku udział ten wzrósł do 40%. Od
tego czasu nastąpiło lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu, by w 2007 roku osiągnąć niecałe 50% offshoringowych procesów.

Rys. 1. Zastosowanie offshoringu z podziałem na funkcje w przedsiębiorstwach
Źródło: S. Manning, S. Massini, A.Y. Lewin, a dynamic Perspektive..., dz. cyt.,
s. 36
S. Manning, S. Massini, A.Y. Lewin, a dynamic Perspektive on next – Generation
offshoring: the Global sourcing of science and engineering talent, ACADEMY OF
MANAGENT PERSPECTIVES 2008, vol. 22, s. 36-37.
9
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offshoring procesów odpowiedzialnych za rozwój produktu, w którym zawiera się offshoring B+R, engineering, także projektowanie produktów, począwszy od projektowania telefonów komórkowych, samochodów,
po samoloty skończywszy, zajmuje drugie miejsce wśród procesów offshoringowanych przez przedsiębiorstwa. Pierwsze oznaki wzrostu znaczenia
offshoringu rozwoju produktu widoczne były już w 1994 roku (5% udziału
w rynku). Po czterech latach stagnacji tej funkcji, dopiero w 1998 roku odnotowany został znaczący jego wzrost, aby do 2003 roku osiągnąć udział na
poziomie 25%. offshoring rozwoju produktu wzrasta co rocznie w tempie
4 punktów procentowych, by w 2007 roku osiągnąć udział w rynku 40%.

Rys. 2. Podział funkcjonalny wdrożenia offshoringu według wielkości firmy
Źródło: S. Manning, S. Massini, A.Y. Lewin, a dynamic Perspektive..., dz. cyt.,
s. 36

Na rysunku 2 przedstawiono, w jaki sposób kształtował się rozwój funkcji offshoringowych w przedsiębiorstwach różnej wielkości. W ankiecie firmy
zostały podzielone na trze grupy. Pierwsza grupa stanowi 2000 największych
światowych firm z listy Forbes. Kolejne dwie grupy to małe i średnie przedsiębiorstwa. Interesujące jest to, że najwięcej (38%) firm offshorujących badania i rozwój to małe przedsiębiorstwa. Przyczyną tego stanu rzeczy są m.in.
wysokie koszty, jakie trzeba ponieść na R&D. Jak wiadomo małe firmy niejednokrotnie borykają się z problemami finansowymi. Firmy te, zlecając do
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wykonania prace rozwojowe swoich produktów, mogą mieć pożytek z korzyści skali, którymi dysponują przedsiębiorstwa wykonujące usługi i przez to
ich produkty mogą być bardziej konkurencyjne w porównaniu z większymi
firmami, które posiadają duży kapitał finansowy. Następną pozycję w offshoringu R&D zajmują firmy średniej wielkości, 25% z nich zleca swe funkcje
badawczo-rozwojowe.
Najmniejszy udział w offshoringu R&D mają wielkie korporacje, firmy
z listy Forbes 2000. Wynika to z posiadania ogromnych środków na R&D
w porównaniu z małymi firmami. Firmy te częściej zlecają innym podmiotom obsługę administracyjną i biznesową (27%), usługi IT (28%) oraz
w coraz mniejszym stopniu telefoniczne centra obsługi klienta (call center).
Mimo że duże firmy zajmują największą pozycję w offshoringu logistyki
i zaopatrzenia, proces ten znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i w porównaniu z poprzednimi funkcjami biznesowymi stanowi niewielki udział. Tylko
8% dużych przedsiębiorstw zleca podmiotom zewnętrznym swoje procesy
zaopatrzeniowe.
Przedsiębiorstwa średniej wielkości najczęściej zlecają funkcje administracyjne i biznesowe (28%). Firmy te, podobnie jak duże przedsiębiorstwa, offshoringują funkcje IT i call center. Natomiast firmy tej wielkości
mają najmniejszy udział w offshoringu funkcji logistycznych i zaopatrzenia.
Małe firmy, tak jak średnie i duże, mają znaczny udział w offshoringu BPO
i IT. Największe firmy mają natomiast najmniejszy udział w offshoringu
R&D. Średnio około 70% badanych przedsiębiorstw offshoringuje swe funkcje biznesowe.
Analizując dane dotyczące nakładów na offshoring R&D, można zauważyć, że obecnie ważnym miejscem do lokalizacji centrów outsourscingowych
i offshoringowych stają się nie tylko kraje europejskie, ale również kraje
takie, jak Chiny czy Indie. Przychody z działalności offshoringowej w tych
krajach wykazują tendencję rosnącą, co przedstawiono na rysunku 3. Środki
są podzielone na poszczególne kraje, które są odbiorcami offshoringu. I tak,
przychody z offshoringu R&D w Indiach wynosiły w 2008 roku 9,4 mld dol.
W 2009 roku wzrosły o 7%, do 10,1 mld dol. Natomiast w Chinach liczby te
wynoszą odpowiednio 8,5 mld dol. i 9,4 mld dol. Kilkakrotnie niższą wartość
mają wydatki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie wynoszą one
odpowiednio 1,6 mld dol. i 1,7 mld dol. w 2009 roku (rysunek 3).
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.

Rys. 3. offshoring R&D na rynkach wschodzących w latach 2008-2009
(w mld dol.)
Źródło: R&D Service Providers Rating, Zimnov Management Consulting, 16
września 2009, s. 9, http://zimnov.Com/GSPR_Sep16.pdf (19.02.2010)

Jak można zauważyć, offshoring w Indiach odgrywa szczególne znaczenie. Biorąc to pod uwagę, w dalszej części artykułu omówiono najważniejsze
determinanty rozwoju offshoringu w gospodarce indyjskiej.
3.

Offshoring w indiach – powstanie i determinanty rozwoju

Pierwszą firmą, która otworzyła w 1984 roku centrum offshoringu R&D
w Indiach w Bangalore, był Texas Instruments. Na początku amerykańskie
i europejskie firmy zlecały w Indiach prostsze czynności do wykonania, niż
to miało miejsce np. w Chinach. Firmy te zlecały indyjskim inżynierom znającym dobrze język angielski pisanie oprogramowania. Z biegiem czasu
indyjskie filie zaczęły odgrywać coraz większą role, zaczynając projektować
fizyczne wykonanie procesora na podstawie specyfikacji. W krótkim okresie nastąpiło przejście do bardziej skomplikowanych zadań, gdyż na przykład
Intel otworzył swoje centrum oprogramowania w 1999 roku, potem zaś rozpoczął przygotowanie zespołu projektującego dla procesorów 32-bitowych.
Texas Instruments, będący pierwszym producentem procesorów inwestującym z Indiach, otworzył swoje biuro, w którym projektowano oprogramowanie. W 1988 roku firma dodała do wykonania nowe funkcje, takie jak
projektowanie do procesorów o zmiksowanym sygnale analogowo-cyfrowym. W 1995 roku firma dołączyła także projektowanie do urządzeń DSP10.

P. Bhadada, india&china: the r&d offshoring race, 10 lutego 2009, http://ww.chinasuccesstries.com/2009/02/10/rd-offshoring-race.
10
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W tabeli 2 przedstawiono wybrane dane statystyczne dotyczące Indii w 2008
roku. Produkt krajowy brutto wynosił 3,3 bln dol. i zajmował piąte miejsce na świecie. Indie zajmują drugie miejsce pod względem liczby ludności oraz siły roboczej.
W Indiach znajduje się 1,2 tys. centrów badawczych korporacji transnarodowych,
w których pracuje 173 tys. naukowców. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
w Indiach wynosiły w 2008 roku 144 mld dol. Natomiast BIZ inwestowane poza
granicami kraju wynoszą o połowę mniej (43 BIZ wydawanych w kraju)11.
Należy zwrócić uwagę również na zasoby siły roboczej, jej wykształcenie,
ale też koszty zatrudnienia inżynierów. Praca inżynierów w Indiach jest o wiele
tańsza niż w USA, co stanowi dodatkowy atut zlecania usług przez amerykańskie korporacje tej grupie. Międzynarodowe korporacje, szukając oszczędności i rozłożenia ryzyka, chętnie korzystają z tego rynku pracy. Dużym atutem
naukowców indyjskich jest współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi,
o czym może świadczyć liczba wspólnych publikacji (tabela 3).
Tabela 2.
Wybrane dane statystyczne nt. gospodarki Indii w 2008 roku
Wskaźnik
PKB 2008
Wzrost PKB
Siła robocza
Ludność
Naukowcy
Centra R&D
insourcing R&D – usługi
insourcing R&D – MNC
Naukowcy MNC
Inflacja
Wzrost produkcji przemysłowej
Eksport
Import
Zadłużenie zagraniczne
BIZ w kraju
BIZ za granicą

Ilość

Światowy ranking

3,305 bln dol.
7,30
524 mln
1,14 mld
155 tys.
1,2 tys
3,3 mld dol.
6,1 mld dol.
173 tys.
8,3%
4,8%
188 mld dol.
315 mld dol.
229 mld dol.
144 mld dol.
62 mld dol.

5
2
2
99
15
3
4
23
7
22

Źródło: 2010 Global R&D Forecast, Batelle-R&D Magazin, grudzień 2009,
s. 29
R&D Service Providers Rating, Zimnov Management Consulting, 16 września 2009, s. 4,
http://zimnov.Com/GSPR_Sep16.pdf (19.02.2010).
11
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Tabela 3.
Indyjska współpraca w dziedzinie artykułów naukowych
Kraj

1999-2003

2004-2008

Wzrost (%)

USA

6725

10728

59,52

Niemcy

2667

4284

60,63

Wielka Brytania

2137

3646

70,61

Japonia

1908

3017

58,12

Francja

1393

2402

72,43

Kanada

927

1590

71,52

Włochy

822

1309

59,25

Chiny

674

1665

147,03

Australia

643

1338

108,09

Holandia

563

874

55,24

Korea Płd.

558

2074

271,68

Tajwan

540

1102

104,07

Szwajcaria

493

1067

116,43

Rosja

482

940

95,02

20532

36036

75,51

Razem

Źródło: 2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt., s. 29

W tabeli 3 przedstawiono współpracę indyjskich naukowców w dziedzinie artykułów naukowych w okresie od 1999 roku do 2003 oraz między 2004 rokiem a 2008. Najwięcej artykułów powstaje we współpracy
z naukowcami amerykańskimi, których liczba wzrosła o 59,52%. Na drugim miejscu znajdują się artykuły tworzone we współpracy z naukowcami
niemieckimi, lecz ich udział jest o połowę mniejszy niż z USA. Liczba tych
artykułów wzrosła o 60,63%. W ciągu badanego okresu najszybciej wzrosła współpraca z Koreą Południową, bo aż o 271,68%. Szybko wzrasta też
współpraca z Chinami (147,03%) oraz ze Szwajcarią (116,43%), a także
z Australią i Tajwanem. W tabeli 4 przedstawiono dystrybucję patentów
w Indiach według dziedzin nauki. Najwięcej spośród patentów krajowych jest
zgłaszanych w dziedzinie chemii, tj. 717 patentów, co stanowi 51,3% ogólnej
liczby zgłoszeń. Duża liczba patentów jest zgłaszanych w dziedzinie nowych
leków (32,2%). Natomiast patenty zagraniczne skupiają się głównie w obszarze komputerów (34,2%), a także w dziedzinie lekarstw, chemii i elektryczności. Najmniejszy udział stanowiły patenty zagraniczne z zakresu mechaniki.
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Tabela 4.
Dystrybucja patentów w Indiach
Krajowe

Udział w ogólnej
liczbie zgłoszeń (%)

Zagraniczne

Udział w ogólnej
liczbie zgłoszeń (%)

717

51,30

196

17,9

51

3,70

374

34,2

450

32,20

203

18,6

Elektryczność

64

4,60

180

16,5

Mechanika

61

4,40

63

5,8

Pozostałe

53

3,80

77

7,0

1396

100,0

1093

100,0

Dziedzina
Chemia
Komputery
Leki

Razem

Źródło: 2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt., s. 29

Można wskazać inne przyczyny warunkujące powstanie offshoringu
w Indiach, takie jak potencjał naukowy, rosnące wydatki na B+R itp. Kiedy
w Stanach Zjednoczonych w latach 2002 i 2003 został ograniczony ruch
wizowy dla obywateli zagranicznych, wtedy dla wielu firm była to okazja, by
przenieść swoje inwestycje do Chin i Indii. Duża liczba studentów chińskich
i indyjskich studiowała i zdobyła doświadczenie w USA, dlatego łatwiej było
amerykańskim firmom inwestować w tych krajach. Wysoki standard życia
w porównaniu z płacami w innych sektorach, pomimo znacznie niższych płac
inżynierów w Indiach niż w Chinach, budzi duże zainteresowanie ze strony
inżynierów. Biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza w 2005 roku, inżynier w Indiach zarabiał 77,4 tys. dol., w Chinach 69,4 tys. dol., a w USA
100 tys. dol.12
W Indiach badania i rozwój finansowane są głównie ze środków publicznych. Ich udział w wydatkach ogółem na B+R wynosi trzy czwarte, zaś udział
przedsiębiorstw stanowi tylko jedną piątą13. Wydatki rządowe w Indiach na
B+R wynoszą 32,5 mld dol. Wydatki przedsiębiorstw zagranicznych wynosiły 13 mld dol. Mimo że Indie wydają historycznie mniej niż 1% swojego
PKB na R&D, rząd planuje ich zwiększenia do 2012 roku do 1,2%.

12
13

Brown, Clair, Linden, Greg, offshoring in the semiconductor industry, 2005, s. 24.
2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt., s. 29.
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Rys. 4. Liczba wniosków patentowych w Indiach w latach 2005-2007
Źródło: 2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt.

Na rysunku 4 pokazano liczbę wniosków patentowych w Indiach
w latach 2005-2007. W 2005 roku liczba ta wynosiła 12 613, natomiast
w 2007 roku wzrosła do 35 tys., co oznacza trzykrotny wzrost. Tak wysoką
liczbę wniosków patentowych Indie zawdzięczają zwiększającej się liczbie
inżynierów i naukowców.
W skład sektora przemysłowego w Indiach wchodzą takie przemysły,
jak: samochodowy, chemiczny, elektryczny i elektroniczny, farmaceutyczny
oraz przemysł obronny. Wydatki tych pięciu sektorów stanowią około 60%
środków przeznaczonych na B+R. Udział tylko przemysłu farmaceutycznego
wynosi 20%, co może świadczyć o jego roli w indyjskim systemie innowacji. Kolejnym co do wielkości sektorem jest przemysł samochodowy, w którym wytwarzane są nie tylko samochody, ale i części zamienne. W obydwu
sektorach funkcjonuje wiele firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co
sprzyja konkurencji.
Co roku wzrasta też liczba publikacji naukowych w Indiach (tabela 5).
Od 1998 roku do 2007 liczba ta wzrosła o 80%. Są to publikacje głównie
z zakresu nauk przyrodniczych i fizyki. Zacieśnia się również siec współpracy
badawczej w tym regionie (tabela 6). Liczba publikacji opracowanych wspólnie przez indyjskich i południowokoreańskich naukowców podwoiła się.
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Tabela 5.
Udział indyjskich publikacji naukowych w świecie
Kategoria

Liczba

(%)

Liczba

(%)

Wzrost (%)

Chemia

21 206

4,42

33 504

7,71

10

Nauki rolnicze

4 303

5,91

5 634

5,65

17

Materiałoznawstwo

6 960

4,08

11 126

4,81

9

Farmakologia

2 034

2,80

3 866

4,25

3

Nauki rośl. i zwierz.

8 132

3,58

10 190

3,77

19

Fizyka

11 700

3,0

17 295

3,70

14

Inżynieria

8 101

2,69

14 103

3,57

5

Geologia

2 839

2,64

4 266

3,13

13

Technologia kosmiczna

1 322

2,44

1 665

2,79

18

Mikrobiologia

1 078

1,62

2 273

2,79

2

Źródło: 2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt., s. 29

Tabela 6.
Indyjska współpraca we współtworzeniu artykułów naukowych
Kraj

Liczba współtworzonych
artykułów

Japonia

686

USA

642

Uniwersytet Tohoku

Japonia

639

Centre National de la
Recherche Scientifique

Francja

534

Uniwersytet Koreański

Korea Płd.

534

Chińska Akademia Nauk

Chiny

533

Narodowy Uniwersytet
Tajwanu

Tajwan

466

Narodowy Uniwersytet
w Singapurze

Singapur

429

Uniwersytet w Melbourne

Australia

423

Uniwersytet w Amsterdamie

Holandia

383

Organizacja
Uniwersytet w Tokio
Uniwersytet w Teksasie

Źródło: 2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt., s. 29
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Liczba publikacji opracowanych wspólnie przez indyjskich i południowokoreańskich naukowców podwoiła się. Współpraca odbywa się także między firmami
koreańskimi i indyjskimi. Hyundai Motors otworzyła centrum R&D w Hyderbadzie,
blisko swojej fabryki znajdującej się w Chennai. Hyundai posiada także centra
badawczo-rozwojowe w Niemczech, USA, Japonii i Korei Południowej.
Indie dysponują ogromnym potencjałem naukowych w postaci wysoko
wykwalifikowanej kadry. Ponadto rozwój kadry jest uważany za kluczową
inwestycję w okresie najbliższych 50 lat. Jak wynika z danych zawartych
w tabeli 7, największa część, bo aż 11,21%, opublikowanych artykułów to
badania w zakresie inżynierii rolniczej, prowadzone m.in. w celu pełnego
wyżywienia mieszkańców kraju. Hindusi chcą także eksportować produkty
przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii oraz usługi informatyczne.
Tabela 7.
Udział procentowy indyjskich naukowców w tworzeniu
artykułów naukowych wg dziedzin w latach 2004-2008
Poddyscyplina

Odsetek (%)

Liczba

11,21

800

Medycyna tropikalna

8,23

716

Chemia organiczna

8,29

7834

Nauki o zwierzętach

8,24

2184

Rolnictwo

7,89

1735

Krystalogia

7,51

3397

Medycyna

7,47

382

Tekstylia

6,76

400

Chemia medyczna

6,50

2756

Agronomia

6.07

1686

Inżynieria rolnicza

Źródło: 2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt., s. 29

Opóźnienie inwestycji w sferze B+R zostawiłoby Indie w tyle za Stanami
Zjednoczonymi, Unią Europejską i Chinami. W swoim planie na lata 2007-2012 rząd indyjski zwiększył czterokrotnie wydatki na edukację w stosunku
do poprzedniego planu. Planuje bowiem zwiększyć wydatki na B+R z 0,9%
do 1,2%14.

14

2010 Global R&D Forecast..., dz. cyt.
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Podsumowanie
Przedsiębiorstwa stale poszukują źródeł przewagi konkurencyjnej, które
mogłyby sprzyjać osiągnięciu założonych celów. W gospodarce rynkowej
zmieniały się źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, od źródeł
opartych na zasobach materialnych do współczesnych, opartych na zasobach
niematerialnych, obejmujących kapitał intelektualny, wyróżniające umiejętności czy kluczowe kompetencje oraz tworzone za ich pomocą innowacje.
Globalizacja oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawiły, że tworzenie innowacji możliwe jest poprzez wykorzystanie zasobów
zewnętrznych, posiadanych przez podmioty z szeroko rozumianego otoczenia, w tym zlokalizowane w różnych częściach świata. Nowoczesne technologie pozwalają na outsourcing oraz offshoring różnych funkcji przedsiębiorstw. Na znaczeniu zyskują więc kraje posiadające duży potencjał
wykwalifikowanej siły roboczej, jak też rozwinięte centra usługowe. Przykłady
wielu firm amerykańskich pokazują, jak duży potencjał tkwi w wykorzystaniu outsourcingu/offshoringu do projektowania i rozwoju nowych produktów.
Przykład gospodarki indyjskiej wskazuje, że w tym warunkach na znaczeniu
zyskuje offshoring badań i rozwoju, który pozwala na realizację innowacji.
Dzięki internacjonalizacji B+R możliwe staje się przyśpieszenie wdrożenia
zaawansowanych technologicznie produktów na rynek. Współpraca międzynarodowa również nabiera tempa, wzrastają także bezpośrednie inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju. Obecnie ważnym miejscem do lokalizacji centrów outsourcingowych i offshoringowych stają się nie tylko kraje europejskie, ale również
kraje takie, jak Chiny czy Indie. Do rozważenia pozostaje problem, jakie są szanse
gospodarki polskiej w tym zakresie i jak wykorzystanie outsourcingu/offshoringu
wpływa na jej rozwój. Problematyka ta będzie podjęta w innych artykułach.
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Summary
Globalization as well development of economy caused that enterprises in case
generating innovation more and more often used external knowledge. The managers
decided on using the external of research and development works. It includes first
off all: the outsourcing, co-operation with public institution, cooperation with different enterprises, technological alliances. The paper presents the way of generating the
innovation with the use of offshoring of research and development as well the role of
Indian economy as place of localization of R&D centre’s.
translated by Krystyna Poznańska

zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego
nr 642

ekonoMiczne ProBLeMy usŁug nr 64

2011

Jerzy cieśliK
Akademia Leona Koźmińskiego

moTyWy i formy inTernAcjonALizAcji
mŁodych innoWAcyjnych firm

Wprowadzenie
W niniejszym artykule omawiamy wybrane kwestie związane z procesem internacjonalizacji: motywy oraz formy angażowania się w operacje międzynarodowe. Istotne znaczenie ma tu fakt, że analiza będzie prowadzona
z perspektywy szczególnej kategorii podmiotów gospodarczych – młodych
innowacyjnych firm (MIF), określanych w literaturze zachodniej jako new
technology-based firms (NTBF).
Pojęcie młodej innowacyjnej firmy jest stosowane w literaturze w sposób niejednoznaczny i stąd potrzebne jest na wstępie krótkie wyjaśnienie.
Przede wszystkim mówimy o firmach młodych funkcjonujących na rynku nie
dłużej niż 5-8 lat1. Są to najczęściej firmy jeszcze o niewielkich rozmiarach,
dysponujące ograniczonymi zasobami materialnymi, finansowymi jak również niewielkim bagażem doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stąd w literaturze polskiej używa się pojęcia mała firma technoloW nauce przedsiębiorczości stosuje się pojęcie nowe przedsięwzięcie (new venture) dla
firmy działającej na rynku nie dłużej niż 5-8 lat. W analizie młodych firm technologicznych
(NTBF) ten okres bywa niekiedy znacznie bardziej wydłużony, nawet do 25 lat. Por. A. Rickne,
S. Jacobsson, new technology-based firms in sweden – a study of their direct impact on industrial renewal, „Economics of Innovation and New Technologies” 1999, vol. 3, s. 197-223.
1
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giczna2. W analizie akcent położony został na młody wiek, co jest kluczowym
wyróżnikiem tej grupy firm na tle pozostałych podmiotów współpracy międzynarodowej.
Drugi ważny wyróżnik to innowacyjny charakter działalności wspomnianych firm. Możemy tu mówić o różnych wymiarach innowacyjności.
Wymiar sektorowy (branżowy) to funkcjonowanie firmy w innowacyjnych
sektorach, takich jak przemysł farmaceutyczny, biotechnologia, produkcja
nowych materiałów, a także szeroko rozumiany sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Gałęzie te charakteryzują się bardzo szybkimi zmianami w sferze technologii i procesów wytwarzania, co wiąże się
z podwyższonym ryzykiem.
Niezależnie od branży możemy mówić o innowacyjności rozwiązań,
jakimi dysponuje firma na tle konkurencji. W najszerszym rozumieniu innowacyjności, przyjętym w statystyce, za innowacyjne uważa się rozwiązania nowe dla danej firmy, które wcześniej nie były wdrożone w konkretnym
przedsiebiorstwie. Jednak w analizie młodych innowacyjnych firm bierze się
na ogół pod uwagę podmioty posiadające technologiczną przewagę przynajmniej w skali krajowej, jeśli nie międzynarodowej, choć w tym ostatnim przypadku nie muszą to być rozwiązania przełomowe. W tym ujęciu poziom innowacyjności nie zależy od branży, tak więc analizowana grupa obejmuje także
innowacyjne firmy funkcjonujące w sektorach uznawanych za tradycyjne.
Połączenie młodości i innowacyjności stwarza nie lada wyzwanie dla
młodych przedsiębiorców inicjujących wspomniane przedsięwzięcia. Z jednej strony są one zagrożone „fundamentalną słabością nowicjusza” (liability of newness), właśnie ze względu na brak tradycji, kontaktów i zakorzenienia w relacjach z otoczeniem biznesowym i społecznym3, przy jednoczesnym wysokim ryzyku niepowodzenia, jakie obserwujemy w innowacyjnych
dziedzinach. Jak wykażemy w dalszej części analizy, młode innowacyjne
firmy są zmuszone już od samego początku do aktywnego wychodzenia na
rynki międzynarodowe i podejmowania współpracy, często ze znacznie więkPor. K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy.
rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010, s. 64-70.
3
Kategoria „fundamentalnej słabości nowicjusza” służy do wyjaśnienia, dlaczego początkującym firmom tak trudno wystartować, a następnie utrzymać się na rynku. Z drugiej strony
uzasadnia potrzebę budowania takich relacji od samego początku, a nawet przed rozpoczęciem
działalności. Por. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes,
wyd. 3, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 244-250.
2
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szymi i bardziej zaawansowanymi technologicznie i organizacyjnie partnerami zagranicznymi. To, rzecz jasna, otwiera nowy wymiar trudności i zagrożeń, z jakimi się stykają.
W kolejnych sekcjach artykułu podejmiemy próbę odpowiedzi na następujące pytania:
– Na czym polega specyfika funkcjonowania młodych innowacyjnych
firm na rynkach międzynarodowych na tle innych podmiotów?
– Jakie są motywy wychodzenia młodych innowacyjnych firm na rynki
zagraniczne już na wczesnym etapie działalności i jaki to ma związek
z osiągnięciem biznesowego sukcesu?
– Jakie są podstawowe formy internacjonalizacji stosowane przez młode
innowacyjne firmy i jak je można usystematyzować?
– Jaka jest współzależność między motywami (celami) a formami internacjonalizacji?
W podsumowaniu podejmujemy szerszą kwestię współzależności między innowacyjnością a internacjonalizacją działalności młodych firm.

1.

specyfika funkcjonowania małych innowacyjnych firm na rynkach
międzynarodowych

By prawidłowo ocenić rolę, jaką współpraca międzynarodowa odgrywa
w procesie powstawania i rozwoju młodych innowacyjnych firm, trzeba
w pierwszej kolejności uwzględnić specyfikę tej grupy podmiotów na tle
innych podmiotów aktywnych na rynkach międzynarodowych: wielkich korporacji transnarodowych (WKT) oraz małych i średnich firm, w zdecydowanej większości zaliczanych do tradycyjnego sektora small businessu.
Wielkie korporacje transnarodowe, które zdominowały rynki światowe
w kluczowych nowoczesnych, ale i tradycyjnych sektorach, prowadzą zakrojone na szeroką skalę operacje gospodarcze, wykorzystując olbrzymi potencjał finansowy, organizacyjny, technologiczny i kadrowy zbudowany na przestrzeni wielu dziesiątków, a niekiedy i setek lat. Młode innowacyjne firmy
rzecz jasna takim potencjałem nie dysponują, muszą więc działać inaczej.
Z kolei dla firm należących do tradycyjnego sektora small businessu
operacje międzynarodowe stanowią trudne wyzwanie i stąd na ich podjęcie decydują się tylko nieliczne. Postępują przy tym bardzo ostrożnie i stopniowo, najpierw koncentrując się na rynku krajowym. Dopiero po pewnym
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czasie rozwijają operacje międzynarodowe na rynkach ościennych, a dopiero
po zgromadzeniu niezbędnych doświadczeń wychodzą na bardziej odległe, w sensie geograficznym i kulturowym, rynki. Podobna taktykę stosują
w odniesieniu do form zaangażowania międzynarodowego, wykorzystując
przede wszystkim formy najprostsze (import/eksport) i tylko w nielicznych
przypadkach w późniejszej fazie angażują się w bardziej złożone operacje
– porozumienia kooperacyjne, joint ventures, filie i oddziały za granicą4.
Warto odnotować, że w ujęciu ilościowym w okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania operacjami międzynarodowymi w tej grupie, w tym także na kontynencie europejskim5. Jednakże
w ujęciu wartościowym na rynkach światowych dominującymi podmiotami
są wielkie koncerny, w szczególności w zaawansowanych formach, takich
jak zagraniczne inwestycje bezpośrednie, międzynarodowa działalność
badawczo-rozwojowa i szerzej – międzynarodowy transfer technologii.
Aktywność międzynarodowa młodych innowacyjnych firm, której rozkwit przypada na koniec XX wieku, można traktować jako „trzecią drogę”
w procesie internacjonalizacji. Wiąże się to ze zjawiskiem born global – firm,
które rozpoczynają aktywność międzynarodową krótko po powstaniu i wykorzystują te operacje jako dźwignię dla przyspieszonego rozwoju. Część z nich
osiąga spektakularne sukcesy w postaci znaczących obrotów i zatrudnienia
między innymi dzięki wdrożeniu przełomowych technologii6.
Małe innowacyjne firmy wykazują pewne podobieństwo z tradycyjnym small businessem z uwagi chociażby na fakt, że na rynkach międzynarodowych muszą działać w sytuacji „fundamentalnej słabości nowicjusza”. Jednakże ich ambicje rozwojowe oraz funkcjonowanie w dynamicznym innowacyjnym otoczeniu powodują, że proces stopniowego, etapowego
zaangażowania, zgodnie z modelem Szkoły Upsalskiej, nie jest kompatybilny
z ich ambitnymi planami rozwojowymi. Z kolei nie mogą naśladować zachowań wielkich koncernów, bo nie dysponują chociażby cząstką ich potencjału.
Muszą więc poszukiwać „trzeciej drogi”, w ramach której mogą wykorzyTen stopniowy, ostrożny sposób wychodzenia na obce rynki znalazł teoretyczne wyjaśnienie w postaci Modelu Szkoły Uppsalskiej. Zob. K. Witek-Hajduk, strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do unii europejskiej, SGH,
Warszawa 2010, s. 44-51.
5
Zob. najnowszy raport Komisji Europejskiej: internationalization of european sMes.
Final Report, European Union, Brussels 2010.
6
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie firmy w tej grupie dysponują zaawansowanymi
technologiami. Podobnie jak w przypadku firm dynamicznych działających na rynku krajowym,
ich przyspieszony wzrost jest także wynikiem determinacji założycieli w rozwijaniu firmy.
4
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stać operacje międzynarodowe dla zainicjowania działalności, a następnie
przyspieszenia rozwoju, mimo niedostatecznego potencjału ekonomicznego,
finansowego i organizacyjnego na starcie.

2.

motywy internacjonalizacji małych innowacyjnych firm

Analizując typowe motywy zaangażowania międzynarodowego w przypadku młodych innowacyjnych firm, możemy tu znaleźć pewne podobieństwo, jakimi kierują się wielkie korporacje transnarodowe7. Jednakże po głębszej analizie okazuje się, że podobieństwa te mają w dużym stopniu charakter
pozorny i ujawniają się fundamentalne różnice:
1. Identyfikacja atrakcyjnego, nośnego pomysłu na innowacyjny biznes
Zacznijmy od specyficznego motywu, związanego z początkowym etapem funkcjonowania, jeszcze przed formalnym uruchomieniem firmy, jakim
jest identyfikacja atrakcyjnego (nośnego) pomysłu na innowacyjny biznes.
Z oczywistych względów motyw ten nie jest traktowany jako szczególnie
istotny przez wielkie międzynarodowe koncerny8. W działaniach przedsiębiorczych jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu. Chodzi o identyfikację rozwiązania o wysokim potencjale rozwojowym, uzasadniającym znaczne
nakłady na rozwój i wdrożenie. Możemy tu zastosować metodę poszukiwań
określaną jako „międzynarodowa inspiracja zewnętrzna”9. W najprostszym
wymiarze oznacza ona, że jeśli nie mamy sprecyzowanego pomysłu na biznes, identyfikujemy sprawdzone nośne rozwiązania zagraniczne, które można
wdrożyć na rynku krajowym lub innych rynkach, rzecz jasna po niezbędnej adaptacji. W przypadku przedsięwzięć biznesowych opartych na innowacjach możliwości realizacji tej metody poszukiwań wydają się szczególnie
atrakcyjne.

Problematyka motywów angażowania się wielkich korporacji międzynarodowych jest
stosunkowo dobrze rozpoznana w literaturze poświęconej zarządzaniu i szerzej biznesowi międzynarodowemu. Kluczowe z nich to rozszerzanie rynków zbytu (market seeking), uzyskanie
dostępu do kluczowych zasobów (resource seeking), poprawa efektywności gospodarowania
w skali globalnej (efficiency seeking) a także opanowanie strategicznych aktywów (strategic asset seeking). Por. J. Dunning, S.M. Lundan, Multinational enterprises and the Global
economy, second edition, Edward Elgar, Cheltenham 2008.
8
Sytuacja w tej dziedzinie uległa zmianie wobec upowszechnienia się modelu open innovation, o czym piszemy w dalszej części referatu.
9
Por. J. Cieślik, Przedsiębiorczość..., dz. cyt. s. 95-99.
7
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2. Zdobycie nowych rynków zbytu
Tu na pierwszy rzut oka można mówić o podobieństwie między małymi
innowacyjnymi firmami a dużymi firmami. Jednakże w przypadku zaawansowanych technologii krajowy popyt nawet na bardzo rozwiniętych rynkach
(poza Stanami Zjednoczonymi) jest niedostateczny bądź w ogóle nie istnieje
i z tego względu początkująca firma technologiczna od samego startu musi
wychodzić na rynki obce. Tak więc internacjonalizacja nie oznacza poszerzenia, ale faktycznie zdobycie rynku zbytu dla produktów początkującej firmy. Na
przykład badania empiryczne przeprowadzone w sektorze młodych firm biotechnologicznych w Wielkiej Brytanii pokazały, że w większości przypadków
na rodzinnym rynku nie było zbytu na ich wyroby10. Przyczyna tkwiła nie tyle
w ogólnym poziomie zaawansowania przemysłu farmaceutycznego czy chemicznego w tym kraju, co we względnym niedorozwoju niszowych dziedzin,
w których nowe rozwiązania technologicznych start-upów mogłyby znaleźć
zastosowanie. W przypadku firm technologicznych wywodzących się z małych
krajów strategia internacjonalizacji „od samego początku” jest warunkiem skutecznego rozpoczęcia działalności. Dobrym przykładem są izraelskie technologiczne start-upy, które już na wczesnym etapie planowania biznesu zakładają
rozruch na rynku amerykańskim i pod ten wariant czynią niezbędne przygotowania11. Powyższe wyjaśnia, dlaczego tak wiele zaawansowanych technologicznie firm należy do grupy born global. Jest to nie tyle wynik przemyślanych
strategii, co oczywistej konieczności, gdyż wariant rozwoju na rynku krajowym
praktycznie nie istnieje bądź jest bardzo ograniczony.
Rzecz jasna wyjście na rynki zagraniczne przez początkujące innowacyjne firmy wymaga podjęcia różnorodnych działań w sferze marketingu
i organizacji, by nawiązać trwałą współpracę z odbiorcami i zbudować reputację solidnego dostawcy.
3. Dostęp do kluczowych zasobów
Motyw ten występuje z różnym nasileniem i z różnym natężeniem,
w zależności od sektora, a także wąskiej dziedziny, w której specjalizuje się
młoda innowacyjna firma. Niekiedy kluczowe znaczenie będzie miał import
z zagranicy specjalistycznych materiałów i komponentów. Jednak najczęA. Kudina, G.S. Yip, H.G. Barkema, Born Global, „Business Strategy Review” 2008,
no. 19(4), s. 38–44.
11
E. Carmel, C. de Fontenay, issues facing israeli high tech firms as they internationalize:
The Case Of R&D Location, December 2001, materiał niepublikowany.
10
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ściej będziemy mieli do czynienia z poszukiwaniem za granicą kluczowego
zasobu, jakim są importowane technologie uzupełniające własny potencjał.
Może to być technologia występująca jako samoistne know-how, udostępniona przez zagraniczny podmiot w ramach umowy licencyjnej. Technologia
może też być ucieleśniona (embodied) w postaci zaawansowanej aparatury,
sprzętu i urządzeń. Szczególnie forma „ucieleśnienia” występuje w przypadku
zaawansowanych form kooperacji, np. wspólne prace wdrożeniowe z udziałem znacznie większych i bardziej doświadczonych partnerów zagranicznych.
Oprócz brakującego know-how w zakresie nowych produktów bądź procesów
młoda innowacyjna firma uzyskuje pośrednio dostęp do bardzo szczególnego
potencjału związanego z umiejętnością realizacji długofalowych projektów
naukowo-badawczych oraz projektów wdrożeniowych dotyczących nowych
produktów i/lub procesów.
Stosunkowo rzadziej występuje sytuacja, gdy o powodzeniu nowego
przedsięwzięcia decydują specjalistyczne umiejętności i kwalifikacje, których braki można uzupełnić, korzystając z usług personelu zagranicznego.
Zazwyczaj istotnym motywem korzystania z zagranicznego personelu jest
dużo niższy koszt takiego personelu, wywodzącego się z krajów słabo rozwiniętych.
4. Dostęp do źródeł finansowania
Motyw dostępu do źródeł finansowania wiąże się ze szczególną sytuacją młodych innowacyjnych firm, jeśli chodzi o możliwości startu i dalszego
przyspieszonego rozwoju. Obserwując spektakularne sukcesy firm high-tech,
zwłaszcza w sektorze ICT, zapominamy, że zdecydowana większość młodych
innowacyjnych firm po zarejestrowaniu działalności nie rozwija się, pozostając niejako „w blokach startowych”12. Przyczyna jest prozaiczna – brak
środków finansowych (najczęściej dość znaczących) na dalsze prace wdrożeniowe, ochronę patentową, zakup aparatury itp. Jeśli na rynku krajowym nie
ma dostatecznej ilości takich środków i/lub instytucji wyspecjalizowanych
w tego typu finansowaniu (fundusze venture capital, business angels, branżowi inwestorzy strategiczni), nie pozostaje nic innego jak usilnie poszukiwać finansowania za granicą.

