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Wstęp

Trwające od prawie pięćdziesięciu lat przemiany społeczno-ekonomiczne gospodarki
światowej, które nabrały tempa na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia, doprowadziły
do wzrostu znaczenia wiedzy i postępu technicznego jako czynników wytwórczych. To one
obecnie determinują długookresowy wzrost i rozwój gospodarczy. Tworzenie i dyfuzja wie
dzy oraz rezultatów badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych stały się istotnymi
czynnikami produkcji. Teoretyczne ujęcie tych zależności znalazło swój wyraz w nowych
endogenicznych teoriach wzrostu oraz w nowym paradygmacie ekonomicznym, który umoż
liwił opisanie i wyjaśnienie rzeczywistości gospodarczej końca XX w. i początku XXI w.
Został on nazwany paradygmatem innowacyjności; opiera się na powiązaniu wiedzy, konku
rencyjności i rozwoju gospodarczego.

Wykorzystywanie wiedzy i kapitału ludzkiego w procesie produkcji oraz tworzenie
innowacji zaczęło decydować o tempie i jakości wzrostu gospodarczego. Doprowadziło do
zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych państw oraz ich konkurencyjności. Kraje,
które opanowały te umiejętności i ciągle je doskonaliły, potrafiły stworzyć innowacyjne
i bardzo konkurencyjne gospodarki. Podstawą ich osiągnięć w budowaniu tzw. gospodarki
opartej na wiedzy stały się badania i rozwój, transfer technologii oraz sieci powiązań między
uczestnikami procesów innowacyjnych na poziomie makro- i mezoekonotnicznvm, Do ele
mentów tych sieci należą m. in. więzi między jednostkami sektora badawczo-rozwojowego
(B+R) a przedsiębiorstwami w zakresie transferu wiedzy i technologii.

Podejmowanie współpracy technologicznej jednostek naukowych i badawczych z go
spodarczymi, a zwłaszcza z przemysłowymi, w ramach sprzężeń zwrotnych stało się podstawą
rozwoju takich krajów, jak: Finlandia, Szwecja, Dania, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Korea
Południowa i Singapur. Ich sukces był wynikiem stworzenia i wykorzystania modelu partner
stwa jednostek naukowych z przedsiębiorstwami. Jego istotą jest przekazywanie przez na
ukowców wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz związanej z nią wiedzy praktycznej przed
siębiorcorn w celu wykorzystania jej w gospodarce. Podejmowanie współpracy opiera się na
założeniu, że twórcy wiedzy i jej użytkownicy wchodzą w relacje i interakcje, które umożli
wiają ich rozwój, powstawanie nowych wartości i korzyści ekonomicznych. Partnerstwo tech
nologiczne obejmuje badania podstawowe, stosowane i wdrożenia, co zapewnia przenikanie
osiągnięć sektora B+R do gospodarki.

W ciągu wielu lat zdobywania przez ww. kraje doświadczeń związanych z transferem
technologii okazało się, że współpraca nauki z przemysłem w zakresie innowacji bardzo często
ma charakter strategiczny dla jej uczestników, a więc można ją postrzegać w aspekcie partner
stwa strategicznego. Przyjmuje różne formy, które mieszczą się w ramach klasyfikacji aliansów.
Takie podejście pozwoliło na przeprowadzenie analizy związków kooperacyjnych instytucji
sektora B+R z przedsiębiorstwami, z. uwzględnieniem motywów i korzyści współpracy, a także



zagrożeń i ograniczeń współdziałania, czynników sukcesu wspólnych przedsięwzięć na
ukowców i przedsiębiorców, problemów i barier w podejmowaniu partnerstwa itp.

Stosowane zasady organizowania i zarządzania sojuszami strategicznymi przedsię
biorstw zaczęto wykorzystywać podczas współpracy technologicznej naukowców z przed
siębiorcami, co umożliwiło lepsze zrozumienie mechanizmów takiej współpracy oraz zwięk
szenie jej efektywności. W rezultacie został stworzony skuteczny i efektywny system prze
pływu wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) do przedsiębiorstw, który przynosi
korzyści bezpośrednim uczestnikom partnerstwa, tzn. firmom, jednostkom sektora nauki
i badań, a także ich dalszemu otoczeniu - regionowi, w którym działają oraz całej gospodarce.

Ośrodki naukowo-badawcze, uczestniczące w porozumieniach, uzyskują dodatkowe
środki na prowadzenie prac B+R oraz dostęp do zasobów, którymi jednostka nie dysponuje,
a które są niezbędne do prowadzenia badań na wysokim poziomie. Współpraca pozwala także
obniżyć znacznie koszty opracowywania i wdrażania nowych produktów i rozłożyć ryzyko
z tym związane na większą liczbę uczestników przedsięwzięć. Jednostki sektora B+R i ich kadra
zdobywają nowe umiejętności i kompetencje, dzięki czemu ich potencjał naukowo-badawczy
wzrasta. Kooperacja z przedsiębiorcami umożliwia także uzyskiwanie przychodów z patentów
i licencji.

Wśród wielu korzyści instytucji sektora nauki wynikających z kooperacji technologicz
nej z przedsiębiorstwami na uwagę zasługuje zwłaszcza pozytywny wpływ na alokację i efek
tywność wykorzystania środków na prowadzenie prac badawczych i wdrożeń. Zapewnia on
zbieżność między podażą innowacji a popytem na nie oraz poprawia jakość oferty naukowej
i badawczej szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. To z kolei wpływa na racjona
lizację wydatków na prace badawczo-rozwojowe finansowane ze źródeł publicznych i prywat
nych. Przyczynia się także do poprawy opinii o ośrodku naukowym i zwiększenia jego znacze
nia we wszystkich obszarach aktywności na tle konkurencji.

Współpraca technologiczna między przedstawicielami świata nauki a przedsiębiorcami
przynosi liczne korzyści również partnerom przemysłowym. Spośród nich można wymienić:

- uzyskanie przez przedsiębiorstwo dostępu do najnowszej wiedzy z danej dziedziny;
- obniżenie nakładów własnych na prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe ze

względu na rozłożenie ich kosztów na większą liczbę uczestników współpracy oraz udział
ośrodków naukowych korzystających z funduszy publicznych na badania;

- zwiększenie wydatków firm na prace B+R;
- nabycie nowych umiejętności oraz uzyskanie efektu synergii w wyniku łączenia za-

sobów różnych partnerów;
- obniżenie i rozłożenie ryzyka projektu innowacyjnego;
- uzyskanie możliwości rozwoju, bez konieczności zmiany więzi organizacyjnych

(partnerstwo to alternatywne rozwiązanie dla fuzji lub przejęcia) itp.
Beneficjentami podejmowania współpracy technologicznej przedstawicieli sektora

nauki z przedsiębiorcami stają się także regiony i cała gospodarka. Wpływa ona na rozwój
i wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjność na poziomic lokalnym,
tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie wpływów z podatków. W regionie następuje
zwiększenie jakości życia i dobrobytu społeczeństwa. Rośnie zapotrzebowanie na ofertę
edukacyjną i kształcenie ustawiczne. W skali makro zauważa się także rozwój nauki w da-
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nyrn kraju i jej ukierunkowanie na komercjalizację wyników badań, tworzenie nowych
i rozwój istniejących wiedzochłonnych dziedzin gospodarki, wyższy wzrost gospodarczy
i zmianę struktury gospodarki w kierunku nowoczesnej, opartej na wiedzy, z dużym udzia
łem branż oferujących nowe produkty, przy wysokim poziomie ich eksportu.

Przedstawione korzyści, będące wynikiem współpracy między jednostkami naukowymi
i badawczymi a przedsiębiorstwami w krajach wysokorozwiniętych, wskazują na pozytywny
wpływ partnerstwa na innowacyjność gospodarki. Ostatecznym weryfikatorem skuteczności
takich działań są wskaźniki innowacyjności i konkurencyjności tych krajów oraz miejsca w ran
kingach gospodarki opartej na wiedzy. W tych samych rankingach Polska znajduje się w grupie
państw „doganiających" lub zapóźnionych. Osiągane przez nią wskaźniki innowacyjności i go
spodarki opartej na wiedzy, w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, ujawnia
ją zapóźnienie technologiczne i cywilizacyjne naszego kraju nie tylko w odniesieniu do liderów,
ale nawet w stosunku do unijnej średniej syntetycznego wskaźnika innowacyjności Izv[ia Niska
innowacyjność polskiej gospodarki to m.in. wynik bardzo słabych więzi pomiędzy naukowcami
a przedsiębiorcami oraz zbyt małego transferu wiedzy i technologii z krajowego sektora B+R do
przemysłu.

Przyczyn tego zjawiska jest wiele i to one tworzą bariery w partnerstwie technolo
gicznym jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami w naszym kraju. Ich źró
dła znajdują się zarówno w sektorze badawczo-rozwojowym, jak i w przedsiębiorstwach.
Wynikają także z niewłaściwego funkcjonowania instytucji wsparcia transferu technologii
i innowacji oraz z nieskutecznej przez długie lata polityki naukowo-technicznej i innowacyj
nej państwa. Wszystko to tworzy wiele barier współpracy, które wpływają na potencjalnych
kooperantów i na całość systemu innowacyjnego. W rezultacie partnerstwo technologiczne
świata nauki i gospodarki w Polsce jest bardzo słabo rozwinięte. Istnieją jednak przykłady
efektywnego współdziałania jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami, bę
dące dowodem na to, że kooperacja w zakresie innowacji może przynosić znaczne korzyści
jej uczestnikom i gospodarce.

Od kilku lat w naszym kraju rozpoczął się proces budowania silniejszych powiązań
pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami, co jest uwarunkowane czynnikami natury insty
tucjonalnej, cywilizacyjnej oraz prawnej. Wynikają one z coraz większej presji globalizacji
i konkurencji, które oddziałują na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji na
ukowych i badawczych. Dodatkowo wpływa na to konieczność realizacji przez państwo za
łożeń strategii lizbońskiej oraz reforma organizacji, zarządzania oraz finansowania nauki
i badań w Polsce. Stwarza to perspektywy zwiększenia w przyszłości powiązań jednostek
sektora B+R z przedsiębiorstwami i większego przepływu wyników badań naukowych do
gospodarki. Wymaga jednak właściwej i konsekwentnej polityki państwa wobec wszystkich
uczestników procesów innowacyjnych. Powinna ona doprowadzić do zniesienia lub stop
niowego znacznego ograniczania barier we współpracy naukowców z przedsiębiorcami oraz
do stymulowania partnerów do tworzenia wielostronnych i trwałych powiązań w zakresie
transferu technologii. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do małych i średnich przed
siębiorstw w Polsce, ktorc mają bardzo ograniczone możliwości innowacyjne. Wsparcie tych
podmiotów w zakresie przepływu rezultatów prac badawczych do gospodarki pozwoliłoby
poprawić warunki ich rozwoju i zwiększyć innowacyjność.
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Aktualność problematyki partnerstwa technologicznego w sektorze nauki i przemysłu
oraz wciąż niewystarczająca liczba badań w tym zakresie w Polsce skłoniły autorkę do pod
jęcia badań empirycznych. Zagadnienia, którym została poświęcona praca, są jeszcze sto
sunkowo rzadko poruszane w polskiej literaturze ekonomicznej. Partnerstwo strategiczne,
w którym mieści się także omawiana współpraca, rozpatruje się w literaturze przedmiotu
z punktu widzenia przedsiębiorstw. Natomiast sporadycznie podejmuje się badania nad
czynnikami skłaniającymi jednostki naukowe i badawcze do kooperacji z przedsiębiorstwa
mi oraz nad ich charakterem. Praca ma przynajmniej częściowo wypełnić tę lukę i wnieść
pewien wkład w rozwój wiedzy o budowaniu w Polsce więzi między sektorem B+R a przed
siębiorstwami we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy. Umożli
wi, choć częściowo, poznanie skali i istoty tego zjawiska oraz mechanizmów tworzenia part
nerstwa technologicznego pomiędzy instytucjami naukowymi i badawczymi a przedsiębior
stwami, a także ich realizację. W połączeniu z analizą innowacyjności polskiej gospodarki
oraz jej barier wyniki badań mogą pobudzać do dyskusji nad sposobami zwiększania powiązań
ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami (gospodarką), narzędziarni wspierania wzrostu
aktywności innowacyjnej poszczególnych uczestników procesów innowacyjnych oraz ograni
czania barier w kooperacji. Tym samym praca może stanowić przyczynek do dalszych badań
nad kierunkami i narzędziarni polskiej polityki innowacyjnej.

W części teoretycznej pracy przedstawiono koncepcję współpracy technologicznej insty
tucji sektora B+R z przedsiębiorstwami jako następstwo przemian w gospodarce światowej
i zmiany paradygmatu rozwoju ekonomicznego w drugiej połowie XX w. Dokonano przeglądu
stanu badań w tym zakresie w literaturze zagranicznej i krajowej oraz podano najważniejsze
definicje i pojęcia niezbędne do zrozumienia istoty partnerstwa technologicznego. Zaprezento
wano również zagraniczne przykłady prak~ycznego wykorzystania koncepcji współpracy tech
nologicznej ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami w trzech krajach zaliczanych do lide
rów innowacyjności - w Finlandii, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech.

W tej części opracowania znalazły się także rozważania nad uwarunkowaniami podej
mowania kooperacji nauki z przemysłem, jej formami, a także motywami i korzyściami zawie
rania porozumień technologicznych przez poszczególnych partnerów. Omówiono także problem
ograniczeń i potencjalnych zagrożeń kooperacji przedstawicieli dwóch różnych światów- nauki
i biznesu oraz barier w podejmowaniu współpracy. Rozważania te odniesiono do doświadczeń
krajów wysokorozwiniętych, o długoletnim doświadczeniu w budowaniu więzi pomiędzy przed
stawicielami nauki a przedstawicielami gospodarki, ale także do polskich uwarunkowań.

Przeprowadzono również analizę instytucjonalnych, cywilizacyjnych i prawnych
przyczyn nawiązywania partnerstwa ośrodków sektora B+R z przedsiębiorstwami w Polsce.
Tworzą one, z jednej strony, szansę na utrzymanie lub poprawę pozycji konkurencyjnej na
rynku tych podmiotów, a z drugiej strony- zagrożenia dla obu grup partnerów i ich obecnej
sytuacji rynkowej. Determinują także możliwości zwiększenia innowacyjności podmiotów
oraz innowacyjności polskiej gospodarki.

Druga - empiryczna część pracy zawiera wyniki badań nad stanem innowacyjności
gospodarki naszego kraju w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europej
skiej, wskazujące na dysproporcje w rozwoju techno logicznym Polski w stosunku do tych
państw oraz liderów gospodarki opartej na wiedzy. Analiza wybranych wskaźników inno-
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wacyjności (nauki, techniki i innowacji) dla Polski umożliwiła szczegółowe przedstawienie
niskiego poziomu innowacyjności naszej gospodarki oraz jego przyczyn. Na podstawie
istotnych wskaźników statystycznych zostały wyciągnięte wnioski dotyczące barier wzrostu
innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki w Polsce. Jedną z nich jest zbyt mały stopień
powiązań jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami.

Wyniki badań innowacyjności polskiej gospodarki były inspiracją do podjęcia badań
empirycznych nad stanem, zakresem, intensywnością i charakterem partnerstwa technolo
gicznego polskich ośrodków naukowych i badawczych (uczelni i jednostek badawczo-roz
wojowych) z podmiotami gospodarczymi. Pozwoliły na ustalenie skali zjawiska i jego uwa
runkowań, form współpracy, motywów podejmowania kooperacji z przedsiębiorstwami i jej
efektów, barier, problemów i zagrożeń wynikających z wchodzenia w porozumienia z fir
mami, a także kluczowych czynników powodzenia partnerstwa technologicznego instytucji
sektora B+R ze światem biznesu. Jednocześnie na podstawie obliczeń statystycznych współ
czynników korelacji próbówano określić zależności między cechami charakteryzującymi
badane uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe a cechami podejmowanej przez nie współ
pracy technologicznej.

Wyniki badań ujawniły ogólnie niski poziom kooperacji szkół wyższych i jednostek ba
dawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami oraz instytucjami wsparcia transferu technologii,
choć lepiej w tym wypadku przedstawia się stan powiązań instytutów badawczych z jednostka
mi gospodarczymi.

Z analizy intensywności i charakteru porozumień technologicznych polskich jedno
stek sektora B+R z przedsiębiorstwami wynika, że przynoszą one wiele korzyści, odpowia
dających przyjętym przez naukowców celom współpracy. Potwierdzają to także zaprezento
wane w tej części pracy studia przypadków partnerstwa technologicznego pomiędzy na
ukowcami a przedsiębiorcami. Podejmowanie współpracy w zakresie transferu teclmologii
sprzyja zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności partnerów, a także oddziałuje na
wzrost innowacyjności gospodarki. Ten wniosek wskazuje na konieczność ciągłego intensy
fikowania powiązań jednostek sektora B+R z przedsiębiorstwami i aktywnej roli państwa
w tym zakresie jako twórcy właściwych ram instytucjonalno-prawnych współpracy (z ograni
czeniem jej barier) oraz stymulatora podejmowania i utrzymywania partnerstwa. Wyniki badań
empirycznych pozwoliły na weryfikację hipotez badawczych i sformułowanie wniosków.

Na końcu pracy znalazło się podsumowanie i wnioski z rozważań teoretycznych i ba
dań empirycznych nad poziomem innowacyjności polskiej gospodarki i współpracą jedno
stek sektora B+R z przedsiębiorstwami w zakresie działań innowacyjnych.

Przedstawione w pracy rozważania teoretyczne, a także wyniki i wnioski z przepro
wadzonych badań empirycznych nie wyczerpują problematyki powiązań pomiędzy światem
nauki a światem gospodarki. Autorka ma jednak nadzieję, że mają charakter poznawczy
i aplikacyjny i że mogą stanowić podstawę dalszych pogłębionych analiz w tym zakresie.
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1. Metodologia badań
1.1. Cele i hipotezy badawcze

Celem głównym pracy jest zbadanie związków partnerstwa technologicznego insty
tucji sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami i jego wpływu na wzrost inno
wacyjności polskiej gospodarki.

Poza celem głównym sformułowano także dodatkowe cele szczegółowe, które mają
charakter poznawczy:

1. Przedstawienie teoretycznych podstaw współpracy technologicznej naukowców
z przedsiębiorcami w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2. Identyfikacja przyczyn konieczności rozwoju powiązań sektora B+R z przedsię
biorstwami w zakresie transferu technologii w Polsce.

3. Określenie stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz aktywności krajowych
uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych w budowaniu więzi między nauką a przemysłem
oraz przedstawienie zrealizowanych porozumień technologicznych i ich rezultatów.

4. Identyfikacja barier współpracy technologicznej między instytucjami sektora B+R 
a przedsiębiorstwami oraz możliwości zwiększenia trwałych i efektywnych powiązań pol
skiej nauki z gospodarką.

5. Ustalenie zależności zachodzących pomiędzy cechami charakterystycznymi jedno
stek sektora B+R a cechami ich kooperacji technologicznej z przedsiębiorstwami.

Realizację przedstawionych celów badawczych oparto na następujących założeniach:
- niska innowacyjność polskiej gospodarki wymaga intensyfikacji współpracy tech

no logicznej jednostek naukowych z gospodarczymi, co pozwoli na przepływ wyników ba
dań sektora B+R do przedsiębiorstw oraz zbliży podaż innowacji do zapotrzebowania na nie;

- silne i trwałe powiązania sektora B+R z przedsiębiorstwami to niezbędny warunek
zmniejszenia zapóźnień technologicznych i cywilizacyjnych polskiej gospodarki w odniesie
niu do krajów wysokorozwiniętych;

- doświadczenia krajów uznawanych za liderów innowacyjności i gospodarki wiedzy
wskazują na możliwość wykorzystania partnerstwa sektora B+R z przemysłem w zakresie
transferu wiedzy i technologii w celu stworzenia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

O słuszności tych założeń świadczą kierunki rozwoju badań naukowych w kraju i za
granicą, głosy reprezentantów środowisk naukowych i biznesowych oraz przyjęte założenia
strategiczne rozwoju kraju i polskiej nauki na najbliższą dekadę (odpowiadające założeniom
strategii lizbońskiej). Potwierdzają je także przykłady współpracy technologicznej polskich
ośrodków naukowych oraz badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami reprezentującymi
różne sektory gospodarki.

Przyjęcie przedstawionych celów i założeń wymagało sformułowania i weryfikacji
następujących hipotez:



1. Polska gospodarka charakteryzuje się niską innowacyjnością, co stanowi przyczy
nę znacznego zapóźnienia technologicznego i cywilizacyjnego naszego kraju w odniesieniu
do większości państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. W Polsce powiązania sektora nauki i badań z przedsiębiorstwami są bardzo słabe
z powodu wielu barier, a zakres współpracy technologicznej jest ograniczony.

3. Partnerstwo technologiczne ośrodków naukowych i badawczych wpływa pozy
tywnie na rozwój i innowacyjność jego uczestników oraz stanowi ważny czynnik wzrostu
innowacyjności współczesnej gospodarki.

1.2. Materiał badawczy

Złożoność problematyki badawczej wymagała wykorzystania danych pochodzących
ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Dane pierwotne uzyskano w instytucjach sektora nauki
i badań (uczelniach publicznych i jednostkach badawczo-rozwojowych) od ich przedstawi
cieli, przeprowadzając badania sondażowe'. Jako technikę badawczą zastosowano ankietę
z użyciem kwestionariusza przesyłanego pocztą konwencjonalną oraz pocztą elektroniczną.
Kwestionariusz ten umożliwił także przeprowadzenie wywiadów standaryzowanych z przed
stawicielami niektórych badanych jednostek podczas spotkań w ich siedzibie. Ankieta była
skierowana do przedstawicieli publicznych szkół wyższych i ich jednostek organizacyjnych
oraz publicznych jednostek badawczo-rozwojowych. Wybór jedynie publicznych uczelni
spośród wszystkich szkół wyższych wynikał z tego, że prowadzą one, poza działalnością
edukacyjną i szkoleniową, także prace badawcze i mogą dokonywać transferu technologii.
Uczestniczą w konsorcjach badawczych, a niektóre także organizują instytucje wspierania
przedsiębiorczości akademickiej i innowacji. Dysponują potencjałem naukowo-badawczym,
w tym kadrą prowadzącą prace badawcze. Natomiast uczelnie niepubliczne korzystają z po
tencjału ludzkiego uczelni publicznych i nie dysponują własnym zapleczem badawczym. Nie
przejawiają aktywności w zakresie transferu technologii. W związku z tym zbadano 78 pu
blicznych akademickich szkół wyższycłr', które reprezentowały wszystkie typy uczelni aka
demickich, tzn. akademie morskie (2), uczelnie wojskowe (5), uniwersytety (17), politechni
ki (18), uczelnie rolnicze (8), uczelnie ekonomiczne (5), uczelnie pedagogiczne (5), akade
mie wychowania fizycznego (6), uczelnie medyczne (10) i uczelnie teologiczne (2). Do tych
podmiotów wysłano na przełomie 2006 i 2007 r. ankiety.

Drugą grupę badawczą stanowiły publiczne jednostki badawczo-rozwojowe. W 2007 r.
ich liczba ciągle się zmieniała w wyniku trwających przekształceń sektora badawczo-rozwo
jowego (konsolidacji, likwidacji i prywatyzacji części podmiotów). Korzystając z bazy da
nych jednostek badawczo-rozwojowych Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
Orgmasz oraz weryfikując pochodzące z niej informacje na podstawie bardziej aktualnych
danych Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, ustalono, że ankiety należy wy-

1 Badania sondażowe stosuje się w celu opisania, wyjaśnienia i rozpoznania zjawisk. Wyko
rzystywane są przed wszystkim w takich badaniach, w których jednostkami analizy są poszczególni
ludzie (Babbie 2008).

2 Ich wykaz przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych w publikacji Minister
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Szkolnictwo wyższe (2006).
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słać do 147 jednostek. Podlegały one nadzorowi Ministerstw Gospodarki, Rolnictwa, Zdrowia,
Obrony Narodowej, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Transportu i Budow
nictwa, Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji i Nauki.

Przyjmując, że w badaniach wezmą udział wszystkie publiczne uczelnie akademickie
i wszystkie jednostki badawczo-rozwojowe, zaniechano doboru próby w sposób losowy. Ich
liczba była ograniczona, w związku z czym uznano, że będzie możliwe uzyskanie od każdej
jednostki odpowiedzi na pytania ankietowe lub przeprowadzenie wywiadów we wszystkich
podmiotach. Nie można więc określić losowości i reprezentatywności próby badawczej".
Stwierdzono jednak, że wnioski z badań wymienionych grup podmiotów pozwolą ocenić ich
aktywność w podejmowaniu współpracy technologicznej z przedsiębiorcami i poznać jej cha
rakter. Zostały one porównane z innymi wynikami badań i opracowań statystycznych dotyczą
cych tego zagadnienia. Wyniki badań autorki wskazały uwarunkowania kooperacji technolo
gicznej jednostek sektora nauki i badań. oraz umożliwiły zwiększenie wiedzy z tego zakresu.

Początkowo otrzymano odpowiedzi od 26 jednostek szkół wyższych oraz 29 jedno
stek badawczo-rozwojowych. Jedynie 17 uczelni, a także 23 jednostki badawczo-rozwojowe
wyraziły zgodę na uczestniczenie w badaniach. Ostatecznie jednak jedynie przedstawiciele
9 szkół wyższych i 13 jednostek badawczo-rozwojowych udzielili wyczerpujących odpowie
dzi na postawione w ankiecie pytania. Potraktowano te grupy obiektów jako podstawę do ba
dania pilotowego. Wyniki tych badań pozwoliły zweryfikować kwestionariusz ankiety i uzy
skać pewien obraz stanu współpracy technologicznej instytucji sektora nauki i badań z przed
siębiorstwami. Kolejne badania podjęto w 2010 r. - ponownie zwrócono się do przed
stawicieli pozostałych szkół wyższych i jednostek badawczych (niebiorących dotychczas
udziału w badaniach) o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe. Tym razem liczba
podmiotów, które wyraziły zgodę na uczestniczenie w badaniach, była większa, zwłaszcza
w wypadku szkół wyższych. Należy sądzić, że było to skutkiem przemian w sektorze nauki
i badań, zainicjowanych reformami po 2007 r.

Po otrzymaniu odpowiedzi od 52 przedstawicieli uczelni i ich jednostek organizacyj
nych i po połączeniu ich z uzyskanymi w 2007 r. wynikami ankiet i wywiadów oraz po we
ryfikacji logicznej i merytorycznej zgromadzonego materiału okazało się, że ww. grupa ba
dawcza objęła 50 jednostek o bardzo zróżnicowanym charakterze. Tworzyły ją uczelnie jako
całość, jednostki organizacyjne szkół wyższych oraz jeden ośrodek innowacji i transferu
technologii, działający przy uczelni.

Podobnie postępowano w przypadku 45 ankiet otrzymanych w 201 O r. od jednostek
badawczo-rozwojowych. Uwzględniając ankiety z 2007 r., wyniki wywiadów z przedstawi
cielami instytutów badawczych i ankiety z 2010 r., stworzono grupę 58 jednostek badawczo
-rozwojowych. Jednak jedynie od 50 podmiotów udało się uzyskać najbardziej wyczerpujące
odpowiedzi dotyczące zagadnień objętych badaniami.

3 W wielu badaniach makroekonomicznych zapewnienie losowości próby jest utrudnione.
Jako przykład można podać analizę danych statystycznych dotyczących województw - brane są
wówczas pod uwagę wszystkie województwa, a nie ich próba. Takie podejście pozwala poznać jako
cel badań statystycznych mechanizm ekonomiczny. Brak reprezentatywności próby pozwala jednak
na stworzenie pewnego obrazu zjawiska, choć wyciągniętych wniosków nie można uogólnić do całej
populacji; można je jedynie odnieść do badanej grupy podmiotów (Sokołowski 2004).
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W obu przypadkach badaniami objęto lata 2002-2007. Do ich przeprowadzenia wy
korzystano kwestionariusz ankiety (załącznik A) opracowany przez autorkę. Zawiera on
42 pytania pozwalające osiągnąć zamierzone cele badawcze. W kwestionariuszu ankiety
można wyróżnić następujące typy pytań: pytania otwarte, zamknięte, alternatywne i pytania
skale". Kwestionariusz składa się z:

- danych adresowych jednostki i informacji o osobach je udostępniających;
- ogólnych informacji o badanej jednostce, jej potencjale naukowo-badawczym i współ-

pracy z innymi podmiotami niż firmy;
- informacji i opinii nt. częstotliwości i charakteru współpracy z przedsiębiorstwami;
- opinii przedstawicieli jednostek sektora nauki i badań nt. perspektyw rozwoju part-

nerstwa technologicznego i oczekiwań z tym związanych.
Podczas realizacji problemu badawczego wykorzystano także wtórne źródła da

nych, takie jak: publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, bazy danych Eurostatu
i GUS-u, sprawozdania jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, dokumenty stra
tegiczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowania Komisji Europejskiej,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, akty prawne, krajowa i zagraniczna literatu
ra przedmiotu.

1.3. Zastosowane metody badawcze

W pracy zastosowano zróżnicowane metody badawcze, dostosowane do realizacji
przyjętych celów. Rozważania teoretyczne oparto na studiach literatury krajowej i zagra
nicznej; dotyczyły one:

- koncepcji partnerstwa technologicznego jednostek sektora B+R z przedsiębior
stwami w warunkach przemian społeczno-gospodarczych II połowy XX w.,

- identyfikacji przyczyn nawiązywania współpracy technologicznej w polskich uwa
runkowaniach,

- istoty i charakterystyki różnorodnych form kooperacji, a także jej motywów i re
zultatów.

W celu określenia innowacyjności polskiej gospodarki zastosowano analizę wskaźni
ków pomiaru innowacyjności (nauki, techniki i innowacji), wykorzystując publikacje Główne
go Urzędu Statystycznego, bazy danych Eurostatu i raporty European Innovation Scoreboard.
Badania objęły lata 2002-2007; w przypadku niektórych wskaźników- lata 1995-2007.

Do oceny skali, stanu i charakteru, a także rezultatów współpracy szkół wyższych
i jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi (w szczególności z przed
siębiorstwami) zastosowano metodę ankiety z użyciem kwestionariusza przygotowanego na
potrzeby tych badań oraz technikę wywiadu kierowanego. Pozwoliło to na wykorzystanie me
tody statystyki opisowej do liczbowych opisów cech badanych zbiorowości. Wyniki porów
nano z opublikowanymi wynikami badań i opracowaniami statystycznymi poświęconymi
problemowi nawiązywania przez polskie przedsiębiorstwa współpracy z różnymi podmiota
mi, w tym z instytucjami sektora B+R (uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi).

4
Omówienie poszczególnych typów pytań zawiera praca: Badania marketingowe. Teoria

i praktyka (2005).
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Na potrzeby analizy i prezentacji wyników badań empirycznych wykorzystano trady

cyjne techniki analityczne (tabelaryczną i graficzną).

W celu ustalenia i opisu współzależności zjawisk wykorzystano badanie korelacji,

a dla określenia siły związku między cechami zastosowano odpowiednie miary, tzn. współ

czynnik korelacji tau Kendalla, współczynnik korelacji rang Spearmana oraz współczynnik

kontyngencji C Pearsona. Wybrano je ze względu na charakter większości cech przyjętych
do badania - porządkowy lub nominalny,

Współczynnik tau Kendalla stosuje się w obserwacji zmiennych mierzonych na skali
porządkowej'. Oblicza się go według wzoru:

n i-1

ww0u ·, k K 
r i=2 k=l

'h = l

ga [II , If ' ]2

i=2 A·: A aik:J i=2 k : v 9[Sk K 
gdzie:

i, l3 : 1 , ... , n L numer obiektu,
j, KL numer zmiennej.

Współczynnik tau Kendalla przyjmuje wartości z przedziału [-1; 1]. Wartość 1 ozna
cza pełną zgodność uporządkowań, natomiast wartość -1 - ich przeciwstawność. Współ
czynnik ten jest w przypadku wyników pomiaru porządkowego szczególną postacią współ
czynnika korelacji liniowej Pearsona".

Współczynnik korelacji rang (kolejności) 8pearmana zastosowano dodatkowo w celu
potwierdzenia współzależności określonej za pomocą współczynnika tau Kendalla. Można
z niego korzystać, gdy badaniu statystycznemu podlegają cechy niemierzalne (jakościowe)
populacji'. Współczynnik Spearmana rsokreśla wzór:

6f(xi-łJ
i-1

gdzie:
X;, Vi - cechy,
[: 1, 2, ... , n a 

Współczynnik korelacji rang przyjmuje wartości z przedziału -1 ~ r s --r 1. Im bliższy
jest on liczbie ] lub -1, tym silniejsza jest analizowana zależność.

5 Można wyróżnić cztery rodzaje skal pomiarowych: nominalną, porządkową, przedziałową
(interwałową) i stosunkową (ilorazową). Więcej na ten temat w opracowaniu: Statystyka. Opis staty
styczny (l 998).

6 Charakterystykę współczynnika korelacji tau Kendalla można znaleźć w pracy Walesiaka (2002).
7 Współczynnik korelacji rang Spearrnana przedstawiono w opracowaniach: Sobczyk (1999)

oraz Krysicki i in. ( 1994).
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W celu ustalenia skojarzeń (asocjacji, kontyngencji) między cechami � i "n z których
obie (lub przynajmniej jedna) mają charakter jakościowy (niemierzalny), wykorzystano
współczynnik kontyngencji x Pearsona8. Jego wartość obliczamy ze wzoru:

~

2c- - .- - 1 + <p2

gdzie:
x L wartość statystyki x2,
n L całkowita liczność w tabeli (liczba pól w tabeli),
<p-współczynnik <p Yule'a.

Współczynnik ten może przyjmować wartości z przedziału od O (cechy są wówczas
niezależne) do 1 (gdy liczba pól wzrasta w nieskończoność). Wartość współczynnika kon
tyngencji x jest tym większa, im więcej jest wierszy i kolumn w tablicy wielodzielnej.

Kolejną metodą badawczą zastosowaną w pracy była analiza studium przypadku, za
pomocą której przedstawiono przykłady efektywnego partnerstwa technologicznego. Studia
przypadków stanowią opisy współpracy technologicznej jednostek badawczo-rozwojowych
oraz jednej uczelni, uczestniczących w badaniach ankietowych.

8 W przypadku cech jakościowych do mierzenia siły związku pomiędzy cechami można wyko
rzystywać także współczynnik cp Yule'a i współczynnik VCramcra. Ich charakterystyka wraz z opisem
współczynnika kontyngencji C Pearsona znajduje się w pracy Sobczyka (1999). Współczynnik ten
różni się od ww. tym, że może być stosowany przy tablicach wielodzielnych (prostokątnych lub kwa
dratowych) dowolnej wielkości (najmniejsza liczba pól wynosi 4).

16



2. Koncepcja partnerstwa technologicznego instytucji sektora
B+R z przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy

2.1. Współczesna rola innowacji i nauki w teorii ekonomii

Koncepcja partnerstwa technologicznego i jego oddziaływania na innowacyjność go
spodarki zrodziła się w 80. latach XX w. wraz z intensyfikacją zmian zachodzących w go
spodarce. Obejmowały one przeobrazenia społeczeństwa przemysłowego i otoczenia przed
siębiorstwa, nasilenie konkurencji i globalizacji działalności firmy oraz wielu innych pod
miotów, w tym także instytucji sektora badawczo-rozwojowego (B+R). Wspomnianą kon
cepcję sformułowano z konieczności znalezienia przez nauki ekonomiczne (ekonomię i za
rządzanie) odpowiedzi na pytania o sposoby osiągnięcia wyższego stopnia wzrostu i rozwoju
gospodarki w nowej rzeczywistości ekonomicznej oraz o możliwości wykorzystania w tym
celu innowacji i wiedzy generowanej przez sektor B+R.

Jak wskazuje Kozłowski (2009), znaczenie innowacji technologicznych dla wzrostu
gospodarczego dostrzegano już w czasach Schumpetera (1912, 1942), Solowa (1956, 1957)
i Abramowitza (1956). Od końca 40. lat XX w. w opracowaniach ekonomicznych zaczęto
prezentować pogląd, że-poza pracą i kapitałem fizycznym- także inne czynniki wpływają na
wzrost gospodarczy (Barton i Cooper 1948; Schmookler 1952; Schulz 1953, 1963; Griliches
1957; Mincer 1958; Arrow 1962; Denison 1962, 1967; Kuznets 1966 a, b; Schmookler 1962,
1966; Jorgenson i Griliches 1967). Po raz pierwszy szczegółowo rolę wiedzy w gospodarce
przedstawił Drucker (1969).

Przełomowym momentem w badaniach nad innowacyjnością stały się 80. lata XX w.,
kiedy stworzono podstawy ekonomii ewolucyjnej (Nelson i Winter 1982). Sprzyjało to two
rzeniu założeń nowej ekonomii wzrostu (Romer 1983, 1986; Lucas 1988) oraz postrzeganiu
zjawiska innowacji w kontekście krajowego systemu innowacji. Następstwem stało się po
dejmowanie badań nad nieliniowym modelem innowacji i dojrzewanie takich koncepcji, jak:
gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka ucząca się oraz kapitał intelektualny (Kozłowski
2009). Umożliwiło to badania nad problematyką postępu technicznego i innowacji oraz
współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami sektora B+R i instytucjami władzy na
różnych szczeblach.

2.1.1. Badania. nad innowacjami w teorii ekonomii

Problematyka innowacyjności oraz jej uwarunkowań, współzależności rozwojowych
nauki, techniki i gospodarki, a także wzrostu ekonomicznego poruszana jest w literaturze
przedmiotu już od początku XX w. Wtedy Schumpeter (w 1912 r.) wprowadził pojęcie in
nowacji i uznał je za kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego. Jak sugeruje Fiedor (1979),
Schumpetc w~ dził o kilkadziesiąt lat innych badaczy zjawiska. Jego teoria innowacji
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(będąca częścią teorii wzrostu gospodarczego) powstała w pierwotnej wersji już w 1912 r.

Natomiast badania nad procesami innowacyjnymi inni ekonomiści podjęli w 50. latach XX w.
Istotne analizy mechanizmów rządzących procesami innowacyjnymi oraz czynników aktyw
ności innowacyjnej i wynalazczej podjęto według Mansfielda (1968 b) dopiero w latach 60.

Schumpeter przyjął, że innowacja wpływa na kształtowanie się nowej funkcji pro
dukcji, gdyż łączy czynniki wytwórcze w nowy sposób lub wiąże się z tworzeniem nowych
kombinacji pomiędzy czynnikami produkcji (1960). Według Schumpetera (1939) wpływa to
pozytywnie na przesunięcie funkcji produkcji (produktu całkowitego) na wyższy poziom
i zwiększenie możliwości wytwórczych przedsiębiorcy. Uznaje się, że innowacje są elemen
tem, który przy braku czynników zewnętrznych (np. zmian w gustach, wzrostu zasobów
produkcyjnych i ludności) może wytrącić gospodarkę ze stanu równowagi i wyzwolić proce
sy postępu technicznego (Schumpeter 1960; Lewer 2005). Schumpeter wskazywał na bardzo
szeroki zakres przedmiotowy innowacji 1

• Obejmowały one wszelkie zmiany techniczne
i ekonomiczne, składające się na postęp techniczny.

,,[ ... ]każde robienie rzeczy inaczej w dziedzinie życia ekonomicznego - wszystko to
są przykłady tego, co powinniśmy odnieść do terminu: innowacja" (Schumpeter 1939, s. 84).
Według tego autora innowacje wynikają z potrzeby umacniania przez przedsiębiorcę pozycji
na rynku, pokonywania barier rynkowych i tworzenia ograniczeń dla konkurencji. Przyczy
niają się do postępu oraz pozwalają osiągnąć większe zyski. Innowacyjny przedsiębiorca
staje się motorem napędzającym rozwój społeczno-gospodarczy.

Schumpeter (1960) wskazując na szeroki zakres przedmiotowy innowacji, jednocześ
nie zawężał jej zakres czasowy. Innowacją była według niego jedynie pierwotna (inicjalna)
ekonomiczna realizacja wynalazku stanowiącego jej podstawy (pierwotne wdrożenie wyna
lazku do gospodarki). Przy czym próby imitacji (naśladownictwa), polegające na powielaniu
pierwotnego wynalazku, nie były dla niego działaniami o charakterze innowacyjnym. Tym
samym dokonywał podziału przedsiębiorców na „innowatorów" - gotowych do ponoszenia
ryzyka i podejmowania działań innowacyjnych oraz „zwykłych kapitalistów", którzy zajmują
się jedynie imitacją, naśladownictwem i adaptowaniem cudzych nowych rozwiązań we włas
nych przedsiębiorstwach. Pierwsi wpływają na postęp techniczny i ekonomiczny (nowe kom
binacje czynników produkcji charakteryzują się wyższą wydajnością i zapewniają wyższe glo
balne zyski), a drudzy kontynuują „ekonomiczną ewolucję" (Schumpeter 1960).

Dla Schumpetera innowacje dotyczyły przemian o „znacznym zasięgu", które mogły
zmieniać dotychczasowe kombinacje czynników wytwórczych. Prowadziło to do osiągania
ponadprzeciętnych zysków przez przedsiębiorców i dynamizowania gospodarki. Pojawiające
się stopniowo (skokowo lub falowo) innowacje, nieciągłe i nieregularne, nie powstawały
według niego w izolacji, lecz były komplementarne. Ponieważ procesów innowacyjnych raz
rozpoczętych nie da się zatrzymać, opanowują gospodarkę i powodują stały jej rozwój.

Pomimo niedostatków w pionierskiej teorii Schumpetera (Fiedor 1979) wzrost zain
teresowania ekonomii innowacjami nastąpił dopiero w 40. i 50. latach XX w. wraz z cwelu-

1
Innowacją według Schumpetera (1960) było: wprowadzenie nowego produktu lub nowego

gatunku tego produktu, otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego źródła surowców i półfabrykatów,
wprowadzenie zmian w organizacji przemysłu, np. zajęcie pozycji monopolistycznej przez firmę lub
pokonanie monopolisty poprzez wprowadzenie substytutu.

18



cją systemu gospodarki rynkowej, nasileniem konkurencji oraz zmianą sposobu myślenia

nt. rozwoju społecznego i gospodarczego. W tym czasie dominował pogląd Schumpetera , że

przewagę w tworzeniu innowacji mają duże przedsiębiorstwa, dysponujące niedostępnymi dla

konkurencji zasobami wiedzy (umożliwiającym i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych)
oraz dużymi środkami finansowymi. Pozwalają im one na stworzenie właściwych warunków
technicznych do prowadzenia badań nad innowacjami we własnych ośrodkach B+R (Stawasz
1999; Targalski 2006). Większe możliwości realizowania innowacji przez duże firmy wynikały
z przemian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw kapitalistycznej gospodarki - w walce
konkurencyjnej przegrywały małe firmy oparte na pracy i własności indywidualnego przedsię
biorcy. Traciły one swoją pozycję rynkową na rzecz dużych podmiotów gospodarczych o cha
rakterze spółek akcyjnych (korporacji). Tak zorganizowane przedsiębiorstwa były zdolne do
finansowania innowacji i ponoszenia ryzyka z nimi związanego oraz do organizowania wy
specjalizowanych jednostek badawczo-rozwojowych, podejmujących prace nad nowymi pro
duktami lub rozwiązaniami technologicznymi.

Tego rodzaju spojrzenie na innowacje i innowatorów w gospodarce było reprezentowane
w teorii ekonomii i w gospodarce przez ponad 30 lat po II wojnie światowej. Kryzysy paliwowe
z 70. i 80. lat XX w. oraz problemy gospodarcze krajów kapitalistycznych spowodowały odro
dzenie się w latach 80. drobnej przedsiębiorczości - najpierw w Stanach Zjednoczonych, a po
tem w Europie. Zaowocowało to utworzeniem licznych małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP), które stawały się innowacyjne i mogły być komplementarne w odniesieniu do dużych
podmiotów gospodarczych. Często także wygrywały w rywalizacji na rynku z wielkimi firmami
ze względu na swoje specyficzne cechy: elastyczność, szybkość reagowania na wyzwania ryn
kowe, działanie w niszach, kreatywność właścicieli, wykorzystywanie publicznych form wspar
cia innowacyjnych MŚP i tworzenia więzi między światem nauki a gospodarki.

Wpływ na współczesne rozumienie innowacji miały także sformułowane w 80. latach
XX w. poglądy Druckera. Ten wybitny teoretyk zarządzania, podobnie jak Schumpeter, pod
kreślał znaczenie przedsiębiorców - innowatorów w gospodarce i odróżniał ich od imitato
rów - naśladowców pomysłów firm, które osiągnęły sukces rynkowy (Drucker 1992). Za
niezbędne uznawał odniesienie przez nowy produkt lub rozwiązanie sukcesu na rynku, czego
miarą miał być pozytywny wynik ekonomiczny innowacji po wprowadzeniu jej do sprzeda
ży i jej praktyczne wykorzystanie przez nabywców. Różnice w poglądach Druckera w od
niesieniu do teorii Schumpetera ujawniły się wraz ze zmianami w gospodarce kapitalistycz
nej. Od połowy ubiegłego stulecia można zauważyć zmianę w gospodarce znaczenia czynni
ków wytwórczych. W okresie tworzenia teorii innowacji przez Schumpetera zasadniczą rolę
w procesie produkcji odgrywały ziemia (surowce) i kapitał (rzeczowy i finansowy). Nie
wielkie znaczenie miały wówczas takie czynniki produkcji, jak wiedza, informacja lub tech
no logia. Praca stanowiła czynnik drugorzędny- podstawą takiej gospodarki był wielki skon
centrowany przemysł masowy, oparty na specjalizacji i automatyzacji.

2.1.2. Rola nauki i wiedzy w gospodarce w endogenicznych modelach wzrostu

W połowie XX w. przedstawiciele rozwijającej się nauki i sektora badawczo-rozwo
jowego rozpoczęli budowanie dwustronnych powiązań z przedstawicielami gospodarki
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(przede wszystkim z przemysłu), a wiedzę zaczęli uznawać za samodzielny czynnik produk
cji. Przyjęli, że wiedza i umiejętności ucieleśnione w człowieku (pracowniku) mają wpływ
na produktywność oraz zdolność całej gospodarki do rozwoju, tworzenia oraz adaptowania
nowych technologii i produktów lub usług. Przyczyniło się to do sformułowania koncepcji
kapitału ludzkiego - początkowo w wąskim ujęciu - powiązanego z wiedzą, poziomem wy
kształcenia oraz indywidualnymi zdolnościami ludzi (Schultz 1961). Z czasem zaczęto trak
tować kapitał ludzki szerzej, analizując zasoby wiedzy, umiejętności, poziom zdrowia
i energii witalnej poszczególnych jednostek, społeczeństwa lub narodu oraz przedsiębiorczości
(Schulz 1980). Współcześnie do tej kategorii ekonomicznej zalicza się także sferę badaw
czo-rozwojową (Woźniak i Jabłoński 7006). W nowoczesnej gospodarce człowiek tworzy
i implementuje nowe techniki (nie jest jedynie wynalazcą w procesie produkcji). Kapitał
ludzki wpływa na wielkość luki teclmologicznej, oddziałując na tempo dyfuzji wiedzy tech
nicznej i efekty jej wdrożenia. W związku z tym jest zasadniczym czynnikiem rozwoju go
spodarczego (Zajączkowska-Jakimiak 2006).

Przemiany społeczno-gospodarcze, które nabrały przyspieszenia na przełomie lat 70.
i 80. ubiegłego stulecia, doprowadziły do zmiany znaczenia czynników produkcji w tych
procesach. Na pierwszy plan wysunęły się wykorzystywane dotychczas w niewielkim stop
niu zasoby, tj. wiedza wraz z kapitałem ludzkim, szeroko pojęty postęp techniczno-organiza
cyjny i informacja (Mytelka i Smith 2001). Zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele gospo
darki doszli do przekonania, że tworzenie i dyfuzja wiedzy oraz rezultatów badań nauko
wych i prac badawczo-rozwojowych są współcześnie istotniejszymi czynnikami wzrostu
produkcji i postępu ekonomicznego niż akumulacja kapitału fizycznego.

Spowodowało to pojawienie się krytycznej analizy istniejącego dorobku w zakresie
wzrostu gospodarczego w postaci neoklasycznych teorii wzrostu (Romer 1994) i zainicjowa
ło prace nad budową endogenicznych modeli wzrostu (Fiedor 1979; Kawa 2006; Nowak 2007;
Cichy 2008).2

Model endogeniczny uznaje wiedzę za jeden z czynników produkcji. Powinna być
ona gromadzona i pogłębiana, co następuje poprzez zwiększenie przez społeczeństwo nakła
dów na naukę, sektor B+R i edukację; sprzyja to zwiększeniu innowacyjności i konkuren
cyjności gospodarek.

Pierwsze próby endogenizacji postępu technicznego pojawiły się już w 60. latach XX w.
Analizowano wówczas także zjawisko transferu technologii pomiędzy państwami, który
może przyspieszyć ich tempo postępu technologicznego. Tym zjawiskiem zajmowali się
Nelson i Phelps (1966). W latach 80. w modelach endogenicznych postępu technicznego
ujęto analizę akumulacji kapitału ludzkiego. Prekursorami w tym zakresie byli Romer (1986,
1990) oraz Lucas (1988).

Modele ewoluowały - w latach 90. teoria wzrostu endogenicznego zaczęła uwzględ
niać oddziaływanie sektora badawczo-rozwojowego oraz wiedzy naukowo-technicznej na

2 Podstawowe założenia tych modeli są następujące: wszystkie czynniki wytwórcze (nic tyl
ko środki trwałe) tworzą się w wyniku akumulacji - także wiedza; na postęp techniczny i organiza
cyjny wpływa szeroko pojęta polityka społeczno-gospodarcza oraz szeroko rozumiana kultura i men
talność społeczna; wykorzystanie czynników produkcji w sposób efektywny jest możliwe tylko
wówczas, gdy istnieją odpowiednie warunki instytucjonalne, tzn. stabilne ramy prawne, regulujące
działalność gospodarczą i zabezpieczające prawa własności (Zienkowski 2004).
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wzrost gospodarczy (Zajączkowska-Jakimiak 2006). Wynikiem są trzy modele działalności
badawczo-rozwojowej opracowane przez Romera (1990), Jonesa (1995) oraz Eichera i Tur
novsky'go (1999). Wykazywały one pewne różnice w oddziaływaniu akumulacji wiedzy
w gospodarce i działalności badawczo-rozwojowej na wzrost zrównoważony. Wskazywały
odmienne czynniki determinujące długookresową stopę wzrostu produktu. Ich twórcy formu
łowali także inne zalecenia dla polityki gospodarczej wspierającej postęp techniczny i innowa
cyjność na potrzeby wzrostu gospodarczego (Nowak 2007). Stanowiły one jednak nowatorskie
próby powiązania sektora B+R z przedsiębiorstwami oraz określenia jego udziału w przyspie
szeniu tempa wzrostu gospodarczego.

Polscy naukowcy również wnieśli swój wkład w wyjaśnienie roli oraz znaczenia edukacji
i nauki w generowaniu kapitału ludzkiego i postępu technicznego (z uwzględnieniem podstawo
wych koncepcji wzrostu endogenicznego w ramach rozwiązania systemowego). Wynikiem ich
prac jest model WSD-2002 opisany przez Welfego, Florczaka i Sobotę (Florczak 2007).

2.1.3. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach - nowy paradygmat rozwojowy

W kolejnych dekadach XX w. zmianom podlegał system techniczno-ekonomiczny
gospodarki kapitalistycznej, a wraz z nim paradygmat techniczno-ekonomiczny. Spowodo
wało to wzrost zainteresowania problematyką innowacyjną, w związku z czym klasyczna
koncepcja Schumpetera została zastąpiona przez nowe koncepcje.

Analizując powiązania innowacji i przedsiębiorczości, Drucker zaczął inaczej, niż
Schumpeter, traktować rolę i źródła innowacji. Zamiast „radykalnych zmian" postulował wpro
wadzanie innowacji systematycznych, które według niego polegały na,,[ ... ] celowym i zorgani
zowanym poszukiwaniu zmian i na systematycznej analizie okazji do społecznej lub gospodar
czej innowacji, którą taka zmiana mogłaby umożliwić" (Drucker 1992, s. 44). Przedsiębiorca wg
Druckera powinien stale poszukiwać możliwości innowacyjnych, sygnalizowanych zmianami
wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Czynniki wewnętrzne" stanowiły według Druckera jedno z dwóch źródeł innowacji. Do
drugiej grupy bodźców inspirujących przedsiębiorców do wprowadzania nowych rozwiązań
zaliczył on uwarunkowania wynikające z przemian w bliższym lub dalszym otoczeniu firmy:

- demograficzne - tempo przyrostu naturalnego, zmiany w strukturze wiekowej i płcio
wej ludności oraz strukturze etnicznej, zmiany w poziomie wykształcenia, podział rynków ma
sowych na rnikrorynki itp.;

- technologiczne - pojawianie się nowych sposobów produkcji dóbr i usług, nowe - bar-
dziej efektywne sposoby postępowania organizacji i wykorzystywania majątku produkcyjnego,
nowe odkrycia i wynalazki oraz ich wdrożenia, wielkość wydatków na badania i rozwój, wiel
kość inwestycji odtworzeniowych, tempo wzrostu transferu nowych technologii do firm i in.;

- stan wiedzy- nowa wiedza z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych;
- społeczno-kulturowe - zmiany w stylu życia, postrzeganiu świata i roli jednostki,

wartościach i postawach społecznych, zmiany norm i wzorców zachowań, przemiany men
talności, obowiązujących tradycji itp.;

3 Takimi czynnikami mogłyby być: nieoczekiwany sukces lub niepowodzenie przedsięwzięcia,
rozbieżność między rzeczywistością a W/obrażeniami przedsiębiorcy o niej (sytuacją zakładaną
i projektowaną), dostrzeżenie potrzeb niezbędnych dla procesu innowacji i konieczność doskonalenia
słabych ogniw w procesie produkcji, a także zaskakujące zmiany w strukturze rynku lub przemysłu.
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- prawne i polityczne - związane ze stopniem regulacji systemu gospodarczego;
obejmują zmiany w przepisach prawnych, które mogą stanowić dla przedsiębiorstwa szansę
bądź zagrożenie, np. nowe wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego są bodź
cem do innowacji w branży motoryzacyjnej (silniki hybrydowe) lub zagrożeniem (wejście
kolejnych firm do branży po liberalizacji rynku zmusza przedsiębiorstwa do stworzenia in
nowacji); w tym obszarze oddziaływań znajdują się także uwarunkowania polityczne okreś
lane przez stabilność rządu i jego politykę gospodarczą.

Takie pojmowanie źródeł innowacyjności wpłynęło na poszerzenie znaczenia tego pojęcia
oraz przewidywanego zakresu oddziaływania innowacji na podmioty gospodarcze (wytwórców
i konsumentów), konkurencyjność jednostek gospodarczych, a także regionów i krajów.

Zmiana paradygmatu techniczno-ekonomicznego oraz zwiększenie znaczenia inno
wacji i wiedzy w rozwoju gospodarek spowodowały pojawienie się w ekonomii nowych
koncepcji uwzględniających oddziaływanie innowacji na wzrost i konkurencyjność gospoda
rek. Ich twórcy starali się przeprowadzić analizę istoty aktywności podmiotów gospodarczych
oraz jej determinant, np. wpływu na przedsiębiorców i gospodarkę czynników psychologicz
nych, technologicznych, politycznych, kulturowych, socjologicznych lub klimatycznych. Kon
cepcje należące do tej grupy nazywa się koncepcjami ekonomii ewolucyjnej (Kwaśnicki
1996 a, b). Według Kozłowskiego (2009) ekonomia ewolucyjna zaczęła postrzegać innowa
cje i wiedzę w aspekcie mikroekonomicznym i poszukiwać źródeł nowych rozwiązań w ja
kości kapitału ludzkiego, uczeniu się, kumulacji oraz upowszechnianiu wiedzy. Doceniła
rolę spontaniczności i różnorodności cech ludzkich w rozwoju gospodarczym. Przełamała
także bariery pomiędzy sferą gospodarki a innymi obszarami życia (kulturą, psychologią,
życiem społecznym, polityką i środowiskiem naturalnym).

Badania nad rolą innowacji i wiedzy prowadzono także w innych nurtach i teoriach
ekonomii - rn.in. w nowoczesnych teoriach: wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarcze
go, ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii instytucjonalnej, neoliberalnej teorii konku
rencji (Coase 1999; Greif 1999; Williamson 1999; Sadowski 2004; Żelazny 2006). Rozwój
koncepcji ekonomicznych, skupiających się na powiązaniu innowacji, wiedzy, konkurencyj
ności z rozwojem gospodarczym, przyczynił się do poszukiwań nowego paradygmatu eko
nomicznego, pozwalającego opisać rzeczywistość gospodarczą z przełomu XX i XXI w.
Początki prac nad nim sięgają już 70. lat XX w., kiedy rozpoczęto dyskusje nad paradygma
tem wzrostu innowacyjności gospodarek i paradygmatem gospodarki opartej na wiedzy (Bell
1973; Naisbitt 1997; Sadler 1997; Toffler 1997; Drucker 1999; Gospodarka oparta ... 2003;
Świtalski 2004). Od połowy lat 90. temat ten podjęli także: polscy ekonomiści w kontekście
przyszłości gospodarki opartej na wiedzy i jej wpływu na szanse rozwojowe naszego kraju
(Gibbons 1995; Strategia rozwoju Polski ... 2000; Kukliński 2003, 2004, 2005; Wituski
2004; Zienkowski 2004).

2.1.4. Ewolucja badań nad innowacjami partnerstwem pomiędzy sektorem
nauki i gospodarki

Problematykę innowacyjną analizowano początkowo w kontekście makroekonomicz
nym - w celu zbadania wpływu postępu technicznego (inwestycji) na wzrost gospodarczy.
Tym aspektem myśli ekonomicznej zajmowali się Harrod (1942) i Domar (1946). Kontynuo-
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wali to Solow (1956, 1957, J 969), Swan (1956), Phelps (1966) i Shell (1966, 1967); stworzyli
podstawy współczesnej teorii wzrostu gospodarczego. Została ona rozwinięta przez Cassa
(J 965), Koopmansa (1965), Uzawę (1965), Dixita i Stiglitza (1977), Azariadisa i Drazena
(1990) oraz Mankiwa i in. (1992). Opis stanu współczesnych badań nad kapitałem ludzkim
i postępem technicznym, jako determinantami wzrostu gospodarczego, przedstawiają opraco
wania Cichego (2008), Malagi (2008) oraz Cichego i Malagi (2009).

W ramach nurtu makroekonomicznego podjęto także badania zmierzające do pozna
nia związków pomiędzy intensywnością działalności innowacyjnej a strukturą ekonomiczną
i społeczną gospodarki. W zakres makroekonomii weszły również rozważania nad określe
niem warunków przyspieszających tempo przepływu różnych strumieni innowacji w gospo
darce (Fiedor 1979).

Poza badaniami oddziaływania postępu technicznego i innowacji na wzrost gospo
darczy w literaturze ekonomicznej pojawiło się w ostatnich dziesięcioleciach wiele artyku
łów i książek poświęconych innowacyjności oraz wynikającej z niej konkurencyjności go
spodarki. Wśród nich znajdują się także takie, które omawiają istotę związków pomiędzy
nauką, technologią i innowacjami w gospodarce. Niestety, jak wskazuje Świtalski (2004),
nadal niepowodzeniem kończą się próby stworzenia nowoczesnej teorii innowacji w makro
sferze, tzn. teorii innowacyjności gospodarek i społeczeństw", Według tego autora ekono
miczna teoria innowacji w ujęciu makro mogłaby się zająć: analizą sekwencji procesów in
nowacyjnych i ich interakcji - od źródeł innowacji, poprzez analityczny opis przedsięwzięć
innowacyjnych, do sukcesu; opisem oddziaływania sfery regulacji gospodarki i warunków
otoczenia na tempo i zasięg dyfuzji (rozprzestrzeniania się) innowacji, wpływem zastosowa
nia nowych rozwiązali na rentowność przedsiębiorstw, wyniki w handlu zagranicznym, ry
nek pracy, konkurencyjność kraju, poziom konsumpcji, jakość życia społeczeństwa itp.

Próbę zaprezentowania takiej teorii podjął Gomułka, publikując w 1990 r. w Wielkiej
Brytanii „The theory oftechnological change and economic growth". Stanowi ona połączenie
mikro- i makroekonomicznego ujęcia innowacji oraz analizę wpływu instytucji (rodzaju sys
temu gospodarczego) na rzeczywistą innowacyjność i rozwój gospodarczy kraju. Praca ta
przedstawia mikroekonomiczne aspekty innowacji i ich dyfuzji, a na tej podstawie teoretyczną
i empiryczną analizę makroekonomiczną innowacji, transferu technologii i wzrostu gospo
darczego. W ostatniej (III) części polskiego tłumaczenia książki Gomułka (1998) omawia dwa
problemy.

Pierwszy z nich to zjawisko stosunkowo szybkiego wzrostu i nagłego załamania gospo
darczego w krajach o gospodarce nakazowo-rozdzielczej. Gomułka próbuje wyjaśnić utrzyma
nie ścieżek wzrostu ekonomicznego w gospodarce USA, Europy Zachodniej i Europy Środko
wej oraz porównać je w długim horyzoncie czasowym, skupiając się na różnicach w przebiegu
tego wzrostu pomiędzy krajami o odmiennych ustrojach gospodarczych.

Autor analizuje także przyczyny występowania w gospodarkach socjalistycznych
,,pętli wzrostu wydajności" i jej gwałtownego załamania oraz coraz większej luki technolo
gicznej krajów Europy Środkowej w odniesieniu do państw zaawansowanych technologicz
nie, np. USA i krajów Europy Zachodniej.

4 Teoria taka powinna wyjaśniać: bodźce i mechanizmy powstawanie innowacji, warunki ad
aptacji innowacji do realnej i regulacyjnej sfery gospodarki, wpływ upov.;szechniania się innowacji
na kształtowanie się wielkości makroekonomicznych w długich okresach (Switalski 2004).
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Drugie omawiane w tej części pracy Gomułki zagadnienie to przyczyny spadku pro
dukcji w gospodarkach postsocjalistycznych Europy Środkowowschodniej, poddawanych
transformacji. Autor stara się przedstawić popytowe i podażowe uwarunkowania tego zjawi
ska oraz wyjaśnić różnice w spadku produkcji wynikające z odmienności instytucjonalnych
i politycznych warunków transformacji w poszczególnych krajach. Wskazuje na źródła
i modele ożywienia w ich gospodarkach oraz perspektywy wzrostu w zależności od przyję
tego modelu rozwoju.

Wyniki badań Gomułki nad związkiem innowacji ze wzrostem gospodarczym były
publikowane w literaturze zachodniej - praca „Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego",
wydana w Polsce w 1998 r., stanowi pierwszą w dorobku autora książkę przetłumaczoną na
język polski. Jest ona próbą przedstawienia autorskiej teorii innowacji i wzrostu gospo
darczego w nawiązaniu do stanu badań nad mikro- i makroekonomicznym ujęciem innowa
cji w 80. i 90. latach XX w. w krajach zachodnich. Nie omawia jednak wszystkich zagadnień
i aspektów wskazanych przez Świtalskiego (2004), którymi mogłaby się zająć ekonomiczna

' teoria innowacji. Pozostawia więc przestrzeń badawczą dla innych ekonomistów zajmują
cych się problematyką związków między innowacjami a wzrostem i rozwojem gospodar
czym, czynnikami determinującymi zachowania innowacyjne gospodarek i indywidualnych
podmiotów, naturą tworzenia i wdrażania innowacji do gospodarki itd.

W latach 60. XX w. w badaniach nad powiązaniem wzrostu gospodarczego i postępu
technicznego pojawił się także nurt o charakterze mikroekonomicznym. W tym ujęciu postęp
technologiczny potraktowano jako proces - ekonomiści zaczęli analizować jego składowe. Po
wstało wiele modeli procesu innowacyjnego, które - pomimo posiadania wspólnych cech- róż
niły się liczbą faz procesu, zakresem, złożonością i treścią (Schmookler 1966; Myers i Marquis
1969; Gibbons i Johnston 1974; Goldhar 1971)- Modele ewoluowały od liniowego ujęcia proce
su innowacyjnego do nieliniowego (złożonego) postrzegania zachodzących podczas niego
relacji. Stawały się coraz bardziej skomplikowane, starając się uwzględniać powiązania
czynników podażowych i popytowych w tworzeniu i komercjalizacji nowych rozwiązań oraz
złożone interakcje między elementami (Rosenberg 1974; Schrerer 1982; Kline i Rosenberg
1986; Świtalski 2004; Jasiński 2006).

Badania mikroekonomiczne zmierzały także do znalezienia optymalnych warunków do
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych według kryterium maksymalizacji efektów wyna
lazków i usprawnień. Miały na celu określenie technicznego optimum wielkości prowadzo
nych prac badawczo-rozwojowych lub wielkości jednostki badawczo-produkcyjnej, pozwala
jącej maksymalizować efekty lub minimalizować koszty jej działalności (Kramer i Appelt
1974; Fiedor 1979). Do tego nurtu można zaliczyć badania polskiego naukowca Czupiała,
poświęcone problemowi planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych w za
kresie produkcji (Czupiał i Słupecki 1979; Czupiał 1988). Praca Czupiała z 1988 r. przedsta
wia podstawowe zasady konstrukcji przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych, a także sto
sowane narzędzia, techniki i metody ich planowania oraz oceny (jedno- i wielokryterialne).
Prezentowane w niej zagadnienia są istotne w podejmowaniu decyzji związanych z wybo
rem i realizacją przedsięwzięć innowacyjnych, co czyni tę pracę aktualną także dwadzieścia
lat po jej wydaniu - w zmienionym ustroju gospodarczym.

Aspekt mikroekonomiczny problematyki innowacyjnej obejmuje również rozważania
nad tym, w jakim stopniu wewnętrzna struktura organizacyjna i zasobowa podmiotów go-
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spodarczycb (przedsiębiorstw, ośrodków sektora B+R, instytucji naukowych) oraz mecha
nizm ekonomiczny wpływają na przebieg procesów innowacyjnych. Zagadnieniem nurtują
cym ekonomistów w ujęciu mikro stało się także ustalenie stopnia wykorzystania przez róż
nej wielkości przedsiębiorstwa rozwiązań innowacyjnych przygotowanych przez zewnętrzne
źródła wynalazków (oferta uniwersytetów, jednostek badawczo-rozwojowych, niezależnych
firm naukowo-technicznych, niezależnych innowatorów). Jednocześnie zainteresowano się
analizą tych związków - ich charakterem, zasięgiem gospodarczym oraz rezultatami (Jolly
1997; Howclls i in. 1998).

W mikroekonomicznym ujęciu teorii innowacji nie da się opisać systemowych aspek
tów zmian powodowanych przez innowacje w całej gospodarce. Odgrywają one jednak
istotną rolę w poznawaniu środowiska innowacyjności, uwarunkowań mikroekonomicznych
innowacji oraz wyborów indywidualnych podmiotów gospodarczych opartych na rachunku
kosztów i korzyści.

Wraz z rozwojem aspektów makro- i mikroekonomicznych teorii innowacji zaczęto
prowadzić także badania nad innowacyjnością w skali mezo- (w ujęciu regionalnym), które
miały za zadanie rozpoznanie istoty innowacyjności i jej uwarunkowań w regionie lub branży
oraz przygotowanie odpowiednich rekomendacji dotyczących narzędzi oddziaływania na
podmioty uczestniczące w procesach innowacyjnych. W literaturze światowej, poświęconej
innowacjom i rozwojowi regionalnemu, tego typu analizy pojawiły się już pod koniec 50. lat
XX w. Podjęto wówczas w USA badania nad współpracą pomiędzy władzami stanowymi,
przedsiębiorcami sektora prywatnego i przedstawicielami uczelni w ramach parków technolo
gicznych w celu zwiększenia konkurencyjności regionów (Henton i in. 2002).

Przez kolejne dwadzieścia-trzydzieści lat następował wzrost popularności parków
naukowo-technologicznych wykorzystywanych do pobudzania rozwoju regionów w Stanach
Zjednoczonych, Europie i Azji. Przyczyniło się to do rozwoju badań nad powiązaniami in
stytucji naukowych z przedsiębiorstwami oraz nad czynnikami sprzyjającymi tworzeniu
więzi między światem nauki i gospodarki. Podjęto i rozwijano także badania poświęcone
transferowi technologii i wiedzy od uczelni do przedsiębiorstw (Dierdonck van i in. 1990).
Trwają one do dziś, przy czym ekonomiści starają się zbadać fenomen innowacyjności par
ków naukowo-technologicznych oraz związków powstających pomiędzy małymi i średnimi
przedsiębiorstwami a innymi uczestnikami regionalnych struktur innowacyjnych - parków
i klastrów (Brannback i Heinonen 2002; Durao i in. 2003; Vazquez-Barquero 2006; Mohan
nah 2008). Od lat towarzyszą temu badania nad określeniem właściwej polityki gospodarczej
na poziomie regionu, wspierającej innowacyjność poszczególnych podmiotów tych struktur
oraz całego regionu (Chabbal 1995; Foundation of the ... 1998; Kozłowski 1998; Stawasz
1999).

Natomiast w polskich opracowaniach dopiero od polowy 90. lat XX w. zaczęto pod
kreślać znaczenie innowacji jako czynnika rozwoju społecznego regionów (Baruk i Baruk
1996; Pietrzyk 1996, 2002; Pietrzyk i Gruchman 1996; Jewtuchowicz i Matusiak 1998; Passe
la 2000; Baruk 2003; Wiedza, innowacyjność ... 2004). Postulowano konieczność prowadzenia
odpowiedniej polityki regionalnej w kształtowaniu i wspieraniu innowacji w mezosferze.
Powinna być ona adekwatna do specyfiki regionu i jego zasobów. Rozwój badań mezoeko
nomicznych nastąpił wraz z podjęciem prac nad stworzeniem regionalnych strategii innowa
cji i badań nad organizowaniem współdziałania w regionach firm, finansowych i pozafinan-
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sowych instytucji wspierających innowacje, jednostek naukowych i badawczych, władz sa
morządowych, organizacji pozarządowych itp. w ramach parków technologicznych, struktur
klastrowych i innych (Brodzicki i Szultka 2002; Fic 2007; Krakowiak 2007; Okoń-Horodyń
ska 2007).

Mikro- i mezoekonomiczny aspekt partnerstwa uczestników procesów innowacyjnych
to obecnie ważny zakres badań ekonomicznych i organizacyjnych. Jak wskazuje Świtalski
(2004), najwięcej publikacji z tego zakresu poświęconych jest badaniom faktograficznym i po
równawczym. Dotyczy to zarówno światowej literatury przedmiotu (Pavitt 1999; Knowledge,
innovation and economic ... 2000; Audretsch 2001; Laredo i Mustar 2001; Entrepreneurship,
innovation... 2006), jak i publikacji polskich (Szymoniuk 2003, 2005; Żołnierski 2005 a, b; In
nowacyjność 2006 ... 2006; Pieńkowska 2006, 2007; Polska. Raport o ... 2006; Tamowicz 2006;
The knowledge-based economy... 2006; Baranowski 2007; Knowledge and innovation ... 2007;
Raport o innowacyjności ... 2007; Pangsy-Kania i Piech 2008; Piech 2009).

Wśród publikacji poświęconych innowacjom w różnych ujęciach ekonomicznych moż
na znaleźć także takie, które przedstawiają badania nad powiązaniami między nauką a gospo
darką - ich charakterem, kierunkiem wzajemnych oddziaływań, bodźcami i motywami podej
mowanego partnerstwa oraz sposobami jego realizacji (Nieminen i Kaukonen 2001; Higher edu
cation-business and community interaction... 2003; Lambert 2003, D'Ester i in. 2005; Looy van
i Tijssen 2006; Second annual survey ofknowledge transfer. .. 2006). Tego rodzaju analizy mają
przede wszystkim charakter mikroekonomiczny, choć mogą mieć także charakter mezo- lub
makroekonomiczny.

Sektor nauki odgrywa ważną rolę w dostrzeganiu problemów wymagających nowych
technologii, produktów lub usług i ich rozwiązywaniu. Jednocześnie powinien uczestniczyć
w przygotowywaniu docelowych struktur przestrzennych i funkcjonalnych systemów infra
struktury technicznej niezbędnej do innowacji oraz w określaniu i stymulowaniu kierunków
rozwoju technologicznego i gospodarczego kraju (badania typu foresight).

Początki badań nad związkami pomiędzy nauką a gospodarką sięgają okresu powojen
nego - rozpoczęto wówczas analizę roli naukowców i uniwersytetów (przede wszystkim
w USA) w pracach nad projektami innowacyjnymi realizowanymi w czasie wojny na potrzeby
sektora obronnego (Grandin i in. 2004). Współpraca ta była także kontynuowana po zakoń
czeniu II wojny do późnych lat 70. XX w., a naukowcy pracujący na zlecenie sektora militar
nego i rządu uzyskiwali granty publiczne na swoje prace badawcze (Rosenberg i Nelson 1994;
Etzkowitz i in. 1998). Prowadzili także badania na potrzeby przedsiębiorstw sektora pry
watnego. Aktywność reprezentantów nauki w transferze technologii do gospodarki wywołała
dyskusję na temat tego, czy to sektor nauki jest czynnikiem napędowym innowacji (koncepcja
„pchania innowacji") czy raczej innowacje są wynikiem „ssania" nowych rozwiązań przez
użytkowników i nabywców (przedsiębiorstw oczekujących pomocy w tworzeniu nowych pro
duktów przez naukowców). Uważano w tym wypadku, że sektor B+R jedynie reaguje na sy
gnały oraz oczekiwania firm i przygotowuje właściwą ofertę technologiczną.

W latach 80. XX w. nastąpiła „druga rewolucja akademicka" (Powers i McDougall
2005), która doprowadziła w następnych dekadach do zmiany postaw naukowców i roli
uniwersytetów w rozwoju gospodarczym regionu i kraju (Grandin i in. 2004). Zaczęto pro
pagować ideę przedsiębiorczości akademickiej i aktywnego udziału naukowców w tworze-
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niu innowacji, także w ramach przedsiębiorstw tworzonych przez pracowników uczelni
(firmy s t 0r t Lu p n s p [n Lo \\y a Badania problemu innowacyjności z tego okresu analizowały me
chanizmy i formy transferu technologii od uczelni do gospodarki, sposoby komercjalizacji
nowych rozwiązań oraz rolę instytucji wspierających kontakty naukowców z przedsiębior
cami (centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, biur komercjalizacji
technologii itp.). W 1995 r. w literaturze przedmiotu zaprezentowano model potrójnej helisy
(ang. t r [p l 3 K3l [x i dla określenia związków pomiędzy uniwersytetem, przemysłem i władza
mi (administracją) w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju regionu opartego na innowacjach
(Etzkowitz i Leydesdorff 2001).

Wraz ze zmianą struktury źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych, prowa
dzonych przez uczelnie i jednostki B+R w krajach wysokorozwiniętych (przede wszystkim
z grantów publicznych na finansowanie sektora prywatnego), ekonomiści zajęli się aspekta
mi finansowania działań innowacyjnych przez fundusze wysokiego ryzyka (ang. v 3n t u r 3 
· 0p [t 0li n ,,anioły biznesu" (ang. 9u s [n 3s s 0n E3li i indywidualne firmy kupujące usługi zespo
łów naukowców'.

2.1.5. Stan badań nad partnerstwem strategicznym i technologicznym

Od ponad dwóch dekad obserwuje się rozwój związków partnerskich (kooperacyj
nych) o charakterze aliansów w całej gospodarce światowej, także pomiędzy sektorem nauki
i gospodarki. Stało się to przedmiotem licznych badań nad aliansami strategicznymi przed
siębiorstw jako związkami bilateralnymi i wielostronnymi oraz strukturami sieciowymi róż
norodnych partnerów, organizowanych dla realizacji określonych celów, w tym także two
rzenia innowacji i osiągnięcia przewagi technologicznej. W literaturze światowej z zakresu
ekonomii i zarządzania strategicznego można znaleźć wiele publikacji poświęconych pro
blematyce aliansów strategicznych i aliansów technologicznych przedsiębiorstw (Contractor
i Lorangc 1988; Badaracco 1991; Urban i Vendemini 1992; Lorange i Roos 1993; Garrette
i Dussauge 1996; Doz i Hamel 1998; Das i Teng 1999, 2002; Lajara i in. 2003; Verspagen
i Duysters 2004; Morrissey i Almonacid 2005; Doz i Hamel 2006). Tematyką tą zajmują się
także polscy autorzy, którzy w latach 90. XX w. podjęli badania nad aliansami i partner
stwem strategicznym oraz możliwościami ich wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa
(Sulejewicz 1994, 1997; Romanowska 1997; Sroka 1998; Penc-Pietrzak 1998; Popławski
1999; Chwistecka-Dudck i Sroka 2000; Gawinecki i in. 2000; Łącka 2001; Cygler 2002;
Romanowska 2002; Drewniak 2004).

W większości badań i opracowań światowych oraz polskich analizuje się związki part
nerskie przedsiębiorstw. Problematyka powiązań środowiska naukowego z przedsiębiorcami
jest w literaturze światowej przedstawiana od 80. lat XX w., ale początkowo przede wszystkim
w ujęciu teoretycznym, głównie w przypadku krajowego przepływu wiedzy do przedsię
biorstw. W latach 90. istotnego znaczenia w światowych badaniach nabrał przepływ wiedzy
naukowo-technicznej do gospodarki. Od początku XXI w. nowym kierunkiem rozważań
jest stymulowanie transferu technologii z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw,

= Bogaty wykaz literatury poświęconej tej tematyce znajduje się w pracy: Powers i McDou
gall (2005).
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pomiędzy organizacjami gospodarczymi (zwłaszcza małymi i średnimi firmami) poprzez two
rzenie krajowych i międzynarodowych sieci współpracy technologicznej naukowców z przed
siębiorcami. Podejmowane są badania nad efektywnością działań partnerskich w ramach
procesów innowacyjnych i przygotowaniem właściwej metodologii pomiaru efektywności
transferu wiedzy z nauki do gospodarki oraz powiązań instytucji B+R z przedsiębiorstwami
(m.in. Freeman 1987; Etzkowitz i in. 1998; Bozeman 2000; Knowledge, innovation and
economic ... 2000; Etzkowitz i Leydesdorff 2001; Nierninen i Kaukonen 2001; Fontana
i in. 2006; Anderson i in. 2007).

Problematyka ta jest szczególnie ważna ze względu na wzrost znaczenia więzi ko
operacyjnych pomiędzy światem nauki ~ przemysłu w światowej i polskiej gospodarce oraz
ze względu na powstawanie związków partnerskich jako reakcji na zmiany w otoczeniu
przedsiębiorstw i sektora B+R. W przypadku polskich jednostek i instytucji naukowych oraz
badawczo-rozwojowych podejmowanie takich badań jest uzasadnione reformą systemu organi
zacji i finansowania polskiej nauki. Konieczny staje się trafny wybór przez naukowców kie-

, runków badań, które będą w największym stopniu dynamizować rozwój naszej gospodarki.
Pozwoli to zwiększyć efektywność wykorzystywania środków publicznych na naukę oraz
udział polskiego środowiska naukowego w tworzeniu innowacji przedsiębiorstw, a także
wpłynie na wzrost jego udziału w systemie międzynarodowych badań (w ramach europejskiej
przestrzeni badawczej). Reforma zmierza także do zmiany proporcji w finansowaniu wydat
ków na naukę i prace badawczo-rozwojowe w sektorach publicznym i prywatnym oraz do
zapewnienia stałego wzrostu finansowania nauki i badań ze źródeł publicznych i prywatnych.

Problematyka partnerstwa technologicznego w Polsce, zwłaszcza uczelni i jednostek
badawczo-rozwojowych, z punktu widzenia mikroekonomicznego nie jest szczegółowo oma
wiana w polskim piśmiennictwie. Dominują opracowania poświęcone partnerstwu przedsię
biorstw (Lichtarski 1993; Romanowska 1997; Alianse strategiczne przedsiębiorstw 2001;
Przedsiębiorstwo kooperujące 2002; Przedsiębiorstwo partnerskie 2002; Drewniak 2004; Baran
i Kłos 2007). Część z nich mieści się w nurcie ekonomicznym badań nad kooperacją, a niektó
re - w nurcie organizacyjnym.