P. Mustar, M. Renault, M.G. Colombo, E. Piva, M. Fontes, A. Lockett i in.,
conceptualising the heterogeneity of research-based spin-offs: a multi-dimensional taxonomy, „Research Policy” 2006, vol. 35, s. 289-308.
12
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5. Wzmocnienie strategicznego charakteru własnych aktywów
Motyw ten kojarzy się przede wszystkim z działalnością dojrzałych,
wielkich korporacji, które poprzez przejęcie renomowanych firm krajowych
i ich lokalnych marek budują swą długofalową strategiczną pozycję. W przypadku młodych innowacyjnych firm ze względu na początkowy etap takie
przejęcia w zasadzie nie występują. Natomiast mogą one osiągnąć zasadnicze
zwiększenie wartości szczególnego aktywu młodej firmy, jakim jest nowatorska technologia, poprzez uzyskanie ochrony patentowej własnych wynalazków, a także posiadanych znaków towarowych na kluczowych światowych
rynkach. Dzięki temu przewaga technologiczna, jaką dysponuje młoda innowacyjna firma, zostaje utrwalona, co ma niebagatelne znaczenie dla jej długofalowej pozycji na rynku.
6. Budowa reputacji, zaufania, wzmocnienie wizerunku firmy
Motyw ten w zasadzie nie występuje w przypadku ekspansji międzynarodowej wielkich korporacji, które wchodząc na nowe rynki, posiadają
ugruntowaną reputację, wizerunek, co przekłada się na wysoki poziom zaufania partnerów biznesowych. Tymczasem typowa młoda innowacyjna firma
pozostaje najczęściej w szczególnym „zaklętym kręgu niemożności”. Między
innymi dlatego, że jej młody wiek i brak rozpoznawalnego wizerunku zwiększają percepcję ryzyka, utrudniając dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, a zwłaszcza venture capital czy aniołów biznesu. W efekcie firmy te
nie mogą skutecznie wystartować, a tym samym konsekwentnie budować
wizerunku i generalnie pozycji na rynku. Ten stan niemożności może ulec
odwróceniu, jeśli percepcja młodej firmy i zaufanie do niej poprawią się. To
może się udać, przynajmniej częściowo, poprzez zademonstrowanie bezpośredniej obecności na wiodących rynkach, co dokonuje się poprzez zarejestrowanie filii bądź oddziału w wiodących krajach, zwłaszcza na terenie uznanym
za „zagłębie” innowacyjnych firm (np. Dolina Krzemowa).
7. Współzależność między poszczególnymi motywami
Między poszczególnymi motywami istnieje oczywista współzależność.
Na przykład zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców na wiodących rynkach
zdecydowanie zwiększa możliwość uzyskania finansowania ze strony funduszy venture capital. Podobnie bezpośrednia obecność na zagranicznym rynku
poprawia wizerunek, co ma znaczenie w negocjacjach finansowych, ale także
w kontaktach z potencjalnymi partnerami strategicznymi. Stąd podejmując
różne formy aktywności na rynkach międzynarodowych, młode innowacyjne
firmy realizują równolegle kilka celów naraz, wykorzystując efekty synergii.
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podstawowe formy internacjonalizacji

Formy, w jakich firmy podejmują aktywność na rynkach międzynarodowych, kolejność ich wprowadzania oraz czynników, które muszą być brane
pod uwagę przy podejmowaniu strategicznych decyzji w tym zakresie, zajmują ważne miejsce w ramach subdyscypliny nauk o zarządzaniu, które
zajmują się funkcjonowaniem biznesu międzynarodowego, a w tym zwłaszcza wielkich korporacji transnarodowych13. Podstawowe ustalenia w tej dziedzinie znajdują zastosowanie w przypadku internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm, z tym zastrzeżeniem, że konieczne jest uwzględnienie specyfiki tego rodzaju podmiotów, co przejawia się w częstotliwości wykorzystywania poszczególnych form oraz zróżnicowanych celów, jakim służą.
1. Penetracja światowych zasobów informacji technologicznej
Zacznijmy od form internacjonalizacji, które generalnie są pomijane
w analizie operacji międzynarodowych wielkich firm, a mają fundamentalne
znaczenie dla młodych innowacyjnych firm. Dotyczy to w pierwszej kolejności penetracji światowych zasobów informacji technologicznej jako źródła
inspiracji w procesie identyfikacji innowacyjnych pomysłów biznesowych.
Na wstępie warto wyjaśnić nieporozumienia związane z imitacyjnym charakterem innowacji i pewne negatywne konotacje z tym związane, zwłaszcza
w porównaniu z oryginalnymi wynalazkami o charakterze przełomowym. Po
pierwsze, bazowanie na istniejących rozwiązaniach, ich rozwój czy też adaptacja (innowacja przyrostowa) mogą być źródłem autentycznego sukcesu
biznesowego. Ważny jest też efekt makroekonomiczny, czyli rola innowacji
imitacyjnych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Ich znaczenie
ujawniło się szczególnie w warunkach współczesnych, gdzie w wielu gałęziach gospodarki upowszechnia się model biznesowy określony jako open
innovation14. W największym skrócie model ten stanowi przeciwieństwo do
budowania globalnej przewagi konkurencyjnej wiodących firm wyłącznie
w oparciu o własne chronione rozwiązania, ochronę własności intelektualnej
i nieudostępnianie innym własnych rozwiązań. Współcześnie w modelu open
Jest to ważne zagadnienie podejmowane w podręcznikach zarządzania międzynarodowego (businessu międzynarodowego). Jeśli chodzi o specjalistyczne pozycje literatury poświęcone tej problematyce, można wskazać: F.R. Root, entry strategies for international Markets,
John Wiley & Sons, San Francisco 1994; L.S.Welch, G.R.G. Benito, B. Petersen, foreign
operation Methods. theory, analysis, Strategy, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
14
H. Chesbrough, open innovation. the new imperative for creating and profiting from
technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
13
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innovation wielkie koncerny prowadzące prace badawczo-rozwojowe na
wielką skalę skłonne są korzystać z technologii innych firm, a jednocześnie
udostępniać własne rozwiązania, na różnym etapie zaawansowania, innym
podmiotom. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem tzw. technologii rozbryzgowych (spillover technologies), powstających niejako jako produkt uboczny
prac B+R, a które pozostają poza głównym nurtem działalności wielkich
koncernów. Z tym wiążą się bardzo interesujące konsekwencje, jeśli chodzi
o politykę wspierania innowacyjnych procesów w gospodarce i maksymalizacji makroekonomicznych efektów z tym związanych. Stymulując rozwój
działalności B+R, co w praktyce może dotyczyć większych przedsiębiorstw,
dysponujących odpowiednim potencjałem, należy tworzyć sprzyjające
warunki rozwoju znacznie liczniejszej grupie mniejszych firm – armii „twórczych imitatorów”, zdolnych do zagospodarowania strumienia „rozbryzgowych” technologii, na różnym etapie zaawansowania. Kluczem do realizacji
takiej strategii jest, rzecz jasna, bieżące śledzenie aktualnych trendów technologicznych w określonych dziedzinach15.
Warto też zwrócić uwagę, że dychotomiczny podział na innowacje przełomowe (radykalne) oraz przyrostowe (z dużym elementem imitacji) nie oddaje w pełni złożoności procesów występujących we współczesnej gospodarce. Na przykład znaczące efekty dotyczą aplikacji międzysektorowych, tzn. rozwiązań wdrożonych z myślą o pewnych gałęziach
gospodarki w innych, niekiedy bardzo odległych, dziedzinach16. W takim
przypadku, z perspektywy tych ostatnich, możemy mówić o prawdziwym
przełomie i znaczących efektach gospodarczych, mimo że w sensie technicznym nie było tu przełomu.
Szczególne znaczenie w procesie rozpoznania światowych trendów rozwoju technik odgrywa analiza dokumentacji patentowej dostępnej w bazach
danych urzędów patentowych. Takie przeszukanie i analiza wymagają specyficznych umiejętności w posługiwaniu się tym szczególnym rodzajem informacji. Warto też wspomnieć o bardzo wyrafinowanej i kontrowersyjnej
metodzie opracowania nowych rozwiązań z wykorzystaniem informacji paten-

P. Braunerhjelm, Z.J. Acs, D.B. Audretsch, B. Carlsson, the missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth, „Small Business Economics” 2010, vol.
34, s. 105-125.
16
E. Enkel, O. Gassmann, creative imitation: exploring the case of cross-industry innovation, „R & D Management”, Oxford, Jun 2010, vol. 40, iss. 3, s. 256-270.
15
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towej. Chodzi tu o tzw. reverse engineering17. Badacz analizuje wynalazki objęte
ochroną patentową i znając końcowy rezultat, stara się uzyskać identyczny bądź
zbliżony rezultat za pomocą innej metody, która nie jest już chroniona patentem.
Powala to wdrożyć nowy produkt bądź proces technologiczny znacznie mniejszym kosztem. Technika reverse engineering budzi pewne wątpliwości w kategoriach etycznych i prawnych, dość rozpowszechniona jest opinia, że mieści się
ona w ramach praktyk biznesowych uznawanych za dopuszczalne.
2. Ochrona własności intelektualnej w systemie międzynarodowym
Zapewnienie ochrony patentowej na kluczowych rynkach stanowi bardzo istotny przejaw internacjonalizacji młodej innowacyjnej firmy, a także
szczególne wyzwanie. W tych sektorach high-tech, gdzie ochrona taka jest
standardem, stanowi to warunek wstępny do dalszych działań, tj. uzyskania finansowania czy nawiązania współpracy z partnerami strategicznymi.
Przygotowanie zgłoszenia patentowego w wiodących krajach bądź w trybie
ponadnarodowym wymaga żmudnego przygotowania dokumentacji, skorzystania z kosztownych usług rzeczników patentowych, a także wniesienia opłat
znacznie wyższych niż w obrotach krajowych.
Z kolei ochrona własności intelektualnej, jaką stanowią znaki towarowe
i wzory użytkowe, poprzez przeprowadzenie procedury rejestracyjnej na kluczowych rynkach wiąże się przede wszystkim z możliwością rozwoju sprzedaży na
tych rynkach. W porównaniu z ochroną patentową stosowane procedury nie są
tak skomplikowane, a w efekcie są mniej kosztowne. Jednak i w tym przypadku
konieczne jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanych kancelarii prawnych.
3. Udział w międzynarodowym obrocie towarów i usług oraz zatrudnianie zagranicznego personelu
W fazie operacyjnej młode innowacyjne firmy uczestniczą w klasycznych formach międzynarodowego obrotu towarowego. Chodzi o eksport
zarówno gotowych wyrobów, jak i komponentów oraz podzespołów, a także
eksportu usług. Podobne transakcje mogą być realizowane po stronie importu.
Mówiąc o imporcie, obserwujemy, choć stosunkowo rzadko, dodatkową
formę, jaką jest bezpośrednie zatrudnienie zagranicznego personelu.
d) Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Realizacja wspomnianych wyżej transakcji nie wymaga bezpośredniej obecności firmy na obcych rynkach. Taką bezpośrednią obecność formalizujemy, angażując się w bardziej zaawansowane formy, takie jak
P. Samuelson, S. Scotchmer, the law and economics of reverse engineering, Yale Law
Journal, April 2002, s. 1575-1663.
17
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przedsiębiorstwa afiliowane i oddziały (przedstawicielstwa) za granicą.
W przypadku przedsiębiorstw afiliowanych ich kapitał może być kontrolowany w 100 proc. lub własność będzie miała charakter mieszany,
z udziałem lokalnych udziałowców.
5. Kooperacyjne formy internacjonalizacji
W następnej kolejności mamy do dyspozycji całą gamę form określanych jako kooperacyjne. Są one bardzo zróżnicowane, jednak można wskazać
na trzy wspólne cechy:
– kontraktowe (umowne określenie zasad współpracy),
– długofalowy charakter współpracy,
– częste interakcje biznesowe w okresie objętym współpracą.
W tej grupie uwzględniamy w pierwszej kolejności umowy licencyjne
regulujące zasady korzystania z chronionych wynalazków i know-how, gdzie
młode innowacyjne firmy mogą występować zarówno jako licencjodawcy, jak
i licencjobiorcy. Kolejne to wspólne projekty badawcze, umowy o współpracy
w dziedzinie produkcji bądź świadczenia usług, a także w sferze marketingu
i dystrybucji. W obrębie kooperacyjnych form internacjonalizacji mamy często
do czynienia z ich „pakietowym” charakterem, tj. występuje więcej niż jedna
forma i formy te są współzależne. Na przykład klasyczna umowa licencyjna
zostaje uzupełniona o działania w zakresie wspólnej produkcji i/lub dystrybucji. Nierzadko w celu koordynacji takiej zaawansowanej współpracy tworzy się
spółkę celową (contractual joint venture) i powoływany jest odrębny podmiot
o własności mieszanej (kapitałowe joint venture), gdzie udziałowcem w przedsiębiorstwie na terenie kraju macierzystego zostaje inwestor strategiczny – branżowy bądź finansowy (venture capital). Tam, gdzie długofalowa „pakietowa
współpraca” zostaje sformalizowana, mówimy o aliansach strategicznych18.
Przedstawiony wyżej wykaz form internacjonalizacji z całą pewnością nie wyczerpuje całej gamy form występujących w obrocie międzynarodowym. Pominęliśmy na przykład bardzo popularne w sferze usług umowy
franszyzowe, gdyż opierają się one na przekazaniu standardowego pakietu
know-how, który co do zasady nie powinien podlegać modyfikacji. W przypadku franczyzobiorcy trudno więc mówić o działalności innowacyjnej.
Pojęcie aliansów strategicznych jest stosowane w literaturze w sposób dalece niejednoznaczny. Często można się spotkać z objęciem tą definicją każdej formy kooperacyjnej, np.
udzielenie licencji. Jednak biorąc pod uwagę sztandarowe przykłady aliansów strategicznych
(Sony Ericsson), wydaje się celowe zarezerwowanie tego pojęcia na oznaczenie złożonych,
długofalowych form współpracy. Patrz szerzej UNIDO, patterns of internationalization for
developing country enterprises (alliances and Joint Ventures), Vienna 2008.
18
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Podobnie wygląda sytuacja w przypadku klasycznej umowy poddostawcy
(subcontracting). Pominęliśmy także inne formy, jak dostawy kompletnych
obiektów, kontrakty o zarządzaniu i świadczeniu usług inżynieryjnych, gdyż
ze względu na skalę i początkujący charakter działalności małe innowacyjne
firmy z zasady nie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach. Nie uwzględniliśmy bardzo popularnej formy internacjonalizacji w nowoczesnych sektorach
gospodarki, jaką jest sprzedaż 100 proc. udziałów/akcji zagranicznemu inwestorowi i wyjście założycieli z biznesu19. Jest to bowiem sytuacja kończąca
działalność innowacyjnej firmy, chociaż uzyskane tą drogą środki finansowe
są wykorzystywane do uruchomienia kolejnych przedsięwzięć.

4.

Klasyfikacja form internacjonalizacji według sposobu regulacji
współpracy z partnerami zagranicznymi

Ważnym kryterium klasyfikacji form internacjonalizacji jest sposób uregulowania współpracy między zagraniczną firmą a jej zagranicznym partnerem. Z jednej strony mamy do czynienia z tradycyjnym obrotem
w dziedzinie towarów i usług, którego regulatorem jest mechanizm rynkowy. Z drugiej strony mamy tworzenie oddziałów i filii, gdzie kontrola
wynika ze struktury własności kapitału (kontrola kapitałowa). Z kolei
pośrednie kooperacyjne formy są generalnie regulowane poprzez mniej lub
bardziej sformalizowane porozumienia między partnerami.
Proponowany sposób klasyfikacji, bardzo zresztą rozpowszechniony
w literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego, ilustruje tabela 1.
Ponieważ ta klasyfikacja dotyczy relacji między partnerami biznesowymi,
nie uwzględniono form internacjonalizacji, gdzie partner zagraniczny jest
trudny do zidentyfikowania bądź jest nim instytucja państwowa (przeszukiwanie zagranicznych baz informacji technologicznej, zgłoszenia patentowe
i rejestracja znaków towarowych w systemie międzynarodowym). Generalnie
Jedną ze strategii bardzo często realizowanych przez założycieli firm high-tech można określić jako „nadepnięcie słoniowi na odcisk”. Młodzi wynalazcy uruchamiają firmę i poprzez odpowiednie działania w zakresie ochrony patentowej czy promocji stwarzają poczucie zagrożenia dla wiodących koncernów w danej branży. Wobec braku środków na komercjalizację wynalazku sterują w kierunku swoistego kompromisu, dając się wykupić przez duży
koncern. Uzyskują dzięki temu środki, które dla nich są znaczące, a dla koncernu stosunkowo
nieznaczące wobec korzyści, jaką stanowi wyeliminowanie potencjalnego, trudnego do skwantyfikowania zagrożenia.
19
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zwraca uwagę duża rola form o charakterze kooperacyjnym w procesie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm. Także tradycyjne formy wymiany
mogą mieć wyraźne znamiona kooperacji (długofalowość współpracy, częstotliwość kontaktów). Tak będzie np. w przypadku zakupu lub dostawy złożonych elementów bądź podzespołów wymagających niekiedy zaawansowanej współpracy i dostosowań w sferze technologii i organizacji mimo braku
formalnych porozumień kooperacyjnych. Podobnie w przypadku utworzenia
filii zagranicznej o kapitale mieszanym bądź zaangażowania partnera strategicznego w spółce na terenie kraju, wkład (nawet mniejszościowy) partnera
zazwyczaj łączy się ze współpracą w różnych dziedzinach (np. marketingu).
Należy zaznaczyć, że implementacja powiązań kooperacyjnych wymaga
posiadania szczególnej wiedzy i doświadczenia. Na etapie przygotowawczym
chodzi tu o znajomość specyficznych instrumentów, jak kontrakty licencyjne,
dotyczące wspólnych prac badawczo-rozwojowych itp. W wielu przypadkach zawierają one klauzule i rozwiązania znacznie odbiegające od typowych
umów cywilno-prawnych. Konieczne będzie skorzystanie w takim wypadku
z zewnętrznych doradców, których na rynku jest niewielu, co przekłada się na
wysokie koszty takich usług. Trzeba także wziąć pod uwagę, że w tej dziedzinie bardzo często występują porozumienia „pakietowe”, czyli alianse strategiczne, co w oczywisty sposób zwiększa stopień komplikacji.
Z podziałem form internacjonalizacji z punktu widzenia sposobu regulacji relacji z partnerem bądź partnerami wiąże się inne kryterium, a mianowicie stopień zaangażowania kluczowych zasobów firmy i ryzyko z tym związane.
Generalnie uważa się, że zwłaszcza dla początkującej firmy najmniej angażujące
ograniczone zasoby, a zatem najłatwiejsze, są transakcje eksportowo/importowe,
a najtrudniejsze są formy wymagające zaangażowania kapitałowego.
W rzeczywistości kluczowe znaczenie w tym zakresie ma skala i stopień
złożoności realizowanych działań na rynkach międzynarodowych, a nie sama
forma. Na przykład utworzenie kontrolowanej w 100 proc. filii zagranicznej
pełniącej jedynie ograniczone funkcje reprezentacyjne nie jest szczególnie
skomplikowane i w wielu krajach da się przeprowadzić stosunkowo szybko,
przy minimalnych nakładach finansowych. Oczywiście sytuacja zmieni się,
gdy będziemy chcieli uruchomić w ramach struktury afiliowanego przedsiębiorstwa działalność produkcyjno-handlową bądź usługową.
Ale należy mieć świadomość, że realizując prostą dostawę komponentów i podzespołów dla zagranicznego kontrahenta, możemy natrafić na szereg
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trudności związanych z dostosowaniem do wymogów odbiorcy w zakresie
określonych parametrów technologicznych czy też organizacji dostaw. Inny
obszar potencjalnych zagrożeń i problemów wiąże się z koniecznością zapewnienia zgodności produktu z normami w zakresie bezpieczeństwa czy normami sanitarnymi obowiązującymi w kraju importera.
Tabela 1.
Formy internacjonalizacji według sposobu regulacji relacji między partnerami

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiona klasyfikacja według sposobu regulacji bieżącej współpracy między młodą innowacyjną firma a jej partnerami zagranicznymi generalnie wskazuje na proporcjonalnie duży udział form o charakterze kooperacyjnym. Stan taki ma określone implikacje praktyczne. Po pierwsze,
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funkcjonowanie w systemie współpracy wymaga określonych predyspozycji, cech i umiejętności ze strony kadry kierowniczej młodych innowacyjnych
firm, w tym zwłaszcza otwartości kulturowej i elastyczności dostosowania
się do zmieniających się warunków realizacyjnych. Ta umiejętność określana
w literaturze jako zdolności sieciowe (kooperacyjne) (networking capabilities), polegające na inicjowaniu i rozwijaniu kluczowych zasobów, które
w pierwszej kolejności pozwalają na uzupełnienie brakujących zasobów,
hamujących rozwój firmy, także na rynkach międzynarodowych20.

5.

Współzależność form i motywów internacjonalnych

Zależność między podstawowymi formami internacjonalizacji a celami,
jakie pozwalają zrealizować, przedstawiono w tabeli 2. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że w przypadku bardziej zaawansowanych form internacjonalizacji – kapitałowych i kooperacyjnych, pozwalają one na realizację wielu
celów równocześnie. Ułatwiają one dostęp do zagranicznych rynków oraz
kluczowych zasobów i finansowania, a jednocześnie umacniają reputację oraz
wizerunek firmy – tak potrzebne w początkowej fazie rozwoju. Zestawienie
zawarte w tabeli pozwala też zrozumieć istotne różnice między procesem
internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm a dużych ustabilizowanych
koncernów. Wynika to z odmienności celów, a co za tym idzie odmiennych
zastosowań różnych form internacjonalizacji. Na przykład dla dużego koncernu utworzenie kontrolowanej w 100 proc. filii za granicą będzie wynikało
z potrzeby koordynacji działalności handlowej lub produkcyjno-handlowej na
kolejnym rynku. Młodej innowacyjnej firmie ta forma posłuży do wzmocnienia wizerunku i reputacji, zaś faktyczna działalność operacyjna filii w pierwszym etapie może być ograniczona do minimum.

G.S. Mort, J. Weerawardena, networking capability and international entrepreneurship;
how networks function in australian born global firms, „International Marketing Review”
2006, vol. 23, 5, s. 549-572.
20

185

Motywy i formy internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm

Tabela 2.
Formy internacjonalizacji a kluczowe cele młodych innowacyjnych firm
Cele (motywy)
Formy internacjonalizacji

Przeszukiwanie
zagranicznych
zbiorów informacji technologicznej
Międzynarodowa ochrona
patentowa
wynalazków
Międzynarodowa rejestracja
znaków towarowych
Sprzedaż gotowych wyrobów,
materiałów
i podzespołów
Eksport usług
Import gotowych wyrobów,
materiałów
i podzespołów
Import usług
Zatrudnienie
(w różnych formach) zagranicznego personelu
Udzielenie
licencji na chronione rozwiązanie zagranicznemu podmiotowi
Uzyskanie
licencji na chronione rozwiązanie od zagranicznego
podmiotu

Identyfikacja
pomysłu
na innowacyjny
biznes

Zdobycie
/ poszerzenie
rynków
zbytu

Dostęp
do kluczowych
zasobów

Dostęp
do źródeł
finansowania

Wzmocnienie strategicznego
charakteru
aktywów

Zdobycie
reputacji,
umocnienie
wizerunku
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Tabela 2.

Formy internacjonalizacji a kluczowe cele młodych innowacyjnych firm (cd.)
Cele (motywy)
Formy internacjonalizacji

Identyfikacja
pomysłu
na innowacyjny
biznes

Zdobycie
/ poszerzenie
rynków
zbytu

Międzynarodowa współpraca
w dziedzinie
produkcji
Międzynarodowa współpraca
w dziedzinie
marketingu
i dystrybucji
Zaangażowanie kapitałowe
strategicznego
inwestora
w innowacyjnej
firmie (w kraju)
Tworzenie
przedstawicielstw
i oddziałów
za granicą
Tworzenie
zagranicznych
przedsiębiorstw
afiliowanych
o kapitale mieszanym (joint
venture)
Tworzenie filii
ze 100-proc.
kontrolą
własności

Źródło: opracowanie własne

Dostęp
do kluczowych
zasobów

Dostęp
do źródeł
finansowania

Wzmocnienie strategicznego
charakteru
aktywów

Zdobycie
reputacji,
umocnienie
wizerunku

afiliowanych
o kapitale
mieszanym (joint
venture)
Tworzenie filii
o 100% kontroli
własności

√

√

√

√

√
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Źródło: Opracowanie własne.
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7. INNOWACYJNOŚĆ A INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH FIRM PODSUMOWANIE

W świetle dotychczasowych rozważań możemy stwierdzić, że połączona

W świetle dotychczasowych rozważań możemy stwierdzić, że połączona analiza
analiza sfery procesów innowacyjnych i internacjonalizacji jest ze wszech
sfery procesów innowacyjnych i internacjonalizacji jest ze wszech miar uzasadniona
miar uzasadniona
potrzebna. Z
perspektywy
początkującej
firmy możemy
i potrzebna.
Z perspektywyi początkującej
firmy
możemy wskazać
na bardzo istotne
wielokierunkowe
między wielokierunkowe
jej innowacyjnością zależności
a aktywnością
na rynkach
wskazać nazależności
bardzo istotne
między
jej innowacyjmiędzynarodowych.
Możemy je rozpatrywać
w kilku
płaszczyznach. Proponowany
sposób
nością a aktywnością
na rynkach
międzynarodowych.
Możemy
je rozpatryujęcia ilustruje Diagram 1.

wać w kilku płaszczyznach. Proponowany sposób ujęcia ilustruje rysunek 1.
6
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4
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Operacje
krajowe
Operacje
międzynarodowe
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Rysunek 1. Zależności między innowacyjnością a innowacyjnością młodych firm

Rys. 1. Zależności między innowacyjnością a innowacyjnością młodych firm

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Konkretne działanie firmy na rynkach międzynarodowych: rozpoczęcie
współpracy z partnerem zagranicznym, utworzenie filii bądź oddziału, wymaga
najczęściej istotnych zmian, umożliwiających potraktowanie wprowadzonych
zmian jako innowacji organizacyjnej. Zgodnie z Podręcznikiem Oslo „Innowacja
organizacyjna (organizational innovation) to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca
pracy lub w stosunkach z otoczeniem”21. Możemy zatem sformułować tezę, że
w znacznej liczbie, zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych przejawów internacjonalizacji, stanowią one innowację organizacyjną.
Jeśli młoda firma dysponuje już innowacyjnymi rozwiązaniami pozwalającymi jej skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym, to internaPodręcznik oslo. zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. wyd.
3, OECD/ Eurostat 2005, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, s. 53.
21
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cjonalizacja pozwoli jej ujawnić wspomniane źródła przewagi konkurencyjnej
i zaistnieć na rynku międzynarodowym. W sytuacji braku dostatecznego popytu
na rynku krajowym, co jak wykazywaliśmy wcześniej, w obszarze zaawansowanych technologii występuje bardzo często, daje to możliwość uruchomienia
działalności w ogóle.
Włączenie się w obszar współpracy międzynarodowej stymuluje proces rozwoju produktów i procesów, co w warunkach nowoczesnych branż
charakteryzujących się szybkimi zmianami technologicznymi jest warunkiem
koniecznym do utrzymania się na rynku. Rzecz jasna, wiele tu będzie zależało
od intensywności współpracy oraz poziomu partnerów. Oczywiście przykłady
takiej pozytywnej zależności to uzyskanie finansowania z zagranicznych źródeł, co pozwala na przejście od fazy prototypu do seryjnej produkcji czy zaangażowanie się w wieloletni projekt badawczy z udziałem wiodących światowych koncernów.
Zaangażowanie w operacje międzynarodowe, samo w sobie będące innowacją organizacyjną, stanowi jednocześnie bardzo silny bodziec do wdrażania kolejnych innowacji w sferze marketingu i organizacji, znacznie silniejszy
niż sygnały i doświadczenia płynące z rynku krajowego22.
Najbardziej typowe zmiany dotyczą dostosowań konstrukcji i estetycznych walorów produktu (product design), opakowania czy systemów dystrybucji. Z kolei ścisła, wieloletnia współpraca kooperacyjna z wiodącymi partnerami zagranicznymi nierzadko wymusza zasadnicze zmiany organizacji
w relacjach z otoczeniem, ale także zmiany wewnątrz przedsiębiorstwa. Co
więcej, wysoki poziom zaawansowania organizacyjnego jest często warunkiem uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach. Tak jest np.
w przypadku wieloletnich programów badawczych obejmujących wdrażanie
nowych produktów inicjowanych przez wielkie międzynarodowe koncerny.
Małe innowacyjne firmy są zapraszane do uczestnictwa w takich projektach,
jednak decyzja o dopuszczeniu zależy nie tylko od ich zaawansowania technologicznego, liczy się także potencjał organizacyjny i odpowiednia infrastruktura pozwalająca np. na sieciową współpracę zaangażowanych fachowców, przepływ danych projektowych, a także zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.

A. O’Cass, J. Weerawardena, examining the role of international entrepreneurship, innovation and international market performance in sMe internationalization, „European Journal
of Marketing” 2009, vol. 43, no. 11/12, s. 1325-1348.
22
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W literaturze teoretycznej w dziedzinie zarządzania międzynarodowego
oraz ekonomii międzynarodowej formułowany jest pogląd o tym, że zdobycie
wiedzy i doświadczenia międzynarodowego jest istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej firmy. Dzieje się tak dzięki procesowi „uczenia się przez eksport
i szerzej internacjonalizację” (learning from exporting)23. Zderzając się z różnorodnymi warunkami działania, otoczeniem instytucjonalnym, preferencjami
konsumentów itp., firma staje się bardziej otwarta i elastyczna, a tym samym
bardziej dynamiczna i innowacyjna w wymiarze przekraczającym dziedzinę operacji międzynarodowych jako takich. Mówimy tu o kompleksowym oddziaływaniu aktywności międzynarodowej na całokształt funkcjonowania firmy.
Efekt „uczenia się przez eksport i szerzej internacjonalizację” zależy
od skali zaangażowania międzynarodowego, mierzonej udziałem eksportu
w sprzedaży ogółem, liczbą krajów (kontynentów) oraz poziomem zaawansowania stosowanych form internacjonalizacji.
W odniesieniu do młodych innowacyjnych firm bardzo interesujące
może być, zidentyfikowane w wyniku badań empirycznych, zjawisko synergii
między innowacyjnością technologiczną a internacjonalizacją jako źródłami
przewagi konkurencyjnej. Otóż od pewnego poziomu zaawansowania technologicznego oraz internacjonalizacji te dwa źródła przewagi konkurencyjnej
zaczynają się uzupełniać i niejako wzajemnie napędzać, co w efekcie prowadzi do przyspieszonego rozwoju firmy. Ten efekt synergii został potwierdzony
m.in. w badaniach empirycznych przeprowadzonych w Hiszpanii24.
Przedstawione konkluzje mają bardzo istotne amplifikacje zarówno dla
kadry kierowniczej młodych innowacyjnych firm, jak i wspierających je instytucji
otoczenia biznesu i agend rządowych. Przygotowując się do uruchomienia innowacyjnego biznesu, należy uwzględnić niezbędne działania na rynkach zagranicznych i zawczasu pozyskać niezbędne doświadczenia i kompetencje. Z kolei
instytucje wspierające powinny dostosować programy pomocy, by problematyka
ekspansji międzynarodowej krótko po uruchomieniu zajmowała poczesne miejsce (szkolenia, wyjazdy studyjne, pomoc w nawiązaniu kontaktów itp.)25.
R.M. Salomon, J.M. Shaver, learning by exporting: new insights from examining firm
innovation, „Journal of Economics & Management Strategy” 2005, vol. 14(2), s. 431-460.
24
A. Filipescu, A. Rialpa, J. Rialp, internationalisation and technological innovation:
empirical evidence on their Mutual relationship, New Challenges to International Marketing
Advances in International Marketing 2009, vol. 20, 125-154.
25
Implikacje w sferze zarządzania i programów wsparcia dla młodych innowacyjnych firm
wykraczają poza ramy niniejszego artykułu. Stanowi on fragment szerszego opracowania obejmującego także wspomnianą problematykę.
23
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Summary
The paper addresses the key issues of internationalization process of young
innovative process. It discusses the motives of internationalization at the early growth
phase of new innovative ventures and the foreign entry modes which are particularly
relevant to this category of international players. The classification of entry modes
according to the governance regime of the relationship of the innovative firm and its
foreign partners is offered (market, ownership and co-operative regimes). The concluding arguments point to the strong interlinkages between innovation and internationalization, having important implications for managers of innovative firms and policymakers.
translated by Jerzy cieślik
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WpŁyW dziAŁALności seKcji poLsKiej śWiAToWej
WysTAWy eXpo W szAnghAjU nA promocję
poLsKi W chinAch orAz posTULATy doTyczĄce
podniesieniA jej sKUTeczności

Wprowadzenie
Światowa wystawa nazywana także skrótowo EXPO jest, po mistrzostwach świata w piłce nożnej i olimpiadzie, trzecim pod względem ekonomicznym i społecznym największym wydarzeniem na świecie. Wystawa
zorganizowana w 2010 roku w Szanghaju była największym przedsięwzięciem tego typu w historii. Ponad 8 mln gości Światowej Wystawy EXPO
2010 w Szanghaju zwiedziło polski pawilon narodowy. Stanowią oni 11%
z 73 mln Chińczyków, którzy zwiedzili światową wystawę w Szanghaju1.
Zainteresowanie Polską znacznie przewyższyło oczekiwania. Koncepcja polskiego pawilonu nawiązuje do tego, co łączy Polskę i Chiny. Skorzystanie
z tradycji wycinanki, obecnej zarówno w polskiej, jak i chińskiej kulturze, do zaprojektowania architektonicznego bryły polskiego pawilonu oraz
jego wnętrza wzbudziło znaczne zainteresowanie Chińczyków, co potwierdziły także wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Również zaprezentowanie w centrum polskiego pawilonu interaktywnego smoka, z któ1

www.paiz.gov.pl.
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rym bawiły się chińskie dzieci, stanowi nawiązanie do elementów łączących kulturę polską i chińską. Jak wynika z przeprowadzonych badań,
Chińczycy bardzo interesują się kulturą i historią Polski. Wewnątrz polskiego pawilonu na wystawie EXPO w Szanghaju przedstawiono film
w technologii 3D pod tytułem „Historia Polski”, cieszący się, jak wynika
z obserwacji oraz badań, dużym uznaniem Chińczyków. W licznych ekspozycjach, w polskim pawilonie, pokazano również nowoczesne oblicze Polski,
nawiązując do zmian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w naszym kraju.
Wystawa światowa to impreza kierowana w dużym stopniu do przeciętnego obywatela. W polskim pawilonie zorganizowano jednak również cały
szereg imprez towarzyszących, mających na celu promowanie współpracy
gospodarczej pomiędzy Polską i Chinami oraz promowanie polskiej kultury.
Przeprowadzone badania i obserwacje posłużyły do opracowania postulatów
podniesienia skuteczności promocji Polski w Chinach.

1.

historia udziału polski w światowych wystawach eXpo

Polska nauka i sztuka eksponowane były na wystawach światowych,
od początku ich istnienia. Pierwsza światowa wystawa, nazwana Wielką
Wystawą Przemysłu Wszystkich Narodów, odbyła się roku 1851 w Pałacu
Kryształowym w Londyńskim Hyde Parku. Polski wynalazca przedstawił
tam nowatorskie, przenośne urządzenie do druku i kontroli biletów kolejowych. Jedenaście lat później, także w Londynie, zaprezentował automatyczny system sygnalizacji kolejowej, zastosowany później we Włoszech.
Podczas wystawy wyróżniono także maszynę rachunkową konstrukcji Izraela
Staffela z Warszawy. Na wystawę w Paryżu w 1867 roku zgłosiło się aż 317
polskich wystawców. Warszawska fabryka Gerlacha prezentowała przyrządy pomiarowe, Frageta naczynia platerowe, fabryki Lilpopa maszyny
rolnicze. Jedno z wielkopolskich gospodarstw otrzymało wyróżnienie za wzorową owczarnię. Kolejne wystawy gromadziły coraz większą liczbę wystawców z Polski. W Wiedniu w 1873 roku było ich 460. Prezentowali swoje
osiągnięcia w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego, górnictwa, hutnictwa i tkactwa. Największym sukcesem był pokaz galicyjskiego przemysłu
naftowego, związanego z odkryciami Ignacego Łukasiewicza. Bardzo znacząca była także wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Prezentowały tam
swoje osiągnięcia m.in.: kopalnia soli w Wieliczce, łódzki przemysł włókien-
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niczy, górnictwo węglowe z Zagłębia Dąbrowskiego, fabryki warszawskie,
zakłady chemiczne w Mościskach, zagłębie naftowe w Borysławiu. Pokazano
też historyczną walcownię żelaza z Sielpi Wielkiej. Następne wystawy
tamtego okresu były znacznie skromniejsze. Ważnym elementem wystaw
z udziałem Polaków było także wzornictwo przemysłowe2. Polscy artyści,
poszukujący stylu narodowego, umiejętnie łącząc stylizowany folklor z klasycyzmem, zdobyli wielkie uznanie, wyrażone 172 nagrodami na wystawie
w Paryżu w 1925 roku. Polski pawilon, prezentowany na tej wystawie, zbudowany został w stylu art deco, w którym zawarto elementy przetworzonego
folkloru góralskiego. Kolejna wystawa paryska, odbywająca się pod hasłem
„Sztuka i technika w nowoczesnym życiu”, zorganizowana w 1937 roku,
stanowiła próbę przywrócenia dawnej świetności światowym wystawom.
Można było tam znaleźć wiele wyjątkowych eksponatów obrazujących polską kulturę i myśl techniczną3. W czasie trwania kolejnej Wielkiej Wystawy
Międzynarodowej, która obywała się w Nowym Jorku w roku 1939 pod
hasłem „Świat jutra” wybuchła II wojna światowa4. Z 81 grafik 41 artystów
wymienionych w Katalogu Oficjalnym Działu Polskiego na Międzynarodowej
Wystawie w Nowym Jorku 1939 do dnia dzisiejszego ocalała jedynie bardzo niewielka liczba eksponatów5. Na wystawę w Nowym Jorku w 1939
roku Polacy przygotowali retrospektywny pokaz osiągnięć polskiej nauki,
w podziale na następujące działy: matematyka, astronomia, fizyka, promieniotwórczość, medycyna, aeronautyka, chemia, inżynieria, archeologia.
Pierwszej powojennej wystawie, Expo’58, w Brukseli nadano nazwę „Świat
bardziej ludzki”. Hasła, pod jakimi odbywały się następne wystawy, odzwierciedlały troski i obawy kolejnych etapów rozwoju cywilizacji: Pokój przez
dialog (Nowy Jork 1964), Ziemia, planeta ludzi (Montreal 1967), Postęp
i harmonia (Osaka 1970). Następna polska ekspozycja na wystawie światowej
miała miejsce dopiero w 1992 roku w Sewilli6.

A.M. Dexler, A.K. Olszewski, Polska i Polacy na powszechnych wystawach światowych
1851-2000, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2005, s. 206.
3
Katalog Oficjalny Działu Polskiego na międzynarodowej wystawie „Sztuka i technika”
1937 roku w Paryżu.
4
K. Janicki, „Wiedza i Życie” 2000, nr 5.
5
Katalog Oficjalny Działu Polskiego na międzynarodowej wystawie w Nowym Jorku 1939.
6
www.culture.pl (15.10.2010).
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organizacja światowej Wystawy w szanghaju oraz polskiego
pawilonu narodowego na eXpo 2010

Trwająca 184 dni Światowa Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju była jednym z najbardziej skomplikowanych organizacyjnie przedsięwzięć tego typu
w historii. Na obszarze, przeznaczonym dla celu organizacji EXPO, obejmującym 5,28 km kw. powierzchni, wybudowano infrastrukturę niezbędną do realizacji przedsięwzięcia7. Wystawę w Szanghaju, na której prezentowało się 50
organizacji międzynarodowych, zobaczyło ponad 73 mln ludzi, co daje średnią dzienną przekraczającą 400 tys. osób. Jest to absolutny rekord w organizacji
imprez tego typu. Władze Szanghaju już na długo przed rozpoczęciem EXPO
2010 przygotowywały się solidnie do tego przedsięwzięcia. Rozbudowano
znacząco tkankę miejską, tworząc nowe autostrady, drogi, linie metra oraz
odpowiednią dodatkową bazę gastronomiczno-hotelową. W celu zapewnienia bezpieczeństwa setek tysięcy odwiedzających na terenach EXPO w trybie
zmianowym pracowało 4700 policjantów, ochraniarzy i woluntariuszy. Na terenie światowej wystawy uruchomiono szereg punktów, gdzie odwiedzający
mogli uzyskać niezbędną pomoc. Uruchomiono specjalne linie telefoniczne,
dostępne 24 godziny na dobę, gdzie można było skontaktować się i uzyskać
wsparcie w razie zaistnienia problemu8. Do światowej wystawy przygotowywano się bardzo dokładnie także pod kątem public relations. Popularna niebieska maskotka wystawy haibao, symbolizująca chiński znak Ren, co w tłumaczeniu na język polski znaczy człowiek lub ludzie, widoczna była w Szanghaju
niemal wszędzie. Głównymi atrakcjami wystawy były tzw. pawilony narodowe, wybudowane przez poszczególne państwa uczestniczące w tym przedsięwzięciu, oraz pawilony tematyczne9. Według wycen z roku 2011 grunt, na
którym znajduje się wystawa, jest obecnie najcenniejszą ziemią w Szanghaju.
Według opinii Sun Yuanxin, zastępcy dyrektora z Institute of World EXPO
Economics, powstałego przy Shanghai Univesity of Finance and Economics,
sprzedaż jedynie jednej trzeciej z 5,28 km kw. terenów EXPO pozwoli na
pełny zwrot kosztów organizacji wystawy10. Prócz pawilonów poszczególnych państw ważną rolę pełniły pawilony reprezentujące chińskie prowincje.
www.shanghaitoursguide.com/china-travel-news/128.html (20.09.2010).
Yu Ran, shanghai & expo: security so far a success: authorities, „China Daily”, 22 lipca 2010, s. 7.
9
Yu Ran, shanghai & expo: Pavilions put avoiding lines on the menu, „China Daily”,
9 sierpnia 2010, s. 7.
10
Qian Yanfeng, date with demolition, „China Daily”, 4 sierpnia 2010, s. 1.
7
8
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Poświęcono im szczególną uwagę podczas tak zwanych tygodni prowincji11.
Ważnym elementem były organizowane w niektórych pawilonach konferencje
i semi-naria. Dotyczyły one wybranych zagadnień gospodarczych oraz społeczno-kulturalnych. Uczestnikami tych przedsięwzięć byli przedstawiciele konkretnych gałęzi gospodarczych, a także miast i regionów12.
Wystawa Światowa EXPO 2010 w Szanghaju stanowiła znaczącą szansę dla
rozwoju współpracy między Polską a Chinami. Polski pawilon narodowy zwiedziło
ponad 8 mln ludzi. W ramach programu promocji gospodarczej Polski na EXPO
w Szanghaju w polskim pawilonie odbyło się ponad 30 seminariów, konferencji,
misji gospodarczych oraz wydarzeń promujących poszczególne regiony Polski.
W zakresie praktycznych wyników obecności Polski na EXPO można wymienić
np. spotkania, które doprowadziły do nawiązania współpracy polskich i chińskich
parków technologicznych i przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych.
Jednym z efektów jest podpisanie porozumienia o współpracy, które przewiduje
m.in. utworzenie pierwszego Polskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego
w Chinach. Innym namacalnym efektem jest uruchomienie w Szanghaju centrum
promocji i dystrybucji artykułów spożywczych, które rozpoczęło swoją działalność w październiku 2010 roku. Podpisano także inne listy o współpracy pomiędzy polskimi i chiński instytucjami. Wymierne efekty osiągnięto także poprzez
organizacje spotkań przedsiębiorców przyjeżdżających do Chin w ramach misji
organizowanych podczas EXPO. W wielu przypadkach doszło do konkretnej
współpracy. Na zakończenie EXPO pawilon polski został doceniony przez organizatorów wystawy. Biuro Koordynacyjne Wystawy Światowej w Szanghaju postanowiło wyróżnić kierownictwo i pracowników trzech spośród 200 pawilonów za
wysoką jakość prowadzenia ekspozycji narodowych, dbałość o zwiedzających
i bardzo dobrą współpracę z szefostwem Expo. Obok Polski wyróżniono także
USA oraz Szwecję. Organizacja programu gospodarczego, przy współudziale
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju,
w polskim pawilonie była elementem wyróżniającym polski pawilon narodowy.
Pozwoliło to na zaproszenie do polskiego pawilonu wielu ważnych polskich
i chińskich gości, którzy niejednokrotnie przybywali do polskiego pawilonu
z odległych miejscowości, w tym ze stolicy Chin, Pekinu. Element ten niewątpliwie przyczynił się do osiągnięcia sukcesu Polski na EXPO w Szanghaju.

Lu Wei, Peng Yun, hubei week set to showcase eco-friendliness, „China Daily”, 16 lipca
2010, s. 12.
12
Hannover Forum, Exposure, „China Daily”, 16-22 lipca 2010, s. 3.
11
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ocena działalności polskiej sekcji światowej Wystawy eXpo 2010
w szanghaju dokonana przez chińczyków zwiedzających polski pawilon
narodowy oraz informacje na temat ich oczekiwań i wiedzy o polsce

W celu przeprowadzenia obserwacji procesów i zagadnień związanych
z funkcjonowaniem Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju opracowano
przewodnik obserwacyjny. Obserwacje na miejscu w Szanghaju prowadzono
w okresie od lipca 2009 do grudnia 2010 roku. Głównym miejscem obserwacji był
Szanghaj, ze szczególnym uwzględnieniem terenu wystawy EXPO w dzielnicy
Pudong. Miejscem obserwacji doraźnej było także szereg instytucji w Szanghaju
zaangażowanych w organizowanie i przeprowadzenie światowej wystawy oraz
przedsiębiorcy i otoczenie biznesowe uczestniczące w wydarzeniach związanych
z wystawą. Obserwacji podlegała działalność sekcji polskiej Światowej Wystawy
EXPO i innych instytucji polskich zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wystawy. Obserwacji podlegali także goście wystawy, z uwzględnieniem ich preferencji, oczekiwań i ich wiedzy o Polsce i Europie.
W celu dokonania oceny z punktu widzenia odwiedzających pawilon
Chińczyków przeprowadzono badania ankietowe w sprawie działalności sekcji
polskiej Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju. Część pierwsza ankiety
zawierała 6 pytań zamkniętych. W części drugiej zamieszczono 10 pytań otwartych. Badania prowadzono w okresie od 15 sierpnia do 15 października 2010
roku w polskim pawilonie narodowym na światowej wystawie EXPO 2010
w Szanghaju. Miejsce prowadzenia badań było tak dobrane, ażeby uzyskać
odpowiedzi od osób, które zwiedziły polski pawilon. Badaną grupę w 100 procentach stanowili Chińczycy. Ankiety sporządzone były w wersji chińskiej
oraz angielskiej, co umożliwiało wypełnienie jej także przez obywateli innych
krajów. W praktyce nie miało to jednak miejsca. Według obserwacji, pomimo
obecności wielu zagranicznych gości, stwierdza się, że na światowej wystawie
EXPO Chińczycy to niemal 100 procent zwiedzających. W drugiej połowie
października, ostatniego miesiąca wystawy, liczba zwiedzających nierzadko
przekraczała 800 tys. osób dziennie. W dniu 16 października liczba zwiedzających przekroczyła milion.13 Dzień ten był również rekordowy dla pawilonu polskiego. Odwiedziło go 76 805 osób14. W badaniach udział wzięło 244 ankietowanych, w tym 100 mężczyzn oraz 144 kobiety.
http://en.expo2010.cn/yqkl/index.htm z dnia 28.10.2010.
http://www.biznesnafali.pl/component/content/article/1-polecamy/2470-pawilon-polskioblony-expo-pka-w-szwach, z dnia 28.10.2010.
13
14
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Pierwsze pytanie ankiety brzmiało następująco: Czy zgadza się Pan/
Pani podać swoje imię i nazwisko? Jeśli „tak”, prosimy o wpisanie nazwiska i danych kontaktowych. Jeśli „nie”, może Pan/Pani pozostać anonimowa
(wypełnić anonimowo powyższy kwestionariusz). Na rysunku 1 przedstawia
się uzyskane wyniki w zakresie decyzji mężczyzn co do wypełnienia ankiety,
którzy podali swoje dane kontaktowe lub zrobili to anonimowo. Dane przedstawia się w ujęciu procentowym.

Rys. 1. Informacje w zakresie decyzji odnośnie do podania danych kontaktowych przez ankietowanych mężczyzn
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak wynika z uzyskanych danych, 12 mężczyzn, czyli 12% wszystkich
badanych mężczyzn, zdecydowało się na podanie danych teleadresowych.
Wiekszość, bo 88 mężczyzn, a więc 88% wszystkich badanych mężczyzn,
zdecydowała się wypełnić ankietę anonimowo. Na rysunku 2 zobrazowano
informacje w zakresie decyzji chińskich kobiet odnośnie do podania danych
kontaktowych. Dane przedstawia się w procentach.

Rys. 2. Informacje w zakresie decyzji odnośnie do podania danych kontaktowych przez ankietowane kobiety
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Jak wynika z przedstawionych na rysunku 2 danych, 68 kobiet, co stanowi 47% wszystkich ankietowanych kobiet, zdecydowało się podać dane
kontaktowe. Anonimowo ankietę wypełniło 76 kobiet, co stanowi 53% przebadanych kobiet. Zauważa się, że znacznie więcej kobiet aniżeli mężczyzn
zdecydowało się podać dane teleadresowe. Może to być spowodowane względami kulturowymi, a także uwarunkowaniami lokalizacyjnymi. Kobiety
mieszkające w Szanghaju posiadają mocną pozycję społeczną15.
Drugie pytanie ankiety brzmiało następująco: Proszę podać Pana/Pani
płeć. Na rysunku 3 przedstawia się uzyskane wyniki w ujęciu procentowym.

Rys. 3. Płeć respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak zobrazowano to na rysunku 3, w badaniach uczestniczyły 144 kobiety,
co stanowi 59% wszystkich ankietowanych osób, oraz 100 mężczyzn, co stanowi 41% ogółu badanych. Kolejne pytanie ankiety brzmiało następująco:
Proszę podać Pana/Pani wiek. Wyniki obrazuje się na rysunku 4, przedstawiając dane w ujęciu procentowym.

Ellis Yi S., Ellis B.D, 101 stories for foreigners to understand chinese people, Liaoning
Education Press, Shenyang 2007, s. 154-156.
15
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Rys. 4. Przynależność respondentów do grup wiekowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak wynika to z przedstawionych na rysunku 4 danych, 63 ankietowanych (26%) było w momencie badania w wieku od 26 do 35 lat. W grupie
18-25 lat było 57 ankietowanych (23%). Również 23% stanowili Chińczycy
w wieku od 36 do 45 lat. W grupie tej było 57 ankietowanych. W przedziale
wiekowym od 15 do 17 lat znalazło się 35 Chińczyków (15%). W wieku od
46 do 55 lat było 27 osób (11%). Wiek powyżej 56 lat zadeklarowało jedynie
5 ankietowanych (2%). Wyniki wskazują, że ankietowani to przede wszystkim ludzie młodzi. Zauważa się również, że to raczej młodzi byli bardziej
skłonni wypełniać ankietę. Młodzi mieszkańcy Szanghaju są ludźmi ciekawymi świata, chętnie dzielącymi się swoimi zapatrywaniami. Przy planowaniu działań promocyjnych w Chinach powinno brać się tę grupę w dużym
stopniu pod uwagę.
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Kolejne pytanie w ankiecie brzmiało następująco: Proszę podać Pana/
Pani wykształcenie. Na rysunku 5 zobrazowano uzyskane wyniki. Dane
przedstawia się w procentach.

Rys. 5. Wykształcenie badanych respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak wynika z uzyskanych danych, zdecydowana większość ankietowanych, bo 137 (56%), posiada wyższe wykształcenie licencjackie. 73
respondentów posiada średnie wykształcenie (30%). 15 (6%) ankietowanych ma wykształcenie podstawowe. 19 badanych Chińczyków (8%) zadeklarowało wykształcenie magisterskie lub wyższe aniżeli magisterskie.
Obrazuje to obecny trend, mający miejsce w dużych aglomeracjach miejskich w Chinach, gdzie do edukacji przywiązuje się szczególną wagę.
Obywatele Szanghaju należą do najzamożniejszych w Chinach. Bardzo
istotne dla wielu rodziców w Szanghaju jest zapewnienie edukacji swojemu dziecku. Wszystko to sprawia, że w Szanghaju tak wielu młodych ludzi
posiada obecnie wyższe wykształcenie. Dane te są niezwykle interesujące
i stanowią zapowiedź dalszych daleko idących zmian w chińskim społeczeństwie. Należy również zaznaczyć, że młodzi ludzie w większym stopniu byli
skłonni do wypełniania ankiety.
Kolejne pytanie przedstawia się następująco: Wybór pawilonu polskiego
nastąpił: przypadkowo?, z rozmysłem? Na rysunku 6 przedstawiono uzyskane
wyniki. Dane przedstawia się w ujęciu procentowym.
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Rys. 6. Informacje na temat celowości i przypadkowości podjęcia decyzji
Chińczyków o wyborze zwiedzania pawilonu polskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 6, 167 z 244 ankietowanych (68%) z rozmysłem zdecydowało się na zwiedzenie polskiego pawilonu. Wynik ten wart jest podkreślenia, szczególnie w kontekście długich
kolejek oczekujących do poszczególnych pawilonów narodowych. Czynnik
ten sprawiał, że w ciągu jednego dnia goście wystawy mieli możliwość zwiedzenia tylko kilku pawilonów. W dalszej części przedstawione zostaną wyniki
dotyczące motywacji dokonanego wyboru.
Kolejne pytanie ankiety, umożliwiające wielokrotny wybór respondentom, brzmiało następująco: Proszę określić Pani/Pana oczekiwania w odniesieniu do wystawy w pawilonie? Do wyboru były następujące opcje: planuję
zwiedzić w dniu dzisiejszym tylko ten pawilon, planuję uzyskać informacje
na temat kraju, planuję uzyskać informacje na temat kultury polskiej, planuję
zapoznać się z tradycyjną kuchnią polską, planuję nawiązać kontakty gospodarcze, planuję odwiedzić Polskę. Uzyskane wyniki zobrazowano na rysunku 7.
Na rysunku przedstawia się dane w liczbach bezwzględnych.
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Rys. 7. Oczekiwania Chińczyków w odniesieniu do wystawy w polskim
pawilonie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak wynika z danych zobrazowanych na rysunku 7, większość ankietowanych zainteresowana jest informacjami na temat polskiej kultury. Dane
te potwierdzają informacje uzyskane na podstawie obserwacji. Chińczycy
bardzo interesują się kulturą i przywiązują do niej dużą wagę. Kultura i tradycja są w Chinach pielęgnowane i głęboko zakorzenione w świadomości
Chińczyków. Duża część ankietowanych chciałaby także odwiedzić Polskę
oraz pozyskać informację na jej temat. Jedynie 11 spośród 244 ankietowanych planuje nawiązanie stosunków gospodarczych z Polską. Również stosunkowo niewielu, bo 24 spośród 244 ankietowanych, planowało zwiedzić
jedynie polski pawilon w dniu wizyty na EXPO. Potwierdza to dokonane
obserwacje, że Chińczycy podczas swojego pobytu na EXPO zazwyczaj
zwiedzali kilka pawilonów narodowych.
Kolejne pytanie ankiety brzmiało następująco: Czy wystawa przybliżyła Panu/Pani Polskę? Jako odpowiedzi pozostawiono ankietowanym wybór
pomiędzy tak lub nie. Pozostawiono także miejsce na odpowiedź na pytanie dodatkowe: dlaczego? Uzyskane wyniki zobrazowano na rysunku 8.
Przedstawia się dane w ujęciu procentowym.
Jak wynika z przedstawionych na rysunku 8 danych, zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 236 (97%) spośród 244 ankietowanych, stwierdziła, że Polski Pawilon spełnił ich oczekiwania. Niektórzy z tych, którzy
uznali, że nie spełnił on ich oczekiwań, wskazali, że nie był on interesujący.
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Rys. 8. Przybliżenie Chińczykom Polski poprzez zwiedzenie polskiego
pawilonu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Druga część ankiety zawierała dziesięć pytań otwartych. Dane przedstawione
na rysunkach ujmuje się w liczbach bezwzględnych. Pierwsze pytanie brzmiało
następująco: Dlaczego zdecydował się Pan/Pani zwiedzić Polski Pawilon?
Na rysunku 9 przedstawia się odpowiedzi, które pojawiały się najczęściej.

Rys. 9. Motywy ankietowanych Chińczyków dotyczące podjęcia decyzji
o zwiedzeniu polskiego pawilonu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Jak przedstawiono to na rysunku 9, znaczna część ankietowanych (24%)
zwiedziła polski pawilon zachęcona atrakcyjną budowlą zewnętrzną. Potwierdza
to informacje uzyskane od wielu gości na temat trafności wyboru wycinanki jako
elementu łączącego kulturę chińską i polską. Stosunkowo wielu ankietowanych
wskazała na pozytywne uczucia względem Polski, pisząc, że lubią Polskę (7%).
Może to być istotnym wskazaniem potwierdzającym inne uzyskane dane o tym, że
Chińczycy w dużym stopniu odwołują się do emocji w swoich przekonaniach i osądach. Emocje te, ze względu na różnice kulturowe, są jednak inaczej artykułowane,
niż ma to miejsce w cywilizacji zachodniej16. 8% wskazań dotyczyło chęci pozyskania informacji o Polsce. Potwierdza to fakt dużego zainteresowania Chińczyków
światem. Stosunkowo wielu ankietowanych (5%) zaznaczyło, że zna historię Polski.
Również około 5% zwiedzających polski pawilon chciałoby zwiedzić Polskę. 5%
ankietowanych zaznaczyło, że motywacją do zwiedzenia polskiego pawilonu była
nieduża kolejka. Poniżej przedstawia się inne odpowiedzi, których ogólny wolumen nie przekraczał 2%. Ankietowani wskazywali: Polska to silny, patriotyczny
kraj, pragnę zwiedzić polski pawilon z powodu Marii Skłodowskiej-Curie, Chiny
mogą się od Polski wiele nauczyć, chcę poznać historię stosunków Rosji i Polski,
jestem zainteresowany kulturą europejską, pawilon ma szczególny charakter, Polska
i Chiny mają wiele wspólnego, jeżeli chodzi o kulturę.
Drugie pytanie ankiety brzmiało następująco: Z czym kojarzy się Panu/
Pani Polska (kultura, gospodarka, polityka, turystyka). Na rysunku 10 przedstawia się uzyskane dane.

Rys. 10. Skojarzenia ankietowanych Chińczyków dotyczące Polski
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Ching Mia Kung, cfo Guide to doing business in china, John Wiley & Sons (Asia) Pte.
Ltd., Singapore 2009, s. 188.
16
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Ponad 52% ankietowanych wskazało, że nie posiada żadnych skojarzeń
z Polską. Jednakże warto zaznaczyć, że bardzo wielu zaznaczyło, że chcieliby to zmienić i dowiedzieć się czegoś o Polsce. Około 9% wskazało, że
Polska kojarzy im się z turystyką. Zaznacza się, że bardzo wielu Chińczyków
nie udzieliło w ogóle odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy ankietowani odpowiadali np.: Polska kojarzy mi się z rozpoczęciem II wojny światowej, moja
rodzina ma związki z Polską. Warto także nadmienić, że proszenie respondentów o przedstawienie skojarzeń ma charakter ocenowy.
Trzecie pytanie otwarte ankiety brzmiało następująco: Z czym kojarzą
się Panu/Pani Polacy. Na rysunku 11 przedstawia się uzyskane dane.

Rys. 11. Skojarzenia dotyczące Polaków
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak zobrazowano to na rysunku 11, większość Chińczyków nie posiada
skojarzeń dotyczących Polaków (61%). 8% ankietowanych wskazuje, że
Polacy to przyjaciele. Inne przykładowe uzyskane odpowiedzi to: wszyscy żyjemy na tym samym świecie jak rodzina, Polacy to bracia i siostry
Chińczyków.
Czwarte pytanie brzmiało następująco: Co wiedział Pan/Pani o Polsce,
przed przyjściem do polskiego pawilonu? Na rysunku 12 przedstawia się uzyskane wyniki.
Jak przedstawiono to na rysunku 12, 18% ankietowanych nie posiadało
żadnej wiedzy o Polsce przed wejściem do polskiego pawilonu. Odpowiednio
4% wskazało, że wiedziało trochę. 8% napisało, że zna historię. 6% ankietowanych zaznaczyło, że znają historię Polski związaną z II wojną światową.
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5% badanych zaznaczyło, że Polska była kiedyś krajem komunistycznym. 3%
ankietowanych wskazało, że „Polska jest piękna”. Tyleż samo stwierdziło, że
w Polsce jest dobre jedzenie.

Rys. 12. Wiedza Chińczyków o Polsce przed zwiedzeniem polskiego pawilonu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Inne przykładowe odpowiedzi ankietowanych kształtowały się, jak następuje: znam Polskę z książek, wiem trochę o kulturze, Polska jest przyjacielem, Kaczyński jest prezydentem Polski, Polska leży w Europie Środkowej,
znam polskie meble, w Polsce jest czyste środowisko, tylko słyszałem, lecz
nie wiem zbyt wiele, wiem bardzo mało z telewizji, w Polsce są piękne
dziewczyny i przystojni chłopcy. W polskim pawilonie są przyjaźni ludzie.
Chopin był Polakiem, znam polskie szkło, słyszałem o polskiej turystyce,
mam ogólne wiadomości, wiem o rewolucji przemysłowej, Polska należy
do Unii Europejskiej, Polska to potężny kraj, Polska to piękny kraj. Kolejne,
piąte pytanie otwarte brzmiało następująco: Czego dowiedział się Pan/Pani
o Polsce, po odwiedzeniu Polskiego Pawilonu? Uzyskane wyniki przedstawia
się na rysunku 13.
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Rys. 13. Informacje uzyskane przez Chińczyków o Polsce dzięki zwiedzeniu
polskiego pawilonu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 13, 21% ankietowanych wskazało, że uzyskało informacje na temat polskiej kultury, a 5%, że
na temat polskich zwyczajów. 11% ankietowanych odpowiedziało, że w polskim pawilonie dowiedzieli się na temat polskiej historii. Odpowiednio 7%
wskazało, że Polska jest piękna, a 5%, że Polska jest nowoczesna. 7% respondentów uznało, że pozyskali oni informacje o polskiej turystyce. 4% odpowiedziało, że dowiedzieli się o rozwoju Polski. Poniżej podaje się przykłady
innych odpowiedzi: uzyskałem informacje o polskim jedzeniu, poznałem
architekturę, dowiedziałem się na temat ekonomii, Polska jest modna, Polacy
posiadają dobrą sztukę wyobraźni, Polska jest zjednoczona, stolicą Polski
jest Warszawa, wiem, że w Polsce są miasta Kraków i Łódź, Polacy wierzą
w Boga, w Polsce mieszka 38 mln ludzi, pozyskałem informacje o tym, jak
żyje się w Polsce, w Polsce są dobre technologie, uzyskałem informacje na
temat znanych ludzi, poznałem polską muzykę, mam informacje o polskiej
rozrywce, dowiedziałem się o przemyśle, uzyskałem więcej informacji, niż
myślałam, w Polsce jest wiele narodowości, Polskę prezentuje bardzo dobry
film historyczny, w polskim pawilonie jest dobrze pracujący personel, dowiedziałem się o polskiej sztuce, Polska posiada zaawansowane technologie, uzyskałem informacje o edukacji, poznałem polską kulturę – wycinanki, Polacy
są zamknięci w sobie.
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Szóste pytanie otwarte w ankiecie brzmiało następująco: Czego chciałby się
Pan/Pani dowiedzieć o Polsce? Uzyskane wyniki zobrazowano na rysunku 14.

Rys. 14. Zainteresowania Chińczyków Polską
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak zobrazowano to na rysunku 14, 22% ankietowanych Chińczyków
chciałoby uzyskać informacje na temat możliwości turystycznych w Polsce.
13% badanych pragnie posiąść informacje na temat polskiej kultury, a 4%
na temat polskich zwyczajów. 13% respondentów chciałoby poznać polskie jedzenie. 9% badanych zainteresowana jest życiem codziennym
w Polsce. 5% Chińczyków biorących udział w ankiecie wskazało, że chciałoby poznać polską historię. Także 5% badanych interesuje się polską polityką.
Inne wybrane odpowiedzi kształtują się następująco: niczego, na temat tańca
baletowego, o szkolnictwie, na temat polskich uniwersytetów, o rozwoju,
o rozrywce, na temat polskich produktów przemysłowych, o polskim rzemiośle, na temat bursztynu, czy jest to kraj komunistyczny, czy nie? Jak wynika
z uzyskanych danych, większość Chińczyków chciałaby poznać Polskę
poprzez podróże. Chińczycy zainteresowani są także kulturą i zwyczajami. Są
to elementy, do których w Chinach przywiązuje się szczególną wagę17.
J.A. Fernandez, L. Underwood, china enterpreneur: Voices of expierience from 40
international Business pioneers, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore 2009, s. 90.
17
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Siódme pytanie brzmiało następująco: Czego brakowało Panu/Pani
w pawilonie polskim? Uzyskane wyniki przedstawia się na rysunku 15.

Rys. 15. Czego brakowało Chińczykom w polskim pawilonie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak przedstawia się to na rysunku 15, ankietowani Chińczycy zaznaczali
przede wszystkim, że ich zdaniem w polskim pawilonie było za mało do oglądania (14%), za mało informacji (4%), za mało na temat tradycyjnej polskiej
kultury (4%). Wskazywano także, że polski pawilon był za mały (3%) i za prosty (5%). Inne wybrane odpowiedzi to: za mało polskich produktów, za mało
o rozwoju, niemiła obsługa w restauracji, za drogie jedzenie, nie chcę powiedzieć, pawilon ma specyficzny charakter, za mało informacji biznesowych,
polski pawilon nie pokazuje kraju bardzo dokładnie.
Ósme pytanie brzmiało następująco: Czy na tle innych zwiedzonych
pawilonów polski pawilon wyróżnia się czymś szczególnym, jeśli tak to
czym? Uzyskane wyniki przedstawia się na rysunku 16.
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Rys. 16. Elementy wyróżniające polski pawilon narodowy spośród innych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak zobrazowano to na rysunku 16, głównymi elementami wyróżniającymi
polski pawilon spośród innych pawilonów, w ocenie ankietowanych, były odpowiednio: kultura (5%), prostota (5%), narodowy charakter (4%), bryła zewnętrzna
(4%), styl tradycji – wycinanki (4%), wiele kolorów (3%), dobre jedzenie w polskiej restauracji (3%), struktura wnętrza (3%), film historyczny o Polsce w formacie 3D (5%), sztuka (4%), niczym się nie wyróżnia (4%). 2% ankietowanych odpowiedziało, że polski pawilon sprawiał, że czuli się szczęśliwi. Poniżej
przedstawia się inne przykładowe odpowiedzi: muzyka zachęcała do wejścia, jest
piękny, jest bezpośredni, jest umiarkowany, w pawilonie dba się o zwiedzających
i ich uczucia, obrazuje polskie zwyczaje, wyróżniający design, technika wewnątrz
pawilonu, złe światło, pawilon zachęca do wejścia, uśmiech sprawiał, że jestem
szczęśliwa, wszystkie kraje są różne, obrazy, dobre światło, czuje się w środku
lepiej niż w innych, miła obsługa w pawilonie. Stosunkowo wielu ankietowanych zwróciło uwagę na kulturę oraz na film historyczny, wyświetlany w polskim
pawilonie. Chińczycy odwołują się w swoich osądach bardzo często do emocji.
Może to np. wyjaśniać, dlaczego w Chinach tak wielką wagę przywiązuje się do
bezpośredniego poznania partnera biznesowego i pieczołowicie dba o nawiązane
relacje18 (w języku chińskim tak zwane guanxi).
Dziewiąte pytanie brzmiało następująco: Proszę ocenić polski pawilon
z zewnątrz (Budowla pawilonu) (w skali od 1 do 5). Średnia ocena budowli
polskiego pawilonu dokonana przez Chińczyków wyniosła 4,1.
18

T. Clissold, mr China, Constable and Robinson Ltd., London 2002, s. 307-318.
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Dziesiąte pytanie brzmiało następująco: Proszę ocenić ekspozycję
wewnątrz pawilonu (w skali od 1 do 5). Średnia ocena ekspozycji wewnątrz
pawilonu dokonana przez Chińczyków wyniosła 4,21.
Wyniki wskazują na wysoką ocena polskiego pawilonu wystawioną
przez zwiedzających go Chińczyków.
4.

postulaty dotyczące podniesienia skuteczności promocji polski
w chinach oraz czynniki jej sprzyjające i utrudniające ją

Skutecznym nazywamy takie działanie, które w jakimś stopniu prowadzi
do skutku zamierzonego jako cel19. Miarą skuteczności jest stopień zbliżenia
się do celu. Przy ocenie skuteczności nie bierze się pod uwagę kosztu, a spośród składników wyniku użytecznego tyko skutki przewidywane. Skuteczność
jest składową sprawności. Zgodnie z definicją J. Zieleniewskiego, sprawność
obejmuje skuteczność, korzystność, ekonomiczność oraz szereg innych walorów praktycznych, jak: wydajność pracy żywej, energiczność, prostotę, preparację, czystość, udatność, dokładność, a także solidność wytworów, pewność
środków działania i spolegliwość ludzi działających20.

Rys. 17. Działania mające na celu wdrożenie postulatów oraz czynniki sprzyjające wdrożeniu i utrudniające je
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 17 przedstawia się w formie schematu kolejne etapy, od postulatów, poprzez działania w celu ich wdrożenia do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Uwzględnia się także czynniki sprzyjające wdrożeniu postulatów i utrudnia19
20

J. Zieleniewski, organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1967, s. 244.
J. Zieleniewski, organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 236.
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jące je. Przedstawiony na rysunku 17 schemat można wykorzystać do określenia
potencjalnych rezultatów planowanej promocji Polski w Chinach.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań określono postulaty
dotyczące działań promocyjnych Polski w Chinach oraz czynniki im sprzyjające i utrudniające je (tabela 1). Przedstawione postulaty nie odnoszą się
do istniejących działań i przedsięwzięć. Zaprezentowanie postulatu czy konkretnych propozycji działań nie wynika ze stwierdzenia braku takowych
postulatów lub braku działań sprecyzowanych do tej pory. Są one efektem
analizy wyników badań i dokonanych obserwacji. Przedstawione postulaty
mogą być np. potwierdzeniem obranych dotychczas kierunków promocji,
w przypadku gdy są one z nimi zgodne.
Tabela 1.
Postulaty dotyczące działań promocyjnych Polski w Chinach
oraz czynniki sprzyjające im i utrudniające ich wdrożenie
Postulaty dotyczące działań
promocyjnych Polski w Chinach

Przeznaczenie odpowiednich środków
na promocję Polski w Chinach

Organizowanie w Chinach dużych
inicjatyw promocyjnych i ekspozycji
z dużą liczbą eksponatów

Czynniki sprzyjające
Dynamiczny rozwój
Chin i wzrost roli jaką
odgrywają na świecie
Udana promocja Polski
podczas EXPO 2010
Wzrost zainteresowania
Chinami jako kierunkiem promocyjnym
Chińczycy chętnie
uczestniczą w inicjatywach tego typu

Przeprowadzenie badań pilotażowych
na temat preferencji Chińczyków

Stosunkowo niewielki
koszt przedsięwzięcia

Prezentowanie szerokiej oferty
dla młodych Chińczyków

Duża liczba młodych
Chińczyków w prężnie
rozwijających się aglomeracjach miejskich,
otwartych na nowe idee

Prezentowanie szerokiej oferty dla
odbiorcy z wyższym wykształceniem

Duża liczba wykształconych Chińczyków
w prężnie rozwijających się aglomeracjach
miejskich

Czynniki
utrudniające
Skutki kryzysu
gospodarczego
Inne potrzeby
ekonomiczne

Duży koszt
przedsięwzięć

Konieczność
zaplanowania tego
rodzaju działania
Konieczność
przebadania
preferencji młodych
Chińczyków
Konieczność ujęcia
w planach tego
rodzaju działania
Konieczność szczegółowego zaplanowania tego rodzaju
działania
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Tabela 1.
Postulaty dotyczące działań promocyjnych Polski w Chinach... (cd.)
Postulaty dotyczące działań
promocyjnych Polski w Chinach

Przygotowanie odrębnej oferty
dla kobiet w Chinach

Prezentowanie w Chinach informacji
na temat polskiej kultury, zwyczajów
i historii

Podejmowanie działań w kierunku
doprowadzania do nawiązywania
współpracy gospodarczej Polski i Chin,
ze szczególnym uwzględnieniem
innowacji i transferu technologii

Przygotowanie i prezentowanie
w Chinach informacji
na temat polskiej żywności

Utworzenie lokalnego biura Polskiej
Organizacji Turystycznej w Chinach

Czynniki sprzyjające
Coraz większa liczba
wykształconych, młodych kobiet w dużych
chińskich miastach,
posiadających czas
i pieniądze
Przywiązanie Chińczyków do kultury, tradycji
i historii
Duże zainteresowanie
Chińczyków polskimi
zwyczajami, kulturą
i historią

Konieczność
szczegółowego
zaplanowania tego
rodzaju działania

Ewentualność
nadmiernego
skoncentrowania się
na nowoczesnych
trendach

Funkcjonowanie
Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji,
działających przy konsulatach Generalnych
i Ambasadzie
w Chinach
Szansa na powstanie
biura reprezentacyjnego
PAIIZ w Szanghaju
Stosunkowo niewielki
koszt przedsięwzięcia
Duże zainteresowanie Chińczyków polską
żywnością
Rosnące zainteresowanie Chińczyków podróżami zagranicznymi,
w tym podróżami
do Polski
Wzrost zamożności społeczeństwa
chińskiego

Utworzenie polskich restauracji
w wybranych lokalizacjach w Chinach

Czynniki
utrudniające

Duże zainteresowanie Chińczyków polską
żywnością

Odmienność
tradycyjnego
jadłospisu
chińskiego
Koszty
przedsięwzięcia
Brak bezpośredniego połączenia
lotniczego Polski
z Chinami
Wysokie koszty
podróży do Polski
Koszty
przedsięwzięcia
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Tabela 1.
Postulaty dotyczące działań promocyjnych Polski w Chinach... (cd.)