W Polsce badania nad powiązaniami sektora nauki z przedsiębiorstwami oraz nad
komercjalizacją badań naukowych, na podstawie wielu źródeł i przy jednolitej metodologii,
nie zostały dotychczas podjęte. Realizowano cząstkowe badania w różnych regionach kraju
podczas opracowywania regionalnych strategii innowacyjnych oraz pilotowe badania nt. po
tencjału innowacyjnego Polski lub barier współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki (Ba
riery współpracy ... 2006; Innowacyjność 2006 ... 2006; Działek 2007). Obecnie są one pro
wadzone przez poszczególnych naukowców lub zespoły badawcze z różnych ośrodków nad
innowacyjnością mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i firm wysokiej techniki, nad
aktywnością jednostek badawczo-rozwojowych w transferze technologii, stanem przcdsię
biorczości akademickiej, spółek s p [n Lo \\ w Polsce oraz nad instytucjami wsparcia transferu
technologii (m.in. Matusiak 2004; Wajda 2004; Kijeńska i in. 2005; Żołnierski 2005 a; Dzia
łek i Skalska 2006; Pyciński 2006; Tamowicz 2006; Kijeńska 2007; Metodyka transformacji
wyników ... 2007; Przedsiębiorczość akademicka ... 2007; Transfer wiedzy z nauki ... 2007;
Burzyński i in. 2008; Innowacyjność 2008 ... 2008; Łobejko 2008).

Na uwagę zasługują nowatorskie badania Olcchnickiej i Płoszaja (2008), dotyczące prze
strzennego zróżnicowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce na poziomic podrcgio-

rA 



nów (NTS3), które objęły analizę jej przestrzennej koncentracji, liczby publikacji przedstawicieli
różnych ośrodków akademickich, sieci współpracy przy tworzeniu publikacji i kooperacji na
ukowej w ramach projektów VI programu ramowego. W badaniach tych zastosowano nowator
skie podejście metodologiczne. Analizy prowadzono na poziomie podregionów, przy czym jako
źródło danych wykorzystano bazy indeksujące publikacje naukowe oraz bazę projektów ramo
wych UE. Do oceny tej współpracy (w ramach projektów unijnych) użyto analizy sieciowej.
Badania nic dotyczyły współpracy polskiego sektora B+R z przedsiębiorstwami, jednak wpro
wadzają nowe spojrzenie na szeroko pojętą innowacyjność w ujęciu przestrzennym.

Wyniki badań nad powiązaniami nauki z gospodarką, ze względu na zróżnicowanie
obszarów badawczych i często odmienną metodologię, nie pozwalają na stworzenie pełnego
obrazu współpracy technologicznej sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami
w ostatnich latach.

Brakuje kompleksowych analiz aktywności innowacyjnej i partnerstwa technologicz
nego całego polskiego sektora B+R z przedsiębiorstwami, stanu partnerstwa, identyfikacji
czynników mających decydujący wpływ na jego kształt, motywów podejmowania współpra
cy, korzyści, barier i niebezpieczeństw spowodowanych przez takie związki kooperacyjne,
sposobów oceny efektywności form współdziałania technologicznego i transferu wiedzy
z sektora nauki do przedsiębiorstw. W celu zintensyfikowania powiązań między sektorem
B+R a przedsiębiorstwami należy prowadzić badania nad organizacją i zasadami funkcjo
nowania różnych form współdziałania strategicznego tych podmiotów i zarządzania współ
pracą z różnymi partnerami. Jeb wyniki stanowiłyby podstawę wiedzy nt. umiejętności
i kompetencji wymaganych przy tworzeniu trwałych i efektywnych więzi jednostek sektora
B+R z przedsiębiorstwami. Pozwoliłyby poznać stan współpracy technologicznej jednostek
nauki z podmiotami gospodarczymi, zdiagnozować jej problemy i czynniki sukcesu. Mogły
by wpłynąć na zmianę postaw potencjalnych koalicjantów - naukowców i przedsiębiorców
oraz skłonić ich do zwiększenia liczby porozumień technologicznych. Jednocześnie ich re
zultaty umożliwiłyby właściwy dobór instrumentów wsparcia polityki naukowo-technicznej
i innowacyjnej.

W krajach wysokorozwiniętych, w których tradycja współpracy sektora nauki z przed
siębiorstwami ma długą historię, ww. zagadnienia są od dawna przedmiotem badań i analiz,
a ich wyniki wykorzystują wszyscy zainteresowani (Etzkowitz i in. 1998; Benchmarking indu
stry-science relations ... 2001; Cogan 2001; Hall i in. 2001; Tornatzky 2002; Casey 2004;
Bryndal 2006).

Polska może korzystać z tych doświadczeń, jednak z wielu względów krajowi eks
perci powinni przygotować własne zalecenia i rekomendacje dla uczestników procesów in
nowacyjnych i partnerów powiązań nauki z biznesem. Współczesnym wymogiem w podej
mowaniu różnych decyzji, np. w kwestii partnerstwa technologicznego lub instrumentów poli
tyki innowacyjnej, jest wykorzystywanie wiedzy - danych statystycznych, badań naukowych
i. analiz. Badanie zjawiska współpracy technologicznej polskich jednostek sektora B+R
z przedsiębiorstwami w ramach nauk ekonomicznych umożliwia stworzenie właściwych ram
instytucjonalnych, prawnych i finansowych, stymulujących te podmioty do kooperacji w trans
ferze wiedzy i technologii. Należy więc nadal podejmować próby zbadania powiązań między
nauką a gospodarką (krajowych i zagranicznych) i gromadzić wiedzę na temat ich istoty, uwa
runkowań, barier i korzyści, niebezpieczeństw i czynników sukcesu. Powinno się również ana
lizować efektywność takich przedsięwzięć oraz stosowanych narzędzi polityki wspierania
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transferu wiedzy i technologii. Badania tego typu pozwolą także zebrać konkretne przykłady
zakończonych sukcesem porozumień jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, które staną
się zachętą do podejmowania współpracy przez innych uczestników procesów innowacyjnych.

2.2. Gospodarka oparta na wiedzy, sojusze strategiczne i transfer innowacji
- pojęcia, definicje, wskaźniki

2.2.1. Gospodarowanie wiedzą i jej atrybuty

W literaturze przedmiotu gospodarka oparta na wiedzy (GOW) definiowana jest
w kontekście znaczenia wiedzy jako czynnika produkcji we współczesnym świecie oraz jej
wpływu na zmiany społeczne, które są pochodną rewolucji informacyjnej (Kukliński 2003).
Według OECD przez pojęcie to należy rozumieć gospodarkę bezpośrednio opartą na wytwa
rzaniu, dystrybucji oraz wykorzystywaniu wiedzy i informacji (The knowledge-based cco
nomy 1996). Podobnie ujmuje ten termin Koźmiński (2001). Jego zdaniem gospodarka opar-

' ta na wiedzy to gospodarka, w której działa wiele przedsiębiorstw wykorzystujących wiedzę
do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Tworzenie, używanie, transfer i dyfuzja wiedzy
stanowi najważniejszą siłę napędową wzrostu, dobrobytu i zatrudnienia w gospodarce.

W niektórych publikacjach można również znaleźć termin „gospodarka napędzana
wiedzą" (ang. kn o w l 3>E3 >r[ v 3n 3· o n o m y in który sugeruje, że wiedza staje się w niej waż
niejszym czynnikiem, określającym tempo i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, niż
nakłady finansowe i stan oraz wolumen środków trwałych (Definicje pojęć ... 1999; Wiedza
a wzrost ... 2003). Traktując wiedzę i informację jako uwarunkowania najsilniej determinu
jące współczesny rozwój gospodarczy, w rozważaniach naukowych i publicystyce zaczęto
zamiennie stosować następujące pojęcia: gospodarka cyfrowa, gospodarka sieciowa, społe
czeństwo informacyjne, digitalne, cyfrowe, postindustrialne itp. (Toffler 1997; Castells
2000; Fukujama 2000). Często są to zdefiniowane nieprecyzyjnie oraz nadużywane terminy.
Różnią się w zależności od tego, które elementy akcentuje się w nich silniej, a które pomija.
Niewątpliwie stanowią próbę opisu i usystematyzowania przemian zachodzących od kilku
dziesięciu lat w gospodarkach i społeczeństwach (Matusiak 2005).

Różne terminy i różne ujęcia zjawisk zachodzących w gospodarce światowej wynikają
z tego, że problematykę gospodarki opartej na wiedzy można przedstawiać w trzech uję
ciach. W pierwszym ujęciu historyczno-porównawczym analizuje się rolę wiedzy w gospo
darce we wcześniejszych okresach i przeprowadza porównanie nowej roli wiedzy w gospodar
ce. Wskazuje się w tym wypadku na występowanie trzech wyraźnych procesów (Galar 2001):

- gwałtownego zwiększenia wielkości sektora wiedzy - odzwierciedla się to przede
wszystkim we wzroście liczby pracowników zatrudnionych w branżach związanych z wy
twarzaniem, dystrybucją i użytkowaniem informacji;

- rewolucyjnych zmian w technologii, które dotyczą głównie kapitału nieuprzedmio
towionego;

- przyspieszenia tempa przemian w ww. wymienionych procesach.
W drugim ujęciu problematyki gospodarki wiedzy analizuje się przede wszystkim

współczesne zmiany technologiczne, dotyczące głównie technologii komputerowych i tele
komunikacyjnych (ICT) oraz ich oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo. Wykorzy
stuje się je w pierwszym z wymienionych procesów (w zwiększaniu wielkości sektora wie-

30



dzy), a także jako katalizatory wielu przemian wtórnych wpływających na wzrost produktyw
ności w branżach służących technologiom informatyczno-komunikacyjnym (ICT) oraz
w innych branżach, a tak.że w sektorach „starej gospodarki" (McRae 1996).

Inne ujęcie gospodarki opartej na wiedzy koncentruje się na zasadniczych przeobra
żeniach w sposobach tworzenia wiedzy, zmianie jej charakteru oraz na metodach jej rozpo
wszechniania czy oceny. Wskazuje się w tym wypadku na zmniejszający się relatywnie
udział wiedzy uniwersyteckiej, podstawowej (w postaci teoretycznych uogólnień). Jej miej
sce zajmuje w coraz większym stopniu wiedza stosowana, odnosząca się do konkretnych
problemów interdyscyplinarnych i heterogenicznych, zgłaszanych przez uczestników proce
sów gospodarczych (Smith 2002). Jednocześnie zauważa się zmianę w odniesieniu do miej
sca tworzenia wiedzy - często powstaje tam, gdzie następuje jej praktyczne wykorzystanie.
Pomiędzy twórcami wiedzy a jej użytkownikami następuje zmniejszenie dystansu; powstają
między nimi liczne współzależności. Wiedza, z jednej strony, tworzy możliwości jej wyko
rzystania w gospodarce, administracji i w sferze polityczno-społecznej; z drugiej strony,
zapotrzebowanie tych sfer wywołuje potrzebę tworzenia nowej wiedzy jako odpowiedzi na
popyt ze strony gospodarki. W związku z tym wiedzę można traktować zarówno jako czyn
nik napędzający wzrost gospodarczy, jak i jako produkt, który może być przedmiotem han
dlu, podobnie jak tradycyjne dobra materialne6.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele sposobów klasyfikacji wiedzy. Kryte
rium podziału mogą stanowić przekazywane treści, sposób ich przedstawienia oraz możliwości
wykorzystania7. Stosuje się także podział wiedzy na (Romer 1990; Lundvall i Johnson 1994):

- skodyfikowaną, zawartą w książkach, bazach danych, patentach, na różnych nośni
kach i w różnych formach przekazu;

- ukrytą (,,cichą") - nieskodyfikowaną i zlokalizowaną przede wszystkim w umy
słach ludzi i w sieciach organizacyjnych.

Wiedza kodyfikowana przedstawia fakty, naukowe zasady i teorie wyjaśniające rze
czywistość. Natomiast wiedza ukryta (niewypowiedziana) obejmuje zdolności i umiejętności
wykonywania określonych zadań i rozwiązywania problemów, a także możliwość identyfi
kacji osób będących kompetentnymi ekspertami w różnych kwestiach. Wyodrębnione rodza
je wiedzy uzupełniają się, choć nic wszystkie podmioty dysponują każdym z nich. Efektem
tego jest ograniczenie wspólnego zasobu wiedzy oraz to, że większość dostępnej wiedzy
może być użytkowana jedynie przez profesjonalistów, dysponujących specjalistycznym wy
kształceniem. Powoduje to konieczność motywowania podmiotów do skutecznego wykorzy
stywania i tworzenia nowej wiedzy przez system gospodarczy i instytucjonalny, podnoszenia
poziomu wykształcenia w społeczeństwie i zwiększania liczby osób dysponujących przy
najmniej średnim wykształceniem. Wymaga także stworzenia dynamicznej struktury infor
macyjnej, ułatwiającej skuteczną komunikację, rozprzestrzenianie i przetwarzanie informacji
oraz zorganizowanie efektywnego systemu innowacji, czyli sieci firm, ośrodków naukowo-ba
dawczych, uniwersytetów, organizacji wspierania innowacji i transferu technologii oraz kon-

6 Tak postrzega wiedzę Bal-Woźniak (2004), przypisując jej następujące role: czynnika pro
dukcji, stymulatora rozwoju, narzędzia konkurowania, składnika produktów, generatora dobrobytu,
towaru, inwestycji, kreatora wiedzy i budulca kapitału.

7 W tym wypadku wiedzy różnicuje się na: k n o w LKo w n k n o w Lw Ky n k n o w LKo w i k n o w Lw Ko a Zna-
czenie tych pojęć można znaleźć w opracowaniu Adamowicza (2005).
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sultantów, którzy potrafią tworzyć nową i wykorzystywać istniejącą wiedzę (Słodowa-Hełpa
2005). Zainteresowanie wiedzą „cichą" wzrosło wraz z dostrzeżeniem jej znaczenia w proce
sie wzrostu innowacyjności gospodarki i tworzenia efektywnych systemów innowacji (Nelson
i Romer 1996).

Podstawową cechą wiedzy nieskodyfikowanej jest to, że jest trudna do zmierzenia.
W badaniach statystycznych, przedstawiających ocenę zawansowania technologicznego go
spodarki, wykorzystuje się pomiar takich wskaźników, jak udział produktów wysokiej techniki
w eksporcie wyrobów przemysłowych, udział produktów zaawansowanej techniki w produkcji
sprzedanej przemysłu lub poziom inwestycji w badania naukowe (Nauka i Technika... 2009).

Trndno kwantyfikować wiedzę „cichą", która jest gromadzona w ludzkich umysłach
i procedurach organizacji. Kłopotliwe staje się opisanie za pomocą wskaźników i słów tego,
co jest istotą kn o w LKo w i kn o w Lw Ko n poznawanych w bezpośrednich kontaktach międzyludz
kich i w ramach doświadczenia (Gault 2005). Większa część tej wiedzy nie jest wyrażana
lub nie może być utrwalona. Jej potencjał stanowi kapitał ludzki - wykształcone, ciągle do-

, skonalące swoje kwalifikacje społeczeństwo, nawiązujące współpracę i wzajemnie się uczą
ce. W trakcie tego procesu następuje przekazywanie wiedzy i doświadczenia na drodze part
nerstwa. Działania tego typu są łatwiejsze dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno
-komunikacyjnych. Kapitał ludzki (kombinacja wiedzy, umiejętności i doświadczenia pra
cowników) wraz z kapitałem strukturalnym (z aktywami niematerialnymi uzyskanymi
w wyniku właściwego wykorzystania kapitału ludzkiego, np. z dokumentacją, procedurami,
bazami danych, patentami, licencjami) oraz kapitałem relacyjnym (wypadkową wartości
powstających dzięki zaufaniu i współpracy) tworzą kapitał intelektualny organizacji i społe
czeństwa, który przesądza o ich sukcesie lub porażce (Dobija 2003; Wójcik-Jurkiewicz
2006). W społeczeństwie wiedzy wszystkie te elementy kapitału intelektualnego, a szczególnie
relacje powstające podczas tworzenia i przekazywania wiedzy, są trudne do zmierzenia.

Problem pomiaru wynika z tego, że efekty takich działań często nie są natychmia
stowe. Brakuje wskaźników mierzących i opisujących części tych rezultatów; podmioty
partnerstwa technologicznego nie chcą udostępniać informacji na ten temat. Powoduje to
trudności w ustaleniu skali i istoty związków partnerskich pomiędzy podmiotami gospodar
czymi i ich wpływu na powstawanie wiedzy ukrytej. Pojawia się także problem z kapitaliza
cją szeroko rozumianych aktywów niematerialnych. Jest to wynikiem niepewności związanej
z możliwością realizacji takich aktywów i subiektywizmu w przewidywaniu zdyskontowanych
przyszłych przepływów pieniężnych, a także trudnego do przewidvwanta rozmiaru efektu sy
nergii współdziałania (Fijałkowska 2006). Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego oraz
zarządzanie nim są istotne dla przedsiębiorstwa oraz innych organizacji (np. uczestników pro
cesów innowacyjnych) i nadal stanowią poważane wyzwanie dla ekonomistów.

Pomimo trudności w mierzeniu i opisywaniu wiedzy „cichej" ekonomiści uważają,
że jest ona istotnym elementem rozwoju społeczno-ekonomicznego danego kraju. Na po
twjerdzenie można podać przykład Irlandii, która w 90. latach XX w. osiągnęła sukces go
spodarczy dzięki rozwojowi i wykorzystaniu społecznego potencjału intelektualnego. Był on
wynikiem wprowadzonego ponad 30 lat temu systemu bezpłatnego średniego nauczania. Po
latach zaprocentowało to właściwą jakością kapitału ludzkiego, jego gotowością do ciągłego
rozwoju, doskonalenia, wykorzystywania nowych rozwiązań i używania nowych zasobów
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wiedzy. W literaturze przedmiotu istnieje pojęcie tzw. żabiego skoku, czyli przejścia krajów
rozwijających się z etapu, w którym się znajdują, do etapu postindustrialnego. Jest on moż
liwy dzięki wysokiemu poziomowi infrastruktury intelektualnej (telefonii komórkowej,
upowszechnieniu dostępu do Internetu) oraz właściwemu poziomowi wykształcenia społe
czeństwa (Kornacka 2000; Koźmiński 2001).

Budowanie gospodarki napędzanej wiedzą wymusza powiązania pomiędzy jej
istotnymi elementami, tzn. kapitałem ludzkim, technologiami informatycznymi i teleko
munikacyjnymi oraz systemami innowacji. Eksperci w badaniach nad gospodarką opartą
na wiedzy - Dahlman i Aubert (2001) wskazują cztery kluczowe składniki powiązane ze
sobą. Należą do nich:

- system gospodarczy i instytucjonalny motywujący do skutecznego wykorzystywa
nia oraz tworzenia nowej wiedzy i przedsiębiorczości;

- wykształceni i utalentowani ludzie tworzący i wykorzystujący wiedzę;
- dynamiczna infrastruktura informacyjna, ułatwiająca skuteczną komunikację, roz-

przestrzenianie i przetwarzanie informacji;
- skuteczny system innowacyjny złożony z sieci przedsiębiorstw, ośrodków badaw

czych, centrów transferu technologii, uniwersytetów, konsumentów itp.; w ramach systemu
podmioty sięgają do zwiększających się zasobów światowej wiedzy, asymilują ją i przysto
sowują do lokalnych potrzeb oraz tworzą nową wiedzę i nowe technologie.

Takie postrzeganie podstaw gospodarki opartej na wiedzy wymaga od krajów, które chcą
się intensywnie rozwijać, określenia swojego miejsca w globalnej gospodarce, inwestowania
w kapitał ludzki, tworzenia infrastruktury informacyjnej, dyfuzji technologii w procesach go
spodarczych, ulepszania systemu badań i rozwoju oraz użytkowania światowej wiedzy. Kapitał
ludzki oraz inwestycje w badania i rozwój traktowane są jako endogeniczne czynniki wzrostu
gospodarczego. Potwierdzają to badania nad wpływem akumulacji kapitału ludzkiego na proces
wzrostu gospodarczego w 29 krajach OECD w latach 1980-1998 (Liberda i Tokarski 2004) oraz
publikacje takich autorów, jak: Mankiw i in. (1992) oraz Gabryjelska i Gadomski (2004).

Oddziaływanie kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy nabiera szczególnego zna
czenia w krajach, w których zauważa się znaczne opóźnienie w odniesieniu do rozwiniętych
społeczeństw informacyjnych, np. w Polsce. Inwestycje w kapitał ludzki i prace B+R umożli
wią przyspieszenie procesu kształtowania w naszym kraju warunków sprzyjających gospodar
ce opartej na wiedzy. Koźmiński (2001) uważa, że Polska nie może oczekiwać, aż gospodar
ka oparta na wiedzy rozwinie się samodzielnie jako efekt działań rynkowych na drodze po
wolnego przechodzenia przez wszystkie stadia tradycyjnych etapów rozwoju gospodarczego.
Doprowadzi to do wasalizacji przedsiębiorstw i gospodarki, które nie korzystając z zasobów
wiedzy, będą zmuszone do wykonywania podrzędnych zadań zlecanych przez firmy i kraje
tworzące i aktywnie wykorzystujące wiedzę. W tej sytuacji polskie podmioty gospodarcze
mogą uzyskać tylko niewielką wartość dodaną, niskie marże, a konkurencyjność zapewnią
im okresowo niskie koszty pracy. Konkurencyjność będzie jednak ograniczana w dłuższej
perspektywie. Wśród proponowanych przez ww. autora działań oraz wśród rekomendacji
Banku Światowego (Goldberg 2004) znalazły się sugestie rozwiązań, które umożliwiłyby
zrównoważony wzrost gospodarczy i zwiększenie konkurencyjności kraju przy wykorzysta
niu innowacji, transferu wiedzy i technologii oraz sprawnych systemów innowacyjnych na
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poziomie regionu i kraju. Takie działania stworzyłyby w Polsce podstawy gospodarki opartej
na wiedzy8.

Gospodarka oparta na wiedzy powinna być nastawiona na kooperację i partnerstwo.
Nawiązywanie współpracy umożliwi rozwój przedsiębiorczości, zwiększy konkurencyjność
i innowacyjność kraju i podmiotów gospodarczych (Przedsiębiorstwo partnerskie ... 2002;
Bębenek 2006). Stosunki partnerstwa, często o charakterze strategicznym, powinny być two
rzone pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym, instytucjami związanymi z innowacjami,
wiedzą i technologią a firmami zgłaszającymi zapotrzebowanie na efekty prac sektora B+R
oraz ośrodkami wspierającymi innowacje (Cieślicki 2006). Układ powiązań o charakterze re
gionalnym (na poziomie mezo) stworzyłby podstawy regionalnych systemów innowacji
(Goldberg 2004). Dotychczasowe doświadczenia Polski wskazują, że nawiązywanie relacji
pomiędzy ośrodkami naukowymi a jednostkami gospodarczymi i pobudzanie przedsiębior
czości akademickiej, a także wzrost innowacyjności na poziomie mikro jest zadaniem znacz-

' nie trudniejszym niż stworzenie finansowych uwarunkowań wspierania innowacyjności.

2.2.2. Współpraca technologiczna -istota i znaczenie dla współczesnej gospodarki

Współczesnej gospodarce towarzyszą zmieniające się i złożone otoczenie (także
w sensie strukturalnym), nasilona konkurencja, coraz krótszy cykl życia produktu i techno
logii oraz szybkie tworzenie i przepływ informacji. Wymienione uwarunkowania powodują
konieczność odejścia przedsiębiorstw od budowania przewagi opartej na niskich kosztach
czynników produkcji i konieczność wyboru strategii rozwoju wykorzystującej nowoczesne
technologie w produkcji i organizacji. Według ekspertów strategicznych Hamela i Prahalada
(1999) do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej potrzebne jest obecnie tworzenie i wykorzy
stywanie pojawiających się szans i możliwości w celu opanowania i kontrolowania nowej
przestrzeni konkurencyjnej. ,,Celem nie jest wyłącznie przyjęcie jako punktów odniesienia
produktów i procesów jednego z konkurentów i powielenie jego metod, ale także stworzenie
niezależnego sposobu widzenia możliwości jutra oraz dróg jego wykorzystania" (Hamel
i Prahalad 1999, s. 148-164). Powyższe stwierdzenie, choć kierowane do przedsiębiorców,
wskazuje sposób postępowania również innych podmiotów, m.in. instytucji sektora B+R.
One także muszą wykazać się innowacyjnością i zdolnością do przewidywania zmian
w dziedzinach nauki, które reprezentują. Przedsiębiorcy, budując przyszłą pozycję konku
rencyjną, powinni dysponować nowymi rozwiązaniami, a tych mogą dostarczyć innowacyjni
naukowcy, tworzący zespoły badawcze uniwersytetów, jednostek i ośrodków badawczo-roz-

8 Wśród proinnowacyjnych propozycji działań wspierających rozwój gospodarczy i wzrost
konkurencyjności w Polsce znalazły się m.in.: działania państwa zmierzające do zwiększenia dostępu
do informacji i obniżenia jej kosztów dla odbiorców (polityka taniej informacji), przeznaczenie więk
szych niż dotychczas środków finansowych z budżetu na działalność najsilniejszych ośrodków aka
demickich, upowszechnianie szkolnictwa wyższego (poprzez wprowadzenie powszechnych opłat za
studia wraz z rozwojem sprawnego systemu kredytowania studentów, pomocy stypendialnej itp.),
wspieranie przedsiębiorczości intelektualnej, zwiększanie finansowania programów badawczo
-rozwojowych przez sektor prywatny, tworzenie mechanizmów sprzyjających współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami a potencjalnymi dostawcami innowacyjnych technologii, tzn. uczelniami, jed
nostkami badawczo-rozwojowymi, instytutami PAN i przemysłowymi działami B+R, a także aktyw
nej sieci współpracy zespołów badawczych uczelni
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wojowych oraz sieci kooperacyjne (z przedsiębiorstwami lub innymi naukowcami) o zasięgu
krajowym i międzynarodowym.

Rywalizacja o przyszłość wymaga wiedzy, technologii, umiejętności, kompetencji
i infrastruktury. Zasoby te rzadko są w całości własnością firm, a jeśli są, to dotyczy to firm
nielicznych. Oznacza to, że żaden podmiot gospodarczy nie może działać indywidualnie
(Wojnicka 2004 a, b). Dotychczasowy paradygmat konkurencji - walki z rywalami rynko
wymi powinien być zastąpiony koncepcją współpracy (partnerstwa). Partnerstwem nazywa
się,,[ ... ] krótko- lub długookresowy względnie trwały związek (w formie umowy) pomiędzy
przynajmniej dwoma partnerami, oparty na wzajemnym zaufaniu, otwartej wymianie infor
rnacj i oraz wspólnym dzieleniu się ryzykiem i korzyściami współpracy" (Bębenek 2006,
s. 18). Takie związki często dotyczą współpracy w poszukiwaniu innowacji i mają charakter
partnerstwa technologicznego - strategicznego i operacyjnego (w ramach tego ostatniego
wyodrębniamy partnerstwa projektowe i informacyjne).

Partnerstwo technologiczne strategiczne cechuje się długoterminowym zaangażowa
niem w realizację wspólnych celów (dotyczących nowych rozwiązań), ciągłym doskonale
niem, przekazywaniem wiedzy pomiędzy stronami porozumienia i wzajemnym uczeniem
się. Natomiast partnerstwo operacyjne dotyczy krótkiego okresu współdziałania w zakresie
transferu technologii w związku z realizacją zamierzonych celów krótkookresowych, wyko
rzystaniem istniejącego potencjału i wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej stron porozu
mienia poprzez zwiększenie zasobów.

Do budowania przewagi konkurencyjnej jutra niezbędne jest partnerstwo strategicz
ne. Podmioty najpierw muszą jednak nabrać zaufania i nauczyć się sztuki komunikowania
z sojusznikami w ramach innej formy partnerstwa - partnerstwa operacyjnego (projektowe
go lub informacyjnego )9.

Termin „partnerstwo" (zwłaszcza w aspekcie strategicznym) występuje w literaturze
przedmiotu zamiennie z pojęciami „współpraca", ,,alians", ,,sojusz", ,,koalicja" (Hamel i Pra
halad 1999; Łącka 2001, Archibugi i Pietrobelli 2002; Transfer technologii poprzez partner
stwo ... 2004; Doz i Hamel 2006). Biorąc to pod uwagę, w niniejszej pracy termin „partner
stwo strategiczne" będzie stosowany zamiennie z terminami „współpraca", ,,sojusz", ,,koali
cja", ,,porozumienie" i „alians strategiczny".

Współpraca technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy jest strategią wykorzy
stującą kooperację zamiast rywalizacji, podejmowaną z bardzo różnymi uczestnikami gry
rynkowej - aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami, przedsiębiorstwami z innych sekto
rów, ośrodkami sektora B+R, instytucjami wspierającymi innowacje itp. Jej celem jest stwo-

9 Współdziałanie informacyjne dotyczy wykorzystania przez strony porozumienia baz danych
lub łączenia wysiłków w sferze informacji, bez tworzenia nowej wspólnej organizacji. Partnerstwo tego
typu pozwala na wspólne ponoszenie kosztów urządzeń i oprogramowania, szkolenia kadry i kampanii
marketingowych. Partnerstwo projektowe polega na tym, że podmioty gospodarcze realizują wspólne
projekty, np. inwestycyjne, lub razem dokonują wspólnych zakupów. Wraz ze wzrostem zaufania
i korzyści wynikających ze wspólnych przedsięwzięć partnerzy przekonują się do stałej współpracy,
także w długiej perspektywie. Partnerstwa strategiczne i operacyjne tworzone są pomiędzy przedsię
biorstwamj, firmami i instytucjami sektora B+R lub innymi intercsariuszami (ang. s t 0k 3Ko u>3r s i w celu
osiągnięcia różnorodnych korzyści (Transfer technologii poprzez partnerstwo... 2004).
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rzenie technologicznej innowacji jako szansy na osiągnięcie długotrwałej przewagi konku
rencyjnej. Współpraca tego typu może być nawiązywana na poziomie mikro (pomiędzy po
jedynczymi podmiotami) lub na poziomie mezo (w skali regionu) w postaci sieci partnerów
regionalnych, tzn. uczelni, przedsiębiorstw, instytucji rozwoju gospodarczego, ośrodków
wspierających transfer technologii, władz samorządowych (Dogson 2001).

Współczesne partnerstwo technologiczne, organizowane w „nowej" gospodarce, sta
nowi logiczną i odpowiednią reakcję na intensywne i gwałtowne zmiany w otoczeniu (eko
nomicznym, technologicznym, społecznym, demograficznym i prawno-politycznym) przed
siębiorstw. Narzuciły one najpierw wielu korporacjom o zasięgu światowym, a potem także
firmom o mniejszym zasięgu rynku, konieczność kontynuowania rywalizacji o bieżącą
i przyszłą pozycję rynkową. Te same zjawiska skłoniły również inne podmioty, np. instytu
cje sektora B+R, do podejmowania współdziałania strategicznego.

Porozumienia kooperacyjne o charakterze strategicznym rozpowszechniły się na po
czątku 80. lat XX w. Od tego czasu liczba zawieranych sojuszy z każdym rokiem wzrasta,
a alianse technologiczne stały się według Doza i Hamela (2006) kamieniem węgielnym glo
balnej konkurencyjności. Przez te wszystkie minione lata współpraca strategiczna zmieniała
się, przyjmowała nowe formy i wkraczała na nowe obszary. Więzi pomiędzy partnerami kom
plikowały się coraz bardziej, co powodowało utrudnienia w zarządzaniu sojuszami, uniemoż
liwiając osiągnięcie sukcesu.

Obecne porozumienia strategiczne wytyczają nowe kierunki technologii i i koncen
trują się na nowych umiejętnościach instytucji badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw.
Sprzyja to zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności firm, rozwojowi potencjału ba
dawczo-rozwojowego ośrodków naukowych i zwiększaniu innowacyjności gospodarki. Or
ganizowane współcześnie partnerstwo technologiczne w większym stopniu, niż wcześniej,
ukierunkowane jest na łączenie zasobów, umiejętności i kompetencji partnerów dla realizacji
celu, jakim jest ulepszenie lub stworzenie nowej technologii, produktu, usługi, procesu, przy
jednoczesnym obniżaniu kosztów badań i rozwoju oraz rozłożeniu ich ryzyka (Chwistecka
-Dudek i Sroka 2000; Wojnicka 2004 a). Ze względu na wysokie koszty generowane w sfe
rze badawczo-rozwojowej i znaczne niebezpieczeństwo niepowodzenia przedsięwzięcia fir
my podejmują współpracę z innymi podmiotami - przedsiębiorstwami i instytutami nauko
wo-badawczymi uczelni lub z jednostkami badawczo-rozwojowymi. W ramach sojuszu na
stępuje osiągnięcie tzw. masy krytycznej w wyniku połączenia zasobów niewielkich ośrod
ków badawczych (dysponujących określoną wiedzą i możliwościami badawczymi, którymi
są zainteresowani przedsiębiorcy) z podmiotami gospodarczymi zgłaszającymi zapotrzebo
wanie na innowacyjne rozwiązania, nowe produkty lub usługi. Pomiędzy aliantami następuje
przepływ wiedzy i technologii w ramach różnych form współpracy (Wojnicka 2004 a). Po
zytywne efekty współdziałania w sferze innowacji osiąga się dzięki długoterminowym kon
traktom pomiędzy uczestnikami porozumienia, zwłaszcza w przypadku sieci innowacji. In
tensywne relacje zwrotne pomiędzy partnerami prowadzą do wzajemnego uczenia się, re
kombinacji wiedzy technicznej oraz ewentualnych modyfikacji i społecznej akceptacji no
wych technologii (Tornatzky i in. 2002; Mamica 2007).
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2.2.3. Innowacje i transfer technologii

Literatura zajmująca się problematyką innowacji jest dosyć obszerna, jednak nie ma
w niej jednoznacznych definicji innowacji. Pojęcie innowacji jest bowiem bardzo pojemne zna
czeniowo, gdyż obejmuje zdarzenia o różnym charakterze - techniczne, organizacyjne, finansowo
-ekonomiczne (Szatkowski 2001). Dodatkowo, jak wskazuje Pomykalski (2001), autorzy zajmu
jący się problemami innowacji tworzą własne terminy i klasyfikacje. Kodama (2004) podkreś
la, że istniejące kategorie innowacji i mierniki ciągle są zbyt mało precyzyjne i nie ujmują
wszystkich typów innowacji'".

Najbardziej klasyczne i szerokie ujęcie innowacji przedstawił Schumpeter w swej
pracy z 1912 r. Wszystkie podane przez niego warianty innowacji dotyczą zachowań przed
siębiorstw przemysłowych, ponieważ w czasie tworzenia tej klasyfikacji przemysł był głów
nym miejscem wdrażania innowacji i miał największe znaczenie w rozwoju gospodarczym
krajów wysokorozwiniętych (Szatkowski 2001).

W późniejszych latach aż do współczesności pojęcie innowacji i procesów innowa
cyjnych ewoluowało, w wyniku czego dziś definiuje się innowację w węższym lub szerszym
ujęciu. Każde z ujęć wykracza poza aspekt techniczny działalności ludzkiej oraz podkreśla
oddziaływanie czynników ekonomicznych na wprowadzanie innowacji (Allen 1966; Szat
kowski 2001). W wąskim ujęciu przez innowację należy rozumieć:

- zmianę :fundamentalną lub radykalną, obejmującą transformację nowej idei lub wy
nalazku technologicznego w rynkowy produkt lub proces;

- pierwsze zastosowanie nauki i technologii w nowy sposób zapewniający ryn
kowy sukces;

- pierwsze handlowe wprowadzenie na rynek nowego produktu, procesu, systemu
lub urządzenia;

- pierwsze zastosowanie wynalazku.
W szerokim ujęciu innowacja odnosi się do każdego dobra (usługi lub pomysłu), któ

re jest odbierane przez kogoś jako nowe lub jest to każda zmiana w produktach i procesach,
która zwiększa konkurencyjność firmy w stosunku do innych przedsiębiorstw na rynku. Ta
definicja umożliwia klasyfikowanie innowacji na następujące rodzaje:

- produktowe - tworzenie nowych lub modernizacja istniejących produktów;
- procesowe - wdrażanie nowych lub znacznie ulepszonych metod produkcji lub

dystrybucji; mogą dotyczyć znacznych zmian w technice, wyposażeniu, sprzęcie i oprogra
mowaniu, a także zmian metod pracy;

- usługowe - wprowadzenie nowych lub udoskonalenie istniejących usług, czyli uży-
tecznych produktów niematerialnych;

- organizacyjne (zwane systemowymi) - w sferze zarządzania przedsiębiorstwem;
dotyczą zmian w organizacji firmy lub w organizacji pracy;

10 Definicje innowacji w węższym i szerszym ujęciu można znaleźć w opracowaniach wielu
autorów, m. in. Mansfielda (1968 a), Robertsona (1971 ), Druckera (1992), Kotlera (1994), Allena
(1966), Griffina (1997), Daszkowskiej (1998), Pomykalskiego (2001), Szatkowskiego (2001), Roger
sa (2003), Sosnowskiej (2005), Tidda i in. (2005) i Jasińskiego (2006). Pojęcie i klasyfikację inno
wacji zawiera także podręcznik pt. ,,Oslo Manuał" (2005).
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- marketingowe - dotyczą stosowania nowych metod marketingowych przez firmę,
wprowadzania nowego wzornictwa lub opakowań, nowego umiejscowienia produktu na
rynku, nowych metod promocji czy strategii cen.

Do takiego podziału innowacji nawiązuje podejście procesowe Pomykalskiego
(2001). Autor ten traktuje innowacje jako proces obejmujący wszystkie działania dotyczące
tworzenia nowego pomysłu (koncepcja teoretyczna), powstania wynalazku technicznego
oraz jego eksploatację komercyjną, tzn. wdrożenie i dyfuzję nowego produktu lub procesu
czy usługi. Z zaprezentowanej definicji innowacji jako procesu wynika, że wynalazek -
utożsamiany przez niektórych z innowacją- jest tylko jednym z elementów niezbędnych do
wprowadzenia nowego rozwiązania. Stanie się on innowacją tylko wtedy, gdy zostanie
wdrożony w gospodarce, przyjęty pozytywnie przez rynek i gdy będzie podlegał dyfuzji
w innych przedsiębiorstwach lub gałęziach gospodarki. Wszystkie definicje innowacji pod
kreślają, że jej istotą jest dokonywanie postępu w danej dziedzinie.

Na cały proces innowacji składa się wiele działań o charakterze technicznym, spo
łecznym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym oraz organizacyjnym. Właściwe oddziały
wanie na poszczególne obszary życia społecznego i gospodarczego kraju, z wykorzystaniem
określonych narzędzi polityki innowacyjnej, może wpływać na innowacyjność kraju, regio
nu, przedsiębiorstwa lub jednostki. Dzięki wspieraniu innowacji przez państwo podmioty te
będą zdolne do ciągłego poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań.

Twórcy definicji innowacji wskazują także na to, że podmiotem innowacji jest czło
wiek i że ich przedmiotem są produkty, procesy produkcyjne oraz rozwiązania organizacyj
ne, charakteryzujące się różnym stopniem nowości i oryginalności. Innowacje mają realizo
wać określone cele społeczne i ekonomiczne w skali przedsiębiorstwa, regionu lub państwa.

Analizując innowacje i ich znaczenie w gospodarce, nie można pominąć źródła no
wych rozwiązań. Źródłem innowacji może stać się wszystko, co skłania i inspiruje czło
wieka do zmian oraz reakcji na zmieniające się otoczenie i potrzeby. W tym kontekście
bodźce do innowacji postrzegał Drucker. Stanowią je zarówno czynniki endo-, jak i egzo
geniczne11

• Literatura przedmiotu wskazuje potencjalne źródła innowacji; zalicza do nich
(Pomykalski 2001 ):

- transfer technologii,
- działalność sfery badawczo-rozwojowej,
- prowadzenie badań marketingowych na rynku krajowym i zagranicznym,
- wykorzystywanie metod gromadzenia pomysłów (,,burzę mózgów"),
- doradztwo firm konsultingowych,
-pobudzanie kreatywności pracowników i kierownictwa (źródła wewnętrzne firmy).
Nieco inne podejście do możliwości kreowania nowych pomysłów i rozwiązań pre

zentują Hisrich i Peters (1978, 1995). Według nich źródłami innowacji są:
- konsumenci - poprzez monitorowanie zachowań nabywców, poznawanie ich opi

nii, sugestii i pragnień przedsiębiorstwo zdobywa wiedzę na temat pożądanych innowacji;
- istniejące przedsiębiorstwa - gdy firma stale ocenia i porównuje swoje wyroby

z wyrobami konkurencyjnymi, komplementarnymi lub substytucyjnymi, a także gdy przygo
towuje nowe pomysły i koncepcje;

11 Omówienie tych źródeł innowacji można znaleźć w opracowaniach: Penca (1999), Szat
kowskiego (2001), Zajączkowskiej-Jakimiak (2004) oraz publikacjach: UNCTAD (1972, 2001),
Transfer technologii a rozwój ... (2004).
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- kanały dystrybucji - powiązania z dostawcami i odbiorcami poprzez kanały dystry
bucji pozwalają przedsiębiorcom zbierać informacje nt. aktualnych oczekiwań rynku, opinii
o wyrobach danego producenta i innych dostawców;

- decyzje rządowe - poprzez wprowadzenie nowych wymagań, np. technicznych,
weterynaryjnych, w zakresie ochrony środowiska naturalnego itp., państwo inspiruje firmy
do tworzenia innowacji w odpowiedzi na nowe wyzwania i wymagania;

- badania i rozwój - powstające w wyniku prac badawczo-rozwojowych różne kon
cepcje, rozwiązania i wynalazki wdrażają na rynku małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże
firmy, wcześniej oceniając przydatność proponowanych przez naukowców rozwiązań i moż
liwości ich komercjalizacji.

Kodama (2002) dostrzega istotną rolę w pobudzaniu kreatywności innowacyjnej oto
czenia przedsiębiorstwa oraz personelu (kadr), który prowadzi prace badawczo-rozwojowe,
wymyśla nowe rozwiązania w wyniku współpracy sieciowej lub samodzielnie. Istotnym źró
dłem informacji niezbędnych w procesach innowacyjnych podmiotów gospodarczych jest ana
liza publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych oraz uczestnictwo reprezentantów przedsię
biorstwa w konferencjach naukowych, targach i spotkaniach kooperacyjnych. Bardzo ważne
jest też wykorzystywanie wiedzy za pomocą formalnych i nieformalnych metod transferu
pomiędzy przedsiębiorstwami, firmami i instytucjami sektora B+R oraz jednostkami
wspierania innowacji i przepływu technologii. Te ostatnie instytucje nazywane są jednost
kami infrastruktury transferu techniki, czyli JITT (Jasiński 2006; Metodyka transforma
cji ... 2007). Dzięki takim powiązaniom następuje nie tylko tworzenie, ale również dyfuzja
- rozprzestrzenianie się innowacji wszystkich typów. Dyfuzją nazywa się proces wielo
krotnego zastosowania danego pomysłu, jego stopniowe przenikanie w określonej prze
strzeni, przyswajanie nowego rozwiązania (wynalazku) co najmniej w dwóch subsyste
mach produkcyjnych, np. w gałęzi przemysłu, gospodarce narodowej, przedsiębiorstwie
(Ekonomika innowacji 1994).

Problematyka transfern technologii, uznawanego już od kilkudziesięciu lat za istotny
czynnik wspomagający rozwój gospodarczy, podlegała w tym okresie w literaturze ewolucji.
Do końca 70. lat XX w. w rozważaniach poświęconych transferowi technologii skupiano się
przede wszystkim na przepływie technologii pomiędzy krajami (w aspekcie międzynarodo
wym). Badania nad transferem technologii w latach 80. koncentrowały się na krajowym
przepływie wiedzy technicznej na rynek, natomiast od lat 90. coraz większego znaczenia
nabierać zaczął transfer wiedzy naukowo-technicznej z sektora B+R do gospodarki (Meto
dyka transformacji ... 2007). Nowym kierunkiem badań w tym zakresie jest stymulowanie
transferu techniki z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, pomiędzy organiza
cjami gospodarczymi, zwłaszcza o charakterze małych i średnich firm, poprzez organizowa
nie krajowych i międzynarodowych sieci współpracy technologicznej naukowców z przed
siębiorstwami (Rycroft 2003 a, b).

Stało się to także priorytetem w polityce innowacyjnej Unii Europejskiej (Innowacje
w działalności ... 2005). Znaczenie transferu technologii w ramach międzynarodowej współ
pracy zespołów badawczych i przedsiybiorstw podkreśla wspólna strategia ekonomiczna
i społeczna państw UE do 2010 r., tzn. strategia lizbońska (Lisbon European Council...
2000; Jnvesting in research ... 2003; Facing the challenge ... 2004; Working togetber for
growth and jobs ... 2005).
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Na przestrzeni lat dokonała się również zmiana poglądów na temat przedmiotu
transferu. Początkowo transfer technologii wiązano jedynie z formą K0r >n czyli z obrotem
maszynami, urządzeniami lub liniami technologicznymi, niezbędnymi do unowocześnienia
(mechanizacji i automatyzacji) produkcji. Później za transfer uznano także obrót licencja
mi na wynalazki patentowane, wzory użytkowe i k n o w LKo w a Ten typ transferu technologii
nazywa się formą s o \t n nieucieleśnioną lub niezmaterializowaną. Obecnie poza tymi dwo
ma postaciami do transferu technologii zalicza się również przekazywanie szeroko pojętej
informacji związanej z tworzeniem i użytkowaniem nowych rozwiązań (Metodyka trans
formacji ... 2007).

Od lat 90. w opracowa~iach poświęconych temu problemowi wyraźnie podkreśla się
znaczenie wykwalifikowanego personelu, umiejętności współdziałania, kreatywności kadry
oraz jej mobilności w transferze technologii i powstawaniu innowacji. Silnie akcentuje się
także konieczność nawiązywania współpracy technologicznej reprezentantów świata nauki

, i przemysłu'<. Wskazuje się, że dla rozwoju gospodarki istotny jest nie tylko transfer techno
logii K0r > i s o \t n ale także przepływ technologii z sektora B+R do przedsiębiorstw oraz do firm
poprzez pośredników, np. inkubatory technologiczne, centra transferu technologii i innowacji,
biura komercjalizacji technologii oraz parki technologiczne (Tornatzky i in. 2002; Lee i Win
2004; Innowacyjna przedsiębiorczość ... 2005; Metodyka transformacji ... 2007).

W krajach wysokorozwiniętych obserwuje się obecnie także aktywność innowacyjną
i patentową uniwersytetów, które stają się ośrodkami przedsiębiorczości akademickiej.
z zespołów badawczych naukowców, tworzących nowe rozwiązania, wyłaniają się firmy
s p [n Lo \\ (odpryskowe). Za pomocą działających na uczelniach biur transferu technologii i jej
komercjalizacji wdrażają innowacje w swoich spółkach, wprowadzają je na rynek, ale także
sprzedają innym podmiotom gospodarczym. Świadczy to o tym, że obecnie transfer technologii
może przyjmować postać mieszaną z elementami transferu poziomego i pionowego jednocześ
nie (Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka ... 2005; Wissema 2005).

Nierzadko zdarza się, że innowacje tworzone w nowoczesnych, wiodących na rynku,
przedsiębiorstwach stają się inspiracją dla naukowców i uniwersyteckich zespołów badaw
czych i przyczyniają się do tworzenia nowych rozwiązań, które inicjują popyt na rynku.
Wszystko to wskazuje na zmianę długo funkcjonującej koncepcji liniowego procesu inno
wacji w interakcyjny model transferu technologii (Wiatrak 2009).

Koncepcja linearnego (liniowego, fazowego) modelu innowacji opisywana była w li
teraturze przedmiotu od 50. lat do wczesnych 70. lat XX w. Jej istotą były sekwencyjne dzia
łania - od prowadzenia badań podstawowych przez ośrodek badawczo-rozwojowy przemy
słu lub instytucji nauki, badań stosowanych i inżynieryjnych, poprzez tworzenie innowacji
i jej wdrożenia, do określonych działań marketingowych w celu przekonania do innowacji
nabywców. Model ten występował w dwóch odmianach. Do połowy lat 60., dopóki rynek
był chłonny i dopóki przedsiębiorstwa nie miały specjalnych problemów ze zbytem swoich
wyrobów, obowiązywał model liniowy innowacji „pchanych" przez naukę (ang. p u s Kin który
uważa się za model podażowy (rys. 1).

12 Przepływ technologii z instytucji sektora B+R do firm to przepływ pionowy, w przeci
wieństwie do przepływu poziomego pomiędzy przedsiębiorstwami, w którym pośrednikami są jed
nostki infrastruktury transferu technologii.
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Badania
Badania

Wdrożenie
Sprzedaż

podstawowe i-. stosowane i-. (produkcja) i--. Marketing i--. i dyfuzja
(inżynieryjne) (rynek)

Rys. 1. Linearny model podażowy (,,pchany" przez naukę)
Źródło: Niedzielski i Rychlik (2006).

Zmiana sytuacji rynkowej w latach 70. i zwiększające się trudności przedsiębiorstw
w znajdowaniu nabywców ich oferty spowodowały większą presję rynku na działalność fir
my. To rynek coraz częściej decydował o tym, jakie produkty zostaną zaakceptowane przez
nabywców, co spowodowało stworzenie uowego typu modelu innowacji. Prace rozwojowe
zaczęto poprzedzać badaniami rynku pod kątem istniejących potrzeb i potencjalnych szans
na innowacje. Analizy te ukierunkowywały badania i przyczyniały się do tworzenia określo
nych rozwiązań wdrażanych do gospodarki i sprzedawanych na rynku. Ten rodzaj liniowego
modelu procesu innowacji jest modelem „ciągnionym" przez rynek I0n Eap u l li L popytowym
(rys. 2).

Potrzeba Prace Wdrożenie Sprzedaż

rynkowa _. rozwojowe f-+ (produkcja) _. Marketing f-+ i dyfuzja
(rynek)

Rys, 2. Linowy model popytowy (,,ciągniony" przez rynek)
Zródło: Niedzielski i Rychlik (2006).

Model linearny we wczesnych 80. latach XX w. w krajach wysokorozwiniętych za
czął być wypierany przez tzw. modele dynamiczne, interakcyjne, o złożonym charakterze.
Wpłynęły na to coraz szybsze zmiany technologiczne, nasilająca się konkurencja i postępu
jąca globalizacja oraz coraz krótszy cykl życia produktów i usług. Konieczne stały się zmia
ny w organizacji procesów innowacyjnych, które pozwoliłyby zwiększyć integrację działal
ności rozwojowej i skrócić czas niezbędny do wprowadzenia produktu na rynek oraz zapew
nić powstawanie produktów spełniających wymagania rynkowe (Butrym 2004).

W konsekwencji stworzono nowe koncepcje przebiegu procesów innowacyjnych. Jed
ną z nich jest model sprzężeniowy Rothwella i Zegvelda (1985), przedstawiony na rys. 3.

Nowe
potrzeby

Badania
i rozwój

Nowe
Leehnologie

Potrzeby społeczne i rynkowe

Prototyp Produkcja

Stan wiedzy technologicznej i obowiązujące techniki produkcji

Rys, 3. Liniowy model sprzężcniowy Rothwella i Zegvelda
Zródło: Rosa i Rose (2007).

41



Opisuje on działalność innowacyjną jako proces sekwencyjny (choć niekoniecznie
ciągły), w którym zachodzą sprzężenia pomiędzy funkcjonalnie odrębnymi, ale współzależ
nymi fazami. Zakłada względną. równowagę działalności badawczo-rozwojowej i marketin
gowej oraz konieczność integracji pomiędzy tymi typami działalności.

W modelu interakcyjnym nie jest istotne to, która strona - rynek czy przedsiębiorstwo jest
inicjatorem nowego rozwiązania. Ważne jest wzajemne przenikanie i uzupełnianie się popytu i po
daży, gdyż zwiększa to korzyści dla potencjalnego odbiorcy. Ciągłe wykorzystywanie wszelkich
możliwości techniczno-organizacyjnych dla zaspokojenia rodzących się potrzeb rynku polega na
nieustannym poszukiwaniu okazji rynkowych do inicjowania procesów innowacyjnych.

Kolejny model innowacyjny zo;tał stworzony w połowie 80. lat i trwał do późnych
90. lat XX w. Nazwano go modelem zintegrowanym lub symultanicznym. W ramach tej
koncepcji proces innowacyjny realizowany jest przez multidyscyplinarny zespół, który dys
ponuje wiedzą o strategiach organizacji, jej zasobach, potencjale ludzkim, narzędziach

, i technologiach. Dyskusje specjalistów z różnych dyscyplin, różnie postrzegających rozwój
nowego produktu, pozwalają ujawnić te obszary i możliwości innowacji, które dotychczas
nie były zauważane, a które mogą sprzyjać osiągnięciu sukcesu.

Koncepcja ta została pod koniec 90. lat XX w. rozwinięta w modelu integracji syste
mów i pracy w sieci. Obecnie uznaje się go za najbardziej aktualny i najlepiej opisujący pro
cesy innowacyjne':'. Przykładem takiego modelu jest koncepcja powiązań łańcuchowych
(ang. · K0[n Ll [n k i sformułowana przez Kline'a i Rosenberga (Transfer technologii a rozwój ...
2004). Przedstawia ona działalność innowacyjną w kategoriach interakcji pomiędzy zapo
trzebowaniem i szansami tworzonymi przez rynek (potencjalny rynek), a bazą naukowo
-techniczną i możliwościami przedsiębiorstwa związanymi z opracowaniem i/lub ze stwo
rzeniem projektu innowacyjnego, przetestowaniem go, modyfikacją w zależności od wyni
ków testów, a potem dystrybucją i wprowadzeniem na rynek. Model obejmuje dwa główne
typy relacji - poziomych przepływów innowacji wewnątrz firmy oraz pionowych, czyli inte
rakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a systemem naukowo-technicznym, którego częścią jest
firma. Model · K0[n Ll [n k przedstawia rys. 4.

Zaprezentowana koncepcja wskazuje na złożoność procesu innowacyjnego i niepew
ność wyników w każdym z jego etapów. Wpływa to na konieczność częstych powrotów do
etapów wcześniejszych w celu przezwyciężenia pojawiających się trudności. Wywołuje two
rzenie licznych sprzężeń zwrotnych pomiędzy poszczególnymi częściami procesu innowa
cyjnego. Twórcy modelu podkreślają, że kluczowym czynnikiem decydującym o powodze
niu lub porażce przedsięwzięcia innowacyjnego jest umiejętność podtrzymywania przez fir
mę efektywnych związków kolejnych faz procesu innowacyjnego. Szczególnego znaczenia
nabiera także ciągłe wzajemne oddziaływanie faz marketingu i opracowywania wynalazku
lub projektowania analitycznego wyrobu.

13 Model ten akcentuje silną współpracę z wiodącymi klientami, integrację o charakterze strate
gicznym z głównymi dostawcami w różnych obszarach, także podczas prac nad przedsięwzięciami inno
wacyjnymi. Współpraca może odbywać się w formie konsorcjów badawczych, wspólnych prac badaw
czo-rozwojowych, Bo [n t v 3n tu r 3n platform technologicznych itp. Model zintegrowany podkreśla także
konieczność stworzenia elastycznej struktury organizacyjnej firmy i wspólnego przedsięwzięcia na po
trzeby podejmowanych procesów innowacyjnych oraz znaczenie czynnika czasu we wdrażaniu innowacji
(skrócenie nawet o 70% czasu rozwoju i wdrożenia produktu, czyli jego wejścia na rynek).
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~ys. 4. Model powiązań łańcuchowych
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Transfer technologii a rozwój ... (2004) oraz Niedzielski i Ry
chlik (2006).

Model sprzężeń zwrotnych pokazuje, że wpływ na procesy innowacyjne podmiotów
gospodarczych ma nic tylko sektor B+R, ale także rynek i potrzeby nabywców oraz oddziały
wanie innych organizacji związanych z przedsiębiorstwem (dostawców, konsultantów, anali
tyków lub innych frrm). Wiele problemów rozwiązywanych przez sektor badawczo-rozwojo
wy ma swoje źródło w ideach i pomysłach innowacyjnych pochodzących z innych, niż dzia
łalność badawczo-rozwojowa, obszarów. W tym kontekście działalność ta nie jest niezbęd
nym warunkiem wstępnym procesu innowacyjnego i jedynym źródłem nowych rozwiązań.
Staje się ona czynnikiem wspomagającym, sposobem rozwiązywania problemów pojawiają
cych się w różnych etapach tego procesu i w każdym z nich może być wykorzystywana (The
measuremcnt of scicntific and technological activities ... 2002).

2.2.4. Pomiar innowacyjności

Wzrost znaczenia innowacyjności dla rozwoju gospodarczego implikuje rozwój narzędzi
i metod monitorowania procesów innowacyjnych w gospodarce. Pozwalają one na ustalenie:

-- stanu innowacyjności na poziomie makro, mezo i mikro (kraju, regionów, branż,
indywidualnych podmiotów gospodarczych);

- obszarów i zakresu interwencji państwa w ramach polityki innowacyjnej;
- skuteczności realizowanych strategii rozwoju na poziomic centralnym lub regionalnym;
- właściwych narzędzi wsparcia innowacyjności i transferu technologii.
Gromadzenie i analizowanie danych i wskaźników innowacyjności pozwala zmniej

szyć niepewność i ryzyko związane z podejmowaniem przez podmioty gospodarcze decyzji
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dotyczących innowacji i transferu technologii. Dzięki monitorowaniu wskaźników nauki,
techniki i innowacji decydenci otrzymują informacje o (Kozłowski 2009):

- wykorzystaniu zasobów, którymi zarządzają i jego efektach;
- stopniu realizacji zamierzonych celów;
- zjawiskach występujących w gospodarce, społeczeństwie lub technologii, które są

związane z działalnością podmiotów gospodarczych.
Metody i narzędzia pomiaru nauki i techniki podlegały przemianom wraz z rozwojem

polityk innowacyjnych, ich ram koncepcyjnych oraz wraz ze zmianami modeli procesów inno
wacyjnych od 50. lat XX w. do pierwszej, dekady XXI w. (Górzyński 2005; Kozłowski 2009).
Biorąc pod uwagę stopień rozwoju metodologii oraz sposoby zbierania i analizowania da
nych w zakresie nauki, techniki i innowacji (N+T+I), wśród stosowanych obecnie wskaźni
ków można wyodrębnić dwie grupy. Pierwsza grupa dotyczy działów o dobrze rozwiniętej
standardowej metodologii o charakterze międzynarodowym 1

4
• Natomiast druga grupa dotyczy

działów, w przypadku których metodologia jest jeszcze rozwijana. Uzyskiwane wskaźniki i dane
nie mogą być w tym wypadku porównywalne w skali krajowej i międzynarodowej- zarówno w
czasie, jak i przestrzeni (Innowacyjność 2006 ... 2006; Nauka i Technika ... 2007). Grupa druga
obejmuje wskaźniki i dane trudne do porównania, ustalone za pomocą stale zmieniającej się
metodyki". Często są one niemierzalne, przy czym wykorzystywane opinie i poglądy cha
rakteryzuje pewien subiektywizm. Te czynniki powodują trudności w pozyskiwaniu danych
i informacji oraz stosowaniu wskaźników i danych pochodzących z grupy drugiej na potrze
by opisu stanu innowacyjności gospodarki. Na pewno mogą jednak pełnić funkcję pomocni
czą (Gault 2005).

Obie grupy wskaźników pozwalają na pomiar innowacyjności podmiotów lub gospo
darki, przy czym można je uporządkować na podstawie dwóch kategorii. Pierwsza zaliczana
jest do tzw. statystyki wkładu (ang. [n p u t [n >[· 0t o r s in gdyż dotyczy zasobów przeznaczanych
na działalność badawczo-rozwojową. Natomiast druga kategoria wskaźników dotyczy po
miaru efektów uzyskiwanych w wyniku tej działalności (ang. o u t p u t [n >[· 0t o r s i r obejmuje
ocenę wpływu działalności naukowo-technicznej na funkcjonowanie gospodarki (ang. [m  
p 0· t [n >[· 0t o r s ia 

Badanie wszelkiej aktywności innowacyjnej wymaga przyjęcia porównywalnej mię
dzynarodowej metodologii. Najbardziej rozpowszechniona, rozwijana od ponad czterdziestu
lat, jest metodologia OECD, opisana w kolejnych międzynarodowych podręcznikach Frascati
Family Manuals; ostatnim z nich jest podręcznik: ,,The measurement of scicntific and techno
logical activities. Proposed standard practice for surveys of research and experimental devel-

14 Obejmuje statystykę działalności badawczej i rozwojowej, statystykę patentów, statystykę
innowacji, bilans płatniczy w zakresie techniki, wyroby i dziedziny tzw. wysokiej techniki, sektor
usług opartych na wiedzy, wskaźniki dotyczące zasobów ludzkich dla nauki i techniki, a także bi
bliometrię (naukometrię).

15 Wśród nich znajdują się m.in. takie wskaźniki, które próbują zmierzyć: zastosowanie tzw.
zaawansowanych technologii produkcyjnych, stan rozwoju technologii informacyjnych i teleinforma
tycznych, zakres inwestycji niematerialnych, a także ocenić prognozy (przewidywania) dotyczące
rozwoju technologii, zbadać postawy społeczeństwa wobec nauki i techniki oraz współprace; nauko
wo-badawczą przedsiębiorstw z instytucjami sektora B+R, również jej charakter i efekty.
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opment. Frascati Manuał" (2002). Podręczniki te zawierają informacje i dane statystyczne do
tyczące: działalności badawczo-rozwojowej, bilansu płatniczego w zakresie techniki, innowa
cji w przedsiębiorstwach, patentów i personelu naukowo-technicznego.

Na potrzeby pomiaru działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle i sekto
rze usług stworzono metodologię opracowaną przez OECD w ramach tzw. podręczników
Oslo Manuał. Poświęcone są one analizie innowacji produktowych i procesowych w firmach
w przemyśle i sektorze usług rynkowych. Obejmuje ona (Górzyński 2005):

- nakłady na działalność innowacyjną według rodzajów działalności;
- wpływ innowacji na wyniki działalności przedsiębiorstwa, czyli efekty innowacji

i sposoby ich mierzenia;
- źródła informacji na potrzeby działalności innowacyjnej;
- cele działalności innowacyjnej;
- bariery tej działalności.
W ostatnich latach najbardziej popularna w Europie stała się metodologia Oslo Manuał

ze względu na swoją wszechstronność oraz możliwość dostosowania narzędzi pomiaru do zmie
niających się procesów innowacyjnych, zwłaszcza przy nasileniu zjawiska kooperacji i jej rodza
jów (Oslo Manuał. Guidelines for collecting ... 2005). Ta problematyka stanowi kluczowy pro
blem w teoriach funkcjonowania systemów nauki i techniki. Współcześnie uznaje się, że o roz
woju nauki i innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarki decyduje przede wszystkim umie
jętna współpraca (partnerstwo technologiczne) uczestników procesów innowacyjnych.

2.3. Zagraniczne doświadczenia we wspieraniu powiązań pomiędzy
przedsiębiorstwami a instytucjami naukowymi i badawczymi

Działania wspierające tworzenie efektywnie funkcjonujących systemów innowacji,
opartych na silnych powiązaniach jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami
w zakresie transferu technologii, zaczęto podejmować prawie 30 lat temu w krajach, które
dzisiaj są europejskimi liderami innowacji (np. w Finlandii). Później podobne projekty wpro
wadzano w innych państwach unijnych, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Doświad
czenia tych krajów stanowią obecnie źródło wiedzy nt. budowy skutecznego systemu transferu
technologii i więzi między przedsiębiorcami a reprezentantami sektora B+R. Z tego względu
dokonania Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec stały się przedmiotem analizy współpracy
technologicznej w tym opracowaniu.

2.3.1. Praktyczne wykorzystanie koncepcji partnerstwa świata nauki i gospodarki.
w Finlandii

Jednym z liderów innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy jest Finlandia. Na
leży ona do najbogatszych krajów Unii Europejskiej, a jej gospodarka uznawana jest za jed
ną z najbardziej konkurencyjnych. Od dawna zajmuje najwyższe miejsca w pierwszej trójce
Wedhlg badań innowacyjności przedstawionych w „European Innovation Scoreboard 2008"
(2009) oraz gospodarki opartej na wiedzy przedstawionych w „New Knowledge Economy
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Index (KEI) Rankings" (2008). W badaniach Światowego Forum Ekonomicznego trzykrot
nie w ostatnich latach zajmowała pierwsze miejsce pod względem konkurencyjności 1

6
•

Przed kilkudziesięciu laty kraj ten był słabo rozwinięty, a podstawę gospodarki sta
nowiły rolnictwo i leśnictwo. W latach 60. XX w. uznano, że należy zmienić kierunek roz
woju gospodarki fińskiej i wykorzystać w tym celu wiedzę i doświadczenie. Rozpoczęła się
industrializacja i urbanizacja kraju, która trwała do końca 80. lat XX w. Po upadku Związku
Radzieckiego, głównego partnera handlowego Finlandii, gospodarka fińska podupadła - fir
my zbankrutowały, a na rynku pracy wystąpiło 18-procentowe bezrobocie. Władze kraju
zdecydowały się na radykalne zmiany =postawiły sobie za cel stworzenie gospodarki rozwi
janej za pomocą wysokich technologii i społeczeństwa informacyjnego. Finlandia przygoto
wywała się do tego jeszcze przed załamaniem gospodarczym. Nastąpiło wówczas ścisłe po
wiązanie polityki przemysłowej z polityką naukową i polityką rozwoju technologicznego
(Schienstock i Hamalainen 2001; Werner 2003; Knapińska 2009). Dzięki reformie fiskalnej

, i zrównoważeniu budżetu zaczęto przeznaczać większe środki publiczne na edukację, naukę
i badania oraz stworzono system wspierania tych dziedzin. Istotnym celem polityki rządu
fińskiego był rozwój polityki innowacyjnej, którą ukierunkowano na (Grosse 2007):

- rozbudowę i zwiększenie potencjału publicznych instytucji badawczych;
- wspieranie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa

(wsparcie potencjału badawczego dużych firm), a także na podejmowanie kooperacji techno
logicznej małych i średnich firm z największymi korporacjami;

- stymulowanie aplikacji nowych rozwiązań instytucji naukowych i badawczych
w gospodarce i tworzenie sieci kooperacyjnych MŚP z dużymi koncernami;

- wspieranie rozwoju regionalnego poprzez kształtowanie endogenicznego rozwoju
obszarów peryferyjnych (w środkowej i północnej części kraju) za pomocą fundowania
i rozbudowy regionalnych uniwersytetów i powiązanych z nimi parków technologicznych;

-pobudzanie podejmowania przez wszystkich uczestników procesów innowacyjnych
współpracy z podmiotami gospodarczymi spoza regionu (krajowymi i zagranicznymi).

Realizacja tych zadań pozwoliła Finlandii osiągnąć spektakularny sukces. Jego podstawą
stało się stworzenie i wykorzystywaniu modelu partnerstwa jednostek naukowych z przemysło
wymi, opartego na przepływie wiedzy i umiejętności (powstających w sektorze nauki) do
powszechnego i społecznego wykorzystania. Koncepcja współdziałania zakłada, że twórcy
wiedzy i jej użytkownicy stanowią elementy procesu innowacyjnego. W jego ramach powstają
różne relacje i interakcje, które umożliwiają rozwój naukow ców i społeczeństwa oraz tworzą
nowe wartości, a także korzyści ekonomiczne. Współpraca dotyczy badań podstawowych,
stosowanych i wdrożeń - tworzy się w ten sposób jeden system przekazywania osiągnięć
nauk podstawowych (fińskich i światowych) do przemysłu.

16 Obecnie ten kraj zajmuje: pierwsze miejsce na świecie pod względem: liczby pracowni
ków naukowych na 1000 osób zatrudnionych, rocznej dynamiki wydatków na badania i rozwój,
znacznego udziału przedsiębiorstw (70%) współpracujących z uczelniami, instytucjami badawczymi
i innymi firmami; drugie miejsce na świecie pod względem: liczby prac doktorskich w dziedzinie
nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, wskaźnika udziału badań finansowanych przez prze
mysł, liczby patentów europejskich na milion mieszkańców; wysoką pozycję na świecie pod wzglę
dem liczby cytowań, udziału środkó~ ~a badania_ i rozwój w budżecie państwa, liczby patentów
zgłoszonych do ochrony w amerykan~kim ~rzędzie p~tentowym na milion mieszkańców i innych
wskaźników mierzących zaawansowame kraju w badamach naukowych i wdrożeniach.
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Elementy tego modelu ściśle współpracują ze sobą w różnych etapach tworzenia in
nowacji. Poszczególni partnerzy pełnią określone funkcje podczas procesu powstawania
nowego rozwiązania i jego komercjalizacji. Wszystkim przyświeca wspólny cel, którym jest
osiągnięcie powodzenia przedsięwzięcia. Funkcjonowanie współpracy technologicznej pod
lega stałemu monitorowaniu, co umożliwia ewentualne korekty zadań i środków przezna
czanych na ich finansowanie, w zależności od osiąganych rezultatów na różnych etapach
prac naukowo-badawczo-wdrożeniowych (Marszalec 2002).

W Finlandii większość badań podstawowych w ramach różnych dyscyplin nauko
wych prowadzą uniwersytety. Finansuje je budżet państwa w różnej formie - badań włas
nych, badań finansowanych przez Fińską Akademię Nauk (AK.A) oraz w formie dopłat do
projektów realizowanych w konsorcjach przemysłowych. Uczelnie uczestniczą także w po
czątkowej fazie badań stosowanych, w czasie prowadzenia studiów i analiz potencjalnego
wykorzystania wyników prac badawczych, a także oceny ich ekonomicznych korzyści.

Po tej wstępnej selekcji osiągnięć uniwersyteckich zespołów naukowych rozpoczyna
ją się prace w zakresie badań. stosowanych, które mają doprowadzić do praktycznej analizy
przydatności poszczególnych wyników do tworzenia rozwiązań przemysłowych. Realizowa
ne są one przez odpowiednie zespoły znajdujące się w laboratoriach korporacyjnych i rzą
dowych instytutach badawczych. W zależności od miejsca prowadzenia tych badań różne są
formy ich finansowania oraz organizacji.

Laboratoria badawcze korporacji prowadzą badania na ich wyłączny użytek, natomiast
rządowe instytuty badawcze proponują swoje usługi przedsiębiorstwom na kilku zasadach.
Mogą wykonywać badania stosowane całkowicie finansowane przez firmę, co zapewnia jej
tajność wyników i wyłączność. Oferują wówczas partnerowi przemysłowemu wsparcie w za
kresie wiedzy, umiejętności lub sprzętu, którego sam nie posiada. Drugim sposobem współ
działania w zakresie badań stosowanych jest organizowanie konsorcjum naukowo-przemysło
wego, w którym poza rządową jednostką uczestniczy kilka firm, mających od początku
określony obszar eksploatacji powstałych wyników, co pozwala unikać konfliktów z innymi
partnerami 17• Rządowe instytuty badawcze także prowadzą badania, których celem jest ana
liza nowych możliwości danej technologii lub przygotowanie i prezentacja technologii dla
firm zgłaszających problem techniczny. Mają one zachęcić przedsiębiorstwa do finansowa
nia danego kierunku badań (Marszalec 2002).

Ostatnim ogniwem modelu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami są
wdrożenia. Przepływ wiedzy z sektora B+R do przemysłu odbywa się w całym kraju- do firm
ze wszystkich działów gospodarki - zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych (Kóppa i Siss
konen 2002). Nowe rozwiązania są wdrażane przez przedsiębiorstwa, które są podmiotami dłu-

17 Przedsiębiorstwa, uczestnicząc w takich konsorcjach, inwestują własne środki na badania
i rozwój, ale procentowy udział środków własnych firm w budżecie konsorcjum jest niewielki. Wkład
finansowy kilku-kilkunastu partnerów przemysłowych jest określony i wynosi np. 50%, a pozostałą
część zapewnia państwo. Wkład przedsiębiorców umożliwia im dostęp do uzyskanych wyników (kilka
firm wykorzystuje te same wyniki w różnych sektorach przemysłu). W ten sposób przedsiębiorstwa
ponoszą niższe nakłady na osiągnięcie rezultatów badań (2-15% budżetu projektu), a dzięki połączeniu
zasobów i wiedzy wszystkich partnerów, wspólne finansowanie działań i synergię porozumienia tech
nologiczne kończą się sukcesem (Marszalcc 2008 b).
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go działającymi na rynku, okrzepłymi, o pewnej sile rynkowej, a także przez firmy nowe, a na
wet dopiero pojawiające się na rynku. Te ostatnie mogą korzystać ze stworzonych parków tech
nologicznych i ich infrastruktury oraz ze wsparcia oferowanego przez administratorów parku.

Funkcjonowanie przyjętego modelu partnerstwa sektora nauki i gospodarki wymaga
istnienia przewidywalnego i spójnego systemu finansowania poszczególnych etapów prze
pływu wiedzy i technologii - od badań podstawowych po prace wdrożeniowe. Opiera się on
na kombinacji (Marszalec 2002; Grosse 2007; Knapińska 2009):

- grantów publicznych;
- finansowaniu badań przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowo-przemysłowe;
- dopłat do badań realizowanych w konsorcjach przez rządowe instytuty badawcze lub

centra doskonałości (uczelnie, ośrodki badawcze, instytuty naukowe, wielkie korporacje);
- pożyczek bankowych dla firm podejmujących przedsięwzięcia innowacyjne;
- środków z funduszy kapitału wysokiego ryzyka (prywatnych i publicznych);
- środków pochodzących z fundacji.
System ten zapewnia ciągłość finansowania w całym procesie innowacyjnym - od

prac koncepcyjnych po produkcję prototypów, ich testy oraz komercjalizację nowych roz
wiązań. Czuwają nad tym odpowiednie instytucje centralne, które dysponują środkami fi
nansowymi, a jednocześnie stale poszukują pomysłów i rozwiązań rokujących sukces ryn
kowy". Ubieganie się o środki na realizację przedsięwzięć innowacyjnych w Finlandii od
bywa się na drodze konkursów. Zabezpiecza to racjonalne wydatkowanie środków publicz
nych na najlepiej rokujące - pod względem szans komercjalizacji wyników - projekty ba
dawcze i wdrożeniowe (Marszalec 2008 a).

Koncepcja partnerstwa technologicznego między ośrodkami naukowymi a przedsię
biorstwami zakłada, że rezultaty pracy fińskich naukowców, powstałe dzięki wykorzystaniu
środków publicznych, będą dostępne dla krajowych przedsiębiorstw. Dzięki nim firmy uzy
skają najnowsze rozwiązania, staną się konkurencyjne, a ich rozwój wpłynie na wzrost
wskaźników ekonomicznych regionu i kraju. Motorem rozwoju i wzrostu konkurencyjności
regionalnych oraz krajowych przedsiębiorstw jest wdrażanie innowacji. Świadomość tego
wyzwania jest powszechna - wśród przedsiębiorców, władz lokalnych, instytucji central
nych, pracowników i społeczeństwa. Od najmłodszych lat Finowie są wychowywani w du
chu przedsiębiorczości, innowacyjności i kooperacji, co implikuje potrzebę tworzenia no
wych rozwiązań oraz ich realizację w ramach działań partnerskich. Bodźcem do osiągania
coraz lepszych rezultatów jest również zapotrzebowanie na innowacyjne produkty i usługi,
zgłaszane przez nowoczesne, wymagające społeczeństwo, oraz dążenie do zdobycia rynków
zagranicznych dla fińskich zaawansowanych technologicznie wyrobów.

Fiński przykład partnerstwa technologicznego pomiędzy jednostkami nauki a przedsię
biorstwami pozwala stwierdzić, że współpraca jest sposobem na zwiększenie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki. Partnerstwo przynosi korzyści wszystkim uczestnikom współ
pracy, a także regionowi, w którym takie powiązania są tworzone. Ma to szczególne znaczenie

18
Otoczenie i_ns~ytucjon~lne fińskiego systemu nauki i techniki oraz jego oddziaływanie na

powstające powiązania instytucji sektora B+R z przedsiębiorstwami przedstawia opracowanie Kna
pińskiej (2009).
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w małych i średnich przedsiębiorstwach, których nie stać na samodzielne prowadzenie prac B+R
lub ich zakup po pełnych kosztach. Sprzyja to wzrostowi liczby innowacyjnych MŚP, wspiera
konkurencyjność i stymuluje rozwój tego sektora firm. Dyfuzja wiedzy i technologii ze świata
nauki do gospodarki wpływa także na: innowacyjność na poziomie lokalnym, zapotrz.ebowanie
na ofertę edukacyjną i kształcenie ustawiczne, wielkość inwestycji w infrastrukturę, powstawa
nie nowych miejsc pracy i nowych podmiotów gospodarczych, kreowanie nowych możliwości
gospodarczych, a także na poprawę jakości życia społeczności lokalnych i ich bogactwo. Pozy
cja Finlandii w gospodarce europejskiej i światowej wskazuje także na to, że nastawienie na
innowacyjność i partnerstwo przynosi ogromne korzyści całej gospodarce.

2.3.2. Brytyjskie programy tworzenia związków kooperacyjnych
między przedsiębiorstwami a jednostkami sektora badawczo-rozwojowego

W latach 80. XX w. w Wielkiej Brytanii zaczęto wprowadzać politykę regionalną,
zmierzającą do zmiany struktury przemysłowej w upadających regionach poprzez stymulowa
nie endogenicznych czynników wzrostu. Stwierdzono, że w przyszłości siłą napędową rozwo
ju regionu stanie się uczestniczenie w wyścigu technologicznym - wykorzystywanie wiedzy
i technologii do osiągania przewagi konkurencyjnej. Ten kierunek miał wyznaczać przebieg
procesów przemian strukturalnych w upadających regionach przemysłowych, opierających
swój dotychczasowy rozwój na wykorzystaniu tradycyjnych czynników produkcji i oferują
cych miejsca pracy w przemyśle ciężkim i wydobywczym. Rozpoczęto przeobrażenia gospo
darki industrialnej w gospodarkę opartą na wiedzy. Od 1996 r. koncepcja tworzenia gospodar
ki opartej na wiedzy i innowacjach oraz niezbędnego do tego partnerstwa nauki z biznesem
stała się w Wielkiej Brytanii ważną częścią polityki gospodarczej.

Podobnie jak w Finlandii uznano, że nowe wyzwania w światowej gospodarce wywo
łują konieczność przeprowadzenia zmian w strukturze brytyjskiej gospodarki i życiu społecz
nym jej mieszkańców. Przyjęto, że konieczne zmiany wykraczają poza sam rynek pracy
i obejmują trudne do przewidzenia w długim czasie przemiany gospodarczo-społeczne. Wyni
kają one z faktu, że wiedza, informacja i nowe technologie oraz ich najefektywniejsze wyko
rzystanie wpływają na bogactwo, poziom dobrobytu i jakość życia obywateli.

Największym wyzwaniem było dalsze przekształcenie gospodarki kraju (w szczegól
ności części jego regionów) z opartej na przemyśle ciężkim, obróbce metali i przetwórstwie
w nowoczesną gospodarkę, z nowymi, przyszłościowymi gałęziami przemysłu i usług,
0 dużej wartości dodanej. Nowa struktura gospodarki brytyjskiej powinna poradzić sobie
z wyzwaniami stawianymi przez rynek pracy (konieczność absorpcji wolnej siły roboczej),
a także z wyzwaniami zewnętrznymi (z globalizacją, z szybkim postępem technologicznym)
oraz wewnętrznymi (np. ze zmianami demograficznymi, ze strukturą wykształcenia, z jakoś
cią siły roboczej). W ciągu kilkunastu lat podjęto wiele działań i inicjatyw zmierzających do
budowania gospodarki napędzanej wiedzą oraz do transferu technologii.

Przyjęta do realizacji polityka innowacyjna zakładała konieczność usunięcia zapóź
nienia w rozwoju nauki 1 ukierunkowanie na potrzeby przedsiębiorstw. Wymagało to zwięk
szenia inwestycji w prywatny i publiczny sektor B+R oraz nakładów prywatnych i publicz
nych na rozwój nowych technologii (Martin 2007). Ważne stało się inspirowanie i podtrzy-
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mywanie powiązań między naukowcami (uczelniami i instytutami badawczymi) a odbior
cami oferty dydaktycznej, naukowej i badawczej. Budowanie partnerskich sieci służyło osa
dzeniu wiedzy naukowej w konkretnym kontekście społecznym, politycznym i rynkowym.
Problemy różnych grup społecznych i podmiotów gospodarczych miały stanowić podstawę
podejmowania prac naukowo-badawczych, działań edukacyjnych oraz osiągnięcia efektu
tzw. rozlewania się wiedzy w lokalnym i regionalnym środowisku. Edukacja i kształcenie
ustawiczne stały się ważnymi zadaniami sektora oświaty i szkolnictwa wyższego, gdyż dą
żenie do wysokiej konkurencyjności, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i narodo
wym, wymaga nieustanego doskonalenia umiejętności przez całe społeczeństwo.