Postulaty dotyczące działań
promocyjnych Polski w Chinach

Zorganizowanie biura reprezentacyjnego PAIIZ w Szanghaju w celu promowania współpracy inwestycyjnej Polski i Chin

Utworzenie Instytutu Chopina promującego polską kulturę w Chinach (Fryderyk Chopina jest bardzo rozpoznawalny
w Chinach)

Utworzenie Polskiego Inkubatora
Naukow-Technologicznego oraz
Polskiego Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości

Akcentowanie przyjaźni polsko-chińskiej oraz elementów wspólnych łączących Polskę i Chiny przy podejmowaniu działań promocyjnych

Prezentowanie Polski jako kraju nowoczesnego i przywiązanego do polskiej
tradycji i kultury

Rozbudowa sieci Wydziałów Promocji
Handlu i Inwestycji w Chinach

Czynniki sprzyjające
Dobry klimat wokół
inicjatywy utworzenia
biura po sukcesie Polski
na EXPO
w Szanghaju
Wzrost inwestycji
zagranicznych dokonywanych przez chińskie
przedsiębiorstwa
Duże zainteresowanie
Chińczyków kulturą,
a także nauką języków
obcych
Istnienie w Polsce chińskich Instytutów Konfucjusza

Wzrost zainteresowania
polskich przedsiębiorców rynkiem chińskim

Kojarzenie przez
Chińczyków Polski
jako kraju przyjaznego,
Polaków jako przyjaciół,
a także przywiązanie
Chińczyków do tradycji
i kultury
Przywiązanie Chińczyków do tradycji, kultury
i historii
Zainteresowanie Chińczyków polską kulturą,
zwyczajami i historią
Istotna rola jaką WPHI
odgrywają dla promocji
Polski w Chinach
Wzrost znaczenia Chin
na świecie

Czynniki
utrudniające
Koszty przedsięwzięcia
Stosunkowo duży
nakład czasu i pracy
przy braku pewności co do znalezienia inwestora

Duże koszty przedsięwzięcia
Znaczny nakład
organizacyjny
Konieczność właściwego zaplanowania budżetu tych
przedsięwzięć
Niedostateczne
skoncentrowanie
się na tym etapie na
naborze polskich
przedsiębiorstw do
tworzonych w Chinach inkubatorów

Ewentualność nadmiernego skoncentrowania się
na nowoczesnych
trendach

Koszty
przedsięwzięcia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz przewodnika obserwacyjnego
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Na podstawie obserwacji oraz wyników badań określa się postulaty
dotyczące promocji Polski w Chinach. W tabeli 1 przedstawiono 17 postulatów oraz wymieniono czynniki sprzyjające ich wdrożenia i utrudniające je.
Wzrastająca rola ChRL we współczesnym świecie sprzyja możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy Polską a Chinami. Pojawiają się szanse na realizacje szeregu przedsięwzięć, które posłużą zacieśnieniu kontaktów gospodarczych i współpracy między Polską i Chinami.
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Summary

Shanghai World EXPO 2010 was the largest event of its kind in the
history. During the 184 days of exhibition more than 50 countries presented their culture, history and achievements. The huge event was visited by 73 million people. After the World Exhibition Shanghai will increase its role as one
of the fastest developing cities in the world . The results of a survey conducted in the
Polish National Pavilion at the EXPO show that the young and good educated Chinese
society living in cities like Shanghai will set the directions for Chinas future development. Effective promotion of Poland in China is crucial for the further development
of cooperation.
translated by tomasz copp
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WpŁyW pArKÓW przemysŁoWych i TechnoLogicznych
W szAnghAjU nA rozWÓj regionU orAz perspeKTyWy
UTWorzeniA poLsKiego inKUbATorA nAUKoWo-TechnoLogicznego i poLsKiego AKAdemicKiego
inKUbATorA przedsiębiorczości W chinAch

Wprowadzenie
W niniejszym opracowaniu dokonuje się określenia wpływu, jaki wywierają parki przemysłowe i technologiczne w Szanghaju na rozwój regionu.
Dokonuje się nadto uporządkowania i systematycznego pogrupowania parków
przemysłowych i technologicznych w Szanghaju, biorąc pod uwagę ich cele
oraz oddziaływanie na rozwój regionu. Generalnie parki przemysłowe i technologiczne w Chinach tworzone są według najnowszych rozwiązań stosowanych
na świecie. Ich funkcjonowanie uwzględnia jednak wieloletni rozwój lokalnych
wzorców stosowanych w ChRL. W ostatnim czasie obserwuje się w Chinach
znaczne zmiany w funkcjonowaniu tych instytucji. Dynamiczny rozwój tych
ośrodków, jak i aktualnie precyzowane plany rządu ChRL pozwalają stwierdzić, że parki przemysłowe i technologiczne posłużą w najbliższych latach jako
nośnik gospodarczego i technologicznego rozwoju kraju. Współpraca polskich
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i chińskich parków i inkubatorów technologicznych jest obecnie bardzo perspektywicznym kierunkiem dla zacieśniania kontaktów między Polską a Chinami.
Dla przykładu, podczas Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju w polskim pawilonie narodowym podpisano listy intencyjne o utworzeniu pierwszego Polskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Chinach, który ma
zgodnie z planem powstać w Szanghaju. Inną inicjatywą jest podpisanie w grudniu 2010 roku listu intencyjnego w sprawie powstania pierwszego Polskiego
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Chinach oraz pierwszego
Chińskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polsce.

1.

Wpływ parków przemysłowych i technologicznych w szanghaju na
rozwój regionu

Park przemysłowy w Polsce definiuje się jako zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach1, 2. Parki przemysłowe
funkcjonujące w Szanghaju można zdefiniować jako zespół wyodrębnionych
nieruchomości wraz z przynależną im infrastrukturą, przeznaczony przez władze miasta na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w którym inwestorzy
mają zapewnione preferencyjne warunki. Celem parków przemysłowych działających w Szanghaju jest rozwój regionu, wyrażający się poprzez przyciąganie
inwestorów do parku, tworzenie miejsc pracy, restrukturyzację obszarów przemysłowych i struktury zatrudnienia, a także rozwój tkanki miejskiej. W praktyce coraz częściej w ramach tradycyjnych parków przemysłowych funkcjonujących w Szanghaju spotykamy się z próbami kształtowania mechanizmów
innowacyjnych, będących próbą ewolucji w kierunku parku technologicznego.
W tym kontekście można użyć określenia „park przemysłowo-technologiczny”.
Przykładem jest Zizhu High and New Technical Industrial Park działający
w Szanghaju, gdzie z jednej strony zakłada się restrukturyzację obszaru przemysłowego, a z drugiej priorytety dotyczą rozwoju nowoczesnych technologii.
Najbardziej organizacyjnie i koncepcyjnie rozwiniętym typem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości są parki technologiczne. Za pierwszy park technoBenchmarking parków technologicznych w Polsce, wyniki badań, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 9.
2
K.B. Matusiak, ośrodki innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport 2007,
Poznań 2007, s. 427-433.
1
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logiczny przyjmuje się Bohanson Research Park w Menlo Park (USA) utworzony w 1948 roku. Właściwą, światową karierę omawianych inicjatyw rozpoczął powołany w 1951 r. Stanford Research Park przy Uniwersytecie Stanforda,
który z czasem rozrósł się w Dolinę Krzemową. Obecnie działa na świecie ponad 800 tego typu ośrodków. Koncepcja parku technologicznego przyjęła się z powodzeniem w takich państwach, jak USA, Chiny, oraz w większości krajów europejskich3. Zadaniem parku technologicznego jest wpływanie
na powstawanie i rozwój procesów technologicznych, w tym na transfer technologii4. Parki technologiczne powstają zazwyczaj wokół instytucji naukowo-badawczych5 bądź uniwersytetów6. Samo pojęcie park technologiczny posiada
systematyzujące znaczenie względem przedsięwzięć lokalizacyjnych spotykanych pod nazwami parki: naukowe, badawcze, naukowo-badawcze, naukowotechnologiczne, przemysłowo-technologiczne, technopole itp.7 Celem, który
przyświeca omawianym inicjatywom, jest optymalizacja warunków transferu
i komercjalizacji technologii, rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwoju
i urynkowienia nowych produktów.8 Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków
Naukowych (IASP) przyjęło w listopadzie 2002 roku następującą definicję, zaakceptowaną przez Światowy Szczyt Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości
i Parków Technologicznych. Zgodnie z tą definicją park technologiczny jest to
„organizacja zarządzana przez wykwalifikowanych specjalistów, której celem
jest podniesienie dobrobytu społeczności, w której działa, poprzez promowanie
kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności własnych przedsiębiorstw i instytucji opartych na wiedzy. Wspierane jest tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
innowacyjnych poprzez inkubację oraz tworzenie przedsięwzięć typu spin-off.
Park dysponuje także innymi usługami o wartości dodanej, gruntami oraz wysokiej jakości powierzchnią wynajmu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”9.
M. Mitsch, Marketing in der kommunalen wirtschaftsentwicklungsplanung am Beispiel
von Gruendern und Beratern, Trier 2000, s. 87.
4
R. Sternberg, technologie- und Gruenderzentren als instrument kommunaler
wirtschaftsfoerderung. Bewertung auf der Grundlage von Erhebung In 31 Zentren Und 117
Unternehmen, Dortmund 1988, s. 87.
5
M. McAdam, R. McAdam, high tech start-ups in university science Park inkubator:
the relationship between the start-up’s lifecycle progression and use of the incunbator’s resources, „Technovation” 2008, vol. 28, iss. 5, s. 277.
6
high-tech incubator breaks ground at Kettering university, „Building Design and
Construction”, January 2009, s. 13.
7
international association of science Parks, Spain 2002.
8
A. Buś-Bidas, instytucjonalne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 12(707), s. 54.
9
official definition of science Park, IASP, Spain 2002.
3
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Należy podkreślić, że nie ma jednego uniwersalnego modelu ani szablonu organizacyjnego gwarantującego sukces. Każda z inicjatyw musi mieć indywidualny charakter, wynikający z regionalnych uwarunkowań i dostępnych czynników wzrostu, oraz odzwierciedlać specyfikę lokalnego środowiska naukowego i gospodarczego oraz tradycje przemysłowe i kulturowe. Taki indywidualny charakter posiadają również parki technologiczne w Szanghaju. Wśród
celów parków technologicznych działających w Szanghaju można wyróżnić między innymi: rozwój innowacyjności regionu, rozwój innowacyjnych
więzi, restrukturyzację zatrudnienia, transfer technologii, promocję Szanghaju
jako nowoczesnego miasta wysokich technologii, wzrost dobrobytu społeczności. Aktualnie w Chinach wprowadzono system oceny parków przemysłowych
i technologicznych. Zgodnie z tym systemem parki otrzymują oceny od AAA do
C. Najwyżej notowanym parkiem jest Zhangjiang Hi-Tec Park, funkcjonujący
w Szanghaju. W ocenie parków pod uwagę bierze się pięć kategorii:
– makroekonomiczne wyniki regionu, w którym działa park,
– stopień rozwoju parku,
– koszty inwestycji oraz koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
– poziom dostępności wykwalifikowanej siły roboczej,
– jakość zarządzania i administracji parkiem.
W ocenie parków bierze się pod uwagę uwarunkowania regionu, w którym dany park funkcjonuje. Termin region jest używany powszechnie, praktycznie we wszystkich językach i krajach, w trzech różnych, lecz wzajemnie
powiązanych znaczeniach, odpowiadających trzem różnym pojęciom części obszaru. Rozróżnia się mianowicie: region jako narzędzie badań, region
jako przedmiot badań, region jako narzędzie działania. Desygnatami regionu
w pierwszym znaczeniu są np. regiony statystyczne, tj. części obszaru, dla
których prowadzi się dane statystyczne. Gdy mówimy o regionach statystycznych, mamy na myśli regiony jako narzędzie badań przeprowadzonych
w celach poznawczych. Wyróżnia się wreszcie część obszaru po to, by organizować w jego ramach działalność społeczno-gospodarczą w przestrzeni
i zarządzać nią. Przykładem mogą być regiony polityczno-administracyjne lub regiony planowania. Są to jednostki terytorialne rozumiane jako
narzędzia działania. Między tymi trzema sposobami rozumienia terminu
region istnieją współzależności. Tak więc regiony statystyczne, tj. regiony
będące narzędziami badań, służą do identyfikowania substancji społeczno-gospodarczej w jej charakterystycznych podziałach przestrzennych, a więc
regionów jako przedmiotu poznania. Regiony to także systemy wzajem-
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nie powiązanych sieci różnorodnych procesów ludzkiej aktywności, które
są organizowane dla różnych celów działalności ludzi10. Jakkolwiek zdefiniujemy region, powtórzą się zawsze elementy, które pozwolą nam stworzyć uogólnioną definicję tego pojęcia. Regionem możemy więc nazwać
obszar wyodrębniony pod względem pewnych charakterystycznych cech,
czy to przyrodniczych, czy też społeczno-ekonomicznych, stanowiący
swego rodzaju autonomię rządzącą się własnymi zasadami, ale będącą częścią większej jednostki terytorialnej. Rozwój regionalny z kolei definiowany jest jako trwały wzrost trzech elementów: potencjału gospodarczego
regionów, ich siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców. Główne części składowe rozwoju regionalnego, jak wskazują niektórzy autorzy, to: wzrost gospodarczy i zatrudnienie, wzrost dobrobytu
i jakości życia, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionów, procesy innowacyjne i dywersyfikacja struktury gospodarczej regionów, ekorozwój
i polepszanie życia w regionach, rozwój usług społecznych, zwłaszcza usług
społecznych wyższego rzędu i kapitału ludzkiego, oraz wzbogacenie tożsamości i procesy integracji regionalnej11.
Mając na uwadze powyższe rozważania teoretyczne, analizie poddano
wpływ parków technologicznych i parków przemysłowych funkcjonujących
w Szanghaju na rozwój regionu. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród kadry zarządzającej parkami przemysłowymi i parkami technologicznymi w Szanghaju. Badania przeprowadzono w okresie od października 2010 roku do stycznia 2011. W badaniach ankietowych uczestniczyło
24 menedżerów, pracujących w parkach przemysłowych i technologicznych
z Szanghaju. Ankieta zawierała pytania dotyczące 10 czynników mających
wpływ na rozwój regionu. Menedżerowie oceniali każdy czynnik w skali od
1 do 5. Przy czym 1 oznaczało brak wpływu parku na dany czynnik, natomiast 5 oznaczało bardzo duży wpływ parku na czynnik. Ocenie poddano
wpływ na rozwój regionu oddzielnie parków przemysłowych i parków technologicznych funkcjonujących w Szanghaju. W tabeli 1 przedstawia się uzyskane wyniki.

J. Stachowicz, M. Bojar, A. Sworowska, Budowa tożsamości regionu – nowy paradygmat zarządzania strategicznego [w:] E. Bojar, J. Stachowicza (red.), Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej. sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem
wiedzy, Lublin 2008, s. 269.
11
A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe,
Oficyna Wydawnicza Branta 2009, s. 21-23.
10
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Tabela 1.
Wpływ parków przemysłowych i parków technologicznych
w Szanghaju na rozwój regionu
Ocena wpływu parku
przemysłowego
(od 1 – brak wpływu do 5
– bardzo duży wpływ)

Ocena wpływu parku
technologicznego
(od 1 – brak wpływu do 5
– bardzo duży wpływ)

Wzrost gospodarczy regionu

3,8

2,6

Wzrost zatrudnienia
w regionie

3,6

1,6

Wzrost dobrobytu i jakości
życia w regionie

3,9

2,6

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionów

4,6

4,3

Generowanie procesów innowacyjnych

3,8

4,7

Dywersyfikacja struktury
gospodarczej regionu

3,8

4,2

Ekologiczny rozwój regionu

3,1

3,4

Rozwój usług społecznych

4,2

4,3

Rozwój kapitału ludzkiego
w regionie

4,1

4,3

Wzbogacenie tożsamości
i procesy integracji regionalnej

3,7

4,1

Czynnik

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jak przedstawiono to w tabeli 1, analizie poddaje się wpływ parków przemysłowych i parków technologicznych funkcjonujących w Szanghaju na rozwój regionu, biorąc pod uwagę przede wszystkim te elementy rozwoju regionalnego, na które mogą one potencjalnie oddziaływać. Informacją na temat
rozwoju regionu oraz przedsiębiorstw w nim działających jest fakt powstawania coraz większej liczby nowych przedsiębiorstw. Wpływ parków przemysłowych, jak i technologicznych na decyzję przedsiębiorców dotyczącą zakładania
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nowych firm jest, jak pokazują badania, jedynie nieznaczny. Jedną z informacji
o kondycji przedsiębiorstw w danym regionie jest wskaźnik ich przeżywalności. Należałoby w związku z tym określić, jaki wpływ na ten wskaźnik ma ich
pobyt w parkach przemysłowych i technologicznych. Dostępne dane wskazują,
że wskaźnik przeżywalności jest zdecydowanie wyższy wśród przedsiębiorstw
działających w parkach aniżeli tych funkcjonujących poza nimi. W Chinach
wskaźnik ten jest 10-krotnie wyższy wśród firm działających w parkach
w stosunku do pozostałych12. Pod uwagę należy jednak wziąć fakt selekcji
przedsiębiorstw do parków przemysłowych i technologicznych. Zazwyczaj
do ośrodków tych dostają się przedsiębiorstwa zamożne i silne. Elementem
świadczącym o rozwoju regionu oraz przedsiębiorstw w nim działających są
informacje na temat wzrostu liczby przedsiębiorstw, mającego przełożenie na
zmiany ilościowe w firmach oraz wzrostu w nich zatrudnienia. Należałoby
zatem określić wpływ parków przemysłowych i parków technologicznych na
wzrost działających w nim przedsiębiorstw oraz wzrost w nich zatrudnienia.
Jak wskazują wyniki badań, roczny wzrost liczby przedsiębiorstw w tego typu
ośrodkach określa się od 20% do 40%13, 14. W celu określenia wpływu parków
przemysłowych i technologicznych na wzrost zatrudnienia w całym regionie,
ważne jest by dodatkowo wziąć pod uwagę ogólną liczbę zatrudnionych osób
w przedsiębiorstwach, działających w tych ośrodkach w stosunku do ogólnej
liczby zatrudnionych w całym regionie. Dla przykładu, wszystkich zatrudnionych w Szanghaju w roku 2007 było 9 090 80015. Biorąc pod uwagę dane przedstawione w tabeli 3, wskazuje się, że w parkach przemysłowych w Szanghaju
zatrudnionych było ponad 7% ogółu zatrudnionych w tym mieście. Natomiast
w parkach technologicznych w Szanghaju zatrudnionych było około 1,4%
wszystkich zatrudnionych w tym mieście. Wyniki te wskazują na istnienie
wpływu parków przemysłowych działających w Szanghaju na zatrudnienie
w regionie. Kolejnym aspektem wpływającym na rozwój regionu, który bierze
się pod uwagę, jest wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Na
rozwój regionu wpływają prócz zmian ilościowych także zmiany jakościowe

Lin Yun, the fact and outlook of chinese incubators, Torch Center, MOST, October 2009.
H. Behrendt, wirkungsanalyse von technologie- und Gruenderzentren in westdeutschland,
Heidelberg 1996, s. 144.
14
C. Tamasy, technologie- und Gruendezentren in ostdeutschland – eine regionalwirtschaftliche analyse, Muenster 1996, s. 129.
15
shanghai statistical yearbook 2008, China Statistics Press, Shanghai 2008, s. 45.
12
13
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kapitału ludzkiego16. Biorąc pod uwagę powyższe dane, jak i charakter wykonywanej pracy w przedsiębiorstwach działających w parkach, można stwierdzić, że zarówno parki przemysłowe, jak i parki technologiczne mają wpływ
na jakościowe aspekty zatrudnienia, oddziałując na strukturę zatrudnienia
i rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Innym zagadnieniem mającym wpływ
na rozwój regionu jest wzrost jego innowacyjności. Stwierdza się, że zarówno
parki przemysłowe, jak i parki technologiczne mają wpływ na innowacyjność
regionu, przy czym parki technologiczne oddziałują na liczbę innowacyjnych
powiązań w regionie w większym stopniu. Tezę potwierdzają wyniki badań
ankietowych przedstawione w tabeli 1. Innymi elementami wpływającymi na
rozwój regionu są: dywersyfikacja i modernizacja jego struktury gospodarczej,
które mają na celu jego restrukturyzację17. Pierwsze wskazania na zrealizowanie tego celu zauważa się w strukturze przedsiębiorstw działających w parkach przemysłowych i technologicznych w Szanghaju. Struktura ta wskazuje
na wyższą innowacyjność przedsiębiorstw w parkach aniżeli firm działających
poza nimi. Stwierdza się, że przedsiębiorstwa działające w parkach technologicznych w Szanghaju cechuje wyższa innowacyjność aniżeli tych działających w parkach przemysłowych. Tezę tę potwierdzają wyniki badań przedstawione w tabeli 2. Innym elementem wpływającym na rozwój regionu jest
wzrost przychodów komunalnych. Przedsiębiorstwa działające w parkach
płacą podatki np. VAT oraz podatek od nieruchomości. Zatrudnieni pracownicy w firmach działających w parkach przemysłowych i technologicznych
płacą także podatki, np. te związane z wynagrodzeniem. Z punktu widzenia
liczby przedsiębiorstw w parkach przemysłowych mają one wpływ na wzrost
dochodów regionu. Znacznie mniejszy wpływ na region w tym zakresie posiadają parki technologiczne w Szanghaju. Jest to spowodowane mniejszą ich
liczbą, a co za tym idzie mniejszą liczbą przedsiębiorstw w nich działających.
Podsumowując powyższe rozważania, a także biorąc pod uwagę uzyskane wyniki z ankiet, stwierdza się, że zarówno parki przemysłowe, jak
i parki technologiczne funkcjonujące w Szanghaju pozytywnie wpływają na
rozwój regionu. Ze względu na liczbę parków przemysłowych w Szanghaju
stwierdza się, że wpływają one na rozwój regionu w większym stopniu aniżeli
funkcjonujące tu parki technologiczne.
D. Campbell, A. Parisotto, A. Verma, A. Lateef, regionalization and labour market interdependence in east and south east asia, MacMillan Press Ltd. 1997, s. 7-8.
17
M. Beeson, contemporary southeast asia. regional dynamics, national differences,
Palgrav Macmillan 2004, s. 73.
16
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Tworzenie oraz rozwój parków przemysłowych i technologicznych
w szanghaju

Szanghaj to największe miasto w ChRL. Jedynie Chongqing, jako miasto
wydzielone, ma większą populację, przy czym usytuowane jest ono na znacznie rozleglejszym obszarze. Szanghaj jest największym chińskim ośrodkiem
gospodarczym, finansowym i komunikacyjnym. Zgodnie z planem chińskiego
rządu miasto to do roku 2020 zdetronizuje Hongkong, który jest chińskim centrum finansowym. W ciągu ostatnich 30 lat wielkość PKB Szanghaju powiększyła się 50-krotnie. W strukturze gospodarczej miasta zaczyna dominować
sektor usług, który wytwarza ponad 50% wartości produktu brutto. Przemysł
opiera się na pięciu wiodących filarach, tj. branży elektrycznej i elektronicznej, motoryzacji, petrochemii oraz przemyśle stalowniczym i maszynowym.
Płaca minimalna w Szanghaju wzrosła w 2010 roku do kwoty 1120 RMB18.
Wraz z postępującym wzrostem kosztów pracy w Szanghaju rozwijają się
branże o sporym udziale zaawansowanych technologii, takie jak biotechnologia czy przemysł farmaceutyczny. Bardzo dynamicznie rozwijający się rynek
konsumpcyjny przyciąga wielu dostawców dóbr i usług. Głównymi inwestorami w Szanghaju są przedsiębiorcy z Hongkongu, Japonii, Niemiec, USA
i Tajwanu. Począwszy od roku 1990, rząd chiński podejmuje starania zmierzające do wzmocnienia roli Szanghaju na świecie, zachęcając inwestorów zagranicznych, w szczególności z obszarów nowych technologii, do inwestowania
w parkach przemysłowych i technologicznych19.
Po roku 1949 procesy urbanizacyjne w Chinach przebiegały według
modelu zaczerpniętego ze Związku Radzieckiego, zgodnie z którym niektóre
strefy miejskie zmieniano na centra produkcyjne. Priorytetem był rozwój przemysłu ciężkiego. W pierwszym planie 5-letnim doprowadziło to do powstania
w Szanghaju kilku dzielnic przemysłowych, umiejscowionych na peryferiach
miasta. Wraz z rozwojem tych dzielnic powstało kolejnych siedem satelickich
okręgów miejskich wokół centrum. Każdy z nich miał specjalne ukierunkowania gospodarcze. W ten sposób zaczęły formować się strefy przemysłowe.
Strefa Caohejing koncentrowała się na elektronice i miernictwie naukowym.
Jiading na badaniach naukowych i przemyśle tekstyliów. W Minhang, z kolei,
Chinafinancialdaily.com z dnia 10.10.2010.
C. Tan, C. Chong, K. Tan, shanghai’s economc and trade zones [w:] T.T. Meng, L.A.
Meng, J.J. Wiliams, C. Yong, Y. Shi, Business opportunities in the chang Jiang river delta,
China, Nanyang Technological University Singapore 1996 s. 73-90.
18
19
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rozwijał się przemysł ciężki, maszynowy i inżynieryjny. W strefie Wusong
produkowano stal i żelazo. W Wujing rozwijał się przemysł chemiczny i produkcja materiałów budowlanych. A w Jinshan koncentrowano się na przemyśle petrochemicznym20.
W latach 90. XX wieku nastąpił znaczny rozwój całego wschodniego wybrzeża ChRL, z coraz bardziej charakterystyczną, wiodącą rolą
Szanghaju. Przejmowano wzorce zachodnie, integrując je jednak w wersji odpowiadającej chińskim uwarunkowaniom. Przykładem jest powstanie
i rozwój Szanghajskiej dzielnicy Pudong21. To tu obecnie mieście się najwięcej najwyższych drapaczy chmur na świecie. Wraz z rozwojem gospodarki
i infrastruktury wprowadzano liczne rozwiązania w dziedzinie gospodarki,
w tym ulgi podatkowe22. Obecnie, także ze względu na światowe trendy,
w ChRL powstaje coraz więcej parków przemysłowych i technologicznych.
Koncentrują się one na wyspecjalizowanych branżach, najczęściej w obszarze nowych technologii. Parki przemysłowe i technologiczne w Szanghaju
oferują wszelką infrastrukturę potrzebną ludziom do efektywnej pracy i życia.
Posiadają one w swoim obrębie strefy mieszkalne, centra handlowe, szkoły
i uniwersytety, tereny rekreacyjne, a także liczne instytucje. Funkcjonują
w nich tak zwane okienka one-stop-shop, w których przedsiębiorca może
założyć firmę, opłacić podatki oraz dokonać bieżących opłat. W nowoczesnych parkach technologicznych tworzą się innowacyjne klastry.
W tabeli 2 prezentuje się zestawianie największych parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju.
Funkcjonowanie znacznej liczby parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju oraz specyficznych regionalnych uwarunkowań wymaga
bardziej szczegółowego ich rozróżnienia. Z tego powodu przeprowadzono
badania ankietowe, wśród menedżerów parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju. Ankieta zawiera pytania dotyczące czynników charakterystycznych dla parków przemysłowych i technologicznych, takich jak:
branża w jakiej działają przedsiębiorstwa w parku, zasięg parku, orientacja
technologiczna przedsiębiorstw działających w parkach, cechy charakterystyczne parków, kierunki rozwoju parków oraz problemy do rozwiązania.
K. Fung, Z. Yan, Y. Ning, shanghai: china’s world city [w:] Y. Yeung and X. Xu, China
coast cities: catalyst for Modernization, University of Hawaii Press, Honolulu 1992, s. 124.
21
K. Olds, Globalization and urban change: capital, culture, and Pacific rim MegaProjects, Oxford Universities Press, Oxford 2001.
22
C. Fan, of Belts and ladders: state Policy and uneven regional development in Postmao China, Annals of the Association of American Geographers 1995, vol. 85, s. 421-449.
20
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Tabela 2.
Parki przemysłowe i technologiczne w Szanghaju z uwzględnieniem liczby przedsiębiorstw w nich działających oraz występującego w nich zatrudnienia
Parki przemysłowe i technologiczne

Liczba
przedsiębiorstw

Zatrudnienie
w przedsiębiorstwach
na terenie parku

parki technologiczne w szanghaju
Zhangjiang Hi-Tec Park

97

47 500

Caohejing Hi-Tec Park

171

47 200

Minhang Hi-Tec Park

82

36 500

parki przemysłowo-technologiczne w szanghaju
Zizhu High and New Technical Industrial Park

2

500

parki przemysłowe w szanghaju
Baoshan Industrial Park

151

27 300

Yueyang Industrial Park

108

18 400

Pudong Konggang Industrial Park

144

20 800

Jiading Industrial Park

549

118 000

Jiading Automobile Industrial Park

316

71 500

Xinzhuang Industrial Park

342

730

Qingpu Industrial Park

379

81 800

Songjiang Industrial Park

627

165 000

Jinshan Industrial Park

110

18 900

Fengjing Industrial Park

105

16 300

Shibei Industrial Park

35

6 500

Congming Industrial Park

20

4 300

Xinghuo Industrial Park

26

7 900

179

48 600

Chemical Industrial Park

18

3 700

Xinyang Industrial Park

16

2 900

Pudong Heqing Industrial Park

70

11 100

Nanhui Industrial Park

75

11 100

Fengxian Industrial Park

48

7 400

Pudong Kangqiao Industrial Park

Źródło: opracowanie własne na podstawie: shanghai statistical yearbook
2008..., dz. cyt., s. 268-277
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W tabeli 3 przedstawia się kryteria wyróżniające parki przemysłowe
i parki technologiczne funkcjonujące w Szanghaju.
Tabela 3.
Kryteria wyróżniające parki przemysłowe i parki technologicznych
funkcjonujące w Szanghaju
Kryterium

Parki przemysłowe

Parki technologiczne

Średnia liczba przedsiębiorstw
Średnie zatrudnienie
w parkach
Łączne zatrudnienie
w parkach

117

175

33 880

43 733

643 730

131 200

Przeważające branże przedsiębiorstw działających w parku Produkcja

Produkcja artykułów innowacyjnych, nowe technologie

Zasięg parku

Regionalny, częściowo krajowy i międzynarodowy

Regionalny, częściowo krajowy i międzynarodowy

Orientacja technologiczna
przedsiębiorstw oraz parku

Zarówno słaba jak i silna
orientacja technologiczna

Cechy charakterystyczne
parku

Duży obszar parku, infrastruktura mieszkalno-wypoczynkowa w ramach parku

Silna orientacja technologiczna
Duży obszar parku, nowoczesna infrastruktura organizacyjno-przestrzenno-techniczna, infrastruktura mieszkalno-wypoczynkowa

Kierunki rozwoju parków
w przyszłości

Wzrost obszaru parków przemysłowych, wzrost liczby
przedsiębiorstw, specjalizacja parków

Specjalizacja parków, rozwój innowacyjnych klastrów, zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi, tworzenie parków
poprzez instytuty naukowe

Problemy do rozwiązania

Brak terenów pod dalszy rozwój parków, Konsekwencje
światowego kryzysu gospodarczego, wzrost kosztów
pracy w Szanghaju

Problematyka związana
z własnością intelektualną
Konieczność kształcenia
kadry menadżerskiej innowacyjnych przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz na podstawie shanghai statistical yearbook 2008..., dz. cyt., s. 268-277

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, w typowym parku
przemysłowym działającym w Szanghaju lokują się przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w obrębie produkcji. W parku tym znajdują swoje
miejsce zarówno przedsiębiorstwa niedziałające w obszarze technologii, jak
i te zaawansowane technologicznie. Park przemysłowy ma zasięg regionalny
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i częściowo krajowy oraz międzynarodowy. Park technologiczny ukierunkowany jest na innowacje i nowe technologie. W ramach parków technologicznych tworzą się innowacyjne klastry. Następuje zacieśnienie współpracy
z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi.
Rozwój parków przemysłowych i technologicznych w Chinach stanowi
potwierdzenie wagi, jaką przywiązuje się tu do rozwoju nowych technologii i przedsiębiorczości. Są to instytucje, z których Chińczycy są szczególnie dumni. Zaczyna dominować branżowy, specjalistyczny profil parków. Dla
przykładu, w jednym z największych parków technologicznych w Szanghaju,
Zhanjiang Hi-Tech Park, powstałym w 1992 roku, dominuje przemysł IT, biotechnologie i rozwój oprogramowania. W roku 2008 w parku tym działało 171
przedsiębiorstw, w tym 57 przedsiębiorstw ze 100-proc. udziałem kapitału
zagranicznego. Cztery z nich to duże przedsiębiorstwa, 24 to średnie firmy
i 128 małych podmiotów gospodarczych. Dostrzega się duży stopień internacjonalizacji parków. Zgodnie z wytycznymi rozwoju w Szanghaju prężnie
rozwijają się branże: samochodowa, telekomunikacyjna, chemiczna, metalurgiczna, biofarmaceutyczna oraz dziedziny nowych technologii23. Wynikiem
tego ukierunkowania są aktualnie prężnie działające parki technologiczne działające w tych obszarach. Podczas konferencji zorganizowanej przez Komisję
ds. Handlu w Szanghaju w 2010 roku (shanghai Municipal commision of
commerce) zaprezentowano aktualne wyniki i perspektywy dotyczące handlu i inwestycji w prowincji Szanghaj. Zaznaczono kilkukrotnie jako priorytet innowacyjny rozwój ekonomiczny Szanghaju i podkreślano istotę rozwoju ekonomii poprzez innowacje. Wskazano konieczność dalszej optymalizacji struktury BIZ. Zakontraktowana wartość BIZ wyniosła 13,3 mld dol.
Wskazano na istnienie i rozwój w Szanghaju dużej liczby innowacyjnych klastrów. Podkreślano, że nadal priorytetowo postrzegane będzie nawiązywanie
kooperacji i aliansów przedsiębiorstw. Innym z priorytetów jest transfer technologii24. Podkreślano także, że istotne jest inkubowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zaznaczano konieczność działania coraz większej liczby chińskich
podmiotów gospodarczych w skali globalnej (Go Global strategy). Jako priorytet na przyszłość określono dalszy prężny rozwój parków przemysłowych
Ning Y., Globalization and the sustainable development of shanghai [w:] F.C. Lo,
P.J. Marcotulio, Globlization and the sustainability of cities in the asia Pacific region, United
Nations Press, Tokyo 2002.
24
Cai Wenqin, the status Quo and development tendency of chinese technology
Market, eXPo technology and international technology transfer – common development
opportunity, 2010 International Technology Transfer Conference, Shanghai 2010.
23
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i technologicznych w Szanghaju. Preferowany jest rozwój branż wysokich
technologii, w szczególności: biofarmacji, odnawialnych źródeł energii, IT.
Sytuacja ta i plany mają bezpośrednie przełożenie na dalszy rozwój parków.
Planuje się, aby do roku 2020 Chiny wyprzedziły przodujące do tej pory Stany
Zjednoczone pod względem liczby parków przemysłowych i technologicznych w skali kraju.

3.

perspektywy utworzenia pierwszego inkubatora naukowo-technologicznego oraz pierwszego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w chinach

Ze względu na bardzo dobrze zorganizowaną infrastrukturę organizacyjno-techniczną parki w Szanghaju i okolicznych prowincjach są atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Atrakcyjną ofertą, przeznaczoną
dla przedsiębiorstw z sektora MSP, może być lokalizacja przedsiębiorstwa
w ramach działających na obszarze parków inkubatorów technologicznych.
W instytucjach tych przedsiębiorstwa zagraniczne mogą liczyć na atrakcyjne warunki lokalowe i rozbudowaną sieć usług doradczych, co jest niezwykle ważne w początkowym etapie działania podmiotu gospodarczego
i znacznie ułatwia efektywne wejście na zagraniczny rynek. Za pośrednictwem inkubatorów technologicznych możliwe jest także nawiązanie współpracy technologicznej lub nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi
w ramach klastrów. Właśnie z tego względu, poprzez starania wielu instytucji, w tym Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego
RP w Szanghaju, doprowadzono do podpisania listów intencyjnych w sprawie powstania pierwszego Polskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego
w Chinach. W dniu 3 czerwca 2010 roku w polskim pawilonie na Światowej
Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju miały miejsce obrady tzw. okrągłego stołu
parków i inkubatorów technologicznych z Polski i Chin. Ze strony polskiej
obecni byli między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
przedstawiciele Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych
i Parków Technologicznych oraz współorganizujący to wydarzenie przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP
w Szanghaju, pracownicy pawilonu polskiego EXPO, a także zarządy wybranych największych chińskich parków i inkubatorów technologicznych, między innymi z miast: Szanghaj, Suzhou i Wuxi. Podczas spotkania podpi-
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sano list intencyjny o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Krajowego
Forum Parków a Shanghai Technology Innovation Center. Podpisanie listu
intencyjnego otwiera praktyczne możliwości współpracy z chińskimi parkami przemysłowymi i technologicznymi. Istotą listu jest intencja utworzenia pierwszego Polskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego
w Chinach. Określono w nim także szereg obszarów współpracy w zakresie inwestycji dotyczących m.in. wymiany informacji i poszukiwaniu partnerów do współpracy, a także promocji i nauki poprzez angażowanie się
we wspólne projekty badawcze i technologiczne. Prezes Stowarzyszenia
Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych podpisał listy intencyjne o współpracy z wicedyrektorem Shanghai Technology
Innovation Center panem Zhu Zheng Hong oraz z zastępcą dyrektora
Shanghai Chemical Industry Parku panem Zhang Ming Fang. Z kolei w dniu
4 czerwca w siedzibie Shanghai Chemical Industry Park nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy gospodarzem spotkania Shanghai Chemical
Industry Parkiem, największym parkiem petrochemicznym w Chinach,
a Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym – spółką grupy kapitałowej Orlen i miasta Płocka. Wymienione działania odniosły pozytywny skutek
promocji Polski i polskiego biznesu. Inną inicjatywą, podjętą w grudniu 2010
roku, jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Shanghai
University Science and Technology Park a Stowarzyszeniem Inkubatorów
Akademickich „Polska Przedsiębiorcza”. Istotą porozumienia, podjętego za pośrednictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu
Generalnego RP w Szanghaju, jest intencja utworzenia pierwszego Polskiego
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Chinach oraz pierwszego
Chińskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polsce.
Dalsze perspektywy działań obejmują urealnienie zapisanej w listach
intencji o utworzeniu pierwszego Polskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Chinach. Należy zatem dokonać naboru przedsiębiorstw, chętnych do inkubatora technologicznego w Chinach. Biorąc pod
uwagę szereg misji gospodarczych do Szanghaju w roku 2010 oraz rosnące
zainteresowanie rynkiem chińskim, nie powinno być problemów ze znalezieniem odpowiednich podmiotów gospodarczych. Należy jednak zaplanować rozsądnie budżet dla przewidywanych działań, w taki sposób, aby umożliwić ich realizacje, kierując się jednak zasadą zdroworozsądkowego planowania wydatków. Istotne jest także, aby zgodnie z trendami obowiązującymi
obecnie w Szanghaju dążyć do specjalizacji organizowanego inkubatora tech-
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nologicznego. Może się to odbyć się np. poprzez zaproszenie do wynajmu
powierzchni w Shanghai Technology Innovation Center polskich przedsiębiorstw z branży ochrony środowiska, co jest obecnie tematem priorytetowym zarówno w Polsce, jak i w Chinach. Utworzenie pierwszego Polskiego
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Szanghaju uwarunkowane
jest również dokonaniem naboru przedsiębiorstw. Zagrożeniem dla powodzenia opisanych inicjatyw może być opieszałość w działaniu, a także niewłaściwe zaplanowanie budżetu dla dalszych działań. Istotnym elementem
jest także wzięcie pod uwagę czynników kulturowych, które mają duże znaczenie w podejmowaniu działań biznesowych w Chinach. Warto, aby opiekę
nad działaniami związanymi z utworzeniem inkubatorów w dalszym ciągu
roztaczał funkcjonujący w Szanghaju Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulatu Generalnego RP. Pozwoli to na utrzymanie rangi przedsięwzięcia,
a także wykorzystanie istniejących kontaktów i dobrych relacji z chińskimi
instytucjami.

Literatura
Beeson M., contemporary southeast asia. regional dynamics, national differences, Palgrav Macmillan 2004;
Benchmarking parków technologicznych w Polsce, wyniki badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008;
Buś-Bidas A., instytucjonalne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 12(707);
Cai Wenqin, the status Quo and development tendency of chinese technology
Market, eXPo technology and international technology transfer – common development opportunity, 2010 International Technology Transfer Conference, Shanghai
2010;
Campbell D., Parisotto A., Verma A., Lateef A., regionalization and labour
market interdependence in east and south east asia, MacMillan Press Ltd., 1997;
Chinafinancialdaily.com;
Fan C., of Belts and ladders: state Policy and uneven regional development
in post-mao China, Annals of the Association of American Geographers, September
1995, vol. 85;
Fung K., Yan Z., Ning Y., shanghai: china’s world city [w:] y. yeung and X.
Xu, china coastal cities: catalyst for Modernization, University of Hawaii Press,
Honolulu, 1992;

wpływ parków przemysłowych i technologicznych w szanghaju...

235

high-tech incubator breaks ground at Kettering university, „Building Design
and Construction”, January 2009;
Lin Yun, the fact and outlook of chinese incubators, Torch Center, MOST,
October 2009
Matusiak K.B. (red.), ośrodki innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP,
Raport 2007, Poznań 2007;
McAdam M., McAdam R., high tech start-ups in university science Park inkubator: the relationship between the start-up’s lifecycle progression and use of the
incunbator’s resources, „Technovation” 2008, vol. 28, iss. 5;
Mitsch M., Marketing in der kommunalen wirtschaftsentwicklungsplanung am
Beispiel von Gruendern und Beratern, Trier 2000;
Ning Y., Globalization and the sustainable develoment of shanghai [w:] F.C.
Lo, P.J. Marcotulio, Globlization and the sustainability of cities in the asia Pacific
region, United Nations Press, Tokyo 2002;
Olds K., Globalization and urban change: capital, culture, and Pacific rim
Mega-Projects, Oxford Universities Press, Oxford 2001;
Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta 2009;
Stachowicz J., Bojar M., Sworowska A., Budowa tożsamości regionu – nowy
paradygmat zarządzania strategicznego [w:] E. Bojar, J. Stachowicz (red.), konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej. sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Lublin 2008;
Sternberg R., technologie- und Gruenderzentren als instrument kommunaler
wirtschaftsfoerderung, Bewertung auf der Grundlage von Erhebung In 31 Zentren
und 117 Unternehmen, Dortmund 1988;
Tan C., Chong C., tan K., shanghai’s economic and trade zones [w:] T.T. Meng,
L.A. Meng, JJ. Wiliams, C. Yong, Shi Y., Business opportunities in the chang Jiang
river delta, China, Nanyang Technological University Singapore, s. 73-90;
shanghai statistical yearbook 2008, Shanghai Municipal Statistics Bureau,
China Statistics Press, Shanghai 2008;
Tamasy C., technologie- und Gruendezentren in ostdeutschland – eine regionalwirtschaftliche analyse, Muenster 1996.

Summary
The rapid development of industrial and technology parks in China allows the
government to assume that in the year 2020 China will overcome USA in its amount
and development. The industrial and technology parks that functions in Shanghai have
a positive influence on the regional development. This thesis is confirmed by the results
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of studies conducted among executive managers of this institutions in Shanghai.
Recently there are initiatives to create the first Polish Science and Technology Incubator
and the first Polish Academic Business Incubator in China. The signed memorandum
of understanding assumes also the creation of the first Chinese Academic Business
Incubator in Poland. It would be a step forward to bring the Polish and Chinese entrepreneurial societies together.
translated by tomasz copp
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Wprowadzenie
Polityka innowacyjna stała się centralnym ogniwem współczesnej polityki gospodarczej. Rosnące znaczenie polityki innowacyjnej wynika z dwóch
głównych przesłanek. Po pierwsze, jest to konsekwencja rosnącego znaczenia innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ekonomiści są zgodni, że
innowacje w stosunku do tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego
zyskują na znaczeniu i stają się podstawowym nośnikiem procesów rozwoju,
decydującym o poziomie konkurencyjności poszczególnych podmiotów
i regionów. Po drugie, niedoskonałość mechanizmów rynkowych i ułomność
samoregulacji rynku wymuszają ingerencję podmiotów publicznych w stymulowanie procesów innowacji. Zaangażowanie sektora publicznego widoczne
jest tak na poziomie europejskim, krajowym, jak i regionalnym.
Budowanie zdolności innowacyjnych wymaga mądrego wsparcia publicznego, sprzyjającego kreowaniu proinnowacyjnych postaw i zachowań oraz
wzmacnianiu regionalnego środowiska innowacji. Wsparcie finansowe rozwoju
procesów innowacji, tak jak cała polityka innowacyjna, ma dwuwymiarowy charakter. Realizowane jest ono w wymiarze regionalnym przez samorząd terytorialny oraz w wymiarze krajowym w ramach polityki gospodarczej państwa1.
Szerzej zob. A. Nowakowska, regionalny wymiar procesów innowacji, Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
1
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Alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej
w latach 2004-2006

Zakres i rozmiary wsparcia finansowego w budowaniu innowacyjności
gospodarek regionalnych mocno podporządkowane były procesom integracji europejskiej i funduszom strukturalnym. W konsekwencji dziesięcioletni
okres finansowania polityki innowacyjnej przebiegał adekwatnie do procesów
integracji europejskiej, tworząc trójetapowość tej aktywności:
– Okres przedakcesyjny – to inicjacja aktywności regionów w sferze polityki innowacyjnej, której towarzyszyło nikłe zaangażowanie
finansowe, a wzmacnianie innowacyjności gospodarki regionalnej
mocno ustępowało miejsca innym problemom.
– Lata 2004-2006 – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i towarzyszący wzrost znaczenia polityki innowacyjnej mający odzwierciedlenie w możliwościach pozyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych.
– Lata 2007-2009 – intensyfikacja działań w ramach regionalnej polityki
innowacyjnej wynikająca w dużej mierze ze wzrostu rangi i znaczenia
tej aktywności w polityce gospodarczej Unii Europejskiej oraz znacznych środków finansowych zarezerwowanych na wspieranie działań
z zakresu budowania innowacyjności gospodarki.
Finansowanie polityki innowacyjnej w regionach w pierwszym okresie funkcjonowania samorządnych regionów odbywało się głównie w ramach
dochodów własnych samorządu oraz przedakcesyjnych programów pomocowych. Zakres tego oddziaływania był jednak bardzo marginalny, a publiczne
wsparcie procesów innowacji niemalże niewidoczne w strukturze wydatków
regionu. Problem wzmacniania innowacyjności gospodarki miał drugorzędne
znaczenie w ramach polityki regionalnej, która mocno zorientowana była na
inne problemy rozwoju regionów, takie jak: tworzenie struktur administracyjnych, problem bezrobocia czy rozwój infrastruktury technicznej. W nielicznych tylko regionach podjęto próby animacji działań w tej sferze, głównie
w zakresie budowania infrastruktury transferu technologii i wspierania innowacyjności w postaci centrów transferu technologii czy parków technologicznych. Zewnętrzne wsparcie finansowe w postaci europejskich programów
przedakcesyjnych, takich jak ISPA, SAPARD, PHARE, skoncentrowane było
na eliminacji niedorozwoju w innych obszarach funkcjonowania gospodarek
regionalnych (przede wszystkim restrukturyzacja obszarów wielskich i rolnictwa, rynków pracy czy ochrona środowiska).
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało polskim regionom możliwość korzystania z olbrzymich środków będących w dyspozycji funduszy strukturalnych. Ramy finansowego wsparcia sfery innowacji w wymiarze regionalnym, w latach 2004-2006, określał Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach którego Działanie
2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” bezpośrednio podporządkowano budowaniu zdolności innowacyjnych regionów.
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Rys. 1. Alokacja środków finansowych w ramach Działania 2.6. ZPORR
w latach 2004-2006 w tys. zł w ujęciu regionalnym (wykonanie stan
30 czerwca 2010)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego

Instrumentami komplementarnymi względem działania 2.6 ZPORR, wynikającymi z programów sektorowych realizowanych na poziomie kraju, były:
1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP), a bezpośrednio do wzmacniania
aktywności proinnowacyjnej miało służyć Działanie 1.3 „Tworzenie
korzystnych warunków dla rozwoju firm” oraz Działanie 1.4
„Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową
a gospodarką”.
2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO
RZL), a bezpośrednio adresowano Działanie 2.3 „Rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki”.
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Głównym źródłem finansowania rozwoju innowacyjności gospodarki
w regionach w latach 2004-2006 okazały się programy realizowane w wymiarze krajowym, w tym przede wszystkim program Wzrost Konkurencyjności
Gospodarki (łącznie SPO WKP 1.3 oraz 1.4 stanowiły około 1,777 mld
zł). Istotnym źródłem pozostał także program Rozwoju Zasobów Ludzkich
wspierający inwestycje w rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (około 1,028
mld zł). W porównaniu z tymi dwoma instrumentami finansowymi komponent regionalny w postaci ZPORR 2.6 miał drugorzędne znaczenie i oferował
3-4-krotnie mniejsze wsparcie finansowe niż każdy z tych programów indywidualnie. W okresie tym widać wyraźnie dominację wymiaru krajowego nad
regionalnym w zakresie finansowania polityki innowacyjnej.
Tabela 1.
Finansowanie innowacyjności gospodarki w latach 2004-2006
w tys. zł w ujęciu regionalnym (wykonanie stan 30 czerwca 2010)
Województwo
dolnośląskie

SPO WKP 1.3 SPO WKP 1.4

ZPORR 2.6

SPO RZL 2.3

Razem

167 322

46 115

16 080

87 649

317 168

37 330

7 223

11 485

44 176

100 216

lubelskie

456

0

18 401

54 585

73 443

lubuskie

6 317

3 571

11 955

40 316

62 159

łódzkie

24 503

45 175

23 569

48 915

142 163

małopolskie

79 646

137 472

24 413

82 866

324 399

mazowieckie

54 453

301 752

39 412

108 127

503 745

8 636

6893

13 353

39 714

68 597

podkarpackie

87 997

29 911

15 452

71 565

204 927

podlaskie

30 202

531

8 559

53 265

92 559

pomorskie

34 010

22 767

12 397

62 486

131 661

318 875

132 960

19 068

91 884

562 788

świętokrzyskie

0

1196

13 842

67 972

83 011

warmińsko-mazurskie

0

3191

14 893

54 298

72 383

wielkopolskie

48 266

40 251

15 640

67 224

171 383

zachodniopomorskie

65 789

34 936

10 688

53 821

165 235

963 810

813 949

269 214

1 028 871

3 075 846

kujawsko-pomorskie

opolskie

śląskie

Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego
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Dokonana alokacja środków finansowych ujawnia ogromne dysproporcje regionalne, szczególnie w zakresie redystrybucji środków finansowych
z instrumentów krajowych. W ramach programu SPO WKP nierówności
w podziale środków finansowych pomiędzy regionem otrzymującym największe wsparcie finansowe (śląskie) a najmniejsze (lubelskie) są dziesięciokrotne. W przypadku ZPORR dysonans ten jest radykalnie mniejszy i wynosi
jedynie dwuipółkrotność. W tym przypadku największa alokacja nastąpiła
w województwie mazowieckim, zaś najmniejsza w podlaskim. Wskazuje
to, że mechanizmy redystrybucji środków finansowych w latach 2004-2006
w ramach polityki innowacyjnej realizowane poprzez instrumenty krajowe
(głównie SPO WKP) sprzyjały pogłębianiu się nierówności regionalnych, zaś
mechanizmy regionalne sprzyjały i wzmacniały konwergencję regionalną.
W latach 2004-2006 konkurencje o środki finansowe na wzmacnianie
innowacyjności gospodarki wyraźnie wygrało województwo śląskie i mazowieckie, w których łącznie zainwestowano 1,065 mld zł, co stanowiło co trzecią złotówkę zainwestowaną w kraju. Dominacja tych województw wynika
przede wszystkim z alokacji środków finansowych dokonanej w ramach SPO
WKP, co potwierdza dużą aktywność i silną pozycję konkurencyjną podmiotów gospodarczych tych regionów. W dalszej kolejności plasowały się regiony:
małopolskie i dolnośląskie, w których wsparcie innowacyjności gospodarki przekroczyło każdorazowo 300 mln zł. Łącznie te cztery województwa, tworzące grupę liderów, kumulowały 55% wszystkich środków finansowych bezpośrednio adresowanych na działania związane z budowaniem
zdolności innowacyjnych w regionach. Kolejną grupę stanowią województwa: podkarpackie, łódzkie, wielkopolskie, pomorskie i zachodniopomorskie,
w których wsparcie wynosiło około 150 mln zł. Finansowanie innowacyjności gospodarki poniżej 100 mln zł obserwujemy w województwie: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim
i warmińsko-mazurskim, co koreluje z ogólną słabością gospodarczą tych
regionów. Łączne wsparcie w tych siedmiu regionach w latach 2004-2006
było porównywalne ze wsparciem, jakie otrzymało województwo śląskie.
Redystrybucja środków publicznych, jaka dokonała się w latach 2004-2006 w zakresie wspierania procesów innowacji utrwala istniejące dysproporcje regionalne. Mechanizmy interwencji publicznej okazały się ułomne
i niesprzyjające polityce spójności. Zaistniałe dysproporcje regionalne są prostą konsekwencją naturalnych mechanizmów rozwoju, w których silne gospo-
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darczo regiony zawsze wygrywają konkurencję o środki finansowe z regionami słabiej rozwiniętymi. Rynkowe mechanizmy konkurencji faworyzują
regiony silniejsze gospodarczo, w których podmioty posiadają zasoby, wiedzę i umiejętności generowania projektów i ich transponowania w konkretne
przedsięwzięcia gospodarcze.

2.

Alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej
w latach 2007-2009

W okresie programowania 2007-2013 wsparcie innowacyjności
gospodarki na poziomie kraju realizowane jest przez Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka (PO IG) bezpośrednio dedykowany tej aktywności oraz Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki (PO KL) i Infrastruktura
i Środowisko (PO IiŚ) zawierające jedynie komponenty proinnowacyjne.
Finansowanie innowacyjności na poziomie regionów odbywa się przede
wszystkim poprzez Regionalny Program Operacyjny (RPO)2.
Głównym źródłem finansowania innowacyjności gospodarki na poziomie kraju pozostaje PO IG. Stan wdrażania tego programu po trzech latach
jego realizacji wskazuje, że największa pula środków finansowych trafiła do
województwa mazowieckiego (niemalże jedna piąta wszystkich zaangażowanych środków w Polsce) oraz województwa śląskiego, co łącznie daje około
45% całkowitych środków. W dalszej kolejności plasuje się województwo
dolnośląskie i małopolskie, do których trafiło wsparcie na poziomie 15 mld zł,
co stanowi każdorazowo około 10% wydatkowanych środków finansowych
w ramach PO IG. Łącznie te cztery województwa otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 63% całkowitych środków rozdysponowanych w pierwszych trzech latach realizacji PO IG.

System wdrażania funduszy unijnych w Polsce na lata 2007-2013 określa Narodowa
Strategia Spójności (NSS), która realizowana jest poprzez programy operacyjne, tj.: Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT),
Program Operacyjny Europejskiea Współpraca Terytorialna (PO EWT), 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO).
2
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Tabela 2.
Aktywność podmiotów w ramach programu PO IG w ujęciu regionalnym
(stan 30 grudnia 2009)

Województwo

Alokacja
środków
finansowych
(mln zł)

Liczba złożonych
poprawnych
wniosków
o dofinansowanie

Współczynnik
aktywności
podmiotów regionalnych1

Podpisane
umowy
o dofinansowanie
w ramach
PO IG

Współczynnik
skuteczności
podmiotów
regionalnych

dolnośląskie

7 574

636

22,11

205

0,3223

kujawsko-pomorskie

3 491

381

18,44

113

0,2966

lubelskie

2 888

341

15,76

81

0,2375

lubuskie

1 781

204

20,22

51

0,2500

łódzkie

6 289

419

16,42

154

0,3675

małopolskie

7 120

1 135

34,58

371

0,3269

mazowieckie

17 317

2 118

40,77

617

0,2913

opolskie

2 309

209

20,20

61

0,2919

podkarpackie

3 618

543

25,89

161

0,2965

podlaskie

1 752

229

19,21

45

0,1965

pomorskie

3794

582

26,27

183

0,3144

śląskie

8 255

890

19,14

241

0,2708

świętokrzyskie

1 124

132

10,36

37

0,2803

warmińsko-mazurskie

1 161

227

15,91

39

0,1718

wielkopolskie

5 606

1 129

33,29

277

0,2453

zachodniopomorskie

1 294

251

14,83

66

0,2629

9 482

24,88

2 837

0,2992

Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie z realizacji Programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2009 r.,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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Aktywność proinnowacyjną dobrze ilustruje także statystyka dotycząca
liczby składanych wniosków. Województwa: mazowieckie, wielkopolskie
i małopolskie, charakteryzowały się największym współczynnikiem aktywności podmiotów regionalnych w korzystaniu z zewnętrznego wsparcia finansowego, najniższym zaś: świętokrzyskie, zachodniopomorskie, lubelskie
i warmińsko-mazurskie. Współczynnik aktywności podmiotów silnie koreluje
z ogólnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego województw – podmioty regionów silnych gospodarczo wykazują większą aktywność w poszukiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego przedsięwzięć proinnowacyjnych. Współczynnik skuteczności, ilustrujący umiejętności konkurowania
o środki finansowe, zaskakująco wysoki okazał się w województwie łódzkim
(36%), w dalszej kolejności dolnośląskim i małopolskim, w przeciwieństwie
do warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w których niespełna co piąty wniosek otrzymał wsparcie finansowe.
Projekty ponadregionalne
zachodniopomorskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
pomorskie
podlaskie
podkarpackie
opolskie
mazowieckie
małopolskie
łódzkie
lubuskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie

0
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8000

10000 12000 14000 16000 18000 20000

Rys. 2. Środki finansowe przeznaczone na: badania i rozwój technologiczny,
innowacje i przedsiębiorczość wg województw w ramach PO IG, PO
IŚ oraz RPO (wartość zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie
w mln zł, stan 30 grudnia 2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: analizy regionalne jako narzędzie
wspierające procesy programowania i monitorowania rozwoju regionalnego, „Przegląd Regionalny” nr 4, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 26-27

alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej...

247

Dotychczasowa alokacja środków finansowych dokonana w ramach PO
IG dostarcza dwóch głównych wniosków. Po pierwsze, konkurencję o wsparcie działalności proinnowacyjnej ze środków krajowych wygrywają podmioty
z najsilniejszych regionów. Wyraźnie widoczna jest korelacja pomiędzy słabością potencjału gospodarczego regionu a niską aktywnością podmiotów
w aplikowaniu o środki finansowe, co skutkuje niższymi transferami finansowymi do regionów słabo rozwiniętych (w tym głównie regionów Polski
Wschodniej i regionów słabych ekonomicznie, takich jak: lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie). Po drugie, wyjątkowo dużą aktywność wykazują
regiony południowej Polski (dolnośląskie, śląskie, małopolskie) – pas określany mianem „autostrady innowacji”, gdzie do końca 2009 roku trafiło łącznie 40% środków finansowych w ramach PO IG.
zachodniopomorskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
pomorskie
podlaskie
podkarpackie
opolskie
mazowieckie
małopolskie
łódzkie
lubuskie

Lata 2007-2009: PO IG, PO IS, RPO
Lata 2004-2006: ZPORR, WKP, RZL

lubelskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
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Rys. 3. Wspieranie innowacyjności gospodarki w latach 2004-2006 oraz 20072009 w ujęciu regionalnym (stan 30 grudnia 2009, mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego

Szacuje się, że w latach 2007-2013 przeciętnie co piąta złotówka
w ramach RPO (około 21%) zostanie zainwestowana we wspieranie aktywności proinnowacyjnej. Łącznie we wszystkich regionach na wspieranie szeroko
rozumianej innowacyjności regionu zarezerwowano około 87 mld zł (przy
czym około 14 mld zł pochodzić powinno z krajowych środków publicznych,
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tj. budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)3. Realizacja RPO
niemalże na półmetku okresu programowania 2007-2013 (stan na 31 marca
2010, wartość zawartych umów) wskazuje, że na badania i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość4 przeznaczono 25,4 mld zł, co stanowiło 23,6% całkowitych środków finansowych wydatkowanych w ramach RPO. W strukturze dotychczasowej alokacji środków jest to drugi pod względem wielkości
obszar interwencji (po wydatkach na transport – 29,2%).
Według stanu na koniec 2009 roku łącznie w ramach PO IG, PO IiŚ oraz
RPO na badania i rozwój technologiczny oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
przeznaczanych zostało około 110 mld zł. Przy czym w wymiarze regionalnym
uwidacznia się duże zróżnicowanie, co widać na przykładzie grup województw:
pierwsza grupa obejmuje: podlaskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie, opolskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie, gdzie wsparcie to oscylowało w granicach
2-3,5 mld zł; następna: kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie,
w których wydatki te przekroczyły poziom 4 mld zł, ale zarazem nie były większe niż 6 mld zł; kolejna grupa regionów to łódzkie, małopolskie i wielkopolskie, gdzie wsparcie procesów innowacji kształtowało się na poziomie 7-8 mld zł;
w grupie liderów znajdujemy trzy regiony: dolnośląskie (ponad 10 mld zł), śląskie (około 15 mld zł) oraz mazowieckie (niespełna 18 mld zł). Te trzy ostatnie regiony zagospodarowały 40% całkowitych środków finansowych przeznaczonych na wspieranie procesów innowacji. Równocześnie pięć regionów o najniższej alokacji (pierwsza grupa regionów) otrzymało łączne wsparcie na tym
samym poziomie co indywidualnie województwo mazowieckie.
Podsumowanie
Finansowanie innowacyjności jest mocno rozdrobnione pomiędzy
poszczególne programy oraz instytucje publiczne, co wskazuje na wciąż sektorowe spojrzenie na kształtowanie polityki innowacyjnej. Problem ten pozostaje szczególnie widoczny w wymiarze krajowym. Równocześnie brak całościowej i spójnej statystyki oraz monitoringu istotnie utrudnia jednoznaczną
identyfikację rozmiarów wsparcia publicznego w tej sferze5.
Zob. C. Brzeziński, wzmacnianie zdolności innowacyjnych regionów w ramach
regionalnych Programów operacyjnych [w:] A. Nowakowska, zdolności innowacyjne polskich regionów, Wyd. Biblioteka, Łódź 2009.
4
Są to kategorie interwencji oznaczone od 1 do 9.
5
Ze względu na brak dostępu do statystyki w ujęciu regionalnym w analizie nie zostały
uwzględnione środki finansowe w ramach PO KL (komponent regionalny) oraz inne źródła finansowania procesów innowacji, m.in. programy naukowo-badawcze.
3
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Dokonana analiza wskazuje, że w latach 2004-2006 wparcie procesów
innowacji realizowane za pomocą funduszy strukturalnych było niemalże
symboliczne w porównaniu ze wsparciem dokonanym w latach 2007-2009.
Potwierdza to wzrost rangi i znaczenia polityki innowacyjnej w polityce
gospodarczej w ostatnich latach. Zakres i rozmiary finansowego wsparcia rozwoju procesów innowacji w regionach dokonane w latach 2004-2009 jednoznacznie wskazują, że pierwszoplanową rolę odgrywają instrumenty polityki
krajowej. Siła interwencjonizmu publicznego na poziomie kraju jest nieporównywalnie większa niż wsparcie to na poziomie regionalnym. Szacuje się,
że w latach 2004-2006 jedynie 9% środków finansowych przeznaczonych na
wspieranie procesów innowacji pochodziło z regionów, a w latach 2007-2009
było to około 21%. Wskazuje to na dominację krajowego wymiaru polityki
innowacyjnej nad regionalnym. Słabość regionalnych instrumentów finansowych jest pochodną między innymi słabej decentralizacji polityki gospodarczej i słabości regionów w animacji regionalnych systemów innowacji.
Podjęta próba bilansu rozmiarów wsparcia finansowego procesów innowacji w układzie województw w latach 2000-2009 pozwala na wskazanie trzech
głównych wniosków. Po pierwsze, środki finansowe trafiają głównie do regionów silnych gospodarczo, w tym przede wszystkim do województwa mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, gdzie skumulowano 40% całkowitej alokacji finansowej na wzmacnianie zdolności innowacyjnych (wraz z małopolskim, łódzkim i wielkopolskim – 62%), co potwierdza dużą koncentrację alokacji środków w ramach polityki innowacyjnej. Po drugie, obok Mazowieckiego,
wyraźnie widoczna jest dominacja regionów Polski Południowej (województw:
dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego) – pas określany mianem „autostrady
innowacji”, co w korelacji z relatywnie silną gospodarką, dużym potencjałem
nauko-badawczym oraz silnym wsparciem finansowym (co trzecia złotówka
w latach 2004-2009 trafiła do tych regionów) może zaowocować powstaniem
silnego bieguna wzrostu innowacji w Polsce. Po trzecie, w alokacji środków
finansowych uwidaczniają się ogromne dysproporcje. Pomiędzy regionem
otrzymującym największe środki w ramach polityki innowacyjnej (mazowieckie), a najmniejsze (świętokrzyskie) dysproporcje są ośmiokrotne. Przy czym
można zaryzykować stwierdzenie, że regionalne mechanizmy alokacji środków finansowych sprzyjają konwergencji regionalnej, krajowe zaś dywergencji i pogłębiają nierówności regionalne (dysproporcje regionalne w krajowych
komponentach i instrumentach finansowych polityki innowacyjnej są dziesięciokrotne, podczas gdy w regionalnych jedynie dwuipółkrotne).
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Summary
Innovation policy has become a central part of contemporary economic policy
and its regional dimension is the fundamental scale to stimulate the innovative capacity of the economy. Financing the development of innovation processes, such as
whole innovation policy, has a two-dimensional character. On one hand, it comprises
of the financial support which has a regional character and is implemented by regional/local government; on the other hand, it has a national dimension and is implemented within the state economic policy.
The paper is an attempt to make a balance of financial resources transferred to
regions in order to strengthen their innovation capacity. Its aim is to identify the size
of financial support for innovation processes for each Polish region, taking into account the financial resources addressed equally to the companies, local governments
and institutions responsible for promotion of innovation processes and technology
transfer.
translated by aleksandra nowakowska
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Wprowadzenie
Małe i średnie przedsiębiorstwa MSP pełnią istotną rolę w rozwoju
gospodarczym całego kraju oraz poprawiają dynamikę rozwoju poszczególnych regionów, wpływając korzystnie na zmniejszenie bezrobocia, zaopatrując rynek lokalny w towary i świadcząc usługi dla lokalnych społeczności.
Przestrzenne skupiska małych i średnich przedsiębiorstw powstają
głównie w obrębie dużych aglomeracji miejskich oraz na obszarach o dobrze
rozwiniętym i zróżnicowanym przemyśle, czyli dokładnie tam, gdzie istnieją
odpowiednie rynki zbytu, wykwalifikowana siła robocza, dostęp do wyspecjalizowanych usług i środków finansowych, jak również rozwinięta infrastruktura. MSP funkcjonujące w warunkach zmiennego otoczenia powinny
się wyróżniać również wysokim natężeniem innowacji i odpowiadać na
potrzeby rynku nowymi produktami i technologiami, innowacjami w sferze
marketingowej itd.
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Przedsiębiorstwo zorientowane na innowacje to takie, które1:
– prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe (lub dokonuje zakupów nowych produktów czy technologii),
– przeznacza na tę działalność stosunkowo wysokie nakłady finansowe,
– systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne,
– reprezentuje duży udział nowości (wyrobów i technologii) w wolumenie produkcji i usług,
– stale wprowadza innowacje na rynek.
Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się znaczną elastycznością i skutecznością w działaniach na rynku. Są nawet zdolne konkurować
z dużymi firmami ze względu na precyzyjną kontrolę kosztów, szybką dyfuzję innowacji oraz wysoką motywację do osiągnięć właściciela i pracowników2.
Dlatego potrzeba wsparcia sektora MSP jest zauważalna na szczeblu lokalnym
przez jednostki samorządu terytorialnego, które starają się stworzyć system
zachęt do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących głównie
tworzenie lokalnego sytemu prawnego i podatkowego, prowadzenie odpowiedniej gospodarki gruntami, planowanie przestrzenne i poprawienie pracy urzędów
w celu sprawnego załatwienia wszelkich formalności związanych z prowadzeniem firmy. Rola środowiska lokalnego w rozwoju sektora MSP nie powinna
się ograniczać się tylko do dostarczania zasobów, ale również ważne jest, aby
środowisko to tworzyło przyjazny dla przedsiębiorczości klimat przejawiający
się m.in. obecnością lokalnej kultury przedsiębiorczości, wsparciem lokalnych
instytucji publicznych oraz kreatywnością lokalnych społeczności.
Jednym z instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej sektora
MSP okazały sie specjalne strefy ekonomiczne, w których stworzono preferencyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i przyciągania
inwestorów zagranicznych. Firmy zagraniczne funkcjonujące w SSE dostarczają nowych standardów biznesowych, takich jak: technologia, doświadczenie w procesach produkcyjnych, kontakty, dobre praktyki w zakresie szkolenia pracowników, które są szczególnie ważne dla rozwoju sektora MSP i stają
się dla nich głównym źródłem nowych technologii.

W. Jonasz, innowacje w strategii rozwoju organizacji w unii europejskiej, Difin,
Warszawa 2009, s. 54.
2
J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 14.
1
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Małe i średnie firmy funkcjonujące w warunkach zmiennego otoczenia powinny się wyróżniać wysokim natężeniem innowacji i odpowiadać
na potrzeby rynku nowymi produktami, procesami i innowacjami w sferze
zarządzania, marketingu itd. Na działalność innowacyjną firm sektora MSP
mają wpływ uwarunkowania rynkowe, gdzie ważnym problemem jest mały
popyt ze względu na ograniczoną siłę nabywczą społeczeństwa wynikającą
z niskiego poziomu dochodów, oraz czynniki wewnętrzne związane m.in.
z procesem zarządzania, strukturą organizacyjną, kwalifikacjami personelu,
zarządzaniem wiedzą oraz zasobami intelektualnymi. Szczególnie ważna jest
również grupa czynników bezpośrednio związanych z osobą przedsiębiorcy
(właściciela), takich jak: kreatywność, otwartość na innowacje, zdolności
organizacyjne, wytrwałość, chęć podjęcia ryzyka, oraz czynniki wiążące się
z kwalifikacjami i doświadczeniem przedsiębiorcy.
Celem tego opracowania jest analiza wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rozwój działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE).
Prezentowane wnioski oparte są na badaniach własnych przeprowadzonych
metodą case study wśród właścicieli małych i średnich firm funkcjonujących
w ŁSSE.