Wynikiem takiego podejścia do przemian gospodarki brytyjskiej była zmiana jej
struktury produkcji i ograniczenie roli tradycyjnych czynników wytwórczych w procesach
wytwarzania, a także zwiększenie znaczenia wiedzy i techno log ii dla wzrostu gospodarcze
go. Wielka Brytania to obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych krajów europejskich - za
licza się ją wraz ze Szwecją, z Finlandią, Niemcami i Danią do grupy liderów innowacji
i gospodarek opartych na wiedzy19 (European lnnovation Scoreboard ... 2009).

Doświadczenia brytyjskie wskazują na to, że dla udanej transformacji gospodarki indu
strialnej w gospodarkę i społeczeństwo wiedzy niezbędne są inwestycje w udostępnianie firmom
zdobyczy nauki oraz włączenie całego społeczeństwa w wykorzystywanie rezultatów badań
naukowych. Temu celowi podporządkowano politykę innowacyjną (Lambert 2003). Za najważ
niejsze zadania uznano: zwiększenie komercjalizacji badań prowadzonych na wyższych uczel
niach, zbliżenie oferty technologicznej instytucji sektora B+R do oczekiwań przedsiębiorców,
wzrost liczby nowych innowacyjnych firm, zwiększenie powiązań naukowców z przedsiębior
cami, stymulowanie innowacyjności wśród przedsiębiorców. Środkami potrzebnymi do realiza
cji tych zadań stały się: pomoc finansowa oraz tworzenie partnerstw, sieci i nowych instytucji
mających wspierać innowacyjność.

Zmierzając do usprawnienia przepływu wiedzy i technologii z sektora nauki do go
spodarki, utworzono w Wielkiej Brytanii narodowe'? i regionalne sieci technologiczne,
w których partnerami stały się przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze i instytucje
pośredniczące w transferze wiedzy i wspierające działalność innowacyjną. Narodowy pro
gram Faraday Partnership był początkowo finansowany jedynie z krajowych środków publicz
nych i prywatnych, a od 1999 r. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

19
O stopniu zaawan?o_wania budowy gospodarki opartej na wiedzy świadczą: powszechne

wykorz_Ystywame technologu mforma~ycznych przez przedsiębiorców i społeczeństwo; udział osób
z~trudniony~h w sekto~~ch ~korzystujących ~iedzę - w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 51 %
siły roboczej (w Szwecji - 541/o, a w Stanach ZJednoczonych - 38%); zajęcie 7 miejsca w 2009 r. w ran
kin~ K_nowledge Ec~nomy

0
Index (na 145 krajów poddanych ocenie); także struktura eksportu usług,

w której znac~ny udział (701/o) °:a eksport usług typowych dla gospodarki napędzanej wiedzą (usług
finansowych, mformatycznych, biznesowych, tantiem i opłat licencyjnych) .

.
20

Dotychczas powstało po~ad 20 ta_kich sie?~ transferu wiedzy, rn.in. w przemyśle lotniczym,
geno~~e oraz gene~yce, _w ?rzemrs~e chemicznym _1 innych branżach wykorzystujących „zielone tech
n~lo~1e , w przet::vorst~1e zywnosci, w w~wa~zanm mnowacyjnych materiałów oraz produktów przy
uzycru technologiikoloidalnych, w przemysle mformacyjno-komunikacyjnym, przy tworzeniu global
neg? sy~temu nawi~~~jl op~rtc~o na systemie satelitarnym (GNSS) lub systemów inżynieryjnych, kon
troh zanieczyszczen 1 m. Więcej na ten temat zob. Górzyński i in. (2006).
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Poza funduszami przeznaczanymi na działania w ramach programu Faraday Partncrhip
nauka została także wsparta przez Fundusz Inwestycji w Badania Naukowe. Stworzono rów
nież system grantów publicznych, które pozwalały pokryć 75% kosztów związanych z prowa
dzeniem prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w przypadku reali
zowania prac eksperckich i naukowo-badawczych na potrzeby małych i średnich przedsię
biorstw, które dzięki współpracy z sektorem B+R postanowiły wdrożyć innowacje, Jednocześ
nie doskonalono umiejętności niezbędne do transferu wiedzy i technologii, np. z zakresu za
rządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania partnerstwem technologicznym, przygoto
wywania umów partnerskich. Promowano także przedsiębiorczość i innowacyjność wśród
młodych ludzi (absolwentów szkół) oraz kobiet i przedstawicieli mniejszości etnicznych, któ
rzy dotychczas stanowili znikomy odsetek wśród jednostek podejmujących działalność gospo
darczą w zakresie nowych technologii.

Przedsięwzięcia o podobnym charakterze podejmowano w regionie, a nawet w po
szczególnych sektorach gospodarki. Polityka innowacyjna na poziomie regionu zmierzała do
stworzenia regionalnych strategii innowacji i zbudowania trwałych powiązań pomiędzy
uczestnikami procesów innowacyjnych na poziomie mezo. Tego rodzaju inicjatywy w róż
nych regionach kraju umożliwiły zwiększenie elastyczności w finansowaniu oraz wykorzy
stywaniu funduszy strukturalnych i innych na potrzeby transferu wiedzy, przedsiębiorczości
i innowacyjności indywidualnych podmiotów gospodarczych (firm, jednostek naukowych)
oraz regionu".

Początkowo w ramach tych programów każda uczelnia mogła się indywidualnie ubie
gać o dofinansowanie działań związanych z komercjalizacją technologii i nawiązywaniem
Współpracy z innymi ośrodkami naukowo -badawczymi. Z czasem przyjęto zasadę, że kolejne
transze wsparcia będą przeznaczane na projekty podejmowane przez konsorcja wielu ośrod
ków naukowych. Przedstawione inicjatywy zaowocowały wieloma przedsięwzięciami o cha
rakterze kooperacji technologicznej z firmami oraz transferu wiedzy od uczelni do przedsię
biorstw. Przyjmowały one postać zajęć z przedsiębiorczości i transferu innowacji prowadzo
nych na uczelniach, konkursów na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez studentów lub
absolwentów uczelni, a także udostępniania wiedzy przedsiębiorcom poprzez zorganizowane
internetowe platformy wiedzy (Martin 2007).

Działania wspierające budowanie partnerstwa pomiędzy sektorem B+R a gospodarką
były i nadal są ukierunkowane w Wielkiej Brytanii nie tylko na współpracę reprezentantów
świata nauki z przedsiębiorcami, ale także na organizowanie kooperacji za pomocą sieci
obejmującej różne instytucje zajmujące się tworzeniem oraz transferem wiedzy i technologii,
przedsi9biorstwa wykorzystujące nowe rozwiązania, regionalne ośrodki wspierające pozafi
nansowo i finansowo innowacje. Ta ostatnia grupa podmiotów okazała się szczególnie istot
na ze względu na ograniczenia małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do kapitału
własnego na innowacje. Tworzenie efektywnie działającego systemu finansowania przed
si9wzi9ć innowacyjnych z sektora prywatnego poprzez fundusze v 3n t u r 3 · 0p [t 0l i „anioły
biznesu" (ang. 9u s [n 3s s 0n E3l s i stało się warunkiem powodzenia działań podejmowanych
Przez władze lokalne i regionalne w zakresie transferu i komercjalizacji technologii.

. 21 Znaczne osiągnięcia w budowaniu partnerstwa między naukowcami i przedsiębiorcami
0s1ągni9to w przemysłowo-rolniczym regionie West Midlands.
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Jednocześnie sieci innowacji umożliwiają precyzyjne dopasowanie umiejętności
i doświadczenia regionalnych ośrodków innowacji do potrzeb firm. Pomocne w tym wypad
ku są projekty wymiany personelu oraz realizacja badań kontraktowanych lub wspólnych
projektów badawczych. Podjęcie współpracy pozwala na to, aby wykwalifikowani naukow
cy pracowali dla firmy przez określony czas, kierując projektami nowych rozwiązań dla
partnera przemysłowego. Koszty tymczasowego przeniesienia pracowników z sektora B+R
do przedsiębiorstw są pokrywane przez brytyjski rząd (Ministerstwo Handlu i Przemysłu).

Współpraca technologiczna umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do zasobów innowa
cyjnych instytucji nauki (uczelni i ośrodków badawczych) oraz przeniesienie ich do firmy.
Sprzyja to zmniejszeniu luki innowacyjnej w środowisku przedsiębiorców oraz przyczynia się
do doskonalenia umiejętności i zwiększenia doświadczenia biznesowego naukowców. Korzyś
ci z kooperacji w zakresie transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowo-badawczych do
przedsiębiorstw czerpią: przedsiębiorcy, naukowcy, instytucje otoczenia biznesu, władze
regionalne i krajowe. Sukces indywidualnych firm, wprowadzających innowacje, angażują
cych się w procesy wytwórcze w nowych dziedzinach (generujących wysoką wartość doda
ną i zapewniających konkurencyjność brytyjskiej gospodarki w przyszłości), wpływa na
wzrost i rozwój gospodarczy regionu i kraju.

Potwierdza to wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych. Struktura gospodarki
i jej produkcji podlegają płynnym zmianom, zgodnym z tendencjami gospodarki opartej na
wiedzy, przy jednoczesnym relatywnie najmniejszym koszcie w postaci bezrobocia. Oferta
sektora naukowo-badawczego staje się bardziej zgodna z zapotrzebowaniem gospodarki.
Zauważa się także zwiększenie efektywności wykorzystywania publicznych środków prze
znaczanych na badania i rozwój oraz innowacje w kraju, regionie i indywidualnych ośrod
kach naukowych, a także instytucjach wsparcia transferu technologii i innowacji.

Doświadczenia brytyjskie pokazują, że proces tworzenia silnych powiązań pomiędzy
przedstawicielami świata nauki i przemysłu ma charakter długotrwały i wymaga najpierw
inicjatyw wspierająrych działania innowacyjne przedsiębiorców i naukowców. Jednocześnie
należy pamiętać o tym, że tworzenie związków partnerskich jednostek sektora B+R z przed
siębiorstwami musi być częścią całościowej strategii - z jednej strony dotyczącej kraju,
z drugiej strony regionu, w którym następują powiązania uczestników procesów innowacyj
nych. Istotne jest, aby podczas budowania strategii w regionie dostrzegać krajowe wyzwania
i szanse, aby osadzić w tym kontekście region i ustalić, jakie ma on perspektywy rozwoju.
Pozwoli to określić możliwości regionu i jego elementów w kontekście przemian, którym
podlega cała gospodarka. W związku z tym należy ocenić dotychczasowy stan relacji po
między uczestnikami procesów innowacyjnych w regionie. W przypadku konieczności ich
poprawienia trzeba podjąć określone działania zmierzające do stworzenia w regionie in icja
tyw partnerskich pomiędzy dostawcami wiedzy i technologii a ich nabywcami, wspieranych
przez instytucje otoczenia biznesu.

Kluczową rolę w procesie tworzenia powiązań w zakresie transferu wiedzy i innowacji
odgrywa administracja lokalna. Powinna ona zająć się przygotowywaniem i proponowaniem in
strumentów wsparcia, pozwalających na zmniejszenie barier współpracy naukowców z przcdsię
biorcami (Martin 2007).
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2.3.3. Wspieranie powiązań przedsiębiorców z naukowcami oraz komercjalizacji
technologii w Niemczech

Gospodarka niemiecka przez ponad 20 lat była narażona na wstrząsy strukturalne. Po
dobnie jak w Wielkiej Brytanii już w 80. latach XX w. rozpoczęły się w niej procesy przemian
strukturalnych regionów, np. Nadrenii Północnej-Westfalii (Zagłębie Ruhry) lub regionu Sa
ary (opierającego swój rozwój na przemyśle wydobywczym i ciężkim), a także Hamburga,
który specjalizował się w przemyśle stoczniowym i gospodarce morskiej. Spowodowało to
wzrost świadomości, że w nachodzących czasach niezbędny będzie wzrost znaczenia wiedzy,
technologii i innowacji w rozwoju gospodarczym kraju i regionów.

Nowe wyzwania społeczno-gospodarcze wymagały zmiany struktury kwalifikacji
i jakości siły roboczej, ale także potencjału intelektualnego właścicieli przedsiębiorstw. Mia
ło to bardzo istotne znaczenie dla możliwości rozwojowych małych i średnich firm niemiec
kich. Niezbędne okazało się inwestowanie środków publicznych w edukację, zwiększenie
nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe, kształcenie ustawiczne, a także zwiększe
nie dostępności do wykształcenia średniego i akademickiego (Poznańska 1996). Zamierzano
stworzyć wykwalifikowaną kadrę, odpowiednią dla nowej gospodarki, dysponującą nowo
czesnymi kwalifikacjami, umiejącą się dostosowywać do kolejnych wyzwań rynku pracy.

Stosowane instrumenty polityki gospodarczej zmierzały do tego, aby pracownicy,
menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw dysponowali nowoczesną wiedzą, pozwalającą
na tworzenie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Działania przedsiębiorstw
w tym zakresie miał wspierać sektor badawczo-rozwojowy poprzez transfer wiedzy z nauki
do biznesu. Dofinansowywano z budżetu państwa lub regionów zarówno działalność insty
tucji naukowo-badawczych, jak i przedsiębiorstw w regionach, które samodzielnie lub we
współpracy z sektorem B+R tworzyły i wdrażały nowe rozwiązania. Tym samym firmy ge
nerowały nowe miejsca pracy w dziedzinach zaawansowanych technologicznie, o dużej war
tości dodanej, oraz przyczyniały się do wytwarzania produktów i usług w dużej części na
rynki zagraniczne (ze znacznym udziałem eksportu w strukturze sprzedaży).

Obecnie Niemcy są krajem o dużym potencjale naukowym i badawczo-rozwojowym.
Przeznaczają znaczne środki na działalność badawczo-rozwojową (kilkanaście miliardów euro
rocznic), w większości ze środków prywatnych (przedsiębiorstw)". Długoletnie przemiany
niemieckiej gospodarki doprowadziły do tego, że jest ona zaliczana do krajów bardzo umowa
cyjnych i intensywnie tworzących gospodarkę opartą na wiedzy. Ma ona silnie rozwinięte sek
tory, które są nośnikami wiedzy. Należą do nieb sektory edukacji, badań i rozwoju, przemysł
wysokiej techniki, sektory usług społeczeństwa informacyjnego i usług biznesowych'".

22 Porównując nakłady na działalność badawczo-rozwojową w regionacb Unii Europejskiej,
1~ożna zauważyć, że spośród 5 regionów dominujących pod tym względem w Unii, gdyż przypada na
nic ponad 20% jej nakładów na ten cel, 3 obejmują tereny Niemiec (Badenia-Wittembergia, Oberbayern
oraz Kolonia). Jeśli chodzi O tzw. intensywność działalności badawczo-rozwojowej, mierzoną jako
~tosunck nakładów B+R do produktu krajowego brutto, Niemcy wypadają równie dobrze. Uwzględnia
Ją~ to kryterium, do pierwszej dziesiątki europejskich regionów zaliczono aż 7 regionów niemieckich.
Wtęcej na ten temat zob. Borowice (2000) oraz Gromada i Kmita (2005).
.

23 W ostatnim rankingu Knowledgc Econorny Tndex Banku Światowego z 2009 r. Niemcy zajmu
Ją 12 pozycję. Znaczny wpływ na to mają: stopień wykorzystania przez społeczeństwo i przedsiębiorców
t~chnologii informatyczno-komunikacyjnych (lCT), sprzyjające innowacjom i transferowi wiedzy otocze
nie gospodarcze oraz innowacyjność gospodarki. Wskaźniki innowacyjności dla tego kraju pozwalają zali
czyć go, oprócz Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii, do liderów innowacyjności w Europie.
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Długotrwałe oddziaływ anie programów wspierających przedsiębiorczość, wprowa
dzanych przez rząd i adresowanych zwłaszcza do ludzi młodych, pozytywnie wpływ a na

zmianę w nastawieniu społeczeństwa do przedsiębiorczości i pracy na własny rachunek,

w tym także w branżach wysokiej techniki. Wynika to z pewnej zmiany mentalności,
w szczególności młodego pokolenia, rozczarowanego brakiem pracy i ograniczonymi per
spektyw ami zawodowym i w państwie opiekuńczym. Powoli tworzy się wśród młodych ludzi
tzw. ku ltura przedsiębiorczości afirmująca postawy przedsiębiorcze i innowacyjne (Gromada
i Km ita 2005).

Wraz z rozpowszechn ianiem się koncepcji gospodarki opartej na wiedzy polityka in
nowacyjna (połączenie nauki, technologii i polityki przemysłowej) zaczęła nabierać
w Niemczech jeszcze większego znaczenia w tworzeniu strategii rozwoju kraju. Odpowie
dzialność za politykę innowacji w Niemczech rozłożono pomiędzy rząd oraz władze 16 kra

jów związkowych. Na poziomie federalnym aktyw nym wspieraniem innowacji zajmują się
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, Federalne Ministerstwo Pracy oraz
Federalne Ministerstwo Gospodarki (Gromada i Km ita 2005; Filho 2007).

Wymienione instytucje wspierają bezpośrednio lub pośrednio inicjatyw y i przedsię
wzięcia innowacyjne, podejmowane i wdrażane przez wiele współpracujących w tym zakre
sie agencji i przedsiębiorstw w całym kraju. Ponad 30% wydatków na badania i rozwój jest
finansowanych ze środków rządowych. Przeznacza się je m.in. na badania prowadzone w
najbardziej prestiżowych niemieckich instytucjach naukowo-badawczych. Każdego roku
przekazuje się im na realizację programów badawczych kilka miliardów euro

Przedsięwzięcia innowacyjne są w Niemczech finansowane z różnych źródeł w zależ
ności od stadium życia nowego rozwiązania i przedsiębiorstwa24 (Gromada i Kmita 2005).
Znaczny udział w tym fmansowaniu, poza państwem, mają prywatne fundusze venture capi t 0l oraz banki.

Wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii do gospodarki
oraz tworzeniem powiązań między nauką a przemysłem zajmuje się Ministerstwo Edukacji
i Badań Naukowych. Stara się ono współfinansować badania naukowe prowadzone w wy 
branych dziedzinach"', a jednocześnie podejmuje działania zmierzające do zwiększenia za.
trudnienia w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowe technologie. Państwo wpływa tak
że na wzrost liczby takich firm w kraju poprzez wspieranie przedsiębiorczości za pomocą
dopłat, pożyczek, kapitału udziałowego oraz narzędzi instytucjonalnych (tworzenie siecii budowa infrastruktury).

'.' Kolejne fazy cyklu życia przedsięwzięcia innowacyjnego to: faza badań i rozwoju +fundu
sze publiczne przeznaczane są na prowadzerne badań podstawowych i stosowanych, które kończą się
wynalazkiem lub opracowamem naukowym; faza zalążkowa (ang. s 33> u p i ! stadium możliwości
komercjalizacji wyników badań oraz budowa prototypu lub uruchomienie próbnych serii wyrobów
finansowane Jest. z funduszy pubhczno-prywatnych; faza uruchomienia firmy (ang. s t 0r t Lu p i ! rozpo
częcie produkcji na bazie . mnowacY.Jnych rozwiązań finansowane jest z funduszy publiczno
prywatnych, po~yczkowych 1 prl"".atnych funduszy v 3n t u r 3 · 0p [t 0lr faza wzrostu_ w celu zwiększa
ma mocy wytworczych 1 ekspansji marketmgo_wej firmy mogą korzystać z oferty funduszy v 3n t u r 3 
· 0p z t 0l oraz z oferty bankoweJ, faza d0Jrzałosc1 - na zwiększan

1
·c wyda· ś · d · b. t rze

. . . Jno ci prze s19 IOl'S wa p -znacza się pożyczki z sektora bankowego.
25

Obecnie są to: ochrona zdrowia biotechnologia tccl
1
n

1
·ki · .c- • k I · b ·e

, · • ś, ' , . In1ormacyJne, e o og1a, ezp1 -czenstwo 1 zywno c.
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Jednym z najważniejszych celów polityki innowacyjnej Niemiec jest zwiększenie
świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarki. Domi
nacja dużych podmiotów gospodarczych (korporacji zatrudniających powyżej 500 osób)
w nakładach na działalność badawczo-rozwojową i innowacje wskazuje, że potencjał inno
wacyjnych MŚP jest niezadowalający, w związku z czym państwo stara się wspierać ten typ
podmiotów i tworzenie przez nic innowacji we współpracy ze środowiskiem naukowym.

Wymienione działania państwa w ramach polityki innowacyjnej realizowane są przede
wszystkim na poziomic rcgionu26. Niemiecki pomysł na przemiany w gospodarce regionu
w kierunku zbudowania regionu opartego na wiedzy polega na tworzeniu klastrów przemy
słowych w dziedzinach mogących mieć w przyszłości duże szanse na osiągniecie przewagi
konkurencyjnej w skali kraju, kontynentu, a nawet w skali globalnej.

W realizację tych zamierzeń jest z reguły zaangażowanych kilka rządowych i pozarzą
dowych instytucji, działających na rzecz innowacji i technologii w regionie. Mają one do dys
pozycji środki z budżetu federalnego oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zarzą
dzają programami rozwojowymi na poziomie regionalnym oraz organizują projekty związane
z działalnością innowacyjną. Bardzo istotne w tych programach jest inspirowanie (za po
mocą systemów wsparcia) małych i średnich firm do przedsięwzięć innowacyjnych oraz
tworzenia nowych podmiotów w branżach wysokiej techniki'".

Tak sformułowane cele wymagają wyboru gałęzi przemysłu i usług, które należy ocenić
pod kątem możliwości i barier innowacyjności oraz współpracy z sektorem badawczo-rozwojo
wym. To pozwala ustalić mechanizmy transferu wiedzy z nauki do biznesu, opracować modele
współpracy, warianty finansowania innowacji (z dużym udziałem funduszy kapitału wysokiego
ryzyka), a także sposoby marketingu regionalnych produktów innowacyjnych. Jednocześnie
próbuje się doskonalić umiejętności i zwiększać kwalifikacje właścicieli małych i średnich
przedsiębiorstw oraz ich personelu. Wykorzystuje się do tego szkolenia oraz kształcenie usta
wiczne. Współczesna gospodarka wymaga od właścicieli, członków zarządu i pracowników
umiejętności zarządzania innowacjami i większego zasobu wiedzy niż wiedza specjalistyczna.
Przedsiębiorcy potrzebują także wiedzy ekonomicznej, wiedzy z zakresu zarządzania przedsię
biorstwami, a jednocześnie wiedzy metodologicznej, narzędzi do tworzenia nowych rozwiązań,
kontroli projektów innowacyjnych oraz wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Podczas realizacji działań edukacyjnych skuteczne, w warunkach niemieckich, okazało
się organizowanie szkoleń i kształcenia ustawicznego oraz ich prowadzenie przez jeden silny
podmiot. Zapewnia to szkolenia adekwatne do potrzeb przedsiębiorców, zorganizowane
zgodnie z interesami i wymaganiami małych i średnich przedsiębiorców. Pozwala to uniknąć
rozproszenia środków wsparcia i nieracjonalnego ich przeznaczania na działania edukacyjne
realizowane przez ośrodki szkoleniowe nic zawsze proponujące właściwą ofertę w stosunku
do zapotrzebowania przedsiębiorców.

---------
26 Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie jest wdrażanie programu rozwoju w gospodar-

czym regionie l larnburga w pierwszej dekadzie XXI w. Więcej na ten temat zob. Filho (2007).
27 W tym celu intensyfikuje się działalność orgamzacji wspierających innowacje w zakresie

technologii i organizacji w MŚP, promuje świadomość dotyczącą nowych technologii i sposobów ich
wykorzystania w sektorze małych i średnich firm w regionie, prowadzi stymulację rynkowych prac
~adawczo-rozwojowych w małych i średnich przcosiębiorsrwach, zachęca przedsiębiorców do w~9k
sz~go wykorzystania wiedzy technologicznej (zwłaszcza w zakresie nauk stosowanych) dostępnej na
tiniwcrsytetach i w jednostkach badawczych funkcjonujących w regionie.

~~ 



Niemiecki model wspierania powiązań przedsiębiorców z naukowcami potwierdza, że
właściwie ukierunkowane wsparcie działań innowacyjnych w skali makro i regionu prowadzi
do osiągania istotnych rezultatów w zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności podmio
tów gospodarczych regionu i całej gospodarki. Wykorzystanie w strategii rozwoju regionu
zwiększenia innowacyjności i kooperacji małych i średnich firm wymaga jednak tego, aby
lokalne uniwersytety i jednostki badawcze nie izolowały się od rynku i przygotowywały ofertę
technologiczną odpowiadającą potrzebom przedsiębiorców. Nie mogą prowadzić jedynie ba
dań podstawowych i pełnić funkcji dydaktycznej. Małe i średnie firmy pozbawione dostępu do
nowej wiedzy stosowanej mogą jej poszukiwać za granicą. Istnieje także prawdopodobień
stwo, że niektóre z nich wcale nie będą wprowadzały innowacji. Efektywność działań partner
skich zależy również od zdobywania przez uczestników sieci kooperacyjnych nowych umie
jętności i kwalifikacji, m.in. dotyczących zarządzania innowacjami i budowania powiązań
między naukowcami a przedsiębiorcami. Jest to szczególnie potrzebne właścicielom małych
i średnich przedsiębiorstw we wczesnych etapach rozwoju. Korzystne jest to także dla nau
kowców. Pozwala zwiększyć potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjny tych podmiotów.
Wspieranie takiej współpracy może być finansowane w ramach programów Unii Europejskiej
oraz przez regionalne lub lokalne agencje rozwoju. Kooperacja oddziałuje pozytywnie na po
jawianie się innych inicjatyw gospodarczych w regionie i sprzyja umocnieniu jego pozycji
konkurencyjnej, a także wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy (Filho 2007).
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3. Instytucjonalne, cywilizacyjne i prawne podstawy
współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami w Polsce

3.1. Systemy innowacyjne i determinanty ich efektywności

System innowacyjny to sieć instytucji sektora publicznego i prywatnego, których
działania i wzajemne zależności prowadzą do stworzenia, importu, modyfikacji i rozpo
wszechnienia nowych technologii (National innovation systerns 1997) 1

• System ten oznacza
układ sieciowo powiązanych różnorodnych podmiotów wpływających na procesy innowacji
oraz relacji (interakcji) między nimi. Od końca lat 90. ubiegłego wieku zarówno w krajach
wysokorozwiniętych, jak i w Polsce rozpatruje się go przede wszystkim w mezoskali, choć
początkowo innowacje w ujęciu sieciowym dotyczyły interakcji instytucji i organizacji na
poziomic kraju2

. Podkreśla się w tym wypadku (w jeszcze większym stopniu niż wcześniej)
rolę sieci społecznej i partnerstwa publiczno-prywatnego (kooperacji przedsiębiorstw, insty
tucji naukowych, instytucji samorządowych, rządowych oraz ośrodków wspierających trans
fer innowacji i przedsiębiorczości) w tworzeniu i dyfuzji innowacji". Twórcy regionalnych
systemów innowacyjnych w Polsce nawiązują do modelu potrójnej helisy I0n Ea t r [p l 3 K3l [x i 
Etzkowitza, który traktuje działalność innowacyjną jako proces współpracy trzech typów
instytucji - jednostek sektora nauki, przedsiębiorstw oraz organów władzy (Etzkowitz 1998;
Etzkowitz i Leydcsdorff2001 ).

We wszystkich krajach, także w Polsce, kluczowymi uczestnikami systemu innowacji
powinny być przedsiębiorstwa. Istotny jest też sposób, w jaki organizują one proces produk
cyjny i innowacyjny, a także podmioty tworzące kanały dostępu do zewnętrznych źródeł wie
dzy. System innowacyjny ma skomplikowaną strukturę, która obejmuje (Wojnicka 2006):

1. Instytucje tworzące wiedzę i innowacje:
a) przedsiębiorstwa;
b) instytucje pośredniczące w transferze technologii, wiedzochłonne usługi okołobiznesowe;
c) pub] iczną naukę i sferę badań, uczelnie wyższe i instytuty naukowe (państwo

we, prywatne);
d) władze publiczne wspierające prace badawczo-rozwojowe i działalność innowacyjną.

1 Istnieje wiele definicji systemów innowacji, które różnią się zakresem pojęcia i analizy
zjawiska; sformułowane zostały m.in. w pracach: Freemana (1987), National system of innovation ...
0992), National innovation systerns ... (1993), Patela i Pavitta (1994) i Metcalfe'a (1995).

2 Opisywała to koncepcja narodowego systemu innowacji (Freeman 1987, 1988), która została
rozwini9ta przez szkołę nordycką (Lundvall 1988, 2003; National system of innovation ... 1992). Pod
koniec 90. lat XX w. powstała koncepcja regionalnych systemów innowacji (Cooke_ i M~rgan 199~)-

3 Skłoniło to decydentów politycznych do prowadzenia regionalnych polityk mnowacyJny,ch
przez władze samorządowe. Polityki te są lepiej dostosowane do l~lrnlnyc? spe~yfic~nych warunkow
spo-łcczno~gospodarczych. Unia Europejska wspierała i nadal wspiera takie działania w r~mach pro
gramów zmierzających do stworzenia regionalnych strategii i~nowacji ~]~ _oraz budowam~ skutec~~
~Ych systemów transferu technologii innowacji w postaci regionalnych rmcjatyw na rzecz mnowacji
1 transferu technologii RlTTS (Regional innovation strategies ... 2002).



2. Kanały przepływu wiedzy - interakcje i zależności między instytucjami:
a) bezpośrednie powiązania innowacyjne - doty~~ą bezp~_średniej d~iałalności _ba

dawczo-rozwojowej lub współpracy w ramach konkretnej mnowacji; występują w postaci:
_ interakcji między przedsiębiorstwami - powiązania pionowe i poziome w celu

stworzenia nowej wiedzy (badania stosowane, rozwój eksperymentalny, wspólne patenty,
wspólne publikacje), interakcji przedsiębiorstw _i instytucji ~ośredni~zących w transfer_ze
technologii oraz wiedzochłonnych usług okołobiznesowych, interakcji wewnątrz przedsię
biorstw (między działami i etapami procesu innowacyjnego);

_ powiązań między firmami a publiczną sferą badawczo-rozwojową i instytucjami
ośredniczącymi- wspólne badania, patenty, publikacje, działalność ekspercka;

p b) pośrednie powiązania innowacyjne - mają zwiększać potencjał innowacyjny
przedsiębiorstw, mogą zastępować prowadzenie przez firmę prac badawczo-rozwojowych:

_ rynkowa dyfuzja technologii, tzn. nabywanie technologii ucieleśnionej w maszy
nach, nabywanie zewnętrznej wiedzy (know-how);

_ mobilność pracowników i transfer wiedzy ukrytej, niematerialnej, ucieleśnionej
w doświadczeniu i wiedzy pracowników;

- pozostałe interakcje z otoczeniem.
3. Otoczenie, na które składają się:
a) rynek, który określa popyt na innowacje;,
b) władze publiczne i ich polityka, tworzące ustawodawstwo dotyczące m.in.: ochro

ny własności intelektualnej, polityki proinnowacyjnej;
c) system kształcenia pracowników (system nauki i szkoleń);
d) infrastruktura innowacji - system finansowy, komunikacyjny, transportowy na da

nym terenie, stan rozwoju i dostęp do technologii informatyczno-komunikacyjnych.
4. Cechy systemu:
a) otwartość, która przejawia się w powiązaniach podmiotów systemu z ośrodkami

innowacji i wiedzy spoza danej sieci;
b) kulturę zachowań na poziomie firm (skłonność do kooperacji, zaufanie, postrzega

nie innowacji jako wyznacznika konkurencyjności);
c) nastawienie władz publicznych, społeczności lokalnych - cechy instytucji wynika

jące z trwania w danym środowisku, historycznie ukształtowana specyfika danego systemu;
d) pełność - obecność wszystkich elementów potrzebnych w systemie.
W naszym kraju, pomimo występowania wszystkich składników systemu, obserwuje

się nadal zbyt małą efektywność systemów innowacji. Uczestnicy procesów innowacyjnych
nie tworzą w Polsce komplementarnych podsystemów: produkcyjno-usługowego, naukowo
-badawczego, instytucjonalnego, fmansowego i społeczno-kulturowego (Szultka i in. 2004;
Gralak 2008).

Na polskich przedsiębiorców i reprezentantów sektora naukowo-badawczego wywie
ra coraz większą presję nowy typ gospodarki, przede wszystkim złożoność współczesnych
technologii i konieczność prowadzenia badań interdyscyplinarnych w celu stworzenia inno
wacji. Oznacza to, że interakcje pomiędzy uczestnikami systemu innowacyjnego powinny
być coraz bardziej otwarte, elastyczne i dynamiczne, a ich poszczególne elementy i cały sys
tem powinny podlegać stałemu procesowi uczenia się (Wojnicka 2006; Mamica 2007).
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Nowoczesne podejście do innowacji, oparte na modelu powiązań łańcuchowych,
podkreśla ich złożoność i skornp1ikowanie, a także niepewność wyników badawczo-rozwo
jowych. Jest to uwarunkowane specyfiką technologii, które wymagają od przedsiębiorców
posiadania wielu zasobów, kompetencji i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zło
żonych problemów. Zwiększający sic; stopień specjalizacji poszczególnych dyscyplin nauko
wych i badawczych, wysokie koszty procesów badawczo-rozwojowych oraz wysokie ryzyko
działań innowacyjnych powodują, że tylko nieliczne podmioty gospodarcze w Polsce mogą
prowadzić samodzielnie prace B+R i wprowadzać innowacje na rynek Największe trudności
mają małe i średnie firmy. Przedsiębiorstwa zamierzające być konkurencyjne na coraz trudniej
szym rynku powinny w większym, niż dotychczas, stopniu wykorzystywać innowacje proceso
we i organizacyjne oraz oferować innowacyjne produkty i usługi. Wymaga to poszukiwania
niezbędnych zasobów i kompetencji w otoczeniu przedsiębiorstw (w systemie innowacyjnym),
co będzie sprzyjać tworzeniu powiązań sieciowych w zakresie działań innowacyjnych, w związ
ku z czym procesy innowacyjne w regonie będą interaktywne. Zwiększy to prawdopodobień
stwo sukcesu rynkowego przedsięwzięć innowacyjnych, ponieważ (Łącka 2009):

- poprawia przepływ informacji i wiedzy,
- prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania rynku na innowacje,
- umożliwia wzrost zdolności innowacyjnych i przewagi konkurencyjnej,
- obniża koszty innowacji,
- skraca czas pomiędzy stworzeniem nowego rozwiązania a jego komercyjnym za-

stosowaniem,
- umożliwia obniżenie ryzyka i niepewności podejmowanych przedsięwzięć in

nowacyjnych.
Rolę pośrednika w tworzeniu sprawnych i efektywnych systemów innowacyjnych,

opartych na długofalowych i trwałych powiązaniach poszczególnych elementów, pełni pań
stwo. Jego zadaniem jest wspieranie zdolności absorpcyjnej i innowacyjnej przedsiębiorstw
(zwłaszcza MŚP) oraz ułatwienie im dostępu do zewnętrznych usług na rzecz innowacji.
Działania te powinny zachęcać przedsiębiorców i instytucje sektora B+R do podejmowania
przedsięwzięć innowacyjnych oraz do wchodzenia w sieci współpracy, a także eliminować
utrudnienia w takich powiązaniach.

Okoń-Horodyńska (2000, 2007) wskazuje trzy grupy czynników wpływających na
polski system innowacyjny, które determinują jego sprawne i efektywne funkcjonowanie.
Należą do nich: czynniki instytucjonalne, polityka państwa 1 aktywność innowacyjna. Wśród
uwarunkowań instytucjonalnych wymienia m.in. strukturę przemysłową i administracyjną
gospodarki, strukturę systemu edukacyjnego i jej dostosowanie do potrzeb kraju, ofertę in
stytucji finansowych i ich gotowość do ponoszenia ryzyka związanego z kredytowaniem
przedsięwzięć innowacyjnych, a także stan i potencjał sektora naukowo-badawczego i jego
zdolność do generowania oraz dyfuzji wiedzy i technologii, kulturę intelektualną i akade
micką oraz system wartości i działanie instytucji prawnych (dla skutecznej ochrony własnoś
ci intelektualnej).

Oceniając politykę innowacyjną w Polsce, wskazuje się na to, że oddziałuje ona
przede wszystkim bezpośrednio (np. bezpośrednie finansowanie prac badawczo-rozwojo
wych) i że w zbyt małym stopniu pośrednio wpływa na wzrost innowacyjności podmiotów
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s stemu poprzez stymulowanie współpracy przedsiębiorstw lub firm z instytucjami sektora
:U,uki. Istotne dla skuteczności systemu innowacyjnego jest także umiejscowienie kompeten
cji w zakresie polityki innowacyjnej - na poziomie centralnym czy regionalnym. W naszym
kraju zbyt długo decyzje dotyczące polityki innowacyjnej zapadały na poziomie centralnym,
a obecnie władze regionalne nie zawsze potrafią wykorzystać swoje kompetencje do kształ-

towania innowacyjności w regionie.
Ostatnia grupa czynników, określających aktywność innowacyjną w Polsce, uwzględ-

nia bardzo różne uwarunkowania związane z popytem i podażą innowacji, do których należą
rn.in.: lokalny popyt na nowe rozwiązania, ceny wyrobów i elastyczność cenowa popytu,
prywatna i publiczna aktywność w podejmowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, poziom
konkurencji pomiędzy firmami, kultura zarządzających, zdolności do uczenia się kadry
przedsiębiorstw i innych uczestników systemu oraz systemu jako całości, umiejętność zdo
bywania, przetwarzania i wykorzystywania informacji przez podmioty gospodarcze, interak
cje pomiędzy działami firmy, efektywność szkoleń, a także płynny przepływ wiedzy i infor
macji pomiędzy różnymi instytucjami sieci innowacji.

Przedstawione determinanty efektywności sieci innowacyjnych wskazują potencjalne
i rzeczywiste trudności państwa w budowaniu krajowego i regionalnych systemów innowa
cji. w Polsce dotychczas nie opracowano właściwych metod oddziaływania na uczestników
procesów innowacyjnych, zachęcających do podejmowania na większą skalę współpracy
w ramach systemów innowacyjnych. Powoduje to sytuację, w której rozbudowuje się sferę
instytucji wspierania innowacji i transferu technologii, a w zbyt małym stopniu zwiększa
popyt przedsiębiorstw na nowe rozwiązania. Zauważa się również słabość oddziaływania
państwa na stronę podażową systemu innowacji. Podaż innowacji, oferowanych przez jed
nostki sektora naukowo-badawczego (głównie publiczne), jest niewielka, a ich oferta często
nie odpowiada potrzebom gospodarki

4
.

Bardzo istotnym elementem sprawnych systemów innowacji są właściwe mechani-
zmy finansowania badań naukowych i innowacji z różnych źródeł. W Polsce zauważa się
występowanie luki w dostępie do kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne, co wynika m. in.
z nieefektywności rynku finansowania innowacji. Rezultatem tego jest bardzo mały udział
środków sektora prywatnego w wydatkach na prace B+R i innowacje. Większość nakładów
wewnętrznych na te cele pochodzi z sektora publicznego, jednak efekty ich wykorzystania są
niezadowalające. Potwierdzają to: struktura nakładów bieżących na działalność badawczo
-rozwojową (dominacja badań podstawowych i zbyt mały udział prac rozwojowych), liczba
krajowych patentów, udział przedsiębiorstw wprowadzających nowe lub zmodernizowane
wyroby do sprzedaży oraz udział eksportu produktów K[EKLt 3· K w eksporcie ogółem'.

• 4 Wię~s~~ść eksp~rtów o~~nia bardz~ nisko innowacyjność polskiej gospodarki i przedsię-
biorstw. Stopień 1 zakres mterakCJ\ poszczegolnych elementów systemów innowacji, w tym sektora
na~i ~ przemysłem (go_spodarką), _J~st bardzo mały. Poniżej 10% firm nawiązuje współpracę z insty
tucJa~ ~e~tora B+R, a Jeszcze rnn1eJ~zy odsetek przedsiębiorstw wykorzystuje ofertę technologiczną
uczel,m .1 Je~nostek ~ad~wc~o-rozw?Jowyc~. w_ porównan_iu z liderami innowacji, np. z Finlandią,
w której 701/o przed~1ęb1?r~ow współpracuje z Jednostkami sektora B+R, sytuacja Polski jest bardzo
zła. Za ~ezad~walaJ~cą 1 meskuteczną uz~aje się stoso_waną politykę innowacyjną.

Potwierdzają to ~aporty z badan: Innowacyjność w budowaniu... (2007); Innowacyjność
2008 ... (2008) oraz badania GUS (Nauka i Technika ... 2009).
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Analizując funkcjonowanie systemów innowacji w polskich regionach, można stwier
dzić, że w żadnym z nich nic działają one sprawnie. Jednak są takie województwa, w których
efektywność lokalnych sieci innowacji jest wyższa niż w pozostałych regionach.

3.2. Polityka innowacyjna Polski i jej zmiany

Polityka innowacyjna jest jednym z podsystemów polityki ekonomicznej; obejmuje
zbiór programów rządowych, narzędzi, mechanizmów i miar mających na celu oddziaływanie
państwa pośrednio lub bezpośrednio na poziom innowacyjności poszczególnych podmiotów,
sektorów oraz na kształtowanie innowacyjnej struktury gospodarki (Okoń-Horodyńska 2007).
Można ją także uznać za,,[ ... ] odnoszącą się do elementów polityki naukowej, technologicz
nej i przemysłowej, która w wyraźny sposób promuje rozwój, rozprzestrzenienie się i efek
tywne wykorzystywanie nowych produktów, usług i procesów na rynkach lub wewnątrz pry
watnych i publicznych instytucji" (Lundvall i Borras, cyt. za: Mamica 2007, s. 22).

Polityka innowacyjna według Mamicy (2007) oznacza działalność władz publicz
nych i innych podmiotów (szkół wyższych, jednostek badawczych i badawczo-rozwojo
wych), która polega na tworzeniu, za pomocą określonych metod i narzędzi, warunków dłu
gookresowego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez tworzenie i transfer in
nowacji. Towarzyszą temu działania regulacyjne i koordynacyjne w nauce, edukacji oraz
w badaniach i rozwoju. Jak wskazuje Okoń-Horodyńska (2007), polityka stanowi strate
giczną i ponadscktorową część polityki strukturalnej, której nadrzędnym celem jest stworze
nie sprawnego krajowego i regionalnego systemu innowacji spójnego z mechanizmem ryn
kowym. Prowadzenie polityki innowacyjnej państwa wymaga stosowania określonego ze
stawu instrumentów. Do najczęściej stosowanych należą instrumenty:

- prawne - odpowiednie ustawodawstwo, np. w odniesieniu do podatków (ulg podat
kowych), ulg inwestycyjnych związanych z prowadzeniem działalności B+R, ochrony wła
sności intelektualnej, dostępu do informacji po relatywnie niskich cenach (działania antymo
nopolowe), a także regulacje umożliwiające pracę naukowców z różnych ośrodków w inter
dyscyplinarnych zespołach;

- finansowe - granty, dotacje, stypendia indywidualne, pożyczki, kredyty, gwarancje,
poręczenia;

- instytucjonalne - organizowanie lub wspieranie instytucji świadczących usługi
szkoleniowe, doradcze, informacyjne (a także gromadzących zasoby wiedzy, np. bibliotek
tradycyjnych i wirtualnych), dotyczące transferu technologii i komercjalizacji wyników ba
dań naukowych;

- infrastrukturalne - parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra in-
nowacji, sieć pomocy technicznej dla MŚP;

- strukturalne - kształcenie na różnych poziomach, finansowanie badań podstawo
wych, finansowanie wybranych programów badawczych;

-handlowe - umowy handlowe, cła, subsydia eksportowe, kontyngenty.
Polska polityka innowacyjna odbiega zarówno od definicji, jak i od potrzeb (Okoń

-Horodyńska 2004; Hardt 2006; Innowacyjność 2006 ... 2006; Jasiński 2006). Podkreśla się,
że ma ona nadal raczej charakter krótkookresowy, co oznacza, że odpowiada bieżącym pro
blemom (Okoń-I Iorodyńska 2007). Pomimo kilkunastoletnich działań, podejmowanych w ce-
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lu zbudowania narodowego i regionalnych systemów innowacji, stworzenie długofalowej
i skutecznej w Polsce polityki innowacyjnej wymaga nadal wielu działań, które umożliwią
wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Wśród licznych postulatów znajdują się także po
stulaty wskazujące na potrzebę aktywnej działalności badawczej i przedsiębiorczości akade
mickiej, wspierania rozwoju i modyfikacji infrastruktury badawczej, transferu wiedzy i inno
wacji, co ma na celu zacieśnienie więzi między nauką a gospodarką. W szczególności należy
(Okoń-Horodyńska 2007; Moszkowicz 2008; Strategia rozwoju nauki ... 2008):

_ powiązać tempo wzrostu nakładów na prace badawczo-rozwojowe z tempem wzro
stu gospodarczego na zasadzie przyczynowo-skutkowej i potraktować wzrost innowacyjnoś
ci jako warunek niezbędny konkurencyjności i wzrostu gospodarczego kraju;

- ustalić jeden niezależny ośrodek koordynujący politykę innowacyjną - obecnie ist
nieje kilka ośrodków (Kancelaria Premiera RP, MNiSW, MRR), w związku z czym pojawia
ją się trudności w ocenie rezultatów, przy rozproszeniu środków finansowego wsparcia;

- prowadzić selekcję zadań przewidzianych do wykonania (ze względu na ogranicze
nie środków finansowych) na podstawie metody\o r 3s [E~ t na poziomie kraju i regionów;

- przyjąć za priorytet rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), któ
re umożliwiają zwiększenie dostępu do informacji i zakumulowanej krajowej oraz światowej
wiedzy oraz wywołują efekty mnożnika-akceleratora w procesie wzrostu gospodarczego;

- upowszechnić nowy system edukacji, który pozwoli wykształcić innowacyjne społe
czeństwo - wymaga to intensywnego wprowadzania nowych programów edukacji i szkoleń,
prowadzenia systemu kształcenia ustawicznego, szkoleń menedżerskich w zakresie innowacji
i polityki innowacyjnej, wspomagania procesu dydaktycznego nowymi technikami (multime
dia, Internet, studia przypadków, opracowywanie własnych projektów, praca w sieci);

- stworzyć sieć podmiotów systemu innowacyjnego i dążyć do jej efektywnego funk
cjonowania - interakcje uczestników sieci umożliwią procesy innowacyjne w warunkach glo
balnej konkurencji;

- skierować politykę innowacyjną na poziom mezoekonomiczny- w regionach obserwuje
się najliczniejsze i najbardziej efektywne sieci innowacji; w skali makroekonomicznej powinny
być określane narodowe priorytety, warunki ich realizacji oraz koordynacja;

- wyzwalać przedsiębiorczość innowacyjną poprzez rozwiązania fiskalne i monetar
ne, o charakterze ogólnym i wyselekcjonowanym, w różnych sektorach gospodarki;

- wybierać do wsparcia ze strony państwa na drodze konkursów priorytetowe dla
kraju lub regionu przedsięwzięcia innowacyjne; kryterium dopuszczające do finansowania
nie może mieć charakteru jedynie rynkowego (innowacje mają dwa wymiary korzyści - pry
watny i publiczny);

- realizować programy rozwoju innowacji technologicznych w postaci konsorcjów
kumulujących zasoby uczestników procesów innowacyjnych (często mogą mieć one charak
ter międzynarodowy); konsorcja te powinny być odpowiedzialne za wyniki i oceniane na
zasadach rachunku ekonomicznego;

- stworzyć mechanizmy skutecznego zabezpieczania praw ochrony własności inte
lektualnej (w tym przemysłowej) i przygotować niezbędne formy regulacji i kontroli;
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- przygotować infrastrukturę instytucjonalną na poziomie narodowym i regionalnym
- system oparty na zasadach zaufania, lojalności, uczciwości, etyki, subsydiarności, pomocy
i związkach partnerstwa publiczno-prywatnego;

- weryfikować skuteczność istniejących mechanizmów partycypacji w programowa
niu rozwoju regionalnego, w tym w budowaniu strategii innowacji i pracy w sieci;

- stale wzmacniać umiejętności konsekwentnego nawiązywania dialogu z instytu
cjami decyzyjnymi Unii Europejskiej, dotyczącego np. polityki regionalnej i spójności, nau
ki, badań i rozwoju, telekomunikacji.

Do podobnych wniosków doprowadziła analiza polskiej polityki innowacyjnej wyko
nana przez ekspertów OECD na zlecenie polskiego rządu. Potwierdziła ona potrzebę prze
prowadzenia zmian w stosowanych dotychczas zasadach polityki państwa w zakresie inno
wacji oraz nauki i techniki. Pozwoliła na sformułowanie sugestii i zaleceń dotyczących
umocnienia tej polityki, której wdrożenie umożliwi zwiększenie efektywności systemów
innowacyjnych, a w dłuższej perspektywie pozwoli Polsce zwiększyć innowacyjność".

Struktura polskich systemów innowacyjnych obejmuje obecnie większość przedstawio
nych wyżej elementów (zob. rozdz. 3.1.). Pojawiające się propozycje rządu i wprowadzane roz
wiązania, dotyczące instrumentów pobudzania innowacyjności, sugerują, że kierunek zmian
w polityce innowacyjnej jest właściwy. Usprawnienie funkcjonowania systemów innowacyj
nych w Polsce wymaga jednak odpowiedniego powiązania wszystkich elementów i usunięcia
istniejących barier. W środowisku naukowym postuluje się także prowadzenie długofalowej
strategii rozwoju nauki i budowania gospodarki opartej na wiedzy, niezależnej od koniunktury
politycznej i partyjnej (Sławek 2003). Ten sposób postępowania zapewnił sukces transformacji
fińskiej gospodarki i jej wysoką pozycję wśród liderów innowacyjności (Knapińska 2009).

Można się jednak obawiać, że - pomimo świadomości potrzeby zmian i przygotowa
nych postulatów dla długookresowej polityki innowacyjnej - nadal w najbliższych latach nie
będzie możliwe wdrożenie ww. zaleceń. Czynnikiem utrudniającym wprowadzenie propono
wanych zmian jest pogorszenie koniunktury gospodarczej, pogłębienie deficytu budżetowego
i nierozwiązane problemy finansów publicznych. W tej sytuacji nie można się spodziewać, że
zastosowane będą w pełni postulowane finansowe i fiskalne zachęty do zwiększania inwestycji
w działalność badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców, a także że znacznie zwiększane będą
wydatki na naukę i sektor B+R ze źródeł publicznych i prywatnych lub wzmacniane kadry
zaangażowane w działalność naukowo-techniczną. Niepewność sytuacji gospodarczej i trud
ności w utrzymaniu się na rynku istniejących podmiotów nie zachęcają do podejmowania
przedsięwzięć gospodarczych (w tym dotyczących przedsiębiorczości akademickiej) i pono
szenia ryzyka związanego z realizacją projektów innowacyjnych. Trudności w pozyskiwaniu
kapitału zewnętrznego na innowacje także nie sprzyjają zwiększeniu przedsiębiorczości i in
nowacyjności w polskiej gospodarce.

Zwiększenie koniunktury gospodarczej to za mało, aby Polska była gotowa do zasto
sowania wszystkich zaleceń i postulatów polityki innowacyjnej. Niezbędne są przede
wszystkim długofalowe systemowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności go
spodarczej w naszym kraju i sprzyjające wyzwalaniu ludzkiej energii i przedsiębiorczości.

6 Raport ekspertów OECD zawiera opracowanie: Przegląd polityk na rzecz innowacyjnoś
ci ... (2007).
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Należy zająć się problemami, które ciągle są nierozwiązane (Jak najmniej ... 2008; Gospo-
darka: jaka jest. .. 2009): , .

_ przeprowadzić konsekwentną reformę finansow publicznych wraz z wprowadze-
niem jawności i przejrzystości tych finansów;

_ zmienić kierunki rozwoju na przyszłościowe, zapewniające konkurencyjność go
spodarce XXI w. (wykorzystujące wiedzę i innowacje);

_ przełamać branżowe i regionalne partykularyzmy,
_ rozwijać i modernizować infrastrukturę (drogową, kolejową, telekomunikacyjną

i informatyczną) oraz zwiększyć jej dostępność;
_ zmniejszyć obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców (według Komisji Europej

skiej ich ograniczenie w polskiej gospodarce o 25% mogłoby przyczynić się do wzrostu
PKB nawet o 1,9%);

_ przyśpieszyć usuwanie barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce (dotychczasowe
działania były i nadal są wybiórcze oraz incydentalne).

Wprowadzenie tych zmian będzie nowym impulsem wzrostu i rozwoju gospodarcze
go, opartego na wiedzy i innowacjach. Dopiero wówczas zalecane działania w ramach two
rzonej długofalowej polityki innowacyjnej poz.wolą na zwiększenie innowacyjności polskiej
gospodarki poprzez zaktywizowanie wszystkich podmiotów innowacyjnych tworzących
skomplikowaną strukturę systemów innowacyjnych - na poziomie kraju i regionów. Wpłyną
także na skuteczność i efektywność dotychczas stosowanych mechanizmów i narzędzi.

3.3. Polska wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i założeń
strategii lizbońskiej

Za najbardziej rozwinięte pod względem stopnia zaawansowania gospodarki opartej na
wiedzy uznaje się od lat kraje skandynawskie, co potwierdzają zajmowane przez nie najwyż
sze miejsca w kolejnych rankingach „New knowledge economy index (KEI) rankings" (2008).
Biorąc pod uwagę kraje należące do UE, można zauważyć, że Unia jako całość (UE-27)
i większość jej członków nie osiąga takiego poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
jak kraje skandynawskie i USA. Stany Zjednoczone zajmują 9-10 miejsce w rankingu. Za
późnienie w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w krajach unijnych w odniesieniu do
USA obserwuje się już od dłuższego czasu, choć się nieco zmniejsza. To zdecydowało
0 podjęciu przez kraje członkowskie Unii Europejskiej działań zmierzających do osiągnięcia
strategicznego celu - stworzenia z UE w ciągu dekady (do 2010 r.) najbardziej konkurencyj
nej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy na świecie. W wyniku realizacji tych działań
w krajach członkowskich gospodarka UE powinna osiągnąć zrównoważony rozwój, stwo
rzyć większą liczbę nowych miejsc pracy oraz charakteryzować się większą spójnością
społeczną.

Cele zmiany gospodarki UE zawarto w opracowanej i przyjętej w 2000 r. strategii liz
bońskiej. Stanowi ona kompleksowy długookresowy program społeczno-gospodarczy, wyty
czający kierunki rozwoju w dziedzinach mających decydujące znaczenie w gospodarce świa
towej i globalizacji. W programie tym przedstawiono model dochodzenia do gospodarki
opartej na wiedzy w państwach członkowskich Unii (Daszkiewicz 2008; Wasiak 2009).
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Podstawą realizacji strategii miała być innowacyjność, wynikająca z szeroko zakro
jonych badań naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy. Do najważniej
szych zmian zaliczono potrzebę:

- zwiększenia wydatków na badania i rozwój do 3% unijnego PKB w 2010 r.;
- stworzenia właściwej struktury nakładów na badania i rozwój - 2/3 środków na ten

cel powinno pochodzić z sektora prywatnego;
- prowadzenia prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach interdyscypli

narnych sieci innowacyjnych (krajowych i międzynarodowych);
- stworzenia sprawnych kanałów i mechanizmów dystrybucji wiedzy i informacji (in

frastruktura informacyjna i otoczenie instytucjonalno-prawne);
- prowadzenia edukacji i szkoleń oraz kształcenia ustawicznego, co pozwoli stworzyć

społeczeństwo wiedzy, zwiększyć jakość zasobów ludzkich i zapobiec powstawaniu lub po
głębianiu się luki edukacyjnej (Piech 2002).

W czerwcu 2003 r. Komisja Europejska w dokumencie pt. ,,Investing in research: an
action plan for Europe" (2003) podała sposób dojścia do poziomu nakładów na badania
i rozwój w wysokości 3% PKB. Wymagało to stworzenia narodowych strategii wzrostu na
kładów na prace B+R, a także wprowadzenia metod i narzędzi polityki gospodarczej wspie
rających rozwój potencjału badawczo-rozwojowego, realizację polityki innowacyjnej i poli
tyki budowania społeczeństwa informacyjnego. Działania te powinny uwzględniać krajowe
(spójne z politykami UE) priorytety polityki naukowej, naukowo-technicznej i regionalnej.

Pierwotnie założone cele strategii okazały się nierealne, dlatego w 2005 r. konieczne
stało się zrewidowanie jej założeń i zrezygnowanie z wielu niemożliwych do zrealizowania
celów. Wśród nielicznych pozostałych celów znowelizowanej strategii lizbońskiej znalazło
się znaczne zwiększenie wydatków na badania i rozwój aż do osiągnięcia ich wysokości na
poziomie 3% unijnego PKB w 2010 r. Dodatkowym celem było uzyskanie takiej dywersyfi
kacji tych nakładów, aby 2/3 środków na prace B+R finansowali przedsiębiorcy, a pozostałą
ich część stanowiły środki publiczne (Working together for growth and jobs ... 2005). Zamie
rzone cele nie zostały jednak osiągnięte do 2010 r. Należy zakładać, że realizacja założeń
strategii lizbońskiej będzie trwała dłużej. Przedstawiciele Komitetu Regionów Unii Europej
skiej w listopadzie 2008 r. wyjaśnili, że nie stwierdzono w krajach członkowskich UE od
powiedniego zaangażowania podmiotów instytucjonalnych, mających pokierować realizacją
strategii. Skutkiem tego są nie zawsze pozytywne procesy wykorzystywania zasobów pro
dukcyjnych, finansowych, ludzkich i społecznych, służących osiągnięciu celów dotyczących
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (Opinia perspektywiczna... 2009). Wskazywano na
potrzebę kontynuowania działań i zamierzeń strategii lizbońskiej po 2010 roku (w latach
2009-2014)7.

Kluczowymi filarami wzrostu i postępu cywilizacyjnego gospodarki opartej na wie
dzy są nauka, edukacja i społeczeństwo informacyjne. Powinny się one rozwijać równo-

7 Niezbędne jest jednak rozpoczęcie dyskusji na temat: priorytetów tego programu, ustalenia
liczby celów do osiągnięcia w nowych warunkach gospodarczych, najbardziej skutecznych procedur,
działań i sposobów realizacji ustalonych celów, kosztów strategii i optymalnego wykorzystania zaso
bów naturalnych i gospodarczych, przy uwzględnieniu ochrony środowiska i klimatu, a także konku
rencyjności i spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

65



miernie i dynamicznie, zapewniając dopływ wykwalifikowanych pracowników oraz nowo
czesnych rozwiązań technologicznych, a także rosnący popyt na wiedzę i innowacje.

Przedstawione filary gospodarki opartej na wiedzy wskazują na istotne znaczenie
w tych procesach instytucji sektora badawczo-rozwojowego, nauki i edukacji. Ta sfera gospo
darki, silnie powiązana z pozostałymi elementami systemu gospodarczego poprzez wielo
stronne i wielokierunkowe interakcje, stanowi nośnik gospodarki napędzanej wiedzą (The
knowledge-based... 1996). Do pozostałych elementów takiej gospodarki należą:

_ przemysł wysokiej techniki, zwłaszcza przemysł komputerowy, elektroniczny, far
maceutyczny, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu lotniczego i kosmicznego, branże: paliw
nuklearnych, energii odnawialnej, biotechnologii, nanotechnologii;

_ część usług biznesowych związanych z gospodarką napędzaną wiedzą;
- usługi społeczeństwa informacyjnego.
Budowa nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki wymaga intensywnego rozwoju jej

nośników. Szczególnie istotne jest to w krajach postsocjalistycznych, które znajdują się na
początku drogi zmierzającej do stworzenia społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy
i które charakteryzują się niewielkim stopniem rozwoju wymienionych dziedzin. Do takich
krajów należy także Polska. Sektory: edukacji; B+R, przemysłu K[EKLt 3· Kn usług społeczeń
stwa informacyjnego i usług biznesowych związanych z gospodarką napędzaną wiedzą są sła
bo rozwinięte. Minimalny poziom rozwoju tych dziedzin wynosi 10%, a mierzony jest głów
nie za pomocą wskaźnika procentowego udziału zatrudnienia w sektorach będących nośnikami
gospodarki opartej na wiedzy. W krajach uznawanych za liderów gospodarki opartej na wie
dzy udział ten wynosi powyżej 15%, a w Polsce- niecałe 5%.

Zapóźnienie Polski pod tym względem w odniesieniu do krajów zaawansowanych
w tworzeniu nowej gospodarki wynika z faktu, że polski system gospodarczy przed II wojną
światową i krótko po niej był oparty na rolnictwie, a od połowy XX w. na przemyśle cięż
kim. Jego transformacja została ukierunkowana na stworzenie systemu rynkowego (począt
kowo w radykalnym wydaniu), bez przyjęcia strategicznych celów, zapewniających konku
rencyjność gospodarki w długim okresie. Doprowadziło to do ukształtowania się gospodarki
ze znacznym społecznym rozwarstwieniem, z niewielką grupą ludzi zatrudnionych w nowo
czesnych sektorach i osiągających wysokie dochody. Większość społeczeństwa pracuje w sek
torach tradycyjnych i otrzymuje relatywnie niskie wynagrodzenie. W ciągu 20 lat transfor
macji polaryzacja i rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne społeczeństwa się pogłębiły.
Skutkiem tego może być również podział ludności na dwie grupy - jedną, która rozumie
i wykorzystuje techniki informacyjne w pracy i życiu oraz drugą - wykluczoną, niedysponu
jącą umiejętnościami i zasobami niezbędnymi w nowej gospodarce, niepracującą lub zara
biającą bardzo mało (Proponowane kierunki ... 2004). Grupa ta nie uczestniczy w procesie
kształcenia ustawicznego, nie zwiększa swych kwalifikacji i umiejętności. Ograniczone
środki materialne utrudniają jej dostęp do wiedzy i narzędzi jej użytkowania - technologii
informacyjno--komunikacyjnych.

O poziomie zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy może świadczyć
wielkość wskaźnika Knowledge Economy Index opracowanego przez Instytut Banku świa
towego. Tworzy się go na podstawie wskaźników cząstkowych, odnoszących się do czterech
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filarów determinujących gospodarkę postindustrialną (Knowledge Assessment Methodology
2008; Wasiak 2009):

1) do systemu bodźców ekonomicznych - mierzonego za pomocą wskaźników, jaki
mi są bariery celne i pozacclne, jakość regulacji i reguły prawa;

2) do efektywnego systemu innowacji - mierzonego za pomocą wskaźników cząstko
wych, do których należy zaliczyć: liczbę naukowców w sektorze B+R, liczbę zgłoszeń paten
towych przyznawanych przez Biuro Patentowe USA (USPTO) na milion mieszkańców, liczbę
artykułów naukowych w czasopismach naukowych i technicznych na milion obywateli;

3) do edukacji i zasobów ludzkich - mierzonych za pomocą takich wskaźników, jak:
stopa alfabetyzacji dorosłych, udział osób ze średnim wykształceniem do liczby osób w wie
ku uczniów szkół średnich, udział osób z wykształceniem wyższym do liczby osób w wieku
studentów szkół wyższych;

4) do infrastruktury informatycznej - mierzonej za pomocą wskaźników cząstko
wych, do których można zaliczyć: liczbę telefonów na 1 OOO osób, liczbę komputerów na
1 OOO osób, liczbę użytkowników Internetu na 1 O OOO osób.

W rankingu Knowledge Economy Index (KEI) w 2009 r. Polska zajęła 37 miejsce na
146 badanych krajów; niżej podano wskaźniki dotyczące poszczególnych filarów (KEI and
KI Index ... 2009):

1) system bodźców gospodarczych - miejsce 3 7,
2) system innowacji- miejsce 38,
3) edukacja i wykwalifikowana kadra - miejsce 29,
4) infrastruktura informatyczna - miejsce 42.
Wskaźniki cząstkowe i KEI dla Polski wskazują na znaczne zapóźnienie technolo

giczne i cywilizacyjne naszego kraju w stosunku do liderów gospodarki opartej na wiedzy
i innowacyjności w Europie, a nawet w stosunku do niektórych państw postsocjalistycznych
Europy Środkowo-Wschodniej, np. Estonii (21 miejsce w rankingu), Słowenii (25 miejsce),
Węgier (27 miejsce), Czech (28 miejsce), Litwy (31 miejsce), Łotwy (32 miejsce) i Słowacji
(36 miejsce). W związku z tym nie jest możliwe stworzenie gospodarki opartej na wiedzy
w Polsce w najbliższych latach. Do takiego wniosku prowadzi także analiza wybranych
wskaźników innowacyjności dla Polski, całej Unii Europejskiej i trzech krajów uznawanych
za liderów innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, które podano w tab. 1.

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Polsce przebiega wolniej niż w innych
krajach unijnych, co potwierdzają dane zamieszczone w tab. 2. Dane z obu tabel ujawniają
stopień zapóźnienia technologicznego i cywilizacyjnego naszego kraju w stosunku do śred
niej unijnej i państw wiodących w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wie
dzy. Największy dystans Polski w przypadku średnich wskaźników dla UE-27 dotyczy da
nych związanych z innowacyjnością. Jedynie takie wskaźniki, jak: liczba absolwentów kie
runków ścisłych i technicznych S&E oraz kierunków społecznych i humanistycznych SSH
na 1 OOO mieszkańców w wieku 20-29 lat oraz udział procentowy osób w wieku 20-24 lata,
które ukończyły co najmniej szkołę średnią, osiągają w naszym kraju wartości przewyższające
średnią unijną i odpowiednie wartości w grupie liderów innowacji. Także pod względem
wskaźników społeczeństwa informacyjnego nic możemy się porównywać z krajami wiodący-

67



mi w rankingach krajów o gospodarce napędzanej wiedzą. Pozostałe wskaźniki w tab. 2 dla

Polski są niższe. Na tle średniej unijnej nie wyp adamy tak źle, jak w przypadku wskaźników

innowacyjności, ale dystans jest wyraźny. Wynika on z ograniczeń w dostępie do infrastruktu
ry niezbędnej do wykorzystywania technologii informatycznych w pracy i w domu.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki oceny innowacyjności w 2007 r.

Liderzy innowacyjności
Wskaźniki innowacyjności Polska UE-27 i gospodarki opartej na wiedzy

Finlandia Niemcy Szwecja

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R 0,60 1,85 3,70 2,63 3,75[% PKB]
Nakłady publiczne na działalność B+R 0,41 0,64 0,94 0,79 0,97[%PKB] 
Nakłady przedsiębiorstw na działalność B+R 0,19 1,19 2,76 1,84 2,78[% PKB]
Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony 3,40 114,9 247,3 290,9 269,6do EPO na milion mieszkańców
Liczba wynalazków zgłoszonych do 0,60 52,2 133,2 129,8 113,9USPTO na milion mieszkańców
Udział wyrobów wysokiej techniki w eks- 4,20 16,67 18,1 13,6 12,8porcie ogółem [%]
Liczba absolwentów S&E i SSH 56,5 40,5 41,1 27,8 28,00na 1 OOO mieszkańców w wieku 20-29 lat
Liczba osób ze stopniem doktora w S&E
i SSH na 1 OOO mieszkańców w wieku 0,86 1,03 2,30 1,55 2,25
25 34 lata
Udział osób z wykształceniem wyższym 19,6 23,5 36,6 25,4 32,0w wieku 25-64 lata [%]
Udział osób w kształceniu ustawicznym

4,70 9,5 23,1 7,9 32,4w wieku 25-64 lata [%1
Udział osób w wieku 20--24 lata, które

91,3 78,1 86,2 74,1 87,9ukończyły co najmniej szkołę średnią [%]
EPO - Europejski Urząd Patentowy, USPTO - Amerykański Urząd Patentowy, S&E - kierunki ścisłe
i techniczne, SSH - kierunki społeczne i humanistyczne.
Źródło: European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 ... (2010); European Innovation Scoreboard 2007 ...
(2008).

Zaprezentowane dane wskazują na konieczność ciągłego inwestowania w badania
i rozwój, zasoby ludzkie i działalność szkoleniową. Niezbędne są także dalsze zmiany
w systemie edukacji połączone z analizą potrzeb rynku pracy i gospodarki. Należy kontynu
ować rozbudowę i zwiększanie dostępu do infrastruktury teleinformatycznej. Stałym priory
tetem powinno być intensywne organizowanie i umacnianie interakcji pomiędzy sektorem
nauki, instytucjami wsparcia transferu wiedzy i innowacji a przedsiębiorstwami w systemach
innowacji (regionalnych i krajowym). Dotychczasowe działania zmierzające do niwelowania
dystansu Polski, w stosunku do krajów uznawanych za innowacyjne, są niezadowalające -
przeobrażenia dziedzin istotnych dla gospodarki opartej na wiedzy następują za wolno
(Daszkiewicz 2008).
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Tabela r1 Wybrane wskaźniki społeczeństwa informacyjnego[%] w r))" r.

Liderzy innowacyjności
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego Polska Te-r" i gospodarki opartej na wiedzy

Finlandia Niemcy Szwecja
Szerokopasmowy dostęp do Internetu ~+ 77 ZO A) A" 
Pracownicy wykorzystujący w pracy kompu- r; +A ;r ,A ~r tery z dostępem do Internetu
Przedsiębiorstwa składające zamówienia rr +Z ~~ ;) 72przez Internet w krajach europejskich
Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia

Z O, O+ r~ r; przez Internet
Gospodarstwa domowe wyposażone w kom- ~, ;, ", "~ A+ puterv osobiste
Osoby regularnie korzystające z komputerów ,; ~A "; 72 A, 
Gospodarstwa domowe z szerokopasmowym +) ,r ;+ ~) ;" dostępem do Internetu
Osoby regularnie korzystające z Internetu +Z ~O "~ ;, "~ 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce .... 0r))A.1 

3.4. Stan sektora B+R w Polsce
3.4.1. Organizacja i sytuacja sektora nauki w Polsce

W Polsce sektor nauki obejmuje trzy podsektory: szkół wyższych, jednostek badaw
czo-rozwojowych' i Polską Akademię Nauk (PAN). Największym z nich jest sektor szkół
wyższych, co odzwierciedla się zarówno w wielkości zatrudnienia, jak i wielkości nakładów
przeznaczanych na jego funkcjonowanie (w tym na działalność B+R) ze środków budżeto
wych. Każdy z podsektorów cechują inne priorytety. Zadaniem głównym szkół wyższych
jest prowadzenie działalności edukacyjnej; działalność badawczo-rozwojowa stanowi jej
uzupełnienie. Placówki PAN zajmują się badaniami podstawowymi, natomiast jednostki
badawczo-rozwojowe koncentrują się na badaniach stosowanych i prowadzeniu prac rozwo
jowych (Daszkiewicz 2008). Działalność badawczą na potrzeby przemysłu prowadzą także
działy badawczo-rozwojowe dużych przedsiębiorstw oraz centra badawczo-rozwojowe
podmiotów zagranicznych, zlokalizowane w Polsce.

Taka struktura sektora nauki oznacza, że działalnością badawczo-rozwojową, czyli
prowadzeniem w sposób ciągły badań naukowych (podstawowych i stosowanych) lub prac
rozwojowych oraz transferem wiedzy, zajmują się w Polsce (Ustawa z dnia 8 października ...
2007; Czerniejewski i in. 2009):

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
- placówki naukowe PAN,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

8 Na mocy Ustawy z dnia +) kwietnia r)O dr1 o instytutach badawczych jednostki badawczo
-rozwojowe przekształcono w instytuty badawcze.
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_ jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej,

_ inne jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę w Rzecz

pospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorstwa uznawane za centra badawcz_o-rozwojowe.
Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce w 2007 r. tworzyło 1144 Jednostek prowadzą

cych działalność B+R (w latach 1995-2007 liczba jednostek sektora wzrosła o 55%), w tym
75 placówek naukowych PAN (59 instytutów naukowych i 16 samodzielnych zakładów nau
kowych), 162 jednostki badawczo-rozwojowe, 127 instytutów naukowo-badawczych, 670 jed
nostek rozwojowych (przedsiębiorstw przemysłowych posiadających własne zaplecze badaw
czo-rozwojowe w około 2 milionach firm), a także 150 szkół wyższych prowadzących działal
ność badawczo-rozwojową. W tej grupie podmiotów zajmują się nią przede wszystkim publicz
ne szkoły wyższe. Jedynie ok. 4% wszystkich jednostek naukowych szkół wyższych, zgłaszają
cych wnioski o dofinansowanie działalności B+R, stanowiły szkoły niepubliczne. Wśród po
zostałych instytucji zajmujących się badaniami znalazły się szpitale, stacje weterynaryjne, bi
blioteki, muzea i archiwa.

z roku na rok zmniejsza się liczba jednostek badawczo-rozwojowych, które podlega-
ją procesom restrukturyzacji (konsolidacji i_komercjalizacji). W 1997 r. było ich 228,
a w 2007 roku już tylko 162 (Nauka i Technika w 2007 r., 2009; Łobejko 2008).

Sektor badawczo-rozwojowy w 2007 r. zatrudniał 121 623 osoby, w tym na pełnym eta
cie zatrudnionych było 112 956 osób. Wśród zatrudnionych ogółem pracowników naukowo
-badawczych było 97 289, w tym 38 802 kobiet. Charakterystyczne dla polskiego sektora B+R
jest to, że osoby zajmujące się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi są w większości
zatrudnione na uczelniach. W 2007 r. w szkołach wyższych pracowało 80 187 osób (65,9% za
trudnionych w sektorze B+R). W jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych zatrudnio
nych było w tym okresie 27 868 osób (22,9%). W przedsiębiorstwach pracami badawczo-roz
wojowymi w 2007 r. zajmowało się jedynie 13 116 osób (10,8% zatrudnionych w sektorze).

Analiza danych dotyczących zatrudnienia w działalności B+R w latach 1995--2007
wskazuje na tendencję do jego zmniejszania (od 2004 r.). Obserwuje się także pozytywną zmia
nę w strukturze zatrudnienia w sektorze - udział pracujących w szkołach wyższych w stosunku
do zatrudnionych w sektorze B+R zmniejsza się, przy jednoczesnym wzroście liczby osób zaj
mujących się pracami badawczo-rozwojowymi w przedsiębiorstwach. Maleje także udział za
trudnionych w jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. W obu typach podmiotów
(szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych) odnotowuje się
wzrost liczby pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz doktora.

Zwiększa się liczba przedsiębiorstw realizujących prace badawczo-rozwojowe w swoich
jednostkach rozwojowych. Należą do nich podmioty (przede wszystkim duże firmy przemysłowe),
które posiadają własne zaplecze badawczo-rozwojowe, tzn. laboratoria, biura konstrukcyjne, za
kłady rozwoju techniki itp. Prowadzą głównie działalność B+R o charakterze prac rozwojowych,
oprócz swojej podstawowej działalności. W 1995 r. takich firm było 296. W 2007 r. już 670 jedno
stek rozwojowych firm realizowało prace B+R (o 126% więcej). Od 2000 r. zorganizowano aż
171 nowych jednostek tego rodzaju, w tym część stanowiły centra badawcze światowych koncer
nów, takich jak Siemens, Motorola, IBM, Intel, Microsoft, GSK (Czy warto inwestować... 2009).
Zakres działania tych podmiotów w sektorze B+R jest jednak stosunkowo niewielki - zarówno
pod względem wielkości wydatków na działalność badawczo-rozwojową (w 2007 r. stanowiły one
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O, 17% PKB, tzn. 24,5% całkowitych nakładów na działalność B+R w Polsce), jak i pod względem
zatrudnienia personelu badawczego (10,9% pracujących w sektorze B+R).

Przedsiębiorstwa prowadzą działalność badawczo-rozwojową w celu znalezienia lub
ulepszania istniejących produktów, usług, materiałów lub procesów. Badania nad działalnoś
cią B+R w 75 dużych przedsiębiorstwach oraz 59 jednostkach naukowo-badawczych, prze
prowadzone przez KPMG Sp. z o.o. w 2008 r. (Czy warto inwestować ... 2008), wykazały,
że podmioty te prowadzą przede wszystkim:

- prace rozwojowe (77% przebadanych przez KMPG przedsiębiorstw),
-inne prace o charakterze innowacyjnym (47% badanych obiektów),
- badania stosowane (26% badanych firm),
- badania podstawowe (9% uczestniczących w badaniach podmiotów).
Przedsiębiorstwa koncentrują się więc na praktycznych aspektach procesu badawczo

-rozwojowego i na potrzebie komercjalizacji wyników prowadzonych badań.
O sytuacji w sektorze B+R w Polsce może świadczyć stosunek nakładów na działal

ność badawczą i rozwojową do produktu krajowego brutto (GERD/PKB). Od 2002 r. wskaź
nik ten w naszym kraju wynosi 0,56-0,60% i jest W'Jższy niż w Słowacji, Grecji, Meksyku, na
Łotwie, w Bułgarii, na Cyprze oraz w Rumunii i, niestety, znacznie niższy niż w pozostałych
krajach Unii Europejskiej i OECD. W 2007 r. wyniósł 0,60%, przy średniej dla UE-27 wyno
szącej 1,85%. Niekorzystna jest struktura 'nakładów na działalność B+R - przedsiębiorstwa
w bardzo niewielkim stopniu finansują prace badawczo-rozwojowe (w 2007 r. wskaźnik
BERD/PKB wynosił 0,19%). Większość wydatków na badania i rozwój pochodzi ze środków
budżetowych (z sektora rządowego, głównie z jednostek badawczo-rozwojowych i ze szkol
nictwa wyższego). Pod względem udziału przedsiębiorstw w działalności badawczo-rozwo
jowej zarówno w przypadku finansowania, jak i wykonawców Polska odbiega w znacznym
stopniu od średniej Unii Europejskiej. W 2007 r. udział przedsiębiorców w finansowaniu
sektora B+R wynosił jedynie 24,5%, natomiast udział nakładów budżetowych- 58,5%. Jedy
nie Bułgaria, Grecja, Litwa, Cypr i Malta charakteryzują się mniejszym udziałem sektora pry
watnego w finansowaniu nakładów na badania i rozwój. W krajach UE-27 około 54% wydat
ków na ten cel jest finansowanych przez przedsiębiorców, a 35% stanowią wydatki budże
towe. Równie niekorzystnie w odniesieniu do średniej unijnej przedstawia się struktura wy
datków na badania i rozwój z uwzględnieniem wykonawców prac B+R. W Polsce udział
przedsiębiorców w ich realizacji w 2007 r. wynosił 30,4%, sektora rządowego (głównie jed
nostek badawczo-rozwojowych) - 35,4%, a szkolnictwa wyższego - 33,9% (Nauka i Tech
nika ... 2009). Natomiast w Unii Europejskiej wielkości te kształtują się następująco: przed
siębiorstwa prywatne finansują 62,6% wydatków na działalność B+R, rząd - 13,8%, szkol
nictwo wyższe - 22,5% (Strategia rozwoju nauki ... 2008).

Analiza nakładów wewnętrznych (GERD) w Polsce w 2007 r. na działalność B+R,
z podziałem na poszczególne jednostki sektora B+R, wskazuje na dominacje; szkół wyż
szych, w których w 2007 r. alokowano 33,9% wszystkich nakładów tego typu w kraju. Na
drugim miejscu znalazły się jednostki badawczo-rozwojowe - udział ich nakładów we
wnętrznych w nakładach ogółem na działalność badawczo-rozwojową wyniósł 31 %.

O niekorzystnej sytuacji w sektorze nauki w Polsce świadczy struktura nakładów bu
dżetowych na naukę w 2007 r. (Nauka i Technika ... 2009), spośród których większość
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(63,6%) przeznaczana jest, w ramach działalności statutowej, na zabezpieczenie podstawo
wych potrzeb jednostek naukowych. Pozostałe nakłady przeznaczane są na projekty badaw
cze i celowe w naukach (Ustawa budżetowa na rok. .. 2007):

- przyrodniczych - 8,99%,
-technicznych- 19,54%,
- społecznych, humanistycznych i ścisłych - 3, 17%.
Poza tym środki budżetowe przekazywane są na współpracę naukową i naukowo

-techniczną z zagranicą (2,8%) i inwestycje (około 7%). Taka struktura nakładów świadczy
0 bardzo małym znaczeniu prac badawczo-rozwojowych na potrzeby gospodarki w działal
ności sektora nauki.

Struktura nakładów bieżących w sektorze B+R w Polsce charakteryzuje się dużym udzia
łem badań podstawowych i zbyt małym (z tendencją do spadku) udziałem badań stosowanych
(Smólski 2009). Badania jednostek ograniczone są do badań podstawowych, realizowanych
przede wszystkim przez placówki naukowe PAN i szkoły wyższe (finansowane w całości przez
rząd), a także do prac rozwojowych (finansowanych przez sektor prywatny). Takie zjawisko na
zywa się polaryzacją spektrum B+R (Strategia rozwoju nauki ... 2008). Przyczynia się ono do
izolacji badań podstawowych, co osłabia oddziaływanie impulsów gospodarki (rynku i usług
publicznych) na sferę badawczo-rozwojową.

Polski sektor badawczo-rozwojowy charakteryzuje również odmienna, niż w krajach
wysokorozwin.iętych, struktura zatrudnienia personelu badawczego. W krajach UE połowa na
ukowców pracuje w sektorze publicznym, a połowa-w prywatnym. Natomiast w Polsce prawie
92% personelu badawczego stanowi personel zatrudniony w sektorze publicznym, a jedynie
ok. 8% w sektorze prywatnym. Niski i malejący jest wskaźnik liczby zatrudnionych w sektorze
B+R na 1 OOO mieszkańców. W naszym kraju w 2007 r. wynosił on 4,6, przy średniej dla UE-27
wynoszącej 6 osób zatrudnionych w sektorze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo.

Charakterystycznym i negatywnym zjawiskiem w polskim sektorze B+R jest wieloeta
towość naukowców zatrudnionych w sektorze publicznym, co wynika ze zwiększenia liczby
szkół wyższych i z prawie 5-krotnego wzrostu liczby studentów po 1990 r. (wzrost zobowiązań
edukacyjnych sektora) oraz z relatywnie niskich wynagrodzeń w tej części sektora B+R, co
skłania naukowców do zatrudniama się na kilku etatach. Powoduje to, niestety, zmniejszenie
aktywności badawczej, zwłaszcza wśród pracowników szkół wyższych.

Kolejną cechą sektora badawczo-rozwojowego w Polsce jest dominacja kilku regio
nów kraju w ponoszeniu nakładów na prace B+R. Najwięcej nakładów na ten cel w kraju
przeznaczono na województwo mazowieckie - pochłania ono prawie 40% wszystkich na
kładów na działalność badawczo-rozwojową. Na pozostałych 6 regionów, w których znajdu
ją się duże ośrodki akademickie (Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto),
przypada taka sama wielkość nakładów. Pozostałych 9 województw wykorzystuje ok. 20%
nakładów na prace B+R, co oznacza, że niektóre regiony mają 1-2-procentowy udział
w całkowitych wydatkach na działalność badawczo-rozwojową w kraju.

Do oceny sytuacji w sektorze badawczo-rozwojowym w Polsce można wykorzystać
także analizę rezultatów działalności naukowców w postaci publikacji i patentów. Wskaźniki
bibliometryczne wskazują na relatywnie mały wkład naszego kraju w światowy zasób wie
dzy. Udział Polski w światowych publikacjach naukowych można mierzyć za pomocą

72



wskaźników bibliomctrycznych (np. indeksów cytowań lub współczynnika h). Procentowy
udział polskich publikacji w światowych publikacjach, rejestrowanych w bazach indeksów
cytowań (np. • 39 o \ z·[3n · 3in wynosi 1 %. Nic wszystkie dyscypliny polskiej nauki są
w równym stopniu reprezentowane w tych bazach. Procentowy udział publikacji polskich
w publikacjach światowych w przypadku ekonomii i biznesu jest znacznie niższy i wynosi
0,25%, w przypadku prawa - 0,08%, a w przypadku edukacji - 0,05% (Nauka i Technika...
2009; Olechnicka i Płoszaj 2008). Analizując procentowy udział publikacji w poszczegól
nych dyscyplinach nauki na świecie (w latach 2002-2007), można odnotować silną pozycję
nauki polskiej w takich dyscyplinach, jak: fizyka, chemia, astronomia i matematyka. Udział
publikacji polskich w tych naukach w publikacjach światowych 'wynosił w 2007 r. odpowiednio
2,69%, 2,64%, 2,34% i 2,11 %. W Polsce na milion osób w 2007 r. przypadało 499 publikacji,
co oznacza, że wskaźnik ten był wyższy niż w Turcji, Federacji Rosyjskiej, Iranie, Brazylii,
Chinach, Meksyku i Indiach. Jest to jednak wynik gorszy niż w takich krajach, jak: Japonia,
Korea, Włochy, Hiszpania, Francja, Grecja czy Czechy (Nauka i Technika w 2007 r. 2009).

Wskaźniki dotyczące ochrony własności przemysłowej (wynalazków i patentów)
wskazują na bardzo małą aktywność w tym zakresie polskiego sektora badawczo-rozwojo
wego na świecie i w Unii Europejskiej. Niepokoić powinno stałe utrzymywanie się małej
liczby krajowych i opatentowanych wynalazków - w 2007 r. zgłoszono 2392 wynalazki
i przyznano 1573 patenty. Ważnym dostawcą wynalazków i wzorów użytkowych, zgłasza
nych w Polsce do Urzędu Patentowego, jest sektor B+R. W 2007 r. jednostki badawczo-roz
wojowe, szkoły wyższe i instytuty PAN zgłosiły 44, 1 % wynalazków, natomiast przedsię
biorstwa - 29,0%, a osoby fizyczne - 26,9% (Nauka i Technika ... 2009). Z danych z lat
2004-2006, zamieszczonych w opracowaniu Łobejki (2008), wynika, że udział wynalazków
zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP przez szkoły wyższe wynosił w tym okresie 20-24%,
a udziałje<lnostek badawczo-rozwojowych- 12,3-13,3%. W latach 2004-2006 odnotowano
zmniejszający się udział wynalazków zgłaszanych przez osoby fizyczne (spadek z 41, 1 % do
30,7%). Zjawisko to potwierdzają także dane z 2007 r.

W 2007 r. w Polsce liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony w Europejskim
Urzędzie Patentowym (EPO) na milion mieszkańców wynosiła 3,4, a liczba wynalazków
zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym w Stanach Zjednoczonych (USPTO) na
milion mieszkańców - jedynie 0,6. Wskaźniki te są wyższe niż w Rumunii, ale niższe niż
w pozostałych krajach UE-27. Średnia liczba patentów EPO w Unii Europejskiej w 2007 r.
wynosiła 114,9 (European Innovation Scoreboard ... 2010). Jeszcze mniejszy jest udział pol
skich naukowców w działalności patentowej w krajach Triady. Liczba wynalazków zgłoszo
nych do ochrony w EPO, USPTO i w Japonii na milion mieszkańców wynosiła w 2007 r.
tylko 0,2. Wśród krajów OECD i BRIC (klub państw rozwijających się- jego nazwa pocho
dzi od nazw państw: Brazylii, Rosji, Indii i Chin) niższy wskaźnik mają tylko Meksyk i In
die. Korzystny dla Polski jest wzrost liczby patentów zgłaszanych do ochrony międzynaro
dowej w trybie PCT (ang. j 0t 3n t x o Lo p 3r 0t [o n Wr 30ty ia 

Analizy bibliometryczne wskazują na pewną specjalizację naukową naszego kraju.
Na świecie ceni się dorobek Polski w takich dyscyplinach, jak: fizyka, chemia, astronomia
i matematyka oraz, w pewnym stopniu, osiągnięcia nauk inżynieryjnych. Mniejszy lub mały
jest udział Polski w światowym dorobku publikacyjnym nauk biologicznych, medycznych
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i rolniczych. Polskie nauki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne są nielicznie reprezen
towane w światowym dorobku publikacyjnym (Strategia rozwoju nauki ... 2008; Nauka
i Technika ... 2009).

Specjalizację technologiczną nasz kraj osiągnął w takich rodzajach działalności, jak
produkcja: sprzętu transportowego, metali podstawowych, farmaceutyków, wyrobów che
micznych, żywności, wyrobów z drewna, gumy i plastiku. O specjalizacji świadczy także
struktura eksportu wyrobów wysokiej techniki w 2007 r. (Nauka i Technika ... 2009), w któ
rej dominują elektronika i telekomunikacja (48,9%), komputery i maszyny biurowe (12,0%),
aparatura naukowa (10,4%), sprzęt lotniczy (9,9%) oraz chemikalia (3,9%). Od 1995 r. po
dwoił się udział eksportu elektroniki i telekomunikacji (z 26,9% do 48,9%), a zmniejszył się
udział środków farmaceutycznych (z 17,3% do 3,9%) i uzbrojenia (z 14,9% do 2,6%).

Polski sektor badawczo-rozwojowy można także oceniać z punktu widzenia jego ak
tywności publikacyjnej we współpracy z naukowcami z ośrodków zagranicznych oraz
uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych (w ramach programów ramo
wych UE). Obserwuje się także wyraźną przewagę kilku najsilniejszych ośrodków nauko
wych w Polsce z regionów o najwyższych nakładach na prace B+R (około 80% środków).
Pracownicy tych instytucji naukowo-badawczych są autorami lub współautorami 88% pu
blikacji ujętych w bazie Web of Science, a zespoły badawcze z tych ośrodków uczestniczą
w prawie 89,5% projektów badawczych realizowanych w ramach VI programu ramowego.
Endogeniczny: potencjał innowacyjny sektora B+R tworzy przede wszystkim osiem ośrod
ków w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, aglomeracji śląskiej, we Wrocławiu, w Lublinie,
Łodzi i Gdańsku, co świadczy o relatywnej słabości pozostałych regionów kraju (Olechnicka
i Płoszaj 2008).

Analizując udział polskich naukowców w VI programie ramowym UE w latach
2003-2006, należy stwierdzić, że ich zaangażowanie w to przedsięwzięcie było stosunkowo
niewielkie. Na 10 091 projektów realizowanych w ramach VI programu ramowego polscy
naukowcy uczestniczyli jedynie w 13,7%. Jednak jeżeli uwzględni się liczbę polskich zespo
łów biorących udział w projektach, okaże się, że stanowiły one jedynie 2,5% wszystkich ze
społów zaangażowanych w ich realizację. Różnica pomiędzy liczbą projektów i zespołów
uczestniczących w projektach wynika z tego, że przy poszczególnych projektach pracowało
bardzo wielu naukowców z wielu instytucji i różnych krajów, tworzących zespoły projektowe;
najczęściej projekty były realizowane przez zespoły badawcze z 7-12 instytucji. Dużą grupę
projektów o charakterze stypendiów indywidualnych stanowiły przedsięwzięcia realizowane
przez jedną instytucję (Ewaluacja udziału polskich ... 2008; Olechnicka i Płoszaj 2008).

Aktywność polskich naukowców w VI programie ramowym była nieco większa niż
w poprzednim programie z lat 1998-2002 (polskie zespoły uzyskały możliwość uczestnicze
nia w nim od września 1999 r.). Udział zespołów naukowych z Polski w tym programie wy
nosił 2, 1 % (Supeł 2003), co wskazuje na bardzo małe zaangażowanie reprezentantów sekto
ra B+R we współpracę międzynarodową i budowę europejskiej przestrzeni badawczej (Ewa
luacja udziału polskich ... 2008).

Problem niedostatecznej współpracy badawczo-rozwojowej dotyczy nie tylko koope
racji zagranicznej. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że dla Polski charaktery
styczny jest stosunkowo niski poziom współdziałania między tzw. pionami nauki, tzn. między
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uniwersytetami, instytutami PAN i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Bardzo słabo rozwi
ja się współpraca między publicznym systemem nauki i przedsiębiorstwami. Wpływa na to
wiele czynników, m. in.: niezdolność reorientacji przez publiczny sektor B+R badań na pro
jekty odpowiadające potrzebom gospodarki i społeczeństwa, a także stosunkowo niska efek
tywność infrastruktury innowacji oraz instytucji pośredniczących w transferze wiedzy i in
nowacji - pomimo znacznej ich liczby (Strategia rozwoju nauki. .. 2008). Dodatkowo nega
tywnie oddziałuje na to niski popyt przedsiębiorstw na innowacje (zwłaszcza MŚP).

Nieco lepiej jest w przypadku stopnia aktywności jednostek badawczo-rozwojowych
w tworzeniu więzi kooperacyjnych z przedsiębiorstwami, choć badania i prace rozwojowe
nie mają takiego znaczeni" w ich działalności, jak wskazuje ich nazwa oraz Ustawa z dnia
5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Daszkiewicz 2008;
Innowacyjność kluczem... 2008; Klembalska 2008). Podmioty te prowadzą zarówno bada
nia podstawowe (nieliczne jednostki) i stosowane, jak i zajmują się pracami rozwojowymi
oraz tzw. działalnością naukowo-techniczną. Większość skupia się na badaniach stosowa
nych, pracach rozwojowych, projektowaniu i inżynierii produkcyjnej, usługach technicznych
i upowszechnianiu technologii poprzez szkolenia, usługi informacyjne, doradztwo, monito
ring i ocenę rozwoju technologii. W ramach tych zagadnień wspomniane jednostki podejmu
ją współpracę z przedsiębiorstwami, uzyskując z tego tytułu przychody uzupełniające dota
cję statutową. Wśród jednostek badawczo-rozwojowych są jednostki zarówno bardzo ak
tywne w prowadzeniu prac B+R i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, jak i ta
kie, których udział w tego typu projektach jest marginalny, przy czym większość dochodów
pozyskiwanych jest z działalności pozabadawczej (z produkcji wyrobów, ze świadczenia
usług i z wynajmu lub ze sprzedaży nieruchomości).

3.4.2. Przemiany strukturalne w sektorze badawczo-rozwojowym

Przemiany systemowe zapoczątkowane w 1989 r. objęły w Polsce także sektor nauki.
Zmieniły sposób zarządzania i finansowania nauki, badań i postępu technicznego. Dotych
czasowe urzędy, zajmujące się sprawami sektora, zostały zlikwidowane, a fundusze finansu
jące do 1989 r. badania (zwłaszcza stosowane) przestały istnieć. Odebrano prawo do finan
sowania prac badawczych i działalności jednostek badawczo-rozwojowych resortom bran
żowym. Jedyną instytucją, posiadającą prawo do dysponowania środkami na naukę, badania
i postęp techniczny, pozostał Komitet Badań Naukowych (KBN), pełniący funkcję minister
stwa nauki. Miał on jednak charakter samorządu naukowców, wybieranego spośród pracow
ników naukowych (posiadających co najmniej stopień doktora). Urząd ten w ramach decyzji
kolegialnych dokonywał podziału budżetu, a środki przeznaczane na naukę i badania prze
kazywał początkowo w postaci dotacji podmiotowych na podstawie pobieżnej oceny jedno
stek. Z czasem wykształcił się system oceny i kategoryzacji jednostek, w ramach którego
przyznawano dotacje statutowe. Rozpoczęto także prace zmierzające do ustalenia zasad
przyznawania dotacji przedmiotowych. Najpierw przyjęły one formę finansowania indywi
dualnych projektów badawczych (tzw. grantów), a później projektów zamawianych przez
KBN, realizowanych przez zespoły z różnych jednostek naukowych. Wprowadzono także
projekty celowe dotyczące prac B+R, których wyniki miały być wdrażane do gospodarki.
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KBN przyznawał również dotacje na zakup infrastruktury badawczej oraz na inwestycje
w infrastrukturę (Daszkiewicz 2008).

Przemiany w sektorze nauki do końca lat 90. ub. wieku wiązały się ze spadkiem za
trudnienia oraz z systematycznym obniżaniem nakładów na działalność B+R, co spowodo
wało zmniejszanie się liczby realizowanych projektów badawczych, zwłaszcza projektów
celowych. Obowiązujący system finansowania badań (preferowanie w ocenie parametrycz
nej jednostek publikacji i przypisywanie mniejszego znaczenia w tej ocenie pracom rozwo
jowym oraz przeznaczanie większości nakładów budżetowych na badania podstawowe)
prowadził do coraz większego oddalania się sektora B+R od gospodarki i od zgłaszanego
przez nią zapotrzebowania na wiedzę i innowacje (niekorzystna struktura nakładów na bada
nia i rozwój, charakterystyczna dla krajów słaborozwiniętych). KBN reprezentowany przez
naukowców okazał się organizacją, która nie potrafiła właściwie realizować zadań związa
nych z polityką naukową kraju, przygotowującego się do integracji z UE i wymagającego
innej struktury nakładów na prace badawczo-rozwojowe i innych źródeł finansowania
(większego udziału przedsiębiorstw w nakładach ponoszonych na prace badawczo-rozwojo
we). Należało także zwiększyć powiązania sektora nauki z gospodarką (Goldberg 2004).

Spowodowało to konieczność zmiany dotychczas obowiązującego systemu zarządza
nia polską nauką. Wprowadzono w życie w 2001 r. dwie nowe ustawy. Pierwsza z nich była
nowelizacją Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, która po
zwoliła na rozpoczęcie przekształceń własnościowych w tych jednostkach poprzez komer
cjalizację i prywatyzację, a także umożliwiała powoływanie państwowych instytutów ba
dawczych, tzn. jednostek badawczo-rozwojowych realizujących ważne dla państwa zadania
(na podstawie wieloletnich programów badawczych). Drugim istotnym aktem prawnym było
Rozporządzenie przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów
przyznawania i rozliczania budżetowych środków na naukę. Zmieniało ono zasady parame
trycznej oceny jednostek oraz zasady finansowania badań, umożliwiając dostęp do finanso
wania nauki w formie dotacji z budżetu prywatnym jednostkom naukowym.

Kolejnym krokiem w dokonywaniu przemian w polskim sektorze B+R było uchwa
lenie w 2004 r. Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Zmie
niła ona system finansowania nauki w Polsce oraz wprowadziła rozwiązania organizacyjno
-prawne, umożliwiające zwiększenie nakładów budżetowych na badania stosowane i prace
rozwojowe. W art. 41 Ustawy znalazł się zapis o zlikwidowaniu Komitetu Badań Nauko
wych. Przekształcono go w Radę Nauki, która stała się organem doradczym ministra nauki.
To on obecnie ma możliwość samodzielnego podejmowania decyzji związanych z podzia
łem środków na naukę. Ustawa stworzyła warunki do prowadzenia aktywnej polityki nau
kowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Najważniejszymi elementami nowego
systemu stało się wprowadzenie (Daszkiewicz 2008):

- nowego rodzaju projektów badawczych, zwanych rozwojowymi, które mają do
prowadzić do zastosowania rezultatów badań w praktyce gospodarczej; ich wyniki mają być
nieodpłatnie udostępniane przedsiębiorcom;

- krajowego programu badań naukowych i prac rozwojowych_ ma on być podstawą
finansowania zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych w prioryteto
wych dziedzinach nauki i techniki;
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- zwiększonego udziału sieci i konsorcjów naukowych w prowadzonych projektach
badawczych i inwestycjach w aparaturę i infrastrukturę, wykorzystywaną we wspólnych
badaniach;

- ułatwień w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej;
- większych możliwości finansowania zmian strukturalnych w nauce i rozwoju mło-

dych kadr naukowych.
W kolejnych latach kontynuowano reformowanie polskiego sektora nauki. Wprowa

dzono Ustawę z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Był to następny etap działań zmierzających do zmian tej części sektora B+R. Jednostki ba
dawczo-rozwojowe od początku XX w. znalazły się w nurcie przemian społeczno-gospodar
czych. W październiku 2000 r. rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu ich głębokiej reformy.
Rozpoczął się wówczas proces zmian 232 instytucji, nieporównywalnych pod względem po
tencjału badawczego, liczby zatrudnionych i kadry naukowo-badawczej lub osiąganych przy
chodów. Nadzorowane były one przez różne resorty; najwięcej jednostek podlegało Minister
stwu Gospodarki. Ich rozkwit przypadł na 60. i 70. lata XX w., czyli na okres gospodarki na
kazowo-rozdzielczej, w którym odgrywały ważną rolę - prowadziły badania na rzecz różnych
gałęzi gospodarki, zgodnie z wytycznymi planów centralnych. Miały wówczas stabilną sytu
ację finansową (wysokie nakłady budżetowe i długookresowe zamówienia ze strony państwa
i państwowych przedsiębiorstw). Nie musiały aktywnie poszukiwać odbiorców swojej oferty
badawczej ani przeprowadzać oceny przydatności prowadzonych prac badawczych dla gospo
darki (Daszkiewicz 2008; Łobejko 2008).

Transformacja systemu gospodarczego i przejście do gospodarki rynkowej ujawniło
słabość tych jednostek. Utraciły one dawną stabilność pod względem finansowym oraz reali
zowanych tematów badawczych. lch majątek uległ dekapitalizacji, a aparatura naukowa była
technicznie przestarzała i zużyta. Większość naukowców nie potrafiła się odnaleźć w no
wych uwarunkowaniach rynkowych, poszukiwać nabywców oferowanych usług badaw
czych i posiadanych rozwiązań technologicznych, przygotowywać oferty odpowiadającej
zapotrzebowaniu zupełnie innej grupy podmiotów gospodarczych - małych i średnich przed
siębiorstw prywatnych. Przy stale zmniejszających się nakładach budżetowych na sektor
B+R, przy braku zamówień ze strony sektora publicznego, małym popycie krajowych firm
na nowe rozwiązania i przy niewielkiej zdolności do pozyskiwania środków na badania
z funduszy unijnych, a także przy osiąganiu coraz gorszych wyników oceny parametrycznej
znaczna część jednostek miała ograniczone możliwości konkurowania i przetrwania, co ge
nerowało straty finansowe i stwarzało zagrożenie likwidacji (Goldberg 2004).

Pojawiły się warunki umożliwiające rozpoczęcie przekształceń w sferze jednostek ba
dawczo-rozwojowych, które zostały zapoczątkowane w 2001 r. poprzez nowelizację Ustawy
z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. Następne lata nie przyniosły
jednak istotnych zmian dotyczących tych jednostek. Ich liczba nie ulegała większym zmia
nom, a bardzo słabe podmioty nadal funkcjonowały. Nie prowadziły prawie wcale prac ba
dawczo-rozwojowych i wegetowały, korzystając z dotacji statutowej i zajmując się działal
nością mającą niewiele wspólnego z pracami B+R (wynajem pomieszczeń, wyprzedaż ma
jątku, produkcja). W 2003 r. powołano Zespół Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnoś
ciowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych, który przeprowadził analizę sytuacji ekono-
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miczno-finansowej, stanu prawnego nieruchomości oraz deklarowanych przez dyrektorów
t eh podmiotów kierunków przekształceń strukturalnych i własnościowych. Raport Zespołu
: kazał, że najistotniejszymi problemami sfery jednostek badawczo-rozwojowych były:

y _ zbyt duża ich liczba - rozdrobnienie jednostek, przy jednoczesnej niechęci do kon-

solidacji;
_ duże zróżnicowanie pozycji na rynku usług badawczych (1/3 jednostek miała bar-

dzo silną pozycję, 1/3 mogła być zlikwidowana lub wchłonięta przez silniejsze podmioty,
a pozostała część reprezentowała średni poziom kompetencji);

- struktura organizacyjna i własnościowa;
- sposób nadzorowania oraz finansowania;
- niska efektywność znacznej części jednostek.
Zespół Międzyresortowy opracował koncepcję reformy jednostek badawczo-rozwo

jowych, która opierała się na (Łobejko 2008):
_ zmniejszeniu ich liczby i rozdrobnienia oraz zwiększeniu potencjału badawczego

poprzez różne formy konsolidacji;
- zmianie struktury organizacyjnej i własnościowej;
_ umożliwieniu zespołom pracowniczym tych instytucji partycypacji w prywatyza

cji jednostek.
Zalecenia Zespołu nie przyniosły radykalnych zmian instytucjonalnych - przeprowa

dzono jedynie kilka konsolidacji. Kierownictwo jednostek było przeciwne dokonywaniu
takich przekształceń lub postulowało ich ograniczenie (Łobejko 2008). Procesy przekształ
ceń w sferze jednostek badawczo-rozwojowych nabrały tempa dopiero od 2006 r., zwłaszcza
w przypadku jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Polegały one na
likwidacji najsłabszych podmiotów, a także na komercjalizacji oraz konsolidacji innych.
Procesy te nadal trwają i będą kontynuowane - docelowo ma pozostać 80 silnych jedno
stek badawczo-rozwojowych, które mogłyby funkcjonować w 20 strategicznych dziedzi
nach badawczo-rozwojowych, np. w dziedzinie automatyki, robotyki, elektrotechniki. Stra
tegia Ministerstwa Gospodarki przyjęta w lipcu 2007 r. nie została w pełni zaakceptowana
przez przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych. Uznano ją za zbyt radykalną
i niebezpieczną dla istniejącego potencjału naukowo-badawczego (Daszkiewicz 2008; Ło
bejko 2008)9

.

3.4.3. Zmiany legislacyjne w polskiej nauce po 2007 roku

W 2007 r. w ramach struktury sektora B+R utworzono Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR). Jest ono agencją podległą ministrowi nauki, skupioną głównie na badaniach
stosowanych. Instytucja ta miała dysponować przynajmniej 10% budżetu nauki i obsługiwać
duże projekty badawcze o strategicznym znaczeniu dla Polski (Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r.
0 Narodowym Centrum ... 2007). Niestety, okazało się, że jej fimkcjonowanie nie jest oparte na

9 Kolejnym etapem zmia_n legisla~yjn~ch dotyczących jednostek badawczo-rozwojowych by
ło wejście w życ1_e Ustawy z dnia 30 ~w1etma 201_? r. o instytutach badawczych. Jej wprowadzenie
nastąpiło po przyjęciu te~o opracow~ma do recenzji wydawniczych. w okresie badawczym obowią
zywała jeszcze poprzednia ustawa o Jednostkach badawczo-rozwojowych.
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właściwych podstawach, ponieważ jako jedyna instytucja na świecie zajmująca się badaniami
stosowanymi nic ma uprawnień do ogłaszania konkursów na projekty dotyczące tych badań.
W obowiązującej Ustawie zabrakło skutecznych narzędzi pomocnych w realizacji zadań
Centrum związanych z zarządzaniem i wdrażaniem strategicznych programów badawczo
-naukowych. Ustawa została zastąpiona Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju, w której zawarto wszystkie niezbędne zapisy umożliwiające
działanie Centrum.

W celu zwiększenia możliwości innowacyjnych polskich przedsiębiorstw postano
wiono wykorzystać w większym, niż dotychczas, zakresie fundusze strukturalne z UE -
przewidziano środki finansowe na podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych i transfer
wiedzy w ramach programów operacyjnych „Innowacyjna gospodarka" oraz „Kapitał ludz
ki". Przygotowano wiele działań wspierających tworzenie więzi pomiędzy naukowcami
a przedsiębiorcami oraz bezpośrednio wspierających infrastrukturę badawczą. Miały temu
służyć również organizowane centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii
i platformy technologiczne, powstające i rozwijające się inkubatory technologiczne, akade
mickie inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne, a także program „Inicjatywa
technologiczna" (Daszkiewicz 2008).

Przedstawione działania i narzędzia (zamieszczone w ustawach, rozporządzeniach
i zapisach programowych), zmierzające do uczynienia z sektora nauki struktury aktywnie
i efektywnie działającej na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wskazują na
ogromne możliwości i realne szanse w tym zakresie. Niestety, splot wielu czynników nie po
zwolił osiągnąć zamierzonego postępu w tworzeniu bardziej innowacyjnej gospodarki. Należą
do nich (Daszkiewicz 2008; Łobejko 2008):

- brak konsekwencji w działaniach i systemowego podejścia do reformy polskiego
sektora B+R (przeważają działania cząstkowe); polityka naukowa powinna być spójna
z polityką innowacyjną;

- zbyt wolny proces restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych; część z nich
podlegała niezbyt radykalnym zmianom;

- zaniechanie rozpoczętych inicjatyw i niedotrzymywanie obietnic (przede wszyst
kim związanych ze zwiększeniem nakładów na sektor B+R oraz ze wsparciem finansowym
dla przedsiębiorców, a także z rozwiązaniami fi.skalnymi wspierającymi przedsięwzięcia
innowacyjne);

- przewlekające się procedury związane z uruchomieniem programów (np. regional
nych programów operacyjnych ukierunkowanych na transfer wiedzy i innowacji) i ze zwięk
szającą się biurokracją;

- powstawanie nowych, niezrealizowanych do końca, pomysłów na pobudzenie in
nowacyjności przedsiębiorców i zwiększenie aktywności naukowców we współpracy
z przedsiębiorcami;

- tworzenie nowych i często absurdalnych, z punktu widzenia przedsiębiorców i eks
pertów, wymagań uprawniających do ubiegania się o wsparcie finansowe przedsięwzięć
innowacyjnych;

- organizowanie kolejnych podmiotów zajmujących się transferem technologii, przy
jednocześnie ubogiej ofercie technologicznej.
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Wymienione okoliczności powodują, że po dwudziestu latach transformacji sektor ba
dawczo-rozwojowy w Polsce nadal podlega ciągłym zmianom i przekształceniom. Pomimo
deklaracji w strategicznych dokumentach rządowych przez lata znajdował się on na peryfe
riach zainteresowań decydentów politycznych. Potwierdza to zmniejszający się każdego roku
budżet nauki, a także brak przekonania rządzących do uznania wiedzy i innowacji za czynnik
wzrostu oraz rozwoju gospodarczego kraju. Rezultatem takiego podejścia jest niska innowa
cyjność polskiej gospodarki. Chcąc to zmienić, w grudniu 2008 r. MNiSW przygotowało ze
staw projektów 5 ustaw pod wspólną nazwą ,,Budujemy na wiedzy- reforma nauki dla rozwoju
Polski", który obejmuje ustawy o: zasadach finansowania nauki, Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk (Re
forma nauki... 2009; Ustawy reformujące ... 2009)10

.

Przygotowana przez MNiSW reforma zakładam.in. kolejne zmiany w zakresie finan
sowania nauki w Polsce. Nowy sposób finansowania, przedstawiony w Ustawie, odpowiada
standardom światowym. Badania mają być finansowane z kilku źródeł, w tym z Narodowego
Centrum Nauki, niezależnego od decyzji politycznych lub NCBR, prowadzącego konkursy na
projekty w zakresie nauk stosowanych. Regulacje przewidują przekazywanie do tych instytucji
co roku większej sumy środków, tak aby w 2015 r. osiągnąć 50% nakładów z budżetu nauki,
przeznaczonych na konkretne projekty wykonywane w trybie konkursowym.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki zakłada również
powołanie nowego ciała opiniodawczego przy ministrze nauki - Komitetu Ewaluacji Jedno
stek Naukowych. Do jego zadań ma należeć ocena jednostek naukowych według standardów
i zasad oceny uznanych na świecie. Zmierza to do rzeczywistego powiązania wielkości
finansowania z jakością prowadzonych prac badawczych. Jednostki naukowe będą klasyfi
kowane według trzech kategorii: A - poziom najwyższy w kraju, B - poziom akceptowa
ny, z zaleceniem zintensyfikowania działalności naukowej i C - poziom niezadowalający.
Obowiązująca dotychczas dotacja statutowa dla jednostek naukowych zostanie zastąpiona
dotacją bazową na utrzymanie potencjału badawczego; najsłabsze ośrodki (kategorii C) nie
otrzymają środków z dotacji. Tak radykalne działania mają doprowadzić do osiągnięcia
wysokiej jakości badań.

Zmiany ustawowe dotyczą także jednostek badawczo-rozwojowych. Ustawa z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych zakłada, że dotychczasowe jednostki badaw
czo-rozwojowe zostaną przekształcone w instytuty badawcze podlegające ścisłym zasadom
kontroli oraz systematycznemu audytowi. Ich podstawowym zadaniem ma być realizowanie
badań i prac rozwojowych na potrzeby gospodarki, a także transfer technologii i przystoso
wanie wyników do potrzeb przemysłu. Reforma rozpocznie się od przekształcenia tylko naj
lepiej działających instytutów; pozostałe będą podlegały ocenie. Podmioty osiągające naj
słabsze wyniki mają być zamykane lub reorganizowane. Wielkość finansowania będzie ja
sno powiązana z realizacją celów statutowych (badań).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wprowa
dziła zmiany w przepisach o NCBR, zapewniając mu narzędzia do realizacji zadań, tzn. finan-

10 Zbiór tych ust~w, wraz z U~taw~ z dni~ 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące system nauki, został przyJęty 1 opublikowany 4 czerwca 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 96·
wszedł w życie 1 października 201 O r. '
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sowania badań stosowanych mających strategiczne znaczenie dla kraju i jego bezpieczeństwa.
Centrum ma działać zgodnie z zasadą przejrzystości podejmowanych na zasadach konkurso
wych decyzji finansowych. Ustawodawca pragnie, aby stało się ono katalizatorem powiązań
jednostek naukowych z przedsiębiorstwami. Ma to nastąpić w wyniku zwiększenia udziału
przedsiębiorstw w ogłaszanych konkursach i finansowania niektórych zadań Centrum.

Kolejna Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki umożliwia
utworzenie niezależnej od polityków instytucji zarządzanej przez naukowców, a finansowa
nej ze środków publicznych i przyznającej granty badawcze we wszystkich dyscyplinach
nauki na zasadach konkursowych. Takie rozwiązanie jest standardem na całym świecie, za
pewnia zwiększenie jakości prac naukowych oraz sprzyja przejrzystości finansowania.

Narodowe Centrum Nauki (NCA) będzie finansować badania podstawowe. Ważnym
zadaniem tej instytucji ma się stać wspieranie młodych naukowców, mających trudności
w uzyskaniu samodzielności badawczej ze względu na brak dostępu do środków finansowych.
Projekt ustawy o NCN zakłada, że ta instytucja ma wspierać przynajmniej 15% grantów na
badania zgłaszane przez młodych naukowców.

Ostatnim uchwalonym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Pol
skiej Akademii Nauk, która dotyczy funkcjonowania PAN i m.in. audytu oraz ewaluacji jed
nostek badawczych. Ma to zapewnić restrukturyzację instytutów, m.in. ich konsolidację.
Powinno doprowadzić do szybkiej poprawy działania i finansowania instytutów PAN. Nowe
rozwiązania wpłyną także na obniżenie wieku kadry naukowo-badawczej w tych instytu
cjach. Ma temu służyć zapis w projekcie Ustawy, że ci członkowie PAN, którzy ukończą
70 lat, otrzymają status „członka seniora" i utracą niektóre prawa. Ustawa o PAN zmierza
także do zagwarantowania w badaniach udziału osób o największych osiągnięciach i naj
wyższym międzynarodowym prestiżu. Wprowadza także uproszczenie struktury korporacyj
nej PAN. Proponuje ramy prawne konsolidacji i integracji jednostek naukowych Polskiej
Akademii Nauk z innymi instytucjami naukowymi w Polsce.

Przygotowane ustawy zmierzają do tego, aby po reformie polska nauka była zbliżona
pod względem zasad finansowania i funkcjonowania do standardów światowych. Prioryte
tem stają się badania naukowe, które pozwolą stworzyć nowe technologie przemysłowe,
powstające w wyniku współdziałania sektora nauki z przedsiębiorstwami. Wydaje się, że
nowe rozwiązania legislacyjne są spójne i stwarzają szansę na rzeczywiste zmiany w sekto
rze B+R oraz na wyjście Polski z cywilizacyjnej i technologicznej zapaści.
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4. Uwarunkowania i motywy zawierania porozumień
technologicznych w sektorze B+R

4.1. Partnerstwo strategiczne pomiędzy instytucjami nauki a przedsiębiorstwami
na świecie i w Polsce w ujęciu teorii aliansów

4.1.1. Współpraca technologiczna instytucji sektora B+R z przedsiębiorstwami
a alianse strategiczne

Strategiczne partnerstwo badawcze jest współcześnie najważniejszym sposobem two
rzenia oraz dyfuzji wiedzy i technologii, a także najistotniejszym czynnikiem rozwoju przemy
słu w światowej gospodarce. Idea długookresowej współpracy uczestników procesów innowa
cyjnych stanowi podstawę systemów innowacyjnych (Carlsson i in. 2002; Lundvall i in. 2002).

Alianse strategiczne były początkowo (od końca 70. lat XX w.) zawierane przez przed
siębiorstwa konkurencyjne należące do tego samego sektora w celu łączenia zasobów dla
czerpania wspólnych korzyści. Wyzwania współczesnej gospodarki spowodowały, że alianse
zaczęły być wykorzystywane także w przypadku porozumień firm pochodzących z różnych
sektorów, instytucji naukowo-badawczych, organizacji n o n p r o \[t (np. konsumenckich), insty
tucji władz samorządowych oraz w przypadku wszystkich możliwych powiązań pomiędzy
tymi podmiotami (Jiun i Wu 2001; Razak 2004; Borczuch i Chwistecka-Dudek 2005).

Prowadziło to do ewolucji definicji aliansu (partnerstwa strategicznego), która stawa
ła się coraz bardziej pojemna znaczeniowo 1

• Obecnie za alians strategiczny uznaje się
,,[ ... ] jakikolwiek układ kooperacyjny (długookresowy) co najmniej dwojga partnerów, którzy
zachowują wspólnie uzgodnioną suwerenność (decyzyjną i organizacyjną) w zakresie działań
nieobjętych porozumieniem, ale realizują strategię współpracy, łącząc swoje zasoby, umiejęt
ności i kompetencje w celu osiągnięcia wspólnych korzyści i wspólnego ponoszenia ryzyka"
(Łącka 2001, s. 79). Drewniak (2004) definiuje sojusz strategiczny podobnie: ,,[ ... ] to szcze
gólny rodzaj współpracy między przynajmniej dwoma przedsiębiorstwami - również konku
rentami - funkcjonującymi w tych samych bądź pokrewnych sektorach w celu osiągnięcia
wspólnych, wcześniej założonych, celów poprzez angażowanie rdzennych zasobów, przy jed
noczesnym zachowaniu autonomii przez każde z nich, w zakresie sfer nie objętych [sic!] umo
wą partnerską" (s. 18).

W tym kontekście porozumienia zawierane przez jednostki i zespoły badawcze
uczelni, jednostki badawczo-rozwojowe lub instytuty naukowe z podmiotami gospodarczy
mi (np. z przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami sektora B+R), których strategicznym
celem jest transfer wiedzy i/lub technologii, można uznać za przykłady aliansów strategicznych.
Mają one wpływ na pozycję konkurencyjną i strategiczną uczestników partnerstwa technolo-

1 Definicje te prezentują: Killing (1983); Porter (1986); Morris i Hergert (1987); Lorenzoni
i Ornati (1988); Harrigan (1995); Yoshino i Rangan (1995); Garrette i Dussage (1996); Gomes
-Casscrcs (1997); Romanowska (1997); Sulejewicz (1997); Cygler (2002).



gicznego. Pozwalają im czerpać zamierzone korzyści dzięki połączeniu zasobów, bez koniecz
ności utraty niezależności i przy zachowaniu odrębności organizacyjnej. Zapewniają przepływy
aktywów między stronami porozumienia oraz transfer wiedzy, a także możliwość wspólnego
zarządzania projektem (Etzkowitz i in. 1998; Etzkowitz i Leydesdorff 2000, 2001; Industry
-science relation 2000; Nieminen i Kaukonen 2001).

Współpraca technologiczna jednostek publicznego i niepublicznego sektora B+R 
w ramach transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki przyjmuje formy i cechy charakte
rystyczne aliansów strategicznych firm. Przy organizowaniu i zarządzaniu nimi obowiązuje
taka sama logika, jak w przypadku sojuszy pomiędzy przedsiębiorstwami. Naukowcy
i przedsiębiorcy podczas podejmowania decyzji o uczestnictwie w partnerstwie są zdetermi
nowani częściowo tymi samymi czynnikami i kierują się podobnymi motywami. Sojusze
w transferze technologii stają się dla każdego partnera (przedsiębiorstwa i jednostki sektora
B+R) szansą na rozwój zewnętrzny dzięki pozyskaniu nowych zasobów i kompetencji, obni
żeniu kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, zredukowaniu ryzyka i niepewności
procesów innowacyjnych, skróceniu czasu wejścia innowacji na rynek. Umożliwiają rów
nież rozwój wewnętrzny przez zdobycie wiedzy (co wymaga zdolności uczenia się) w wyni
ku prowadzenia wspólnych badań, wymiany doświadczeń i synergii zasobów. Porozumienia
jednostek naukowych z przedsiębiorstwami są współcześnie kluczowym czynnikiem sukce
su na szybko zmieniających się rynkach (Doz i Hamel 2006).

Instytucje sektora B+R, podobnie jak firmy, powinno charakteryzować działanie
przedsiębiorcze i „myślenie strategiczne", tzn. innowacyjne, systemowe i praktyczne'. Pod
mioty tego sektora jako uczestnicy gry rynkowej powinny organizować wewnętrzne struktu
ry i tworzyć mechanizmy oddziaływania na otoczenie w taki sposób, aby prowadząc sku
teczne działania konkurencyjne, jednocześnie realizować misję, dla której są powołane
(Dominik 2006).

Jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe są organizacjami działającymi
w pewnym otoczeniu, które oddziałuje na ich funkcjonowanie i możliwości rozwojowe. Staje
się ono coraz bardziej zmienne, złożone i obciążone niepewnością. Jest to szczególnie widocz
ne w Polsce, która dostosowując się do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, stara się trans
formować sektor B+R i zmieniać swoją gospodarkę (Woźnicki 2008). Otoczenie instytucji
naukowych i badawczych nie jest tak bardzo turbulentne jak w przypadku przedsiębiorstw,
jednak zauważa się istotne przemiany w jego elementach, tzn. w otoczeniu gospodarczym,
prawno-politycznym, społeczno-kulturowym, technologicznym oraz międzynarodowym. Uczel
nie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty PAN, centra badawcze i ośrodki transferu tech
nologii stają przed nowymi wyzwaniami zmieniającej się gospodarki, którym samodzielnie nie
mogą sprostać. Ich zasoby, aktywa materialne i niematerialne, posiadane technologie i kn o w  
LKo w są zbyt małe i nieadekwatne do potrzeb. Dotychczasowe kluczowe kompetencje, będące
wcześniej siłą napędową rozwoju, okazują się niewystarczające w zmienionych warunkach na
rynku usług edukacyjnych, badawczych, naukowo-badawczych lub doradczyl,h.

Możliwości rozwoju jednostek akademickich i badawczo-rozwojowych jako instytucji,
a nawet podstawy ich funkcjonowania zależą od aktywności i energii ich kadry oraz sprawności
administrowania tymi instytucjami. Jak wskazuje Dominik (2006), jednostki sektora B+R, stara-

2 Ten aspekt funkcjonowania firmy analizują Allaire i Firsirotu (2000).
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jąc się uzyskać odpowiednie przychody, powinny stawać się coraz bardziej przedsiębiorcze.
Przedsiębiorczość uczelni lub innych podmiotów publicznego sektora B+R należy rozumieć
nieco inaczej niż w przypadku fam sektora prywatnego (jednostek zmierzających do osiągnięcia
zysku). Mają one zajmować się edukacją, badaniami naukowymi oraz gospodarować mieniem
i zasobami niematerialnymi. Skuteczność tych działań wymaga określenia celów strategicznych
oraz długookresowego inwestowania, które zapewni długofalowe korzyści. Podejmując decyzje,
związane z reakcją na nowe wyzwania rynku w postaci partnerstwa strategicznego, nie mogą
kierować się dążeniem do osiągnięcia natychmiastowych zysków.

Presja zmiennego otoczenia jest w przypadku instytucji nauki słabsza niż w przypad
ku przedsiębiorstw, ponieważ znaczna część jednostek naukowych i badawczych należy do
sektora publicznego i ponieważ polska polityka naukowo-techniczna i innowacyjna przez
dłuższy czas chroniła je przed nieuniknionymi zmianami w funkcjonowaniu, organizacji
i finansowaniu. Rezultatem jest to, że polski sektor B+R prawie nie uczestniczy w świato
wym tworzeniu wiedzy, nie jest w stanie wspomóc krajowych przedsiębiorstw innowacyj
nymi rozwiązaniami i ma niewielki wpływ na długookresową konkurencyjność i innowacyj
ność podmiotów gospodarczych w regionach i kraju. Ostatnio obserwuje się:

- przyśpieszenie zmian w przypadku jednostek badawczo-rozwojowych (przekształ
cenia, likwidacje);

- kontynuowanie zmian w sposobach finansowania i oceny jednostek naukowych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

- powolną zmianę mentalności naukowców, ponieważ zaczęli oni dostrzegać potrze
bę współpracy z przedsiębiorcami, która zapewnia im pozycję w środowisku, możliwość
uzyskania środków na badania i realizację zamierzeń badawczych zespołu;

- zwiększenie konkurencji naukowców o fundusze publiczne;
- mniejsze zapotrzebowanie na ofertę edukacyjną w związku z malejącą liczbą stu-

dentów i znaczną liczbą uczelni;
- wzrost konkurencji ośrodków zagranicznych w zakresie edukacji i badań.
Wymienione uwarunkowania stają się katalizatorami przemian wewnętrznych śro

dowiska naukowego i przyczyniają się do wchodzenia przez niektóre jednostki organizacyj
ne uczelni, indywidualnych naukowców oraz część jednostek badawczo-rozwojowych
w alianse strategiczne w ramach transferu wiedzy i innowacji. Te podmioty sektora B+R
poszukują partnerów gospodarczych do współpracy - przedsiębiorstw, innych jednostek sek
tora nauki, organizacji ekologicznych, konsumenckich, instytucji władz centralnych i samo
rządowych. Wychodząc ze swoją ofertą na rynek, promując ją i prowadząc działania marke
tingowe, docierają do różnych odbiorców swych usług. Stają się inicjatorami i aktywnymi
uczestnikami powstających w regionie klastrów oraz współtworzą platformy technologiczne.
Swoją działalność wzbogacają o współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami zagranicznymi
i udział w programach ramowych badań i rozwoju Unii Europejskiej. Niestety, w ten sposób
na nowe wyzwania otoczenia reagują jedynie nieliczni przedstawiciele jednostek naukowo
-badawczych w Polsce. Ich działania wyznaczają jednak kierunek zmian polskiego sektora
nauki i badań w najbliższych latach.

Partnerstwo technologiczne tych podmiotów, poza podobieństwem do sojuszy strate
gicznych zawieranych pomiędzy firmami, cechują także pewne różnice wynikające z istoty
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funkcjonowania jednostek sektora nauki i jego służebnej roli wobec gospodarki i społeczeń
stwa. Niezależnie od modelu gospodarki rynkowej (charakteryzującej się mniejszym lub więk
szym stopniem regulacji) rozwój wiedzy i jej upowszechnianie w społeczeństwie uważa się za
dobro publiczne, cel strategiczny i obszar polityki innowacyjnej (Archibugi i Pietrobelli 2003).
Państwo odgrywa ważną rolę w tworzeniu, akumulowaniu i transferze wiedzy oraz budowa
niu gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, czego przykładem jest
polityka innowacyjna Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Realizowana przez te kraje idea pobudzania innowacyjności poprzez tworzenie sieci
współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sektora B+R pozwala na transfer najnowszych
rezultatów badań w ramach nauk podstawowych i stosowanych' do firm krajowych. Ozna
cza to, że działalność sektora nauki ma przynajmniej częściowo charakter n o n Lp r o \[t n ale
z punktu widzenia polityki państwa sprzyja długookresowemu wzrostowi gospodarczemu
_dostarczana rynek najnowsze rozwiązania, tworzy w kraju nowe miejsca pracy i zapewnia
wpływy podatkowe do budżetu, a także pozwala na zwiększenie eksportu produktów wyso-
kiej techniki. ,

Państwo przejmując organizowanie i finansowanie (pełne lub częściowe) procesu
tworzenia wiedzy i technologii oraz ich przekazywania do gospodarki, obniża koszty dzia
łalności B+R przedsiębiorstw oraz niepewność i ryzyko działalności innowacyjnej, redukuje
asymetrię informacji oraz przynosi pozytywne efekty zewnętrzne w sferze produkcji. Uła
twia także dostęp do pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł pozaban
kowych (fundusze v 3n t u r 3 · 0p [t 0l i s 33> · 0p l t0 l[ Gn Korzyści takiej polityki państwa w skali
mikro czerpią przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe i badawcze. Ich powodzenie na
rynku sprzyja rozwojowi regionu, w którym funkcjonują, oraz całej gospodarki. Świadczą
0 tym: rosnący PKB, wpływy z podatków, rosnący eksport wyrobów innowacyjnych, wzrost
liczby miejsc pracy, podniesienie jakości życia i wzrost inwestycji.

w tej sytuacji nie można porozumień technologicznych pomiędzy jednostkami pu
blicznego sektora nauki a firmami rozpatrywać jedynie w kategoriach maksymalizacji zysku,
jak w przypadku aliansów strategicznych przedsiębiorstw sektora prywatnego. Niezbędne
jest jednak podczas organizowania i realizowania współpracy stałe monitorowanie sposobu
wykorzystywania środków publicznych na naukę, badania i rozwój. Umożliwi to właściwe
gospodarowanie tymi środkami i alokację zasobów w ramach programów i projektów, przy
noszących największe korzyści w sensie gospodarczym i społecznym. Weryfikatorem od
powiedniego wykorzystywania środków publicznych na badania i rozwój mają być także
partnerzy przemysłowi, którzy inwestują własne środki i ponoszą ryzyko biznesowe. Potrafią
także dobrze, szybko, tanio i stosunkowo obiektywnie określić przydatność podejmowanych
prac B+R dotyczących nowych rozwiązań. Skłania to naukowców do prowadzenia prac ba
dawczych, które doprowadzą do wymiernych wyników i ich komercjalizacji. Zmusza do
poszukiwań najnowszych rozwiązań, monitorowania dokonań międzynarodowych, a także
do ciągłego podnoszenia jakości kadr naukowo-badawczych. Zapewnia wysoki poziom wy-

3 Badania te~~ finansowane w całoścf lub c.zęściowo ze środków publicznych i udostępniane
nieodph~tnie lub po rnzszy~h kosztach, w ~orownan~~ z ofertą rynkową, podmiotom gospodarczym.

w praktyc~ prz~Jl11UJe t,o postac konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których ważną
rolę odgrywają publiczne instytucje naukowo-badawcze.
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ników badań, a tym samym stwarza szansę na sukces firm, które wdrożą ich rezultaty (Mar
szalec 2008 b). Dzięki ternu sojusz technologiczny jednostek naukowo-badawczych z part
nerami przemysłowymi zapewnia osiągnięcie w pełni zamierzonego, wspólnego dla uczest
ników, celu współpracy.

4.1.2. Determinanty partnerstwa strategicznego w sektorze B+R

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze w ostatnich 25 latach, wynikające z glo
balizacji, nasilającej się konkurencji i presji innowacyjności, spowodowały wzrost popular
ności nowej formy organizacji przedsięwzięć gospodarczych i naukowo-technicznych, jaką
są alianse strategiczne (Hirsch i Weber 1999; Rycroft 2003 a, b; Borczuch i Chwistecka
-Dudek 2005; Doz i Hamel 2006; Weber i Duderstadt 2006; The globalization ... 2008).
Tworzono je początkowo głównie w krajach Triady (w grupie wysokorozwiniętych krajów
Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji Wschodniej). Ich zawieranie było wspierane
przez państwo w wielu krajach od 70. lat ubiegłego wieku na wszystkich poziomach (miej
skim, regionalnym, narodowym i ponadnarodowym). Od lat 80. zachęcano przedsiębiorców
i organizacje n o n Lp r o \[t n tzn. publiczne jednostki naukowo-badawcze, do zawierania poro
zumień w sferze B+R i tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych. W latach 90. zaczę
ły się one rozpowszechniać w krajach rozwijających się, w tym postsocjalistycznych. Wyni
ka to z niewątpliwych korzyści czerpanych przez partnerów sojuszu w przypadku sukcesu.

Podejmowanie przez firmy partnerstwa technologicznego z jednostkami sektora B+R
w krajach wysokorozwiniętych determinują czynniki kosztowe, rynkowe, konkurencyjne, po
lityczno-prawne, technologiczne, wynikające z procesów globalizacyjnych. Dodatkowe uwa
runkowania współpracy strategicznej przedsiębiorstw z reprezentantami sektora nauki tworzy
polityka ekonomiczna państw (przede wszystkim polityka innowacyjna ukierunkowana na
MŚP), postępujące przemiany gospodarki opartej na wiedzy (m.in. rewolucja komunikacyjna,
większe wykorzystanie wiedzy w produkcji) oraz rosnąca niepewność i ryzyko podejmowania
decyzji gospodarczych, zwłaszcza w zakresie nowych techno legii".

Wymienione czynniki od lat 90. także w Polsce wpływają na tworzenie powiązań
między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi. Ich liczba jest znacznie
mniejsza, ale od 2004 r. wraz ze zmianami polityki innowacyjnej i rozpoczęciem przemian
w sektorze nauki mają one szansę stać się bardziej atrakcyjne dla polskich jednostek sektora
B+R i przedsiębiorstw.

Do czynników wpływających na nawiązywanie współpracy strategicznej przez pol
skich naukowców z przedsiębiorcami należą czynniki instytucjonalne, finansowe, rynkowe
(konkurencyjne), technologiczne i kosztowe (Dominik 2006; Woźnicki 2006). Uwarunko
wania instytucjonalne tworzą zmiany wprowadzone w ustawach określających funkcjono
wanie polskich uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie autonomii
uczelni. Zwiększa to możliwość zróżnicowania uczelni ze względu na ich potencjał rozwo
jowy oraz ich zakres swobody. Podmioty te już teraz działają w większym stopniu na swoją
odpowiedzialność na akademickim rynku edukacji i badań naukowych.

5 Więcej na ten temat: Mowery i Tccce (1996); Rosenberg i Nelson (1996); Łącka (2001);
Cygler (2002).
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Zmiana uwarunkowań prawnych polega także na wprowadzeniu nowych zasad finan
sowania nauki i oceny parametrycznej jednostek. Większego znaczenia w tych zasadach
nabrało prowadzenie badań zgodnych z potrzebami gospodarki. W ocenie parametrycznej
jednostek i indywidualnych naukowców, poza aktywnością publikacyjną, istotną rolę od
grywają dokonania w postaci prac rozwojowych, badań na rzecz przemysłu, a także przyna
leżność do związków naukowo-gospodarczych (klastrów, platform technologicznych, kon
sorcjów naukowo-przemysłowych).

Kolejną instytucjonalną przyczyną nawiązywania w Polsce współpracy jednostek nau
kowych i badawczych z przedsiębiorstwami jest powiązanie systemu dotacji na publiczne
jednostki sektora B+R z pracą na rzecz gospodarki i prowadzeniem badań, których rezultaty
mogą być skomercjalizowane. Niewątpliwie istotnym czynnikiem zmian jest w związku
z tym polityka Unii Europejskiej i polskiego rządu inspirująca oraz promująca budowanie sieci
współpracy, wspierająca finansowo i organizacyjnie współpracę technologiczną w regionie,
kraju i w UE (tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej) jako podstawę gospodarki opartej
na wiedzy. Świadczy to o dążeniu państwa do zwiększenia wpływu polskiej nauki na innowa
cyjność krajowych przedsiębiorstw oraz do internalizacji i mobilności naukowców.

Wiąże się to z ograniczaniem budżetowych środków finansowych dla tych ośrodków,
które osiągają niską kategorię w ocenie jednostek naukowych. Konsekwencją takiej polityki
może stać się wyeliminowanie słabszych podmiotów sektora nauki, a także nawiązywanie
przez nie współpracy technologicznej i znajdowanie innych źródeł finansowania działalności
edukacyjnej i badawczej (z sektora prywatnego, z funduszy UE, z sektora usług publicz
nych). Słabość niektórych jednostek sektora wynikam.in. z nadmiernego rozdrobnienia in
stytucjonalnego szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych oraz ze zróżnicowania
potencjału naukowo-badawczego (ludzkiego i rzeczowego) poszczególnych podmiotów.

Nawiązywanie porozumień technologicznych reprezentantów sektora B+R z przed
siębiorcami determinowane jest również czynnikami rynkowymi. Wśród nich podkreśla się
znaczenie nasilania się polaryzacji ośrodków naukowych i jednostek badawczo-rozwojo
wych w Polsce. W ostatnich latach nastąpiło znaczne zróżnicowanie potencjału i pozycji uczelni
oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Coraz bardziej wyodrębniają się grupy największych
ośrodków naukowych w 6-8 regionach, które pochłaniają 80% nakładów budżetowych. Te
podmioty najintensywniej uczestniczą w procesach innowacyjnych. Umiejętnie zabiegają
0 środki na badania z funduszy unijnych oraz należą do nielicznych jednostek aktywnych
w programach ramowych UE. Jest to możliwe, ponieważ posiadają one największy potencjał
naukowo-badawczy, a w otoczeniu - przedsiębiorstwa wdrażające innowacje.

Jednocześnie obserwuje się zwiększenie konkurencji na rynku usług edukacyjnych
i naukowo-badawczych; dotyczy to także renomowanych światowych uniwersytetów i in
nych uczelni zagranicznych, których pozycja i prestiż międzynarodowy skłaniają polskich
kandydatów na studia do wyboru ich oferty kształcenia. Dodatkowym czynnikiem zwiększa
jącym presję konkurencyjną na polskim rynku usług edukacyjnych i naukowo-badawczych
są zmiany demograficzne i efekty migracyjne wpływające na zmniejszającą się liczbę stu
dentów. Konkurencja, także w wymiarze międzynarodowym, pomiędzy ośrodkami nauko
wymi dotyczy także prac badawczych na potrzeby biznesu. Polscy przedsiębiorcy mogą ko-
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rzystać z przygotowanych przez zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze wyników badań
i innowacji.

Wymusza to poszukiwanie nowej przewagi konkurencyjnej przez poszczególne uczel
nie i jednostki badawczo-rozwojowe. Jest to szczególnie istotne ze względu na zwiększanie się
specjalizacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, W przypadku średnich i dużych przedsię
biorstw zauważalne jest wyzbywanie się lub dezintegracja działań łańcucha wartości, które nie
są uznawane za najważniejsze do osiągania przewagi konkurencyjnej firm. Podejmuje się
w nich tylko działania wymagające zasobów i możliwości uznawanych za kluczowe kompe
tencje przedsiębiorstw. Powoduje to konieczność poszukiwania zasobów i umiejętności po
trzebnych do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia (np. wprowadzenia innowacji) w ra
mach partnerstwa strategicznego6.

Ważną grupę czynników determinujących nawiązywanie współpracy polskich jedno
stek sektora B+R z przedsiębiorstwami stanowią wyzwania technologiczne stojące przed
firmami i instytucjami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi w Polsce. Postęp naukowo
-technologiczny powoli wymusza wzrost zapotrzebowania gospodarki i społeczeństwa na
usługi badawcze i ofertę technologiczną. Obserwuje się również wolno rosnący popyt firm
na działalność ekspercką i doradczą. Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na usługi
kształcenia ustawicznego (w Polsce bardzo słabo rozwiniętego). Wszystko to stanowi wy
zwanie dla jednostek sektora nauki, które powinny stale zabiegać o rozwój swojego poten
cjału naukowo-badawczego (rzeczowego i ludzkiego, kompetencyjnego i kn o w LKo w ia 

Kolejnym czynnikiem inspirującym przedsiębiorstwa do współpracy z sektorem nau
kowo-badawczym (np. w postaci konsorcjum naukowo-przemysłowego) jest możliwość
ustanowienia dzięki niej tzw. standardów technologicznych w sektorze, przy kosztach niż
szych niż przy samodzielnie prowadzonym przedsięwzięciu innowacyjnym. Ten sam argu
ment przekonuje zespoły naukowców do nawiązywania współpracy technologicznej w celu
wdrożenia swojego innowacyjnego rozwiązania na rynku.

Istotne znaczenie w zawieraniu umów dotyczących partnerstwa technologicznego
naukowców z przedsiębiorcami mają aspekty finansowe - zarówno w wymiarze instytucji
sektora naukowo-badawczego, jak i indywidualnym. Współpraca umożliwia osiąganie przez
jednostki naukowo-badawcze przychodów ze sprzedaży licencji, patentów lub kn o w LKo w n 
będących ich własnością. Precyzują to wewnętrzne regulacje uczelni, określające prawa ma
jątkowe do własności intelektualnej wytworzonej przez pracowników i studentów w trakcie
studiów lub kursów edukacyjnych. W Polsce aspekt własności intelektualnej w tym zakresie
wymaga jeszcze uregulowań, np. na wzór uniwersytetów brytyjskich. Wiąże się to z koniecz
nością stworzenia systemu zachęt w postaci odpowiedniego wynagrodzenia za podejmowanie
procesu twórczego kończącego się komercjalizacją wyników badań. Prace naukowe i badaw
cze na rzecz gospodarki stanowią także dodatkowe źródło dochodu dla pracowników nauko
wych, a szczególnego znaczenia nabierają w przypadku młodych pracowników i doktorantów.

Wymienione uwarunkowania tworzenia trwałych powiązań jednostek naukowych
i badawczych z przedsiębiorstwami w transferze wiedzy i technologii mogą stać się zagroże
niem dla indywidualnie działających podmiotów lub sposobnością (okazją), którą można

r, Sprzyja temu tendencja do obniżania kosztów, w tym również kosztów transakcyjnych.
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wykorzystać do nawiązania partnerstwa technologicznego. Współpraca technologiczna
przedstawicieli świata nauki i biznesu pozwala uniknąć ograniczeń rozwojowych i stanowi
odpowiedź na wyzwania nowej gospodarki.

4.2. Miejsce partnerstwa technologicznego sektora B+R z przedsiębiorstwami
w klasyfikacji aliansów

współdziałanie podmiotów gospodarczych o charakterze aliansów strategicznych nie
jest procesem jednorodnym. Wraz z rozwojem tej specyficznej formy kooperacji następuje
coraz większe zróżnicowanie ich form i rodzajów, co jest wynikiem wielu różnych kryteriów
podziału, np. ze względu na formy organizacyjno-prawne sojuszy, sposób tworzenia alian
sów, cechy powiązań między partnerami, cele współpracy, jej charakter, zakres aliansu
(umowy koalicyjnej), liczbę partnerów, stopień interakcji organizacyjnej i możliwość wystą
pienia konfliktów. W literaturze przedmiotu można znaleźć różnego rodzaju klasyfikacje
(Porter i Fuller 1986; Urban i Vendemini 1992; Faulkner 1995; Yoshino i Rangan 1995;
Garrette i Dussauge 1996; Romanowska 1997; Strategor 1997; Chwistecka-Dudek i Sroka
2000; Cygler 2002; Drewniak 2004). Niektóre· kategorie partnerstwa strategicznego wyko
rzystuje się tylko do porozumień między przedsiębiorstwami, a inne pozwalają na klasyfika
cję współpracy niezależnie od rodzaju sektorów, z których pochodzą partnerzy. Opracowa
nie niniejsze skupia się na współpracy strategicznej jednostek sektora B+R w sferze transfe
ru wiedzy i technologii do przemysłu, dlatego na potrzeby opisu typów aliansów zostaną
wybrane tylko niektóre rodzaje klasyfikacji.

Partnerstwo technologiczne zawierane pomiędzy instytucjami naukowo-badawczy
mi a przedsiębiorstwami można zaklasyfikować do aliansów formalnych lub nieformal
nych1. Tego rodzaju porozumienia zawierane są między przedsiębiorstwami, ale także po
między instytucjami sektora B+R a przedsiębiorstwami. Nieformalne kontakty naukowców
z przedsiębiorcami, wiążące się z wymianą k n o w LKo w n przekazywaniem informacji nt.
technologii lub z wykonywaniem ekspertyz czy formułowaniem opinii nt. innowacyjności
produktu, prowadzą niekiedy do współpracy sformalizowanej. Nawiązywana jest ona na
podstawie zawartych porozumień o współpracy w zakresie badań i rozwoju (dotyczących
np. wspólnych badań, kontraktu badawczego, transferu wiedzy, wymiany kadr, licencji
patentowej, umowy konsorcjum) pomiędzy zespołem naukowym lub jednostką B+R a fir
mą (Xie i Johnston 2004).

w krajach wysokorozwiniętych na potrzeby zbudowania partnerstwa technologicznego
reprezentantów nauki i przedsiębiorców wybiera się jedną z form sojuszy formalnych O charak
terze udziałowym, a mianowicie spółkęBo [n t v 3n t u r 3a Jest to alians dwóch lub większej liczby
partnerów prowadzący do utworzenia odrębnej jednostki gospodarczej, realizującej wspólne

7
Alianse nieformalne zawieran~ są na podstawie ustnych uzgodnień koalicjantów (tzw. mil

czące porozumienia), bez sfor_m~łowama u~owy partner_s~iej na piśmie. Ich tworzeniu przyświecają
różne motywy stron porozunuema. Czasami są one wynikiem działań niezgodnych z prawem (zrno
wy przeciwko pozostałym konkurentom r~nko~_m l~b- obejś,cia przepisów antymonopolowych), ale
mogą być także tworzo~e w, celu _zbadania mozhwosc~ wspołpr~cy i poznania przyszłego partnera,
początkowo bez zobow1ązan: Dają czas do namysłu 1 pozwalają na szybkie i łatwe zakończenie
współpracy, jeżeli strony są mezadowolone.
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przedsięwzięcie. Opiera się na nawiązaniu długofalowej trwałej współpracy w formie umo
wy prawnej, która określa cele, zakres i czas trwania porozumienia, podział kompetencji,
obowiązków i uprawnień, rozkład ryzyka i zysków proporcjonalnie do wniesionych udzia
łów, a także możliwość przejęcia udziałów, sposób zakończenia współpracy itd. 8 go [n t v 3n  
t u r 3 wykorzystuje się podczas tworzenia wspólnych centrów badawczych przedsiębiorstw
z uczelnianymi jednostkami badawczymi. Ich zadaniem ma być prowadzenie badań, których
wyniki zostaną skomercjalizowane. Niekiedy spółka zajmuje się także wdrożeniem, a potem
wprowadzeniem innowacji na rynek (Archibugi i Pietrobelli 2003; Rycroft 2003 a; Lee
i Win 2004). Przedsięwzięcia tego rodzaju mają charakter partnerstwa publiczno-prywatnego
i są wykorzystywane przy tworzeniu sieci technologicznej współpracy (nawet o międzynaro
dowym zasięgu) m. in. w USA, Japonii, w Korei Południowej, Singapurze i w rozwiniętych
krajach UE. W Polsce nic są spotykane w przypadku powiązań między nauką a przemysłem.
Jest to mało znana w naszym kraju forma transferu wiedzy, wymagająca pewnych uregulowań
prawnych w odniesieniu do uczelni i innych jednostek naukowo-badawczych, przy czym oba
wy instytucji sektora B+R i samych przedsiębiorstw, związane z partnerstwem publiczno
-prywatnym, nie sprzyjają tworzeniu przez te podmioty spółekjoint v 3n t u r 3Sa 

Współpraca strategiczna nawiązywana pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami
sektora B+R może być także realizowana w formie umów o współpracy w różnych dziedzi
nach, zaliczanych do grupy aliansów formalnych pozostałych'". Najczęściej przedsiębior
stwa podpisują umowy o współpracy w dziedzinie badań i rozwoju (ang. _(t 0Er 33m 3n t s in 
które zakładają współpracę nad nowymi projektami, technologiami, umożliwiającą umoc
nienie pozycji partnerów wśród konkurentów. Ma to na celu obniżenie kosztów, uzupełnie
nie zasobów własnych i kompetencji, zmniejszenie ryzyka niepowodzenia badań oraz przyś
pieszenie wprowadzenia nowości na rynek. Spotyka się także umowy o współpracy badaw
czo-rozwojowej polegające na wymianie informacji naukowo-technicznych pomiędzy so
jusznikami, wymianie kadry, przeprowadzaniu szkoleń czy seminariów. Wśród uczestników

8 Ta forma sojuszy udziałowych jest popularna wśród przedsiębiorców w przypadku koope
racji technologicznej, także podczas wchodzenia na rynki zagraniczne o dużym ryzyku inwestycyj
nym lub tworzących silne bariery wejścia dla inwestorów zagranicznych.

9 Jak wskazuje Woźnicki (2006), w Polsce uczelnia nie jest partnerem biznesowym dla
przedsiębiorstw ze względu na jej skoncentrowanie się na misji edukacyjnej i naukowej oraz ze
względu na różnice w kulturze organizacji. W opinii przedstawicieli firm jednostka naukowa nie jest
podmiotem rynkowym działającym zgodnie z rygorami rynku (zysk, reagowanie na wyzwania ryn
kowe, elastyczność, szybkie podejmowanie strategicznych decyzji, ograniczona centralizacja i hie
rarchiczność w podejmowaniu decyzji). Nie działa na zasadach kodeksu spółek handlowych i przepi
sów prawa gospodarczego. Dlatego podejmowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
(zwłaszcza obarczonych wysokim ryzykiem) z instytucjami sektora nauki może wiązać się z nieocze
kiwanymi zdarzeniami i znacznie zwiększa ryzyko finansowe oraz niepowodzenie projektu.

10 Sojusze formalne dzieli sic; na udziałowe (wiążące się z powstaniem nowej odrębnej jed
nostki gospodarczej) i pozostałe (działania partnerskie podejmowane są w obrębie istniejących pod
miotów gospodarczych). Do ostatniej grupy aliansów zalicza się zwykłe umowy o współpracy, umo
wy licencyjne, porozumienia franchisingowe oraz umowy o stowarzyszaniu się przedsiębiorstw.
Zwykłe umowy dotyczące współpracy w danym zakresie są zawierane przez firmy w celu zabezpie
czenia ich przed niepożądanymi działaniami, nieuczciwością czy nadużyciem koalicjantów. Ułatwia
ją kontrole; realizacji aliansu, a także zapewniają podmiotom gospodarczym niezbędną elastyczność
w działaniu i umożliwiają podjęcie po pewnym czasie decyzji o kontynuowaniu współpracy.
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umów O współpracy B+R, poza firmami, często znajdują się jednostki naukowe lub badaw
czo-rozwojowe (Rycroft 2003 a; Lee i Win 2004).

Ten typ sojuszy wymaga ograniczenia dostępu koalicjantów do kluczowych kompe
tencji aliantów - mogą oni uczestniczyć jedynie w wybranym obszarze działalności. Pozwa
la to uniknąć przenikania przez sojusznika do firmy partnera i zabezpiecza ją przed prze
chwyceniem kluczowych zasobów i umiejętności. W praktyce porozumienie sprowadza się
do współpracy dotyczącej wybranego zagadnienia. Niekiedy odbywa się to w odrębnych
jednostkach, oddalonych od kooperujących przedsiębiorstw.

w sektorze B+R partnerstwo technologiczne pomiędzy instytucjami naukowymi
a przedsiębiorstwami może występować w postaci umowy o kontrakt badawczy lub doty
czącej realizacji wspólnych badań. Kontrakt badawczy polega na zlecaniu przez przedsię
biorstwo jednostce naukowej lub naukowo-badawczej części prac badawczo-rozwojowych.
Umowa ma charakter okresowy i jest związana z realizacją konkretnego zadania badawcze
go. Jak wskazuje Drewniak (2004), zakres wykorzystania tego rodzaju porozumień jest
w zasadzie nieograniczony. Pozwalają one przedsiębiorstwom i partnerowi naukowemu
osiągnąć cztery najważniejsze cele, czyli:

- uzyskanie informacji i wiedzy, która jest własnością firmy;
- zwiększenie wiedzy i umiejętności w określonej sferze obu stron porozumienia;
- sprawowanie kontroli, co wiąże się ze sprawdzaniem wyników działalności B+R,

czy odpowiadają one oczekiwaniom klienta, co stanowi dla jednostki naukowej skuteczny
bodziec do podejmowania efektywnych działań w określonym czasie i przy określonych
środkach finansowych;

- sformułowanie propozycji, zaleceń i sugestii każdej ze stron sojuszu.
Umowy w postaci kontraktu badawczego umożliwiają dostęp do nowych idei i po

mysłów (wynikających z dostępnej dla naukowców wiedzy krajowej i monitorowania postę
pu wiedzy w danej dziedzinie na świecie). Pozwalają na zredukowanie przez przedsiębior
stwa kosztów własnych prac badawczych lub prowadzenie ich w sytuacji, gdy podmiot nie
posiada własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Współpraca tego typu jest bardzo ko
rzystna dla ośrodków naukowych, ponieważ naukowcy są w ramach tych porozumień pobu
dzani do ukierunkowanego działania. Podejmują realizację zadań badawczych, na które
przemysł zgłasza zapotrzebowanie. Partnerzy przemysłowi podczas współpracy stawiają
również wiele pytań i wyzwań, które stymulują prace badawcze. Może się to przyczynić do
powstania nowych kierunków działalności naukowej. Często także powoduje nawiązywanie
dalszej współpracy z przedsiębiorcami, dotyczącej nowych zagadnień. Wówczas może ona
przyjąć postać programu wspólnych badań. Alians w tej postaci zawierany jest przez partne
rów w specyficznych obszarach badawczych, a jednostka naukowa jest w tym wypadku
podmiotem uzupełniającym zasoby pozostałych członków porozumienia (przedsiębiorstw,
innych ośrodków naukowo-badawczych). Wspólne badania dotyczą ściśle określonego
i specyficznego zadania, np. udoskonalenia istniejących wyrobów przedsiębiorstwa, poszu
kiwania nowych produktów, rozwiązań technologicznych lub ulepszenia stosowanych tech
nik wytwarzania. Przedsiębiorstwa podejmują tego rodzaju partnerstwo z jednostkami nau
kowymi ze względu na (Drewniak 2004):
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- możliwość obniżenia kosztów prac badawczo-rozwojowych, które dla jednej firmy
są zbyt wysokie, oraz możliwość rozłożenia ryzyka przedsięwzięcia innowacyjnego na więk
szą Iiczbę partnerów;

- możliwość zgromadzenia niezbędnej liczby specjalistów w ramach każdej specjalnoś
ci w celu stworzenia odpowiedniego zespołu badawczego.

Ostatni cel pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu prowadzonych badań
i skrócić czas wytworzenia innowacji.

Niekiedy prowadzenie prac badawczych wymaga połączenia potencjałów badawczych
wielu partnerów, co prowadzi do wyboru konsorcjum jako formy partnerstwa. Konsorcja obej
mują umowy kooperacyjne między trzema lub większą liczbą partnerów, niezależnie od ich
przynależności sektorowej i struktury kapitałowej. Organizowane są w celu realizacji bardzo
dużych projektów badawczych, w przypadku których zasoby i potencjał jednego lub dwóch so
juszników są niewystarczające. Wyzwania współczesności powodują, że ostatnio coraz częściej
konsorcja mają charakter ponadnarodowy i że ważnymi partnerami porozumień stają się instytu
ty naukowe o światowej renomie (Rycroft 2003 a; 1.Joz i Hamel 2006). Mogą mieć one także
charakter krajowy, a nawet regionalny. W każdym z tych przypadków obecność jednostek sekto
ra nauki pozwala na transfer najnowszej wiedzy do przemysłu. Koszty tego procesu są dla po
szczególnych firm partnerskich znacznie niższe niż w przypadku indywidualnego prowadzenia
badań, przy założeniu, że byłoby to możliwe (współczesne technologie są tak skomplikowane
i specjalistyczne, że przedsiębiorstwa często nie są w stanie ich rozwijać bez połączenia wła
snych zasobów i kompetencji z innymi podmiotami).

Konsorcja łączące instytucje naukowe z partnerami przemysłowymi są propagowa
nym przez Unię Europejską sposobem na podniesienie innowacyjności gospodarki oraz two
rzenie trwałych powiązań pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami. Programy ramo
we badań, rozwoju i wdrożeń zalecają nawiązywanie współpracy instytucji naukowych
z przedsiębiorstwami (szczególnie MŚP) z wykorzystaniem takich struktur. Polityka inno
wacyjna Finlandii, Wielkiej Brytanii lub Niemiec od dawna wspiera tworzenie konsorcjów
naukowo-przemysłowych. Tego rodzaju porozumienia nie wymagają powoływania odrębne
go podmiotu gospodarczego, a jedynie wyznaczenia wyodrębnionego funduszu zgromadzo
nego przez koalicjantów i wspólnego nim zarządzania np. przez komitet sterujący, w skład
którego wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i instytu
cji wspierającej konsorcjum z funduszy publicznych (Marszalec 2008 a).

W Polsce konsorcja tego rodzaju to sprawa przyszłości, ponieważ dotychczas ta for
ma współpracy jest rzadko stosowana. Jednostki naukowo-badawcze wchodzą jednak
w skład konsorcjów tworzonych w ramach programów unijnych oraz na potrzeby platform
technologicznych. Dotyczy to jednak jedynie najlepszych uczelni krajowych i jednostek ba
dawczo-rozwojowych oraz niektórych instytutów PAN.

Do zwykłych umów dotyczących współpracy należą także porozumienia o wspólnej
produkcji i umowy dystrybucyjne. Pierwsze dotyczą racjonalizacji procesu produkcyjnego
i polegają na podjęciu wspólnej produkcji lub świadczeniu usług, z wykorzystaniem specja
lizacji poszczególnych aliantów lub tworzeniem takiego samego produktu przez poszczegól-
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nych partnerów. Zapewnia to wykorzystanie efektu skali. Niekiedy umowy prowadzą także
do powstania wspólnej jednostki gospodarczej. W procesie produkcji partnerstwo technolo
giczne pomiędzy instytucjami sektora B+R a przedsiębiorstwami może występować w for
mie porozumień opartych na wymianie wiedzy i specjalistycznych umiejętności (umowy
kn o w LKo w in co wiąże się z wymianą kadry, bez konieczności zawierania umów licencyjnych.
Pracownicy jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej są czasowo oddelegowywani do
firmy kooperanta w celu nadzorowania wdrożeń lub uruchomienia nowej linii technologicz
nej, prowadzenia szkoleń personelu i przekazywania kn o w LKo w a 

Natomiast umowy dystrybucyjne to porozumienia związane ze wspólną sprzedażą wy
robów koalicjantów, ze wzajemnym wykorzystaniem kanałów dystrybucji oraz wzajemną pro
mocją na rynku. Jeżeli spojrzymy na uczelnię jako partnera w aliansie, który nawiązuje
z przedsiębiorstwem umowy o współpracy w zakresie marketingu partnerskiego, a także
dotyczące praktyk, staży studentów i wymiany kadry, to taką kooperację można zaliczyć do
partnerstwa w sferze dystrybucji.

Tworzenie powiązań jednostek naukowych z przedsiębiorstwami w tym zakresie po
zwala zwiększyć jakość oferty edukacyjnej, prźybliża ją do praktyki gospodarczej, a także
umożliwia niektórym absolwentom znalezienie w przyszłości pracy w firmach objętych taką
współpracą. Jeżeli chodzi o wymianę kadry pomiędzy uczelnią a partnerem przemysłowym,
to prowadzi ona nie tylko do poprawy jakości oferty edukacyjnej, ale także sprzyja zwięk
szeniu potencjału badawczego pracowników, co mieści się w sferze produkcji uczelni trak
towanej jako podmiot gospodarczy świadczący usługi edukacyjno-badawcze.

Partnerstwo strategiczne jednostek sektora B+R z przedsiębiorstwami przyjmuje tak
że formę umów licencyjnych, które polegają na jednokrotnym lub wielokrotnym przekazy
waniu (sprzedaży) przez jednego z sojuszników prawa do: stosowania technologii, zastrze
żonej konstrukcji, praw autorskich, znaków handlowych (zwykle opatentowanych), a także
specyficznej wiedzy technicznej lub organizacyjnej Ik n o w LKo w i pozostałym partnerom.
Umowy licencyjne mogą mieć charakter krajowy lub międzynarodowy11. Pewną odmianą
licencjonowania jest licencjonowanie krzyżowe (ang. · r o s s Lt[ · 3n · [n Eia Polega ono na wza
jemnym dzieleniu się partnerów prawami patentowymi, co prowadzi do uzyskiwania przez
nich silniejszej pozycji konkurencyjnej (Rycroft 2003 a; Transfer technologii poprzez partner
stwo ... 2004). Stronami w umowach licencyjnych mogą być przedsiębiorstwa i jednostki
naukowe lub naukowo-badawcze, mające prawa własności do technologii lub nabywające te
prawa od firm w celu realizacji swoich zamierzeń, np. w celu zwiększenia potencjału nau
kowo-badawczego.

Zaprezentowane umowy o współpracy technologicznej jednostek sektora B+R z przed
siębiorstwami można powiązać z fazami procesu gospodarczego realizowanego w firmie.

11 w przypadku trans~ern wiedzy p_rze_dsiębi~rstwa uznają licencje za partnerstwo strategiczne,
a nie tylko za źró?10 pr~ewag1 konkurencyjnej, Wynika to z tego, że wykorzystywanie licencji prowa
dzi do podnoszenia poziomu ~ec~n?log1czne~o partnera, nabywania przez niego nowej wiedzy i umie
jętności, co generuje usprawmema 1 tworzenie wynalazków. Prowadzi to więc do zwiększenia zdolnoś
ci konkurencyjnyc~yartnerów. S~ają ~ię ~ni bardziej ~~nowacyjni i po pewnym czasie sami dokonują
transferu technologu. Taka sytuacja zaistniała w Japonii w latach 60. ubiegłego wieku.
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W zależności od etapu łańcucha wartości w firmie (funkcji firmy) zawierane są różnorodne
umowy, najbardziej adekwatne do potrzeb i zamierzonych celów partnerów (rys. 5).