1.

zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w polsce

Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary
w Polsce, gdzie prowadzenie działalności odbywa się na szczególnie preferencyjnych warunkach3. W Polsce zostały one utworzone na podstawie ustawy
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych4. Na skutek dotychczasowych efektów działalności specjalnych stref ekonomicznych
uznano, że są one nadal atrakcyjnym instrumentem zachęt do inwestowania
w Polsce, w związku z tym została podpisana nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w dniu 30 maja 2008 r. Podstawowe wprowadzone zmiany to zwiększenie obszaru stref w Polsce z 12 tys. ha do 20 tys. ha
oraz wydłużenie okresu funkcjonowania wszystkich stref ekonomicznych do
informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. stan na 31.12.2009,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 4.
4
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU
2007, nr 42, poz. 274; DzU 2008, nr 118, poz. 746.
3
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dnia 31 grudnia 2020 r.5 Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego
zarządzania terenami znajdującymi się obecnie w granicach specjalnych stref
ekonomicznych opracowano Koncepcję rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, w której określono sposób zagospodarowania gruntów, definiując inwestycje pożądane dla gospodarki kraju, kwalifikujące się do wsparcia instrumentem specjalnych stref ekonomicznych. Są to inwestycje:
– innowacyjne,
– realizowane w sektorach priorytetowych,
– wspierające rozwój klastrów, parków przemysłowych i technologicznych,
– zwiększające stopień uprzemysłowienia regionów słabo uprzemysłowionych,
– tworzące określoną liczbę nowych miejsc pracy lub o określonych
minimalnych kosztach kwalifikowanych inwestycji – w zależności od
stopy bezrobocia w powiecie6.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych:
Kamiennogórska, Katowicka, Kostrzyńsko-Słubicka, Krakowska, Legnicka,
Łódzka, Mielecka, Pomorska, Słupska, Starachowicka, Suwalska, Tarnobrzeska,
Wałbrzyska, Warmińsko-Mazurska, których tereny o powierzchni 12 632,87 ha
są zlokalizowane w 129 miastach i 174 gminach.
Dostosowanie zasad funkcjonowania SSE w Polsce do standardów Unii
Europejskiej przyczyniło się do zmiany ich przeznaczenia. Początkowo miały
one służyć wspieraniu regionów z licznymi problemami społeczno-gospodarczymi, a obecnie stały się głównym instrumentem do przyciągania zagranicznych koncernów do inwestowania w Polsce. Co potwierdzają liczne
ogłoszenia Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ)
o możliwości utworzenia podstrefy o dogodnej lokalizacji dla zagranicznego
inwestora7.

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
2009, s. 2, www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/EDEA1667-FD25-4297-AC8C988DA7789AC6/51415/
Koncepcja. pdf.
6
Tamże, s. 3-4.
7
C. Pilarska, specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 27.
5
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Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE jest związane
z przywilejami i korzyściami dla firm. Jest to kompromis między przedsiębiorstwami a państwem, które zapewnia udogodnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – do nich zalicza się:
– zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
– działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
– darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
– zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).
Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw.
regionalną pomoc publiczną, której wielkość uzależniona jest od: lokalizacji inwestycji, wysokości nakładów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia
nowych pracowników oraz wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe. Na największą pomoc zgodnie z mapą pomocy regionalnej
w Polsce w latach 2007-2013 (rysunek 1) mogą liczyć przedsiębiorcy z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego,
świętokrzyskiego, w których wielkość maksymalnej pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą8.

Rys. 1. Mapa pomocy regionalnej w Polsce w latach 2007-2013
Źródło: http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse
Szerzej na temat zasad udzielania pomocy w SSE w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, DzU z dnia 29 grudnia 2008 r.
8
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Koncepcja specjalnych stref ekonomicznych jest przedmiotem wielu
sporów. Z jednej strony uważa się, że tworzenie obszarów uprzywilejowanych jest korzystne i wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy i lokalną
przedsiębiorczość. Przeciwnicy twierdzą, że strefy nie są efektywnym instrumentem pobudzania nowego rozwoju, a zwolnienia podatkowe nie są najistotniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje lokalizacyjne firm, lecz
rynek zbytu, kwalifikacje pracowników, rozwinięta infrastruktura oraz sprawnie funkcjonujące otoczenie biznesu. Powstanie specjalnych stref może prowadzić do relokacji działalności przez firmy już działające, a nie do tworzenia
nowych podmiotów gospodarczych. Udogodnienia oferowane w SSE zakłócają warunki wolnej konkurencji, tym samym ograniczają możliwości konkurowania przedsiębiorstw nieznajdujących się w strefach z firmami korzystającymi z różnego rodzaju ulg i udogodnień9.

2.

efekty funkcjonowania sse w polsce

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. specjalne strefy ekonomiczne
zajmują obszar 12 632,87 ha, łączny obszar zagospodarowany to 8525,06 ha,
co stanowi niecałe 68% stopnia zagospodarowania gruntów wszystkich
SSE. Największy stopień zagospodarowania osiągnęły strefy: tarnobrzeska (78,7%), mielecka (73,9%) i warmińsko-mazurska (72,8%). Największa
liczba wolnych gruntów w stosunku do powierzchni znajdowała się w strefach kamiennogórskiej i słupskiej10.
W 2009 zostało wydanych 131 zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej, co stanowi ok. 10% ogółu zezwoleń. Z ogólnej liczby zezwoleń
najwięcej przypada na strefy: katowicką, wałbrzyska i mielecką (rysunek 2).

E. Kryńska, Polskie specjalne strefy ekonomiczne, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa
2000, s. 34.
10
informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31.12.2009,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 9.
9
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Rys. 2. Liczba ważnych zezwoleń w SSE w Polsce na dzień 31.12.2009 (udział
w % poszczególnych stref w ogólnej liczbie zezwoleń)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w dokumencie
informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
stan na 31.12.2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 10

Według stanu na koniec roku 2009 przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych zainwestowali ponad 63 mld
zł. Największy udział w łącznej kwocie inwestycji posiada strefa katowicka
– nieco ponad 24%, a następnie wałbrzyska – niecałe 17%. Na te dwie strefy
przypada ponad 40% całkowitego zainwestowanego kapitału. Najmniejszy
udział w łącznej kwocie inwestycji miały strefy: słupska, starachowicka
i suwalska, łącznie niecałe 6% ogółu zainwestowanego w SSE (rysunek 3).
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Rys. 3. Poniesione nakłady inwestycyjne w SSE w Polsce na dzień 31.12.2009
(udział w % poszczególnych stref w ogólnej kwocie nakładów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w dokumencie
informacja o realizacji..., dz. cyt., s. 10
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Rys. 4. Miejsca pracy ogółem na dzień 31.12.2009 (udział w % poszczególnych stref w ogólnej liczbie miejsc pracy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w dokumencie
informacja o realizacji..., dz. cyt., s. 13

Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez Deloitte
w 2009, wśród 400 przedsiębiorców prowadzących działalności na terenie
14 obecnie funkcjonujących SSE podstawowymi problemami przedsiębiorców funkcjonujących w SSE jest11:
– brak możliwości bardziej elastycznego kształtowania warunków zdefiniowanych w zezwoleniu zarówno w odniesieniu do wartości nakładów inwestycyjnych, jak i konieczności stworzenia nowych miejsc
pracy, a przede wszystkim ich utrzymania przez określony czas.
Nowelizacja przepisów w 2008 r. daje możliwość elastycznego kształtowania warunków zawartych w zezwoleniu dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie po 4 sierpnia 2008 r.;
– niewielkie szanse na wykorzystanie w całości limitu maksymalnej,
przysługującej przedsiębiorcom pomocy publicznej. Przedsiębiorcy
zainteresowani są wydłużeniem funkcjonowania SSE, jednak przepisy rozporządzeń dotyczące poszczególnych SSE, które wydłużyły
Raport specjalne strefy ekonomiczne – opinie przedsiębiorców, Deloitte 2009, s. 19,
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=11156.
11
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okres funkcjonowania SSE do końca 2020 r., dotyczą wyłącznie tych
firm, które uzyskały zezwolenie po 30 grudnia 2008 r.;
– niejasność przepisów strefowych i podatkowych, co często skutkuje
trudnościami w trakcie ustalania wyniku podatkowego z prawidłowym podziałem na działalność strefową i pozastrefową.
Badania te były kontynuowane w 2010 roku przez Deloitte, wzięło
w nich udział 152 respondentów prowadzących działalności na terenie wszystkich obecnie funkcjonujących SSE12.
Badania wskazują, że większość respondentów nie obawia się niewypełnienia warunków określonych w zezwoleniu, a za najtrudniejszy do spełnienia uważa warunek minimalnego poziomu zatrudnienia (36,8% wskazań)
oraz termin zakończenia inwestycji (15,8% wskazań). Na nakłady inwestycyjne wskazało tylko 7,2% respondentów, co potwierdza fakt, że w większości przypadków koszty inwestycji nie stanowią dużego zagrożenia, które
mogłoby przełożyć się na utratę zezwolenia. Aż 63,2% ankietowanych uważa,
że główną trudnością prowadzenia działalności w SSE są skomplikowane
przepisy prawa podatkowego, szczególnie w zakresie zasad kumulacji różnych form pomocy publicznej, sposobu alokacji kosztów/przychodów, działalności prowadzonej na terenie SSE i poza strefą. Mimo tych problemów
67,8% ankietowanych uznało, że rozpoczynając nowy projekt inwestycyjny,
ubiegałoby się o zwolnienie w SSE13.

3.

specjalne strefy ekonomiczne a rozwój działalności innowacyjnej
msp na przykładzie Łsse

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona w 1997 roku
na okres 23 lat (do 2020 r.) i zajmuje obszar o powierzchni 1162,30 ha, w tym
735,79 ha gruntów zagospodarowanych i 426,51 ha gruntów niezagospodarowanych14. Strefa położona jest na terenach miast: Bełchatów, Koło,
Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków
Trybunalski, Płock, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz
Raport „Polskie SSE – okiem przedsiębiorcy”, Deloitte 2010 s. 7-8 http://www.paiz.gov.
pl/files/?id_plik=13436.
13
Tamże s. 9-10, 23.
14
informacja o realizacji..., dz. cyt., s. 8.
12
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i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki,
Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Opoczno,
Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew,
Żabia Wola i Żychlin (rysunek 5).

Rys. 5. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – zasięg terytorialny
Źródło: Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, PAIIZ,
2009, s. 33

ŁSSE została powołana w celu wspierania rozwoju gospodarczego
regionu łódzkiego poprzez:
– zaktywizowanie gospodarcze regionu zgodne z programem zrównoważonego rozwoju oraz większe zróżnicowanie struktury gałęziowo-branżowej,
– złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji
przemysłu lekkiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
– rozwój dziedzin produkcji i usług będących nośnikami postępu technicznego (nowoczesne techniki i technologie),
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– pełne wykorzystanie istniejącego zaplecza naukowo-badawczego
i potencjału intelektualnego regionu15,
– efektywne zagospodarowanie infrastruktury technicznej,
– wspieranie funkcjonujących podmiotów gospodarczych na terenie
regionu łódzkiego16.
W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej funkcjonuje ok. 56%
małych i średnich przedsiębiorstw, dla których została przygotowana specjalna oferta w postaci dobrze położonych i skomunikowanych działek
o niewielkiej powierzchni od 0,5 ha w Podstrefie Łódź na granicy Łodzi
i Konstantynowa Łódzkiego oraz wsparcie w ramach pomocy publicznej
w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości nawet 70% poniesionych nakładów lub dwuletnich kosztów wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników. MSP mogą uzyskać zezwolenie na działalność w strefie,
inwestując co najmniej 100 tys. euro (ok. 400 tys. zł) i utrzymując działalność oraz deklarowany poziom zatrudnienia przez minimum 3 lata17. Oprócz
dostępnych ulg i przywilejów podatkowych na atrakcyjność ŁSSE dla małych
i średnich przedsiębiorstw mają wpływ następujące czynniki:
– dobre (centralne) położenie województwa łódzkiego,
– obecność wielu ośrodków naukowo-badawczych,
– dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników,
– dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
– oraz wieloletnie tradycje przemysłowe miast województwa18.
O efektach funkcjonowania podmiotów gospodarczych w ŁSSE świadczą dane statystyczne przedstawione w dalszej części opracowania. Według
stanu na dzień 31.07.2010 r. wydanych zostało 165 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE, co stanowi ok. 10% wszystkich wydanych zezwoleń w 14 SSE w Polsce. Działający na terenie strefy inwestorzy
utworzyli do 31.07.2010 r. 22,5 tys. nowych miejsc pracy. Tworzenie nowych
miejsc pracy w latach 2000-2010 ma wyraźną tendencję wzrostową (rysunek
6).

15
16
17
18

Przewodnik po specjalnych strefach..., dz. cyt., s. 34.
http://www.lsse.home.pl/index.php?page/menu/40/.
Opracowanie własne na podstawie: http://www.sse.lodz.pl/index.php?page/menu/428/.
Opracowanie własne na podstawie: http://www.lsse.home.pl/index.php?page/menu/40/.
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Rys. 6. Nowe miejsca pracy utworzone w ramach ŁSSE w latach 2000-2010.
Dane za rok 2010 to stan na 31 lipca 2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.lsse.home.pl/index.
php?page/menu/60/

Działający na terenie strefy inwestorzy ponieśli do 31.07.2010 r. nakłady
inwestycyjne w wysokości 2,9 mld zł. Dynamika nakładów w latach 20002010 ma wyraźną tendencję wzrostową ze względu na wzrost liczby inwestycji innowacyjnych i wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych
(rysunek 7). W ŁSSE dominuje w niewielkim stopniu kapitał zagraniczny
z udziałem 54%, a głównymi inwestorami są firmy z branży: logistycznej, farmaceutycznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, BPO, AGD, IT, medycznej, kosmetycznej i spożywczej.

Rys. 7. Nakłady inwestycyjne ŁSSE w latach 2000-2010 w mld zł. Dane za
rok 2010 to stan na 31 lipca 2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.lsse.home.pl/index.
php?page/menu/59/
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W świetle badań19 specjalne strefy ekonomiczne są ważnym instrumentem polityki regionalnej ze względu na napływ inwestycji zagranicznych oraz
tworzenie nowych miejsc pracy. Większość badanych przedsiębiorców widziała
ścisły związek nowych inwestycji z transferem wiedzy i nowych technologii,
co wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji oraz wzrostu wydajności pracowników. SSE wywierają również liczne efekty pośrednie, tzn. wpływają na
ożywienie gospodarcze regionu i funkcjonujących na danym regionie podmiotów gospodarczych, generują dochody oraz wymuszają poprawę infrastruktury
technicznej i społecznej niezbędnej do rozwoju działalności innowacyjnej.
Badani przedsiębiorcy wskazali na wiele korzyści funkcjonowania firm
w SSE, do których najczęściej zaliczali:
– uproszczone procedury i krótki okres oczekiwania na uzyskanie
zezwolenia (opinia wszystkich badanych przedsiębiorców),
– możliwość negocjacji warunków zezwolenia z zarządem strefy (opinia wszystkich badanych przedsiębiorców),
– znaczące zwolnienia i ulgi w prowadzeniu działalności gospodarczej
wynikające z pomocy publicznej (opinia wszystkich badanych przedsiębiorców),
– transfer wiedzy do małych i średnich firm działających poza obszarem
strefy (opinia 8 z 10 badanych przedsiębiorców),
– współpraca firm w zakresie dyfuzji innowacji w ramach strefy oraz
poza strefą (opinia 6 z 10 badanych przedsiębiorców),
– lepsze, bardziej profesjonalne usługi okołobiznesowe (opinia 5 z 10
badanych przedsiębiorców).
Do głównych zagrożeń respondenci zaliczyli:
– spełnienie warunków zawartych w umowie szczególnie w zakresie utrzymania wymaganego poziomu zatrudnienia (opinia wszystkich badanych
przedsiębiorców), brak spójności przepisów krajowych z wytycznymi
Unii Europejskiej (opinia wszystkich badanych przedsiębiorców),
– problemy z interpretacją przepisów odnośnie do pomocy publicznej
(opinia 6 z 10 badanych przedsiębiorców).
Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich w oparciu o scenariusz zawierający pytania otwarte, w kwietniu i maju 2010 r., w 10 średnich firmach funkcjonujących na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, głównie z branż: logistycznej, spożywczej i farmaceutycznej, jako uzupełnienie badań ankietowych oceniających warunki funkcjonowania firm w ŁSSE. Głównym celem badań była ocena kosztów
funkcjonowania firm na terenie badanej strefy i korzyści z tego funkcjonowania.
19
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Wszyscy respondenci wyrazili chęć współpracy z ŁSSE w ramach nowego
projektu inwestycyjnego i ubiegania się o zwolnienia i ulgi z tym związane.
Przeprowadzone badania wskazują na wiele pozytywnych efektów funkcjonowania SSE w Polsce zarówno dla rozwoju regionalnego, jak i funkcjonujących w strefie i poza strefą podmiotów gospodarczych, co może znacząco
wpłynąć na poprawę konkurencyjności i innowacyjności regionów, jak również rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych przez sprawne
w zakresie wsparcia otoczenie biznesu.

Podsumowanie
Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w SSE jest trudne ze względu
na specyfikę tych firm, które działają w określonych niszach rynkowych,
posiadają niski kapitał własny, są elastyczne tzn. szybko reagują na zmieniające się otoczenie, ze względu na duże ryzyko rzadko inwestują w nowe
rozwiązania technologiczne i wprowadzanie innowacji, najczęściej starają się
skopiować rozwiązania sprawdzone na rynku. Dlatego działalność w specjalnych strefach skonomicznych podejmują średnie i duże podmioty gospodarcze, ze względu na warunki inwestycji, jakie muszą spełnić firmy w zakresie
wydatkowania pieniędzy na inwestycje oraz zapewnienia pewnego poziomu
zatrudnienia. Inwestycje w tych przedsiębiorstwach mogą znacząco się przyczynić do zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego poprzez zainicjowanie procesów innowacyjnych w danym regionie. Szczególnie ważny jest transfer innowacji poza strefę do małych i średnich przedsiębiorstw m.in. poprzez
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających w strefie
poddawanych procesowi szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie
nowych standardów biznesowych, organizacje otoczenia biznesu wspierające
MSP, klastry oraz aktywność władz samorządowych tworzących unikatowy
klimat dla rozwoju innowacyjności i przyciągania inwestorów.
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Summary

Small and medium enterprises play an important role in economic development
of the whole country, they also improve the developmental dynamics of individual
regions thus positively influencing decrease of unemployment, providing local markets with goods and offering services to local communities. Market closeness, well-developed social and technical infrastructure as well as access to specialised services and funds have a positive impact on the development of these companies.
Special Economic Zones have occurred to be one of the instruments of support for the SME sector. The zones assure favourable conditions for business activity
and foreign investment. Foreign companies operating within the SEZ provide new
business standards such as technology, experience in production processes, business
contacts, good practice in training employees which are all of great significance for
the development of the SME sector as well as the main source of new technologies
for them.
The aim of this study is to analyse the influence that Special Economic Zones
have on the development of innovative activity of small and medium enterprises considering the Lodz Special Economic Zone as an example.
translated by renata lisowska
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KszTAŁToWAnie Więzi i reLAcji UczesTniKÓW
KLAsTrÓW opArTych nA KApiTALe spoŁecznym

Wprowadzenie

Klastry od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej są jednym
z tematów z pierwszych stron gazet prowadzących debaty o stanie polskiej
gospodarki. Bezpośrednio jest to związane z tym, że konsekwencją wstąpienia do zjednoczonej Europy było dostosowywanie polskich norm i przepisów
do obowiązujących w UE, a pośrednio uzyskanie zastrzyku dotacji z funduszy strukturalnych i budżetu państwa, które w różnorodny sposób finansowały
przedsięwzięcia o charakterze sieci współpracy, do których należą właśnie
klastry. Z wiedzy i doświadczenia autorek publikacji wynika, że pojawiająca
się w Polsce znakomita liczba inicjatyw klastrowych, których na przestrzeni
ostatnich trzech lat można było odnaleźć nawet 1781, jest wynikiem podejmowania przez różne podmioty gospodarcze decyzji o wzmacnianiu swojej
pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym. Firmy bowiem zabiegają o nowe
rynki zbytu, uczelnie poszukują studentów na rynkach międzynarodowych
i wszystkie w różnym stopniu korzystają z dotacji unijnych, natomiast administracja rządowa i samorządowa udziela tym podmiotom wsparcia finansowego poprzez podział środków pochodzących z budżetu UE. Przedsiębiorcy
1

Benchmarking klastrów w Polsce, Raport z badań, PARP 2010.
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i uczelnie wyższe poprzez te działania poszukują nowych źródeł przewagi
konkurencyjnej. Jedną z nich jest kooperacja w grupie – sieci, która umożliwia przyciągania nowych nabywców produktów i usług. Tej przewagi upatruje się poprzez działanie w sieci, jaką jest również klaster.
W związku z faktem, że w funduszach strukturalnych od roku 2006 na
klastry pojawiło się ponad 100 mln zł liczba klastrów od tamtego czasu dynamicznie wzrosła. Problem pojawił się w sytuacji, kiedy rozpoczęto poszukiwania dobrych praktyk, czyli tych klastrów, które można byłoby traktować
wzorcowo dla nowo pojawiających się inicjatyw. Wnioski były niepokojące,
bardzo często bowiem okazywało się, że klaster nie był klastrem, a jedynie
projektowym przedsięwzięciem, które zaraz po zakończeniu projektu znikało
z krajobrazu lokalnej gospodarki. Swoisty „skok na kasę” spowodował, że pojawił się problem traktowania klastrów jako czynnika wzmacniającego gospodarkę. Ponieważ jedną z barier przypisywanych klastrom jest deficyt kapitału
społecznego w Polsce, autorki publikacji bliżej przyglądają się wpływowi tego
czynnika na powstawanie i rozwój nowego zjawiska gospodarczego. Kapitałem
społecznym określa się poziom świadomości, wiedzy, kapitału ludzkiego,
społecznego zaufania, akceptacji, przyzwolenia społecznego, jak również wartości, tradycji, kultury i tożsamości, jakie panują w danej przestrzeni geograficznej (kraju, regionu). Publikacja przede wszystkim teoretycznie poszukuje odpowiedzi na pytanie, na ile kapitał społeczny stanowi o sukcesie polskich klastrów
i czy faktycznie oprócz wsparcia finansowego potrzebne jest zaufanie i integracja społeczna, wiążące partnerów nie tylko na okres trwania jednego projektu,
ale również na współpracę w długim okresie, która wszystkim stronom przyniesie spodziewane korzyści.

1.

Klaster to formalne i nieformalne relacje oparte na zaufaniu

Zgodnie z powszechnie w Polsce przyjętą definicją klastra, którego
twórcą był. M.E. Porter, klaster to geograficznie skoncentrowane skupisko
wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek
świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między
sobą, ale również współpracujących2. Ta definicja podkreśla znaczenie konkuM.E. Porter, location, competition and economic development, local clusters in global
economy, „Economic Development Quarterly” 2000, vol. 14, iss. 1, s. 15-20.
2
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rencyjności. Z perspektywy poszukiwania roli kapitału społecznego polskich
klastrów istotne są badania naukowe nad klastrami, w których wskaźnikiem
określającym ich rozwój jest nawiązywanie więzi – relacji. Takie podejście,
o charakterze społeczno-ekonomicznym, opisywali:
1. J.S. Coleman – podkreślił znaczenie kapitału społecznego, użył
nazwy „sieci”, w których istotne znaczenie miały relacje pomiędzy
firmami i instytucjami występujące na określonym obszarze geograficznym.
2. S. Rosenfeld – mówił o znaczeniu kapitału społecznego i kształtujących się relacji występujących pomiędzy uczestnikami klastra;
3. R. Rabelotti – dywagował o tym, że pomiędzy przedsiębiorstwami
występują powiązania rynkowe i pozarynkowe, które wynikają
z wymiany dóbr i informacji, natomiast zachowania poszczególnych
firm są determinowane przez poczucie więzi i wspólnoty z innymi
podmiotami działającymi w pokrewnych sektorach.
4. M.P. van Dijk i A. Sverisson – pisali o gęstych sieciach przedsiębiorstw i organizacji, których łańcuchy wartości są powiązane
i powiązania te nie zawsze wynikają z zawieranych transakcji.
5. Gremi Group – otwarta innowacja (innovative milieu) rozumiana
jako relacje pomiędzy podmiotami klastra.
6. Booston Innovation – powiązania w ramach łańcucha wartości, które
są aktywnie wspierane przez organizacje publiczne i prywatne, które
promują kolektywne uczenie się i proces dyfuzji innowacji3.
W polskich aktach normatywnych klaster to przestrzenna i sektorowa
koncentracja co najmniej dziesięciu podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności. Wykonując działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurują i współpracują ze sobą w tych samych lub pokrewnych branżach oraz są powiązane
rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy
czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w klastrze stanowią
przedsiębiorcy4.

M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 35.
4
Par. 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, DzU 2006, nr 226, poz. 1651, z późn. zm.
3
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Zgodnie z definicją Polskiej Agencji Przedsiębiorczości5 klaster to powiązanie kooperacyjne rozumiane jako zgrupowanie działających w określonym
sektorze niezależnych przedsiębiorców, w tym nowo powstałych firm prowadzących działalność innowacyjną, oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej oraz promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego
zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie
się do transferu technologii, tworzenie sieci powiązań oraz rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania. Na podstawie przedstawionych definicji można zauważyć istotne zapisy
dotyczące:
– powiązań uczestników rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze,
– powiązań kooperacyjnych,
– promowania intensywnych kontaktów,
– wymiany wiedzy i doświadczenia,
– tworzenia sieci powiązań,
– rozpowszechniania wiedzy wśród przedsiębiorców wchodzących
w skład zgrupowania.
Klastry tworzą się spontanicznie, co potwierdzają liczne badania w tej
materii i powstają właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Występują
zarówno w przemyśle i usługach, w sektorach wysokich technologii, jak i sektorach tradycyjnych. Charakteryzują się różnym poziomem innowacyjności
i zaawansowania technologicznego, a tym samym różnymi perspektywami
oraz strategiami rozwoju6. Korzyści, jakie wynikają z funkcjonowania klastra
w danym regionie, to przede wszystkim wyspecjalizowane, relatywnie tanie
i dostępne na danym obszarze zasoby czynników produkcji oraz zwiększony
poziom wiedzy uzyskany dzięki większej możliwości współpracy pomiędzy partnerami klastra. Z punktu widzenia Polski istotnym czynnikiem jest
również fakt, że wytwarza się kapitał społeczny, który stymuluje innowacyjność, a zatem zwiększa poziom wzajemnego zaufania, niższych kosztów
transakcyjnych, tańszego i często lepszego źródła finansowania zewnętrznego. Wzmocnienie tych społecznych i nieformalnych powiązań może proPar. 27 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, DzU 2008, nr 68, poz. 414.
6
http://www.wmarr.olsztyn.pl/klastry/index.php?page=clusters_def&id=7 (10.10.2010).
5
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wadzić do generowania nowych pomysłów oraz podejmowania nowych działalności biznesowych. Efektywnie funkcjonujący klaster prowadzi do wzrostu
produktywności lokalnych przedsiębiorstw, stymuluje i wspiera ich innowacyjność oraz przyczynia się do kreowania nowych miejsc pracy dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby nowych przedsiębiorstw. W dłuższym okresie to
również zwiększenie potencjału regionu poprzez specjalizację produkcji pojedynczych podmiotów oraz możliwości rozwoju infrastruktury7.

2.

Kapitał społeczny – czynnik kształtujący relacje pomiędzy uczestnikami

Kapitał społeczny to idea zapożyczona z teorii socjologii, jest często
łączony ze zorientowaniem zbioru zdolności i umiejętności, które umożliwiają współpracę między ludźmi w ramach grup i organizacji na osiągnięcie wspólnego dobra i zrealizowania wspólnych celów8. P. Bourdieu definiuje kapitał społeczny jako sumę rzeczywistych oraz potencjalnych zasobów, które związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej
zinstytucjonalizowanych związków opartych na wzajemnej znajomości
i uznaniu. Dzięki członkostwu w takich sieciach jednostka zyskuje dostęp
w formie kredytu do kapitału posiadanego przez wszystkich, którzy są powiązani ze sobą wzajemnym zaufaniem. Kapitał społeczny pojawia się w relacjach między osobami, które ułatwiają działanie, istnieje w relacjach pomiędzy ludźmi i podobnie jak kapitał fizyczny i ludzki ułatwia produktywność.
Zasób kapitału społecznego posiadany przez daną jednostkę zależy od wielkości sieci, którą jednostka jest w stanie efektywnie mobilizować, oraz od
zakresu kapitału (symbolicznego, ekonomicznego, kulturowego) posiadanego
przez każdą osobę, z którą dana jednostka jest powiązana9. Wspólne dobro,
a nawet silna grupa nie powstają szybko. Tak jak tworzenie każdej innej
postaci kapitału kumulacja i rozwój kapitału społecznego wymagają ciągło-

M. Frombol-Eisebith, G. Eisebith, how to institutionalize innovative clusters? comparing
explicit top down and implicit bottom up approaches, www.elsvier.com (12.08.2009).
8
W. Dyduch, Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref42_full.html, zob. five tips. Build your
new Business through social capital, „Orange Country Register” 2000, no. 9, Santa Ana,
California 2000.
9
T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny, ekonomia społeczna, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 25.
7
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ści działań i długiego czasu10. Stąd kapitał społeczny traktowany jest przez
P. Bourdieu jako cecha indywidualna, prywatna osoby, która umożliwia nawiązywanie relacji. Stanowi o potencjale danej sieci, wynika bowiem ze struktur relacji kształtowanych przez jej członków. W przeciwieństwie do francuskiego naukowca Amerykanin J.S. Coleman stwierdził, że kapitał społeczny
ma wymiar publiczny, tzn. dzięki zaufaniu wytworzonemu przez wzajemne
relacje i więzi kapitał społeczny obniża koszty transakcyjne i w ten sposób
ułatwia wykonanie pewnych zadań w prosty i wygodny sposób. Tak więc
grupa, w której istnieją duże pokłady zaufania, jest w stanie osiągnąć więcej niż grupa, wśród członków której owego zaufania brakuje. Utrata zaufania jest bardzo kosztowna, ponieważ oznacza utratę więzi, co na ogół jest
nieopłacalne. J.S. Coleman podkreślał również, że w małej sieci może dojść
do efektu zamknięcia (concept of clouser), gdzie gęstość sieci jest warunkiem koniecznym do powstania kapitału społecznego ułatwiającego działanie. Gęstość grupy oznacza grupę, której członkowie nie są zaangażowani
w żadną inną grupę, co umożliwia wypracowanie norm i wartości przestrzeganych przez wszystkich członków. Negatywnym aspektem efektu zamknięcia jest brak alternatywy wejścia do innej grupy11.
F. Fukuyama określił kapitał społeczny w kontekście rozwoju, który
jako norma społeczna promuje kooperację dwóch lub więcej jednostek12. W kontekście ekonomicznym wynika z obniżania kosztów transakcyjnych, które tak jak kapitał społeczny dzięki relacjom i nieformalnym
powiązaniom sprzyja zwiększonej wydajności. Podobnie jak P. Bourdieu,
F. Fukuyama uważał kapitał społeczny za dobro prywatne, z tą różnicą, że
dla F. Fukuyamy kapitał społeczny jest jedynie środkiem do osiągnięcia egoistycznych celów. Jednocześnie z perspektywy polskich klastrów, których
najczęstszą formą prawną jest stowarzyszenie, F. Fukuyama potwierdza, że
społeczeństwo pozostające bez powiązanych jednostek łatwo podlega tyranii.
Kapitał społeczny pełni zatem funkcję ochronną przed administracyjną centralizacją, nieefektywnością działania lokalnych rządów czy też przed korupcją.
Tym, który wypromował termin kapitał społeczny, był socjolog
R. Putman, według którego kapitał społeczny, tak jak inne kapitały, ma charakter produktywny, umożliwia bowiem realizację celów, które nie byłyby
możliwe do realizacji, gdyby ten kapitał nie zaistniał. Grupa, której podstawą
10
11
12

D. Cohen, L. Prusak, in Good company: how social capital Makes organizations work, s. 10.
T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny..., dz. cyt., s. 26.
Tamże, s. 48.
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działania jest zaufanie, może osiągnąć o wiele więcej niż pojedyncza jednostka. Po pierwsze, dlatego że posiadanie owego kapitału umożliwia spontaniczne nawiązywanie współpracy, która może przynieść materialne i niematerialne korzyści, po drugie, dlatego że stowarzyszanie się jednostek w grupy
kształtuje normy i wartości i w konsekwencji buduje zaufanie oraz kooperację. Te natomiast prowadzą do obniżenia kosztów transakcyjnych i wpływają
na jakość rządzenia. Tym hasłem R. Putman wniósł na wyżyny zjawisko kapitału społecznego13.
W tworzącej się nowej ekonomii kapitał społeczny nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ podstawowym zasobem strategicznym firm
jest wiedza, a o jej wartości decyduje kapitał intelektualny14. Mocny kapitał społeczny staje się niezbędny i kluczowy do rozwiązywania zagadnień
organizacyjnych: relacji z klientami, kontaktów pracowniczych lub więzi
organizacji ze światem zewnętrznym. Tworzenie innowacji i budowa systemu transferu również wymagają rozbudowanych i efektywnych relacji sieciowych, współpracy wielu podmiotów, partnerstwa, otwartości i zaufania.
W Polsce inicjatywy na rzecz tworzenia zdolności innowacyjnych w gospodarce nacechowane są wysokim poziomem konkurencji pomiędzy realizującymi je podmiotami oraz instytucjami15. Niechęć do współpracy
spowodowana jest niskim kapitałem społecznym w Polsce. Na niski kapitał
społeczny składają się takie czynniki, jak brak zaufania czy nadmierne zindywidualizowanie społeczeństwa, które uniemożliwia dalekosiężną współpracę i realizację wielkich, narodowych, obejmujących wszystkich obywateli
projektów. Za niski poziom kapitału społecznego w przypadku starszego
pokolenia uważa się lata życia w systemie realnego socjalizmu, a także niepewność na rynku pracy i w związku z tym konieczność „walki o swoje” bez
oglądania się na sprawy publiczne. U młodych ma z kolei pokutować wychowanie w dokładnie tym samym duchu16. Brak wzorów współpracy powoduje,
że na poziomie regionalnym powstają wyspowe przedsięwzięcia, wyizolowane z otoczenia, charakteryzujące się niską gęstością relacji sieciowych,
a tym samym również niską efektywnością17. Zdolność do uzyskania wartości
Tamże, s. 28.
V. Allee, return on Knowledge, Executive Excellence 2000, no. 9, Provo, Birmingham 2000.
15
K.B. Matusiak, J. Guliński, rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy, PARP Warszawa 2010.
16
Zob. http://www.mojeopinie.pl/internet_i_kapital_spoleczny,3,1268406873 (12.10.2010).
17
K.B. Matusiak, J. Guliński, rekomendacje zmian..., dz. cyt.
13
14
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z posiadanego kapitału społecznego, czyli zdolność do osiągania sprawności
i skuteczności w kształtowaniu relacji pracowniczych w organizacji, można
osiągnąć dzięki kapitałowi relacji, który stanowi element potencjału intelektualnego firmy. Kapitał relacji budowany jest poprzez potencjał intelektualny
organizacji, co oznacza, że staje się on newralgicznym ogniwem całej organizacji, jej konkurencyjności, przewagi nad innymi18. Poprzez odpowiednie
konstruowanie potencjału intelektualnego można stymulować efekt synergii zespołów ludzkich. Jest wyzwaniem dla współczesnej wiedzy, wiedza
bowiem to jedyne „dobro, które się mnoży, gdy się je podzieli”19.

3.