Funkcje
przedsiębiorstwa

Badania
i rozwój t-----+--- Umowy o prace B+R

Produkcja

Marketing

Formy aliansów - umowy o współpracy

Wspólne badania, kontrakt badawczy

--i---Wspólne zakupy, umowy o przekazaniu sprzętu,
umowy licencyjne z jednostkami naukowymi

1----+---Umowy techniczne, wymiana technologii na udziały
w spółkach
Umowy o koopc racji produkcyjnej

1----+---Umowy o wspólnej produkcji
1------+---Wymiana k n o w LKo w n wymiana kadry

__,.--+--Umowy licencyjne, licencjonowanie krzyżowe,
patenty

1----+---Licencje handlowe

------ umowy o WS pólnym market ingu

-----Porozumienia dotyczące wspólnej dystrybucji

Umowy o prowadzeniu serwisu, umowy dotyczące
praktyk i staży

Rys. 5. Podstawowe funkcje firmy a wykorzystywane formy umów o współpracy przedsiębiorstw
z jednostkami B+R 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Łącka (2001), Drewniak (2004).

Partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi moż
na zaklasyfikować do aliansów międzysektorowych, czyli do sojuszy niekonkurencyjnych.12

Klasyczne alianse międzysektorowe łączą firmy należące do różnych sektorów dzia
łalności i różnych ciągów produkcyjnych (partnerzy nie są ani konkurentami, ani dostawca
mi, ani odbiorcami) 13

• Obecnie partnerami przedsiębiorców w porozumieniach międzysekto
rowych stają się także jednostki B+R. Firmy uzyskują dzięki nim możliwość dywersyfikacji
działalności w wyniku stworzenia w ramach wspólnych badań nowych rozwiązań technolo-

12 Dwa pozostałe typy aliansów niekonkurencyjnych, tzn. partnerstwo wertykalne (łączące
przedsiębiorstwa działające w dwóch następujących po sobie ogniwach łańcucha wartości, np. dostaw
cę z odbiorcą) i międzynarodowe spółkiBo [n t v 3n t u r 3s (tworzone pomiędzy firmami z różnych krajów),
nic są wykorzystywane do tworzenia sojuszy strategicznych w obszarze transferu wiedzy z sektora
nauki do gospodarki. Ta współpraca przyjmuje postać aliansów międzysektorowych, które prowadzą
do dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw. Ich celem jest zróżnicowanie działalności poprzez roz
wój nowych dziedzin, a do tego firmy potrzebują nowych zasobów, pochodzących od partnera.

13 Alianse międzysektorowe mają zmierzać do stworzenia nowych rodzajów działalności
w wyniku łączenia kompetencji sojuszników z różnych sektorów (np. małych firm biotechnologicznych
z koncernem farmaceutycznym), osiągnięcia efektu konwergencji technologicznej lub handlowej
w wyniku ewolucji technologicznej i zbieżności odrębnych dotychczas obszarów działalności przedsię
biorstw, a także dywersyfikacji działalności jednego z partnerów poprzez wejście do innego sektora.
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gicznych. Podjęta współpraca umożliwia ich komercjalizację na innych, niż dotychczas, wy
korzystywanych przez firmę rynkach.

Dla instytucji naukowo-badawczej porozumienie międzysektorowe jest naturalnym
sposobem wykorzystania jej potencjału naukowo-badawczego (poza wariantem wejścia
w kooperację z inną jednostką sektora B+R) i zapewnienia przychodów z działalności ba
dawczo-rozwojowej. Pozwala również na uzyskanie nowych zasobów - umiejętności, do
świadczenia, sprzętu i wyposażenia laboratorium badawczego, a także k n o w LKo w z innych
dziedzin. Nieocenione staje się dla instytucji naukowej uznanie w środowisku (renoma)
w przypadku sukcesu wspólnego przedsięwzięcia i możliwość nowych ofert współpracy.

Niekiedy takie działania prowadzą do podjęcia decyzji o wyodrębnieniu spółki s p [n Lo \\ 
(firmy odpryskowej) z jednostki sektora B+R. Tworzy się ją na drodze usamodzielnienia się
pracowników naukowych instytucji (szkoły wyższej, laboratorium badawczego, jednostki ba
dawczo-rozwojowej) i w wyniku podjęcia decyzji o realizowaniu zadań badawczych, wykony
wanych dotychczas w jednostce macierzystej, na własny rachunek, w ramach działalności go
spodarczej. Takie spółki organizowane są w celu komercjalizacji stworzonych przez zespoły
naukowe nowych rozwiązań, wdrożenia ich w przedsiębiorstwach, czym jednostki naukowo
-badawcze nie chcą się same zajmować. W Polsce, jak wskazuje Tamowicz (2006), komercjali
zacja technologii i wiedzy naukowej dzięki spółkom odpryskowym jest jeszcze mało znana
i słabo rozwinięta. Przykładów jest niewiele, ale bardzo powoli ich liczba z każdym rokiem się
zwiększa. Potwierdzają to np. badania nad działalnością tych firm na Mazowszu, przeprowadzo
ne przez Mackiewicz i Gomułkę (2007).

4.3. Formy współpracy strategicznej sektora nauki z przedsiębiorstwami

Przedstawione powyżej różne formy klasyfikacji współpracy strategicznej jednostek
sektora B+R w ramach klasyfikacji aliansów strategicznych wskazują, że zjawisko to ma
zarówno charakter nieformalny, jak i formalny. Może dotyczyć aliansów niekonkurencyj
nych jako porozumienia dwu lub wielu partnerów. Doświadczenia krajów wysokorozwinię
tych z obszaru Triady wskazują, że sojusze jednostek naukowych z przedsiębiorstwami są
tworzone praktycznie prawie we wszystkich etapach łańcucha wartości przedsiębiorstwa.
Najbardziej popularnymi formami partnerstwa technologicznego są umowy O współpracy
w różnych dziedzinach oraz licencjonowanie. Obserwuje się także wzrost zainteresowania
konsorcjami naukowo-przemysłowymi jako sposobem na wspólne prowadzenie dużych
przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (Transfer technologii poprzez partnerstwo ... 2004).
Od dłuższego czasu w krajach o silnie rozwiniętej przedsiębiorczości, np. w USA, istotną
formą partnerstwa strategicznego pomiędzy sektorem badań a gospodarką staje się także
wyodrębnianie firm odpryskowych spośród macierzystych instytucji naukowo-badawczych.
Działają one głównie w takich branżach, jak: technologie informacyjne, biotechnologia
i technologie medyczne oraz inżynieria. Cechuje je wysoka efektywność w postaci licznych
nowych produktów wprowadzanych na rynek i zgłoszeń patentowych. umiejętnie potrafią
przekonać do siebie inwestorów i znacznie częściej, niż inne, wchodzą na giełdę (Mackie
wicz i Gomułka 2007).

Podsumowując rozważania na temat różnorodnych form partnerstwa technologiczne
go instytucji B+R z przedsiębiorstwami, można stwierdzić, że transfer wiedzy i technologii
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do gospodarki może odbywać się w ramach (Clarke i Hermens 2001; Benard 2003; Lee
i Win 2004; Weresa 2007):

- bezpośrednich kontaktów naukowców z przedsiębiorcami, wspólnych publikacji
i uczestnictwa w konferencjach (nieformalny transfer wiedzy, bez wchodzenia w alianse, ale
zachęcający do podjęcia współpracy strategicznej w późniejszym okresie);

- szkoleń, działalności edukacyjnej, np. na drodze kształcenia ustawicznego;
-tworzenia wspólnych platform wiedzy (ang. 3Ll 30r n [n Eir 
- doradztwa i konsultacji w zakresie technologii i jej oceny;
-wymiany informacji, wiedzy eksperckiej i kadr pomiędzy ośrodkami naukowymi a przed-

siębiorstwami;
- umów dotyczących staży i praktyk kadry naukowo-badawczej i studentów w frr

mach partnerskich;
- przekazywania sprzętu i wyposażenia laboratoriów badawczych uczelniom do prze

testowania, ale także na potrzeby badań prowadzonych dla partnera przemysłowego;
-wspólnych przedsięwzięć w obszarze nowych technologii I0n EaBo [n t v 3n t u r 3s o \_ ( t ir 
- konsorcjów badawczych instytucji sektora B+R (krajowych lub międzynarodo-

wych), a także konsorcjów obejmujących partnerów przemysłowych, uniwersytety i centra
badawczo-rozwojowe;

- sieci aliansów - wielostronnych umów kooperacyjnych dotyczących transferu wie
dzy i tworzenia innowacji z partnerami działającymi w różnych sektorach; niekiedy przyj
mują postać gron (klastrów), których tworzenie mogą inicjować uniwersytety o silnej pozy
cji w regionie;

- umów kooperacyjnych dotyczących prac B+R pomiędzy przedsiębiorstwami lub
fu-mami i jednostkami naukowo-badawczymi;

- badań kontraktowanych wykonywanych przez jednostki sektora B+R na zlecenie firm;
- sprzedaży licencji należących do jednostek B+R lub licencjonowania krzyżowego;
- tworzenia powiązań w postaci firm s p [n Lo \\ (firm odpryskowych) i s t 0r t Lu p (przed-

siębiorstw zakładanych przez studentów i absolwentów uczelni).
Poszczególne formy współpracy strategicznej instytucji sektora B+R z przedsiębior

stwami w zakresie transferu wiedzy i technolcgii przynoszą korzyści zróżnicowane pod
względem rodzaju i wielkości. Najlepsze efekty współpracy technologicznej dla obu stron
zapewnia jej sformalizowanie w postaci kontraktu badawczego, programu wspólnych badań
oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych. Jednak często warunkiem zawarcia porozumie
nia o współpracy jest występowanie wcześniejszych kontaktów nieformalnych reprezentan
tów świata nauki i przedsiębiorców, a także formalny transfer wiedzy w ramach działalności
doradczej i eksperckiej naukowców. Dobre efekty w postaci zwiększenia potencjału nauko
wego i edukacyjnego uczelni obserwuje się również w przypadku zawierania umów doty
czących wyposażenia laboratoriów badawczych przez partnera przemysłowego.

4.4. Motywy transferu wiedzy z jednostek naukowych i badawczych
do przedsiębiorstw

Do podejmowania współpracy strategicznej skłaniają parterów określone motywy.
Każdy uczestnik porozumienia kieruje się indywidualnymi celami, często znacznie różnią-
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cymi się między sobą. Widoczne jest to także podczas analizy celów jednostek sektora B+R,
które skłaniają je do wchodzenia w różne formy partnerstwa strategicznego z przedsiębior
stwami. Na podstawie klasyfikacji powodów tworzenia aliansów strategicznych, zapropo
nowanej przez Cygler (2002), motywy jednostek naukowo-badawczych w Polsce można
podzielić na trzy typy, w zależności od:

- stopienia ogólności- na ogólne i specyficzne,
- stopnia jawności - na jawne i ukryte,
_ długości czasu trwania - na długo- i krótkookresowe.
Należy zauważyć, że podział ten nie jest ostry i poszczególne motywy mogą doty

czyć więcej niż jednej grupy. Najłatwiej scharakteryzować motywy ogólne, gdyż wynikają
one z uniwersalnego charakteru celów porozumień strategicznych i czynników determinują
cych podejmowanie działań partnerskich różnych podmiotów w gospodarce. W przypadku
motywów (zwłaszcza ukrytych) należących do pozostałych grup występują trudności w ich
obserwacji i opisie. Grupa motywów ogólnych w przypadku jednostek sektora nauki wiąże
się z oddziaływaniem ogólnych przyczyn i wyzwań cywilizacyjnych, które skłaniają na
ukowców i przedsiębiorców do tworzenia sojuszy technologicznych. Niektóre motywy wy
nikają jednak ze specyfiki otoczenia podmiotów, co oznacza, że nieco inne powody nawią
zywania partnerstwa w obszarze transferu wiedzy i technologii mają szkoły wyższe niż jed
nostki badawczo-rozwojowe lub instytuty PAN.

Do ogólnych motywów podejmowania więzi partnerskich naukowców z przedsię
biorcami należy dążenie jednostek naukowych i badawczych do ograniczenia ryzyka prowa
dzonych badań poprzez rozłożenie go na większą liczbę partnerów. Sojusz umożliwia szyb
sze rozpoczęcie prac nad projektem i jego zakończenie (szybsze wejście innowacji na rynek
i szansę na uzyskanie większych korzyści). Wiąże się to także z niższymi kosztami prac
B+R (zmniejszenie kosztów kapitałowych), niż w przypadku indywidualnego działania każ
dej ze stron, oraz umożliwia podmiotom uczestniczącym w porozumieniu dywersyfikację
działalności. Ośrodek naukowy może dzięki porozumieniom rozpocząć prowadzenie no
wych kierunków badań, a przedsiębiorstwo-zacząć działać w nowych sektorach. Zmniejszenie
ryzyka (politycznego i prawnego) przedsięwzięć podejmowanych w zakresie transferu technolo
gii jest również wynikiem wykorzystania działań państwa wspierających tworzenie powiązań
nauki z przemysłem.

Instytucje sektora nauki nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami dla uzyskania
korzyści skali lub racjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej, edukacji, działalności
eksperckiej oraz przedsiębiorczości akademickiej. Cele te można osiągnąć poprzez tworze
nie optymalnej wielkości i kombinacji zasobów oraz poprzez optymalne i równomierne wy
korzystanie potencjału naukowo-badawczego. Wiąże się to z koniecznością dysponowania
przez jednostkę wieloma zasobami, w tym najnowszą wiedzą i najnowszym wyposażeniem
laboratoriów, co bez wsparcia finansowego sektora prywatnego jest trudne do uzyskania.
Partnerstwo technologiczne z przedsiębiorstwami jest odpowiedzią jednostek sektora B+R 
na intensywność i szybkość zmian technologicznych w skali globalnej. Dodatkowym moty
wem przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych w tym wypadku jest również zmniej-
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szenie oddziaływania rosnącej konkurencji w obszarze badań, edukacji, działalności dorad
czej i szkoleniowej. Współpraca technologiczna z przedsiębiorstwami w postaci umów
o współpracy lub w postaci udziału w konsorcjach naukowo-przemysłowych podejmowana
jest także z takich powodów, jak: możliwość stworzenia nowego produktu i wprowadzenia
go na rynek, uzyskanie dostępu do chronionych przez bariery strategiczne rynków dzięki
współpracy z partnerem przemysłowym, zwiększenie międzynarodowego zakresu działania
i udziału w rynku usług edukacyjnych, badawczych i eksperckich, uzyskanie pożądanych
wyników finansowych w rezultacie umów o współpracy w różnych obszarach, a także
sprzedaży licencji będących własnością jednostek sektora nauki; do tych powodów należy
zaliczyć też tworzenie renomy jednostki naukowo-badawczej jako jednostki dysponującej
wysokiej jakości kadrą naukową i nowoczesnym wyposażeniem laboratoriów badawczych 1

4
•

W poszczególnych jednostkach sektora naukowo-badawczego ze względu na ich in
dywidualny charakter, w porównaniu z innymi podmiotami gospodarczymi, obserwuje się
(poza motywami ogólnymi) także specyficzne motywy podejmowania partnerstwa strate
gicznego z przedsiębiorstwami. Należą do nich:

1. Konieczność dostosowania się do nowych uregulowań prawnych związanych z fi
nansowaniem i funkcjonowaniem jednostek sektora B+R, które obowiązują po przemianach
w sektorze nauki.

2. Wymóg podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami w statutach jednostek
badawczo-rozwojowych oraz postulat intensyfikacji powiązań uczelni z przedsiębiorstwami
w obszarze transferu wiedzy i technologii, oprócz prowadzonej działalności dydaktycznej'<.

3. Wykorzystanie regionalnej koncentracji innowacyjnych firm, które zgłaszają do
instytucji sektora B+R zapotrzebowanie na ofertę technologiczną, szkoleniową i doradczą!".

4. Przewidywanie przyszłych kierunków badawczych i możliwych scenariuszy rozwo
ju polskiej gospodarki na podstawie analiz narodowego programu \o r 3s [EKt „Polska 2020".
Determinują one wybór priorytetów badawczych i przedstawiają zadania (zakres przedmioto
wy i finansowy) dla instytucji polskiego sektora B+R.

5. Dążenie do pełnego wykorzystania kadry naukowo-badawczej, nieruchomości
i wyposażenia, zwłaszcza na uczelniach, które zaczynają odczuwać zmiany demograficzne
i muszą liczyć się z ograniczaniem działalności edukacyjnej.

14 Efektywność takiej jednostki mierzy się liczbą patentów, wdrożeń, publikacji w renomo
wanych naukowych czasopismach światowych, liczbą cytowań i wyłaniających się z jednostki nau
kowo-badawczej spółek s p [n Lo \\ W tym kontekście wysoka pozycja jednostki przenosi się także na
działania edukacyjne i przyciąga studentów ( doktorantów), którzy mają szansę kształcić się i jedno
cześnie uczestniczyć w badaniach na potrzeby przemysłu.

15 Ten motyw implikuje kolejny powód współpracy, tzn. poprawia pozycję jednostki i ocenę
dorobku naukowo-badawczego jej pracowników dzięki różnym formom transferu wiedzy i technologii
do przemysłu oraz działaniom na rzecz gospodarki. Dotyczy to zarówno jednostek badawczo
-rozwojowych kategorii A i B (chcących utrzymać lub poprawić ocenę parametryczną i pozycję konku
rencyjną), jak i jednostek kategorii C, dla których współpraca z gospodarką to warunek przetrwania.
Podobnymi motywami kooperacji z przedsiębiorstwami kierują się także jednostki szkół wyższych.

16 Odbywa się to w ramach systemów innowacyjnych.
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6. Reakcja przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych, ośrodków naukowych, kra
jowych lub zagranicznych na propozycje udziału w konsorcjach, programach badawczych,
platformach technologicznych i klastrach 1

7
.

7. Możliwość zrealizowania przez pracownika jednostki naukowej lub badawczej ba
dań w przypadku zainteresowania nimi partnera przemysłowego oraz możliwość publikowa
nia wyników badań (lub ich części) w renomowanych czasopismach naukowych.

8. Restrukturyzacja jednostek naukowych - współdziałanie z przedsiębiorstwami im
plikuje zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni i wpływa na tworzenie multidyscyplinar
nych zespołów badawczych (podejmujących nowe kierunki badańr'".

Poza ogólnymi i specyficznymi (jawnymi) motywami polskie jednostki B+R i ich
personel naukowo-badawczy kierują się także motywami ukrytymi. Ich identyfikacja i inter
pretacja jest trudna, jednak należy stwierdzić, że tego rodzaju motywy dotyczą zarówno nau
kowców, jak i ich partnerów przemysłowych. Motywy jawne zawarte są w umowach doty
czących współpracy w formie celów do osiągnięcia. Pozwala to ocenić je jeszcze przed roz
poczęciem współdziałania. Natomiast motywy ukryte nie są formułowane na piśmie ani na
wet deklarowane ustnie, gdyż żaden z partnerów nie chce ich ujawnić drugiej stronie. Należy
starać się przewidzieć potencjalne motywy ukryte, którymi kierują się poszczególni sojusz
nicy. Naukowcy, nawiązując współpracę technologiczną z przedsiębiorcami, również mogą

. ' ukryt t . 19miec ą mo ywację .
Przedstawione motywy porozumień strategicznych, którymi się kierują krajowe jed

nostki sektora B+R można zaliczyć do krótko- i długookresowych. Definicja aliansów stra
tegicznych wskazuje, że są one organizowane dla realizacji celów długookresowych. Stano
wią je z reguły motywy ogólne oraz specyficzne. Doświadczenie naukowców wskazuje jed
nak, że negocjując warunki partnerstwa, strony biorą pod uwagę także cele krótkookresowe,
np. nawiązanie współpracy dotyczącej wspólnej publikacji, uczestnictwo przedsiębiorców
w konferencjach naukowych lub wsparcie finansowe konferencji organizowanej przez jed
nostkę organizacyjną uczelni przez partnerów ze świata biznesu.

4.5. Korzyści ze współpracy naukowców i przedsiębiorców

Tworzenie powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczymi a przedsię
biorstwami i wykorzystywanie do tego różnych form porozumień strategicznych dostarcza
wielu korzyści obu stronom. Ma ono także istotne znaczenie dla gospodarki i regionu,

17
Jednostki sfery B+R starają się również samodzielnie poszukiwać partnerów przemysłowych

do międ~lnarodowych pro~amó:" b~da~czych, ~óre są wspó~fin~nsowane przez Unię Europejską.
Ten motyw moze wiązać się z. takze wyodrębmemem z uczelni, instytutu naukowo

badawczego lub jednostki badawczo-rozwojowej grupy osób, która podejmie działalność gospodar
czą w postaci firmy s p [n Lo \\ 

19
Do ukrytych m~tywów można z~liczyć np.: mo~liwość nawiązania kontaktów naukowych

i biznesowych, zwiększenie szans _pra~owmka na uzyskanie stypendium zagranicznego w przypadku
udziału w mięozvnarodowvm ~roJekc1e badawczym, walkę o pozycję zawodową w środowisku na
ukowym oraz poprawę jakości dorob~ ~auko~o-b.a~awc~ego i oceny współpracy z gospodarką;
zdobycie w ram~c~ partners!wa n~weJ wiedzy_ 1 UffileJ~tnosc1 przez naukowców, które pozwolą im
zająć się nowymi kierunkami ba~an w ramach Jednostki lub rozpocząć własną działalność gospodar
czą w postaci firmy odpryskowej,
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w którym nawiązano współpracę. Potwierdzają to doświadczenia i wyniki gospodarcze kra
jów, w których więzi tego rodzaju powstają od dawna, np. Finlandii, Szwecji, Wielkiej Bryta
nii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korci Południowej, Tajwanu, Malezji, Singapuru. Go
spodarki tych krajów są w dużym stopniu oparte na wiedzy, przy czym praktyczne wykorzy
stanie krajowych i światowych osiągnięć naukowych jest kluczowym elementem ich rozwoju
(Handbook of the economics ... 1995; Hall i in. 2000). Partnerstwo strategiczne z instytucjami
sektora B+Rjcst w krajach wysokorozwiniętych uznawane przez przedsiębiorców za atrakcyj
ne rozwiązanie alternatywne dla aliansów z innymi przedsiębiorstwami lub dla fuzji i przejęć.

Popularność tworzenia porozumień strategicznych z publicznymi jednostkami nauko
wymi wynika z pozytywnych aspektów takiej współpracy, przede wszystkim z niższych kosz
tów wspólnego przedsięwzięcia badawczego, ponieważ jedną ze stron jest instytucja wspierana
z funduszy publicznych. Przedsiębiorcy kierują się także doświadczeniem i dorobkiem instytucji
naukowo-badawczych podczas wybierania partnerów kooperacyjnych. Istotne jest to, że jed
nostka naukowa nie jest dla przedsiębiorcy konkurentem ani obecnym, ani przyszłym. Zmniej
sza to znacznie potencjalne zagrożenia (przechwycenie umiejętności, wiedzy, syndrom „konia
trojańskiego" i in.) w trakcie trwania aliansów pomiędzy partnerami.

W krajach wysokorozwiniętych ośrodki naukowe i naukowo-badawcze w warunkach
konkurencji dążą w zdobywaniu funduszy publicznych i prywatnych na swoją działalność do
osiągnięcia takiej kombinacji posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych, które umożliwią
im prowadzenie badań podstawowych i stosowanych na wysokim i bardzo wysokim poziomie.
Mają swój wkład w rozwój krajowej i światowej wiedzy, dysponują prawami licencyjnymi
i patentowymi, ich kadra stale się rozwija, majątek rzeczowy powiększa, a wyposażenie
laboratoriów odpowiada najwyższym standardom. Te korzyści skłaniają ośrodki naukowe
do intensywnych poszukiwań partnerów z sektorów prywatnego i publiczaego".

Ocenę korzyści partnerstwa strategicznego jednostek sektora B+R z przedsiębior
stwami można rozpocząć od wskazania korzyści czerpanych przez ośrodki naukowe. Mają
one charakter ekonomiczny, organizacyjny i strategiczny.

Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, współdziałanie tych podmiotów z przedsię
biorstwami pozwala na podział nakładów inwestycyjnych, ponoszonych na prace badawcze
i rozwój nowych produktów, pomiędzy uczestników porozumienia. Jest to szczególnie istot
ne w badaniach zaawansowanych procesów technologicznych (w biotechnologii, mikroelek
tronice, optoelektronice, przemyśle kosmicznym, samochodowym, lotniczym). Partnerstwo
ośrodków naukowych z firmami z branży pozwala obniżyć znaczne koszty związane z pro
jektowaniem i komercjalizacją nowej generacji produktów (efekt skali i doświadczenia),
a także rozłożyć ryzyko niepowodzenia projektów innowacyjnych na większą liczbę uczest
ników przedsięwzięcia. Umożliwia także dostęp do komplementarnych zasobów, którymi
jednostka nie dysponuje. Tym samym pozwala prowadzić prace B+R w szerszym niż do-

20 Posiadana pozycja rynkowa powoduje, że ośrodki naukowe stają się współzałożycielami
i aktywnymi podmiotami parków naukowych i technologicznych, a także inkubatorów przedsiębior
czości. Stanowią istotne ogniwo w procesie kształcenia ustawicznego. Wskazuje to na aktywność
środowiska naukowego w transferze wiedzy oraz pobudzaniu przedsiębiorczości w regionie. Generu
je także popyt przedsiębiorstw na ofertę technologiczną, szkoleniową i doradczą naukowców oraz
przekonuje do nawiązywania porozumień strategicznych w ramach wspólnych projektów badaw
czych (Tornatzky i in. 2002).

101



tychczas zakresie i podejmować badania w nowych dziedzinach. Przyczynia się do osiągania
większych dochodów ze sprzedaży patentów i licencji. Współpraca w sferze badań i rozwoju
jest dla ośrodka naukowego czynnikiem pozwalającym racjonalizować wykorzystanie posia
danego potencjału naukowo-badawczego.

Do korzyści ekonomicznych, które jednostki sektora B+R mogą czerpać w ramach
różnych form partnerstwa z przedsiębiorstwami, należy zaliczyć także uzyskanie dodatko
wych środków (prócz przyznawanych z funduszy publicznych, co też jest uzależnione od
działania na rzecz gospodarki) na prowadzenie działalności B+R, poprawę infrastruktury
badawczej i rozwój kadry. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji ośrodka na konkuren
cyjnym rynku usług badawczych w krajach wysokorozwiniętych jest związane z koniecznoś
cią ponoszenia wysokich nakładów.

Partnerstwo strategiczne jednostki naukowej z przedsiębiorstwami korzystnie wpły
wa również na alokację i efektywność wykorzystania zasobów na prowadzenie prac badaw
czych i wdrożeń. Ta korzyść ma charakter zarówno ekonomiczny, jak i organizacyjny. Jest
ona wynikiem przede wszystkim odpowiedniej selekcji programów i projektów badawczych.
wstępną ocenę przeprowadzają przedsiębiorcy, którzy gotowi są zainwestować własne środ
ki, czas i energię oraz przystosować swoją wewnętrzną infrastrukturę i procesy biznesowe
do nowych rozwiązań. Wybrane programy i projekty badawcze są poddawane podczas pro
cedur konkursowych ocenie publicznych instytucji wsparcia. Decyzje przedsiębiorców sta
nowią w oceni; ważne kryterium - skoro uważają, że projekt jest wart zaangażowania wła
snych środków finansowych, to istnieje prawdopodobieństwo jego powodzenia. Instytucja
rozpatrująca granty na badania traktuje to jako argument za przyznaniem wsparcia finanso
wego ze środków publicznych.

Odpowiedni dobór tematów badawczych przez ośrodek naukowy wynika także z te
go, że naukowcy, posiadając dużą wiedzę i śledząc najnowsze dokonania w różnych dyscy
plinach naukowych, podejmują prace badawcze dające możliwość komercjalizacji. Odpo
wiadają tym samym na potrzeby partnerów przemysłowych. Oznacza to, że nauka i partner
stwo technologiczne stymulują rozwój gospodarczy i innowacyjność przedsiębiorstw.

Współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorstwami działa także inspirująco na
zespoły naukowców - pod wpływem stawianych pytań i potrzeb jednostek gospodarczych
realizują nowe kierunki badań i zajmują się nowymi dyscyplinami naukowymi. Chcąc temu
sprostać, naukowcy są zmuszeni do śledzenia postępu w badaniach naukowych i ciągłego
rozwoju. Oznacza to niewątpliwie znaczną korzyść indywidualną - dla pracowników
i zbiorową - dla zatrudniającej ich instytucji.

Nawiązywanie współpracy technologicznej z podmiotami sektora prywatnego zmie
nia mentalność osób dysponujących publicznymi środkami na badania - skłania do racjonal
nego i efektywnego ich wykorzystywania. Zaczynają one myśleć kategoriami maksymaliza
cji korzyści czerpanych z wydatkowania środków na badania i z osiągnięcia sukcesu. Poszu
kują koncepcji badawczych, których rezultaty mogłyby zostać skomercjalizowane i realizują
je w jak najkrótszym czasie.

Do istotnych korzyści organizacyjnych, które wynikają z nawiązywania partnerstwa
strategicznego ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami, zalicza się także zdobycie nowych
umiejętności i kompetencji, związanych z realizowanymi badaniami oraz innych, które wspo-
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magają badania nad projektem B+R. Korzyści te są przekazywane przez partnerów współpra
cy w drodze dzielenia się wiedzą i wzajemnego uczenia się kooperantów (Ghosh 2004). Utwo
rzenie konsorcjum lub sieci współpracy znacznie zwiększa możliwości zdobywania nowej
wiedzy i umiejętności przez jednostkę B+R. Prowadzi to do kolejnych korzyści w postaci
podnoszenia poziomu przygotowania merytorycznego i rozwoju kadry naukowo-badawczej
oraz wzrostu liczby wartościowych publikacji. A to wpływa na pozycję jednostek naukowych
oraz ich pracowników w krajowych i światowych rankingach.

Drugą grupą korzyści czerpanych przez instytucję naukową ze współpracy z przed
siębiorstwem są korzyści strategiczne, do których należą:

- ochrona wyników badań przed konkurencją wiodących przedsiębiorstw globalnych
w danej dziedzinie i przed wywiadem gospodarczym - współpraca zabezpiecza przed przeni
kaniem rezultatów prac B+R na zewnątrz oraz przed sprzedawaniem innym podmiotom go
spodarczym wyników takich badań przez pracowników (niestety nie zawsze jest to możliwe);

- umocnienie pozycji ośrodka naukowego dzięki: pozyskaniu profesjonalnego kn o w L 
LKo w na poziomie wyższym od konkurencji, zdobyciu dodatkowych środków finansowych
na badania, wyposażenie laboratoriów i rozwój zasobów ludzkich;

- umocnienie pozycji konkurencyjnej w pozostałych obszarach aktywności instytucji
naukowej - edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej;

- pionierski wkład w rozwój nowych sektorów;
- wyprzedzenie konkurencji - możliwość szybszego wprowadzenia nowego produk-

tu lub technologii na rynek, dostęp do atrakcyjniejszych klientów, rozszerzenie obszaru dzia
łalności naukowo-badawczej, silny pozytywny odbiór na rynku przygotowanej oferty tech
nologicznej, edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej; możliwość wyboru najlepszego partnera
do współpracy;

- wykorzystanie synergii łączenia zasobów, bez konieczności zmiany struktury organi-
zacyjnej.

Przedstawione korzyści natury ekonomicznej, organizacyjnej i strategicznej jedno
stek sektora B+R są powodem, dla którego w krajach wysokorozwiniętych naukowcy decy
dują się na kooperację technologiczną z przedsiębiorcami, a transfer wiedzy i technologii do
gospodarki jest często realizowany. O tym decydują także opinie przedsiębiorców nt. korzyści
czerpanych przez firmy ze współpracy z naukowcami. Jak wskazuje Marszalec (2008 a),
przedsiębiorstwa uzyskują wiele różnorodnych korzyści ze współpracy z różnymi partnerami
konsorcjów naukowo-badawczych (zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i z innymi firma
mi). Korzyści te można czerpać także podczas udziału w innych formach partnerstwa tech
nologicznego. Zalicza do nich:

- uzyskanie przez przedsiębiorstwo dostępu do najnowszej wiedzy na temat osią
gnięć w danej dziedzinie, która jest uzupełniana o wiedzę techniczną i rynkową innych
przedsiębiorstw w aliansie;

- obniżenie wielkości nakładów własnych niezbędnych do zainwestowania w przed
sięwzięcie innowacyjne i osiągnięcie sukcesu; w konsorcjum wielu partnerów udziały wła
sne firmy stanowią jedynie 2-15% budżetu projektu (efekt skali);

- dostęp partnerów przemysłowych do części uzyskanych rezultatów mimo niewiel
kiego procentowego udziału w finansowaniu badań - kilka przedsiębiorstw wykorzystuje te
same wyniki do stworzenia innowacji w różnych sektorach gospodarki;
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_ wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, co jest bardzo ważne w przypadku MŚP
charakteryzujących się wieloma barierami rozwoju.

Do pozostałych korzyści czerpanych przez przedsiębiorców można zaliczyć:
- zmniejszenie ryzyka i niepewności procesu innowacyjnego;
_ transfer wiedzy pomiędzy stronami porozumienia i wzajemne uczenie się partnerów;
_ synergię wynikającą z połączenia zasobów i ich komplementarności;
_ szybszy zwrot z inwestycji dzięki szybszemu obrotowi aktywami firmy uruchomio-

nymi w ramach aliansu;
- korzyści ze specjalizacji i z racjonalizacji działań;
_ dostęp do nowych rynków w wyniku komercjalizacji wyników wspólnych badań;
- zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki wprowadzeniu innowacji, zwłaszcza po

niższych kosztach od konkurencji;
_ możliwość uzyskania dostępu do wsparcia z funduszy publicznych dzięki współ

pracy z instytucją naukową finansowaną z tych funduszy;
_ łatwiejszy dostęp do funduszy na szeroko rozumiane innowacje (ang. v 3n t u r 3 · 0p [t 0l n 

s 33> · 0p [t 0li r 
- przyśpieszenie zmian technologicznych i rozwoju branży- zdobycie statusu pioniera;
_ stworzenie warunków do rozwoju bez konieczności tworzenia stałych więzi orga

nizacyjnych kosztem utraty części niezależności decyzyjnej i organizacyjnej;
- możliwość elastyczności we współdziałaniu - w stopniu zaangażowania finanso

wego, organizacyjnego i w przypadku rezygnacji z udziału w partnerstwie, gdy nie przynosi
ono zadowalających rezultatów;

-wzrost siły przetargowej wobec dostawców i odbiorców oraz wzrost zysków z dzia
łalności;

- stworzenie nowego wizerunku firmy.
W analizie korzyści partnerstwa strategicznego pomiędzy instytucjami sektora B+R

a przedsiębiorstwami nie można pominąć oceny wpływu korzyści dla regionu i kraju. W aspek
cie mezoekonomicznym powiązania ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami w różnych
obszarach (B+R, zaopatrzeniu, produkcji, marketingu, dystrybucji) stwarzają szansę na rozwój
regionalny. Lokalne więzi naukowców z przedsiębiorcami (zwłaszcza należącymi do sektora
MŚP) oraz odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości i innowacji sprzyjają takim
korzyściom dla regionu, jak (Tomatzky 2002; Łącka 2003; Marszalec 2008 a):

- zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz wzrost liczby innowacyjnych firm, także MŚP;
- zwiększenie wydatków lokalnych firm na prace B+R i innowacje, co wynika to z faktu,

że chociaż indywidualne przedsiębiorstwa wydają relatywnie niewiele na prace badacze, to
w ramach partnerstwa możliwe jest uzyskanie rezultatów, które uda się sko~rcjalizować; mnie}
sze jest ryzyko niepowodzenia projektu, łatwiej można zdobyć środki na przedsięwzięcie innowa
cyjne z zewnętrznych źródeł finansowania, gównie z funduszy v 3n t u r 3 · 0p [t 0l i s 33> · 0p [t 0l r 

_ zwiększenie liczby miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach i tworzenie no-
wych w wyniku dywersyfikacji działalności firm;

- zwiększenie wpływów z podatków lokalnych;
_ rozwój szkolnictwa, edukacji ustawicznej i zasobów ludzkich w regionie;
_ zmniejszenie migracji mieszkańców do regionów lepiej się rozwijających (o wyż

szym PKB p 3r · 0p [t 0i oraz zwiększenie liczby ludności- dzięki podejmowaniu współpracy
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przez przedsiębiorstwa i ośrodki naukowe w zakresie transferu wiedzy region ma większe
możliwości rozwoju;

- przyciągnięcie nowych inwestorów - nowe przedsiębiorstwa, korzystając z zaso
bów regionu (z wykształconej siły roboczej, wysokiej jakości potencjału badawczego, inno
wacyjnych firm, które mogą stać się ich kontrahentami, przychylnych inwestorom warun
ków gospodarczych), wybierają region jako miejsce inwestycji.

W ujęciu makroekonomicznym partnerstwo technologiczne jednostek sektora B+R
z przedsiębiorstwami generuje takie wielokierunkowe i wielowymiarowe korzyści dla go
spodarki, jak (Furman i in. 2002; Juma i Clark 2002; Marszalec 2008 a):

- rozwój nauki w kraju, ukierunkowanej na komercjalizację wyników badań, prowa
dzenie działalności naukowo-badawczej w ramach dyscyplin naukowych, których wyniki
badań mogą być wykorzystane przez gospodarkę;

- właściwa i efektywna alokacja funduszy publicznych i prywatnych na prace B+R
i innowacje;

- wysoka pozycja potencjału naukowego kraju w światowych rankingach, co umożliwia
uczestnictwo naszych zespołów badawczych w międzynarodowych projektach badawczych;

- rozwój istniejących gałęzi przemysłu i pojawianie się nowych wiedzochłon
nych dziedzin;

- wyższa stopa wzrostu gospodarczego dzięki intensywnemu rozwojowi gospodarki;
- wzrost udziału nowych produktów i usług w ofercie produkcyjnej i eksportowej

gospodarki;
- rozwój nowoczesnego szkolnictwa na każdym etapie kształcenia zasobów ludzkich,

co pozwala ukształtować i przygotować kadry dla nowoczesnej nauki i gospodarki (opartej
na wiedzy);

- wzrost liczby przedsiębiorstw i zatrudnienia w kraju;
- tworzenie nowoczesnej struktury zatrudnienia - gospodarka oferuje liczne stanowi-

ska pracy w wiedzochłonnych zawodach i umożliwia ich zdobywanie oraz elastyczne dosto
sowywanie się do nowych wyzwań poprzez kształcenie ustawiczne;

- zwiększenie wpływów z podatków bezpośrednich i pośrednich;
- poprawa stanu i dostępu do infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej i in-

formatycznej, co stanowi podstawę rozwoju społeczeństwa wiedzy.
Wymienione korzyści czerpane ze współpracy strategicznej jednostek naukowo-ba

dawczych z przedsiębiorstwami przez poszczególnych partnerów (ośrodki naukowe, firmy)
oraz region i kraj uświadamiają, jak istotne jest wykorzystanie partnerstwa między nauką
a gospodarką dla każdego uczestnika sieci innowacyjnych oraz wskazują na pilną potrzebę
stworzenia takich powiązań w Polsce.

Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania korzyści jest właściwe zorganizowanie
partnerstwa i odpowiednie nim zarządzanie. Problematyka projektowania i zarządzania
aliansami strategicznymi jest szczegółowo przedstawiona w literaturze przedmiotu (Elmuti
i Kathawala 2001; Łącka 2001; Cygler 2002; Drewniak 2004). Zasady zarządzania partner
stwem technologicznym ośrodków naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami są takie
same jak przy nawiązywaniu współpracy innych kooperantów w innych obszarach (Niemi-
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nen i Kaukonen 2001; Daniel i in. 2002; Inzelt 2004). Podczas organizowania współpracy
i kierowania nią można korzystać ze wskazówek i zaleceń dotyczących tworzenia aliansów
strategicznych przedsiębiorstw. Osiągnięcie korzyści przez uczestników partnerstwa techno
logicznego naukowców z przedsiębiorcami wymaga:

- doboru najbardziej odpowiednich partnerów;
- stworzenia (po negocjacjach) warunków porozumienia;
- określenia celów i sposobów weryfikacji ich realizacji;
- określenia obowiązków partnerów i zasad podziału korzyści;
- zdolności do uczenia się sojuszników, aby był możliwy transfer wiedzy;
- odpowiedniego sposobu zarządzania aliansem, w tym kontroli i nadzoru nad reali-

zacją współpracy, czuwania nad jej funkcjonowaniem od początku partnerstwa (tzw. naro
dzin) do jego zakończenia;

- zapobiegania niebezpieczeństwom i problemom występującym między partnera
mi w trakcie współdziałania;

- ewentualnej rekonstrukcji porozumienia lub rozwiązania współpracy, jeżeli efek
tywność koalicji jest mniejsza od zamierzonej;

- zakończenia współpracy, gdy jej cel został osiągnięty lub gdy rezultaty są nie
zadowalające. ,

4.6. Utrudnienia we współpracy technologicznej jednostek sektora B+R
z przedsiębiorstwami

Porozumienia strategiczne naukowców z przedsiębiorcami mogą, poza niewątpliwy
mi korzyściami dla ich uczestników, regionu i kraju, powodować także niebezpieczeństwa
i zagrożenia dla partnerów. Pojawiają się one podczas tworzenia partnerstwa, w czasie jego
trwania oraz po jego zakończeniu. Das i Teng (1996, 1999) klasyfikują alianse jako strategie
wysokiego ryzyka. Ich uczestnicy są jednak gotowi je ponosić, ponieważ udział w sojuszu
zmniejsza ryzyko niepowodzenia i koszty działań organizacji w innych obszarach.

Pojawianie się zagrożeń dla partnerów jest wynikiem oddziaływania różnych czynni
ków wewnętrznych i zewnętrznych determinujących funkcjonowanie i efektywność aliansu
(Chwistecka-Dudek i Sroka 2000; Cygler 2002; Drewniak 2004). Do czynników wewnętrz
nych należą:

- cechy partnerów i ich pozycja względem siebie,
- motywy oraz intencje jawne i ukryte sojuszników,
- oportunizm i nieuczciwość stron współpracy,
- ewentualne dysonanse wynikające z różnic kulturowych partnerów,
- charakter zasobów i możliwości ich łączenia ze względu na wspólny cel,
- zdolność partnerów do uczenia się i ich gotowość do dzielenia się wiedzą,
- zarządzanie porozumieniem od jego zawarcia do jego zakończenia.
Spośród czynników zewnętrznych, które mogą wywoływać niebezpieczeństwa dla

uczestników współpracy strategicznej, można wymienić:
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- niestabilność i nieprzewidywalność otoczenia we wszystkich lub w części jego ob
szarów (w otoczeniu ekonomicznym, prawno-politycznym, społeczno-kulturowym i techno
logicznym);

- zachowanie konkurencji i jej ewentualne reakcje na zawarty i funkcjonujący sojusz;
- niekorzystna sytuacja gospodarcza w sektorze.
Obie grupy czynników ryzyka mogą sprzyjać pojawieniu się zagrożeń dla niektórych

uczestników współpracy, ograniczać możliwości i efektywność sojuszu, a nawet przyczynić
się do porażki przedsięwzięcia. Ich działanie ujawnia się we wszystkich fazach partnerstwa,
tzn. podczas jego tworzenia, w czasie jego funkcjonowania oraz po rozwiązaniu porozumie
nia, co przestawia tab. 3.

Tabela 3. Potencjalne niebezpieczeństwa wynikające z nawiązywania współpracy technolo
gicznej w jej poszczególnych etapach

Etap partnerstwa
technologicznego

Zawieranie porozumienia

Niebezpieczeństwa i zagrożenia

- asymetria pozycji partnerów
- działania podstępne
- ukryte motywy koalicjantów

Współpraca

- nieuczciwość koalicjantów, preferowanie własnych interesów
przez któregoś z sojuszników

- oportunizm partnerów
- nieplanowane ujawnienie kluczowych kompetencji koalicjantowi
- różnice kulturowe
- różnice struktur i procesów zarządzania
- zbyt duże obciążenie organizacyjne
- asymetria w podziale korzyści
- trudności w transferze wiedzy w ramach współpracy
- uzależnienie słabszego partnera od silniejszego
- utrata przewagi technologicznej, gdy jeden z partnerów stosuje

,,wyścig po kompetencje"
- zaangażowanie jednego z aliantów w projekty badawcze dla

niego nieistotne
- niska rentowność wspólnej działalności
- brak możliwości zaplanowania kierunku ewolucji partnerstwa

Zakończenie partnerstwa

- syndrom „konia trojańskiego"
- przechwycenie umiejętności i kompetencji partnera
- przejęcie działalności, rynku partnera lub marginalizowanie jego

znaczenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Łącka (2001); Cygler (2002).

Asymetria sił we współpracy występuje wówczas, gdy nawiązywana jest w wyniku po
łączenia podmiotów o nierównych potencjałach (silniejszego ze słabszym), ze zróżnicowanym
wkładem finansowym czy ze zróżnicowanymi udziałami w konsorcjum lub spółcejoint ventu
re, koalicjanta bardziej doświadczonego w stosowaniu tej formy kooperacji z niedoświadczo
nym. Układ asymetryczny od początku powoduje zajęcie silniejszej pozycji w negocjacjach
przez dominującego partnera i stwarza niebezpieczeństwo nierównomiernego podziału korzy
ści czerpanych z partnerstwa technologicznego. Może także doprowadzić do przechwycenia
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jego rdzennych kompetencji, zajęcia jego dziedziny, przejęcia firmy słabszego sojusznika, a
nawet jej likwidacji.

Tak drastycznych zdarzeń nie musi się obawiać jednostka z sektora nauki, ale partne
rzy przemysłowi w wielostronnym porozumieniu z innymi przedsiębiorstwami oraz jednost
kami naukowymi muszą to brać pod uwagę. Niektóre firmy bywają bardzo agresywne i do
strzegając słabość partnerów, wykorzystują dla własnych nieujawnianych celów zasoby po
zostałych koalicjantów. Korzystając z transferu wiedzy, ucząc się szybciej niż pozostali,
przejmują kontrolę nad niektórymi zasobami, osłabiając pozostałych kooperantów. Pozycja
jednostki naukowo-badawczej, która nie jest konkurentem przedsiębiorstwa przemysłowego,
jest inna - bardziej bezpieczna. Powinna jednak ona starać się chronić swoje umiejętności,
i kompetencje oraz potencjał ludzki przed próbami przejęcia, rozpoznania lub osłabienia
(Woo 2003). Takie działania mogą podejmować inne instytucje naukowe i badawcze oraz
przedsiębiorstwa uczestniczące w sieciach badawczych, konsorcjach naukowo-przemysło
wych, a nawet firmy mające dwustronną umowę o wspólnych badaniach z partnerem
z sektora B+R.

Partnerstwo technologiczne może także doprowadzić do sytuacji, w której jeden
z uczestników porozumienia po jego zakończeniu będzie starał się wykorzystać zdobyte
w czasie jego realizacji informacje przeciwko kooperantom. Sam staje się kolejnym konku
rentem na rynku, tym niebezpieczniejszym, że zna swoich dotychczasowych koalicjantów.
Takie zjawisko nazywa się syndromem ,,konia trojańskiego".

Organizowanie współpracy technologicznej pomiędzy jednostkami sektora B+R
a przedsiębiorstwami może się wiązać także z działaniami podstępnymi partnera lub partne
rów w postaci deklarowania chęci współdziałania tylko w celu uzyskania poufnych informa
cji i aktywów niematerialnych.

Istotnymi problemami rodzącymi pewne trudności w ramach partnerstwa strategicz
nego naukowców i przedsiębiorców są różnice kulturowe między stronami porozumienia
oraz różnice procesów i struktur zarządzania. Mimo że takie więzi łączą najczęściej sojusz
ników z jednego kraju (wyjątkiem są międzynarodowe sieci badawcze lub konsorcja nauko
wo-przemysłowe), obserwuje się trudności w organizacji i realizacji celów porozumienia.
Partnerzy reprezentują różne światy- świat nauki i świat biznesu.

W krajach wysokorozwiniętych, o długiej tradycji powiązań jednostek naukowo-ba
dawczych z przedsiębiorstwami, różnice te są dużo mniejsze. Natomiast w Polsce z powodu
bardzo słabych więzi między nimi oraz opóźnień w transformacji sektora nauki różnice kul
turowe stanowią znaczną barierę w podejmowaniu współpracy strategicznej. z analiz za
chowania i deklaracji pracowników naukowych wynika, że traktują oni swoją działalność
jako misję, którą jest rozwój badań podstawowych i stosowanych oraz przekazywanie wie
dzy studentom. Większość z nich interesuje się zagadnieniami teoretycznymi i nie przykłada
wagi do komercjalizacji wiedzy. Najważniejsza dla nich jest możliwość opublikowania wy
ników badań, a nie ich wdrożenie. Naukowców satysfakcjonują duże długoletnie projekty,
stanowiące wyzwanie naukowe, natomiast przedsiębiorców interesują przeważnie niewielkie
zlecenia, często o charakterze drobnych usprawnień, ekspertyz lub doradztwa.
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Różnice kulturowe dotyczą także innego traktowania takich pojęć, jak czas lub zysk

Przedsiębiorcy wyr ażają opinie, że naukowcy to ludz ie żyjący w świecie teorii, inaczej postrze

gający czas, pracujący zbyt wolno, działający w biurokratycznych, skostniałych struk turach

ośrodków naukowych - teoretycy nieumiejący działać na zasadach rachunku ekonomicznego

i rozw iązyw ać realnych problemów gospodarczych.

Nawiązyw anie współpracy strategicznej wymaga, aby partnerzy z tych różnych świa

tów mogli sic; do siebie zbliżyć. Oznacza to, że mentalność pracowników instytucji nauko

wo-badawczych i przedsiębiorców oraz ich opinie nt. potencjalnych partnerów muszą się

zmienić, co zniweluje różnice ku lturowe stron sojuszy technologicznych.

Innym niebezpieczeństwem w trakcie zarządzania sojuszami strategicznymi są

znaczne różnice w procesach i struk turach zarządzania. Ma to istotne znaczenie w przypadku

porozumień polskich jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Przemiany

w sposobach i strukturach zarządzania ośrodków sektora B+R dopiero się rozpoczęły , ale

należy pamiętać, że partnerzy będą zawsze charakteryzować się różnymi strukturami zarzą

dzania. Różnice w struk turach i procesach zarządzania wyw ołują problemy we współpracy

z powodu innego podziału obowiązków i uprawnień decyzyjnych poszczególnych osób na

stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora B+R i w przedsiębiorstwach na różnych

szczeblach zarządzania. Ich negatyw nym następstwem są takż e kłopoty z komunikacją i prze

pływ em informacji pomiędzy uczestnikami koalicji. Partnerzy mają różne kompetencje, a to

wydłuża proces podejmowania i realizacji decyzji oraz zmn iejsza efektyw ność kooperacji

(Cygler 2002).

Wymienione powyżej niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić w wyniku podjęcia

partnerstwa strategicznego jednostki naukowo-badawczej z przedsiębiorstwem, zalicza się

do najistotniejszych i najczęściej występujących. W trakcie funkcjonowania konkr etnego

porozumienia mogą się jednak pojawić także inne niebezpieczeństwa, wynikające z jego

specyfiki. Podjęcie racjonalnej decyzji o zorganizowaniu aliansu z przedsiębiorstwem wy

maga od jednostki naukowej oceny wielkości potencjalnych i rzeczyw istych korzyści płyn ą

cych z partnerstwa strategicznego oraz przewidyw ania zagrożeń wyn ikających z tego part

nerstwa. Jeżeli decyzja o porozumieniu zostanie podjęta, strony powinn y próbować ograni

czać potencjalne niebezpieczeństwa już na etapie tworzenia aliansu, a także w jego później

szych fazach (Cygler 2002; Stanek 2004).

4.7. Bariery transferu wiedzy z jednostek naukowych i badawczych
do przedsiębiorstw

4.7.1. Utrudnienia we współpracy między sektorem B+R a gospodarką
w krajach wysokorozwiniętych

Utrudnienia i bariery przepływu wyników badań naukowych do gospodarki oraz two
rzenia powiązań naukowców z przedsiębiorcami występują we wszystkich krajach - rozwija
jących sic; i wysokorozwiniętych. W tych ostatnich nie są już tak duże dzięki długoletnim
doświadczeniom i stworzeniu mechanizmów transferu wiedzy. Nadal jednak badania prowa-
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dzone w tych krajach potwierdzają istnienie takich barier. Kraje słabiej rozwinięte, które
zdecydowały się wykorzystać wiedzę i innowacje do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego,
charakteryzuje wiele ograniczeń w przepływie wiedzy i technologii do przemysłu. Niektóre
wydają się oczywiste, inne należy ustalić. Pomocny w tym może być przegląd utrudnień
współpracy naukowców z przedsiębiorcami na podstawie publikacji autorów z krajów wy
sokorozwiniętych.

Literatura światowa podkreśla znaczenie barier wynikających z różnic kulturowych
pomiędzy ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Uznaje się je za naturalne przyczy
ny występowania trudności w budowaniu trwałych i efektywnych powiązań pomiędzy nauką
a przemysłem. W tym kontekście do przeszkód w transferze wiedzy i technologii Parker
(1999) zalicza akademickie tradycje i wartości, które znacznie odbiegają od priorytetów
przedsiębiorców i tworzonej w firmach kultury".

Czynniki te wskazują na występowanie pewnej luki między pracownikami ośrodków
naukowych i firm, która powoduje, że są to dwa światy, mówiące różnymi językami i funk
cjonujące na odmiennych zasadach. Oba środowiska reprezentują stereotypowe opinie na
swój temat, co nie pomaga im w przełamywaniu obaw przed podjęciem partnerstwa. Różnią
je: mentalność, warunki pracy, status i pozycja w hierarchii organizacyjnej, wysokość płac,
procedury organizacyjne i decyzyjne. Przy braku zachęty do współdziałania ze strony pu
blicznego sektora B+R i przy słabym popycie przedsiębiorstw na badania i innowacje powo
duje to znaczne utrudnienia w transferze wiedzy i technologii (Cogan 2001).

Doświadczenia krajów europejskich, w tym Wielkiej Brytanii (Kirkland 1999), wska
zują na występowanie barier: finansowych, prawnych, w zasobach ludzkich, a także barier
komunikacyjnych i technicznych, które utrudniają budowanie partnerstwa technologicznego
ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami".

z kolei analiza doświadczeń amerykańskich w budowaniu partnerstwa pomiędzy
uniwersytetami a przedsiębiorstwami, przeprowadzona przez Caseya (2004), potwierdza, że
kooperację utrudniają przede wszystkim bariery komunikacyjne, kulturowe, różne priorytety
partnerów, zbyt wysoka wg przedsiębiorców wycena oferty uniwersytetów, brak zaufania do
drugiej strony współpracy technologicznej i strach (przed nieuczciwością partnera, wykorzy-

21
Podkreśla się w tym wypadku skupienie się naukowców na misji edukacyjnej, prowadzeniu

badań teoretycznych o wysokim stopniu ogólności oraz brak gotowości do komercjalizacji wyników ba
dań. Różnice w zakresie priorytetów i kultury przedsiębiorców dotyczą także planowania badań nauko
wych, ich celów i sposobów podejmowania decyzji, a także postrzegania ryzyka niepowodzenia przed
sięwzięcia innowacyjnego.

22
Są to utrudnienia w dostępie (głównie przedsiębiorstw) do środków finansowych na inno

wacje, problemy z ochroną własności intelektualnej, jakością zasobów ludzkich (dotyczące kwalifi
kacji, ale i umiejętności, wiedzy technologicznej, stosunków międzyludzkich, zdolności do współ
działania, dostrzegania okazji rynkowych, tzn. możliwości komercjalizacji rezultatów badań), pro
blemy komunikacyjne, które po':oduj~ trudnośc'. w przepływie informacji i porozumieniu partnerów,
a także utrudnienia natury technicznej w postaci złego stanu wyposażenia laboratoriów badawczych
(co uniemożliwia prowadzenie badań na najwyższym poziomie) oraz niskiego poziomu rozwoju
technologicznego przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP.
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staniem przez niego drugiej strony, przechwyceniem istotnych informacji lub kluczowych
kompetencji}".

Za bariery w komercjalizacji wiedzy przepływającej z publicznych instytucji badaw
czych do gospodarki uznaje się także następujące czynniki (Hall i in. 2001; Poole i Moore
2002; Krucken 2003; Zientara 2007):

- niedoskonałą informację, co powoduje problemy w korelacji pomiędzy podażą
a popytem na wiedzę i innowacje;

- niepewność i koszty poszukiwań - ryzyko i niepewność w procesach innowacyj
nych oraz ich wysokie koszty zniechęcają uczestników do prowadzenia prac badawczo-roz
wojowych oraz komercjalizacji ich wyników; ograniczają także skłonność do tworzenia
w tym celu partnerstwa technologicznego jednostek sektora B+R z przedsiębiorstwami;

- wysokie koszty transakcyjne procesów komercjalizacji (zwłaszcza w przypadku
jednej firmy współpracującej z uczelnią), często zbyt wysokie dla MŚP;

- rozbieżności między ofertą ośrodków naukowych a popytem przedsiębiorstw;
- nieefektywność i brak profesjonalizmu pracowników uczelnianych biur transferu

technologii.
Wszystkie wymienione bariery są istotnym utrudnieniem w tworzeniu powiązań mię

dzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami.. Szczególnie ważne są one w przypadku małych
i średnich firm, które zawsze mają trudniejsze warunki funkcjonowania na rynku. Do tych
problemów można jeszcze dopisać kolejne (Metodyka transformacji ... 2007):

- brak odpowiedniej informacji o ofercie technologicznej lub możliwościach jej po
zyskania - przedsiębiorcy nie potrafią do niej dotrzeć lub jej koszty są zbyt wysokie;

- podmioty gospodarcze nie potrafią samodzielnie ocenić przydatności rezultatów ba
dań i perspektyw ich komercjalizacji, a także efektywności procesu, kosztów, zysku i ryzyka
związanego z daną technologią, a nawet z podjęciem współpracy z ośrodkiem naukowym;

- brak umiejętności efektywnego zarządzania wdrażaniem nowej teclmologii;
- utrudniony dostęp do kapitału zewnętrznego, zwłaszcza na przedsięwzięcia inno-

wacyjne oraz organizowanie współpracy partnerów.
Podsumowując, w krajach wysokorozwiniętych nadal występują liczne bariery

w przepływie wiedzy i technologii z sektora nauki do gospodarki. Można je ująć w trzech
grupach uwarunkowań, jakimi są: czynnik ludzki, przepisy prawa i brak środków finanso
wych. Ich obecność utrudnia współpracę ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami. Dłu
goletnie doświadczenia w tym zakresie, najczęściej sprawny system wsparcia takich przed
sięwzięć i obowiązująca w krajach rozwiniętych zasada, że jednostki naukowe pozyskują
większość środków na swoją działalność z sektora prywatnego, osłabia oddziaływanie barier
współpracy. Nauka i przemysł budują trwałe więzi, czego rezultatem jest wysoki poziom
rozwoju i innowacyjności krajów uznawanych za innowacyjne.

23 Casey (2004) podkreśla problem istnienia kilku misji uniwersytetu (edukacyjnej, badaw
czej i usługowej), które absorbują jego pracowników i w jakiś sposób ich „rozpraszają" wg partnera
przemysłowego - naukowcy nie mogą się w związku z tym skupić na problemie technologicznym
przedsiębiorcy. Może to też wywoływać lęk, że poufne dane firmy przenikną do publikacji nauko
wych lub konkurentów korzystających z usług tych samych naukowców. Za istotny uznaje także
potencjalny konflikt interesów, różnice w mentalności zasobów ludzkich i działanie pod wpływem
stereotypowych opinii o drugiej stronie. To sprzyja nieufności do partnera oraz powoduje obawy
związane z nawiązywaniem współpracy.
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4.7.2. Bariery partnerstwa technologicznego jednostek naukowych
z przedsiębiorstwami w Polsce

badawczych

W wielu badaniach dotyczących innowacyjności Polski, podejmowanych przez różne
ośrodki i instytucje, starano się ustalić przyczyny występowania zbyt małego (w stosunku do
potrzeb modernizującej się i rozwijającej Polski) przepływu wiedzy i technologii do gospodarki.
Lata przemian w naszym kraju i starań o zintensyfikowanie współpracy naukowców z przedsię
biorcami nie przyniosły zadowalających rezultatów, a,,[ ... ] most łączący świat nauki ze świa
tem produkcji za pomocą TT [transferu technologii - przyp. autora] nadal czeka na zbudowanie.
Tak przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i placówki naukowe nie są dostatecznie przygotowane
do wzajemnej współpracy" (Metodyka transformacji ... 2007, s. 46).

Jasiński (2005) ustalił, że głównymi przeszkodami w przepływie wiedzy i technologii
z instytucji naukowych do przedsiębiorstw w naszym kraju są:

1. Poziom rozwoju nauki i jej oferty - badania podaży technologii wykazały, że licz
ba ofert naukowo-badawczych jest niewielka i że proponowane oferty są mało innowacyjne.
Dodatkowo obserwuje się lukę między podażą oferty i popytem na nią.

2. Wysokie koszty transferu technologii - dla wielu małych i średnich przedsię
biorstw zbyt wysokie. Składają się na nie zarówno wysoka cena nowej wiedzy i technologii
(patentu, know-how), jak i znaczne nakłady na wdrożenie nowego rozwiązania.

3. Brak kultury innowacyjnej oraz kadr i ich kwalifikacji. Bariera ta występuje po
ływu h 1 „24obu stronach procesu przep tec no ogn .

4. Bariery prawne - w Polsce mają one nieco inny charakter niż w krajach wysokoro
zwiniętych, w których oznaczają przede wszystkim problemy z ochroną własności intelektu
alnej. w naszym kraju podkreśla się przede wszystkim utrudnienia (biurokrację i brak od
powiednich uregulowań prawnych) w nawiązywaniu partnerstwa technologicznego. Winę za
nie ponosi wg przedsiębiorców i naukowców państwo.

5. Niewielka pomoc państwa - obie strony transferu technologii wyrażają opinię, że
istniejący system wspierania działalności innowacyjnej jest niesprawny.

6. Słaby przepływ informacji pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przed-
. . ·25siębiorstwami .

Badania dotyczące stanu współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami (w ramach
prac nad regionalnymi strategiami innowacji) oraz jej barier pozwalają spojrzeć na utrudnie
nia w tym zakresie w kilku aspektach (Regionalna Strategia Innowacyjności ... 2005; żoł-

24
Naukowcy są mało innowacyjni, ponieważ skupiają się na innych formach aktywności niż

działalność badawcza i wdrożeniowa. Nie są gotowi do współpracy z przedsiębiorcami a zwłaszcza
z podmiotami z sekt?ra prywatn~go. Mali i śr~_dni przedsiębiorcy nie dostrzegają potrz;by wykorzy
stywania innowacji Jako na~zędz1a kom:urencJ1. N1~ są skłonni do nawiązywania współpracy strate
gicznej także z jednostkami nalll<:o~m1. Na to mają wpływ posiadane kwalifikacj•-::, brak doświad
czeń w zakresie działań partnerskich 1 stereotypy w postrzeganiu drugiej strony.

25
Krajowi prze?siębi~:cy nie wiedzą, jak~ o~ertą dysponują jednostki naukowe i jakie są

możliwości jej _ko1:1e~cJahzacJ1., Naukowcy sy~nahzuJ,ą brak znaiomosc: potrzeb technologicznych
firm, ich oczekiwań 1 wymagan dotyczących kierunkow badan, poz10mu zaawansowania technolo
gicznego rozwiązań innowa?yjny~h, potencjalnych wan~ó":' wdrożeń itp. Ta bariera świadczy tak
że O tym, że doty~hczas z_arown~ Jednostki_ sektor~ B:t-R, Jak 1 przedsiębiorstwa nie prowadziły właś
ciwie działalności marketingowej w zakresie podazy 1 popytu technologii.
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nierski 2005 a, b; Bariery współpracy ... 2006; Innowacyjność 2006 ... 2006; Działek 2007;
Burzyński i in. 2008). Można ich poszukiwać wśród przedstawicieli środowiska naukowego
oraz wśród przedsiębiorców, postrzegać jako wynik funkcjonowania instytucji wsparcia
transferu wiedzy i innowacji (otoczenia biznesu), a także jako wynik działania państwa.
W każdym obszarze występuje wiele barier, które oddziałując na każdą grupę podmiotów
z osobna oraz na cały system innowacyjny, powodują, że partnerstwo technologiczne mię
dzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami jest nadal rzadkością.

Do barier współpracy technologicznej, zaobserwowanych po stronie sektora nauki,
zalicza się:

a) utrudnioną wymianę informacji, na którą wpływają następujące czynniki:
- brak efektywnych i ukierunkowanych na przedsiębiorców działań promocyjnych

instytucji naukowych;
- negatywne doświadczenia z kontaktów z przedsiębiorcami - brak skutecznego

nawiązywania współpracy;
- brak orientacji w potrzebach technologicznych firm;
- brak informacji o podaży technologii- ofercie instytucji naukowych;
- brak osób zajmujących się promocją i marketingiem działalności naukowo-badawczej;
- brak kontaktów z profesjonalnymi 'instytucjami transferu i komercjalizacji technologii;
- brak doświadczeń naukowców w branży, której dotyczą badania wykonywane na

potrzeby przedsiębiorstwa;
b) potencjał ludzki jednostek naukowych, który charakteryzuje się:
- niechęcią do podejmowania ryzyka, niską kulturą przedsiębiorczości;
- niską innowacyjnością - bardzo ograniczoną ofertą technologiczną, o pewnej war-

tości rynkowej, która miałaby szansę na komercjalizację;
- skłonnością do realizowania długookresowych dużych projektów o charakterze teo

retycznym;
- dominacją teorii nad praktycznym wykorzystaniem wiedzy naukowej;
- uznawaniem współpracy z przedsiębiorstwami za uciążliwość, dodatkowe obciąże-

nie - konflikt celów między edukacją, pracą naukową a współpracą z przedsiębiorstwem;
- odmiennym, niż w przypadku przedsiębiorców, sposobem myślenia - inne postrze

ganie czasu, zysku, rezultatu; naukowcy mają inne priorytety w działaniach wspólnych- praca
nad nowym rozwiązaniem jest dodatkowym zajęciem, któremu poświęcają tylko część czasu;

-podejściem do pracy naukowo-badawczej pod kątem publikacji naukowych, a nie
pod kątem komercjalizacji wyników badań;

- brakiem doświadczeń w pracy w zespołach badawczych o zróżnicowanej strukturze
partnerów, co wynika m. in. z indywidualizmu naukowców i ich niewielkiego udziału w ba
daniach zespołowych;

- brakiem umiejętności marketingowych, co prowadzi do trudności w rozpoznaniu
potrzeb przedsiębiorców, znalezieniu potencjalnych konkurencyjnych rozwiązań na rynku,
a także w dotarciu do klientów usług badawczych lub doradczych itp.;

- indywidualizmem w prowadzeniu badań - naukowcy rzadko tworzą zespoły, sieci
badawcze, co utrudnia zgromadzenie odpowiedniej wielkości funduszy na badania i stwo
rzenie grupy osób o zróżnicowanych kompetencjach;
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c) bariery natury kapitałowej jednostek naukowo-badawczych:
- brak środków finansowych na prace badawczo-rozwojowe;
_ zbyt ograniczone środki na badania, otrzymywane w ramach grantów;
- brak środków na opłacenie patentów;
_ niedoinwestowanie technologiczne, brak wystarczającej ilości sprzętu, aby można

było zaspokoić dodatkowe potrzeby przedsiębiorców, niski poziom zaawansowania techno
logicznego laboratoriów badawczych w jednostkach naukowych;

d) inne bariery - biurokrację na uczelniach, wysokie obciążenia finansowe na rzecz
administracji uczelni, przy niskiej jakości usługach.

Analiza zachowań firm pozwoliła określić bariery współpracy z sektorem B+R, wy
nikające z cech i postaw przedsiębiorców. Należą do nich:

_ niechęć do podejmowania współdziałania z różnymi podmiotami, w tym z jednost-
kami sektora B+R;

- niewielkie doświadczenia w stałej współpracy z jednostkami naukowymi;
_ brak wiedzy na temat jednostek sektora B+R oraz możliwości kontaktu z nimi;
- nieznajomość oferty technologicznej jednostek naukowych;
_ niedostrzeganie korzyści biznesowych dla przedsiębiorstwa czerpanych ze współ-

pracy z naukowcami;
_ zbyt mały popyt na innowacje lokalnych i krajowych podmiotów gospodarczych;
- słaba znajomość jednostek otoczenia biznesu przez przedsiębiorców;
_ brak w firmach osób zajmujących się innowacjami, poszukujących możliwości

współpracy i nawiązujących kontakty ze środowiskiem naukowym (tylko duże podmioty za
trudniają takich pracowników);

_ brak wiary w możliwość wykorzystania wyników badań wykonanych przez jed
nostkę naukową;

- stereotypowe podejście do pracy naukowców;
- oczekiwanie natychmiastowych efektów współpracy z jednostkami naukowymi,

zniechęcenie spowodowane zbiurokratyzowaniem tych instytucji;
- zapotrzebowanie przedsiębiorców na niewielkie doraźne zlecenia wykonywane

przez instytucje naukowo-badawcze;
_ obawa przed podejmowaniem ryzyka związanego z prowadzeniem prac B+R

i wprowadzaniem innowacji;
-preferowanie zakupu już sprawdzonych rozwiązań technologicznych, zamiast podej

mowania prac nad nowymi rozwiązaniami w ramach partnerstwa z jednostkami naukowymi;
_ brak wystarczającego zainteresowania przyjmowaniem prototypów pomysłów do

realizacji w firmie;
_ brak środków finansowych na zaawansowane prace badawczo-rozwojowe oraz dłu

gotrwałe projekty współpracy (zbyt mały kapitał w większości polskich przedsiębiorstw);
_ utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej

w postaci funduszy kapitału wysokiego ryzyka, kapitału zalążkowego (ang. seed capital)
i aniołów biznesu" (ang. business angels);
" _ zbyt mały rzeczywisty udział przedsiębiorców w europejskich projektach badaw-

czych, konsorcjach naukowo-przemysłowych;
_ korzystanie z usług zagranicznych ośrodków badawczych.
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Na utrudnienia w tworzeniu partnerstwa technologicznego polskich naukowców
z krajowymi firmami wpływa także niewłaściwe funkcjonowanie części instytucji wsparcia
biznesu, ośrodków transferu technologii itp. Ta grupa podmiotów powinna zajmować się
przybliżaniem popytu na innowacje do ich podaży, inspirować i organizować współpracę
wszystkich partnerów niezbędnych w efektywnej realizacji procesów innowacyjnych, rozpo
znawać potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw i możliwości komercjalizacji w ramach insty
tucji naukowych oraz realizować programy wsparcia - organizacyjnego i finansowego (Ma
tusiak 2005). Analiza funkcjonowania tych instytucji wykazała jednak, że nie wykonują one
właściwie swoich zadań, co wynika:

- z dominacji usług finansowych w ich ofercie; słabiej rozwinięte są usługi doradcze
(marketingowe, prawne, dotyczące zarządzania firmą oraz technologią);

- z niestabilności działalności ośrodków-· często działają one w systemie od projektu
do projektu (na projekty ośrodki otrzymują dofinansowanie);

- z ukierunkowania organizacji na przedsiębiorczość, a w mniejszym stopniu na in
nowacyjność;

- z niedostosowania oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw,
szczególnie mikro, małych i średnich;

- z ograniczonej i napotykającej na duże trudności współpracy z uczelniami w ra
mach transferu technologii (brak dostępu do informacji nt. nowych technologii);

- z niedostatecznych kwalifikacji i umiejętności kadry, a także ze znacznej rotacji
pracowników;

- z braku doświadczenia w zakresie działań związanych z transferem i komercjaliza
cją technologii;

- z małej wiedzy nt. możliwości uczestniczenia instytucji wsparcia w strukturach re
gionalnych strategii innowacji;

- ze słabej promocji instytucji pośredniczących i oferty ich usług.
Reprezentanci wszystkich badanych grup - naukowców, przedsiębiorców i pracow

ników instytucji otoczenia biznesu - wskazywali, że winę za bardzo słabe powiązania mię
dzy sektorem nauki a gospodarką ponosi także państwo, które nie tworzy jasnych i funkcjo
nalnych uwarunkowań prawnych dotyczących np. ochrony własności intelektualnej oraz
rozwiązań podatkowych wspierających innowacyjność. Jako bariery wynikające z zachowa
nia się państwa w zakresie polityki innowacyjnej wymieniano:

- przeznaczanie zbyt małych środków na realizacje; polityki innowacyjnej;
- niedopracowanie regulacji prawnych w zakresie wspierania działalności innowacyjnej;
- zaniedbania w zakresie infrastruktury - słabo rozwinięta infrastruktura technologii

informacyjno-komunikacyjnych utrudnia podejmowanie pracy badawczej w systemie sie
ciowej komunikacji (ang. networking);

- niedostateczne wykorzystanie instrumentów finansowych (w tym fiskalnych)
wspierania partnerstwa nauki i biznesu;

- brak konsekwencji w polityce innowacyjnej, która podlega zbyt dużym wahaniom
oraz nie ma charakteru długookresowego i kompleksowego.

Przedstawione bariery w tworzeniu powiązań między sektorem nauki a przedsiębior
stwami w Polsce są podobne w naszym kraju i w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie
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okazuje się, że w Polsce mamy do czynienia ze znacznie większą liczbą dużych i bardziej kom
pleksowych barier niż w krajach wysokorozwiniętych. Dotyczą one wszystkich najważniejszych
uczestników procesów innowacyjnych w wielu aspektach.

4.8. Warunki i możliwości zwiększenia trwałych powiązań polskiej nauki
z gospodarką

Rozwój powiązań jednostek sektora B+R z przedsiębiorstwami warunkuje wiele róż
nych czynników, które mogą ograniczać oddziaływanie wymienionych barier partnerstwa oraz
stanowić zachętę do nawiązania współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami.
Czynniki te były przedmiotem badań wielu instytucji, np. Komisji Europejskiej oraz OECD.
Ustalono, że w różnych krajach różne czynniki najskuteczniej zmniejszają bariery współpracy
technologicznej jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami. To zróżnicowanie
skutków ograniczania barier współpracy wynika z charakteru gospodarek (rozwijających się
lub rozwiniętych) oraz z długotrwałości oddziaływania polityki innowacyjnej (wspierającej
i promującej współpracę technologiczną). Na podstawie doświadczeń innych krajów i literatu
ry przedmiotu można wyodrębnić kilka najważniejszych czynników zmniejszających bariery
współpracy (Benchmarking industry-science ... 2001; Mackiewicz 2007, Marszalec 2008).

Za warunek najważniejszy zwiększenia liczby powiązań naukowców z przedsiębior
cami uznano większe zapotrzebowanie przedsiębiorstw na ofertę technologiczną i innowa
cje. Duży popyt rynkowy na innowacje skłania firmy do poszukiwania ich w ofercie jedno
stek sektora B+R oraz do nawiązywania z nimi współpracy ze względu na korzyści czerpane
z partnerstwa technologicznego. Rosnące zapotrzebowanie firm na transfer wiedzy i techno
logii jest wynikiem przyjęcia strategii innowacyjnej sektora przedsiębiorstw, ale także
zwiększenia presji rynku na wprowadzanie innowacji oraz zwiększenia możliwości finanso
wania procesów innowacyjnych przez ich uczestników.

Za kolejny warunek uważa się rozwój narzędzi zachęcających jednostki naukowe
i badawcze do angażowania się we współpracę z przedsiębiorstwami, wraz z wykorzysta
niem w tym celu indywidualnego wynagrodzenia naukowców, misji instytucji i jej zadań,
a także wraz ze wsparciem zarządczym i administracyjnym.

Podkreśla się również konieczność zwiększania aktywności innowacyjnej i partner
skich działań MŚP za pomocą programów ukierunkowanych na przedsiębiorstwa. Pozwoli to
zwiększyć świadomość wykorzystywania innowacji do wzrostu konkurencyjności firmy oraz
świadomość konieczności jej aktywności innowacyjnej. Umożliwi także uzyskanie zdolności
kooperacyjnych i gotowości firm do współpracy z sektorem nauki. Pomoże przygotować
przedsiębiorstwa do zarządzania innowacjami i partnerstwem strategicznym.

Eksperci podkreślają znaczenie tworzenia i funkcjonowania uregulowań prawych,
które nie będą hamować współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębior
stwami. Warunkiem sprzyjającym zwiększeniu transferu wiedzy i technologii jest także ist
nienie efektywnego systemu alokacji środków publicznych na projekty innowacyjne reali
zowane przez przedsiębiorstwa. Zaleca się wykorzystywanie trybu konkursowego w przy
padku rozdysponowywania środków na innowacje przez rządowe lub inne instytucje sektora
publicznego. Pozwoli to na przeznaczenie tych funduszy na przedsięwzięcia O największych
szansach na sukces.
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Kolejnym czynnikiem oddziałującym pozytywnie na rozwój współpracy sektora nau
ki z przedsiębiorstwami jest zachęcanie obu stron przez sektor publiczny (na poziomie kraju
i regionu) do tworzenia sieci powiązań oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (np. konsor
cjów naukowo-przemysłowych) poprzez:

- pomoc finansową;
- tworzenie struktur wspierających małe firmy innowacyjne, np. parków nauki, inku-

batorów przedsiębiorczości;
- dostarczanie informacji;
- funkcjonowanie instytucji pośredniczących w budowaniu powiązań sieciowych;
- organizowanie szkoleń,
- inspirowanie wspólnych programów badawczych (tematycznych - istotnych dla

długofalowego rozwoju kraju) i dążenie do utrzvmywania kooperacji między naukowcami
a przedsiębiorcami po zakończeniu programów.

Niezbędne jest także wspieranie komercjalizacji rezultatów badań w publicznej sfe
rze naukowo-badawczej i rozwojowej poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury,
redukcję kosztów transakcyjnych, udostępnianie informacji, doradztwo oraz dostarczanie
kapitału zalążkowego firmom typu start-up przez ośrodki wspierania przedsiębiorczości
i innowacji.

Wszystkie wymienione uwarunkowania związane są z tworzeniem oraz ze stosowa
niem w kraju polityki naukowej i technologicznej charakteryzującej się długofalowym
wzmacnianiem powiązań między instytucjami sektora nauki a przedsiębiorstwami.

Zintensyfikowanie współpracy tych podmiotów wymaga nie tylko uzyskania przez
polskie przedsiębiorstwa większych od obecnych środków finansowych na działalność in
nowacyjną, ale także zwiększenia nacisku ze strony rynku (konkurentów i nabywców), który
wymusi potrzebę wykorzystania strategii innowacji do zwiększenia konkurencyjności firmy.
Należy jednak zauważyć, że środki indywidualnych przedsiębiorstw (w większość MŚP) są
ograniczone i pozwalają realizować jedynie projekty o niedużym znaczeniu dla przyszłości
firmy. Podobny problem dostrzegają jednostki sektora B+R. Uzyskiwane środki publiczne są
zbyt małe, a fundusze własne jednostek badawczo-rozwojowych nie pozwalają na prowa
dzenie badań w tempie i zakresie pozwalającym na wyprzedzenie konkurencji. Istotnym
ograniczeniem jest także długie oczekiwanie na przyznanie środków z funduszy publicz
nych; jednocześnie system wsparcia zewnętrznego z funduszy wysokiego ryzyka nie jest
odpowiednio rozwinięty (Metodyka transformacji ... 2007).

Duże przedsięwzięcia badawcze, które prowadziłyby do przełomowych innowacji,
mogą być realizowane dzięki łączeniu zasobów różnych partnerów, np. w ramach konsorcjum
naukowo-przemysłowego, działającego na podstawie umowy dotyczącej realizacji projektu,
niestanowiącego odrębnej jednostki w rozumieniu prawa handlowego. W pracach nad projek
tem powinni uczestniczyć reprezentanci wszystkich stron, które swoją wiedzą i doświadcze
niem mogą przyczynić się do powodzenia wspólnego przedsięwzięcia Należą do nich:

- ośrodki naukowo-badawcze prowadzące badania podstawowe;
- jednostki naukowo-badawcze prowadzące badania stosowane;
- odpowiednio dobrana grupa firm - dostawcy techniki, technologii, komponentów

i gotowych produktów oraz użytkownicy nowych rozwiązań w różnych obszarach wykorzy
stywania rezultatów badań, tzn. w różnych dziedzinach przemysłu i usług;

-przedstawiciele instytucji publicznej współfinansującej projekt konsorcjum.
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Partnerzy powinni być tak dobrani, aby nie występowały pomiędzy nimi konflikty in
teresów. Celem nadrzędnym konsorcjum jest wspieranie przemysłu przez sektor nauki za
pośrednictwem transferu wiedzy, dlatego jego działalność ukierunkowuje się na realizację
potrzeb przedsiębiorców. Nauka ma dostarczać rozwiązań, na które firmy zgłaszają popyt,
a nawet wskazywać i sugerować biznesowe wykorzystanie wyników prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych, co ma umożliwić zwiększenie efektywności powiązań naukowców
i przedsiębiorców w Polsce.

Postulat zwiększenia liczby badań naukowców na potrzeby gospodarki skierowany
jest zarówno do uczelni, jak i do jednostek badawczo-rozwojowych. Dotyczy nie tylko prac
w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, ale także projektów na mniejszą skalę,
podejmowanych na zlecenie lub przy współudziale indywidualnych firm. Przydatność re
zultatów prac B+R dla gospodarki wiąże się z koniecznością przejścia od teoretycznych
aspektów problemu naukowego i jego rozwiązania do praktycznego wykorzystania wyni
ków w przedsiębiorstwie.

Zwiększenie liczby badań naukowych wykorzystywanych przez firmy może nastąpić
po zakończeniu procesu transformacji sektora B+R. Należy rozwijać współpracę instytutów
badawczych z przedsiębiorstwami, upowszechniać procedury zawierania umów o współpra
cy instytucji sektora B+R z podmiotami gospodarczymi oraz system wyceny prac badaw
czych na zlecenie firm.

Bardzo istotnym czynnikiem, determinującym tworzenie powiązań naukowców z przed
siębiorcami, jest komunikacja między nimi - wzajemny przepływ informacji o istniejącej
i potencjalnej ofercie naukowców oraz potrzebach firm. Wymaga to od jednostek sektora
B+R potraktowania wiedzy i prowadzonej działalności badawczej jak towaru, o którym in
formacja powinna dotrzeć do potencjalnych odbiorców i partnerów. Niezbędne są więc bazy
wiedzy o innowacjach i ofercie technologicznej, organizowanie platform wiedzy dostępnej
dla przedsiębiorców oraz prowadzenie przez jednostki naukowe szeroko rozumianej działal
ności marketingowej. Umożliwi to rozpoznanie rzeczywistych i potencjalnych nabywców
usług naukowo-badawczych, a także potrzeb technologicznych firm. Dodatkowo pozwoli
wykreować nowy popyt podmiotów gospodarczych na nowe rozwiązania oraz uświadomić
przedsiębiorcom konsekwencje wdrażania (lub braku wprowadzania) innowacji dla ich pozy
cji konkurencyjnej (Metodyka transformacji ... 2007).

Działania marketingowe wpłyną pozytywnie na zmianę opinii przedsiębiorców nt. nau
kowców. Ułatwią podejmowanie współpracy i zwiększą skłonność do zawierania najpierw
nieformalnych, a potem sformalizowanych umów dotyczących partnerstwa pomiędzy sekto
rem nauki a przedsiębiorstwami. Pozytywne doświadczenia ze realizowanych przedsięwzięć
i przygotowywane procedury współdziałania pozwolą na podejmowanie kolejnych wspól
nych projektów oraz rozszerzanie współpracy na większą liczbę partnerów krajowych,
a nawet zagranicznych (w ramach sieci badawczych, konsorcjów). Działania takie wymagają
wsparcia ze strony państwa w postaci długofalowej, komplementarnej i konsekwentnej poli
tyki naukowo-technicznej i innowacyjnej. Eksperci wskazują, że państwo ma odgrywać rolę
inspiratora, współorganizatora i promotora powiązań sektora B+R z gospodarką. Nie powin
no jednak bezpośrednio ingerować w te procesy (Metodyka transformacji ... 2007). w zależ
ności od celów, które chciałoby osiągnąć, instytucje publiczne na szczeblach centralnym
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i regionalnym mogą podejmować różne działania i stosować różne narzędzia stymulujące
współpracę przedsiębiorstw oraz firm i instytucji nauki w zakresie innowacji. Wiele takich
propozycji przedstawia opracowanie „Współpraca podmiotów jako czynnik podnoszenia
innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce" (Burzyński i in. 2008). Do instrumentów
pobudzania partnerstwa pomiędzy firmami a jednostkami naukowo-badawczymi należą dwa
typy narzędzi szczegółowo przedstawione w tab. 4.

Tabela 4. Instrumenty stymulowania partnerstwa technologicznego pomiędzy przedsiębiorstwa
mi i ośrodkami naukowymi

Instrumenty kierowane do sektora przedsiębiorstw Instrumenty kierowane
do ośrodków naukowych

Instrumenty infrastrukturalne
- parki technologiczne - parki technologiczne i naukowe
- publiczne laboratoria działające na zlecenie - publiczne laboratoria przy uczelniach

przedsiębiorców wyższych
- inkubatory przedsiębiorczości - centra transferu technologii

Instrumenty instytucjonalne
- programy szkoleniowe - programy wspierające mobilność nau-
- programy staży i praktyk kowców
- wspólne programy badawcze - wspólne programy badawcze
- zamówienia publiczne - ochrona praw własności intelektualnej

Instrumenty finansowe
- ulgi podatkowe dla działalności B+R - ulgi podatkowe dla działalności B+R
- kapitał zalążkowy - granty na projekty badawcze
- business angel - fundusze kapitału początkowego dla firm
- fundusze poręczeniowe spin-off

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Burzyński i in. (2008).

Innowacyjność i trwałe powiązania pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami to za
gadnienia, które w Polsce dopiero od początku XXI w. zaczęto silniej podkreślać w celu ich
wykorzystania dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i włączenia do polityki gospodar
czej na wszystkich szczeblach administracyjnych. Wzrost zainteresowania tymi problemami
nastąpił po ogłoszeniu przez Unię Europejską strategii lizbońskiej i przyjęciu przez Polskę
jej założeń. Innowacyjność i transfer wiedzy z sektora B+R do gospodarki zostały uznane
przez kraje europejskie za środki potrzebne do osiągnięcia wysokiej konkurencyjności
przedsiębiorstw i stworzenia nowej gospodarki.

Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych i zajmujących wysokie miejsca w ran
kingach gospodarki napędzanej wiedzą (europejskich i spoza Europy) potwierdzają, że
współpraca jednostek sektora nauki z firmami umożliwia wysoki wzrost gospodarczy, bu
dowę społeczeństwa wiedzy i zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności gospodar
ki. Transfer wiedzy i technologii z ośrodków B+R do przedsiębiorstw prowadzi do osiągania
wielu korzyści indywidualnych i ogólnospołecznych.

Beneficjentami korzyści ze współpracy technologicznej są jednostki sektora nauki
i przedsiębiorcy, ale partnerstwo strategiczne oddziałuje pozytywnie również na rozwój re
gionu i kraju. Zróżnicowane formy współpracy naukowców z przedsiębiorcami, pomimo
pewnych niebezpieczeństw i zagrożeń, są współcześnie uznawane za skuteczny sposób na
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zwiększenie innowacyjności gospodarki. Ten cel wymaga jednak intensywnych działań
wszystkich uczestników procesów innowacyjnych zmierzających do ograniczenia utrudnień
partnerstwa naukowców z przedsiębiorcami. W Polsce jest ich wiele i są one szczególnie
duże, ale można je zmniejszyć. Wymaga to jednak determinacji i konsekwencji w kontynu
owaniu rozpoczętych działań w tym zakresie przez każde ogniwo systemu innowacyjnego -
naukowców, przedsiębiorców, instytucje władz centralnych i samorządowych, a także orga
nizacje wsparcia biznesu i innowacji.
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5. Innowacyjność polskiej gospodarki i przedsiębiorstw
-wybrane wskaźniki

5.1. Innowacyjność polskiej gospodarki w odniesieniu do krajów
Unii Europejskiej

W styczniu 2009 r. Komisja Europejska opublikowała ósmą wersję raportu „European
Innovation Scoreboard 2008", zawierającego dane dotyczące innowacyjności z 2008 r.
państw należących do Unii i wybranych krajów europejskich spoza Unii. Większość danych
statystycznych z poszczególnych krajów, niezbędnych do przygotowania raportu, pochodzi
z lat 2006 i 2007. Jego treść po raz kolejny wskazuje na bardzo niską innowacyjność naszego
kraju. Raport jest wynikiem prowadzonych cyklicznie badań porównawczych stanu innowa
cyjności krajów UE i jej pozycji pod tym względem, w odniesieniu do USA i Japonii. Zawie
ra klasyfikację grup krajów UE, w zależności od stopnia innowacyjności i wykorzystuje tzw.
złożony wskaźnik innowacyjności (SII).

Wskaźnik ten powstał na podstawie 29 wskaźników cząstkowych mierzących czynniki
stymulujące wzrost poziomu innowacyjności oraz pozwalających stwierdzić, jakie są efekty
działań proinnowacyjnych. Dotyczą one 3 obszarów, jakimi są:

- motory innowacji- zasoby ludzkie oraz środki finansowe i wsparcie innowacji;
- aktywność firm w procesach innowacyjnych - inwestowanie w prace B+R, powią-

zania i przedsiębiorczość, własność intelektualna;
- rezultaty działań innowacyjnych - liczba i udział innowacyjnych MŚP, efekty eko

nomiczne, np. zatrudnienie, wielkość sprzedaży wyrobów nowych'.
Złożony wskaźnik innowacyjności SI! (Summary Innovation Index) dla Polski wyno

sił w 2008 r. około 0,305 (w skali od O do 1). Od 2006 r. pozwolił on zaliczyć Polskę do gru
py krajów „catching up", czyli „doganiających", charakteryzujących się niższym wskaźni
kiem od przeciętnego dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W roku 2008 S11 dla Polski
wykazał szybsze tempo wzrostu niż wskaźnik dla UE-27. Pozwala to mieć nadzieję, że inno
wacyjność naszej gospodarki będzie wzrastać, co potwierdza S11 z 2009 r. (0,311). Niestety,
Polska nadal znajduje się wśród krajów Unii Europejskiej o niższych wskaźnikach innowa
cyjności. Zalicza się ją do krajów nieinnowacyjnych (European Innovation Scoreboard
2008 ... 2009). W 2008 r. Polska zajęła w rankingu EIS pozycję za Maltą, Węgrami i Słowa
cją. Gorszy wynik od naszego kraju wśród państw europejskich uzyskały jedynie: Litwa, Ru
munia, Łotwa i Bułgaria. Wyniki badania S11 dla 27 państw europejskich przedstawiono gra
ficznie na rys 6.

Ranking na rys. 6 wskazuje na zróżnicowanie poziomu innowacyjności krajów Unii Eu
ropejskiej i występowanie czterech grup państw, które tworzy się na podstawie wartości SII.

1 Więcej informacji na temat metodologii SIi można znaleźć w przywołanym wyżej raporcie:
European lnnovation Scoreboard 2008 ... (2009).



Grupa krajów o najwyższych wskaźnikach (znacznie powy żej średniej dla UE, która w 2008 r.
wyn osiła 0,475) nosi nazwę liderów innowacji (ang. innovation leaders). Należały do niej takie
kraje, jak: Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania i Wielka Brytania. Drugą grupę tworzyły pań
stwa „podążające za liderami" (ang. innovationfollowers). Osiągają one wskaźnik SI! powyżej
średniej unijnej. Zalicza się do nich: Austrię, Irlandię, Luksemburg, Belgię, Francję i Holandię.
,,Umiarkowanych innowatorów" (ang. moderate innovators), do których w 2008 r. należały:
Cypr, Estonia, Słowenia, Czechy, Hiszpania, Portugalia, Grecja i Włochy, cechował syntetycz
ny wskaźnik innowacyjności na poziomie bliskim lub niższym od średniej unijnej. Ostatnia
grupa obejmowała kraje z bardzo niskim wskaźnikiem innowacyjności - znacznie poniżej śred
niej unijnej. Państwa te nazywa się krajami „doganiającymi" (ang. catching-up countries). Do
tej grupy zaliczano w 2008 r. Polskę. Poza naszym krajem znalazły się w niej także: Malta,
Węgry, Słowacja, Litwa, Rumunia, Łotwa i Bułgaria.

Liderzy innowacji Państwa podążające
za liderami

Umiarkowani
innowatorzy

Kraje „doganiające"

0,7 ::;;
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Rys. 6. Ranking innowacyjności państw europejskich w 2008 r. na podstawie SIJ
Źródło: opracowanie własne na podstawie: European Innovation Scoreboard 2008 ... (2009).

Wskaźnik na poziomie 0,305 sugeruje, że innowacyjność naszego kraju bardzo powoli się
zwiększa- w latach 2003-2005 wskaźnik S11 wynosił około 0,21, a w latach 2004-2007 mieścił
się w zakresie 0,264-0,293. W tym czasie nastąpiły zmiany dotyczące tzw. motorów innowa
cji oraz działalności przedsiębiorstw w sferze innowacji. W ciągu ostatnich 5 lat na zwiększe
nie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki wpłynęły takie czynniki, jak (Nowe wyniki
badań.... 2009):

- wzrost liczby osób ze stopniem doktora z nauk ścisłych i technicznych (S&E) oraz
społecznych i humanistycznych (SSH) na 1000 mieszkańców w wieku 25-34 lata_ z 0,53%
w 2001 r. do 0,86% w 2007 r.;

- wzrost liczby: wniosków patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)
na milion mieszkańców - z 1,5 w 2001 r. do 3,4 w 2007 r., nowych wspólnotowych znaków
towarowych na milion mieszkańców- z 0,2 w 2001 r. do 33,2 w 2007 r. oraz nowych wspólno-
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towych wzorów przemysłowych na milion mieszkańców - z 2,0 w 2001 r. do 45,5 w 2007 r.
(European lnnovation Scoreboard 2008 ... 2009).

Omawiając dokonania Polski w ostatnich 5 latach, raport podkreśla także znaczny
wzrost liczby publikacji publiczno-prywatnych (o 20,6%), co wskazuje na rosnącą liczbę po
wiązań o charakterze nieformalnym pomiędzy jednostkami publicznego sektora B+R a przed
siębiorstwami prywatnymi.

Ponadto w badanym okresie zaobserwowano (Przedsiębiorczość w Polsce 2007):
- ponad 3-krotny wzrost wskaźnika liczby stałych łączy internetowych (z przepusto

wością co najmniej 144 Kbit/s) na 100 mieszkańców;
ponad 4-krotny wzrost udziału (w procentach) przedsiębiorstw otrzymujących pomoc

publiczną na innowacje w ogólnej liczbie przedsiębiorstw;
- ponad 2-krotny wzrost udziału (w procentach) sprzedaży nowych lub zmodernizo

wanych wyrobów na rynek w sprzedaży przedsiębiorstw ogółem;
- zwiększenie udziału (w procentach) osób z wykształceniem wyższym w grupie wieko

wej 25-64 lata;
- wzrost udziału (w procentach) wydatków ogółem na działalność B+R w przemyśle

średniej i wysokiej techniki w wydatkach na działalność B+R w przemyśle ogółem;
- wzrost udziału (w procentach) MŚP kooperujących w zakresie innowacji w ogólnej licz

bie tych podmiotów.
Niestety, stan innowacyjności polskiej gospodarki nadal jest bardzo niezadowalający,

nawet w stosunku do średniej UE-27. Poza rankingiem EIS potwierdzają to także badania
statystyczne Banku Światowego. Wykonywane są one zgodnie z metodologią Knowledge
Assessment Methodology i stosowane do pomiaru innowacyjności gospodarek w Europie
i Azji Centralnej. Wyniki tych badań są podobne do otrzymanych w ramach European In
novation Scoreboard. Badania Banku Światowego wskazują, że Polska pod względem pozio
mu innowacyjności w 2006 r. zajmowała 26 miejsce wśród 31 krajów objętych badaniem
(Public financial. .. 2006).

Analiza pozycji Polski w rankingach krajów o gospodarce opartej na wiedzy pozwala
wnioskować, że nasz kraj nie należy do nich. Nie osiągnął on minimalnego poziomu rozwoju
sektorów, które są jej nośnikami - edukacji, sektora badawczo-rozwojowego, przemysłu wy
sokiej techniki, usług społeczeństwa informatycznego i usług biznesowych związanych z go
spodarką napędzaną wiedzą. Jednak wysoka dynamika procesów rozwojowych w ciągu ostat
nich kilku lat świadczy o znacznym potencjale polskiej gospodarki, co dostrzegli zagraniczni
inwestorzy. Od pewnego czasu globalne koncerny nowoczesnych technologii tworzą w Polsce
swoje centra badawczo-rozwojowe.

Sektor wysokiej oraz średniej techniki w Polsce zaczął się dynamicznie rozwijać, a licz
ba firm inwestujących w dziedziny z nim związane systematycznie rośnie. Obserwuje się
w naszym kraju zwiększenie inwestycji międzynarodowych koncernów zajmujących się tech
nologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, firm lotniczych, motoryzacyjnych, ko
smetycznych i farmaceutycznych, a także firm przemysłu elektronicznego produkujących
telewizory i monitory. Lokalizują one w Polsce swoje centra badawczo-rozwojowe, tworząc
w ten sposób prywatny sektor B+R (Burzyński 2007). Część wydatków, tj. około 20% z pra
wie 12 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2008 r., także została przezna-
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czona na ten cel. Według przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicz
nych (PAiilZ) w najbliższym czasie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), przeznacza
ne na centra badawczo-rozwojowe i usługi, będą się zwiększać, a ich struktura stanie się po
dobna do struktury w innych krajach UE, w których 60% napływu BIZ stanowią usługi,
a 40% środków przeznaczanych jest na produkcję (Inwestorzy coraz chętniej ... 2008; Kryzys
zmieni ... 2008). Według Pakulskiej (2005) tak znaczny udział usług w skumulowanej wartoś
ci BIZ wynika z tego, że usługi mogą i generują wysokie dochody, ponieważ związane są
z wysokimi technologiami (tzw. kapitał technologicznie intensywny KTI). Podmioty KTI cha
rakteryzują się wysokim poziomem nakładów na prace B+R w zakresie wysokiej i średniej
techniki. Mają one znaczny wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej oraz wzrost konkurencyj
ności Polski i jej regionów na arenie międzynarodowej.

Dotychczas globalne koncerny zagraniczne umieściły w Polsce około 40 centrów ba
dawczo-rozwojowych, a stworzenie dalszych jest zapowiadane. Najbardziej atrakcyjne dla
sektorów wysokiej techniki są: Dolny Śląsk, Mazowsze, Małopolska, Pomorze i Śląsk. Mają
one kilka podstawowych atutów, które przyciągają zagraniczne koncerny - dużą liczbę do
brze wykształconych absolwentów uczelni technicznych i naukowców w dyscyplinach naj
bardziej przydatnych dla inwestorów (takich jak: informatyka, inżynieria materiałowa, auto
matyka, elektra-technika, robotyka, biotechnologia, fizyka, inżynieria mechaniczna, chemicz
na, produkcyjna i środowiskowa). Dodatkowym czynnikiem skłaniającym zagraniczne kon
cerny do inwestycji jest duża liczba parków technologicznych zlokalizowanych w bliskim
sąsiedztwie ośrodków akademickich.

Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (R&D 2009), w za
granicznych centrach badawczo-rozwojowych w Polsce pracuje kilka tysięcy polskich naukow
ców i specjalistów. Najwięcej centrów pracuje na potrzeby sektorów: teleinformatycznego,
motoryzacyjnego, chemicznego, lotniczego i spożywczego (m.in. General Electric, Samsung,
IBM, Motorola, Delphi, Siemens, Oracle, Wabco, ABB, Plisa, IBM, Lufthansa, Maersk, Phi
lips, Accenture, HP, Volvo, GlaxoSmithKline, Aircraft Engines Aerospace, AVIO Group,
UTC/Pratt&Whitney). O ich lokalizacji decydują głównie następujące czynniki (Sektor high
-tech ... 2006):

- niskie koszty prowadzenia badań;
- wysoko wykwalifikowana kadra;
- potencjał intelektualny mieszkańców regionu;
- liczba i potencjał uczelni wyższych w regionie;
- instytuty badawcze, otwierające się na tworzenie klastrów w ramach współpracy

krajowej i międzynarodowej;
- strategiczne położenie;
- zachęty inwestycyjne proponowane przez państwo i samorządy;
- jakość pracy polskich pracowników;
- regionalne strategie rozwoju oraz regionalne strategie innowacji.
Transfer technologii wykorzystujący bezpośrednie inwestycje zagraniczne jest wielką

szansą dla Polski, co umożliwi jej w przyszłości stworzenie krajowego potencjału zaawansowa
nych technologii. Na razie jednak znajduje się ona wśród krajów zapóźnionych technologicznie.
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5.2. Poziom innowacyjności Polski na podstawie wybranych wskaźników nauki,
techniki i innowacji

W trakcie kilkunastu lat przemian systemowych w Polsce nie doceniono znaczenia in
nowacyjności w stymulowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego (Hardt 2006). W tym okre
sie zmniejszyła się liczba patentów, zmniejszyły się nakłady na badania i rozwój ze środków
publicznych, a przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu uczestniczyły w finansowaniu badań
naukowych (rys. 7).
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Rys. 7. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w poszczególnych sektorach instytucjonalnych
i ogółem, w odniesieniu do PKB w Polsce, w latach 1995-2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczniki Statystyczne (1995-2007); Nauka i Technika ... (2009);
European lnnovation Scoreboard ... (201 O).

Głównym problemem polskiego systemu innowacji są według ekspertów (Innowacyj
ność 2006 ... 2006; Jasiński 2006) wyjątkowo niskie nakłady na działalność B+R (w stosunku
do PKB), zwłaszcza ponoszone przez przedsiębiorców. Z danych prezentowanych przez GUS
(Nauka i Technika ... 2009), Eurostat (Europe in figures ... 2008) oraz Komisję Europejską
(European Innovation Scoreboard ... 2010) wynika, że w 2007 r. najważniejsze wskaźniki
innowacyjności Polski kształtowały się następująco:

- nakłady ogółem GERD/PKB (relacja nakładów krajowych na działalność B+R do
PKB) wynosiły 0,60% (średnia dla UE-27 to 1,85%),

- nakłady budżetowe GOVERD/PKB (relacja nakładów w sektorze rządowym na dzia
łalność B+R do PKB) wynosiły 0,20%,

- nakłady szkolnictwa wyższego HERD/PKB (relacja nakładów w sektorze szkolnic
twa wyższego na działalność B+R do PKB) wynosiły 0,21 %,

- nakłady przedsiębiorstw BERD/PKB (relacja nakładów przedsiębiorstw na działalność
B+R do PKB) wynosiły O, 19%.

Przedstawione wskaźniki świadczą o tym, że w Polsce nie można było osiągnąć finan
sowania działalności badawczo-rozwojowej na poziomie 3% PKB w 2010 r., co zostało usta-
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lone jako cel dla wszystkich państw członkowskich w dokumencie Komisji Europejskiej
,,lnvesting in research: an action plan for Europe" (2003). Obecnie wiemy już, że kraje UE,
poza kilkoma wyjątkami (Szwecją, Finlandią, Danią), nie osiągają wskaźnika GERD/PKB na
poziomie 3% (Facing the challenge ... 2004; Key figures ... 2007). Polska pomimo deklaracji
nie zbliżyła się nawet do planowanych, w ramach jednego z wariantów finansowania działal
ności B+R, wartości wskaźnika GERD/PKB (na poziomie 0,68% PKB), który został określo
ny podczas przygotowywania przez rząd „Strategii zwiększania nakładów na działalność B+R
w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej" (2004). Nie jest także w stanie osiągnąć
planowanych przez rząd w styczniu 2007 r. nakładów wewnętrznych na działalność B+R
(w relacji do PKB) na lata 2007-2015, które przedstawiono w tab. 5. Jeszcze bardziej optymi
styczne, ale nierealne prognozy „Strategii rozwoju nauki Polsce do 2015 roku" (2008) zakła
dają wzrost tego wskaźnika do 1,7% PKB w 2013 r. oraz do 2% PKB w 2015 r.

Tabela 5. Planowany udział GERD w PKB w Polsce w latach 2007-2015

Rok
Wskaźnik

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GERD/PKB 0,62 0,81 0,86 0,92 0,98 1,04 1,09 1,17 1,26
[%]

Źródło: Strategia rozwoju nauki ... (2008).

Wskaźnik BERD/PKB osiągnięty w 2007 r. jest dowodem na to, że polskie przedsię
biorstwa rzadko podejmują działania innowacyjne i że jest ich niewiele. W 2007 r. jedynie
w 31,8% przedsiębiorstw przemysłowych, zatrudniających powyżej 49 osób, odnotowano
nakłady na działalność innowacyjną. W przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych
odsetek ten jest jeszcze niższy (ok. 14%). Struktura tych nakładów wskazuje, że dominowały
w nich wydatki inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń technicznych (58,8%) oraz na bu
dynki, budowle i grunty (24,5%). Nakłady na działalność badawczo-rozwojową stanowiły
w 2007 r. jedynie 8, 1 % całkowitych nakładów na działalność innowacyjną średnich i dużych
przedsiębiorstw przemysłowych (Nauka i Technika ... 2009). •

Poziom techniczny Polski zwiększa się niezwykle wolno, ale proces ten jest możliwy
przede wszystkim dzięki importowi nowoczesnych rozwiązań technologicznych w wyniku
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wskazuje to na silne uzależnienie polskiej gospo
darki od zagranicznej myśli technicznej.

Niepokojąca jest także struktura nakładów - nadal dominują w nich wydatki budżeto
we. W 2007 r. stanowiły one 58,5% nakładów ogółem, przy czym udział nakładów przedsię
biorstw stanowił jedynie 24,5%. Zmiany, jakie zachodzą w strukturze finansowania działalno
ści badawczo-rozwojowej, następują bardzo, powoli. Udział nakładów budżetowych zmniej
szał się z 64,8% w 2001 r. do 62,7% w 2003 r. i do 57,5% w 2006 r. Jednak w 2007 r. zwięk
szył się do 58,5%. Natomiast udział nakładów przedsiębiorstw w tym samym okresie zmie
niał się skokowo - w 2001 r. wynosił 24,3%, w 2003 r. obniżył się do 23,5%, w 2006 r. po
nownie wzrósł- do 25,1 %, jednak w 2007 r. znowu się zmniejszył- do 24,5%.

Powoli wzrasta znaczenie dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej z organi
zacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych. W 2001 r. udział ten stanowił 2,4% nakła
dów na działalność B+R, w 2003 r. - 4,6%, w 2006 r. - 7%. Niestety, w 2007 r. obniżył się do
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6,7% (Nauka i Technika ... 2009). Tendencja wzrostowa świadczy o zwiększeniu udziału pol
skich instytucji sektora B+R i przedsiębiorstw w programach unijnych ukierunkowanych na
działalność innowacyjną oraz o większej aktywności inwestorów zagranicznych w finanso
waniu działalności badawczo-rozwojowej. Niepokojący jest jednak zmniejszający się udział
organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych w finansowaniu działalności B+R
w Polsce w 2007 r.

Porównując te relacje z pozostałymi państwami UE lub z krajami OECD, należy stwier
dzić, że są one niekorzystne- w krajach OECD w 2006 r. (ostatnie dostępne dane) 63,8% środ
ków na działalność B+R przeznaczyły podmioty gospodarcze, a budżet państwa - 28,6% (Na
uka i Technika ... 2010). Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową w krajach
Unii wskazuje na podobne tendencje. W 2006 r. udział nakładów budżetowych na ten cel sta
nowił 34,1 %, natomiast podmiotów gospodarczych - 55% (Nauka i Technika ... 2010). Pol
ska struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową jest charakterystyczna dla kra
jów słabo rozwiniętych (tab. 6).

Tabela 6. Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce według źródeł
finansowania w latach 2002-2007 (ceny bieżące, bez amortyzacji i środków trwałych)

Źródła finansowania
Struktura nakładów na działalność B+R [%] w roku

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Budżet państwa 61,9 62,7 61,7 57,7 57,5 58,5

Podmioty gospodarcze 23,0 23,5 22,6 26,0 25,1 24,5
Placówki naukowe PAN 6,3 5,9 7,5 7,4 6,7 6,4i jednostki badawczo-rozwojowe
Organizacje międzynarodowe 4,8 4,6 5,2 5,7 7,0 6,7i instytucje zagraniczne
Pozostałe 4,0 3,3 3,0 3,2 3,7 3,9

Źródło: Przedsiębiorczość w Polsce ... (2007); Nauka i Technika ... (2009).

Dane zaprezentowane w tab. 6 można skonfrontować z wynikami analizy struktury
nakładów na działalność B+R w krajach OECD i UE. Z powodu braku danych we wszystkich
latach oraz częściowo innego ujęcia źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej
na potrzeby porównań wybrano dane z 2006 r. dotyczące struktury nakładów krajów OEDC
i Unii Europejskiej (tab. 7).

Tabela 7. Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową w UE i OECD według źró
deł finansowania w 2006 r. (ceny bieżące, bez amortyzacji i środków trwałych)

Źródła finansowania
Struktura nakładów na działalność B+R w 2006 r. [%]

UE-27 OECD

Budżet państwa 34,1 28,6

Przemysł 55,0 . 63,8

Pozostałe źródła krajowe 2,4 '
4,7

Zagranica 8,5 2,9

Zródło: Nauka i Technika ... (20 I O).
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Jak już wspomniano, o poziomie innowacyjności gospodarki świadczy relacja nakła
dów na działalność B+R do PKB. Wskaźnik ten jest najczęściej wykorzystywany w celach
porównawczych. Ocena stanu innowacyjności wymaga zbadania także takich wskaźników,
jak: wielkość nakładów na działalność B+R, ich wielkość przypadająca na jednego mieszkań
ca, wielkość zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej, udział nakładów inwestycyj
nych w nakładach ogółem na działalność B+R. Syntetyczne ujęcie tych wskaźników dla Pols
ki w latach 2002-2007 przedstawiono w tab. 8.

Tabela 8. Podstawowe wskaźniki działalności B+R w Polsce w latach 2002-2007

Rok
Wyszczególnienie

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nakłady na działalność B+R 4522,1 4558,3 5155,4 5574,6 5892,8 6673,0
w cenach bieżących3 [mln zł]
Relacja nakładów na działalność 0,58 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57c
B+R do PKB[%]
Relacja nakładów na działalność 118,0 119;0 135,0 146,0 155,0 175,0
B+R na 1 mieszkańca [zł]
Zatrudnienie w działalności B+R
Na 1000 osób aktywnych zawo- 4,5 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6
dowo'': '

udział pracowników naukowo- 3,3 3,4 3,6 3,6 3,5 3,6-badawczych
Udział nakładów inwestycyjnych
w nakładach ogółem na działał- 16,4 14,5 19,8 20,9 18,7 22,5
ność B+R [%] .. . ,

a Bez arnortyzacji r srodkow trwałych.
b Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy.
c Według danych z European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 (2010) wskaźnik ten w 2007 r. wyniósł
0,60. Różnice wynikają z tego, że dane do rankingu EIS były dostarczone przez GUS później - po pew
nych korektach wskaźników.
Źródło: Nauka i Technika ... (2005, 2006, 2008, 2009).

Dane z tab. 8 wskazują na korzystną zmianę niektórych wskaźników działalności ba
dawczo-rozwojowej w badanym okresie. Od 2002 r. rosły nakłady na działalność B+R w ce
nach bieżących oraz nakłady na jednego mieszkańca. Niestety, wskaźnik GERO/PKB w la
tach 2002-2007 wahał się w zakresie 0,56-0,58%. Niepokojący jest także niestabilny udział
nakładów inwestycyjnych w nakładach ogółem na działalność B+R, zwłaszcza że największy
odsetek środków przeznaczanych na inwestycje w 2007 r. przypadał na szkoły wyższe; sta
nowił on 43,63% ogólnych nakładów na inwestycje w badania i rozwój. W przypadku jedno
stek badawczo-rozwojowych wskaźnik ten wynosił tylko 20,5%.

Analiza danych dotyczących zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej ujaw
nia, że w badanym okresie utrzymywała się tendencja do stabilizacji tego wskaźnika na rela
tywnie niskim poziomie (4,6). Podobnie kształtował się udział pracowników naukowo-badaw
czych w liczbie zatrudnionych ogółem w działalności B+R. W wysokorozwiniętych krajach
europejskich liczba zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej jest dużo większa.
Dla porównania: wskaźnik liczby naukowców przypadających na 1000 zatrudnionych jest
najwyższy w Finlandii - wynosi 17, w Szwecji - 11, w Japonii- 10,5; natomiast w Norwegii
i USA osiąga wartość 9 (Bolonek 2006; Europe in figures ... 2008).
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W latach 2002-2007 odnotowano w Polsce wzrost udziału kobiet zatrudnionych na sta
nowiskach naukowo-badawczych oraz przyrost liczby zatrudnionych w działalności B+R
w szkołach wyższych. Według danych z 2007 r. ta ostatnia grupa stanowiła 65,93% zatrudnio
nych w działalności B+R (Nauka i Technika... 2009). Świadczy to o kolejnej zmianie relacji
liczby pracowników szkół wyższych do ogólnej liczby zatrudnionych w działalności badawczo
-rozwojowej (w 2005 r. wskaźnik ten wynosił prawie 80%).

Przedstawione w tab. 8 dane można porównać ze wskaźnikami dotyczącymi Unii Eu
ropejskiej. Członkostwo Polski w UE jedynie w niewielkim stopniu wpłynęło na poprawę
sytuacji w nauce i technice w naszym kraju. Analiza wartości większości wskaźników opisu
jących działalność B+R, w tym GERD/PKB i liczby zatrudnionych w działalności B+R,
ujawnia występowanie w Polsce dużych dysproporcji w odniesieniu do średniej dla krajów
UE-15 i UE-27. Oznacza to także, że polskie wskaźniki kształtują się niekorzystnie nawet
w odniesieniu do krajów, które wraz z Polską przystępowały do Unii w 2004 r. Dla porównania:
według ostatnich dostępnych danych Eurostatu z 2010 r. (Europe in figures ... 2010) wskaźnik
GERD/PKB dla UE-27 w 2007 r. wyniósł 1,85%. Analizując wspomniane dane opublikowa
ne przez Eurostat, można zauważyć, że w 2007 r. najwięcej na badania i rozwój przeznaczono
w Szwecji (3,60% PKB), Finlandii (3,47% PKB), w Austrii (2,56% PKB), w Niemczech
(2,54% PKB) i w Danii (2,48% PKB). Najmniejszy wskaźnik GERD/PKB osiągnięto w 2007 r.
w takich krajach, jak: Cypr (0,45% PKB), Słowacja (0,46% PKB), Rumunia (0,53% PKB),
Grecja (0,57% PKB), Polska (0,57% PKB), Malta (0,59% PKB) i Łotwa (0,59% PKB).

Jednocześnie wielkość wydatków na badania i rozwój w odniesieniu do PKB innych
krajów przyjętych wraz z Polską do Unii w 2004 r. kształtowała się korzystniej niż w naszym
kraju. Dla Czech wskaźnik GERD/PKB w 2007 r. wynosił 1,54% PKB, dla Słowenii - 1,45%
PKB, dla Estonii- 1,14% PKB, a dla Węgier- 0,97% PKB.

Jak wykazują dane, dotyczące wydatków na działalność badawczo-rozwojową w UE,
w 2007 r. Czechy, Słowenia, Węgry i Łotwa osiągnęły strukturę finansowania tej działalności
bardziej zbliżoną do charakteryzującej kraje „starej" Unii. W UE-15 wydatki na badania
i rozwój finansowane były przed wszystkim przez przedsiębiorstwa (55,2% całkowitych na
kładów). Natomiast w 2007 r. udział polskich przedsiębiorstw w finansowaniu działalności
B+R stanowił 34,3% całkowitych nakładów na ten cel. Dla porównania: w przypadku Słowe
nii udział finansowania badań i rozwoju przez przedsiębiorstwa w 2007 r. wyniósł 58,3%,
w przypadku Czech - 54,0%, w przypadku Węgier - 43,9%, a w przypadku Łotwy - 36,4%.
Słowenia i Czechy mają strukturę finansowania badań i rozwoju charakterystyczną dla krajów
,,starej" Unii. Nawet Słowacja w 2007 r. charakteryzowała się większym, niż Polska, udzia
łem nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R. Stanowił on 35,6% całkowitych nakładów
na ten cel (European in figures ... 2010).

Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia ogółem w działalności badawczo-rozwojowej,
można stwierdzić, iż również pod tym względem Polska odhiega od wysokorozwiniętych i in
nowacyjnych krajów unijnych (Europe in figures ... 2010) - charakteryzuje się niewielkim
udziałem pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw
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w ogólnej liczbie pracowników sfery B+R. W 2007 r. stanowili oni tylko 15,8% wszystkich
zatrudnionych w działalności B+R (w porównaniu z 2006 r. nastąpił wzrost z 11,8%). Pozostali
pracownicy naukowo-badawczy reprezentowali przede wszystkim szkolnictwo wyższe - 65,93%
wszystkich zatrudnionych w działalności B+R oraz 18,83% w sektorze rządowym (w 2006 r.
_ 15,2%). Zatrudnieni w sektorze rządowym pracowali przede wszystkim w jednostkach ba
dawczo-rozwojowych (Nauka i Technika ... 2009). Wskaźniki te świadczą o tym, że zatrudnie
nie w jednostkach badawczych przedsiębiorstw było bardzo małe, co wpływało na mały udział
tych podmiotów w pracach badawczo-rozwojowych w Polsce. Jednocześnie informują o rozkła
dzie osób zatrudnionych w działalności B+R - pracowały one przede wszystkim na uczelniach
oraz w resortowych jednostkach badawczo-rozwojowych. W krajach wysokorozwiniętych, zaj
mujących wysokie miejsca w rankingu innowacyjności EIS (np. w Szwecji, Danii, Niemczech
i Finlandii), zatrudnienie w działalności B+R w poszczególnych sektorach jest odmienne - domi
nują zatrudnieni w jednostkach badawczych przedsiębiorstw,

Kolejną cechą polskiej działalności badawczo-rozwojowej jest niewłaściwa struktura
nakładów bieżących, charakterystyczna dla krajów słaborozwiniętych. Udział badań podstawo
wych w tej strukturze utrzymuje się stale na wysokim poziomie, przy jednoczesnym zmniejsza
niu się udziału badań stosowanych i niewielkim zwiększeniu udziału nakładów na prace rozwo
jowe. W 2007 r. 37,8% nakładów bieżących przeznaczono się na finansowanie badań podsta
wowych, a jedynie 23,92% na badania stosowane. Pozostałą część środków, tj. 38,3% nakładów
bieżących na działalność B+R, wykorzystano na finansowanie prac rozwojowych polegających
na zastosowaniu aktualnej wiedzy do opracowania nowych lub do istotnego ulepszenia istnieją
cych wyrobów, procesów lub usług. Zmiany struktury nakładów bieżących na działalność ba
dawczo-rozwojową według rodzajów badań następują bardzo powoli i, niestety, wskazują na
występowanie niekorzystnej tendencji w latach 1995-2007 (rys. 8).

Udział prac rozwojowych w nakładach na działalność B+R uznaje się za właściwy
miernik tzw. bliskości działalności badawczo-rozwojowej do rynku w danym kraju. Takie
kraje, jak: USA, Japonia, Korea Południowa, są zaliczane do państw o najwyższym poziomie
bliskości sektora B+R do rynku; w krajach tych przeznacza się na badania podstawowe od
powiednio: 18, 13 i 14% nakładów bieżących przeznaczanych na badania i rozwój. Badania
stosowane pochłaniają w tych krajach odpowiednio: 21, 23 i 26%. Największy udział w na
kładach bieżących na działalność B+R mają oczywiście prace rozwojowe. W USA udział ten
wynosi 61 %, w Japonii- 60%, a w Korei- aż 64%. Świadczy to o tym, że w krajach wysoko
rozwiniętych w strukturze nakładów na badania i rozwój dominują nakłady na prace rozwo
jowe i badania stosowane (Kierunki zwiększania innowacyjności ... 2006).

W latach 1995-2007 polskie nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową się
zwiększały, co przedstawia rys. 9. Wzrost nakładów na badania stosowane i prace rozwojowe
może cieszyć, gdyż to one mają istotny wpływ na innowacyjność i konkurencyjność gospo
darki. Jest on jednak nadal niewystarczający, gdyż Polska powinna znacznie zmniejszyć dy
stans technologiczny w stosunku do krajów wysokorozwiniętych. Przeznaczenie przez Polskę
w 2007 r. 37,8% nakładów przeznaczanych na działalność B+R na badania podstawowe jest
ewenementem na skalę światową (rys. 8).
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Rys. 8. Struktura nakładów bieżących na działalność B+R w Polsce według rodzajów badań w latach
1995-2007

Źródło: Nauka i Technika ... (2009).
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Rys. 9. Nakłady bieżące na działalność B+R w Polsce według rodzajów badań w latach 1995 i 2000-
, -2007 (ceny bieżące)
Zródło: Nauka i Technika ... 0r))Z.1 

W Polsce prace badawczo-rozwojowe w zakresie badań podstawowych wykonują
przede wszystkim placówki naukowe PAN oraz szkoły wyższe. Są to głównie prace teoretyczne
i eksperymentalne, które nic są nastawione na uzyskanie konkretnych rozwiązań praktycznych.
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Mały udział nakładów na badania stosowane, podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy,
umożliwiającej rozwiązanie konkretnych problemów przedsiębiorstw, świadczy o ograniczo
nych możliwościach innowacyjnych polskiej gospodarki i sektora badawczo-rozwojowego.

W zatrudnieniu i strukturze nakładów na badania i rozwój w Polsce w wybranych la
tach po 1995 r. można zauważyć dominujący udział nauk technicznych oraz przyrodniczych.
Wskazują na to dane w tab. 9. Niestety, mimo że ponad 70% nakładów na działalność B+R
przeznaczano w Polsce na nauki techniczne i przyrodnicze (w 2007 r. - 74,19%) i że udział
zatrudnionych w obu tych dziedzinach stanowił 55-66% pracowników sektora B+R (w 2007 r.
65,03%), nie wpłynęło to na zwiększenie efektywności tych dziedzin w tworzeniu innowacji,
co potwierdziły wskaźniki efektów innowacji oraz własności intelektualnej.

Tabela 9. Liczba zatrudnionych i nakłady na działalność B+R w poszczególnych dziedzinach
naukowych w wybranych latach po 1995 r.

Rok

Dziedziny nauk 1995 2000 2004 2007 1995 2000 2004 2007

zatrudnieni [EPC] nakłady" [mln zł]

Ogółem w dzie~zi- 83 590 78 925 78 362 75 309 2132,8 4796,1 5155,4 6673,0
nach naukowych

nauki przyrodnicze 18 201 17 885 17 992 15 514 537,3 1049,6 1360,8 1647,0

nauki techniczne 37 218 29 254 25 536 33 466 1053,5 2390,4 2282,6 3303,7

nauki medyczne 9124 10 018 10 746 6179 172,3 586,7 569,3 656,2

nauki rolnicze 9257 8213 6628 5514 245,7 439,4 446,4 493,9
nauki społeczne 9790 13 555 17 460 14 636 124,0 330,0 496,3 572,2i humanistyczne

a w cenach bieżących; bez amortyzacji środków trwałych.
Źródło: Nauka i Technika ... (2009).

Wynika to m.in. z dominacji sektora publicznego w działalności badawczo-rozwojo
wej, w związku z czym większość nakładów na działalność B+R przeznacza się na sektor
rządowy - szkoły wyższe i instytuty PAN - instytucje prowadzące głównie badania podsta
wowe (teoretyczne i eksperymentalne, nieuwzględniające aspektu praktycznego). Działalność
publicznych jednostek badawczo-rozwojowych także nie zmienia w istotny sposób efektyw
ności wykorzystywania środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Do
piero od niedawna podlegają one transformacji i restrukturyzacji. Według ekspertów zajmują
cych się problematyką innowacyjności i sektora B+R w Polsce (Woodward 2003; Górzyński
i Woodward 2004; Innowacyjność kluczem... 2008) jednostki badawczo-rozwojowe (instytuty
badawcze) stanowią duży potencjał badawczy i intelektualny, jednak wymagają przekształceń
strukturalnych i własnościowych (konsolidacji, prywatyzacji i restrukturyzacji). Procesy dosto
sowujące liczbę tych instytucji i ich działalność do potrzeb rynku i gospodarki nadal trwają.
Obecnie kontynuowany jest proces konsolidacji, przyłączanie małych ośrodków do więk
szych, łączenie ich zasobów i możliwości badawczych w celu zwiększenia potencjału jedno
stek, a także ich konkurencyjności w Unii Europejskiej.

132



Na wzrost wielkości nakładów, przeznaczanych przez instytucje sektora B+R na ba
dania i rozwój oraz na zmianę ich struktury (z większym udziałem finansowania z sektora
prywatnego oraz badań stosowanych i rozwojowych na potrzeby gospodarki), może wpłynąć
zwiększenie ich powiązań z przedsiębiorstwami. Partnerstwo strategiczne tych jednostek po
winno dotyczyć nie tylko dużych państwowych lub skomercjalizowanych przedsiębiorstw
przemysłowych (dawnych klientów jednostek badawczo-rozwojowych), ale przede wszystkim
MŚP, których nie stać na finansowanie własnych laboratoriów i działów badawczych.

Na niską innowacyjność polskiej gospodarki ma wpływ nie tylko mała efektywność
sektora B+R, ale także stosunkowo niska innowacyjność polskiego przemysłu i firm usługo
wych. W statystyce GUS przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną oznacza fir
mę (powyżej 49 zatrudnionych), która w danym roku sprawozdawczym prowadziła działal
ność innowacyjną i która poniosła nakłady finansowe na tę działalność. Polska statystyka po
sługuje się także terminem „przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie". Oznacza on firmę,
która w trzyletnim okresie wprowadziła przynajmniej jedną innowację techniczną (nowy lub
istotnie ulepszony produkt lub/i proces) lub która zrealizowała w tym czasie przynajmniej
jeden projekt innowacyjny- przerwany lub niezakończony, ale nadal kontynuowany (Nauka
i Technika ... 2008).

Badania empiryczne (Raport o innowacyjności ... 2007; Innowacyjność 2008 ... 2008)
oraz dane GUS (Nauka i Technika ... 2009) wskazują, że innowacyjność polskich przedsię
biorstw jest związana z ich wielkością. Wraz ze zwiększaniem się wielkości podmiotu gospo
darczego udział przedsiębiorstw innowacyjnych w danej grupie rośnie. W sektorze MŚP, któ
re stanowią 99,8% przedsiębiorstw (zatrudniając od 10 do 250 osób), znajduje się mniej firm
wprowadzających innowacje niż w grupie dużych podmiotów. Wojnicka i Klimczak (2008)
uważają, że wynika to z zakresu działalności małych firm, które najczęściej funkcjonują na
rynku, oferując tylko jeden produkt lub usługę i nie wprowadzają zmian. Natomiast duże
przedsiębiorstwa, ze zróżnicowaną ofertę rynkową i z rozbudowanymi procesami wytwór
czymi, wprowadzają innowacje, chcąc zwiększyć swą konkurencyjność rynkową. Jednocześ
nie wyższa innowacyjność dużych przedsiębiorstw, w odniesieniu do MŚP, wynika z możli
wości dostępu do zasobów niezbędnych do przeprowadzania procesów innowacyjnych - ka
pitału finansowego, rzeczowego i ludzkiego (Przedsiębiorczość w Polsce ... 2007). Duże fir
my posiadają często własne zaplecze badawczo-rozwojowe i strategię rozwoju opartą na in
nowacyjności.

Raport dotyczący stanu innowacyjności polskiej gospodarki (Innowacyjność 2008 ...
2008) wskazuje, że w latach 2004-2006 tylko 13,9% małych firm przemysłowych wdrożyło
innowacje. Spośród średnich firm dokonało tego w tym samym okresie 37,4% przedsię
biorstw; najwięcej firm innowacyjnych było w grupie dużych podmiotów gospodarczych -
65,5%. Ogółem w tym okresie w Polsce tylko 23,2% firm, zatrudniających powyżej 10 pra
cowników, wprowadzało innowacje. Zaprezentowane wyniki okazały się gorsze niż w latach
2002-2004, w których innowacje wdrożyło 17% małych firm, 40% średnich i 67% dużych.

Z danych GUS, dotyczących następnego badanego okresu, tj. lat 2005-2007 (Nauka
i Technika ... 2009), wynika, że nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach prze
mysłowych średnich i dużych (powyżej 49 pracowników) wyniosły 20 222,9 mln zł i że wzrosły,
w porównaniu z 2006 r., o 21,7%. Jednak liczba jednostek gospodarczych, które prowadziły
działalność innowacyjną, nadal się zmniejszała. W latach 2005-2007 ogółem 36,7% przed-
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siębiorstw wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone produkty i/lub procesy. Udział przedsię
biorstw innowacyjnych był mniejszy niż w latach 2004-2006 - wówczas wynosił 42,5%.
Wśród tych podmiotów najbardziej innowacyjne były duże firmy zatrudniające powyżej
249 osób - stanowiły one 59,2% przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Natomiast podmio
ty średnie były mniej innowacyjne - jedynie 31,3% firm wprowadziło w latach 2005-2007 in
nowacje (Nauka i Technika .... 2009). W ostatnim roku tego okresu udział przemysłowych
firm średnich i dużych, które poniosły w 2007 r. nakłady na działalność innowacyjną, wyniósł
31,8%; był niższy niż w 2006 r., w którym wynosił 37,3%.

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw związana jest także z formą własności pod
miotu gospodarczego. Zarówno w przypadku MŚP oraz dużych firm można zauważyć, że
podmioty z sektora publicznego charakteryzowały się większą innowacyjnością niż przedsię
biorstwa z sektora prywatnego. Najniższy wskaźnik innowacyjności osiągały przedsiębior
stwa prywatne zatrudniające 10-49 pracowników.

Podobne prawidłowości można zaobserwować w przypadku firm usługowych - udział
przedsiębiorstw innowacyjnych zwiększa się wraz z wielkością podmiotów i jest większy
przypadku przedsiębiorstw sektora publicznego niż prywatnego (Działalność innowacyjna ....
2004; Nauka i Technika ... 2008). Badania nad innowacyjnością firm usługowych są prowa
dzone przez GłJS co cztery lata. Wynika z nich, że w latach 2004-2006 tylko 21,2% firm
usługowych można uznać za innowacyjne. Najmniejszy odsetek aktywnych innowacyjnie
przedsiębiorstw usługowych stanowiły firmy małe (16,9%). Udział przedsiębiorstw średnich,
które wprowadziły innowacje lub realizowały przerwany lub nieukończony projekt innowa
cyjny, wyniósł w badanym okresie 34,8%, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw
usługowych osiągnął 53,5%. Powyższe dane i informacje GUS, dotyczące innowacyjności
firm przemysłowych i usługowych w latach 2004-2006, wskazują także na niższą innowacyj
ność podmiotów z sektora usług (rys. 1 O).

Ogółem

zatrudnionych

50-249
zatrudnionych

powyżej 249
zatrudnionych

13,9
16,9

53,5
65,5

liiil przemysł

fa sektor usług

,40

[%]

Rys. 10. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i sektorach usługowych w zależności od
wielkości przedsiębiorstwa w latach 2004-2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2008).
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W następnym okresie, tzn. w latach 2006-2008, udział przedsiębiorstw wprowadzają
cych innowacje produktowe lub procesowe był mniejszy - w przemyśle wyniósł on 21,3%,
a w sektorze usług - 15,6%. Zmiany tego udziału nastąpiły także w przypadku poszczegól-
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nych grup wielkości przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. W przemyśle tylko
14,6% firm małych wprowadziło innowacje. W grupie firm średnich udział innowacyjnych
przedsiębiorstw wynosił 32,7%, a w grupie dużych - 60,7%. W przypadku przedsiębiorstw
usługowych jedynie 12,5% wprowadziło innowacje w latach 2006-2008. Natomiast udział
średnich i dużych firm usługowych wynosił odpowiednio 25,0 i 41,4% (Działalność innowa
cyjna ... 2009). Przedstawione dane wskazują na zmniejszający się udział przedsiębiorstw in
nowacyjnych w przemyśle i usługach w każdym kolejnym okresie analizy.

Niedzielski i Rychlik (2007) uważają, że działalność innowacyjna w sektorze przed
siębiorstw usługowych jest niedoszacowana ze względu na trudności w ich identyfikacji
i mierzeniu nakładów i wyników tej działalności tradycyjnymi metodami. Niematerialność dóbr
usługowych, jednoczesność produkcji i konsumpcji oraz konieczność utrzymywania zdolności
produkcyjnych, umożliwiających zaspokojenie potrzeb nabywców w okresie wzmożonego po
pytu, to cechy różniące usługi od produkcji materialnej, co powoduje, że w usługach występu
je tendencja do wdrażania innowacji marketingowych i organizacyjno-zarządczych. Innowa
cje produktowe i procesowe w przypadku firm usługowych także występują, jednak mają inny
charakter niż w przedsiębiorstwach przemysłowych. W związku z tym pojawiają się trudności
w zidentyfikowaniu i zmierzeniu realizowanych przez podmioty usługowe innowacji. Dzia
łalność innowacyjna w sektorze usług opiera się na adaptowaniu nowych technologii, a nie na
ich tworzeniu. W tych firmach ważnym źródłem innowacji są pracownicy, a poziom innowa
cyjności przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od ich kreatywności, przedsiębiorczości,
wykształcenia pracowników, ich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności współdziałania. Te cechy
wymagają ciągłego doskonalenia, w związku z czym obserwuje się w firmach usługowych
większy, niż w przedsiębiorstwach przemysłowych, udział wydatków innowacyjnych
przeznaczanych na szkolenia pracowników i pozyskiwanie nowej wiedzy (Niedzielski
i Rychlik 2007).

Przeprowadzane badania innowacyjności firm usługowych ujawniają także, że w tej
grupie mniejsze podmioty przeznaczają większą część środków na innowacje marketingowe
i szkolenia (tzw. infrastrukturę miękką procesu innowacji), a przedsiębiorstwa większe finan
sują przede wszystkim wydatki inwestycyjne (przedsięwzięcia innowacyjne są w tym wypad
ku bardziej kapitałochłonne).

Z badań Żołnierskiego (2005 a, b) oraz Wojnickiej i Klimczaka (2008), dotyczących
innowacyjności polskich przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich, a także z badań pro
wadzonych w ramach prac nad regionalnymi strategiami innowacyjności w różnych woje
wództwach, m. in. w województwie zachodniopomorskim (Regionalna Strategia... 2005),
wynika także, że w tych grupach wielkości bardzo niewiele (3-7%) jest przedsiębiorstw, któ
re są rzeczywiście innowacyjne i stale ponoszą nakłady na badania i rozwój. Potwierdzają to
dane z tab. l O, dotyczące działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej MŚP w latach
2004-2006.

Pozostałe podmioty spośród MŚP deklarują chęć do podejmowania działań innowa
cyjnych, ale nie ponoszą na nic żadnych nakładów. Działalność innowacyjna stanowi raczej
element ich „strategii" marketingowej niż rzeczywiste działania zmierzające do wprowadza
nia nowych rozwiązań produktowych lub procesowych. Liczba innowacyjnych polskich MŚP
jest bardzo mała, ale dostrzega się pewne zmiany od 2006 r.
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Tabela 10. Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna MŚP w Polsce

Firmy prowadzące prace B+R Firmy Nakłady w 2006 r. [tys. zł]
wewnętrzne w latach 2004-2006 [%] innowacyjne

Przedsiębiorstwa w tym prowadzone w latach na działalność na działalność na prace B+R

razem 2004-2006 innowacyjną firm B+R firm inno- przypadające
stale dorywczo [%] I innowacyjnych wacyjnych na firmę

Ogółem 9,2 4,0 5,1 23,2 3206,0 286,2 624,4

Sektor publiczny 16,0 7,8 8,2 39,0 4366,7 587,3 1311,7

Sektor prywatny 8,8 3,8 5,0 22,5 3099,1 258,5 563,0

Zatrudniające 10-49 osób 5,6 1,8 3,8 13,9 589,1 34,9 72,7

Sektor publiczny 6,8 1,8 5,0 16,9 400,0 12,9 27,5

Sektor prywatny 5,5 1,8 3,7 18,8 595,0 35,6 74,1

Zatrudniające 50-249 osób 13,3 6,2 7,1 37,4 1745,5 97,1 236,8

Sektor publiczny 14,3 6,2 7,1 41,5 1323,6 95,4 248,3

Sektor prywatny 13,2 6,2 7,0 37,0 1790,0 97,3 235,7

Zatrudniające powyżej 249 osób 31,3 19,3 11,9 65,5 12531,9 1300,6 2463,9

Sektor publiczny 37,4 23,5 14,0 74,1 9876,3 1452,6 2777,5

Sektor prywatny 30,2 18,5 11,6 64,0 13100,3 1268,1 2397,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wojnicka i Klimczak (2008).

Tabela 11. Przedsiębiorstwa innowacyjne i rodzaje wprowadzonych przez nie innowacji w latach 2005-2007

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje[%]

Wyszczególnienie ogółem produktowe
produktowe nowe

dla rynku
procesowe

Ogółem przemysł 36,7 28,0 14,5 25,2
-

Górnictwo 33,3 22,2 12,7 22,2

Przetwórstwo przemysłowe 36,9 29,6 15,4 24,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35,6 4,5 1,3 34,3

Źrodło: Nauka i Technika ... (2009).



Większa liczba podmiotów gospodarczych należących do tej grupy przedsiębiorstw
zaczyna dostrzegać znaczenie innowacji (wpływających na jakość produktów i usług) jako
czynnika budowania konkurencyjności. W 2006 r. tylko 71 % podmiotów deklarowało, że nie
musi inwestować w działalność B+R oraz innowacje (Swirska-Czałbowska 2007). Z badań
wykonywanych na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan wynika,
że w 2008 r. odsetek przedsiębiorstw, w których uznano, że innowacje są niepotrzebne, był
podobny (Starczewska-Krzystoszek 2008).

Wyniki badań, dotyczące działalności innowacyjnej w przemyśle w latach 2005-2007,
wskazują, że 28% podmiotów (zatrudniających powyżej 49 osób) wprowadziło w tym okresie
nowe lub istotnie ulepszone produkty, w tym 14,5% firm wdrożyło produkty nowe dla rynku.
Natomiast innowacje procesowe (nowe lub istotnie ulepszone procesy) wprowadziło w tym
okresie 25,2% średnich i dużych przedsiębiorstw. W poszczególnych działach, wg klasyfikacji
PKD, udział firm wprowadzających innowacje kształtował się różnie, co przedstawia tab. 11.
Największy udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle w latach 2005-2007 odno
towano w działach PKD, które należą do sektorów średniowysokiej i średnioniskiej techniki,
tzn. zajmują się wytwarzaniem (Nauka i Technika ... 2009):

- wyrobów tytoniowych - 77 ,8%,
- koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - 76,0%,
- wyrobów chemicznych - 65,2%.
Ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych wymaga poznania

wielkości i struktury ich nakładów na działalność innowacyjną. Analiza tych wielkości ujaw
nia, że firmy przede wszystkim inwestują w maszyny i urządzenia techniczne oraz budynki,
budowle i grunty. Nakłady na te cele dominują w wydatkach na działalność innowacyjną.
Szczegółową strukturę nakładów na działalność innowacyjną "' przemyśle w zależności od
rodzaju działalności innowacyjnej w latach 2002-2007 przedstawiono w tab. 11.

Z danych zawartych w tab. 12 można wnioskować, że w badanym okresie nakłady na dzia
łalność innowacyjną znacznie się zwiększyły. Jednocześnie zmniejszyły się nakłady przedsię
biorstw przemysłowych (zatrudniających powyżej 49 pracowników) na działalność B+R oraz na
zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw. Stale odnotowywano duże nakłady na
inwestycje w maszyny i urządzenia techniczne oraz na zakup budynków, budowli i gruntów.
W latach 2002-2007 odnotowano widoczny wzrost wydatków na innowacje marketingowe.

W Polsce niepokojąco mały jest udział wydatków przedsiębiorstw przemysłowych na
działalność B+R oraz na zakup gotowej technologii. Większość nakładów tych podmiotów na
innowacje pochłaniają wydatki na maszyny i urządzenia oraz na budynki i budowle. W latach
2002-2007 stanowiły od prawie 79% do około 83% nakładów na działalność innowacyjną, co
świadczy o tym, że innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jest pozorna. Większość
nakładów firmy wykorzystywały na zakup środków trwałych (związanych z modernizacją
procesów wytwórczych i z koniecznym dostosowaniem warunków produkcji do wymogów
np. środowiska naturalnego, sanitarnych lub weterynaryjnych), a nie na działalność zmierza
jącą do stworzenia i pozyskania nowej technologii lub produktu, co pozwoliłoby im zwięk
szyć konkurencyjność oferty.
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Tabela 12. Wielkość i struktura nakładów na działalność innowacyjną według rodzajów dzia
łalności innowacyjnej w latach 2002-2007

Nakłady Struktura nakładów na działalność innowacyjną[%]na dzia-
łalność

zakup gotowejinnowa-
Rok cyjną działał- technologii budynki maszyny szkole- marke-

ność w postaci do-
oprogra- i bu- i urządze--w cenach mowanie nia ting

bieżących B+R kumentacji dowle nia

[mln zł] ipraw

2002 13 848, 1 9,30 3,00 bd. 20,00 62,80 0,20 1,50

2003 15 511,6 11,06 4,79 2,38 15,58 63,27 0,17 1,37

2004 15 628,1 7,05 2,81 0,13 23,23 59,84 0,26 2,62

2005 14 669,9 9,61 2,39 2,00 24,13 58,61 0,30 1,99

2006 16 558,1 9,16 2,04 2,89 '22,84 58,84 0,25 2,85

2007 20 222,9 8,07 1,66 1,77 24,23 58,83 0,32 3,13

bd. - brak danych.
Wiersze tabeli nie sumują się do 100%.
źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2005, 2009).

Nieco korzystniej kształtuje się struktura nakładów przedsiębiorstw usługowych na
działalność innowacyjną. Na podstawie danych z 2006 r. można stwierdzić, że nakłady przed
siębiorstw usługowych na działalność innowacyjną miały nieco odmienną strukturę niż na
kłady przedsiębiorstw przemysłowych. W tej strukturze wydatki na poszczególne rodzaje
działalności innowacyjnej firm usługowych wynosiły:

- 11 % -na działalność B+R,
- 4, 1 % - na zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw,
- 11,5% - na budynki i budowle oraz grunty,
- 48,5%- na maszyny i urządzenia,
- 1,3% - na szkolenia personelu,
- 4,4% - na marketing,
- 19,2%- na pozostałe (łącznie z oprogramowaniem).
Porównując te dane z danymi zamieszczonymi w tab. 12, można dostrzec, że przed

siębiorstwa usługowe (zatrudniające powyżej 49 osób) przeznaczają, w odniesieniu do firm
przemysłowych, więcej nakładów na działalność innowacyjną na badania i rozwój oraz na
zakup gotowej technologii, a mniej - na zakup maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli.
Taka struktura nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach usługowych wy
nika z ich specyfiki. Należy jednak pamiętać, że odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych
w sektorze usług jest mniejszy niż w przemyśle. Oceniając działalność innowacyjną polskich
przedsiębiorstw, można stwierdzić, że nie są one kreatorami nowych technologii. Najczęściej
absorbują je z zewnątrz, kontynuują i, ewentualnie, nieco modyfikują. Działalność innowa
cyjna ma raczej charakter modernizacyjny, wynikający z konieczności dostosowania się pod
miotów do wymagań prawno-technologicznych danej branży.

Analizując działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych
w Polsce, można zwrócić także uwagę na podobieństwa i pewne różnice w strukturze nakła-
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dów na tę działalność w zależności od źródeł finansowania. W obu przypadkach podstawowe
źródło nakładów (80-90%) stanowią środki własne, co niewątpliwie wpływa na ograniczone
możliwości podejmowania działań innowacyjnych ]ub prowadzenia prac badawczo-rozwojo
wych. Drugim, mającym znaczenie w finansowaniu działalności innowacyjnej, źródłem fi
nansowania w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych są kredyty bankowe.
W przemyśle ich udział w strukturze nakładów stanowił w 2006 r. 14,0%, a w sektorze usług
- jedynie 5,4% (tab. 13).

Tabela 13. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysło
wych i usługowych w zależności od źródeł finansowania w latach 2006-2007

Źródło finansowania działalności innowacyjnej [%]

zagranica
Sektor środki własne budżet państwa (środki kredyt bankowy pozostałe

bezzwrotne)

2006 2007 2006 2007 20U6 2007 2006 2007 2006 2007

Przemysł 79,9 74,8 1,6 1, 1 1,5 1, 1 14,0 14,3 3,2 8,7

Usługi 91,4 bd. 1,7 bd. 0,6 bd. 5,4 bd. 1,7 bd.

bd. - brak danych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2008, 2009).

Dane zamieszczone w tab. 13 wskazują również na to, że polskie firmy nie korzystają
z takich źródeł finansowania działalności innowacyjnej, jak fundusze venture capital lub
business angeles. Porównując firmy przemysłowe z usługowymi, można jednak zauważyć, że
przedsiębiorstwa przemysłowe w 2007 r. zaczęły wykorzystywać w większym stopniu fundusze
podwyższonego ryzyka do finansowania działalności innowacyjnej. Jeszcze mniejszy jest udział
finansowania działalności innowacyjnej ze środków budżetowych oraz źródeł zagranicznych.
Wskazuje to na niewielkie wsparcie przez państwo działalności innowacyjnej polskich przedsię
biorstw oraz na nikły udział tych podmiotów jako partnerów instytucji naukowych i badawczych
w programach unijnych.

Badania nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym wykazują
znaczne zróżnicowanie w poziomie innowacyjności poszczególnych województw, o czym
świadczą istotne różnice w wielkości nakładów na działalność innowacyjną. Jednocześnie moż
na zauważyć, że udział aktywnych innowacyjnie MŚP wśród podmiotów regionu oraz udział
firm z tego sektora, ponoszących nakłady wewnętrzne na prace B+R ciągle lub dorywczo, także
jest zróżnicowany w poszczególnych częściach kraju.

Z badań Wojnickiej i Klimczaka (2008) wynika, że w latach 2004-2006 najwięcej przed
siębiorstw innowacyjnych wśród małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników) było w wo
jewództwach: podkarpackim (21,1 %), opolskim (17,4%), lubelskim (16,7%), dolnośląskim
(16,4%), śląskim (16, 1 %), podlaskim (14,7%), mazowieckim (12, l %) i małopolskim (11,9%).
Udział firm innowacyjnych w poszczególnych regionach wśród podmiotów średniej wielkości
(zatmdniających 50-249 osób) potwierdza związek innowacyjności z wielkością przedsiębior
stwa. We wszystkich województwach odsetek firm innowacyjnych był znacznie większy wśród
średnich podmiotów niż w grupie małych przedsiębiorstw. Wynosił zawsze powyżej 30%, na
wet w regionach ocenianych jako mało innowacyjne. Największy udział innowacyjnych śred-
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nich firm odnotowano w województwach: mazowieckim (45,8%), opolskim (42,3%), podla
skim (42,2%), śląskim (41,8%), podkarpackim (41,1 %) i dolnośląskim (38,4%).

W tych regionach, które charakteryzowały się największym udziałem innowacyjnych
MŚP, notowano również największy odsetek małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
stale wewnętrzne prace badawczo-rozwojowe. Wskaźnik ten był niski dla średnich podmiotów
sektora (maksymalnie wynosił 5,9% w przypadku firm zatrudniających 50-249 pracowników
w województwie mazowieckim), ale w porównaniu z województwem zachodniopomorskim
(1,2%) lub lubuskim (1,3%) można go uznać za relatywnie wysoki. Wskazuje on na znaczne róż
nice w poziomie innowacyjności podmiotów sektora MŚP w poszczególnych województwach
(Nauka i Technika... 2009). Z danych GUS (Nauka i Technika... 2009) wynika także, że w ostat
nich latach zmniejsza się udział nakładów województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodnioporrors
kiego w ogólnej wartości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle; znacznie wzrasta
udział województw śląskiego i łódzkiego (tab. 14). ,

Tabela 14 przedstawia także wartości nakładów na działalność innowacyjną na jedne
go zatrudnionego w przemyśle w poszczególnych województwach w 2005 i w 2007 r. Rocz
niki Statystyczne Województw umożliwiły uzyskanie informacji nt. zatrudnienia w przemyśle
tylko w tych latach. Nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jednego pracujące
go w przemyśle w latach 2005-2007 podlegały wahaniom. W 2007 r. nastąpił wzrost tego
wskaźnika w 1 O województwach, natomiast w przypadku 6 województw nakłady na działal
ność innowacyjną na jednego pracującego w przemyśle się zmniejszyły. W największym
stopniu wskaźnik obniżył się w województwach podlaskim, świętokrzyskim i zachodniopo
morskim. Należy zwrócić uwagę na bardzo duży wzrost nakładów na działalność innowacyj
ną na jednego zatrudnionego w przemyśle w województwach łódzkim oraz śląskim.

Kolejnym wskaźnikiem określającym innowacyjność i zdolności wdrożeniowe pol
skich przedsiębiorstw jest udział wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprze
danej. W tabeli 15 przedstawiono udział produktów nowych lub istotnie zmodernizowanych
w produkcji sprzedanej ogółem w latach 2002-2007.

Od 2005 r. następowało zmniejszanie się udziału wyrobów nowych lub istotnie ulep
szonych w produkcji sprzedanej. Obserwowano to we wszystkich przedsiębiorstwach prze
mysłowych i w przetwórstwie przemysłowym. Największy udział produktów nowych i zmo
dernizowanych w sprzedaży ogółem w 2007 r. odnotowano w przypadku produkcji sprzętu
i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (67,3%), produkcji maszyn biu
rowych i komputerów (40,0%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (24,6%).
Pozwala to uznać wymienione gałęzie za najnowocześniejsze w polskiej gospodarce. Tylko
w dwóch pierwszych sektorach sprzedaż nowych lub zmodernizowanych wyrobów w pro
dukcji sprzedanej zbliżała się do wartości charakteryzującej kraje wysokorozwinięte, w któ
rych udział tych wyrobów wynosił 50% produkcji sprzedanej ogółem.

Dane GUS (Nauka i Technika ... 2007, 2009; Działalność innowacyjna ... 2009) doty
czące innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych od kilku lat obejmują także
analizy współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami
lub instytucjami. Współpraca taka oznacza aktywny udział przedsiębiorstw we wspólnych
projektach związanych z działalnością badawczo-rozwojową i w innych rodzajach działalnoś
ci innowacyjnej.
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Tabela 14. Nakłady w poszczególnych województwach w latach 2005-2007 na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych
i na jednego pracującego w przemyśle (ceny bieżące)

Nakłady w przedsiębiorstwach przemysłowych Nakłady na jednego pracującego" w przemyśle
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2005 2007

mln zł % mln zł % mln zł % zł zł
Polska 14 669,9 100,0 16 558,1 100,0 20222,9 100,0 5047,55 6486,23
Województwa

Dolnośląskie 1153,2 7,9 1117,9 6,8 1451,8 7,2 4911,56 5558,87
Kujawsko-pomorskie 834,7 5,7 864,3 5,2 957,8 4,7 5251,44 5517,38
Lubelskie 528,3 3,6 533,0 3,2 481,0 2,4 4975,56 4386,04
Lubuskie 130,4 0,9 227,4 1,4 198,6 1,0 1667,45 2279,61
Łódzkie 351,6 2,4 426,1 2,6 1889,9 9,4 1457,72 7835,96
Małopolskie 869,4 5,9 1247,5 7,5 1188,1 5,9 4157,38 5279,25
Mazowieckie 3679,2 25,1 3678,2 22,2 4061,8 20,1 10 938,12 11211,74
Opolskie 279,5 1,9 285,7 1,7 369,2 1,8 3861,40 4750,69
Podkarpackie 678,0 4,6 817,7 4,9 905,1 4,5 4475,07 5491,11
Podlaskie 304,5 2,1 425,1 2,6 230,7 1, 1 5194,92 3472,51
Pomorskie 788,9 5,4 901,8 5,4 692,8 3,4 4803,04 3864,30
Śląskie 2542,3 17,3 3569,2 21,6 5401,4 26,7 5320,46 10 723,81
Świętokrzyskie 422,8 2,9 281,7 1,7 309,8 1,5 5381,80 3481,56
Warmińsko-mazurskie 257,9 1,7 275,8 1,7 352,6 1,7 2656,71 3344,84
Wielkopolskie 1476,4 10,1 1602,8 9,7 1488,9 7,4 4411,31 4169,49
Zachodniopomorskie 372,9 2,5 303,9 1,8 243,5 1,2 3497,37 2130,08

a Nakłady na działalność innowacyjną na jednego pracującego w przemyśle obliczono na podstawie liczby pracujących w przemyśle z Roczników Statystycznych
Województw (2009, 2010); dane te nie obejmowały roku 2006.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2009).



Tabela 15. Produkcja sprzedana wyr obów nowych i zmodernizowanych w przedsiębiorstwach
przemysłowych w latach 2002-2007

Wyroby wprowadzone na rynek w latach

Wyszczególnienie 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007

udział w produkcji sprzedanej wyrobów[%]

Ogółem 16,7 20,7 20,9 21,8 18,0 14,7

Sektor publiczny 7,7 6,2 6,4 7,2 12,3 12,7

Sektor prywatny, 19,2 25,0 24,5 25,1 19,0 14,9
w tym:

własność zagra- 13,6 35,0 38,0 29,3 21,3 21,6
niczna

Przetwórstwo przemy- 19,1 23,8 23,8 25,1 20,2 16,3
słowe, w tym:

produkcja sprzętu
61,3 39,9 49,3 56,4 67,3i urządzeń radio- 42,0

wych, telewizyjnych
produkcja maszyn

59,4 49,9 42,5 42,5 40,0biurowych i kom- 6,6
puterów .....

produkcja pozosta-
64,2 36,3 24,3 24,6łego sprzętu trans- 18,9 41,8

portowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2007, 2009).

Od 2005 r. w opracowaniach Nauki i Techniki ... (2006, 2007, 2009) można znaleźć
informacje o udziale przedsiębiorstw przemysłowych, które w przyjętych okresach badań, tj.
w latach 2002-2004, 2003-2005, 2004-2005 i 2005-2007, współpracowały z innymi jed
nostkami w zakresie działalności innowacyjnej. Z tych informacji wynika, że udział przedsię
biorstw kooperujących z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej stale się
zmniejszał. Porównując lata 2002-2004, 2003-2005, 2004-2006 i 2005-2007, można zauwa
żyć zmniejszenie się wśród przedsiębiorstw przemysłowych udziału tych, które nawiązywały
taką współpracę z innymi jednostkami. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów z sekcji górnictwo
i przetwórstwo przemysłowe. W latach 2002-2004 24,6% firm przemysłowych nawiązywało
współpracę z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, dotyczącą wspólnych projektów
innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. W kolejnym okresie (w latach 2003-2005) udział
ten wynosił 24,2%. W latach 2004-2006 już tylko 23,9% podmiotów nawiązywało taką
współpracę. W latach 2005-2007 nastąpiło kolejne zmniejszenie udziału przedsiębiorstw
przemysłowych podejmujących działania partnerskie w ramach działalności innowacyjnej -
do 21,0% (tab. 16).

Pomimo występowania tendencji do zmniejszania się udziału przedsiębiorstw nawią
zujących współpracę z innymi jednostkami w zakresie działalności innowacyjnej w tab. 16
wskazano także pewne sektory gospodarki charakteryzujące się zwiększeniem udziału firm
podejmujących taką kooperację, przy czym największy wzrost dotyczył podmiotów zajmują
cych się: produkcją koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych, produkcją
maszyn biurowych i komputerów oraz produkcją wyrobów chemicznych.
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Tabela 16. Udział przedsiębiorstw przemysłowych mających umowy o współpracy z innym.i
jednostkami w zakresie działalności innowacyjnej w wybranych sekcjach i dzia
łach w kolejnych okresach badań

Wyszczególnienie
W procentach ogółu przedsiębiorstw

2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007

Przemysł ogółem 24,6 24,2 23,9 21,0

Górnictwo, w tym: 23,4 23,9 28,7 23,8
górnictwo węgla kamiennego i brunat- bd. 42,3 bd. 28,8
nego, wydobywanie torfu

Przetwórstwo przemysłowe, w tym: 24,2 24,0 23,4 20,7

produkcja wyrobów tytoniowych 50,0 70,0 70,0 44,4
produkcja koksu, produktów rafinacji 41,5 68,4 70,8 76,0
ropy naftowej i paliw jądrowych
produkcja wyrobów chemicznych 29,4 49,8 62,7 47,3
produkcja pojazdów samochodowych, 23,0 44,0 58,7 35,8
przyczep i naczep
produkcja pozostałego sprzętu transpor- 23,1 41,8 59,1 33,3
towezo
produkcja maszyn biurowych i kompu- 20,3 40,0 61,5 40,7
terów

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 29,3 26,1 34,4 31,6
elektryczną, gaz i wodę

bd. - brak danych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2006, 2009); Działalność innowacyjna ...
(2006, 2008).

Badania GUS (Działalność innowacyjna ... 2006, 2008) pozwalają także ustalić, z jaki
mi partnerami i z jakich krajów polskie przedsiębiorstwa przemysłowe (zatrudniające powyżej
49 pracowników) zawierały porozumienia o współpracy w zakresie działalności innowacyjnej.
W kolejnych okresach badawczych, tj. w latach 2002-2004, 2003-2005, 2004-2006 oraz
2005-2007, krajowe firmy najczęściej nawiązywały współpracę w tym zakresie, w następują
cej kolejności, z:

1) z dostawcami wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowania, pocho
dzącymi z Polski oraz krajów UE i EFTA i kandydujących do UE;

2) z klientami, reprezentującymi krajowe i zagraniczne firmy (UE, EFTA i z krajami kan
dydującymi do UE);

3) ze szkołami wyższymi w kraju;
4) z firmami konsultingowymi, laboratoriami komercyjnymi, prywatnymi instytucjami

B+R (zwłaszcza krajowymi);
5) z przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy (głównie z krajów UE, EFTA

i krajów kandydujących do UE);
6) z jednostkami badawczo-rozwojowymi (jedynie bajowymi);
7) z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi i innymi przedsiębiorstwami z tej samej

dziedziny działalności (zarówno z krajowymi, jak i z zagranicznymi - głównie z UE, EFTA
i z krajów kandydujących do UE);
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8) z krajowymi placówkami naukowymi PAN;
9) z zagranicznymi publicznymi instytucjami B+R, ulokowanymi w Polsce i poza kra-

jem (przede wszystkim europejskimi).
W latach 2002-2007 w trzyletnich okresach badawczych GUS jedyne zmiany w ko

lejności partnerów wybieranych do współpracy przy projektach dotyczących działalności
B+R i innych rodzajów działalności innowacyjnej zaobserwowano w przypadku jednostek
badawczo-rozwojowych. W pierwszym okresie badawczym (w latach 2002-2004) porozu
mienia przedsiębiorstw z tymi jednostkami zajmowały 5 miejsce wśród wszystkich umów

0 współpracy, a w latach 2003-2005 umowy z jednostkami badawczo-rozwojowymi znalazły
się na 4 miejscu. W następnym okresie (w latach 2004-2006) - na 6, a w latach 2005-2007
- ponownie na 5 miejscu wśród wszystkim partnerów współpracy w zakresie innowacji.

Analizując ww. dane GUS, dotyczące liczby przedsiębiorstw nawiązujących porozu
mienia o współpracy w zakresie innowacji z różnymi jednostkami w latach 2002-2007, moż
na zauważyć zwiększenie liczby takich umów (z pewnymi wahaniami w badanym okresie)
jedynie w przypadku porozumień z podmiotami należącymi do tej samej grupy. Liczba przed
siębiorstw pr'zemysłowych nawiązujących współpracę w zakresie działalności innowacyjnej
z jednostkami badawczo-rozwojowymi, placówkami naukowymi PAN oraz uczelniami wyż
szymi zmniejszała się (z pewnymi zmianami w latach 2002-2005) do 2007 r. (tab. 17).
Wskazuje to na coraz mniejsze znaczenie współpracy polskich naukowców z przedsiębiorca
mi w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu.