Wpływ kapitału społecznego na rozwój klastrów

W rozważaniach nad kreowaniem współpracy w potrójnej heliksie
M. Portera, czyli kształtowanie relacji pomiędzy sferą nauki, biznesu i polityki, należy zwrócić uwagę na propozycję B. Gębskiego, socjologa, który
umieszcza powiązania klastrowe w sferze integracji o charakterze społecznym. Według tego autora emergencja (wyłanianie się) klastrów oraz ich
synergiczny charakter wynikają z kształtowania więzi społecznej rozumianej jako kompleksowa suma tych wszystkich czynników, które zapewniają
danej całości społecznej (grupie, zbiorowości społecznej) istnienie, trwanie,
działanie20. Zatem więź społeczna występuje w pewnej przestrzeni gospodarczej określanej mianem środowiska biznesu, pod warunkiem że istnieją
zasoby naturalne, ludzkie, kapitałowe i wiedzy, które umożliwiają zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Integrowanie się w ramach grupy
podmiotów zlokalizowanych w danej przestrzeni wynika przede wszystkim z postawy aktorów społecznych grających kluczowe role społeczne,
które są związane z zarządzaniem oraz polityką działania przedsiębiorstw.
Dlatego też proces powstawania klastra jest procesem wynikającym: po pierwsze, z pojawienia się wzajemnego zainteresowania podmiotów gospodarczych
i po drugie, wejścia w społeczne relacje wymiany o charakterze obiektywnym
J. Biernat, wartość public relations – kapitał relacji, artykuł przygotowano na V Kongres
Public Relations w Rzeszowie 2006, www.proto.pl (10.09.2010).
19
J. Stachowicz, w kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego – perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego [w:] dynamika zarządzania organizacjami: Paradygmaty –
Metody – zastosowania, AE Katowice, Katowice 2007, s. 65-80.
20
Cyt. za A. Frąckiewicz, B. Gębski, emergencja i synergizm klastrów gospodarczych
Pomorza zachodniego, raport z badań, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 2009, s. 16.
18
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i subiektywnym. Obiektywnym, opartym na kontrakcie handlowym, kiedy
współpraca wynika z potrzeby realizacji łańcucha wartości, oraz subiektywnym, kiedy wybór kooperanta wykracza poza realizację jednej umowy. Jest to
pewnego rodzaju relacja nieformalna, która wyraża się poprzez zaufanie, szacunek i sympatię do partnera biznesowego, z którym planuje się realizowanie
kolejnych przedsięwzięć biznesowych.
Ponieważ cechą szczególną klastrów jest jednoczesne kooperowanie
i konkurowanie, tzw. koopetycja, decyzja, która relacja stanie się bardziej
dominująca, zależy m.in. od sytuacji społecznej przyjętej przez aktorów społecznych, którymi są instytucje społeczne, np. izby gospodarcze, inkubatory,
parki naukowo-technologiczne, instytucje naukowe oraz samorządowe. Stąd
ważne jest pozytywne kształtowanie zależności społecznych, które obiektywnie oznaczają funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw,
w którym produkcja jakiegoś produktu czy usługi zależy od dostawy półśrodków. Subiektywnie natomiast oznacza to, że przedsiębiorstwo rozpoczyna
współpracę z innym podmiotem w wyniku kalkulacji psychospołecznej,
w której kooperacja zaczyna być bardziej użyteczna, opłacalna. Dobrym przykładem jest tutaj Podlaski Klaster Obróbki Metali, w ramach którego doszło
do wymiany wiedzy w zakresie możliwości produkcyjnych i technologicznych firm. Firma A otrzymała zlecenie, którego jako pojedyncza jednostka nie
było w stanie zrealizować w danym czasie. W związku z tym, żeby nie utracić kontrahenta, podzleciła wykonanie części prac kooperantowi z klastra, firmie B, którego znała dzięki organizowanym, przez animatora klastra, przedsięwzięciom. Poprzez to działanie obie firmy osiągnęły mierzalną korzyść,
jedna firma osiągnęła wyższy niż zaplanowany zysk, druga weszła na giełdę
New Connect. Z tego przykładu można wnioskować, że podniesienie zależności subiektywnych jest istotą kształtowania relacji uczestników klastra i prowadzi do podejmowania inicjatyw o charakterze innowacyjnym.
Istotnym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o podzieleniu się wiedzą ze swoim konkurentem z branży i wyjawieniu „tajemnicy”
o swoich zasobach i możliwościach produkcyjno-technologicznych była chęć
osiągnięcia zysku oraz podjęcie próby zbudowania relacji opartej na zaufaniu. To właśnie zaufanie pozwala ludziom rozwiązywać problemy i osiągać
społeczne cele szybciej i przy znacznie mniejszym nakładzie sił i środków.
Jest potrzebne zarówno w sferze działań lokalnej społeczności, jak i przy
zawieraniu transakcji finansowych. Zaufanie wymaga współpracy, a ta z kolei
zwiększa poziom zaufania. Następuje sprzężenie zwrotne. W przeciwieństwie
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do zasobów finansowych, zaufanie to „zasób moralny”, którego ilość wzrasta,
im bardziej się z niego korzysta, a który nieużywany zanika21. W konsekwencji rola pośrednika będącego animatorem klastra w układzie przedsiębiorstwo
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ści, szczególnie tych subiektywnych, które dzięki roli animatora oraz instytucjom wspierającym kształtuje środowisko społeczne, w którym rośnie poziom
zaufania, zagęszcza się sieć powiązań społeczno-gospodarczych i w długim
okresie kapitał społeczny.

Podsumowanie
Podsumowując rozważania nad wpływem kapitału społecznego na rozwój klastrów w Polsce, można postawić hipotezę, że rozwój klastrów będzie
zależał od dynamiki kształtowania więzi i relacji społecznych, które poprzez
powiązania nieformalne prowadzą do budowania zaufania, a zatem i do zwiększania kapitału społecznego indywidualnych jednostek, jak i całej grupy.
Częste interakcje pomiędzy grupami przyczyniają się do powstawania wzajemnej relacji, w której zaangażowanie społeczne i kapitał społeczny pociągają za sobą wzajemne zobowiązania i obowiązek działania w grupie. Gęste
więzi społeczne ułatwiają rozgłos i inne wartościowe sposoby kultywowania
reputacji, które oparte na zaufaniu uruchomią proces konstruowania konkurencyjnych przewag o charakterze globalnym. Są one niezbędne do tego, żeby
przedsiębiorstwa, jak i otoczenie oswajało się z coraz bardziej turbulentnym
otoczeniem, gdzie działanie w pojedynkę uniemożliwia rozwój. Nawet więcej, gospodarka wymusza na przedsiębiorstwach działania w sieciach, ponieważ tylko dzięki połączeniu potencjału zróżnicowanych jednostek, jakimi są
przedsiębiorstwa i uczelnie wyższe, istnieje możliwość utrzymania i wzrostu
konkurencyjności zarówno pojedynczych jednostek, jak i całego regionu. Ten
efekt jest możliwy do zrealizowanie jedynie wtedy, kiedy uczestnicy potencjalnego klastra będą posiadali umiejętność działania w grupie, w którym dominującą cechą jest zaufanie. To zaufanie umożliwia skracanie czasu negocjacji
warunków umów, wpływa na obniżenie kosztów transakcyjnych. Pytanie, jakie
w tym kontekście się pojawia, brzmi następująco: na ile powstające jak grzyby
po deszczu, w ostatniej dekadzie, parki naukowo-technologiczne, inkubatory
akademickie, centra transferu i technologii oraz strefy przemysłowe mają
świadomość kształtowania i budowania zaufania pomiędzy swoimi odbiorcami, czyli przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami rządu?
Czy w związku z tym instytucje okołobiznesowe, które bardzo często biorą
na siebie rolę założycieli i animatorów klastrów, posiadają narzędzia do budowania tego zaufania? Z doświadczenia autorek i z badań wynika, że dzięki
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narodzinom klastrów w Polsce, ich dużej dynamice pojawiania się i zanikania podjęto dyskusje i dywagacje naukowe na temat potrzeby świadomego
kształtowania zaufania w relacjach biznesowych, a co za tym idzie – wzrostu
kapitału społecznego w Polsce. Trudno ocenić, w jakim stopniu klastry przyczyniają się do osiągnięcia tego celu. Wydaje się jednak, że do oceny tego zjawiska niezbędny jest jeden bardzo ważny czynnik – czas.
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Summary
The article shows problems which concern a cluster as a new phenomenon
in a polish economy. This concept have it’s history back in XVI century, in the marshal’s time, and it came back now, as a new way of organizing companies, science
and government to build advantages of individual interests and region competitiveness.
In the article the authors take up a theoretical digression about the idea of cluster development which is determine by establishing socio-economical bonds and relations.
Concerning that problem in article appears correlation between cluster development
and social capital, which is a picture of ability of society, in geographical boundaries,
to build a densely boundaries lean on high level of trust. Because research shows that
social capital is low in Poland, the authors consider how the lack of social capital,
the lack of trust, among business partners, scientists and representatives of government reveals cluster development in Poland.
translated by Magdalena Małachowska and Monika tomczyk
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TechnoLogie informAcyjno-KomUniKAcyjne
W gospodArce opArTej nA Wiedzy
i ich WyKorzysTAnie przez przedsiębiorsTWA
regionU ŁÓdzKiego nA TLe poLsKi

Wprowadzenie
Współcześnie w rozwoju gospodarczym ogromne znaczenie przypisuje
się zasobom wiedzy i informacji. To właśnie one w coraz większym stopniu decydują o konkurencyjności zarówno pojedynczych przedsiębiorstw,
jak i całych gospodarek. Niezwykle istotną rolę odgrywa zatem dostęp do
tych zasobów oraz procesy ich tworzenia i dzielenia się nimi. Procesy te
byłyby jednak znacznie ograniczone, gdyby nie zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Technologie te są bowiem współcześnie
wykorzystywane w różnych dziedzinach życia, będąc również istotnym elementem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Skoro dostęp do
zasobów wiedzy i informacji oraz procesy ich kreacji i wykorzystania mogą
decydować o konkurencyjności, a w konsekwencji o rozwoju społeczno-gospodarczym, z punktu widzenia regionów konieczne stają się inwestycje
w infrastrukturę teleinformacyjną na ich obszarze oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez różne instytucje i podmioty, w tym
zwłaszcza przez lokalne przedsiębiorstwa.
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Celem artykułu jest przedstawienie roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy, szczególnie w obszarze przedsiębiorstw, jak również analiza poziomu wykorzystania tych technologii przez
przedsiębiorstwa regionu łódzkiego na tle innych regionów Polski. W pracy
zaprezentowano także możliwości poprawy sytuacji w zakresie dostępu
i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie
łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013.

1.

rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce
opartej na wiedzy

Współcześnie następuje zmiana paradygmatu rozwoju, która polega na
przechodzeniu z gospodarki opartej na pracy i kapitale do nowego modelu
gospodarki – opartej na wiedzy1. Według definicji OECD gospodarka oparta
na wiedzy bazuje bezpośrednio na produkcji, dystrybucji oraz stosowaniu
wiedzy i informacji2. Najważniejszymi jej zasobami są więc wiedza i informacja, a jej podstawę stanowią procesy związane z ich kreacją, wykorzystaniem i dystrybucją, w których kluczową rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Sektor technologii informacyjnych wskazuje się jako
jeden z pięciu głównych obszarów sprzyjających tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy3, a infrastrukturę technologiczną Instytut Banku Światowego
wyróżnił jako jeden z czterech jej filarów4.
Pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (information and
communication technologies, ICT) stosowane jest zamiennie z pojęciem
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, technologii informacyjnych
A. Olechnicka, rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, „Studia
Regionalne i Lokalne” 2000, nr 4, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
UW, Warszawa 2000, s. 37.
2
OECD, the Knowledge – Based Economy, OECD / GD (96) 102, Paris 1996, s. 7, http://
www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf, stan na 02.09.2010.
3
K. Śliwińska, A. Dewalska-Opitek, Gospodarka oparta na wiedzy. stan i perspektywy rozwoju w Polsce [w:] I.K. Hejduk, J. Korczak (red.), Gospodarka oparta na wiedzy,
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 32-33.
4
Measuring knowledge in the world’s economies. Knowledge assessment Methodology
and Knowledge economy index, Knowledge for development Program, World Bank Institute,
s. 1-3, http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/KAM_v4.pdf, stan na
25.07.2010.
1
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i komunikacyjnych, czy technologii teleinformatycznych. Niemniej jednak
termin ten odnosi się do „rodziny technologii, które przetwarzają, gromadzą
i przesyłają informacje w formie elektronicznej”5. ICT w szerokim ujęciu
obejmują sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, informatyczne systemy
i struktury, infrastrukturę telekomunikacyjną, oprogramowanie oraz metody
przetwarzania informacji6.
Technologie informacyjno-komunikacyjne dzięki zastosowaniu Internetu,
stanowiącego najważniejsze współcześnie medium, zapewniają szeroki, szybki
i prostszy niż kiedykolwiek wcześniej dostęp do zasobów wiedzy i informacji oraz umożliwiają komunikację bez względu na lokalizację w przestrzeni.
Sprzyjają tym samym wymianie wiedzy i informacji oraz powstawaniu ich
nowych zasobów. Ponieważ w gospodarce opartej na wiedzy dostęp do informacji oraz umiejętność ich selekcji i wykorzystania zaczynają w coraz większym stopniu decydować o przewadze konkurencyjnej nie tylko przedsiębiorstw, ale państw i regionów7, ICT bardzo szybko nabierają na znaczeniu. Są
one dziś wykorzystywane w różnych dziedzinach życia, a dostęp do nich oraz
umiejętność korzystania z nich stają się warunkiem funkcjonowania we współczesnym świecie zarówno pojedynczych ludzi, firm i instytucji, jak i całych
społeczeństw.

2.

icT a działalność przedsiębiorstw

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynił się
w ostatnich latach do ogromnych zmian w funkcjonowaniu współczesnych
przedsiębiorstw. Korzystanie z komputerów i dostęp do Internetu to już podstawa w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w niektórych branżach
nawet konieczność. Współcześnie coraz większą rolę zaczyna już także odgrywać rodzaj posiadanego łącza internetowego, jak i stosowanie nowoczesnych

Dość często spotykany termin „technologie informatyczne” (IT) ma węższe znaczenie i odnosi się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, natomiast
nie obejmuje technologii komunikacyjnych i dotyczących sieci: społeczeństwo informacyjne
w Polsce. wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, GUS, Warszawa 2008, s. 5-6.
6
K.B. Wydro, Z. Kotowski: technologie informacyjne a tendencje rozwojowe unii europejskiej
(wzrost konkurencyjności europy zachodniej czy zmniejszenie znaczenia geopolitycznego?), http://
kbn.icm.edu.pl/pub/info/iriss/konferxi.html#TECHNOLOGIE%20INFORMACYJNE%20A%20
TENDENCJE%20ROZWOJOWE (6.09.2010).
7
A. Olechnicka, rozwój regionalny w warunkach…, dz. cyt., s. 38.
5
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rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem ICT. Technologie informacyjno-komunikacyjne są i powinny być wykorzystywane w różnych obszarach
działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza że większość podstawowych procesów biznesowych może być prowadzona przy ich zastosowaniu i realizowana
na drodze elektronicznej. Do takich procesów należą już m.in.: obsługa zamówień, kontakty z dostawcami, klientami i administracją publiczną, płatności,
rozliczenia oraz promocja8.
Wykorzystanie ICT ma znaczenie również, gdy w grę wchodzi konkurencja. Z jednej strony technologie te zapewniają dostęp do informacji
o działalności i ofercie innych przedsiębiorstw, z drugiej jednak również my
dzięki nim udostępniamy informacje o nas samych. Prowadzenie działalności z wykorzystaniem ICT zarówno w wewnętrznych procesach przedsiębiorstwa, jak i w relacjach z otoczeniem ma zarówno wady, jak i zalety. Jednak
w dobie globalizacji i nieustannego rozwoju tych technologii ich wykorzystanie przez podmioty gospodarcze jest nieuniknione, zwłaszcza że niesie ze
sobą wiele korzyści.
Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wiąże się jednak z różnymi kosztami ponoszonymi np. w związku z potrzebą ich unowocześniania czy też w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznej
wymiany danych i zawieranych transakcji. Poza tym konkurencyjne przedsiębiorstwa korzystające z ICT mają łatwy dostęp do informacji o innych
firmach, dzięki czemu mogą znacznie szybciej i celniej reagować na ich
zachowania na rynku9. Trudno jednak wyobrazić sobie działalność jakiegokolwiek przedsiębiorstwa w XXI wieku bez stosowania nowoczesnych
rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, nie
wspominając już o wyposażeniu w komputery i o dostępie do Internetu.
Niezależnie więc od tego, czy dane przedsiębiorstwo jest firmą o zasięgu
jedynie lokalnym, czy też międzynarodowym, jego funkcjonowanie bez
wykorzystania tych technologii byłoby trudne i niedostosowane do wymagań dzisiejszego rynku.

K.B. Matusiak, A. Pamuła: Gospodarka elektroniczna [w:] J. Papińska-Kacperek (red.),
społeczeństwo informacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 409-414.
9
Tamże, s. 411-412.
8
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Tabela 1.
Wybrane korzyści stosowania ICT w przedsiębiorstwach
–

Poprawa efektywności funkcjonowania

–

Redukcja kosztów

–

Redukcja czasu

–

Przyspieszenie i usprawnienie procedur zarządzania

–

Przyspieszenie i ulepszenie procesów produkcyjnych

–

Możliwości zwiększenie stopnia dywersyfikacji prowadzonej działalności

–

Poprawa jakości i innowacyjności produktów i usług

–

Przyspieszenie i poprawa jakości kontaktów z partnerami biznesowymi, klientami
i administracją publiczną

–

Większe możliwości nawiązywania współpracy

–

Dostęp do informacji o konkurencji

–

Dostęp do informacji o rynkach i produktach

–

Większe możliwości prowadzenia działalności na rynkach o zasięgu ponadlokalnym

–

Dostęp do różnych zasobów wiedzy i informacji, w tym do źródeł informacji
o innowacjach

–

Możliwość szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu i wewnątrz przedsiębiorstwa,
elastyczność

–

Możliwość szybkiego wychwytywania szans z otoczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Runiewicz: Znaczenie ict
w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu [w:] M. Runiewicz
(red.), Konkurencyjność regionów. rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 13-15;
M. Runiewicz (red.), Konkurencyjność regionów. rola technologii…,
dz. cyt., s. 9-10; B. Matusiak, A. Pamuła: Gospodarka elektroniczna…,
dz. cyt., s. 409-414; Z. Stempnakowski: e-biznes w zastosowaniach
[w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, s. 70-71

Możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w działalności przedsiębiorstw są szerokie i niosą ze sobą wiele korzyści,
wpływając na poprawę ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Z punktu widzenia danego regionu istotne staje się więc ich wykorzystanie zarówno w sferze gospodarczej, jak i w innych dziedzinach oraz rozwój odpowiedniej w tym
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zakresie infrastruktury. Działania te prowadzą bowiem do zwiększenia zdolności konkurencyjnej regionu10, a w dłuższej perspektywie do jego rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich wykorzystanie mogą różnie się kształtować w przestrzeni, gdyż zależą od inwestycji w rozbudowę infrastruktury teleinformacyjnej na danym obszarze oraz od
kosztów ponoszonych przez różne instytucje i podmioty na wykorzystanie tej
technologii w prowadzonej przez nie działalności. W wymiarze regionalnym
zależy zatem od możliwości finansowych poszczególnych regionów, ale nie
tylko, gdyż jest wynikiem szeregu czynników. Dostęp do ICT i ich wykorzystanie w regionach mogą zależeć m.in. od ich specyfiki wynikającej z właściwej im struktury gospodarczej oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również z prowadzonej na ich obszarze polityki rozwoju regionalnego i polityki lokalnych organów władzy. Zależą jednak również od pozostałych aktorów życia społeczno-gospodarczego (przedsiębiorstw, administracji,
czy społeczności), ich spojrzenia na wymagania, jakie stawia dzisiejszy rynek
i świat oraz przyjmowanych przez nie strategii działania i ich możliwości finansowych. Tym samym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, również w obszarze przedsiębiorstw, może różnić się pomiędzy regionami, a skoro jest to istotny element budowy społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy, staje się ważnym przedmiotem badań.

3.

icT w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego na tle innych regionów
Polski

W celu przedstawienia sytuacji regionu łódzkiego w zakresie dostępu
i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa dokonano analizy wybranych, podstawowych wskaźników dostępnych na poziomie województw (NUTS-2) w ramach statystyki publicznej.
Źródłem danych są tablice Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa. Badania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz
wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe GUS prowadzi dopiero od kilku lat, dlatego też w analizie zaprezentowano dane naj-

10

M. Runiewicz, znaczenie ict w generowaniu zdolności…, dz. cyt., s. 13-16.
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bardziej aktualne (głównie z 2009 r.), najlepiej przedstawiające obecny obraz
sytuacji w poszczególnych regionach11.
Podstawą w zakresie wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa jest
wyposażenie w odpowiedni do tego celu sprzęt. W tym zakresie GUS dostarcza danych dotyczących wykorzystania komputerów, dostępu do Internetu
oraz rodzaju posiadanego łącza. Są to podstawowe wskaźniki dotyczące
wykorzystania ICT i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, stosowane również przez Eurostat.

Rys. 1. Wykorzystanie komputerów przez przedsiębiorstwa w 2009 r.
wg województw (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2009 r. 92,6% przedsiębiorstw w Polsce korzystało z komputerów –
najwięcej w województwie pomorskim (96,4%) i opolskim (95,6%). W województwie mazowieckim, będącym najlepiej rozwiniętym regionem w kraju,
z komputerów korzystało w tym samym roku 93,9% przedsiębiorstw, dając mu
dopiero 5 lokatę w rankingu (wspólnie z Podkarpackiem). Sytuacja regionu łódzWszystkie zaprezentowane i poddane analizie wskaźniki dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób. Badania GUS dotyczące społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania ICT nie obejmują bowiem mikroprzedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających mniej
niż 10 pracowników. Szerzej: wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_wykorz_techn_ict_w_przedsieb_w_2009.xls, stan na 20.09.2010.
11
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kiego nie jest pod tym względem najgorsza, jednak w 2009 r. tylko 91,2% łódzkich
przedsiębiorstw korzystało z komputerów, co daje dopiero 10 lokatę w rankingu
z wartością poniżej średniej krajowej. W 2009 r. najsłabiej kształtowała się sytuacja w tym zakresie w województwach: warmińsko-mazurskim (87,8%), podlaskim (87%) i świętokrzyskim (86,9%), a więc w regionach słabiej rozwiniętych
gospodarczo niż mazowieckie czy nawet łódzkie. Różnica pomiędzy wartością
maksymalną (pomorskie = 96,4%) a minimalną (świętokrzyskie = 86,9%) była
dla tego roku znaczna i bliska 10 punktów procentowych.
W obszarze ICT kluczową kwestią jest jednak dostęp do Internetu oraz
rodzaj posiadanego łącza.

Rys. 2. Przedsiębiorstwa mające dostęp do Internetu (w tym poprzez łącze
szerokopasmowe) w 2009 r. wg województw (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2009 r. 90% przedsiębiorstw w Polsce miało dostęp do Internetu,
a w przypadku 58% był to dostęp szerokopasmowy. Więcej przedsiębiorstw
w kraju korzysta zatem z komputerów, niż ma dostęp do Internetu, choć różnica
ta jest niewielka (2,6 punktu procentowego). Najwięcej przedsiębiorstw z dostępem do Internetu znajdowało się w 2009 r. na terenie województwa pomorskiego
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(93,2%), a najmniej w świętokrzyskim (jedynie 84,7%). W regionie łódzkim 89%
przedsiębiorstw miało w tym samym roku dostęp do Internetu, co daje 10 lokatę
w rankingu regionów. Biorąc pod uwagę rodzaj łącza z Internetem, z łącza szerokopasmowego w 13 regionach korzystała ponad połowa przedsiębiorstw –
najwięcej w śląskim (63%) i mazowieckim (62,7%), a najmniej w świętokrzyskim (48,9%). W regionie łódzkim (12 lokata w rankingu) w 2009 r. z łącza szerokopasmowego korzystało 53,7% firm, czyli mniej niż w całym kraju.
Analizując stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
przez przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że niezwykle istotny jest zakres
ich wykorzystania oraz zastosowanie konkretnych rozwiązań teleinformatycznych. W tabeli 2 przedstawiono wykorzystanie intranetu, bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) oraz bezpłatnych systemów operacyjnych.
W 2009 r. blisko 25% przedsiębiorstw korzystało w Polsce z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN). W województwie wielkopolskim korzystała
z niej prawie co trzecia firma (28,8% i 1 lokata w rankingu), natomiast
w warmińsko-mazurskim nawet nie co piąta (17,1%), co wskazuje na znaczną
rozpiętość pomiędzy regionami (11,7 punktów procentowych). W województwie łódzkim z sieci WLAN korzystało w 2009 r. 23,5% przedsiębiorstw,
dając mu 7 miejsce w rankingu za województwami: wielkopolskim (28,8%),
mazowieckim i śląskim (po 27,2%), dolnośląskim (26,7%), małopolskim
(25,4%) oraz pomorskim (24%), czyli za regionami w większości należącymi
do najlepiej rozwiniętych w kraju (biorąc pod uwagę wysokość PKB per capita)12. Jeśli chodzi o korzystanie z intranetu, różnica pomiędzy „skrajnymi”
województwami jest zbliżona. W 2009 r. 28,2% firm w Polsce korzystało
z intranetu – najwięcej w województwach: mazowieckim (33,2%), dolnośląskim (31,2%) i śląskim (30,3%), najmniej w zachodniopomorskim (22,5%
i ostatnie miejsce w rankingu). Region łódzki zajął w tym rankingu 8 lokatę
(26% firm korzystających z intranetu).

Województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i pomorskie w latach
2002-2007 znajdowały się w pierwszej piątce regionów pod względem wysokości PKB per capita. Małopolskie natomiast zajmowało w tym okresie z reguły 10 lokatę w rankingu (w 2004 r.
było to miejsce 11) Bank Danych Regionalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/gus.
12
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Tabela 2.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące intranet, bezpłatne systemy operacyjne oraz
bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) w 2009 r. według województw (%)
Bezprzewodowa sieć
lokalna WLAN

Intranet

Bezpłatne systemy
operacyjne jak np.
Linux

POLSKA

24,8

28,2

14,2

1

dolnośląskie

26,7

31,2

15,3

2

kujawsko-pomorskie

22,3

25,5

11,6

3

lubelskie

20,6

24,2

14,5

4

lubuskie

20,0

24,2

13,0

5

łódzkie

23,5

26,0

12,7

6

małopolskie

25,4

26,9

13,5

7

mazowieckie

27,2

33,2

17,4

8

opolskie

20,0

24,6

9,9

9

podkarpackie

22,5

24,4

12,5

10

podlaskie

18,0

23,9

12,7

11

pomorskie

24,0

29,6

17,3

12

śląskie

27,2

30,3

16,8

13

świętokrzyskie

20,7

28,8

12,6

14

warmińsko-mazurskie

17,1

24,0

8,0

15

wielkopolskie

28,8

28,0

12,3

16

zachodniopomorskie

22,9

22,5

10,6

Lp.

Województwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Niewiele przedsiębiorstw korzysta w Polsce z bezpłatnych systemów
operacyjnych (jak np. Linux). W 2009 r. było to tylko 14,2% przedsiębiorstw,
przy czym najwięcej w województwie mazowieckim (17,4%) i pomorskim
(17,3%), natomiast najmniej w warmińsko-mazurskim (jedynie 8%). W regionie łódzkim z bezpłatnych systemów operacyjnych korzystało w 2009 r. ok.
13% przedsiębiorstw (12,7% i 8 lokata wspólnie z podlaskim). Nie jest to
słaby wynik, jednak sytuacja wygląda lepiej nawet w takich województwach,
jak lubelskie czy małopolskie.
Warto zwrócić również uwagę, czy przedsiębiorstwa mają własną stronę
internetową (mogącą spełniać określone funkcje) oraz czy używają specjalistycznych systemów i oprogramowania, których wykorzystanie może świadczyć o już zaawansowanym poziomie wykorzystania ICT. Wśród takich
rozwiązań można wskazać np. system ERP i oprogramowanie CRM. ERP
(enterprise resource Planning system) jest systemem informatycznym służą-
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cym do planowania zasobów przedsiębiorstwa. CRM (customer relationship
Management system) to natomiast oprogramowanie wykorzystywane do
zarządzania informacjami o klientach, zapewniające dostęp do tych informacji innym komórkom firmy lub pozwalające analizować je w celach marketingowych (ustalanie cen, zarządzanie promocjami, definiowanie kanałów dystrybucji itp.)13.
Tabela 3.
Przedsiębiorstwa mające własną stronę internetową oraz wykorzystujące system ERP
i oprogramowanie CRM14 w 2009 r. według województw (% ogółu przedsiębiorstw)
Lp.

Województwo

Własna strona internetowa

CRM

spełniająca funkcję
prezentacji katalogów,
wyrobów lub cenników

ERP

A

B

POLSKA

57,4

42,0

9,3

17,9

13,2

1

dolnośląskie

57,9

43,5

8,5

15,3

12,6

2

kujawsko-pomorskie

50,7

38,5

7,5

13,2

13,0

3

lubelskie

49,7

34,0

6,8

14,5

8,4

4

lubuskie

45,5

34,5

10,8

16,5

13,5

5

łódzkie

56,4

40,0

9,2

14,4

11,4

6

małopolskie

60,3

45,8

8,4

19,7

13,5

7

mazowieckie

65,6

47,6

13,3

23,2

17,6

8

opolskie

52,6

42,0

8,2

18,2

14,5

9

podkarpackie

53,4

42,6

4,9

15,4

10,1

10

podlaskie

49,7

32,4

8,7

16,2

14,8

11

pomorskie

59,2

42,0

9,0

19,1

13,3

12

śląskie

60,2

42,8

9,6

19,7

12,5

13

świętokrzyskie

49,2

36,6

8,0

16,6

11,1

14

warmińsko-mazurskie

44,8

33,4

3,3

9,2

6,2

15

wielkopolskie

58,6

44,1

9,3

18,4

13,4

16

zachodniopomorskie

53,0

34,3

10,7

14,6

12,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
rocznik statystyczny województw 2008, GUS, Warszawa 2008.
A – oprogramowanie pozwalające na zbieranie i przechowywanie informacji o klientach
oraz zapewniające dostęp do nich innym komórkom przedsiębiorstwa; B – oprogramowanie
pozwalające na analizowanie informacji o klientach w celach marketingowych (ustalanie cen,
zarządzanie promocjami, definiowanie kanałów dystrybucji itp.).
13
14
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W 2009 r. 57,4% przedsiębiorstw w Polsce miało własną stronę internetową, a dla 42% spełniała ona funkcję prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników. Najwięcej przedsiębiorstw mających własną stronę internetową (również służącą do prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników) znajdowało się
w województwie mazowieckim (65,6% i 47,6%), a najmniej w warmińsko-mazurskim (44,8% i 33,4% – 16 lokata). Różnica pomiędzy tymi regionami
była zatem znaczna, a w przypadku wskaźnika „przedsiębiorstwa mające własną
stronę internetową” wyniosła ponad 20 punktów procentowych. W regionie łódzkim w 2009 r. 56,4% przedsiębiorstw miało własną stronę internetową (7 lokata
w rankingu), z czego dla 40% służyła ona do prezentacji katalogów, wyrobów lub
cenników (9 lokata). Tym samym łódzkie znalazło się tuż za regionami z reguły
przodującymi w dotychczasowych rankingach (jak np. mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, pomorskie, wielkopolskie), choć za małopolskim (2 lokata w obydwu
rankingach) oraz opolskim i podkarpackim (w drugim zestawieniu).
Niewiele przedsiębiorstw korzysta w Polsce z systemu ERP. W 2009 r.
korzystało z niego tylko 9,3% firm. W regionie łódzkim odsetek ten był bliski średniej krajowej (9,2% i 6 lokata). Najwyższy ponownie w mazowieckim (13,3%), a najniższy w warmińsko-mazurskim (3,3%). Więcej przedsiębiorstw korzysta w kraju z oprogramowania CRM i w większym stopniu
służy ono do zbierania i przechowywania informacji o klientach (w Polsce
w 2009 r. = 17,9%) niż jest wykorzystywane w celach marketingowych
(PL = 13,2%). Województwo łódzkie pod względem wykorzystania oprogramowania CRM przez przedsiębiorstwa zajmuje w porównaniu z innymi regionami słabą pozycję. W celu gromadzenia informacji o klientach korzystało
z niego w 2009 r. 14,4% łódzkich firm (14 lokata w rankingu), a w celach marketingowych 11,4% (12 lokata). Najwięcej przedsiębiorstw korzystało z tego
oprogramowania (niezależnie od spełnianej funkcji) w województwie mazowieckim (odpowiednio 23,2% i 17,6%), a najmniej ponownie w warmińskomazurskim (9,2% i 6,2%).
W gospodarce opartej na wiedzy niezwykle istotne jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontaktach z otoczeniem.
W przypadku przedsiębiorstw dotyczy to w szczególności relacji z innymi
przedsiębiorstwami (dostawcy, przedsiębiorstwa kooperujące), z klientami
oraz z administracją publiczną.
W Polsce w 2008 r. niewiele przedsiębiorstw, bo tylko 4,9%, otrzymało zamówienia poprzez sieci komputerowe, przy czym najwięcej w województwie mazowieckim (6,4%), a najmniej w warmińsko-mazurskim (1,8%).
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W Łódzkiem 4,3% firm otrzymało w ten sposób zamówienia, co dało mu
10 lokatę w rankingu. Więcej firm korzysta w Polsce z sieci komputerowych
w celu składania zamówień. W 2008 r. 11,9% przedsiębiorstw złożyło zamówienia za ich pomocą. Najwięcej w województwie opolskim (15,7% firm)
oraz mazowieckim (14,9% i 2 lokata), a najmniej w warmińsko-mazurskim
(8,3%). Region łódzki wypada pod tym względem raczej słabo, zajmując
jedno z ostatnich miejsc w rankingu (14 lokata i 8,8%).
Tabela 4.
Przedsiębiorstwa wykorzystujące wybrane technologie informacyjno-komunikacyjne w kontaktach z klientami, dostawcami i administracją publiczną w 2008 r.
(% ogółu przedsiębiorstw)
Lp.

Województwo

Otrzymywanie zamówień
przez sieci
komputerowe

Składanie
zamówień
przez sieci
komput,

Wykorzystanie
Internetu w kontaktach z administracją publiczną

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

POLSKA
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie

4,9
5,5
4,4
3,4
2,7
4,3
6,1
6,4
5,6
4,3
4,1
5,8
4,4
3,5

11,9
14,1
11,7
9,4
9,6
8,8
12,9
14,9
15,7
8,8
12,4
9,7
12,9
10,5

60,6
62,5
56,4
60,5
50,6
55,1
61,0
64,5
56,3
60,5
50,6
61,7
63,8
53,9

14

warmińsko-mazurskie

1,8

8,3

64,5

15

wielkopolskie

4,9

10,6

59,7

16

zachodniopomorskie

2,9

11,4

60,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W Polsce w 2008 r. 60,6% przedsiębiorstw korzystało z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. Najwięcej w województwie mazowieckim
(64,5%) i, co ciekawe, w warmińsko-mazurskim (również 64,5%), a najmniej
w łódzkim (55,1% i 14 lokata w rankingu), świętokrzyskim (53,9% – 15 miejsce) oraz lubuskim (50,6%).
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Rys. 3. Przedsiębiorstwa korzystające w 2009 r. z podpisu elektronicznego
oraz z internetowych usług bankowych/finansowych oraz szkoleniowych i edukacyjnych według województw (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W całej Polsce w 2009 r. 76,7% firm korzystało z internetowych usług
bankowych lub finansowych. W województwie łódzkim było to tylko 70%
(i 14 lokata w rankingu). W ten sposób region łódzki wyprzedził takie województwa, jak: świętokrzyskie (64,4%) i lubelskie (69,5%), pozostając jednak
w tyle nawet za warmińsko-mazurskim (72,4%) i podlaskim (73%). Najwięcej
przedsiębiorstw korzystało natomiast z takich usług w województwie śląskim
(83,5%). W regionie łódzkim również niewiele przedsiębiorstw korzysta
z internetowych usług szkoleniowych i edukacyjnych. W 2009 r. tylko 19,1%
firm (ostatnie 16 miejsce w rankingu), przy czym średnia krajowa to 25,1%.
W każdym regionie korzystało zatem z takich usług więcej przedsiębiorstw
niż w łódzkim.
W Polsce w 2009 r. blisko połowa firm (47,2%) korzystała z podpisu elektronicznego. Najwięcej w województwie śląskim (50,6%) i zachodniopomorskim (50,5%), a najmniej w łódzkim (tylko 39,8% firm) i lubuskim (38,8%).
Akurat w tym zestawieniu województwo mazowieckie zajmuje wyjątkowo
słabą pozycję (8 lokata) w porównaniu z poprzednimi rankingami – w 2009
r. jedynie 47,9% firm na jego obszarze korzystało z podpisu elektronicznego.
Dużo lepszą pozycję zajęło natomiast województwo warmińsko-mazurskie
(48,8% przedsiębiorstw i wysoka, 5 lokata w rankingu).
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Uwzględnione w analizie wskaźniki wyraźnie pokazują raczej słabą
pozycję regionu łódzkiego w zakresie wyposażenia przedsiębiorstw w technologie informacyjno-komunikacyjne i ich wykorzystania. W przypadku
5 z nich (wykorzystanie systemu ERP, sieci lokalnej WLAN, własna strona
internetowa oraz wykorzystanie intranetu i bezpłatnych systemów operacyjnych) region łódzki znalazł się w pierwszej ósemce regionów, zajmując lokaty
od 6 do 8, natomiast w pozostałych dwunastu rankingach znacznie niższe (od
miejsca 10 do 16). W przypadku wszystkich wskaźników ich wartości dla
regionu łódzkiego były poza tym niższe od średniej krajowej.
Tabela 5.
Pozycja regionu łódzkiego w dotychczasowych rankingach regionów ze względu na
poziom dostępu i wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa w 2009 r.
Nr lokaty
w rankingu
6
7
8

Wskaźniki
ERP
Bezprzewodowa sieć lokalna WLAN, własna strona internetowa
Bezpłatne oprogramowanie, intranet

9

Własna strona internetowa spełniająca funkcję prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników, otrzymywanie zamówień przez sieci komputerowe

10

Wykorzystanie komputerów, dostęp do Internetu

12

Szerokopasmowe łącze z Internetem, CRM (analizowanie informacji
o klientach w celach marketingowych), wykorzystanie Internetu w kontaktach z administracją publiczną

14

CRM (zbieranie i przechowywanie informacji o klientach), składanie zamówień przez sieci komputerowe, przedsiębiorstwa będące odbiorcami internetowych usług bankowych lub finansowych

15

Podpis elektroniczny

16

Firmy będące odbiorcami internetowych usług szkoleniowych i edukacyjnych

Źródło: opracowanie własne

4.

icT w rpo województwa łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)
na lata 2007-2013 jest jednym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
w Polsce i określa główne kierunki rozwoju województwa łódzkiego
w nowym okresie programowania Unii Europejskiej. Obejmuje on 7 osi priorytetowych, z których cele związane z rozwojem infrastruktury telekomuni-
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kacyjnej oraz poprawą dostępu i wykorzystania ICT w regionie zawiera oś
IV – „Społeczeństwo informacyjne”. Na realizację całego programu przeznaczono ponad 1mld 282 mln euro (wkład wspólnotowy to nieco ponad 1 mld
6mln euro), z czego na realizację IV osi priorytetowej przeznaczono ponad 82
mln euro, co stanowi 6,46% środków całego Programu15.
Tabela 6.
Kategorie interwencji i alokacja EFRR (euro) w ramach IV osi priorytetowej
„Społeczeństwo informacyjne” RPO WŁ na lata 2007-2013
Obszar

Społeczeństwo
informacyjne

Kategorie interwencji (nr)
10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci
szerokopasmowe)

28 178 665

40%

11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne
(dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność,
zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści
cyfrowe itp.)