Według przedsiębiorców uczestniczących we wspólnych projektach B+R i innych przed
sięwzięciach innowacyjnych, współpracujących z różnymi partnerami w latach 2002-2007, naj
bardziej doceniana była współpraca z dostawcami wyposażenia, materiałów i komponentów oraz
oprogramowania. Tak uważało 30--40% przedsiębiorców z sektora przemysłu współpracujących
z różnymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej (33,2% w latach 2005-2007).
W dalszej kolejności ze względu na ocenę korzyści ze współpracy należy wymienić umowy
z przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy (24,2% w latach 2005-2007) oraz poro
zumienia z klientami (16,1 % w latach 2005-2007). Szczegółowo przedstawia to rys. 11. Ze
względu na brak danych z lat 2003-2005, dotyczących opinii przedsiębiorców na temat oceny
korzyści ze współpracy z poszczególnymi partnerami, na rys. 11 znalazły się tylko opinie z lat

2002-2004, 2004-2006 oraz 2005-2007.
Interesujące są opinie przedsiębiorców, nawiązujących współpracę w zakresie działal

ności innowacyjnej z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, na temat oceny ko
rzyści czerpanych z takich porozumień. Jak wskazuje rys. 11, przedsiębiorcy byli bardziej
zadowoleni ze współpracy w zakresie działalności innowacyjnej nawiązywanej z jednostkami
badawczo-rozwojowymi niż z uczelniami. W kolejnych okresach badawczych 8-9,2% przed
siębiorców uznało współpracę z jednostkami za korzystną. W przypadku uczelni udział
przedsiębiorców był mniejszy i wynosił 5,1-7,9%. Pocieszający jest fakt zwiększenia tego
wskaźnika, zarówno w odniesieniu do jednostek badawczo-rozwojowych, jak i uczelni,

w kolejnych okresach badawczych.
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Tabela 17. Przedsiębiorstwa przemysłowe mające umowy o współpracy w zakresie działalności innowacyjnej z różnymi podmiotami w kraju i za
granicą w latach 2002-2007

Przedsiębiorstwa przemysłowe (powyżej ,Z zatrudnionych) mające umowy

z przedsię-

Liczba przedsię- biorstwami z firmami kon-
biorstw umiejsco- z dostawcami konkuren- sultingowymi , ze szkołami
wionych w Polsce z orzedsię- wyposażenia, cyjnymi laboratoriami

z placów- z jednostkami z zagranicznymi wyższymi
i za granicą biorstwami materiałów, z klien- i innymi komercyjnymi,

kami badawczo-raz- publicznymi (krajowymi
w latach należącymi komponentów tarni przedsię- prywatnymi

naukowymi wojowymi instytucjami i zagraniczny-
r))r-r))" do tej samej i oprogramo- biorstwami instytucjami

PAN (tzw. JBR) B+R mi)
grupy wania z tej samej B+R

dziedziny
działalności

Ogółem w latach A+O rZrA r)", Z~, "); O,A 585 O); ;,; 
r))r-r)),E w tym:

z przedsiębior- r;A OA~" OrO; ;O, ~,, O,A ~A~ +) ;rA 
stwami w Polsce

Ogółem w latach O);A r)rA Or;, ~,Z ~A; O)Z ,"r "r ~++ 
r))+-r))~E w tym:

z przedsiębior- ,~r OO"r ;+r r"; ,OA O)Z ,"r OA ~OO 
stwami w Polsce ,,

Ogółem w latach Z," +O,, r+r~ O)rZ AOA O+, ;r+ OO) ;A~ 
r)),-r));E w tym:

z przedsiębior- +O" OZ+; Or~A ;+O ;+; O+, ;r+ +) ;," 
stwami w Polsce

Ogółem w latach Z"+ OZ;Z 1177 ,~) ;)O O)O ,+~ Z~ ~;; 
r))~-r))"E w tym:

z przedsiębior- ,~, OO"r ;A" rA) ,~, O)O ,+~ r+ ~+~ 
stwami w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna ... 0r));E r))A.µ Nauka i Technika ... 0r));E r))Z.1 
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Rys. 11. Udział przedsiębiorców oceniających współpracę z różnymi partnerami jako najbardziej korzystną
dla działalności innowacyjnej firmy w latach 2002-2004, 2004-2006 i 2005-2007

źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna ... (2006, 2008); Nauka i Technika ...
(2009).

Współpraca przedsiębiorstw z placówkami PAN była w badanych okresach rzadko
nawiązywana. Jednocześnie udział firm, w których oceniano ją jako korzystną, okazał się
bardzo mały - oscylował w granicach 1 %. Przedstawione opinie przedsiębiorców nt. współ
pracy z naukowcami potwierdzają istnienie utrudnień i barier takiego partnerstwa. Wynikają
one m.in. z rozbieżności pomiędzy ofertą technologiczną polskiej nauki a zapotrzebowaniem
gospodarki na innowacje oraz ze słabości tej oferty, a także z różnic kulturowych i organiza
cyjnych partnerów.

Prezentowane badania GUS (Działalność innowacyjna ... 2006, 2008; Nauka i Techni
ka ... 2009) wykazują również, że polskie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 pracow
ników bardzo rzadko nawiązują współpracę w zakresie transferu wiedzy i technologii z za
granicznymi instytutami B+R; udział przedsiębiorstw uznających ją za korzystną jest bliski
0,5%. Przeczy to głoszonym przez naukowców opiniom, że polskie firmy w większym stop
niu korzystają z usług badawczych ośrodków zagranicznych; na pewno nie dotyczy to firm
małych i średnich.

Kluczowym elementem decydującym o innowacyjności gospodarki jest jej zdolność do
wprowadzania i komercjalizacji nowych technologii. Do oceny tej zdolności wykorzystuje się
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wskaźniki udziału eksportu i importu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie i imporcie ogó
łem. W Polsce udział eksportu wyrobów wysokiej techniki (ang. high-tech) w eksporcie ogółem
utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, wynoszącym 2-4%. Dla porównania: w krajach
UE-27 wskaźnik ten jest znacznie wyższy. W 2006 r. wynosił on 16,67%, a w tym samym cza
sie w Polsce osiągnął 3, 11 %. Przodująca pod tym względem Irlandia ma ten wskaźnik na po
ziomie 40%; w Stanach Zjednoczonych wynosił on 30%, a w Japonii - 27%.

Z raportu „European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation
performance" (2009), który wykorzystuje do porównań innowacyjności krajów członkowskich
Unii udział wyrobów średniej i wysokiej techniki w eksporcie ogółem, wynika, że Polska nie
odbiega pod tym względem od średniej unijnej. Wskaźnik ten w UE-27 wynosił 2006 r. 48, 1 %,
a w Polsce - 48,9%. W tym samym roku w Irlandii udział wyrobów średniej i wysokiej tech
niki w eksporcie ogółem wynosił 51,5%. Z informacji tych wynika, że Polska ma znaczny
udział w eksporcie ogółem wyrobów średniej techniki. W Polsce nie rozwijają się intensyw
nie sektory wysokiej techniki. Obserwuje się w naszym kraju raczej rozwój sektorów śre
dniowysokiej i średnioniskiej techniki. Wskazuje na to porównanie udziału eksportu i importu
wyrobów wysokiej techniki w eksporcie i imporcie ogółem w Polsce w latach 2002-2007,
które przedstawia rys. 12. Polska gospodarka powinna zmienić tę tendencję, ale wymaga to
intensywnych przemian społeczno-ekonomicznych.
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Rys. 12. Udział importu i eksportu wyrobów wysokiej techniki w imporcie i eksporcie ogółem
, w Polsce w latach 2002-2007
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2009).

Poziom zaawansowania technologicznego sektorów i produktów jest wynikiem znacz
nych na.kładów na działalność badawczo-rozwojową. Firmy z sektorów zajmujących się wytwa
rzaniem produktów high-tech charakteryzują się ponadprzeciętnie większym udziałem środków
przeznaczonych na prace B+R w kosztach ogólnych, wysoką innowacyjnością, krótkim cyklem
życia wyrobów i procesów oraz szybką dyfuzją innowacji technologicznych. Obserwuje się
W nich także rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowany personel, zwłaszcza w za
kresie nauk technicznych i przyrodniczych. Sektory tego typu wymagają dużych nakładów kapi
~ałowych i akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Charakterystyczną cechą tych sektorów

Jest szybkie „starzenie się" innowacji przedsiębiorstwa.
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Bardzo istotnym elementem procesów innowacyjnych w sektorach wysokiej techniki
jest nawiązywanie ścisłej współpracy naukowo-technicznej w poszczególnych krajach lub
na świecie pomiędzy firmami i instytucjami sektora B+R. Istnieją jednak pewne trudności
w ocenie tego typu działalności, zwłaszcza pod względem charakteru i trwałości umów

0 współpracy, efektów ekonomicznych i strategicznych dla poszczególnych partnerów. Nie
wszystkie wskaźniki mierzalne pozwalają opisać współpracę technologiczną i efekty prze
pływu wiedzy pomiędzy podmiotami.

Sektory high-tech mają ogromne znaczenie w gospodarce. Ich wysokie nakłady na dzia-
łalność B+R oraz wysoka efektywność działalności innowacyjnej wpływają na rozwój całej
gospodarki. Generują duży udział wpływów eksportowych, w istotny sposób przyczyniają się
do tworzenia miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia i dobrobytu społeczeństwa. Determi-
nują długookresową konkurencyjność gospodarki. _

Jak już wspomniano, Polska nie jest krajem koncentrującym się na sektorach wysokiej
techniki, co oznacza, że musi ją importować. Analizy przeprowadzone przez OECD wskazu
ją, że Polska należy do krajów o największej przewadze handlowej w sektorach średnioniskiej
i niskiej techniki. Jednocześnie wykazuje największe ujemne saldo obrotów w wymianie han
dlowej w zakresie wyrobów wysokiej i średniowysokiej techniki.

Porównując wartość eksportu i importu wyrobów wysokiej techniki (rys. 13), można
zauważyć znaczną przewagę importu nad eksportem. Ujemne saldo pomiędzy wartością eks
portu a wartością importu występuje w polskim handlu zagranicznym od lat. Ujemny bilans
płatniczy w zakresie wyrobów wysokiej techniki dotyczy własności przemysłowej, usług w za
kresie działalności badawczo-rozwojowej, a także usług technicznych. Według danych GUS
(Nauka i Technika ... 2009) od 2003 r. ujemne saldo obrotów eksportu i importu wyrobów wy
sokiej techniki ciągle rośnie (Nauka i Technika ... 2009).
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Rys. 13. Wartość eksportu i importu wyrobów high-tech w Polsce w latach 2002-2007 (ceny bieżące)
źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2009).

W 2007 r. wynosiło ono w przypadku takich grup wyrobów wysokiej techniki, jak: elek
tronika i telekomunikacja: -13301,5 mln zł, komputery, maszyny biurowe: -7440,5 mln zł, apa-

148



ratura naukowo-badawcza: -6481,3 mln zł, środki farmaceutyczne: -3062,3 mln zł, chemikalia:
-1636,9 mln zł. Jedyną nadwyżkę w bilansie handlu wyrobami wysokiej techniki osiągnęła
Polska w 2007 r. w przypadku sprzętu lotniczego; wyniosła ona 321,2 mln zł.

Poziom innowacyjności polskiej gospodarki można ocenić także na podstawie wielkości
transferu technologii do przedsiębiorstw przemysłowych (powyżej 49 pracowników) w po
szczególnych latach. Transfer ten ma charakter soft i hard - dotyczy zakupu lub sprzedaży
licencji, prac badawczo-rozwojowych, środków automatyzacji (maszyn, urządzeń, linii tech
nologicznych), usług konsultingowych oraz innych przedmiotów transferu. Przepływ innowa
cji technologicznych (transfer poziomy i pionowy) odbywa się w kraju oraz w ramach umów
z podmiotami zagranicznymi.

Z danych GUS (Nauka i Technika... 2009) wynika, że polskie przedsiębiorstwa
(głównie przetwórstwa przemysłowego) w 2007 r. przede wszystkim kupowały nowe rozwią
zania, a ich sprzedaż stanowiła wyjątkowo mały udział w transakcjach transferu technologii.
Większość przedsiębiorstw przemysłowych, uczestniczących w transferze technologii, zaku
piła maszyny, urządzenia, linie technologiczne (środki automatyzacji) oraz usługi konsultin
gowe. Firmy kupowały również licencje i prace badawczo-rozwojowe. Poszczególne przed
mioty transferu technologii były nabywane przede wszystkim od polskich przedsiębiorstw,
choć w przypadku zakupu środków automatyzacji można zauważyć istotne znaczenie krajów
Unii Europejskiej - liczba przedsiębiorstw kupujących maszyny i urządzenia, a także linie
technologiczne z krajów unijnych była w 2007 r. prawie równa liczbie firm kupujących środki
automatyzacji w Polsce. Analizując sprzedaż nowych technologii przez polskie przedsiębior
stwa przemysłowe w 2007 r., dostrzega się podobne prawidłowości - dominowały w tym za
kresie firmy sprzedające maszyny, urządzenia i linie technologiczne oraz prace badawczo
-rozwojowe w kraju (tab. 18).

Do oceny innowacyjności polskiej gospodarki wykorzystuje się także wskaźniki dotyczą
ce patentów oraz ochrony własności przemysłowej. Pozwalają one mierzyć efekty działalności
innowacyjnej będące nowością na skalę krajową, europejską i światową (Niedbalska 2007).

Statystyka patentów jest coraz częściej wykorzystywana do analiz innowacyjności
w krajach wysokorozwiniętych. Wskaźniki danych patentowych pozwalają ocenić stan wiedzy
o rozwoju nowych technologii w danym kraju i na świecie. Jest to szczególnie istotne w no
wych dyscyplinach naukowych, np. w biotechnologii lub nanotechnologii. W Polsce w statysty
ce patentów wykorzystuje się najprostsze wskaźniki, natomiast nie stosuje się bardziej skompli
kowanych analiz, uznawanych za standardowe w hajach wysokorozwiniętych (Niedbalska
2009). Do wskaźników stosowanych w Polsce należą: liczba zgłoszonych wynalazków, przy
znanych patentów, liczba zgłoszonych wzorów użytkowych i udzielonych praw ich ochrony,
a także wzorów i znaków towarowych - zgłoszonych i poddanych ochronie. Wskaźniki te od
nosi się do krajowych, a także zagranicznych wynalazków, wzorów i znaków towarowych,
zgłoszonych w Polsce do Urzędu Patentowego RP.

Analizując liczbę patentów krajowych przyznanych w latach 1995-2007, można
stwierdzić, że wskaźnik ten systematycznie się zmniejszał od 1995 r. do 2003 r.; w 1995 r. wyno
sił 1619, a w 2000 r. - 939 (Nauka i Technika ... 2004). Najgorszy wynik wskaźnik ten osiągnął
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w 2003 r. - przyznano wówczas jedyn ie 613 krajowych patentów. Od 2004 r. nastąpiła zmiana

tendencji - odnotowano wzrost liczby przyznanych krajowych patentów. W 2005 r. przyznano

ich o ponad 26% więcej niż w roku poprzedn im.

Tabela 18. Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych (zatrudniających powy
żej 49 osób) według krajów zakupu/ sprzedaży w 2007 r.

Kraje
Liczba przedsiębiorstw, które zakupiły / sprzedały

zakupu / sprzedaży licencje praceB+R
środki usługi inne

automatvzacii konsultingowe

Zakup ogółem

Polska 295 264 593 370 93

Kraje Unii Europejskiej 137 72 559 136 59

Inne kraje europejskie 21 6 25 13 8

Stany Zjednoczone 35 3 32 18 4

Japonia 5 - 18 5 1

Inne kraje pozaeuropejskie 12 5 32 2 5

Przetwórstwo przemysłowe w zakupach ogółem

Polska 231 238 529 307 73

Kraje Unii Europejskiej 129 71 546 130 47

Inne kraje pozaeuropejskie 20 6 25 13 8

Stany Zjednoczone 31 2 31 17 4

Japonia 5 - 18 5 1

Inne kraje pozaeuropejskie 12 5 32 2 4

Sprzedaż ogółem

Polska 16 24 28 - -

Kraje Unii Europejskiej 4 11 12 - -

Inne kraje europejskie 6 3 5 - -

Stany Zjednoczone - 4 1 - -

Japonia bd. bd. bd. bd. bd.

Inne kraje pozaeuropejskie 4 2 3 - -
·' .

bd. - brak danych.
Źródło: Nauka i Technika ... (2009).

Liczba krajowych patentów jest traktowana w statystyce nauki, technologii i innowacji

(N+T+I) jako wskaźnik efektywności prowadzonych w danym kraju prac badawczo-rozwojo
wych. Jego obniżanie lub utrzymywanie się na niskim poziomie wskazuje na nieefektywność
działalności sektora B+R w danym kraju. W Polsce powinno to wpłynąć na zwiększenie nakła
dów na prace badawczo-rozwojowe oraz zmiany metod ich finansowania. Należy także pamiętać,
że ochrona patentowa za granicą wiąże się z wysokimi kosztami, na które nie wszyscy polscy
wynalazcy mogą sobie pozwolić. Koszty ochrony patentowej w Polsce są stosunkowo niskie,
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jednak pozwalają zapewnić ją jedynie na terenie kraju. W gospodarce globalnej nie gwarantuje to
przewagi konkurencyjnej i nie zabezpiecza w pełni praw wynalazcy (Mamica 2007).

W latach 2002-2007 liczba krajowych zgłoszonych i opatentowanych wynalazków była
niewielka w porównaniu z liczbą wynalazków zagranicznych zgłoszonych i opatentowanych
w Polsce. Od 2005 r. wskaźniki te wykazywały tendencję rosnącą, przy jednoczesnym znacznym

zmniejszeniu liczby zgłoszonych i opatentowanych wynalazków zagranicznych. Stan ochrony wła
sności przemysłowej w naszym kraju w latach 2002-2007 przedstawiają dane w tab. 19. Zawiera
ona informacje o zagranicznych wynalazkach, znakach towarowych zgłoszonych w Polsce na spe
cjalnych zasadach, tzn. w trybie międzynarodowym PCT lub w ramach porozumienia madryckiego.
Poza nimi część zgłoszeń zagranicznych trafia bezpośrednio do Urzędu Patentowego RP. Z infor
macji GUS wynika, że tryb PCT wywołuje podobne skutki co zgłoszenie w trybie krajowym

w każdym z państw sygnatariuszy układu. Zgłoszenie w trybie PCT oznacza, że wnioskodawca
zabiega o objęcie ochroną wynalazku w wielu krajach (co najmniej trzech, a maksymalnie we
wszystkich państwach - sygnatariuszach układu, czyli obecnie w 100 krajach).

Porozumienie madryckie w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków umożliwia uzy
skanie, za pomocą jednego zgłoszenia ochrony znaku, dzięki jednej rejestracji międzynarodowej

skutecznej ochrony we wszystkich państwach członkowskich porozumienia. Polska jest jego człon

kiem od 18 marca 1991 r.; do PCT przystąpiła w grudniu 1990 r. (Nauka i Technika ... 2009).
Liczba wynalazków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP do ochrony patentowej

przez twórców krajowych, była w ostatnich latach bardzo mała - wynosiła poniżej 2400 rocznie,
co w przeliczeniu na milion ludności nie odbiega od wartości w krajach charakteryzujących się
zbliżonym do Polski poziomem rozwoju. Podkreśla się, że nasz kraj przoduje na świecie pod

względem ogólnej liczby wynalazków zgłaszanych w Polsce efo ochrony. Jednak do 2005 r.
w tej liczbie dominowały zgłoszenia wynalazków zagranicznych - stanowiły one ok. 70%

wszystkich wynalazków zgłaszanych w Urzędzie Patentowym RP (Niedbalska 2007).
Dane w tab. 19 pozwalają także wnioskować o strukturze wynalazków zgłaszanych w Pols

ce. Analizując ją w długim okresie, tzn. w latach 1990-2007, można zauważyć, że do 2005 r. była

ona niekorzystna - udział zgłoszonych krajowych wynalazków się zmniejszał, przy wzroście
udziah1 zgłoszonych wynalazków zagranicznych. W 1990 r. 75,7% zgłoszonych w Polsce wyna

lazków stanowiły wynalazki krajowe, a 24,3%- wynalazki zagraniczne. W 1995 r. polskich wy
nalazków było 47,4%, a wynalazki zagraniczne stanowiły 52,6%. W 2000 r. proporcje te były

jeszcze bardziej niekorzystne dla Polski - udział zgłoszonych zagranicznych wynalazków wyno

sił 67, 1 %. Najbardziej niekorzystną strukturę odnotowano w latach 2004-2005. Wówczas udział
polskich zgłoszonych wynalazków stanowił jedynie 30,8% wszystkich wynalazków zgłoszo

nych w naszym kraju (rys. 14).
Dane z lat 2006-2007 wskazują, że struktura zgłoszeń wynalazków się poprawiła, co

wynika zarówno z niewielkiego wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, jak i ze zwięk

szenia wydatków polskich wynalazców na ochronę patentową.
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Tabela OZ1 Elementy ochrony własności przemysłowej w Polsce w latach r))r-r))" 

Rok
Wyszczególnienie

r))r r))+ r)), r))~ r)); r))" 

Formy krajowej własności przemysłowej

Wynalazki zgłoszone r+O+ rr;A r+AO r)rA rO~" r+Zr 

Przyznane patenty A+, ;O+ ""A O)~, OOrr O~"~ 

Wzory użytkowe zgłoszone A;~ "+r ;,A ;)) ;r~ ;), 

Przyznane prawa ochronne ~~A ;;; AZ, ArZ A;Z ~); 
na wzory użytkowe
Wzory zdobnicze i przemysłowe OrA, OZO" OZOA O""+ O")" O~ZA 
zgłoszone
Przyznane prawa ochronne - - - - - -
na wzory zdobnicze
Przyznane prawa z tytułu reje- ZrO OA+" r)r; OZ"+ O,"+ O,+O 
stracii wzorów przemysłowych
Znaki towarowe zgłoszone Or +~~ O+ rAO O+ ""; O+ A;, O, );~ O+ Z~O 

Przyznane prawa ochronne ,)A+ ~OAO ~;;Z A;AA O) ;,, O, )++ 
na znaki towarowe
Formy zagranicznej własności przemysłowej zgłoszone w Polsce

Wynalazki zgłoszone, w tym: ,rZ~ +Z,O ~+~Z ,~;~ ;~~ +;O 
wynalazki zgłoszone w trybie A,Z "Z; +ZA OZZ rOr rO, 
krajowym
wynalazki zgłoszone w trybie +,,; +O,~ ,Z;O ,+;; ,,+ O," 
międzynarodowym PCT

Przyznane patenty O,+" OO)+ O)O; O,;A O~;, OZ~Z 

Wzory użytkowe zgłoszone +, r" +O- ,, ~+ ,~ 
Przyznane prawa ochronne r, r, r; rO ,~ ,+ 
na wzory użytkowe
Wzory zdobnicze i przemysłowe ,," ~A~ +); Orr ~r "O 
zgłoszone
Przyznane prawa ochronne - - -
na wzory zdobnicze

- - -

Przyznane prawa z tytułu reje- ,,) Zr" ";) +)Z ;+ ," 
stracji wzorów przemysłowych
Znaki towarowe zgłoszone rrrr OAZA OO~A Z,A Or"+ OO)) 
w trybie krajowym
Znaki towarowe zgłoszone w ra- Zr~, ZO~O A,,) ;~)) ;rA; ~~AZ 
mach porozumienia madryckiego
Przyznane prawa ochronne
na znaki towarowe w trybie O")O OA~Z rOOO r""r r;O; O;A" 
krajowym
Przyznane prawa ochronne
na znaki towarowe w ramach O) ),+ Z"rZ ZO"r """Z ;~+A ~,"Z 
porozumienia madryckiego

Zródło: opracowame własne na podstawie: Nauka 1 Technika ... (2009).
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Rys. 14. Wynalazki krajowe i zagraniczne zgłoszone w Polsce w latach 1990-2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika ... (2006, 2009).

Na podstawie danych z tab. 19 można także porównać liczbę przyznanych patentów kra
jowych i zagranicznych w latach 2002-2007 (rys. 15).

r~)) 

r))) 
~

'B
A
E O~)) (1j~
(1j

,.o
Nu O))) J

~)) 

o
r))r r))+ r)), r))~ 

OZ~Z 

r)); r))" 

□ przyznane patenty krajowe
Rok

12 przyznane patenty zagraniczne

~ys. l5. Krajowe i zagraniczne patenty przyznane w Polsce w latach 2002-2007
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka i Technika... (2009).
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Analizując wskaźniki patentowe dla Polski, można zauważyć, że - pomimo zwiększe
nia liczby wynalazków - pod tym względem istnieje znaczny dystans pomiędzy Polską a kra
jami wysokorozwiniętymi. Jeśli chodzi o wskaźnik statystyki patentowej, jakim są wynalazki
zgłoszone do ochrony przez rezydentów w poszczególnych krajach na milion ludności, znaj
dujemy się na 19 miejscu wśród 29 krajów UE, EFTA, krajów ubiegających się o członko
stwo w Unii oraz Stanów Zjednoczonych (rys. 16).
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Rys. 16. Wynala_zki zgłoszone do ochro~y przez rezydentów w krajach UE, EFTA, krajach ubiegają
cych się o członkostwo w UE 1 w Stanach Zjednoczonych na milion ludności w 2006 r.

Źródło: Nauka i Technika ... (2009).

Istotnymi miernikami efektów działalności innowacyjnej są takie wskaźniki, jak: liczba
zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) przypadająca na milion
mieszkańców oraz liczba patentów przyznanych przez Amerykański Urząd Patentowy (USPTO)
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na milion mieszkańców (obejmująca także państwa europejskie). Pierwszy wskaźnik w 2007 r.
wyniósł dla Polski 3,4, przy średniej tego wskaźnika dla UE-27 w 2007 r. wynoszącej 114,9
(European Innovation Scoreboard ... 2009). Wartość drugiego wskaźnika, tzn. liczby patentów
przyznanych przez USPTO na milion mieszkańców, w 2003 r. wyniosła 0,8. Jego średnia dla
UE była w tym samym roku wyższa- wyniosła 42,2 (Europe in figures ... 2010).

Struktura zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego RP przez rezydentów krajo
wych wskazuje, że największy udział wśród nich stanowią wynalazki zgłaszane przez jed
nostki sfery B+R, tzn. szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz placówki nau
kowe PAN. Te podmioty w 2007 r. zgłosiły 44,1% wszystkich wynalazków krajowych. Pozo
stała część zgłoszeń krajowych rezydentów dotyczyła podmiotów gospodarczych (29%)
i osób fizycznych (26,9%). Struktura zgłoszeń wzorów użytkowych do ochrony patentowej
przez polskie podmioty wygląda inaczej. W 2007 r. podmioty gospodarcze zgłosiły 54,8%
wzorów użytkowych; na drugim miejscu znalazły się osoby fizyczne, które zgłosiły 31,6%
wzorów w Urzędzie Patentowym RP (rys. 17).

~ jednostki sfery B+R
O podmioty gospodarcze
ts:I osoby fizyczne
■ wwry użytkowe tajne

Rys. 17. Wzory użytkowe zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP przez poszczególne jed
nostki krajowe w 2007 r.

Źródło: Nauka i Technika ... (2009).

Rozkład zgłoszeń wynalazków do ochrony przez krajowe podmioty wskazuje na duży
udział w zgłoszeniach jednostek sektora badawczo-rozwojowego. Wynika to z niewłaściwej
(odwrotnej niż w UE-27) struktury nakładów na działalność B+R w Polsce, w której dominu
ją środki budżetowe.

Na dysproporcje w strukturze nakładów na B+R pomiędzy Polską a UE-27 wskazuje
także relacja wydatków na działalność B+R do PKB. W Polsce wydatki publiczne (szkolnic
twa wyższego i wydatki rządowe) stanowiły w latach 2002-2007 od 0,46% do 0,41 % PKB.
Natomiast wydatki przedsiębiorstw w tym samym okresie stanowiły jedynie od O, 12% do
0,19% PKB. Oznacza to, że większość prac badawczo-rozwojowych, których wyniki zakoń
czyły się wynalazkiem, prowadzona była przez sektor publiczny. Wśród jednostek tego sekto
ra najwięcej wdrożeń do przemysłu odnotowały jednostki badawczo-rozwojowe - ok. 80%
(Innowacyjność kluczem do sukcesu ... 2008). Struktura nakładów na działalność B+R wpły
wa także na małą liczby wynalazków i słabą pozycję naszego kraju w rankingach innowacyj
ności (European Innovation Scoreboard ... 2009).

Reasumując, przeprowadzona na podstawie wybranych wskaźników ocena stanu in
nowacyjności polskiej gospodarki umożliwia pozytywne zweryfikowanie pierwszej hipotezy
tej pracy o niskiej innowacyjności naszej gospodarki i jej podmiotów. Wyniki analizy wybra-
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nych wskaźników innowacyjności polskiej gospodarki i jej przedsiębiorstw pozwalają wycią
gnąć wniosek, że okres transformacji społeczno-gospodarczej nie doprowadził do stworzenia
przez państwo skutecznej strategii wspierania innowacyjności.

Dotychczasowe przemiany w zakresie innowacji i transferu technologii w Polsce
w tym okresie okazały się niewystarczające do modernizacji naszej gospodarki oraz transfor
macji technologicznej. Nie wpłynęły istotnie na rozwój Polski, zmniejszenie dystansu w od
niesieniu do wysokorozwiniętych krajów (przynajmniej europejskich) i zwiększenie jej kon
kurencyjności. Jak twierdzą eksperci (Siemaszko i Supeł 2006), Polska nie przeszła dotych
czas pełnej transformacji sfery B+R. Nadal jest mało elastyczna, słabo dostosowana do wy
magań gospodarki opartej na wiedzy oraz niedopasowana do naukowo-badawczych struktur
europejskich. Liczba aktywnych naukowców jest niewielka zwłaszcza tych, których wyniki
badań stanowią znaczny wkład w rozwój światowej nauki. Ich aktywność utrudniają bariery

administracyjne i prawne.
Integracja z Unią Europejską i zwiększenie przez nią wsparcia innowacyjności (m.in.

poprzez programy wieloletnie) sprzyja wzrostowi nakładów na prace badawczo-rozwojowe
i nowe rozwiązania technologiczne (Gulda i Wilmańska 2005). Niestety, obecny stan innowa
cyjności polskiej gospodarki jest niezadowalający, a winą za to obciąża się wszystkich uczest
ników procesów innowacyjnych zarówno w kraju, jak i w poszczególnych regionach. Jasiński
(2006) wskazuje jako winnych:

- przedsiębiorców - zgłaszają oni zbyt mały popyt na prace badawczo-rozwojowe
i nowe rozwiązania naukowo-techniczne; jednocześnie ich oferta nowoczesnych, zaawanso
wanych technologicznie produktów i usług jest zbyt uboga;

- naukowców - ich oferta osiągnięć naukowo-technicznych, nowych rozwiązań, które
przemysł mógłby skomercjalizować, jest zbyt uboga i często niedostosowana do oczekiwań
przedsiębiorców; jest to wynikiem oddziaływania wielu czynników, w tym także niedosta
tecznego stymulowania przez przemysł;

- państwo - polityka naukowo-techniczna jest mało skuteczna; dotychczasowa polity-
ka innowacyjna państwa słabo stymulowała polskie firmy do podejmowania działalności in
nowacyjnej i nie sprzyjała rozwojowi rodzimego postępu technicznego;

- jednostki infrastruktury transferu technologii (JITT) - są one nadal słabo rozwinięte
pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, nie potrafią zdobyć pozabudżetowych środ
ków finansowych na działalność i utrzymać się na rynku;

- odbiorców innowacji (firmy, agencje, organizacje, konsumentów, instytucje, grupy
nieformalne) - nie wywierają one nacisku na przedsiębiorców, aby wprowadzali innowacje,
co nie sprzyja tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych; niekiedy wykazują niechęć do
akceptowania obecności innowacji na rynku.

Ostatni wniosek potwierdzają badania przeprowadzone przez Komisję Europejską,
wraz z oceną innowacyjności gospodarek europejskich, w ramach sondażu Innobarometer
(Innobarometer 2005 ... 2005). Został on przeprowadzony po raz pierwszy w 2005 r. wśród
30 OOO Europejczyków z krajów Unii Europejskiej (a także z Bułgarii, Chorwacji, Rumunii
i Turcji). Z badań wynika, że najwięcej osób przeciwnych i niechętnych innowacjom jest
w Polsce (ponad 60%). Konieczność ich wprowadzania popiera jedynie ok. 10% responden
tów (Macuga i Macuga 2007). Oznacza to istnienie barier w popycie na innowacyjne produk
ty i usługi, a jednocześnie wskazuje na słabe oddziaływanie nabywców nowych rozwiązań na
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ich wytwórców. Odbiorcy nie są nimi zainteresowani, co może wynikać z mentalności, trady
cyjnego (niechętnego zmianom) stylu życia oraz niskich dochodów dużej części społeczeń
stwa. Nowe produkty i rozwiązania z reguły są droższe niż ich wcześniejsze odpowiedniki, co
powoduje, że nie wszystkie podmioty na nie stać. Podobne argumenty przeciwko wprowa
dzaniu nowych rozwiązań wysuwają przedsiębiorcy, którzy jako podstawową barierę we
wdrażaniu innowacji podają zbyt małe środki finansowe.

Wymienione przez Jasińskiego (2006) ograniczenia, dotyczące możliwości wzrostu
innowacyjności polskiej gospodarki, są ściśle związane z barierami występującymi między
naukowcami i przedsiębiorcami. Zasygnalizowane braki i błędy w postępowaniu poszczegól
nych uczestników procesów innowacyjnych powodują, że trudno mówić o współpracy po
między przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i badawczymi, odbiorcami nowych
rozwiązań oraz instytucjami wsparcia w Polsce. Natomiast w krajach wysokorozwiniętych od
dziesięcioleci taka współpraca sprzyja zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności pod
miotów gospodarczych, regionów i krajów.

5.3. Bariery wzrostu innowacyjności gospodarki w Polsce

Polska gospodarka pod względem innowacyjności zajmuje końcowe miejsca rankin
gów unijnych. Ostatnie badania Komisji Europejskiej (European Innovation Scoreboard ...
2010) wskazują, że proces usuwania dystansu technologicznego, w stosunku do krajów wyso
korozwiniętych, będzie trwał około 20 lat. Jego przyśpieszenie i zwiększenie innowacyjności
polskiej gospodarki wymaga szybkiego podjęcia działań likwidujących bariery utrudniające
wzrost innowacyjności i uniemożliwiające wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań przez
przedsiębiorstwa i ich otoczenie.

Wśród barier wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki wymienia się przeszkody
w postaci czynników ekonomicznych, uwarunkowań związanych z wiedzą oraz czynników
rynkowych (Okoń-Horodyńska 2004; Krzywina 2007; Grodzka i Zygierewicz 2008; Woźnic
ki 2008). Należą do nich m.in.

a) bariery ekonomiczne, takie jak:
- zbyt małe wydatki na działalność B+R;
- zbyt małe zaangażowanie środków niepublicznych (z sektora prywatnego) w dzia-

łalność B+R;
- niewłaściwy kierunek wydatkowania środków na badania i rozwój w Polsce w ostat

nich latach przeznaczano jedynie 35% ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez inwestycji) na
Prace rozwojowe (na zastosowanie aktualnej wiedzy w celu opracowania nowych wyrobów,
Procesów lub usług, lub ich istotnego ulepszenia); aż 39% stanowiły wydatki na badania pod
stawowe (prace teoretyczne i eksperymentalne, które nie były ukierunkowane na uzyskanie
konkretnych zastosowań praktycznych), natomiast 26% - na badania stosowane;

- niska efektywność wykorzystywania publicznych środków na działalność B+R,
- niskie płace w sektorze nauki, rozwoju i edukacji;
- wysokie koszty działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, przy wysokim

ryzyku tego typu działań;
. - wysokie koszty przeniesienia wyników badań podstawowych do produkcji - prze-

niesienie tych wyników na potrzeby uzyskania prototypu wymaga poniesienia 1 O-krotnie
większych nakładów od kosztu badań, co powod1tje, że osiągnięcie sukcesu rynkowego przez
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zespół naukowców nie jest możliwe bez zaangażowania środków z sektora prywatnego lub
bez zorganizowania konsorcjum;

_ zbyt małe środki własne (zwłaszcza w przypadku MŚP) na działalność badaw-
czo-rozwojową;

- utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej
_ banki niechętnie udzielają kredytów na ten cel, uznając prace badawczo-rozwojowe za zbyt
ryzykowne i kosztowne; brakuje także funduszy venture capital i seed capital, które mogłyby
finansować małe projekty innowacyjne, stanowiące w wielu krajach wysokorozwiniętych
ważne źródło finansowania wdrożeń do gospodarki.

b) bariery związane z wiedzą, do których zalicza się:
_ brak informacji dla przedsiębiorców (szczegól_nie małych i średnich) na temat tech-

nologii i rynków;
- brak wykwalifikowanego personelu mogącego podjąć działalność B+R w firmach;
- trudności przedsiębiorców w znalezieniu partnerów do współpracy technologicznej;
- niechęć do podejmowania działań partnerskich, także w sferze B+R, i obawy przed

kooperacją (przedsiębiorców z naukowcami);
- małą podaż krajową innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby wykorzystać

przedsiębiorstwa;
- bierne podejście wielu naukowców do komercjalizacji wyników prac badawczych

i rozwojowych;
- niedostatek wiedzy znacznej części przedsiębiorców na temat programów wsparcia

innowacji i możliwości ich wykorzystania;
- ograniczone umiejętności (a niekiedy ich brak) naukowców w zakresie marketingu

wyników badań, co powoduje trudności w promowaniu oferty technologicznej jednostek
i w przekonywaniu potencjalnych partnerów do współpracy; jednocześnie zauważa się, że
naukowcy w niewielkim stopniu wykorzystują profesjonalną ofertę komercyjnych ośrodków
promocji i sprzedaży rezultatów prac B+R; 

- brak permanentnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości innowacyjnej oraz niedosta-
teczne przygotowanie menedżerów zarządzających innowacjami;

c) czynniki rynkowe, do których należą:
- opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa;
- niepewny popyt na nowe produkty lub innowacyjne rozwiązania;
- brak popytu przedsiębiorstw na innowacje;
- brak dostatecznie dużej liczby dŻiałających komercyjnie niewielkich przedsiębiorstw

badawczych, które sprzedawałyby technologie lub które mogłyby być zakupione wraz z ich
technologiami przez wielkie korporacje;

- niska presja rynku na tworzenie przez przedsiębiorstwa innowacji w niektórych
branżach - firmy utrzymują pozycję rynkową i zdobywają nowych nabywców poprzez naśla
downictwo i strategię niskich cen.

Priorytetem w najbliższych latach powinno być usunięcie lub przynajmniej systema
tyczne ograniczanie wymienionych barier (w tym detenninujących tworzenie więzi współpra
cy między naukowcami a przedsiębiorcami) oraz prowadzenie polityki gospodarczej sprzyja
jącej podejmowaniu działalności innowacyjnej i wdrażaniu nowych rozwiązań przez przed-
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siębiorców (przede wszystkim z sektora prywatnego). Od kilku lat polityka innowacyjna pań
stwa zmierza do stymulowania przedsiębiorców do większego angażowania się w finansowa
nie sektora B+R i podejmowania z jego przedstawicielami współpracy technologicznej. Jed
nocześnie dąży do zmian w polskiej nauce i sektorze badawczo-rozwojowym. Do podstawo
wych dokumentów krajowych określających zadania i narzędzia tej polityki zalicza się: .Założe
nia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r." (2004), ,,Kra
jowy program reform na lata 2005-2008" (2005), ,,Strategia rozwoju kraju 2007-2015"
(2006), ,,Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013" (2006),
,,Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych" (2006), ,,Za
łożenia aktualizacji Strategii rozwoju kraju 2007-2015" (2008) oraz zbiór ustaw reformują
cych polską naukę.

Zmieniająca się polityka innowacyjna obejmuje wiele rozwiązań ekonomiczno-finan
sowych i prawno-organizacyjnych, które mają oddziaływać na sektor B+R, gospodarkę
i zmiany strukturalne. Wszystkie powyższe działania w zakresie polityki innowacyjnej wy
magają konsekwencji i czasu, aby mogły doprowadzić do zamierzonych rezultatów w postaci
wzrostu aktywności przedsiębiorstw sektora prywatnego w zakresie działalności innowacyj
nej, a także do zwiększenia komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych. Niezbędne
jest także zwiększenie jakości i wydajności sektora B+R oraz infrastruktury instytucjonalnej
wspierającej działalność innowacyjną i transfer technologii do gospodarki (Grodzka i Zygie
rewicz 2008).
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6. Partnerstwo technologiczne polskich instytucji sektora B+R
z przedsiębiorstwami na podstawie badań

6.1. Stan powiązań przedsiębiorstw z sektorem nauki - przegląd doniesień
i materiałów statystycznych

Dotychczasowe badania nad współpracą polskich przedsiębiorstw z różnymi podmio
tami, w tym z jednostkami sektora B+R, realizowały różne instytucje i ośrodki naukowe,
a także indywidualni naukowcy. Niektóre z nich były częścią analiz innowacyjności polskich
podmiotów i gospodarki. Inne stanowiły element cyklicznych badań statystycznych w zakre
sie działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw. Podejmowano je od początku XXI w.,
kiedy stało się jasne, że istniejący stan innowacyjności polskiej gospodarki jest niezadowala
jący. Jednym z celów wskazanych badań była prezentacja współpracy przedsiębiorstw z in
stytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Wśród nich na uwagę zasługują analizy
powiązań przedsiębiorstw z polskim sektorem naukowo-badawczym, wykonane przez Insty
tut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), badania Centrum Analiz Społeczno-Ekono
micznych (CASE), badania Górzyńskiego i in. (2006) oraz Żołnierskiego (2005 a, b), a także
badania wykonane pod jego kierunkiem na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior
czości (Innowacyjność 2006 ... 2006; Innowacyjność 2008 ... 2008) oraz badania pracowni
ków Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Burzyński i in. 2008).

Z badań CASE prowadzonych w latach 2003-2005 w ramach projektu, pt. ,,Sieci in
nowacji w polskiej gospodarce. Stan obecny i perspektywy rozwoju", kierowanego przez
Woodwarda, wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie współpracowały z instytucjami
otoczenia biznesu, w tym w szczególności z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Instytuty
badawcze preferowały współpracę ze swoimi tradycyjnymi klientami, tzn. z dużymi pań
stwowymi lub skomercjalizowanymi przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz koncentrowały
się na pozyskiwaniu środków budżetowych w postaci dotacji (Sieci innowacji ... 2005).

Jednocześnie badania ujawniły, że MŚP nie znały oferty jednostek badawczo-rozwojo
wych i instytucji naukowych. Nie posiadały także wystarczających środków finansowych na
pokrycie kosztów projektów naukowo-badawczych, które były zbyt wysokie. Podmioty te nie
Prowadziły wnikliwej analizy, dotyczącej możliwości gromadzenia i wykorzystywania środ
ków finansowych, wraz z ośrodkiem naukowym w ramach współpracy technologicznej. Na
tomiast instytucje naukowe rzadko prowadziły na szerszą skalę działalność marketingowo
-promocyjną dotyczącą własnej oferty technologicznej.

Kolejne cykliczne badania CASE we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita",
prowadzone w latach 2002-2004 w celu stworzenia rankingu najbardziej innowacyjnych firm
w Polsce, także ujawniły stan współpracy przedsiębiorstw z krajowym sektorem naukowo
-badawczym w zakresie transferu wiedzy i innowacji. W 2004 r. zaobserwowano wzrost licz
by zakupów wyników prac badawczo-rozwojowych od instytucji badawczych i uczelni.



w 2003 r. zakup wyników prac B+R od krajowych jednostek, w stosunku do całkowitych wy
datków firm na działalność B+R, wynosił 1,5%, a w przypadku uczelni - 1,2%. W 2004 r. war
tości te wzrosły do 3,2% w przypadku jednostek badawczo-rozwojowych i 2,2% w przypadku

uczelni (Górzyński i in. 2008).
Pomimo wzrostu wydatków na prace B+R zakres współpracy z przedsiębiorcami

nadal był niewystarczający. Wartość nakładów na ten cel, w odniesieniu do jednostek badaw
czo-rozwojowych i uczelni, okazała się niezmiernie mała, co oznacza, że oferta polskich in
stytucji naukowo-badawczych była nieistotna w działalności badawczo-rozwojowej i innowa
cyjnej polskich przedsiębiorstw. Późniejsze badania potwierdzają, że nadal dotyczy to pol
skiej gospodarki.

Badania CASE (Sieci innowacji. .. 2005) wykazały również, że z wyników prac B+R
jednostek badawczo-rozwojowych oraz wyżsźych uczelni najchętniej korzystały firmy zagra
niczne. To one kierowały 7,1 % swoich wydatków na działalność B+R do polskich jednostek
badawczo-rozwojowych i 3,9% tych wydatków do uczelni. Krajowe przedsiębiorstwa ujawni
ły wyraźną niechęć do podejmowania instytucjonalnej współpracy z sektorem nauki (Górzyń
ski i in. 2008).

Bardzo niski poziom współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi w Polsce
oraz bardzo małą skłonność jednostek sektora B+R do kooperowania z podmiotami gospo
darczymi ujawnił w 2004 r. także raport Banku Światowego pt. ,,Poland and knowledge of
economy. Enhancing Poland's competitiveness in the European Union" (Goldberg 2004). Do
przyczyn należy zaliczyć opóźniającą się restrukturyzację jednostek badawczo-rozwojowych
i zbyt wolny proces przemian w finansowaniu i organizacji sektora nauki.

Pewien obraz stanu współpracy polskich przedsiębiorstw ze sferą naukowo-badawczą
prezentują badania IBnGR. W 2004 r. lnstytut wydał opracowanie Wojnickiej „System innowa
cyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw", w którym jako jeden z ważniejszych powodów
dramatycznie małej innowacyjności polskich firm wskazano brak współpracy przedsiębiorstw
z innymi podmiotami i nieumiejętność tworzenia relacji sieciowych. Jest to szczególnie wi
doczne w kooperacji z jednostkami sektora nauki. Badania wykazały, że odpowiadają za to za
równo naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Podstawowa bariera w podaży innowacji, tzn. słabość
oferty badawczo-rozwojowej instytucji sektora B+R oraz krajowych przedsiębiorstw, przyczy
nia się do tego, że nowe technologie krajowych firm pochodzą głównie z zagranicy.

Wojnicka (2004) wskazuje, że interakcje podmiotów gospodarczych w procesie inno
wacyjnym, a zwłaszcza współpraca z sektorem nauki i wiedzochłonnymi usługami biznesowy
mi, zwiększają szanse na wprowadzenie w przedsiębiorstwach innowacji nowych dla branży,
a pośrednio oddziałują na wysoką rentowność i wzrost ich udziału w rynku. Związki koopera
cyjne z jednostkami naukowo-badawczymi są szczególnie ważne dla MŚP, gdyż umożliwiają
im zwiększenie przychodów z eksportu, poprawę pozycji konkurencyjnej ze względu na
zmniejszenie luki technologicznej w odniesieniu do krajowych i zagranicznych konkurentów.

W 2008 r. IBnGR prowadził kolejne badania ukierunkowane na rozpoznanie powiązań
między nauką a gospodarką. Realizacja projektu pt. ,,Badanie barier i stymulatorów dotyczą
cych mechanizmów tworzenia i kształtowania innowacji ze środowiska naukowego do sekto
ra przedsiębiorstw" (2008) pozwoliła ustalić, że współpraca sektora B+R z przedsiębiorstwa
mi w Polsce nadal jest bardzo słaba. Wynika to z wielu powodów, w tym z ograniczonego

162



potencjału sfery B+R oraz z niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury pośredniczącej
w transferze technologii (Badanie barier i stymulatorów ... 2008).

Problematyką innowacyjności polskiej gospodarki i jej uwarunkowali, w tym stanem
współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym zajmują się naukow
cy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Na jej zlecenie od kilku lat pro
wadzone są badania nad ir..nowacyjnością MŚP oraz naszej gospodarki. Wśród nich na uwa
gę, ze względu na ujmowanie w analizach współpracy firm z jednostkami nauki, zasługują
badania Żołnierskiego (2005 a, b) dotyczące innowacyjności firm mikro i potencjału inno
wacyjnego MŚP, a także opracowania pod jego redakcją: ,,Innowacyjność 2006. Stan inno
wacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport" (2006) oraz „Innowacyjność
2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinan
ty. Raport" (2008).

Z badań Żołnierskiego (2005 b), przeprowadzonych w celu ustalenia potencjału inno
wacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i jego uwarunkowali, wynika, że
większość (61,5%) podmiotów gospodarczych należących do tej grupy nie podejmowała żad
nej współpracy z innymi firmami, jednostkami naukowo-badawczymi, parkami technologicz
nymi (przemysłowymi) czy inkubatorami przedsiębiorczości. Jedynie 8,9% małych i średnich
przedsiębiorstw współpracowało z jednostkami badawczo-rozwojowymi, wyższymi uczel
niami lub instytucjami będącymi centrum transferu technologii (aż 90,8% nie kooperowało
z sektorem nauki). z tego współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi deklarowało
4,1 % MŚP, a z wyższymi uczelniami - 6,4% firm (Żołnierski 2005 b). Porozumienia
0 współpracy z ośrodkami naukowymi zawierały przede wszystkim firmy kierowane przez
osoby z wyższym wykształceniem (70% badanych podmiotów nawiązujących współpracę).
Należały one do przedsiębiorstw innowacyjnych - ponosiły wydatki na działalność innowa
cyjną (45% respondentów) lub planowały wprowadzenie innowacji (41% badanych firm).

Wyżej wymienione badania pozwoliły ustalić, że liczba opracowanych na potrzeby
MŚP rozwiązań innowacyjnych była niewielka - w ankietowanej grupie jedynie 22 takie
rozwiązania przygotowały jednostki nauki. Firmy, które je zastosowały, znajdowały się
w Województwach: pomorskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim. Z analiz Żołnierskie
go (2005 b) wynika, że innowacyjne rozwiązania nie są popularne wśród przedsiębiorców ze
Wzglydu na koszty. Prawdopodobnie także popyt na ofertę jednostek naukowo-badawczych
był mały ze względu na posiadanie własnego potencjału naukowo-badawczego lub ze wzglę
du na tworzenie firm spin-offprzez pracowników uczelni.

Niewiele było też innowacji będących wynikiem prac zlecanych przez MŚP podmio
tom zewnętrznym i będących opracowaniem autorskim, przygotowanym z myślą o konkret
n:'m przedsiębiorstwie. Stanowiły one jedynie 5% innowacji badanych firm. Barierą okazały
się wysokie koszty implementacji takich rozwiązań. Z tak przygotowanych rozwiązań korzy
stali przedsic;biorcy z województw z silnie rozwiniętymi ośrodkami naukowymi, głównie
0 Profilu technicznym. Pewien udział w tej ofercie miały przedsiębiorstwa odpryskowe.

Żołnierski (2005 b) starał sic; ustalić, jaki zakres współpracy z jednostkami sektora
B+R interesowałby małych i średnich przedsiębiorców. Przedstawiciele firm, które dostrzega
ły ?0trzcb9 kooperacji z ośrodkami naukowymi (24,5% badanych podmiotów), stwierdzili, że
naJważniejszą rolą ośrodków naukowych jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla
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MŚP. Współpracę w postaci transferu know-how i doradztwa oraz dostarczania specjalistycz
nego sprzętu i wyposażenia uznawano za mniej istotne formy kooperacji. Oznacza to, z jednej
strony, niską świadomość innowacyjną polskich przedsiębiorców oraz silne oddziaływanie ba
rier finansowych ograniczających możliwości zakupu nowych rozwiązań od jednostek nauko
wo-badawczych. Z drugiej strony natomiast wskazuje to na niską ocenę oferty technologicznej
polskiej nauki przez przedsiębiorców.

Kolejne badania Żołnierskiego (2005 a) przeprowadzone w mikroprzedsiębiorstwach
zmierzały do określenia stopnia innowacyjności tej grupy podmiotów. Badano m.in. ich
współpracę z jednostkami otoczenia biznesu, w tym z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
uczelniami, instytutami naukowymi PAN oraz centrami transferu technologii. Analizy wyka
zały, że 97% badanej populacji nie współpracuje z takimi instytucjami i że jedynie 2% nawią
zuje z nimi współpracę. Pozostała część przedsiębiorców (1 %) nie potrafiła stwierdzić, czy
nawiązuje taką współpracę. Tak niski stopień współpracy mikroprzedsiębiorstw ze sferą nauki
wynikał z charakteru tych podmiotów i ich nikłego potencjału. Wśród ankietowanych firm
57% stanowiły przedsiębiorstwa niezatrudniające pracowników (tworzyli je tylko właścicie
le), a 27% przedsiębiorstw zatrudniało od 1 do 3 osób. Jedynie 8,3% przedsiębiorstw zatrud
niało 4-5 pracowników, a 6,9% firm to przedsiębiorstwa zatrudniające 6-9 osób. Rozkład
badanej grupy odzwierciedlił polską rzeczywistość przedsiębiorstw sektora mikro. Ponad
80% tych podmiotów z trudnością próbuje przetrwać na rynku i nie wdraża innowacji. Ich
właściciele nie myślą kategoriami strategicznymi. Nie uznają za potrzebne podejmowanie
współpracy z jednostkami sektora nauki w celu rozwiązywania bieżących problemów.

Przedsiębiorstwa nawiązujące porozumienia kooperacyjne z sektorem B+R (2% bada
nych) należały do osób z wyższym wykształceniem i były zlokalizowane w pobliżu dużych
aglomeracji (z ośrodkami akademickimi), atrakcyjnych inwestycyjnie. Prawdopodobnie były
firmami odpryskowymi, stworzonymi przez pracowników naukowych. Potwierdzeniem oka
zały się odpowiedzi na pytanie o bariery współpracy z jednostkami nauki. Znaczna część tych
odpowiedzi wskazywała na brak jakichkolwiek barier, co sugeruje, że ankietowani przedsię
biorcy byli wcześniej pracownikami instytucji naukowych i mieli duże doświadczenie w kon
taktach z jednostkami sektora B+R.

Wśród wskazywanych przez pozostałych przedsiębiorców ograniczeń współpracy zna-
lazły się: bariery finansowe, prawne i trudności w nawiązywaniu współpracy oraz brak wiedzy
naukowców nt. charakteru i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorcy uwa
żali także, że przyczyną słabej współpracy z instytucjami naukowymi jest brak zainteresowania
nią naukowców oraz trudności w porozumiewaniu się z przedstawicielami świata nauki.

Badania Żołnierskiego (2005 a) pozwoliły również ustalić, jakie korzyści dostrzegają
właściciele mikroprzedsiębiorstw z kooperacji podejmowanej z uczelniami, jednostkami ba
dawczo-rozwojowymi, instytutami naukowymi lub centrami transferu technologii. Najczęściej
wskazywano następujące korzyści: wymianę doświadczeń z przedstawicielami instytucji nau
kowych, dostęp do nowych rozwiązań technologicznych oraz możliwość znalezienia nowych
kontaktów handlowych lub wejścia na nowe rynki. Za korzystną uznawano także zmianę wize
runku firmy (na nowoczesną), która nawiązuje współpracę z instytucjami sektora nauki.

Wypowiedzi przedsiębiorców wykazały jednocześnie, że jedynie w niewielu firmach
dostrzega się korzyści z partnerstwa w postaci możliwości stworzenia nowego produktu lub
innowacji. Uzyskane wyniki sugerują, że rola naukowców w takiej współpracy ogranicza się

164



do nieformalnych kontaktów, wymiany poglądów, informacji o rozwiązaniach i technolo
giach. Uczestniczą oni także w nawiązywaniu kontaktów handlowych lub tworzeniu oferty
przedsiębiorstwa. Pracownicy sektora nauki nie są postrzegani jako osoby, które mogą stano
wić źródło know-how, jeśli chodzi o proces innowacyjny. Kontakty z nimi stanowią dla właś
cicieli mikrofilm .wizytówkę" nowoczesności.

Analizę powiązań przedsiębiorstw z instytucjami nauki przeprowadzono także w ra
mach badań podejmowanych na zlecenie PARP, dotyczących oceny innowacyjności polskiej
gospodarki oraz stosowanych systemów wsparcia. Były one wykonywane przez zespoły nau
kowców pod kierunkiem Żołnierskiego (Innowacyjność 2006 ... 2006; Innowacyjność 2008 ...
2008). Wyniki obu badań były podobne, dlatego w pracy tej zostaną przedstawione rezultaty
zaprezentowane w publikacji pod red. A. Żołnierskiego (2008) pt. ,,Innowacyjność 2008. Stan
innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty''.

Z analiz przedstawionych w tym raporcie wynika, że polskie instytucje naukowo-ba
dawcze w latach 2004-2006 stanowiły niezmiernie rzadko źródło innowacji produktowych
(w przypadku 0,3% badanych firm) i procesowyoh (w przypadku 1,8% podmiotów) dla MŚP
z sektora przemysłu. Prezentowane dane wskazują, że największy udział firm (0,5%) wprowa
dzających innowacje produktowe przygotowane przez instytucje naukowe odnotowano w gru
pie średnich przedsiębiorstw. Instytucje naukowe były także źródłem innowacji procesowych
dla dużych firm (1,8% badanych podmiotów). Z ww. raportu wynika, że porozumienia przed
siębiorstw dotyczące współpracy z sektorem nauki obejmowały przede wszystkim umowy
z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi. Udział powiązań z instytutami
naukowymi PAN był mniejszy.

Analiza danych dotyczących regionalnego zróżnicowania kooperacji przedsiębiorstw
z sektorem nauki wskazuje, że największy udział MŚP, które zawarły umowy z jednostkami
badawczo-rozwojowymi, odnotowano w województwach: świętokrzyskim (40,7%), śląskim
(22,5%), dolnośląskim (21,3%), mazowieckim (20,5%) i wielkopolskim (20,4%). Najmniej
przedsiębiorstw podejmujących współpracę w zakresie działalności innowacyjnej z jednostkami
badawczo-rozwojowymi występowało w województwach opolskim (4,4%) i zachodniopomor
skim (7,2%).

Badania pozwalają również ocenić, jak kształtowała się współpraca technologiczna
przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w regionach. Najwięcej porozumień tego typu odnoto
wano w przypadku przedsiębiorstw średnich z województw: opolskiego (29,4%), lubelskiego
(20,4%), dolnośląskiego (20,3%) oraz łódzkiego (19,1%). Najmniej popularna była kooperacja
średnich firm i uczelni w województwie świętokrzyskim (9,3%).

Z placówkami naukowymi PAN nawiązywały współpracę dotyczącą działalności in
nowacyjnej przede wszystkim MŚP z województw pomorskiego (8,4%), podkarpackiego
(6,8%) i łódzkiego (5,3%). Takiej współpracy nie odnotowano w województwach zachodnio
pomorskim i kujawsko-pomorskim w latach 2004-2006 (Innowacyjność 2008 ... 2008).

W 2008 r. zespół pracowników Instytutu Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
(IBRKK) przeprowadził badania na potrzeby ekspertyzy dotyczącej współpracy podmiotów
gospodarczych, która ma umożliwić zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce.
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Celem tej ekspertyzy było zaproponowanie działań i narzędzi stymulujących współpracę
podmiotów gospodarczych i naukowych oraz ograniczających bariery i utrudnienia w prze
pływie technologii z sektora nauki do gospodarki, zwłaszcza do MŚP (Burzyński i in. 2008).
Autorzy ekspertyzy dokonali przeglądu badań dotyczących współpracy pomiędzy przedsię
biorstwami a ośrodkami naukowymi i doszli do wniosku, że jest ona bardzo słabo rozwinięta,

co wynika z:
- niewystarczających środków finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora nauki,
- niedostosowania rozwiązań technologicznych opracowywanych w placówkach ba-

dawczo-rozwojowych,
- występowania niedostatecznej informacji (trudności w uzyskaniu wyczerpującej in-

formacji) o potencjale i potrzebach przedsiębiorców.
Odsetek firm, które rzeczywiście nawiązały współpracę z jednostkami badawczo-roz-

wojowymi, jest mały (zaledwie kilkuprocentowy), co sugeruje, że wielu przedsiębiorców nie
odczuwa potrzeby współpracy z naukowcami i że nie dostrzega także korzyści z podejmowania
współpracy technologicznej z nimi. Przedsiębiorcy opierają swoje opinie na stereotypach. Prze
łamanie tych barier wymaga zmiany zrozumienia przez przedsiębiorców całego sektora MŚP
korzyści ze współpracy i innowacji oraz przełamania obaw związanych z ochroną własności

intelektualnej.
Zespół ekspertów z IBRKK doszedł także do wniosku, że opinie przedsiębiorców na

temat zrealizowanej współpracy z naukowcami były zróżnicowane w zależności od tego, do
jakiego sektora należały ich firmy. Większe korzyści dostrzegli przedsiębiorcy z sektora
przemysłu niż usług. Lepiej była ona oceniana przez podmioty średnie i duże. W przypadku
przedsiębiorstw usługowych wyniki oceny współpracy były znacznie gorsze (Burzyński i in.
2008). Przedstawione studia przypadków wskazują jednak, że indywidualne podmioty potra
fią czerpać korzyści ze współpracy z instytucjami sektora nauki.

Pomimo tych zastrzeżeń, jak wykazały badania, przedsiębiorcy ujawniają większe za
interesowanie nawiązywaniem współpracy z instytucjami sektora B+R niż naukowcy z nimi.
Zauważono także, że naukowcy i przedsiębiorcy całkowicie odmiennie podchodzą do wspar
cia publicznego dotyczącego współpracy technologicznej jednostek naukowych i przedsię
biorstw i że kierują się przy tym własnym interesem. Inaczej oceniają to wsparcie i preferują
inne formy pomocy państwa w przypadku tworzenia więzi w zakresie transferu wiedzy

i technologii (Burzyński i in. 2008).
Przedstawiony przegląd badań, dotyczących innowacyjności i współpracy polskich

firm z różnymi podmiotami, pozwala pośrednio określić skalę, stopień i formy zaangażowania
się jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w partnerstwo technologiczne z przedsię
biorstwami. Wszystkie prezentowane wyniki badań ujawniały bardzo niski poziom współpra
cy technologicznej między przedsiębiorstwami a jednostkami sektora B+R. Wniosek ten
można odwrócić i spojrzeć na rezultaty badań w taki sposób, aby móc ocenić aktywność in
stytucji B+R w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami. Wynika z nich, że ośrodki nau
kowe w Polsce w bardzo małym stopniu nawiązują współpracę technologiczną z krajowymi
przedsiębiorstwami, co dotyczy szczególnie umów z małymi i średnimi firmami. Nie współ-
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pracują z mikrofirmami. Naukowcy nie są skłonni do nawiązywania współpracy z przedsię
biorstwami w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Ich oferta jest
nieadekwatna do potrzeb podmiotów gospodarczych, a jeżeli spełnia wymogi przedsiębior
ców, to okazuje się zbyt droga, aby można było z niej skorzystać. Mali i średni przedsię
biorcy nisko oceniają potencjał innowacyjny polskich jednostek naukowo-badawczych i nie
sądzą, by mogły one im pomóc we wprowadzaniu innowacji. Badania wykazały także, że
wynika to m.in. z niedostatecznej promocji instytucji naukowo-badawczych oraz ze słabo
rozwiniętej infrastruktury wspomagającej transfer technologii.

Przedstawiciele przedsiębiorstw dostrzegają jednak inne korzyści wynikające ze współ
pracy z sektorem nauki. Należą do nich: przekazywanie wiedzy w postaci specjalistycznych
szkoleń, wymiana informacji o technologiach, nrzekazywanie know-how oraz uzyskanie
w środowisku branżowym opinii „firmy innowacyjnej" dzięki porozumieniom z naukowcami.
Przy małej świadomości innowacyjnej polskich przedsiębiorców i dużych barierach wprowa
dzania innowacji partnerstwo technologiczne naukowców z przedsiębiorcami jest słabo roz
winięte. Współpraca z reguły ma postać wymiany informacji, doradztwa lub wspólnego przy
gotowywania oferty przedsiębiorstwa.

Z przywoływanych badań wyłania się także pewien regionalny układ współpracy jed
nostek naukowych z przedsiębiorcami. Mapa występowania porozumień o współpracy przed
siębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi wskazuje na ich większą liczbę w następu
jących województwach: świętokrzyskim, śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i wielkopol
skim. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami jest nawiązywana częściej w takich woje
wództwach, jak: opolskie, lubelskie, dolnośląskie oraz łódzkie.

Można zauważyć, że ośrodki naukowe niektórych województw częściej podejmują
Współpracę z przedsiębiorstwami, które są zlokalizowane w dużych aglomeracjach lub w ich
pobliżu. Bliskość instytucji B+R skłania firmy (częściej zagraniczne niż krajowe) do podejmo
wania współpracy dotyczącej działalności innowacyjnej z ośrodkami naukowymi. W więk
szości są to jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie o profilu technicznym prowadzonych
prac naukowych i badawczych. Najrzadziej współpraca nawiązywana jest pomiędzy jednost
kami naukowymi PAN i przedsiębiorstwami.

Prezentowany przegląd badań i doniesień pozwolił także wyciągnąć wnioski dotyczą
ce barier, które mogą utrudniać naukowcom podejmowanie partnerstwa technologicznego
2 przedsiębiorcami. Należą do nich:

- niska świadomość innowacyjna polskich przedsiębiorców;
- ograniczony potencjał małych i średnich firm uniemożliwiający prowadzenie prac

badawczo-rozwojowych lub ich zlecanie, a także wdrażanie;
- ograniczone środki finansowe przedsiębiorstw na działalność B+R i innowacyjną;
- odmienna mentalność przedsiębiorców i naukowców;
- trudności w komunikacji naukowców z przedsiębiorcami;
- stereotypowe opinie przedsiębiorców nt. naukowców i ich potencjału naukowo-

-badawczego;
- brak znajomości problemów przedsiębiorców wśród pracowników sektora B+R,
- bariery prawne;
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_ niedostatecznie rozwinięta infrastruktura transferu wiedzy i technologii oraz słabo
wykorzystywane działania marketingowe i promocyjne mające na celu informowanie przed
siębiorców o możliwościach współpracy z naukowcami oraz o ich ofercie;

_ nieumiejętność znalezienia wspólnego celu jednostek sektora B+R i przedsiębiorstw
oraz wspólnego zabiegania o wsparcie finansowe na potrzeby realizacji projektów badawczo
-rozwojowych.

Wnioski dotyczące współpracy polskiego sektora nauki z przedsiębiorstwami, które
można było wyciągnąć na podstawie przeglądu dotychczasowych badań oraz doniesień staty
stycznych, zostały zweryfikowane przez badania ankietowe autorki przeprowadzone na uczel
niach wyższych i w jednostkach badawczo-rozwojowych.

6.2. Analiza intensywności i charakteru porozumień technologicznych polskich
uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami

6.2.1. WsRółpraca technologiczna szkół wyższych na podstawie badań empirycznych

Na podstawie analizy kwestionariuszy badawczych ustalono, że zbiór obiektów ba
dawczych reprezentowało 50 szkół wyższych. Stanowił on grupę zróżnicowaną, gdyż obej
mował uczelnie jako całość, jednostki organizacyjne szkół wyższych (instytuty, katedry, za
kłady, a nawet zespoły) oraz ośrodek wspierania innowacji przy uczelni.

Najliczniej reprezentowane były szkoły wyższe zajmujące się naukami inżynieryjnymi
i podstawowymi, tzn. politechniki (17 obiektów) i uniwersytety (15 jednostek). W badaniach
uczestniczyli także przedstawiciele uczelni rolniczych (5), akademii wojskowych (3), akademii
medycznych (3), akademii ekonomicznych (2), uczelnie katolickie (2), akademia morska, akade
mia pedagogiczna oraz akademia wychowania fizycznego. Należy zauważyć, że nie we wszyst
kich badanych jednostkach udzielano pełnej odpowiedzi na pytania znajdujące się w kwestiona
riuszu. Na podkreślenie zasługuje to, że największą gotowość do przedstawienia w ankiecie swo
jej aktywności we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami wykazały uczelnie technicz
ne oraz niektóre uniwersytety. Przedstawiciele tych szkół wyższych i ich jednostek organizacyj
nych wypełnili cały kwestionariusz. Potrafili przedstawić swoje dokonania we współpracy
z przedsiębiorcami, wskazując także jej efekty. Pozostali reprezentanci uczestniczących w bada
niach obiektów odpowiadali tylko na część stawianych w kwestionariuszu pytań.

6.2.1.1. Osobowe zasoby badawcze

Poddane badaniom podmioty charakteryzowały się bardzo zróżnicowanym zatrudnie
niem - od bardzo dużego w przypadku całych uczelni (od ponad 960 nawet do 4,5 tys. pra
cowników) do bardzo małego (5-6-osobowego) w przypadku zespołów lub zakładów prowa
dzących prace badawcze na rzecz przemysłu. To zróżnicowanie w wielkości zatrudnienia
wpłynęło także na odnotowane w ankietach różnice w składzie osobowym pracowników nau
kowo-badawczych, tzn. w liczbie profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, magi
strów lub magistrów inżynierów, a także pracowników inżynieryjno-technicznych. Trudno
więc porównywać potencjał osobowy bardzo różnych obiektów badawczych. Można jednak
stwierdzić, że w grupie badawczej obejmującej całe uczelnie (32 obiekty) zaobserwowano
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różnice zarówno w wielkości zatrudnienia, jak i w liczbie pracowników posiadających tytuł
naukowy, pracowników samodzielnych i pozostałych nauczycieli akademickich. Liczba pro
fesorów tytularnych oraz samodzielnych pracowników naukowych zwiększała się wraz ze
wzrostem zatrudnienia, choć nie zawsze uczelnie z największą liczbą zatrudnionych charakte
ryzowały się największą liczbą pracowników posiadających tytuł naukowy. W przypadku
innych badanych obiektów, zwłaszcza mniejszych jednostek, tzn. katedr, zakładów lub nawet
zespołów badawczych, można zauważyć, że niekiedy w ich składzie osobowym znajdował się
jeden profesor tytularny. Najczęściej w takim zespole pracowniczym potencjał ludzki tworzy
li: jeden profesor, doktorzy i magistrowie (niekiedy jako doktoranci). Zdarzały się także takie
zespoły badawcze, które składały się jedynie z doktorów, magistrów (magistrów inżynierów)
oraz pracowników inżynieryjno-technicznych.

Z badań ankietowych wynika, że 52% zatrudnionych w jednostkach biorących udział
w badaniu (26 szkół wyższych lub ich-jednostek organizacyjnych) reprezentowało przede
wszystkim nauki techniczne, podstawowe i rolnicze. Nauki podstawowe, humanistyczne, ar
tystyczne i społeczne stanowiły dyscypliny naukowo-badawcze 20 ankietowanych jednostek,
czyli 40% podmiotów. Natomiast badania w zakresie nauk medycznych i biologicznych reali
zowano w 4 obiektach (8% podmiotów).

6.2.1.2. Źródła finansowania działalności badawczej

Podczas badali starano się ustalić, z jakich źródeł poszczególne jednostki naukowe fi
nansowały swoją działalność badawczą w 2007 r.

O)) 
Z) 
A) 
") 
;) 

.--,
~) ~
,) 
+) 
r) 
O) 

o
CL) ~ CL) o:l

:,Q ~ :,Q ~
o (/) .c (/) -o

4d 111 c·~ § 'iii' -~8 -~ iZ 
r.! ;;§ f.- p,. CL)•(/)] o o i oz ;3 .$.o CL)

~

Rys. 18. Źródła finansowania działalności badawczej uczelni i ich jednostek

Z analizy kwestionariuszy wynika, że najbardziej popularnym źródłem finansowania
tej działalności były środki budżetowe. Tak było w przypadku 42 podmiotów, czyli 92% ba
danych obiektów. Na drugim miejscu pod względem liczby wskazań znalazły się granty KBN
(MNiSW). To źródło finansowania działalności badawczej wskazano w 40 jednostkach (80%

169



odpowiedzi). Dla ponad połowy badanych, tzn. dla 28 obiektów (56%), istotne znaczenie
miały granty europejskie. Na kolejnych miejscach znalazły się: inne źródła, które wskazało
21 jednostek (np. dochody własne, sprzedaż oferty technologicznej, ekspertyzy), dotacje
(10 obiektów), inwestycje prywatne (5 podmiotów) oraz majątek osobisty (1 jednostka). Szcze
gółowy rozkład odpowiedzi przedstawia rys. 18.

6.2.1.3. Udział przychodów spoza działalności statutowej w przychodach jednostek
naukowych

Podczas badań przyjęto, że o współpracy z gospodarką oraz o aktywności jednostek sekto
ra nauki w transferze technologii może świadczyć udział przychodów spoza działalności statuto
wej w przychodach jednostki. Pytanie o to znalazło się w kwestionariuszu ankiety. Do tego typu
przychodów zalicza się np. przychody z grantów i dotacji na cele badawcze, środki z wdrożeń,
przychody ze sprzedaży patentów i licencji. Z analizy odpowiedzi przedstawicieli uczelni i ich
jednostek organizacyjnych wynika, że w latach 2002-2007 udział przychodów spoza działalności
statutowej w całkowitych przychodach jednostki był bardzo zróżnicowany - zarówno w przypad
ku uczelni, jak i ich jednostek organizacyjnych. W ponad 70% uczestniczących w badaniach
jednostek (36 obiektów) od kilku do 15% przychodów stanowiły przychody spoza działalnoś
ci statutowej, co oznacza, że działalność badawcza zmierzająca do transferu technologii była
w tych jednostkach w badanym okresie marginalna. Największy udział tego typu przychodów
w całkowitych przychodach jednostki (71 do 100%) odnotowano w przypadku 3 podmiotów:
instytutu jednej z politechnik, katedry politechniki i zespołu badawczego z uniwersytetu.
W tabeli 20 podano udział przychodów spoza działalności statutowej w całości przychodów
jednostki.

Tabela r)1 Udział przychodów spoza działalności statutowej w całkowitych przychodach jed
nostek w latach r))r-r))" [%]

Udział przychodów spoza działalności Udział jednostek
statutowej w przychodach jednostek Liczba jednostek

[%] [%]

)-O~ +; 72

+)-~) ; Or 

~O-") ~ O) 

"O-Z) O r 

ZO-O)) r 4 >

Razem ~) O)) 

Z analizy odpowiedzi w kwestionariuszach badawczych wynika, że największe tego
typu przychody osiągały uczelnie i ich jednostki organizacyjne zajmujące się naukami tech
nicznymi - politechniki oraz uczelnie wojskowe, a także niektóre jednostki uniwersyteckie
prowadzące badania podstawowe w zakresie nauk ścisłych. Pozostałe typy szkół wyższych
zdobywały przychody spoza działalności statutowej mieszczące się w granicach 0-50%
(tab. 20). Nawet te jednostki sektora nauki, które powinny wykazywać większą aktywność
w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorstwami i uzyskiwać znaczne przychody spoza
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działalności statutowej, tzn. uczelnie medyczne (poza jednym wyjątkiem) i rolnicze, prze
ważnie charakteryzowały się ich 30-procentowym udziałem w całości przychodów jednostki.
Wskazuje to na prowadzenie w latach 2002-2007 przez nie takich prac badawczych, które nie
były wykorzystywane przez gospodarkę.

6.2.1.4. Zasoby innowacyjne badanych jednostek naukowych

Uczestnicy badań zostali poproszeni o wskazanie, jakie zasoby innowacyjne do wyko
rzystania przez podmioty gospodarcze przygotowały ich jednostki w badanym okresie. Oferta
tych zasobów była bardzo różnorodna. Znalazły się w niej m.i:n. patenty, wdrożenia w prze
myśle, sprzedaż licencji, wynalazki do opatentowania, sprzedaż know-how, opracowania no
wych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz inne prace dla przemysłu (w szer
szym znaczeniu: dla gospodarki). Z analizy odpowiedzi zamieszczonych w kwestionariuszach
badawczych wynika, że znaczna część badanych jednostek nauki posiadała patenty (62%)
oraz zgłoszenia patentowe (56%). Jednak dużo mniej było jednostek, które sprzedawały li
cencje (12%) lub know-how (8%). Znaczny udział w oferowanych zasobach innowacyjnych
badanych obiektów stanowiły ekspertyzy (48% jednostek) oraz usługi certyfikacyjne i usługi
badawcze akredytowanych laboratoriów (22%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi, dotyczą
cych oferowanych przez jednostki sektora nauki zasobów innowacyjnych w badanym okresie,
zamieszczono w tab. 21.

Tabela 21. Oferta zasobów innowacyjnych uczelni i ich jednostek organizacyjnych w latach
2002-2007-

Liczba
Udział

Rodzaj zasobu innowacyjnegc jednostek
jednostek

~ [%]

~atenty 31 62

,.3głoszenia patentowe 28 56

~kspertyzy 24 48

:}!_drożenia w przemyśle 21 42

~zedaż informacji naukowej 12 24

---2.e_racowanie nowych rozwiązań technologicznych 11 22

~ne zasoby innowacyjne (np. usługi certyfikacyjne, laboratoryjne) 11 22

~zedane licencje 6 12

Sprzedaż know-how 4 8--c:_

~nalazki do opatentowania 3 6,

Opracowania nowych rozwiązań organizacyjnych 2 4

Udziały wyrażone w procentach nic sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Świadczy to o tym, że posiadanie przez jednostkę naukową patentu lub zgłoszenia pa
tentowego nie zawsze wzbudza zainteresowanie przedsiębiorstw. Spowodowane to może być
brakiem zapotrzebowania na niektóre prace badawcze lub ich małą wartością rynkową. Do
datkową przyczyną małej komercjalizacji wyników badań naukowych polskich naukowców
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było niezabieganie przez nich o nabywców oferty innowacyjnej. W badanym okresie nie po
szukiwali oni samodzielnie odbiorców swoich rozwiązań. Uczelnie były właścicielami paten
tów, a ich reprezentanci zgłaszali patenty. Przez pewien czas instytucje te uiszczały niezbędne
dla ochronny wynalazków opłaty, jednak w tym czasie w większości przypadków nowe roz
wiązania nie zostały sprzedane lub licencjonowane i nie wygenerowały przychodów dla szkół
wyższych. Często po pewnym czasie przestawano płacić za ochronę praw do wynalazków.
Pierwotny cel zgłoszenia patentowego lub przyznania patentu, tzn. uzyskanie punktów w oce
nie parametrycznej jednostki, został już osiągnięty. Naukowcy bardzo rzadko byli zaintere
sowani dalszymi losami swoich wynalazków, a w szkołach wyższych nie działały instytucje
zajmujące się w profesjonalny sposób komercjalizacją technologii (nawet jeżeli próbowano je
tworzyć w strukturze organizacyjnej uczelni).

6.2.1.5. Uczestntctwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczych

O aktywności naukowo-badawczej naukowców szkół wyższych może świadczyć ich
udział w programach badawczych. Naukowcy bywają w nich niekiedy partnerami przedsię
biorców podczas realizacji prac badawczych zmierzających do rozwiązania zgłoszonego
przez firmę problemu (np. w ramach projektów celowych lub projektów badawczych progra
mów ramowych UE). Uczestnictwo pracowników uczelni w tego typu przedsięwzięciach
wskazywałoby na występowanie powiązań nauki z przemysłem. Podczas badań ankietowych
starano się więc ustalić, w jakich programach badawczych i innych (np. w międzynarodo
wych projektach dotyczących edukacji) uczestniczyły w latach 2002-2007 badane podmioty.

Badania wykazały, że uczelnie i ich jednostki organizacyjne (33 obiekty, tzn. 66% ba
danych) najczęściej wykorzystywały na potrzeby prac badawczych tzw. granty własne. Nale
ży pamiętać, że znaczna ich część była wykorzystywana na prowadzenie badań (w celu uzy
skania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego), które bardzo rzadko wiązały się
ze współpracą z przedsiębiorcami. O podejmowaniu współpracy technologicznej z krajowymi
przedsiębiorcami może natomiast świadczyć udział naukowców w projektach zamawianych
i projektach celowych KBN (MNiSW) lub w projektach celowych dla MŚP, finansowanych
przez Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Analiza kwestionariuszy
wykazała, że 48% jednostek (24 obiekty) brało udział w badanym okresie w projektach zamawia
nych, 24% jednostek uczestniczyło w projektach celowych KBN lub MNiSW (12 podmiotów),
a 10%, czyli 5 jednostek naukowych, realizowało projekty celowe dla MŚP, które były finanso
wane przez Centrum Innowacji NOT. Szkoły wyższe, biorące udział we wszystkich tego typu
projektach, były zarówno uczelniami politechnicznymi, jak i rolniczymi, medycznymi oraz uni
wersytetami. Najwięcej takich projektów realizowali naukowcy z politechnik.

Informacje uzyskane w badanych jednostkach naukowych pozwoliły ustalić stopień
ich zaangażowania w V i VI programie ramowym UE. W V programie uczestniczyło jedynie
13 podmiotów (26%), przy czym były to najczęściej politechniki (6 obiektów), uniwersytety
(2) i uczelnie rolnicze (2 podmioty). Uczelnie wojskowe, morskie i medyczne najrzadziej
uczestniczyły w V programie ramowym (brały w nich udział tylko pojedyncze jednostki tych
uczelni). W VI programie spośród badanych jednostek naukowych uczestniczyło 18 pcdmio-
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tów (36%). Nastąpiło także zwiększenie udziału jednostek uniwersyteckich (6 obiektów),
uczelni medycznych (3 jednostki) oraz rolniczych (3 uczelnie).