10 567 000

15%

13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie,
e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

14 089 333

20%

14 – Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie
i szkolenie, tworzenie sieci itp.)

12 680 400

18%

4 931 266

7%

70 446 664

100%

15 – Inne działania mające na celu poprawę dostępu
MSP do TIK i ich wydajne użytkowanie
ogółem

Alokacja
(%)
EFRR (euro)

Źródło: opracowanie na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź wrzesień 2007,
s. 104-105

W ramach społeczeństwa informacyjnego w RPO Województwa
Łódzkiego uwzględniono 5 kategorii interwencji, z których 2 bezpośrednio
dotyczą przedsiębiorstw (nr 14 i 15). Najwięcej środków (40%) w ramach IV
osi priorytetowej przeznaczono na kategorię interwencji nr 10 „Infrastruktura
telekomunikacyjna”, natomiast na kategorie nr 14 i 15 łącznie 25% środków
całej osi.
Wkład wspólnotowy w ramach IV osi priorytetowej to ponad 70 mln euro, co stanowi
7% wkładu wspólnotowego całego RPO WŁ. Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódź, wrzesień 2007, s. 80-83, 103.
15
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Samorządy województw mają sporą dowolność w planowaniu wykorzystania środków, mimo konieczności zmieszczenia się w pewnych konkretnych
ramach, i mogą wybierać kategorie interwencji, które będzie wspierał dany
RPO16. Warto zatem przyjrzeć się bliżej wielkościom zaplanowanych środków na kategorie interwencji związane z ICT w przedsiębiorstwach w pozostałych 15 Regionalnych Programach Operacyjnych. Oczywiście RPO to nie
jedyne programy operacyjne będące instrumentami realizacji wspólnotowej
polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013. Jednak to przede wszystkim one prezentują konkretne środki zaplanowane do wykorzystania właśnie
w podziale na regiony.

Rys. 4. Alokacja w euro w ramach kategorii interwencji nr 14 i 15 przypadająca na 1 przedsiębiorstwo z sektora MSP według RPO 12 województw na lata 2007-2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie 12 Regionalnych Programów Operacyjnych i BDR GUS

RPO powstają pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, muszą poza tym
uwzględniać limity określone Propozycją Układu Programów Operacyjnych i Priorytetów
(Rada Ministrów, 24.01.2006 r.) i wpisywać się w ramy kategorii interwencji funduszy strukturalnych. Szerzej: A. Płoszaj, Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. stan obecny i perspektywa regionalnych Programów operacyjnych [w:] M. Runiewicz (red.), Konkurencyjność
regionów. rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 60-62.
16
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Analizując 16 RPO, można zauważyć, że nie wszystkie województwa (śląskie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie) uwzględniły
w swoich RPO kategorie interwencji dotyczące ICT w przedsiębiorstwach
(nr 14 i 15). Z tych czterech regionów w przeprowadzonej analizie to województwo śląskie bardzo często zajmowało jedno z najwyższych miejsc w rankingach. W ramach kategorii 14 kwota alokacji EFRR w regionach wynosi
od ok. 3,75 mln euro w województwie świętokrzyskim do ponad 20 mln euro
w warmińsko-mazurskim. W przypadku kategorii interwencji nr 15 są to kwoty
od 1,825 mln euro (kujawsko-pomorskie) do ok. 13,22 mln euro w wielkopolskim. Poza tym nie wszystkie z 12 województw uwzględniły w swoich RPO
obie te kategorie. W RPO województw: pomorskiego, podlaskiego i dolnośląskiego uwzględniono jedynie kategorię nr 14, a w lubelskim tylko nr 1517.
Województwo łódzkie pod względem wielkości zaplanowanych środków w ramach kategorii interwencji nr 14 i 15 znajduje się w grupie 12 województw na 6 miejscu – wysokość środków w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo z sektora MSP18 wynosi dla niego 73,2 euro. Dużo mniejsze środki
(od 20,16 do 34,63 euro) dotyczą województw: dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego, czyli regionów, które pod względem wykorzystania ICT
przez przedsiębiorstwa w większości rankingów znalazły się wśród liderów.
Najwięcej środków zaplanowanych w RPO mają zatem otrzymać przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego (ok. 265,3 euro na 1 firmę
z sektora MSP), które w większości rankingów zajmowało niskie lokaty.
Biorąc pod uwagę bezwzględną wartość alokacji w euro (w ramach kategorii
interwencji nr 14 i 15), dla regionu łódzkiego wynosi ona ok. 17,6 mln euro,
a większa jest tylko w podkarpackim (ok. 26,8 mln euro) i warmińsko-mazurskim (ok. 30 mln euro). Zaplanowana w RPO WŁ kwota alokacji jest zatem
niższa od średniej dla wszystkich 12 programów, wynoszącej 88,22 euro na
1 przedsiębiorstwo, choć zawyżonej wielkością alokacji zaplanowaną w RPO
województw warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego19.
16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
Kwoty w ramach kategorii interwencji dotyczą sektora MSP ogółem (w tym mikroprzedsiębiorstw), dlatego planowaną kwotę alokacji w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo z sektora
MSP otrzymano, dzieląc ją przez łączną liczbę mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających od 0-249 pracowników (według danych BDR GUS dla 2007 r.). Warto jednak zauważyć, że w dokonanej analizie poziomu wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa
w polskich regionach dane nie obejmowały mikroprzedsiębiorstw, gdyż badania GUS w tym zakresie obejmują firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników (a więc również przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 pracowników, czyli niezaliczane do sektora MSP).
19
Obliczenia własne na podstawie 12 Regionalnych Programów Operacyjnych.
17
18
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Podsumowanie
Dokonana analiza dostępu i poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w podziale na regiony wskazuje na istnienie różnic regionalnych w tym zakresie. Województwo łódzkie
w porównaniu z pozostałymi 15 województwami zajmuje w tym obszarze
raczej słabą pozycję, osiągając poza tym wartości niższe od średniej krajowej. Jego słaba pozycja może zastanawiać, zwłaszcza że łódzkie należy do
lepiej rozwiniętych gospodarczo regionów w kraju (pod względem wysokości
PKB per capita w latach 2003-2005 znajdowało się na 7 miejscu, a w latach
2006-2007 już na miejscu 6)20. Dane dostępne w ramach statystyki publicznej nie pozwalają jednak na wyjaśnienie przyczyn niskiego poziomu wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego, gdyż taką analizę
mogą umożliwić dopiero pogłębione badania jakościowe przeprowadzone
w firmach na jego obszarze. Warto jednak zauważyć, że region łódzki planuje
przeznaczyć w ramach RPO środki na poprawę sytuacji w zakresie wykorzystania ICT przez lokalne MSP, a planowana kwota alokacji w przeliczeniu na
1 przedsiębiorstwo z tego sektora jest szósta w kraju.
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Summary
Nowadays, resources of knowledge and information are important factors of
competitiveness and economic development, while processes of their creation, distribution and use are the basis of the knowledge-based economies. As a result the importance of information and communication technologies increases, as these processes
are based on them. ICT’s are used in different fields of life and lead to changes in
enterprises, societies and whole economies. ICT use and investment in ICT infrastructure are also crucial elements of improving the regions’ competitive capacity.
However, access to and ICT’s use may differ spatially, also on the regional level.
The article presents the role of ICT’s in enterprises’ functioning in the knowledge-based economy, as well as the analysis of ICT use by enterprises in łódzki region
and other regions of Poland.
translated by anna wanda tomaszewska
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roLA seKTorA pUbLicznego W KszTAŁToWAniU
cech KULTUry przedsiębiorczej mAŁych firm

Wprowadzenie
Małe firmy choć często niedoceniane stanowią istotny sektor gospodarczy: z jednej strony uczestniczą w tworzeniu dochodu narodowego, z drugiej
wpływają na rozwój i konkurencyjność gospodarki we wszystkich krajach.
Przedsiębiorstwa te, chcąc sprostać globalnej konkurencji, powinny utworzyć
nowy model zachowań, nasycony duchem przedsiębiorczości, pozwoli im to
na konkurowanie w nowym zmiennym otoczeniu. Aby firmy te mogły budować swój potencjał przedsiębiorczy i funkcjonować w szczególnym środowisku, w którym będą miały dostęp do niezbędnych zasobów, środków, jak
i informacji, muszą posiadać odpowiednią kulturę organizacyjną, która pobudzi
w nich chęć do zmian. Nowa, odpowiednio kształtowana kultura organizacyjna
pozwoli odpowiedzieć na zachodzące w danej firmie i jej otoczeniu zmiany,
poprzez efektywne zarządzanie ich rozwojem, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich narzędzi wsparcia. Odbywać się to będzie przez przygotowanie odpowiednich strategii oraz opracowanie modeli zmian dla tych firmy przy
uwzględnieniu wszelkich czynników odnoszących się do dynamiki rozwoju,
przedsiębiorczości i polityki wsparcia. Przez politykę wsparcia małych firm
należy rozumieć działalność podmiotów publicznych w ramach określonego
układu władzy z wykorzystaniem odpowiedniego instrumentarium w zakresie
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ich wsparcia. Wspieranie tych przedsiębiorstw przyjmuje wymiar praktyczny,
jak i teoretyczny. W sensie praktycznym to zespół działań dla celów związanych z tymi przedsiębiorstwami przy użyciu określonych narzędzi. Wymiar
teoretyczny to przyjęte w naukach koncepcje i metody, które mają prowadzić do osiągnięcia celów interwencji publicznej oraz do określenia narzędzi
oddziaływania państwa1. W tym przypadku istotnego znaczenia nabiera sektor
publiczny, który dysponując odpowiednimi narzędziami, powinien kreować
właściwą przedsiębiorczą kulturę w małych firmach.
W związku z powyższym celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia głównej roli sektora publicznego w kształtowaniu cech kultury
przedsiębiorczej wśród małych firm. Cel ten zostanie zrealizowany przez ukazanie głównych barier, które blokują przedsiębiorczą kulturę organizacyjną
małych firm.

1.

Kultura przedsiębiorcza w małych firmach

Elastyczność działania, nowe rozwiązania w zakresie technologii i zarządzania, a przede wszystkim przedsiębiorczość i innowacyjność są konieczne
do utrzymania i poprawy pozycji konkurencyjnej wszystkich przedsiębiorstw,
również małych. Według M.E. Portera, przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do bycia innowacyjnym, do ciągłego
podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności2. Innowacyjność należy łączyć z przedsiębiorczością, gdyż innowacyjność
realizuje się w przedsiębiorczości, która jest niezbędnym warunkiem skuteczności w globalnej konkurencji. Rozwój przedsiębiorstw nakierowany jest
zatem na wdrażanie zmian i z tym związanych innowacji. Ma to swój wyraz
w umiejętności jednoczesnego prowadzenia różnorodnych przemian, co mobilizuje do określonej aktywności innowacyjnej (nowe produkty, nowe technologie, nowe rynki itd.). W nauce istnieje założenie, że przedsiębiorczość to
cechy naturalne, wynikające z twórczego działania, lub spontaniczne – jest to
zupełnie błędne rozumowanie, gdyż jeśli w danej firmie brakuje przedsiębiorczości i innowacyjności, to znaczy, że coś musi je blokować. Jednym z czynników, który nabiera w tej sytuacji szczególnego znaczenia, jest kultura organiM. Gancarczyk., wsparcie publiczne dla MsP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2010, s. 10.
2
M.E. Porter, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001, s. 192.
1

rola sektora publicznego w kształtowaniu cech kultury...

305

zacyjna. Kultura organizacyjna, która stanowi zespół norm, wartości obowiązujących w danej organizacji, gdzie wartości oznaczają coś, co w sensie absolutnym lub na gruncie danego zespołu poglądów jest cenne i godne pożądania
i co stanowi przedmiot szczególnej troski oraz cel ludzkich dążeń. Wartości
to nic innego jak swoisty drogowskaz postępowania dla członków danej organizacji. Normy z kolei wskazują na wartości, do których prowadzą, są ustalone i obowiązujące w danym środowisku organizacyjnym3. Każde przedsiębiorstwo, również małe, kreuje swoją specyficzną kulturę składającą się z elementów, które wyróżniają je spośród innych firm oraz wytwarzają specyficzną
atmosferę, kształtują relacje między ludźmi, uczą reagowania na zachodzące
w danej firmie i jej otoczeniu zmiany oraz pozwalają odróżnić członków jednych grup od innych. Zatem należy zadać pytanie: jaka ma być przedsiębiorcza kultura organizacyjna małych firm?
Za J. Matejukiem można stwierdzić, że przedsiębiorcza kultura musi być
zorientowana na: tworzenie klimatu sprzyjającego zmianom w tych przedsiębiorstwach, pogłębianie wiedzy i umiejętności, rozwijanie tolerancji dla
ryzyka, niepewności i poszukiwań, umacnianie szacunku wobec postaw nonkonformistycznych, wprowadzanie demokratycznych zasad podejmowania
decyzji i rozwiązywania konfliktów, wspieranie działań grupowych, budowanie atmosfery uznania i szacunku dla innowatorów, wspieranie twórczych sposobów myślenia, jak i rozwiązywania problemów, kształtowanie świadomości dotyczącej wprowadzania zmian, propagowanie bezpośrednich kontaktów
i wymiany poglądów, dzielenie się wiedzą i informacją4. Dodatkowo należy
zaznaczyć, że na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw wpływają przemiany zachodzące w gospodarce całego kraju, do których należą m.in:
globalizacja czy akcesja do Unii Europejskiej, w związku z czym należy
stwierdzić, że tradycyjna kultura organizacyjna tych przedsiębiorstw musi
ulegać zmianom pod wpływem wyżej wymienionych procesów.
W związku z powyższym polskie małe przedsiębiorstwa, chcąc sprostać tym wyzwaniom, powinny doskonalić swój system zarządzania, tworząc i realizując celowo strategie oparte na przedsiębiorczości, które pomogą
im funkcjonować na globalnym rynku. Wymaga to łączenia szans istniejących w otoczeniu z możliwościami, jakie daje im samo przedsiębiorstwo.
M. Siemiński, Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych,
DOM Wydawniczy, Toruń 2008, s.175.
4
J. Matejuk, zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa,
„Zarządzanie Zmianami” 2005, nr 2, s. 14.
3
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Należy zauważyć że wraz ze wzrostem wymagań, stawianych przed firmami
z sektora małych firm przez wszystkie zainteresowane strony, tj.: klientów,
społeczności lokalne, władze zwierzchnie, rząd, pracowników, inwestorów
i partnerów, przedsiębiorstwa te muszą sobie radzić z równoważeniem, jak
i spełnianiem nowych oczekiwań. Powodzenie tych procesów zależy od
zasadniczych zmian kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw, która
została utrwalona w przeszłości. W związku z czym niezbędne jest poznanie
tradycyjnej kultury i wyznaczenie zmian w kierunku nowej kultury organizacyjnej nastawionej na przedsiębiorczość. Jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, że największym i najtrudniejszym obszarem zmian są postawy ludzi, ich
mentalność, przekonania oraz wyznawane wartości.
Elastyczną, a zarazem przedsiębiorczą kulturę organizacyjną można
określić za pomocą następujących cech5:
1. Wysoka umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niepewnych.
Pracownik musi sam radzić sobie z niepewnością w oparciu o własną wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
2. Tworzenie dynamicznej sieci więzi kooperacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa, co oznacza dążenie do szybszej komunikacji i podejmowania decyzji, przejścia z zarządzania przez kontrolowanie do zarządzania przez zaangażowanie (np. zarządzania kapitałem intelektualnym), oraz zwiększenie elastyczności funkcjonowania organizacji.
3. Tworzenie odpowiedniego, dynamicznego środowiska działania
grup pracowniczych zorientowanego na rezultaty, na proces oraz na
klienta.
4. Postrzeganie informacji z otoczenia przez pryzmat szans, a nie
zagrożeń.
5. Styl kierowania sprzyjający usamodzielnieniu pracowników, zwiększeniu ich praw do inicjatywy i samodzielnego podejmowania
decyzji.
6. Kształcenie pracowników w kierunku zdolności korzystania z informacji, wyzwalania kreatywności i potrzeby zmian oraz budowania
kompetencji współdziałania w grupie zharmonizowanego z potrzebą
osiągnięć i silnym poczuciem własnej wartości.

Cz. Sikorski, zachowania ludzi w organizacji, cz. 3: społecznokulturowe skutki zachowań, PWN, Warszawa1999, s. 260.
5
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Wymienione cechy powinny być uznane za kluczowe dla tworzenia
przedsiębiorczej kultury organizacyjnej w małych firmach. W tym miejscu
należy wspomnieć o istotnym dla tych rozważań zjawisku przedsiębiorczości
wewnętrznej, która w odniesieniu do relacji z kulturą organizacyjną sprzyja
uaktywnianiu się cech przedsiębiorczych wśród pracowników małych firm,
co jednocześnie prowadzi do powstawania tą drogą innowacji. Można zatem
uznać, że kreowanie przedsiębiorczości wewnętrznej jest związane z kreowaniem kultury organizacyjnej, a elementami, którymi można sterować przy
zmianie kultury organizacyjnej, są przede wszystkim obowiązujące reguły,
a następnie popierane wartości w przedsiębiorstwie. Artefakty z kolei, mimo
że są najbardziej widoczne, właściwie bardziej obrazują kulturę niż ją kreują.
Konieczne staje się zatem określenie tych wartości, norm i reguł składających
się na kulturę organizacyjną, które w pozytywny sposób będą pobudzać przedsiębiorczą postawę pracowników małych firm. Przedsiębiorcza kultura organizacyjna powstaje w tych organizacjach, w których przywódcy wykorzystują
przedsiębiorczy sposób myślenia. Osoby charakteryzujące się przedsiębiorczym sposobem myślenia poszukują, znajdujących się w niepewnym otoczeniu, przedsiębiorczych możliwości, a następnie określają zdolności niezbędne
do efektywnego ich wykorzystania. Kultura przedsiębiorcza i przedsiębiorczy
sposób myślenia są zatem nierozerwalnie ze sobą związane. W tego rodzaju
kulturze oczekuje się od pracowników nowych pomysłów i kreatywności,
a także zachęca się ich do podejmowania ryzyka. Ponadto tolerowane są niepowodzenia pracowników i promowane jest doskonalenie zawodowe pracowników, wspiera się innowacje w zakresie produktowym, procesowym
i administracyjnym, a ciągła zmiana postrzegana jest jako „koło napędowe”
nowych możliwości. Zatem przedsiębiorcza kultura sprzyja ciągłemu poszukiwaniu przedsiębiorczych możliwości, które mogą być wykorzystane razem
z trwałymi przewagami konkurencyjnymi6, i wspiera je. Jednak uważa się, że
w wielu małych firmach cechy kultury przedsiębiorczej są hamowane przez
szereg barier, często nie do pokonania przez właścicieli firm, które osłabiają
i blokują pożądane zachowania w zmiennym otoczeniu.

R.M. McGrath, I.C. MacMillan, the entrepreneurial mindset, Harvard Business School
Press, Boston 2000.
6
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rola sektora publicznego we wspieraniu kultury przedsiębiorczorczości

W realizacji wymienionych oczekiwań ważną rolę powinna spełniać
polityka wsparcia. Należy zaznaczyć, że od początków lat 90. XX wieku
przyjęto nowy obszar interwencji publicznej, związany z polityką wspierania
przedsiębiorczości w sektorze MSP. Wspieranie małych przedsiębiorstw obejmuje firmy nowe, jak i już istniejące oraz leży w gestii polityki gospodarczej
państwa, której źródło koncepcyjne obejmuje określenie najbardziej pożądanych form, kierunków promocji, odpowiedzialnych podmiotów oraz instrumentów tej polityki7.
Aby nastąpił rozwój przedsiębiorczości na danym terenie, a tym samym
małe przedsiębiorstwa nabyły cech kultury przedsiębiorczej, muszą być spełnione następujące warunki:
– wolny dostęp do rynku i konkurencji,
– dominacja sektora prywatnego,
– otwartość na otoczenie zewnętrzne,
– elastyczny i rozwojowy rynek pracy,
– niskie obciążenia z tytułu zysku i płac,
– stabilność polityczno-prawna.
W związku z powyższym w ramach rozwoju kultury przedsiębiorczej
rolą sektora publicznego są wszelkie działania w zakresie wspierania małych
przedsiębiorstw. Szeroko rozumiane wspieranie rozwoju tych przedsiębiorstw
wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013,
która określa uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski. Najważniejsze
z nich to:
– utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego przy dokonywaniu korzystnych zmian strukturalnych w gospodarce, polegających
na zwiększeniu udziału gałęzi i branż o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego i konkurencyjności eksportowej;
– zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie miejsc pracy i wykorzystywanie aktywnych form walki z bezrobociem;

7

B. Piasecki, ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa 2001, s. 80.
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– zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki w wyniku intensyfikacji i racjonalizacji badań naukowych oraz szerszego wykorzystywania przez przedsiębiorstwa;
– przygotowanie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy i wysiłek edukacyjny na rzecz wzmacniania społeczeństwa informacyjnego;
– zapewnienie większej spójności kraju na poziomach: międzynarodowym, ogólnokrajowym, wewnątrzregionalnym i lokalnym, przede
wszystkim poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
Dokonując oceny wymienionych warunków, należy podkreślić, że procesy, które określa się jako „rozwój” z jednej strony zależą od polityki rządu,
a z drugiej strony są niemożliwe do wprowadzenia bez odpowiedniej kultury
organizacyjnej małych przedsiębiorstw, która powinna być sprawnie pobudzana przez sektor publiczny. W związku z powyższym, aby polscy właściciele
i pracownicy małych firm nabyli cech kultury przedsiębiorczej, muszą otworzyć się na otoczenie, a tym samym zmiany. W procesie tym może im pomóc
sektor publiczny, gdyż jest to istotne z punktu widzenia strategii państwa,
gdzie przedsiębiorczość jest esencją zysku przełożoną na podatki zarówno
dziś, jutro, jak i w przyszłości. A więc to państwu powinno zależeć, żeby
małe firmy były przedsiębiorcze. Jest to możliwe dzięki stworzeniu przez sektor publiczny odpowiedniego klimatu pobudzającego cechy przedsiębiorcze
i wskazaniu dogodnych warunków rozwoju dla nowo powstających, jak i już
działających małych firm. Do działań z tego zakresu można zaliczyć wiele
instrumentów: od stymulatorów wkomponowanych w system ekonomicznospołeczny i ład prawny, poprzez programy i zadania podejmowane bezpośrednio przez administrację publiczną różnych szczebli, po wyspecjalizowane
instytucje sektora publicznego.
Pobudzanie cech kultury przedsiębiorczej w małych firmach należy
łączyć z rozwojem systemów wsparcia, które obserwuje się na wszystkich
poziomach – począwszy od decydentów lokalnych, przez władze rządowe,
na organizacjach międzynarodowych kończąc. Jednak wśród przedsiębiorców małych firm jest wielu, którzy nie posiadają właściwej wiedzy na temat
polityki wsparcia. Wynika to, jak stwierdza K.B. Matusiak, z dużego zróżnicowania strategii i potencjalnych instrumentów aktywizacji przedsiębiorczości, wypracowanych w różnych państwach i regionach.
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Według tego autora gromadzone doświadczenia można uporządkować
w cztery główne obszary oddziaływania8:
1. Obniżanie kosztów podejmowania działalności gospodarczej, obejmujące:
– upraszczanie procedur rejestracyjnych i wymogów formalnych,
– redukcję kosztów administracyjnych i sprawozdawczości,
– ograniczanie koncesji i zezwoleń,
– uelastycznianie prawa pracy w zakresie zatrudniania i zwalniania
pracowników,
– upraszczanie zasad opodatkowania,
– uczynienie przejrzystymi kompetencji organów kontrolnych.
2. Transfer technologii i pomoc w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, do których należą:
– doradztwo i informacja technologiczna,
– organizacja powiązań przedsiębiorców ze środowiskami naukowo-badawczymi (np. wspólne badania, programy wymiany kadr),
– tworzenie popytu na nowe produkty i technologie (zamówienia
publiczne),
– pomoc w certyfikacji i dopuszczeniu do rynków,
– ochrona praw własności intelektualnej,
– rozwój systemów finansowania ryzyka (sieci aniołów biznesu,
venture capital).
3. Motywowanie i doskonalenie kompetencji biznesowych przedsiębiorców poprzez:
– rozwój usług szkoleniowych i doradczych,
– dostęp do informacji biznesowej,
– kształtowanie przychylnego społecznego klimatu wobec przedsiębiorczości oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
– inicjowanie współpracy i systemów sieciowych w biznesie,
– promocję etycznych postaw w biznesie,
– edukację sprzyjającą tworzeniu postaw przedsiębiorczych i kultury przedsiębiorczości,
K.B. Matusiak, systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin
2007, s. 145-155.
8
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– kształtowanie przedsiębiorczych postaw zawodowych,
– popularyzację i prezentację najlepszych przykładów (best practice).
4. Bezpośrednia pomoc i koordynacja programów wsparcia, do których
zalicza się:
– opłaty, ulgi i zwolnienia podatkowe,
– udogodnienia lokalizacyjne,
– pomoc finansową obejmującą granty, dopłaty oraz preferencyjne
pożyczki i kredyty;
– rozwój parabankowej działalności pożyczkowej i doręczeniowej,
– budowę instytucji, programów i usług (regionalne systemy innowacji i przedsiębiorczości).
Wszystkie wymione działania wynikające z polityki wsparcia powinny
w aktywny sposób pobudzać kulturę przedsiębiorczą w małych firmach.
Dokonując analizy roli sektora publicznego w odniesieniu do kształtowania przedsiębiorczości wśród małych firm, należy zwrócić uwagę, że obowiązki, kompetencje, możliwości i motywy działania w sferze kreowania
nowej kultury organizacyjnej tych firm wynikają z mocy prawa. Jednak jak
wykazują badania, sam proces wsparcia koncentrować należy nie tylko na
firmach, lecz na osobie przedsiębiorcy i otoczeniu, które ma kształtować
przedsiębiorcze postawy. Dlatego rozwój przedsiębiorczości powinien być
związany z inicjowaniem właściwej kultury organizacyjnej zarówno wśród
właścicieli, jak i pracowników tych firm. Przy jednoczesnym wykorzystaniu przez sektor publiczny wszelkich narzędzi wsparcia, takich jak edukacja, szkolenia, ulepszenie instytucjonalnego środowiska działalności gospodarczej oraz finansowanie zakładania nowych firm9.
Badania polskich przedsiębiorstw wskazują, że przedsiębiorstwa, które
systematycznie wprowadzają zmiany oparte na innowacjach, osiągnęły sukces nie tylko na polskim rynku. Słusznie uważa się, że przedsiębiorczość
i innowacyjność powinny stać się dzisiaj główną siłą kreatywną każdej organizacji, wpisaną na trwałe w jej system zarządzania i kulturę10. W związku
z tym, w celu sprostania konkurencyjności, należy usuwać bariery związane
z wykorzystaniem nowych opracowań B+R. Powinno się ograniczyć bariery
biurokratyczne, wywołujące często nieuzasadniony wzrost kosztów działalności firm, hamujący ich innowacyjność i konkurencyjność.
M. Gancarczyk, wsparcie publiczne…., dz. cyt. s. 158.
A. Pomykalski, zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–
Łódź 2001, s. 18 [w:] K. Poznańska, czynniki..., dz. cyt., Warszawa–Łódź 2001 s. 92.
9

10
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Jednym z podstawowych zadań dla sektora publicznego powinno być
kreowanie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz
współuczestniczenie w tym rozwoju przez wspieranie przedsiębiorczości
wśród małych firm. Wymaga to jednak poniesienia nie tylko znacznych nakładów finansowych, ale głównie wysokiej sprawności i dojrzałości samego
sektora publicznego, który aby rozwijać wśród małych firm kulturę przedsiębiorczą, sam musi charakteryzować się wartościami odnoszącymi się do
takiej kultury, czyli: otwartością, sprawnością, partnerstwem, skutecznością,
odpowiedzialnością i spójnością. Wszystkie wymienione wartości mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju nie tylko małych firm, ale i rzeczywistej
realizacji strategii rozwoju całego kraju.

3.

Wyniki badań

Zaprezentowane poniżej dane są częścią badań własnych przeprowadzonych w latach 2009-20010 wśród 107 firm sektora MSP funkcjonujących na
terenie województwa łódzkiego. Dobór firm do badań ankietowych miał charakter losowy. Wśród badanych firm dominowały małe firmy, stanowiąc 89%
badanej populacji, w tym 76 % to mikrofirmy. Analizując strukturę badanych
firm ze względu na sektor gospodarki, wskazano następujący rozkład: 42,9%
firm prowadziło działalność produkcyjną, 17,3% – handlową, 39,8% – usługową. Uznano, że dla celów opracowania ważne jest wskazanie na główne
bariery, które utrudniają rozwój przedsiębiorczej kultury organizacyjnej
w małych firmach. W tym celu o takie wskazanie poproszono przedsiębiorców badanych firm.
Do podstawowych barier utrudniających rozwój przedsiębiorczej kultury
organizacyjnej respondenci zaliczyli: niedostatek własnych środków finansowych (58,9% wskazań) oraz ryzyko niepowodzenia (39,7% wskazań). Na
kolejnych miejscach respondenci umieścili: brak wiedzy o polityce wsparcia
(22,1%), skomplikowane procedury uzyskania wsparcia (19,8%), wykonywanie działalności standardowej (15,7%). Następnie wymieniono: brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu (10,8%), brak przedsiębiorczej kultury organizacyjnej (9,8%), nieutożsamianie się pracowników z firmą (7,8%),
niewystarczająca baza techniczna (5,4%), brak czasu na śledzenie informacji
(4,(%), brak zarządzania wiedzą (3,5%).
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Rys. 1. Bariery wprowadzania innowacji (% wskazań)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. Badane firmy
mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Jak wynika z powyższego, sami przedsiębiorcy dostrzegają szereg kluczowych barier, które utrudniają korzystanie z polityki wsparcia oferowanej
przez sektor publiczny. Bariery te pojawiają się zarówno w fazie rozruchu, jak
i w fazie dalszego rozwoju tych firm. W rezultacie mimo dużej różnorodności oferty ze strony polityki wsparcia, to jednak małe firmy rzadko po nie sięgają. W związku z czym dzięki minimalizowaniu wymienionych barier może
nastąpić tzw. nowe otwarcie kulturowe w kierunku szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Pozwoli to małym firmom na szybkie reagowanie na sygnały
rynkowe. Wpisanie do tych firm na stałe takich czynników, jak elastyczność, przedsiębiorczość i innowacyjność, jest rolą sektora publicznego, jest
to konieczne w celu uczynienia z nich podstawowych zasad działania. W tym
celu w 2010 roku w województwie łódzkim w odniesieniu do polityki wsparcia opracowano szereg nowych działań, które mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i osłabić bariery blokujące jej rozwój, mianowicie11:
– opracowano nowe działania dla mikro- i małych przedsiębiorstw
przeznaczone na projekty inwestycyjne m.in. w zakresie: stosowania nowych technologii w produkcji i usługach, w tym prowadzących
do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, wprowa11

www.cop.lodzkie.pl.
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dzania nowych rozwiązań organizacyjnych, kontynuacji już rozpoczętych inwestycji, realizacji projektów związanych z doraźnymi potrzebami inwestycyjnymi,
– uproszczenie wzoru biznesplanu dla wnioskodawców,
– uproszczenie kryteriów wyboru projektów,
– ułatwienie beneficjentom dostępu do informacji koniecznych do aplikowania o środki,
– umożliwienie częściowej refundacji wniosków o płatność oraz wprowadzenie zaliczek.
Jak pokazują wcześniejsze rozważania, aby minimalizować bariery, które
utrudniają rozwój przedsiębiorczej kultury organizacyjnej w małych firmach,
konieczne jest prowadzenie przez sektor publiczny aktywnej polityki wsparcia. Podstawowe wartości takiej kultury powinny odnosić się do: wiedzy i sposobu jej wykorzystania w firmie, zdolności i motywacji do ciągłego poszukiwania i komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, wykorzystania nowych pomysłów oraz koncepcji prowadzących do wzrostu poziomu
nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy, a także realizacji ambicji technologicznych przedsiębiorcy. Realizując swoją rolę względem
przedsiębiorców, sektor publiczny rozwija szczególny rodzaj więzi, więzi te
mają duże znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności małych firm, które
napotykają wskazane bariery ograniczające ich rozwój. W związku z tym rolą
sektora publicznego powinno być pobudzanie przedsiębiorców w zakresie
nowej przedsiębiorczej kultury organizacyjnej. Działania te powinny opierać
się na ciągłym wzroście świadomości i woli współdziałania zarówno u jednej, jak i u drugiej strony. Proces współdziałania między sektorem publicznym a przedsiębiorcami wymaga dzielenia się informacją, wspólnego planowania, budowania strategii oraz wzajemnego zaufania. Działania te powinny
być uzupełnione o pomoc finansową, co jest kluczowe w nabywaniu nowych
technologii przez przedsiębiorców. Jednak polskie małe przedsiębiorstwa często są zamknięte na zmiany i kontakty z sektorem publicznym, jest to następstwo relacji zaistniałych w przeszłości. W związku z powyższym od organizacji publicznych oczekuje się szerokiego otwarcia na promocję w małych
przedsiębiorstwach cech przedsiębiorczych. Cechy te pozwolą na tworzenie
zarówno nowych, jak i innowacyjnych produktów oraz rozwiązań. Zatem sektor publiczny powinien edukować, pomagać, jak i udzielać małym firmom silnego wsparcia, edukacji poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do ich
rozwoju, na różnych poziomach.
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Podsumowanie
Jak wynika z dostępnych analiz, diagnozy zawarte w programach operacyjnych (zwłaszcza w programach – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2004-2006 oraz Innowacyjna Gospodarka 2007-2013) wykazują niski poziom
przedsiębiorczości i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza
małych. W związku z powyższym rolą polityki wsparcia kreowanej przez sektor
publiczny powinno być przyspieszanie rozwoju przedsiębiorczej kultury organizacyjnej w małych firmach. Takie działania przyczynią się do oczekiwanego
rozwoju tych firm przez wykorzystanie szans, które daje im otoczenie, czyli
sektor publiczny. Dlatego dużym wyzwaniem zarówno dla przedsiębiorców,
jak i organizacji publicznych powinno być otworzenie się na wspólne relacje
i współpracę między sobą, poprzez kształtowanie szeregu wartości, przekonań
i postaw. Przyczyni się to do kształtowania oczekiwanej przedsiębiorczej kultury organizacyjnej w małych firmach. A zdolność do zmiany kultury organizacyjnej tych firm na przedsiębiorczą pozwoli na dopasowanie się do turbulentnych warunków otoczenia oraz przyjęcie nowych rozwiązań wspieranych
przez sektor publiczny. Zatem zmiana starej kultury organizacyjnej na przedsiębiorczą jest immanentną cechą małych firm funkcjonujących we współczesnej rzeczywistości.
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Summary
The role of micro enterprises in economic growth is crucial. The innovation
Polish small enterprises are on low-level. The main article is to show the culture gap
between the culture patterns existing to date In small enterprises and the desired patterns resulting from the changes in the social and economic environment. The article
is based on assumption that organizational culture influence the quality and functioning of small enterprises.
translated by Katarzyna szymańska
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