Analiza ankiet wykazała również, że prawie połowa jednostek prowadzących działal
ność naukowo-badawczą (24 podmioty, czyli 48%) podejmowała współpracę z innymi pod
miotami sektora B+R i z przedsiębiorstwami podczas realizacji zadań w ramach innych pro
jektów unijnych: Eureka, COST (ang. European Cooperation in Science and Technology),
MSN (Międzynarodowa Sieć Naukowa). Jednostki uczelni stały się także aktywnymi uczest
nikami platform technologicznych oraz organizowanych w regionach struktur klastrowych.

6.2.1.6. Kooperacja jednostek naukowych z innymi ośrodkami naukowymi i instytucjami
wsparcia transferu technologii

Badania aktywności uczelni i ich jednostek w zakresie badań i wdrożeń wymagały
sprawdzenia, czy nawiązywały one kooperację z innymi uczestnikami procesów innowacyj
nych, np. z innymi jednostkami naukowymi, ośrodkami transferu technologii (często będący
mi częścią uczelni) oraz z komercyjnymi firmami zajmującymi się pośrednictwem w sprzeda
ży i promocji rezultatów prac badawczych. Odpowiedzi na pytania o współpracę z tymi pod
miotami przedstawia tab. 22.

Tabela 22. Nawiązywanie współpracy przez uczelnie i ich jednostki organizacyjne z różnymi
podmiotami w zakresie badań i wdrożeń w latach 2002-2007

Liczba Udział
Partnerzy współpracy jedno- jednostek

~ stek [%]
Jednostki naukowe (inne uczelnie lub ich jednostki organizacyjne, jednostki 39 78

~badawczo-rozwojowe)
~środki transferu technologii 8 16
Komercyjne firmy pośredniczące w sprzedaży i promocji oferty technolo- 4 8

-gicznej
Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Odpowiedzi zamieszczone w tab. 22 wskazują, że w badanym okresie przedstawiciele
sektora nauki współpracowali przede wszystkim z przedstawicielami innych uczelni lub ich
jednostek organizacyjnych oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Kooperacja ta była reali
zowana w ramach wspólnych projektów badawczych z partnerami krajowymi i zagraniczny
mi. Jednocześnie badania ujawniły także słabą współpracę polskich ośrodków naukowych
2 ośrodkami zajmującymi się w profesjonalny sposób transferem technologii - audytem tech
~ologicznym, wyceną wartości wyników prac naukowo-badawczych, określeniem możliwości
ich komercjalizacji, poszukiwaniem nabywców na nowe rozwiązania (patenty, licencje, know
-how będące własnością uczelni), kojarzeniem partnerów w obszarze transferu technologii itp.
Dzyskane informacje wskazują także na jeszcze mniejszy zakres współpracy przedstawicieli
sektora nauki z innymi instytucjami wsparcia innowacji - komercyjnymi firmami zajmujący
mi sic promocją i sprzedażą oferty naukowo-badawczej. Tylko 8% ankietowanych podmio
tów korzystało z ich usług w przypadku działań marketingowych w zakresie promocji i sprze
daży rezultatów prac badawczych i wdrożeniowych. Współpracę ze wspomnianymi grupami
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instytucji deklarowały przede wszystkim politechniki, szkoły wojskowe, uczelnie rolnicze

i niektóre uniwersytety.

6.2.1.7. Marketing rezultatów badań naukowych

z odpowiedzi reprezentantów szkół wyższych nt. korzystania z usług instytucji po
średniczących w transferze technologii wynika, że podmioty te prawie nie nawiązywały kon
taktów z ośrodkami wspierania innowacji oraz z komercyjnymi firmami pośredniczącymi
w sprzedaży lub promocji efektów badań. Większość badanych podmiotów nie korzystała ze
wsparcia tych instytucji podczas transferu technologii do gospodarki. Na pytanie o korzysta
nie z usług ośrodków wspierania innowacji aż 84% jednostek odpowiedziało przecząco. Jesz
cze większy udział odpowiedzi negatywnych (92%) uzyskano na pytanie o korzystanie
z usług komercyjnych firm pośredniczących w komercjalizacji efektów badań naukowych
(ich promocji lub sprzedaży). Jednostki same podejmowały działania marketingowo-promo
cyjne w celu znalezienia nabywców swej oferty technologicznej oraz zorientowania się w za
potrzebowaniu gospodarki na ich działalność naukowo-badawczą i innowacyjną. Odbywało
się to najczęściej w ramach konferencji, za pomocą informacji internetowych oraz informato
rów o ofertach technologicznych, a także w ramach wydawanych zeszytów naukowych, pu
blikacji prasowych oraz szkoleń. Rozkład szczegółowych odpowiedzi na pytanie o sposoby
samodzielnej promocji rezultatów pracy naukowo-badawczej uczelni i ich jednostek organi
zacyjnych podano w tab. 23.

Tabela 23. Sposoby promocji działalności badawczej ośrodków naukowych w latach 2002-2007

Liczba
Udział

Wykorzystywane sposoby jednostek
jednostek

[%]

Konferencje 41 82

Strony internetowe uczelni 38 76

Artykuły prasowe 32 64

Publikacje (zeszyty naukowe, materiały konferencyjne itp.) 32 64

Szkolenia 19 38

Imprezy typu: noc naukowców, dni otwarte 15 30

Wywiady
,

12 24

Targi krajowe 11 22

Odczyty 8 16

Audycje 7 14

Baza ofert technologicznych 6 12

Targi zagraniczne 4 8

Wymiana kadry 1 2

Inne 3 6

Udziały wyrażone w procentach me sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Wywiady bezpośrednie ujawniły, że stosowane metody nie zawsze przynosiły ocze
kiwane rezultaty. Przedstawiciele świata nauki uważali, że ich oferta nie docierała do MŚP.
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Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że nic wiedzieli oni o możliwości współpracy technolo
gicznej z jednostką naukową i że nie znali jej oferty. Naukowcy uświadamiali sobie także własne
ograniczenia w działalności marketingowej i promocyjnej. Wskazywali na brak umiejętności
marketingowych. Powodowało to trudności w przekonaniu potencjalnych partnerów do współ
pracy, a także w promocji oferty technologicznej jednostki. Dostrzegali także utrudnienia w nego
cjowaniu warunków porozumień o współpracy z powodu braku odpowiednich kompetencji.

6.2.1.8. Wykorzystanie wsparcia innowacji

Podczas badań starano się ustalić, czy jednostki naukowe uzyskiwały wsparcie w zakre
sie innowacji i z jakich źródeł. Respondenci mogli wskazać jednostkę nadrzędna lub inną
z licznych finansowych i pozafinansowych instytucji otoczenia biznesu (inkubator lub park
technologiczny, ośrodek wspierania innowacji, centrum transferu technologii, agencję rozwoju
regionalnego, fundację, fundusz venture capital lub inną instytucję). Analiza odpowiedzi wyka
zała, że uczelnie i ich jednostki organizacyjne w latach 2002-2007 nie korzystały z tego rodzaju
wsparcia. Podstawowym źródłem wsparcia prac badawczo-rozwojowych była jednostka nad
rzędna (38% odpowiedzi). Korzystanie z pomocy centrum transferu technologii w zakresie in
nowacji zadeklarowało 10% badanych. Inne wymienione powyżej źródła wsparcia wykorzy
stywało jedynie 2-4% uczestniczących w badaniach podmiotów. Z oferty funduszy kapitału
wysokiego ryzyka skorzystały jedynie dwa podmioty (4%), natomiast z usług proponowanych
przez inkubator technologiczny skorzystała tylko jedna badana instytucja naukowa (2% bada
nych podmiotów). Świadczy to o tym, że przedstawiciele świata nauki prawie nie korzysta1i
w badanym okresie z instrumentów wsparcia innowacji i transferu technologii, oferowanych
w ramach polityki innowacyjnej państwa,

6.2.J.9. Częstotliwość i charakter kontaktów jednostek naukowych z przedsiębiorstwami

Badania empiryczne zmierzały także do ustalenia, czy uczelnie publiczne nawiązywa
ły w badanym okresie współpracę w zakresie transferu technologii i wiedzy z przedsiębior
stwami krajowymi i zagranicznymi. Z analizy odpowiedzi ankietowanych instytucji oraz wy
wiadów bezpośrednich wynika, że 40% podmiotów (20 jednostek) wskazało na częste kon
takty z przedsiębiorstwami o bardzo różnym charakterze (nie tylko w ramach transferu tech
nologii). Natomiast w przypadku 32% podmiotów (16 jednostek) kontakty z firmami w bada
nym okresie były sporadyczne. Przedstawiciele pozostałych badanych instytucji naukowych
(28%, tzn. 14 jednostek) stwierdzili, że w Jatach 2002-2007 nie nawiązywali żadnych kontak
tów z przedsiębiorcami. Wyniki te wskazują, że znaczna część badanego środowiska nauko
wego w tym okresie nie nawiązywała (lub czyniła to sporadycznie) współpracy z przedsię
biorstwami w zakresie działalności naukowo-badawczej. Podczas wywiadów z przedstawicie
lami jednostek, które potwierdziły nawiązywanie kontaktów z firmami, ustalono, że polegały
one przeważnie na świadczeniu usług doradczych, konsultingu, przygotowywaniu ekspertyz,
prowadzeniu badań laboratoryjnych na zlecenie lub oferowaniu szkoleń na potrzehy przedsię
biorców. Jedynie 16 podmiotów (32%) uznało współpracy z przedsiębiorcami za transfer
techno logi i.
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Inne pytania ankiety pozwoliły ustalić, że badane jednostki współpracowały przede
wszystkim z krajowymi przedsiębiorstwami należącymi do małych i średnich firm. Bardzo
rzadko podejmowano współpracę z firmami zagranicznymi. Z badań wynika, że przedstawi
ciele jedynie 2-4% ankietowanych jednostek współpracowali w latach 2002-2007 w zakresie
transferu technologiami z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zagranicznymi.

6.2.1.10. Bariery współpracy naukowców z przedsiębiorcami w zakresie transferu
technologii

Celem prowadzonych badań było również ustalenie barier współpracy technologicznej
z przedsiębiorstwami. Według naukowców to -one właśnie powodowały trudności w zawieraniu
i realizacji celów porozumienia. Przedstawiciele 17 jednostek (34% badanych obiektów) stwier
dzili, że takie bariery występowały w przypadku nawiązywania partnerstwa technologicznego
z małymi i śtednimi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Naukowcy, mając raczej niewielkie do
świadczenie w organizowaniu i zarządzaniu partnerstwem technologicznym (zwłaszcza
w przypadku współpracy z dużymi podmiotami gospodarczymi), podali najistotniejsze we
dług nich bariery współpracy z małymi i średnimi firmami (tab. 24).

Tabela 24. Bariery partnerstwa technologicznego szkół wyższych i MŚP

Bariery i utrudnienia w podejmowaniu Liczba
Udział

współpracy naukowców z przedsiębiorcami jednostek jednostek
[%]

Brak funduszy MŚP na prace B+R 13 26

Niedostrzeganie jednostki przez MŚP 11 22
Nieatrakcyjność cenowa jednostki 10 20
Niechęć MŚP do nawiązywania współpracy 7 14
Brak strategicznego myślenia przedsiębiorców 7 14
Zbyt wygórowane oczekiwania firmy związane z czasem realizacji

6 12innowacji
Mentalność właścicieli przedsiębiorstw 5 10
Zbyt mało informacji o MŚP i ich potrzebach 3 6.
Trudności w negocjowaniu 2 4
Brak kompetencji pracowników MŚP 1 2
Inne bariery 1 2

Udziały wyrażone w procentach me sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Z tabeli 24 wynika, że przedstawiciele nauki obwiniali przede wszystkim małych
i średnich przedsiębiorców o tworzenie barier w nawiązywaniu współpracy w zakresie działalnoś
ci innowacyjnej. Wynikały one z braku środków finansowych małych i średnich przedsiębiorców,
którzy mając zbyt małe wolne zasoby fmansowe i utrudniony dostęp do finansowania zewnętrz
nego, nie podejmowali decyzji o wprowadzaniu innowacji i nie korzystali z usług naukowo
-badawczych uczelni. Naukowcy podkreślali także niską kulturę innowacyjności małych
i średnich przedsiębiorców (nie dostrzegali potrzeby wprowadzania innowacji jako warunku kon
kurencyjności firmy) oraz ich postawę nastawioną głównie na konkurencję, a nie kooperację.

176



Respondenci dostrzegali również występowanie stereotypowego postrzegania nau
kowców przez przedsiębiorców. Utrudniało to wzajemne zrozumienie. Wydaje się, że ten
zarzut dotyczy obu grup podmiotów. Przedstawiciele uczelni także ujawniali elementy stereo
typowego postrzegania przedsiębiorców jako osób o odmiennym podejściu do życia, niemo
gących zrozumieć procesów naukowych i badawczych, kierujących się jedynie zyskiem itp.

Bariery, wynikające z niewłaściwego postępowania jednostek szkół wyższych według
ich pracowników, dotyczyły niedostatecznej wiedzy nt. zapotrzebowania przedsiębiorców na
ofertę technologiczną i innowacje oraz braku umiejętności negocjacyjnych naukowców. Niedo
strzeganie badanej jednostki przez MŚP było traktowane jako bariera, jednak nie wskazywano
jej przyczyny- niewłaściwych działań marketingowych i promocyjnych jednostki na rynku.

Oprócz barier utrudniających zawieranie przez naukowców i przedsiębiorców poro
zumień technologicznych należało także wskazać siłę danej bariery. Przedstawiciele szkół
wyższych mieli przypisać każdej odpowiedzi wagę od 1 do 3, tzn. ocenić, jak silne było we
dług nich oddziaływanie danej bariery. Ocena 1 oznaczała słabe znaczenie, 2 - silne znacze
nie, a 3 - bardzo silne oddziaływanie danej bariery. Rozkład ocen wagowych poszczególnych
barier przedstawiono na rys. 19.

Inne bariery

Brak kompetencji pracowników MŚP
Trudności w negocjowaniu

Zbyt mało informacji o MŚP i ich potrzebach 1--~--,--~

Mentalność właścicieli przedsiębiorstw 1w·>""">.,__...,......,__--+'"""'""
Zbyt wygórowane oczekiwania firmy związan_e 1,.-:-.i=-:,,.....---'-----'-----1

z czasem realizacji innowacji i-:.-· =•,.,___~-"---T-----l

Brak strategicznego myślenia przedsiębiorców "":,:.w•:•"">=-:•.:....·-:...-_....,_......__---'
Niechęć MŚP do nawiązywania współpracy:::::::::::::::::: •::::::::::::::::::

Niedostrzeganie jednostki przez MŚP i.:.:::..:...::::..:.::::.:..:.;;..:.:..:.:..:..:."+----,:---+'---=~=

Brak funduszy MŚP na prace B+RJ::::<<::'.::•:•:::'.:>.:::···:1:····:::···===··===t=~~====t:=:::::~:'.::'.=~~:__

o 2 4 6 8 JO 12 14
Liczba jednostek

Bariera: 13 bardzo silna (3) O silna (2) f;] słaba (1)

Rys. 19. Ocena stopnia oddziaływania określonych barier współpracy technologicznej z przedsiębior
stwami. Oddziaływanie każdej bariery oceniano w skali 1-3

Analiza oceny poszczególnych barier przez naukowców wskazuje, że za najważniejsze
i najbardziej oddziałujące bariery uznawano: brak środków finansowych na innowacje małych
i średnich firm, nieatrakcyjność cenową jednostki oraz niechęć małych i średnich przedsię
biorców do podejmowania współpracy z sektorem nauki. Pozostałe bariery przedstawiciele
Uczelni uznawali za silne lub bardzo silne ograniczenia w możliwości nawiązywania i realiza-

cji partnerstwa technologicznego (rys. 19).
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6.2.1.11. Formy współpracy jednostek naukowych z podmiotami gospodarczymi

Badania zmierzały także do ustalenia form współpracy instytucji sektora nauki z przed
siębiorstwami. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskano na podstawie odpowiedzi an
kietowych. Wyniki tych odpowiedzi potwierdziły wcześniejsze ustalenia, dotyczące zakresu
kontaktów naukowców z przedsiębiorcami. Kooperacja w zakresie transferu technologii reali
zowana była jedynie przez część badanych podmiotów, przy czym dominowała współpraca

0 charakterze eksperckim, doradczym i szkoleniowym (tab. 25).

Tabela 25. Formy współpracy technologicznej uczelni z przedsiębiorstwami

Liczba
Udział

Formy współpracy technologicznej jednostek
jednostek

[%]

Ekspertyzy ++ 66

Doradztwo 29 58

Finansowane przez rząd wspólne programy badawcze 25 50

Opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych 22 44

Szkolenia 20 40

Badania kontraktowane 13 26

Wspólne badania
' 10 20

Seminaria 9 18

Konsorcja 7 14

Sprzedaż informacji naukowej - 7 14

Sprzedaż licencji 6 12

Wymiana publikacji 4 8

Opracowywanie nowych rozwiązań organizacyjnych 2 4

Wspólna produkcja 1 2

Inne formy współpracy technologicznej z firmami 6 12

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Wywiady bezpośrednie z przedstawicielami ośrodków naukowych pozwoliły wyjaśnić,
jaki charakter miała współpraca ich jednostek z przedsiębiorstwami w przypadku finansowa
nych przez rząd wspólnych programów badawczych, które miały na celu stworzenie nowych
rozwiązań technologicznych. Niekiedy współpraca dotyczyła opracowania założeń teoretycz
nych lub wykorzystania rezultatów wcześniejszych badań naukowych do budowy prototypu
urządzenia lub zastosowania technologii testowanej dotychczas w warunkach laboratoryjnych
w konkretnym podmiocie gospodarczym w celu sprawdzenia jej w warunkach produkcyjnych.
W niektórych przypadkach jednostka naukowa wraz z jednostką badawczo-rozwojową, starając
się o pozyskanie publicznych środków na badania, znajdowała przedsiębiorstwo z sektora MŚP
i przygotowywała dla niego nowe rozwiązanie lub przeprowadzała modernizację istniejącego
rozwiązania. Większość finansowanych przez rząd programów badawczych w latach 2002-2007
nie wymagała od uczelni realnego transferu technologii; dotyczył on jedynie niektórych jedno
stek deklarujących tę formę współpracy z przedsiębiorstwami.
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6.2.1.12. Inicjowanie kooperacji technologicznej

Badania wykazały, że partnerstwo technologiczne przedstawicieli sektora nauki z przed
siębiorcami było inicjowane zarówno przez jednostki organizacyjne uczelni, jak i partnerów
przemysłowych. Niekiedy wynikało z podejmowania po raz kolejny współpracy technologicz
nej po pozytywnych doświadczeniach wcześniejszej współpracy. Najczęściej stanowiło kon
tynuację wcześniejszych bezpośrednich kontaktów kadry naukowej z przedsiębiorcami. Czę
sto te kontakty miały postać nieformalnej wymiany informacji nt. technologii, wspólnego
uczestniczenia w konferencjach i seminariach branżowych. Z odpowiedzi przedstawicieli
jednostek naukowych wynika, że dobór partnerów nie następował po przeprowadzeniu profe
sjonalnej analizy potencjalnych kooperantów. Najczęściej był wynikiem zwrócenia się przed
siębiorcy do naukowca lub jednostki naukowej z propozycją nawiązania współpracy w zakre
sie transferu wiedzy lub technologii czy wykorzystania istniejącej oferty naukowo-badawczej.
Naukowcy rzadziej występowali z takimi propozycjami. Poza tym jednostki, w których byli
zatrudniani, stawały się uczestnikami porozumień technologicznych z udziałem przedsiębior
ców wskutek włączenia się do konsorcjów naukowo-badawczych organizowanych przez inne
instytucje sektora badawczo-rozwojowego.

6.2.1.13. Motywy podejmowania współpracy w zakresie transferu technologii

Przeprowadzone badania zmierzały do ustalenia, czym kierowały się ośrodki naukowe
podczas poszukiwania partnerów przemysłowych do współpracy technologicznej oraz co
skłaniało je do tego typu kooperacji. Analiza ankiet oraz dodatkowe wywiady z przedstawi
cielami uczelni pozwoliły ustalić te motywy. Jednocześnie przypisane do poszczególnych
motywów wagi odpowiedzi wskazują na ich siłę oddziaływania na podjęcie decyzji dotyczą
cej kooperacji z przedsiębiorstwami. Rozkład odpowiedzi, dotyczących motywów nawiązy
wania porozumień technologicznych oraz ich wag, przedstawiono na rys. 20.

Najbardziej istotnymi motywami nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami oraz
bodźcami do takich kontaktów było zdobycie dodatkowych środków finansowych na prace ba
dawcze (25 podmiotów), możliwość wykorzystania wyników badań w gospodarce (22 odpowie
dzi), ich wdrożenie (21 badanych jednostek) oraz wykorzystanie wolnych zasobów kadrowych
i WyPosażenia jednostki (16 podmiotów). Jednostki naukowe uznawały je za bardzo ważne i waż
ne motywy poszukiwania partnerów przemysłowych. Jednocześnie odpowiedzi naukowców
Wskazują, że taki powód, jak stworzenie nowego produktu, stanowił bardzo ważny i ważny czyn
nik jedynie dla 12 podmiotów (24% badanych). Jeszcze mniej było jednostek, które jako motyw
Wskazały przyznanie patentu (4 odpowiedzi, tj. 8% badanych). Zamieszczone na rys. 20 informa
cje wskazują również na mały stopień zaangażowania polskich uczelni w prace badawczo
-rozwojowe w ramach międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych. W przypadku
Uczelni zauważa się także niewielki wpływ na decyzje dotyczące kooperacji technologicznej
przyczyn wskazywanych w literaturze przedmiotu (podkreślanych przez przedsiębiorców i jed
nostki badawczo-ro7wojowc), np. dostępu do nieznanych zasobów wiedzy, uzyskania efektu ska-
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li, poznania nowych zjawisk i możliwości ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także
obniżenia ryzyka innowacji. Ten ostatni motyw stanowił ważny bodziec do nawiązania współpra
cy technologicznej z przedsiębiorstwem tylko dla jednej jednostki naukowej.

Uzyskanie efektu skali
Poznanie nowych zjawisk i możliwość

ich wykorzystania w gospodarce
Dostęp do nieznanych zasobów wiedzy

Podział kosztów prac B+R

Uzyskanie statusu centrum doskonałości

Przyznanie patentu

Zdobycie nowej wiedzy, umiejętności
Udział w pracach międzynarodowego i,...,.,..--...J-,

zespołu badawczego .........,..,.,.,,.-,_J,,_-,

Pozyskanie nowego wyposażenia ~""'--r-_,

Poprawa jakości kształcenia f"'=.,___~__.

Poprawa opinii nt. jednostki w zakresie prac B+R

Korzyści finansowe

Stworzenie nowego produktu

Nowe możliwości wykorzystania rezultatów badań
Wykorzystanie wolnych zasobów kadrowych .....,...___..___

i wyposażenia jednostki
Możliwość wdrożenia w przemyśle wyników badań

Możliwość praktycznego wykorzystania
wyników badań

Dodatkowe środki finansowe

d ~ 

Motyw: □ bardzo ważny (3) □ważny(2)
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Rys. 20. Motywy podejmowania współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami i stopień ich waż
ności według naukowców. Każdy motyw był oceniany w skali 1-3

6.2.1.14. Oczekiwane rezultaty współpracy z przedsiębiorstwami

Poddane badaniom jednostki szkół wyższych, które zamierzały nawiązać współpracę
technologiczną lub które już nawiązywały kooperację z przedsiębiorstwami w zakresie transfe
ru technologii, oczekiwały pewnych rezultatów tej współpracy. Przypisywały im różne stopnie
ważności, co szczegółowo przedstawiono na rys. 21.

Do najważniejszych oczekiwanych rezultatów kooperacji technologicznej z przedsię
biorstwami według naukowców należą: uzyskanie dodatkowego źródła finansowania prac ba
dawczych (zlecenia na rzecz przemysłu), ukierunkowanie działań placówki naukowej na go
spodarkę i umocnienie jej pozycji w środowisku naukowym. Te oczekiwania związane z efek
tami współpracy miały według przedstawicieli środowiska naukowego bardzo ważne i ważne
znaczenie podczas podejmowania decyzji o kooperacji technologicznej z przedsiębiorstwami.
Wskazuje to przede wszystkim na występowanie silnego motywu zarobkowego wśród naukow-
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ców, który jest skutkiem niskiego poziomu wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. Współpraca
instytucji naukowej z przedsiębiorstwem może być traktowana jako dodatkowe źródło docho
dów dla pracowników naukowych, ale może także wpływać na pozytywną ocenę potencjału
naukowo-badawczego placówki, w której są oni zatrudnieni. Na pozostałe efekty współpracy
wskazywało mniej przedstawicieli badanych jednostek. Uznawali je oni zawsze przynajmniej
za ważne lub bardzo ważne rezultaty potencjalnego lub realizowanego porozumienia w zakresie
transferu technologii.

Inne rezultaty

Zwiększenie kreatywności kadry menedżerskiej

Przygotowanie ofert atrakcyjnych prac dla absolwentów

Zdobycie nowych umiejętności

Zwiększenie liczby patentów

Uzyskanie możliwości realizowania dodatkowych badań ··h-==="'"-=,....,
przez pracowników jednostki ..~=~=a..;.J

Zwiększenie kreatywności pracowników badawczych

Zmniejszenie dystansu między jednostką
a wiodącymi instytucjami badawczymi

Wzrost efektywności placówki mierzony
wskaźnikiem cytowań .

Umocnienie pozycji naukowej jednostki

Ukierunkowanie działalności jednostki na gospodarkę

Uzyskanie dodatkowych zleceń na prace badawcze 2

o 5 10 15 r) 25 30
Liczba jednostek

Rezultat: []] bardzo ważny (3) □ ważny (2) O mało ważny (1)

Rys. 21. Rezultaty współpracy z przedsiębiorstwami, których oczekiwały jednostki naukowe oraz
stopień ich ważności podczas podejmowania decyzji o partnerstwie technologicznym. Każdy
rezultat był oceniany w skali 1-3

6,2.1.15. Wkład jednostek uczelnianych w partnerstwo technologiczne

Podczas realizowania działań kooperacyjnych uczelnie angażowały lub były gotowe za-
angażować w porozumienie technologiczne:

- czas pracy pracowników-28 jednostek (58%),
- aparaturę i/ lub pomieszczenia jednostki- 26 jednostek (52%),
- doradztwo w zakresie unowocześnienia produktów- 11 jednostek (22%),
- nowe technologie (licencje, know-how) - 12 jednostek (24%),
- doradztwo dotyczące źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych -

io jednostek (20%),
- doradztwo przy zakupie licencji i nowych technologii - 6 jednostek (12%),
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- pracę organizacyjną pracowników przy uruchamianiu projektów rozwojowych -

2 jednostki (4%).
Analizując te odpowiedzi, można wyciągnąć wniosek, że podstawą współpracy techno-

logicznej większości jednostek naukowych z przedsiębiorstwami było lub miało być wykorzy
stywanie ich potencjału ludzkiego i rzeczowego (w ramach badań na zlecenie przedsiębiorstwa
lub w ramach wspólnych badań) oraz usługi doradcze oferowane przez kadrę naukową. Wkład
w postaci gotowej oferty technologicznej jako licencji lub know-how akceptowała tylko 1/4 ba-
danych podmiotów.

6.2.1.16. Dobór miar korzyści partnerstwa

Jednostki naukowe, podejmując decyzję o zawarciu umowy dotyczącej partnerstwa
w zakresie transferu technologii, przyjmowały określone miary korzyści, umożliwiające póź
niejszą ocenę takiego porozumienia (tab. 26).

Tabela 26. Korzyści brane pod uwagę przy nawiązywaniu współpracy technologicznej jednostek
naukowych z przedsiębiorstwami

Liczba Udział
Przewidywane korzyści ze współpracy jedno- jednostek

stek [%]

Zwiększenie liczby publikacji naukowych 22 44

Zwiększenie liczby projektów z zakresu wiedzy stosowanej 18 36

Zwiększenie wykorzystania aparatury badawczej 18 36

Zwiększenie budżetu jednostki 14 28

Tworzenie powiązań nauki z gospodarką 13 26

Umocnienie pozycji jednostki w środowisku badawczym 13 26

Wzrost liczby patentów 11 22

Zwiększenie atrakcyjności prowadzonych przez uczelnie kierunków badań 10 20

Wzrost liczby cytowań 8 16

Dodatkowe dochody dla kadry naukowej 7 14

Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów i rozwój potencjału badawczego 6 12

Kontakty i współpraca z zagranicą 4 8

Poprawa organizacji pracy 4 8

Utworzenie nowego kierunku badań 3 6

Unowocześnienie technologii 3 6
Atrakcyjne miejsce pracy dla pracowników naukowo-badawczych 3 6

Atrakcyjne miejsce pracy dla absolwentów 2 4

Inne korzyści 2 4
Udziały wyrazone w procentach me sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że przedstawiciele środowiska naukowego za najważ
niejsze korzyści ze współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami uważali wzrost liczby
publikacji naukowych, zwiększenie liczby projektów z zakresu wiedzy stosowanej, wykorzy
stanie wolnej aparatury badawczej oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania jednostki
naukowej. Niepokojący jest bardzo wysoki wskaźnik miary korzyści w postaci liczby publikacji
(44% jednostek oczekiwało zwiększenia liczby publikacji), która wskazuje, że w badanym
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okresie publikacje i uzyskiwane za nie punkty stanowiły najważniejszy cel działalności nauko
wo-badawczej pracowników sektora nauki.

Należy jednak zauważyć, że przedstawiciele tylko około 1/4 badanych obiektów pod
kreślali znaczenie takich korzyści, jak: tworzenie powiązań nauki z gospodarką, możliwość
umocnienia pozycji jednostki w środowisku naukowym dzięki podejmowaniu współpracy
z przedsiębiorstwami oraz przyznaniu nowych patentów. Świadczy to o małej świadomości
naukowców dotyczącej roli uczelni w procesach innowacyjnych oraz o możliwościach wpły
wania na ich pozycję w sektorze naukowym dzięki współpracy z przedsiębiorstwami.

W tabeli 27 przedstawiono rozkład udziału odpowiedzi dotyczących wagi poszczegól
nych miar ww. korzyści czerpanych w wyniku kooperacji uczelni z przedsiębiorstwami. Przy
jęto skalę ocen od 1 do 3, gdzie 3 oznacza ocenę najwyższą (bardzo duże znaczenie korzyści).

Uzyskane wyniki oceny stopnia ważności danej korzyści dla decyzji o współpracy
technologicznej z przedsiębiorstwami wskazują, że według respondentów największe znacze
nie (oceny 2 i 3) miał wzrost liczby publikacji naukowych. Wynikało to z obowiązującej
przez długie lata zasady oceny jednostek naukowych i ich pracowników na podstawie liczby
publikacji naukowych.

Tabela 27. Miary oceny korzyści ze współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami
i ich wagi-

Ocena / liczba
Miary oceny korzyści odpowiedzi

- 1 2 3
~Zwiększenie liczby publikacji naukowych o 10 12
~Zwiększenie liczby projektów z zakresu wiedzy stosowanej o 5 13

_Zwiększenie wykorzystania aparatury badawczej 2 5 11

-Zwiększenie budżetu jednostki o 7 7

2:'worzenie powiązań nauki z gospodarką o 2 11

_Umocnienie pozycji jednostki w środowisku naukowym 1 4 8

~większenic liczby patentów o 2 9

3większenie atrakcyjności prowadzonych przez uczelnie kierunków badań 3 2 5

~zrost liczby cytowań o 4 4

~odatkowe dochody dla kadry naukowej o 1 6

~owocześnienie wyposażenia laboratoriów i rozwój potencjału badawczego o 2 4

~ontakty i współpraca z zagranicą 1 o 3

~rawa organizacji pracy 3 1 o
~warzenie nowego kierunku badań o 2 1-
~wocześnienie technologii 1 o 2

~akcyjne miejsce pracy dla pracowników naukowo-badawczych 2 1 o
~kcyjne miejsce pracy dla absolwentów o 1 1

Inne korzyści o 1 1
-

Jednocześnie kolejna korzyść, tj. zwiększenie liczby projektów z zakresu wiedzy stoso
wanej, także była oceniana przez naukowców jako mająca duże i bardzo duże znaczenie dla
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decyzji o współpracy. Można wnioskować, że nastąpiło to wskutek zmian w świadomości śro
dowiska naukowego pod wpływem podejmowania przez państwo prób reformowania szkolnic
twa wyższego i sektora nauki, jego organizacji i finansowania, konieczności internalizacji pol
skiej nauki i jej włączenia w europejską przestrzeń badawczą.

Zmiany świadomości nie były w badanym okresie na tyle duże, aby większość przed
stawicieli uczelni uznała za ważne i bardzo ważne takie korzyści, jak: kontakty i współpraca
z zagranicą, zwiększenie atrakcyjności prowadzonych przez uczelnie kierunków badań, stwo
rzenie nowego kierunku badań i unowocześnienie technologii. Należy sądzić, że mieli oni bar
dzo realistyczne podejście do potencjału innowacyjnego swoich uczelni i partnerów przemy
słowych. Nie oczekiwali, że kooperacja z przedsiębiorstwami może prowadzić do rozwiązań
o przełomowym znaczeniu dla nauki lub technologii.

6.2.1.17. Korzyści czerpane przez naukowców z partnerstwa technologicznego

Badania zmierzały do ustalenia, jakie korzyści ze współpracy technologicznej z przedsię
biorstwami osiągnęły jednostki naukowe. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że podmioty te uzy
skały korzyści, które były zbieżne z niektórymi motywami oraz oczekiwanymi korzyściami, skła
niającymi podmioty do nawiązywania partnerstwa. Dzięki ternu opinie o współpracy z podmio
tami gospodarczymi były pozytywne. Szczegółowy rozkład odpowiedzi, dotyczących korzyści
czerpanych z kooperacji z przedsiębiorstwami, przedstawiono w tab. 28.

Tabela 28. Korzyści jednostek naukowych z kooperacji technologicznej z przedsiębiorstwami

Liczba Udział
Korzyści ze współpracy jedno- jedno-

stekstek
[%]

Zdobycie dodatkowych środków finansowych na prace B+R z :funduszy prywatnych 26 52
Możliwość wdrożenia wyników badań do gospodarki 25 50
Zwiększenie liczby zleceń na prace badawcze 20 40
Efektywne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego jednostki 14 28
Prowadzenie badań o istotnym znaczeniu dla nauki 14 28
Kształcenie studentów poprzez uczestniczenie w prowadzeniu badań dla przed-

10 20siębiorstw
Patent

9 18
Dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń 9 18
Staże, praktyki

9 18
Dostęp do nowych umiejętności i wiedzy 7 14
Przychody ze sprzedaży patentu, licencji

6 12
Wprowadzenie nowego produktu (rozwiązania) na rynek -

6 12
Obniżenie kosztów prowadzonych pracbadawczych 2 4

Udziały wyrażone w procentach me sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Ponad połowa respondentów stwierdziła, że podjęcie kooperacji technologicznej
z przedsiębiorcami pozwoliło im zwiększyć budżet jednostki poprzez zasilenie go środkami

184



z funduszy prywatnych jako zapłatę za prace zlecone, doradztwo przy wyborze nowych tech
nologii lub prace eksperckie. Równie duży był udział odpowiedzi świadczących o tym, że
nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami umożliwiło jednostce realizowanie badań sto
sowanych i wdrożeń. Zapewniło to 28% badanych podmiotów efektywne wykorzystanie po
tencjału kadrowego i rzeczowego jednostki podczas prac B+R na potrzeby partnera przemy
słowego, mających jednocześnie istotne znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej. Koope
racja ta pozwoliła również na zrealizowanie korzyści w innej sferze aktywności jednostki
naukowej - w kształceniu studentów. Włączanie ich w prowadzenie badań na rzecz partnera
przemysłowego oraz możliwość odbywania przez nich praktyk w przedsiębiorstwach partner
skich stała się ważną formą ich kształcenia i pozwoliła im zdobyć doświadczenie.

Uzyskane od przedstawicieli jednostek naukowych odpowiedzi wskazują, że partner
stwo technologiczne zapewniło jedynie niektórym podmiotom (18% badanych) prawo do
patentu - inne jednostki w przypadku znalezienia nowego rozwiązania traciły to prawo na
rzecz partnera przemysłowego. Współpraca ta nie dawała także zbyt wielu możliwości sprze
daży posiadanych przez jednostkę patentów i licencji. Jedynie 12% respondentów uzyskało
z tego tytułu dodatkowe dochody, co potwierdza, że patenty i licencje będące własnością jed
nostki naukowej nie zawsze znajdują nabywców w sektorze przemysłowym.

6.2.1.18. Preferowany model udziału w korzyściach z kooperacji technologicznej

Przedstawiciele jednostek naukowych mieli wskazać, jakie modele udziału w korzy
ściach ze współpracy z przedsiębiorstwami byliby skłonni zaakceptować. Spośród kilku propo
zycji, takich jak: zapłata za usługę, pokrycie kosztów wraz z motywacją, częściowe pokrycie
kosztów z udziałem w zyskach, wspólne przedsięwzięcie (zorganizowanie działalności gospo
darczej w postaci spółki spin-off z partnerem przemysłowym), najbardziej preferowana była
zapłata za usługę. Taki model wybrało 58% badanych (29 podmiotów). Następnym w kolejno
ści akceptowanym modelem udziału w korzyściach było pokrycie kosztów wraz z motywacją
finansową. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 6 przedstawicieli jednostek naukowych
(12% badanych). Częściowe pokrycie kosztów wraz z udziałem w zyskach akceptowało jedynie
3 naukowców (6% respondentów). Natomiast gotowy do zorganizowania z partnerem przemy
słowym wspólnego przedsięwzięci, związanego z wdrożeniem nowego rozwiązania do produkcji
i jego komercjalizacją, był tylko jeden przedstawiciel środowiska naukowego (2% podmiotów).

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że naukowcy zdawali sobie sprawę z potencjalnego
ryzyka badań naukowych i z możliwości braku ich efektów lub z zaistnienia rezultatów odbie
gających od oczekiwań. Oznaczało to dla nich, że hipotetyczne zyski mogłyby być mniejsze od
zamierzonych lub że ich nie będzie, lub że wystąpią po długim czasie. W tej sytuacji nie chcieli
akceptować ryzyka związanego z podjęciem działalności gospodarczej oraz w mniejszym stop
niu preferowali model udziału w korzyściach oparty na częściowym pokryciu kosztów wraz
z udziałem w zyskach.

6.2.1.19. Zagrożenia wynikające z sojuszy technologicznych

Podczas prowadzenia badań starano się określić, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa
dla jednostek naukowo-badawczych związane są z nawiązywaniem różnych form współpracy
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technologicznej z przedsiębiorstwami. Przedstawiciele środowiska naukowego podczas wywia
dów ujawniali wiele obaw, które wynikały ze złych doświadczeń wyniesionych z prób nawią
zania jakieś formy współpracy z przedsiębiorcami (formalnej lub nieformalnej) oraz z przej
mowania negatywnych stereotypowych opinii nt. przedsiębiorców. W celu zweryfikowania
możliwych zagrożeń dla jednostki naukowej, związanych z nawiązywaniem współpracy tech
nologicznej, naukowcy zostali poproszeni o ich wskazanie. Ich lista została przygotowana na
podstawie wykazu zagrożeń dla partnerów sojuszy technologicznych (jednej z form aliansów
strategicznych). Niektórzy pracownicy badanych jednostek (26%) stwierdzili, że kooperacja
w zakresie transferu technologii nie stwarza żadnych zagrożeń. Rozkład odpowiedzi pozosta-
łych naukowców przedstawiono w tab. 29.

Tabela 29. Zagrożenia dla jednostek naukowych jako skutki partnerstwa technologicznego

Liczba
Udział

Zagrożenia jednostek
jednostek

[%]

Przejęcie przez partnera prawa do własności intelektualnej 7 14

Niewłaściwy podział korzyści 6 12

Preferowanie interesów jednego z partnerów 4 8

Ograniczenie suwerenności jednostki 4 8

Utrata csęści kadry 3 6

Asymetria partnerów i dominacja silniejszego 1 2

Poddawanie się ocenie partnera 1 2

Przejęcie przez partnera wiedzy posiadanej przez naukowców 1 2

Niepowodzenie projektu innowacyjnego i poniesienie kosztów 1 2

Inne niebezpieczeństwa 2 4

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Przeprowadzone wywiady bezpośrednie z naukowcami, uczestniczącymi w realizacji
wielu prac na rzecz przemysłu, pozwoliły na stworzenie listy innych niebezpieczeństw, które
dostrzegli podczas współpracy technologicznej z przedsiębiorcami. Uzyskane odpowiedzi
umożliwiają podanie istotnych zagrożeń dla przedstawicieli nauki, którymi są:

- ograniczenie możliwości publikowania wyników prac B+R w uznanych czasopi-

smach zagranicznych;
- niestabilność finansowa prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych;
- kierowanie partnerstwem - problemy z zarządzaniem, podziałem zadań, obowiąz-

ków, rozkładem kosztów; przedstawiciele ośrodków naukowych nie zawsze posiadali umie
jętności i doświadczenie potrzebne do kierowania taką współpracą, a jednocześnie nie zawsze
mogli się temu poświęcić że względuna inne obowiązki;

- problemy z komunikacją pomiędzy partnerami i wynikające z tego niebezpieczeństwo
nieporozumień w zakresie działań, które nie zostały ściśle uregulowane umową o współpracy;

- zróżnicowanie kulturowe uczestników porozumień o współpracy;
- przedłużanie procesu nawiązywania współpracy w wyniku skostniałej struktury orga-

nizacyjnej i decyzyjnej jednostki sektora B+R, co powodowało niebezpieczeństwo opóźnień we
wprowadzeniu nowych rozwiązań na rynek i utratę potencjalnych korzyści ekonomicznych;
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- trudności w negocjowaniu warunków partnerstwa i prawdopodobieństwo niewłaści
wego podziału korzyści czerpanych z porozumienia z firmą;

- wykorzystanie wiedzy (know-how) naukowców „za darmo", co było wynikiem nie
rzetelności partnera biznesowego i zrezygnowania z deklarowanej chęci współpracy z jed
nostką sektora nauki.

Przedstawiony wykaz przewidywanych i faktycznie dostrzeżonych zagrożeń współpracy
z firmami wskazuje na istnienie obiektywnych, z punktu widzenia naukowców, barier w nawią
zywaniu współpracy z przedsiębiorcami. Ponieważ środowiska te stanowią odrębne światy,
a instytucje wsparcia transferu technologii nie działają efektywnie w celu przełamania niechęci do
nawiązywania współpracy, transfer technologii następuje rzadko i przeważnie w ramach powią
zań nieformalnych, przyjmując postać wykonywanych przez pracowników uczelni prac na zlece
nie, z pominięciem udziału jednostki naukowej jako partnera.

6.2.1.20. Problemy współpracy technologicznej jednostek naukowych z przedsiębiorstwami

Doświadczenia tych jednostek, które kooperowały z przedsiębiorstwami w celu transfe
ru technologii, pozwoliły na ustalenie, z jakimi problemami muszą się liczyć w przypadku po
dejmowania wspólnych prac badawczo-rozwojowych. Naukowcy wskazywali wiele różnych
problemów natury finansowej, podatkowej (skomplikowanie przepisów w przypadku koopera
cji), komunikacyjnej, organizacyjnej, prawnej i kompetencyjnej. Przypisywali im także różne
wagi (od 1 do 3), starając się wskazać, które według nich miały największe lub najmniejsze
oddziaływanie (rys. 22).

Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwala na wyciągnięcie wniosku, że ważnym pro
blemem dla pracowników uczelni, nawiązujących współpracę technologiczną z przedsiębior
cami, stało się negocjowanie umowy dotyczącej współpracy bez właściwego przygotowania
i odpowiednich kompetencji i gdy wsparcie prawników jednostki naukowej było niewystarcza
jące. Negatywną konsekwencją tego były problemy z ustaleniem właściwego podziału obo
wiązków między stronami porozumienia, problemy związane z wielkością wkładów na potrzeby
współpracy, z zasadami ochrony rezultatów badań i prawami własności intelektualnej, a także
z podziałem korzyści czerpanych ze wspólnego przedsięwzięcia. Wszystkie wymienione proble
my uznawano za ważne lub bardzo ważne podczas realizacji partnerstwa technologicznego.

Druga grupa problemów wynikała z różnic kulturowych i odmiennych mentalności part
nerów, co wyrażało się różnym podejściem do procesu badawczego, czasu jego realizacji, ocze
kiwań efektów współpracy itd. Odmienność podejścia powodowała także kłopoty w porozu
miewaniu się przedstawicieli obu środowisk i wpływała na utrwalanie stereotypów naukowców
i przedsiębiorców. Na podkreślenie zasługuje to, że naukowcy jako ważny problem wskazywali
zależność od partnera finansującego badania. Świadczy to o odczuwalnej utracie niezależności
pracowników naukowych podczas badań na rzecz przemysłu i poczuciu braku „wolności ba
dań", uważanej za podstawową cechę nauki.

Dla niektórych pracowników uczelni (11 jednostek, czyli 22% badanych) ważnym i bar
dzo ważnym problemem stał się utrudniony proces podejmowania decyzji dotyczących współpra
cy w ramach hierarchicznej struktury funkcjonowania uczelni. Podejmowanie decyzji istotnych
z punktu widzenia partnera biznesowego odbywało się w sposób skomplikowany i trwało zbyt
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długo. Jak twierdzili naukowcy, było to także przyczyną zrezygnowania przez partnera przemy
słowego z nawiązania współpracy z jednostką naukową w celu transferu technologii.

Know-how partnerów

Przywództwo, koordynacja

Zbyt ambitne cele

Transfer wiedzy

Ochrona rezultatów badań i--:~"-'="-':>'"""::

Trudności w sfinansowaniu własnego wkładu

Kierowanie partnerstwem '---..,..;;.--~u:;,..,...u

Różne okresy działania partnerów ,___..,.....5_-.......,..u:;,..,.=
Nierealistyczne oczekiwania partnerów ""'t,.,,.,l},.., -...J....,,..

3
--.,..,...,...,..,..,..,J,..,..,...,..,..,...,

dotyczące możliwości badań ~"'--..,..
4
~.......,....w.:..=;i.;w.;~

Różne sposoby myślenia

Problemy z komunik~cją

Zależność od partnera finansującego badania ~"---,---_,...;_~-~==
Prawa własności intelektualnej

Skostniała struktura organizacyjna r:==:t---~--'---...,,...,.. ,..,..,..,. .,..,,_,_ ,..,,
, i decyzyjna jednostki ~='l---..,..._~--...1u.:.w.::z:..:,,.:.,.:.:.,i

Trudności w negocjowaniu warunków partnerstwa

6
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Liczba jednostek

Problem: Cl bardzo ważny (3) O ważny (2) 0mało ważny (1)

Rys. 22. Problemy we współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami oraz ocena stopnia ich
ważności. Każdy problem był oceniany w skali 1-3

6.2.1.21. Ocena stopnia zadowolenia z osiągnięcia korzyści ze współpracy technologicznej
jednostki naukowej oraz trwałości porozumie?

W kwestionariuszu ankiety oraz wywiadu standaryzowanego znalazły się także pytania
dotyczące czasu trwania partnerstwa i osiągniętych przez jednostkę uczelni korzyści ze współ
pracy technologicznej z różnymi partnerami (firmami, instytucjami sektora B+R, ośrodkami
wsparcia innowacji) oraz zadowolenia z uzyskania tych korzyści. Na te pytania odpowiedziała
tylko część badanych jednostek naukowych. Na pytania, czy współpraca przyniosła korzyści,
jak się je ocenia oraz czy porozumienia technologiczne były stabilne, uzyskano 31 odpowiedzi
(62% badanych). Natomiast przeciętny czas trwania porozumień z przedsiębiorcami określiło
26 jednostek naukowych (52:fo badanych), Odpowiedź nt. czasu trwania umów o kooperacji
technologicznej z innymi, niż przedsiębiorstwa, podmiotami (np. z innymi szkołami wyższymi,
jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytutami PAN lub instytucjami wspierania innowacji)
uzyskano od 20 podmiotów (40% badanych jednostek).

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że prawie wszyscy naukowcy z większym do
świadczeniem w tego rodzaju współpracy uznali kooperację technologiczną z różnymi partne
rami (głównie z małymi i ze średnimi przedsiębiorstwami oraz z instytucjami sektora B+R) za
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stabilną i przynoszącą korzyści. Spośród 31 podmiotów, które odpowiedziały na te pytania,
17 (54,85%) było zadowolonych z korzyści czerpanych ze współpracy, a 13 (41,93%) uznało
współpracę za stosunkowo satysfakcjonującą. W przypadku jednego ośrodka naukowego
(3,22% badanych) rezultaty partnerstwa oceniono jako niezadowalające. Przedstawiciel tego
ośrodka, który dopiero niedawno zawarł porozumienie z firmą w zakresie działalności nau
kowo-badawczej, wyjaśnił, iż trudno określić, czy dotychczasowa krótko trwająca współpraca
przyniesie satysfakcjonujące rezultaty.

Naukowcy, zapytani o powody mniejszych od zamierzonych korzyści oraz o przyczy-
ny ewentualnej niestabilności porozumień technologicznych, wyjaśniali, że było to skutkiem:

- obserwowanych w trakcie współpracy problemów z zarządzaniem partnerstwem;
- przygotowania mniej korzystnej dla jednostki umowy kooperacyjnej;
- niemożności wykorzystania wyników badań na potrzeby publikacji;
- niestabilności finansowej partnera przemysłowego;
- niewielkiej elastyczności kooperanta przemysłowego;
- problemów z zapewnieniem własnego wkładu do projektu;
- zmian rynkowych, które spowodowały zaniechanie prowadzenia badań na zlecenie firmy;
- nieuczciwości partnera biznesowego.
Z analizy informacji na temat-czasu trwania partnerstwa technologicznego jednostek

naukowych z przedsiębiorstwami wynika, że w przypadku większości spośród 26 przedstawi
cieli podmiotów udzielających odpowiedzi, czyli 15 jednostek (57,69%), kooperacja tego
typu trwała przeciętnie 2 lata. Naukowcy z pozostałych jednostek podawali bardzo zróżnico
wany czas trwania porozumień z firmami, co przedstawiono na rys. 23.

2 (7,69%) l (3,85%)

2 (7,69%)

15 (57,69%)

~ 1 rok ~ 1,5 roku O 2 lata ■ 2,5 roku El 3 lata fJ 6 lat

Rys. 23. Przeciętny czas trwania partnerstwa jednostki naukowej z przedsiębiorstwem

Badania wykazały również, że współpraca technologiczna połowy (50%) spośród
20 ośrodków naukowych z innymi partnerami (np. innymi uczelniami, jednostkami badaw
czo-rozwojowymi) trwała przeciętnie 3 lata. Kolejne najczęściej podawane okresy współpra
cy to 2,5 roku - 3 jednostki (15%) oraz 4 lata - 2 podmioty (10%). Pozostali badani wskazy
wali, że umowy dotyczące współpracy technologicznej zawierane były na 1-3,5 roku. Ozna
cza to, że umowy dotyczące współpracy jednostek uczelni i innych podmiotów sektora B+R
były przeważnie podpisywane na dłuższy czas niż w przypadku porozumień z firmami.
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6.2.1.22. Sposoby zakończenia partnerstwa

Podczas prowadzonych badań starano się ustalić, w jaki sposób kończyła się współ
praca technologiczna jednostek naukowych z różnymi partnerami (firmami oraz innymi
uczestnikami procesów innowacyjnych). Sposób ten świadczy o charakterze współpracy
i wskazuje na potencjalne zachowania stron wobec siebie - przyjazne lub wrogie. Jeżeli part
nerstwo kończy się zgodnie z planem po zrealizowaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamie
rzonych celów przez obie strony, to istnieje prawdopodobieństwo ponownego nawiązania
współpracy w przyszłości. To zaś staje się podstawą budowania trwałych więzi pomiędzy
jednostkami sektora nauki i przedsiębiorstwami.

Na pytanie o sposób zakończenia współpracy odpowiedzieli przedstawiciele 30 pod
miotów (60% respondentów). Wybrano tylko dwa typy odpowiedzi. Najczęściej wskazywano
naturalne zakończenie porozumień o kooperacji (18 jednostek, tzn. 60%). Przedstawiciele
pozostałych 12 jednostek (40%) wyjaśnili, że zakończenie współpracy nastąpiło po zrealizo
waniu jej celów, po czym ponownie nawiązano współdziałanie w celu realizacji innego
przedsięwzięcia. Obie strony uznały partnerstwo technologiczne za satysfakcjonujące i do
strzegały dalsze możliwości współpracy, co powodowało jej kontynuowanie w przypadku
nowych projektów innowacyjnych. Uzyskane odpowiedzi świadczą o tym, że związki part
nerskie naukowców z przedsiębiorcami mogą stać się podstawą trwałych i efektywnych po
wiązań w tr;nsferze wiedzy i technologii.

6.2.1.23. Kluczowe czynniki sukcesu współpracy technologicznej jednostek nauki

Wśród pytań ankiety znalazły się także takie pytania, które pozwoliły na poznanie
opinii naukowców nt. najważniejszych czynników powodzenia zrealizowanych form współ
pracy z przedsiębiorcami. Ich ustalenie umożliwiło określenie umiejętności, kompetencji
i zasobów niezbędnych do realizacji efektywnych powiązań między nauką a gospodarką.
Rozkład odpowiedzi przedstawicieli jednostek szkół wyższych na temat czynników powo
dzenia przedstawiono w tab. 30.

Pracownicy szkół wyższych dokonujący transferu technologii do przedsiębiorstw zda
wali sobie sprawę z tego, że powodzenie wspólnych projektów badawczych zależy od stwo
rzenia odpowiedniej kombinacji zasobów i od osiągnięcia efektu synergii. To z kolei determi
nowane jest odpowiednim doborem partnerów do współpracy i ich wzajemnym zrozumie
niem. Wybór przez przedsiębiorców jednostek do współpracy wynikał z dysponowania od
powiednim potencjałem naukowo-badawczym, z odpowiedniej opinii w środowisku nauko
wym, niekiedy z posiadania wyjątkowych zasobów lub praw do własności intelektualnej. Na
ukowcy wskazywali również jako wa~nek sukcesu porozumienia technologicznego jasno
określone cele i zamiary stron kooperacji. Ich doświadczenia pozwalały twierdzić, że powo
dzenie wspólnego przedsięwzięcia innowacyjnego wymaga właściwej komunikacji partne
rów, poszanowania i zrozumienia różnic kulturowych oraz dużego zaangażowania obu stron
w trakcie organizowania i realizacji współpracy; zdawali sobie także sprawę z tego, że pier
wotnie przyjęte cele porozumienia muszą niekiedy podlegać weryfikacji, dlatego podkreślali
znaczenie elastyczności i reagowania na zmiany w otoczeniu partnerów i całego projektu ba
dawczego.
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Tabela 30. Najważniejsze czynniki powodzenia współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami

Udział

Czynniki powodzenia partnerstwa Liczba odpo-
odpowiedzi wiedzi

[%]
Potencjał naukowo-badawczy jednostki 26 100,0

Jasno określone cele i zamiary partnerów 22 84,6

Wzajemne korzyści 20 76,9

Właściwy dobór partnerów 16 61,5

Posiadanie patentu, licencji 12 46,1

Opinia nt. jednostki w sektorze B+R 10 38,5

Częste konsultacje i dobra komunikacja 10 38,5

Regularny przegląd postępów współpracy 10 38,5

Poparcie przedsiębiorczości naukowców przez władze jednostki 8 30,8

Precyzyjne rozdzielenie zadań i odpowiedzialności między partnerów 7 26,9

Uznanie i zaakceptowanie odmienności partnerów 7 26,9

Wzajemne zaufanie, otwartość, zrozumienie 7 26,9

Zaangażowanie we wszystkich fazach projektu 6 23,1

Realizowanie działań i planowanie o długim horyzoncie czasowym 6 23,1

Unikatowe zasoby 6 23,1

Stworzenie bodźców do kooperacji 6 23,1

Zminimalizowanie konfliktów 5 19,2

Presja rynku na nowy produkt 5 19,2

Elastyczność i właściwe reagowanie na zmiany w otoczeniu - 5 19,2

Zdolność do wzajemnego uczenia się partnerów ) 19,2

Rozwój wielorakich, wielostronnych wspólnych przedsięwzięć 2 7,7

Kultura i sposób zarządzania 2 7,7

Inne 1 3,8

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Ujawnione najważniejsze determinanty powodzenia współpracy technologicznej jedno
stek naukowych z przedsiębiorstwami były oceniane przez respondentów także na podstawie
stopnia ważności danego czynnika. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono na rys. 24.

Najczęściej wymieniane przez naukowców czynniki sukcesu współpracy technolo
gicznej były jednocześnie uznawane za bardzo ważne lub ważne. Wśród rzadziej wskazywa
nych (poniżej 10 odpowiedzi) kilka czynników było bardzo ważnych. Należały do nich: pre
cyzyjne rozdzielenie zadań i odpowiedzialności między partnerów, unikatowe zasoby oraz
stworzenie bodźców do kooperacji. Potwierdza to wyżej przedstawione wnioski oraz wskazu
je na konieczność właściwego zarządzania kooperacją jako warunku jej powodzenia.
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Rys. 24. Stopień ważności różnych czynników powodzenia współpracy technologicznej jednostek
naukowych z przedsiębiorstwami. Ważność każdego czynnika była oceniana w skali 1-3

6.2.1.24. Przyszłość partnerstwa technologicznego jednostek naukowych
z przedsiębiorstwami

Badania zmierzały także do ustalenia, czy jednostki naukowe zamierzają kontynuować
lub nawiązać współpracę technologiczną z różnymi partnerami i jakie mają oczekiwania pod
tym względem. To pytanie miało charakter otwarty, w związku z czym odpowiedziały na nie
tylko niektóre jednostki. Spośród wszystkich uczestniczących w badaniach jednostek nauko-
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wych przedstawiciele 33 podmiotów (66%) odpowiedzieli na powyższe pytanie twierdząco -
byli to naukowcy z uczelni, które już współpracowały z przedsiębiorstwami oraz naukowcy
zamierzający nawiązać kooperację w przyszłości. Odpowiedzi negatywne uzyskano od przed
stawicieli 5 badanych obiektów (10%); pozostali respondenci nie odpowiedzieli na to pytanie
(12 jednostek, tj. 24%). W przypadku dwóch ostatnich grup podmiotów należy sądzić, że nie
nawiązywały one współpracy technologicznej i nie zamierzały w przyszłości uczestniczyć
w transferze technologii do gospodarki. Prowadzone w tych jednostkach badania naukowe nie
mają według nich charakteru aplikacyjnego i nie można ich komercjalizować.

Największy odsetek odpowiedzi w tym przypadku odnotowano na uczelniach o profilu
technicznym. Pracownicy 14 spośród 17 badanych politechnik (82,3%) odpowiedzieli, że ko
operacja w zakresie transferu technologii z partnerami przemysłowymi i innymi jednostkami
sektora B+R będzie kontynuowana i rozwijana. Inne uczelnie zajmujące się zarówno naukami
technicznymi, jak i przyrodniczymi lub podstawowymi, np. akademie rolnicze (5 badanych
jednostek), wojskowe (2 spośród 3 uczelni), medyczne (3 poddane badaniom obiekty) i aka
demia morska, również potwierdziły gotowość do nawiązywania partnerstwa technologiczne
go i zintensyfikowania współpracy z przedsiębiorstwami w procesach innowacyjnych. Wśród
uniwersytetów uczestniczących w badaniach ponad połowa (53,3%) zadeklarowała chęć na
wiązywania, kontynuowania i rozwijania· partnerstwa technologicznego z przedsiębiorcami.
Naukowcy zdawali sobie sprawę z tego, że zwiększenie transferu technologii do gospodarki
jest warunkiem uzyskania dodatkowych pozabudżetowych środków na badania i rozwój,
szansą na poprawę pozycji jednostki naukowej (w ocenie parametrycznej jednostek oraz
w środowisku naukowo-badawczym - krajowym i międzynarodowym). Transfer technologii
i komercjalizację rezultatów badań naukowych uznali także za niezbędną formę aktywności
uczelni (oprócz funkcji edukacyjnej i prowadzenia badań naukowych) w XXI w. Nawiązywa
nie partnerstwa technologicznego z różnymi podmiotami to według nich także szansa na in
ternalizację badań naukowych oraz zwiększenie mobilności kadry naukowo-badawczej szkół
wyższych. Naukowcy wyjaśnili również, że zintensyfikowanie kooperacji technologicznej
jednostek sektora nauki z przedsiębiorstwami jest niezbędne w warunkach zmiany zasad fi
nansowania i organizacji polskiej nauki.

Analiza uzyskanych odpowiedzi oraz wywiadów z przedstawicielami jednostek mają
cych największe doświadczenie w kooperacji z przedsiębiorcami pozwoliły ustalić także
oczekiwania naukowców związane z rozwojem partnerstwa technologicznego w przyszłości.
Z rozmów oraz odpowiedzi w kwestionariuszach ankiet można wnioskować, że reprezentanci
sektora nauki wskazywali na potrzebę większego, niż dotychczas, wsparcia swoich działań
w zakresie transferu technologii przez państwo i instytucje wspierania innowacji. W tym celu
należałoby zastosować zróżnicowane narzędzia o charakterze finansowym, organizacyjnym,
marketingowym i doradczym. Jednocześnie dostrzegali konieczność zwiększenia zapotrze
bowania gospodarki, zwłaszcza MŚP, na ofertę technologiczną. W tym przypadku podkreślali
znaczenie zachęt finansowych i podatkowych dla przedsiębiorców korzystających z usług
badawczych lub z oferty technologicznej jednostek naukowych. Za niezbędne uznali też
zwiększenie oddziaływania instytucji wsparcia innowacji na mentalność i świadomość innowa
cyjną przedsiębiorców. Firmy powinny mieć strategię wdrażania innowacji. Wówczas zapo
trzebowanie na ofertę technologiczną jednostek naukowych będzie większe. Sprzyjać temu po-
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winno zastosowanie przez rząd zachęt podatkowych dla przedsiębiorców finansujących z wła
snych środków badania naukowe. Spośród wskazywanych przez naukowców zaleceń można
także wymienić:

- stworzenie czytelnej, jasnej i konsekwentnie realizowanej polityki naukowo-
-technicznej;

- zwiększenie znaczenia dokonań w zakresie transferu technologii i komercjalizacji
wyników badań naukowych w ocenie parametrycznej jednostek i ocenie pracowników;

- wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących zawierania umów o dzieło w zakre
sie kosztów pochodnych od wynagrodzeń - obowiązujące narzuty na ZUS są zbyt duże, co
powoduje niską konkurencyjność cenową oferty naukowo-badawczej, a jednocześnie działa
zniechęcająco na pracowników naukowych, którzy w tej sytuacji niekiedy nawiązują z przed
siębiorcami współpracę technologiczną o charakterze nieformalnym;

- uproszczenie obowiązujących na uczelni procedur dotyczących zawierania umów na
realizację krótkookresowych zleceń - postulat ograniczenia biurokracji oraz skrócenia czasu
podejmowania decyzji przez władze uczelni ·O możliwości realizacji przez pracownika jed
nostki prac na rzecz przemysłu;

- wprowadzenie systemu płatnych konsultacji technicznych dla osób i firm zewnętrznych;
- stwopenie regulaminu zarządzania własnością intelektualną na uczelni i zasad podzia-

łu korzyści z komercjalizacji wyników badań naukowych między jednostkę i naukowców.

6.2.1.25. Ocena efektywności partnerstwa technologicznego jednostek sektora nauki

Ostatnie pytanie ankiety umożliwiło ustalenie, czy jednostki naukowe oceniały efek
tywność współpracy z przedsiębiorstwami. Z odpowiedzi przedstawicieli badanych podmio
tów wynika, że nie prowadzili oni analiz efektywności partnerstwa. Badaniem efektywności
ekonomicznej samego projektu badawczego zajmował się zawsze partner przemysłowy. Na
ukowcy wskazywali, że w materiałach sprawozdawczych efektywność ich pracy mierzono
liczbą publikacji, udziałem w konferencjach naukowych i wystąpieniami na nich, a także
liczbą wyjazdów zagranicznych. Nie oceniano efektywności ekonomicznej, strategicznej
i organizacyjnej kooperacji w zakresie transferu technologii z punktu widzenia partnera nau
kowego. Nawiązując współpracę, inicjowaną przeważnie przez partnera przemysłowego, nie
prowadzono profesjonalnego zarządzania współpracą i nie przeprowadzano oceny (Doz
i Hamel 2006):

- potencjału tworzenia i czerpania korzyści;
- dopasowania partnerów (ich zasobów, umiejętności);
- oceny poszczególnych wkładów;

- wymogów wspólnych zadań i projektowania zakresu kooperacji;
- pomiaru postępów, przewidywania trwałości partnerstwa;

- zauważalnych początkowych luk pomiędzy partnerami i sposobu ich wypełniania;
- procesu wzajemnego uczenia się;

- zarządzania procesem tworzenia i czerpania korzyści w miarę upływu czasu;
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- zależności porozumienia technologicznego od innych układów (innych form kooperacji
z przedsiębiorstwami lub instytucjami sektora B+R, sieci współpracy uczelni, sił poszczególnych
partnerów, ich jawnych lub ukrytych działań i intencji, itd.)

Podsumowując wyniki badań ankietowych nad partnerstwem technologicznym jedno
stek naukowych z przedsiębiorstwami, prowadzonych w polskich szkołach wyższych, można
stwierdzić, że jedynie około 30% badanych jednostek naukowych zajmowało się transferem
technologii do przedsiębiorstw. Należały one do grupy podmiotów deklarujących częste
i sporadyczne kontakty z firmami - nic tylko dotyczące transferu technologii. Najczęściej
były to jednostki o profilach technicznym, przyrodniczo-technicznym i medycznym. Te ob
szary badawcze sprzyjały tworzeniu powiązań naukowców z przedsiębiorcami i komercjali
zacji wyników badań naukowych. Badania wykazały również, że w latach 2002-2007 niektó
re jednostki naukowe sektora publicznego charakteryzowała aktywność w pracach na rzecz
gospodarki w postaci usług doradczych, eksperckich i szkoleniowych.

Jednocześnie doświadczenia naukowców, którzy nawiązali kooperację z partnerami
przemysłowymi, są przykładami sukcesu takich porozumień. Współpraca w zakresie transferu
technologii i wiedzy pozwoliła czerpać znaczne korzyści przedstawicielom środowiska na
ukowego i ośrodkom, w których oni pracują. Można do nich zaliczyć korzyści finansowe
i intelektualne, możliwość upowszechnienia wyników badań oraz stworzenia nowych produk
tów i rozwiązań na rynek. Niestety, zarówno władze uczelni, jak i naukowcy nie doceniali
znaczenia takiej współpracy dla poprawienia opinii nt. uczelni i pozycji konkurencyjnej
ośrodka oraz dla zwiększenia jego możliwości i jakości kształcenia. Osiągnięcie tych korzyści
wymaga jednak przełamania wielu barier kooperacji technologicznej.

6.2.2. Partnerstwo jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami

Badania nad współpracą naukowców z przedsiębiorcami prowadzono także w 50 jed
nostkach badawczo-rozwojowych, których przedstawiciele zadeklarowali w wypełnionych
kwestionariuszach ankiet i podczas wywiadów nawiązywanie współpracy technologicznej
z przedsiębiorcami. Wśród nich najliczniejszą grupę tworzyły podmioty podległe Minister
stwu Gospodarki, prowadzące badania w zakresie nauk technicznych. Jednostki stanowiły
60% (30 obiektów). Osiem podmiotów nadzorowanych było przez Ministerstwo Rolnictwa
(16%) i reprezentowało nauki rolnicze. Po trzech reprezentantów jednostek badawczo-rozwo
jowych (po 6%) podlegało Ministerstwu Środowiska (nauki przyrodnicze) i Ministerstwu Bu
downictwa (nauki techniczne). Pozostałe pojedyncze badane obiekty podlegały nadzorowi in
nych ministerstw i zajmowały się badaniami w zakresie nauk medycznych, technicznych
i społecznych. Rozkład przynależności przebadanych jednostek badawczo-rozwojowych do
poszczególnych resortów przedstawiono na rys. 25.

W badanej grupie znalazły się jednostki badawczo-rozwojowe o ustabilizowanej sytu
acji organizacyjno-prawnej oraz takie, które podlegały procesom restrukturyzacji i konsolida
cji. Z rozmów z pracownikami niektórych jednostek wynika, że przemiany struktury podmio
tu powodowały trudności w dotarciu do wszystkich informacji niezbędnych do wypełnienia
kwestionariusza ankiety. Oznacza to, że przedstawiciele niektórych jednostek nie byli w sta-
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nie odpowiedzieć na wszystkie zawarte w ankiecie pytania. Należy zauważyć, że podmioty
prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz gospodarki (zgodnie z zawartą w statucie
misją) nie tylko nadesłały kompletne ankiety, ale także uzupełniały odpowiedzi w trakcie
wywiadów bezpośrednich.

1 (2%)
1 (2%)

1 c21/of%)
1 (2%)

3 (6%)

30 (60%)

□ Ministerstwo Gospodarki
~ Ministerstwo Środowiska
B Ministerstwo Zdrowia
li::;! Ministerstwo Transportu
li Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

0 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
O Ministerstwo Budownictwa
l!il Ministerstwo Gospodarki Morskiej
li Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
■ Ministerstwo Edukacji

Rys. 25. Przynależność resortowa jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w badaniach

6.2.2.1. Osobowe zasoby badawcze

Jednostki badawczo-rozwojowe poddane badaniom _były bardzo zrozmcowane pod
względem wielkości i struktury zatrudnienia. Wśród nich znalazły się zarówno bardzo małe
podmioty, w których zatrudniano w badanym okresie do 50 osób, jak i jednostka, która zatrud
niała ponad 2000 osób. W badanej grupie dominowały jednostki badawczo-rozwojowe, które
można zaliczyć do średniej wielkości podmiotów - zatrudniały one od 50 do 249 osób. Tę gru
pę stanowiło 36 obiektów, tzn. 72% badanych. Kolejną grupę tworzyły jednostki duże (12 pod
miotów, tj. 24%), zatrudniające powyżej 250 osób (w niej znalazł się jeden podmiot o liczbie
pracowników powyżej 2000). Tylko dwa podmioty (4%) zatrudniały w latach 2002-2007 mniej
niż 49 osób. Podobnie jak w przypadku uczelni zróżnicowana była struktura zatrudnienia na
stanowiskach naukowo-badawczych. Należy zauważyć, że wzrost zatrudnienia w jednostce
badawczo-rozwojowej nie powodował znacznego wzrostu liczby samodzielnych pracowni
ków naukowych, w tym profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych. Wśród badanych
obiektów średnich i dużych znalazły się jednostki, które nie zatrudniały żadnego profesora
zwyczajnego lub zatrudniały ich jedynie kilku. Niektóre badane obiekty nie zatrudniały pra
cowników inżynieryjno-technicznych. Trudno więc wyciągnąć jakieś ogólne wnioski. Można
jednak zauważyć, że w łącznej liczbie zatrudnionych we wszystkich poddanych badaniom jed-
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nostkach największy udział miały osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicz
nych (bez studiów wyższych) oraz osoby ze stopniem magistra inżyniera lub magistra. Obie
grupy stanowiły ponad 60% kadry wszystkich badanych jednostek. Natomiast osoby ze stop
niem doktora stanowiły 28% osób zatrudnionych w 50 jednostkach. Należy jednak pamiętać
o tym, że rozkład zatrudnienia w poszczególnych ankietowanych obiektach nie zawsze od
zwierciedlał ogólną tendencję. Udział poszczególnych grup zatrudnionych we wszystkich
badanych jednostkach przedstawiono na rys. 26.

f'///.'//h1//h',;'/..l'.l"A 1423,85 (28%)

1527,8 (30%)

m profesor zwyczajny
~ doktor

Cl doktor habilitowany
□ magister inżynier / magister

m pracownicy inżynieryjno-techniczni

Rys. 26. Stmk:tura zatrudnienia w 50 jednostkach naukowo-badawczych

6.2.2.2. Źródła finansowania działalności badawczej jednostki

Jednostki badawczo-rozwojowe należące do sektora publicznego i podlegające nadzo
rowi poszczególnych ministerstw mogły uzyskiwać przychody z dotacji statutowej, ze sprze
daży projektów badawczych - grantów i projektów zamawianych, ze sprzedaży projektów
celowych, ze sprzedaży pozostałej działalności (badań, certyfikacji, działalności edukacyjnej
i szkoleniowej), z przychodów z projektów międzynarodowych, ze sprzedaży innych prac
i usług. Część tych środków miała być przeznaczana na prowadzenie prac badawczych i roz
wojowych w jednostkach, czyli na realizację ich misji. Badania miały wykazać, z jakich źró
deł finansowania działalności badawczej w latach 2002-2007 korzystały ankietowane pod
mioty. Najczęściej wskazywanym źródłem były granty KBN lub MNiSW - taką odpowiedź
podano w 44 przypadkach (88% badanych). W ponad 2/3 badanych jednostek (38 obiektów)
Wskazano fundusze unijne jako źródło środków finansowych przeznaczanych na badania.
Sugeruje to większą aktywność jednostek badawczo-rozwojowych w realizacji unijnych pro
gramów badawczych (w V i VI programie ramowym) oraz innych programów finansowanych z
funduszy Unii Europejskiej, w porównaniu ze szkołami wyższymi. W mniejszym stopniu, niż
Uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe finansowały swoje prace badawcze ze środków bu
dżetowych. Umiejętnie zdobywały także dodatkowe środki z tzw. innych źródeł: z wpływów
z usług na rzecz przedsiębiorstw, ze sprzedaży maszyn, produktów, usług na potrzeby podmio
tów zewnętrznych z sektora gospodarki oraz z wynajmu lokali (rys. 27).
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Rys. r"1 Źródła finansowania działalności badawczej jednostek badawczo-rozwojowych

Można także zauważyć, że przedstawiciele tej grupy jednostek sektora B+R, w przeci
wieństwie do pracowników uczelni, wskazywali częściej jako źródło finansowania przedsięwzięć
badawczo-rozwojowych inwestorów prywatnych (przedsiębiorstwa) oraz angażowanie majątku
osobistego, który nie był wskazywany przez reprezentantów jednostek szkół wyższych (poza jed
nym wyjątkiem).

6.2.2.3. Udział przychodów spoza działalności statutowej w całkowitych przychodach
jednostki

Badania zmierzały również do ustalenia, jaką część przychodów całkowitych jedno
stek badawczo-rozwojowych stanowią środki spoza działalności statutowej. Analizując od
powiedzi na to pytanie, ustalono, że udział ten jest bardzo zróżnicowany i wynosi od 9 do
prawie 100%. Porządkując zdobyte informacje według udziału przychodów spoza działalnoś
ci statutowej i przypisując im liczbę jednostek, stworzono pewien obraz aktywności jednostek
badawczo-rozwojowych w pozyskiwaniu przychodów z innych źródeł niż dotacja statutowa
(tab. 31).

Tabela +O1 Udział przychodów spoza działalności statutowej w całkowitych przychodach jed
nostki badawczo-rozwojowej w latach r))r-r))" 

Przychody[%] Liczba jednostek Udziałjednostek [%]
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Ze szczegółowej analizy odpowiedzi wynika, że największy udział przychodów spoza
działalności statutowej w całkowitych przychodach jednostki miały przed wszystkim jednost
ki średniej wielkości. Można to zaobserwować w przypadku udziału przychodów w zakresie
51-70% oraz 71-94%. Szczegółowy rozkład liczby jednostek należących do określonych
kategorii wielkości i przyporządkowanych im osiąganym udziałom przychodów spoza dzia
łalności statutowej przedstawiono w tab. 32.

Tabela +r1 Kształtowanie się udziału przychodów spoza działalności statutowej w całkowitych
przychodach jednostki w zależności od jej wielkości

Udział przychodów spoza działał- Liczba zatrudnionych/ Udział badanych jednostek
ności statutowej w całkowitych r~) % ~)-r,Z % )-,Z %przychodach jednostki [%] i więcej

)-+) ~ O) 8 O; O r 

+O-~) O r ; Or o o
~O-") + ; O) 20 O r 

"O-Z, + ; 11 rr o o
Z~-O)) o o O 2 o o
Razem Or - +; - 2 -

Wśród jednostek dużych dominują te, które charakteryzują się najmniejszym udziałem
przychodów z grantów, dotacji, patentów, ze środków z wdrożeń w całkowitych przychodach
jednostki. Jest ich 5 na 12 dużych podmiotów uczestniczących w badaniach; stanowią one
41,7% jednostek tej kategorii wielkości. Odsetek średnich jednostek, charakteryzujących się
mniejszymi udziałami przychodów spoza działalności statutowej, jest mniejszy i wynosi
22,2%. Można więc wnioskować, że duże jednostki są mniej aktywne w poszukiwaniu innych
źródeł finansowania niż środki statutowe. Są oczywiście wyjątki, jednak tylko 3 jednostki
badawczo-rozwojowe (25%) należące do grupy dużych podmiotów charakteryzowały się
w badanym okresie największym udziałem przychodów z grantów, wdrożeń itp. W tej samej
kategorii 11 średnich podmiotów (30,5%) uzyskało 71-94% udziału przychodów spoza dzia
łalności statutowej. Jedyny przykład jednostki badawczo-rozwojowej z najwyższymi przy
chodami z grantów, ze sprzedaży patentów i środków z wdrożeń dotyczył także średniej jed
nostki badawczo-rozwojowej.

Największym udziałem przychodów spoza działalności statutowej w całkowitych
przychodach jednostki badawczo-rozwojowej charakteryzowały się te podmioty, które zaj
mowały się naukami technicznymi i medycznymi oraz podstawowymi. Podlegały one nadzo
rowi Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Zdrowia. Jest to zrozumiałe, ponieważ ofertą
badawczą i technologiczną tej grupy jednostek gospodarka jest najbardziej zainteresowana.

6.2.2.4. Zasoby innowacyjne jednostek badawczo-rozwojowych

Szczegółowa analiza ankiet wykazała, że wszystkie jednostki posiadały w latach
20?2-2007 znaczne zasoby innowacyjne w postaci: patentów, wynalazków do opatentowania,
sprzedanych licencji, wdrożeń w przemyśle, wdrożeń organizacyjnych oraz innych (np. no-
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wych technologii, programów wdrożeniowych, procedur specjalistycznych). Odpowiedzi
uzyskane od przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych wskazują na to, że ta grupa
instytucji sektora B+R, w porównaniu z jednostkami uczelni wyższych, dysponowała w la
tach 2002-2007 większą ofertą zasobów innowacyjnych, które mogłyby być wykorzystane
przez przedsiębiorstwa. Spośród 50 badanych jednostek badawczo-rozwojowych 37 podmio
tów (72%) deklarowało posiadanie w tym okresie praw własności do patentów, 29 (58%) do
konało zgłoszeń patentowych, a 34 jednostki (65%) wprowadziły wdrożenia nowych rozwią
zań w przemyśle. Na podkreślenie zasługuje to, że większy odsetek respondentów z jednostek
badawczo-rozwojowych (40%, tzn. 20 obiektów), niż z jednostek uczelnianych, potwierdzał
sprzedaż licencji przedsiębiorstwom. Podobny wniosek nasuwa się w przypadku takich rodza
jów zasobów innowacyjnych, jakimi są wynalazki. Jednostki badawczo-rozwojowe wykazywa
ły również większą aktywność w ich tworzeniu niż jednostki szkół wyższych. Osiągały też lep
sze rezultaty działalności naukowo-badawczej w przypadku wszystkich rodzajów zasobów in
nowacyjnych, w porównaniu z jednostkami uczelni (wyjątek stanowiła sprzedaż know-how).
Najwięcej dokonań w tym zakresie miały jednostki zajmujące się naukami technicznymi, pod
stawowymi oraz medycznymi, co wiązało się z uzyskiwaniem większego udziału przychodów
spoza działalności statutowej w przychodach całkowitych jednostki. Potwierdzają to dane za
warte w tab. 3'3.

Tabela 33. Oferta zasobów innowacyjnych jednostek badawczo-rozwojowych w latach 2002-2007

Liczba Udział
Rodzaj zasobu· innowacyjnego jednostekjednostek [%]

Patenty 37 72
Wdrożenia w przemyśle 34 68
Zgłoszenia patentowe 29 58
Ekspertyzy 25 50
Sprzedane licencje 20 40
Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych 12 24
Wynalazki do opatentowania 11 22
Sprzedaż informacji naukowej 9 18
Wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych 7 14
Sprzedaż know-how 2 4
Inne zasoby innowacyjne (np. usługi certyfikacyjne, usługi laboratoryjne,

30 60prace normalizacyjne)

Udziały wyrażone w procentach nie .sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące zasobów innowacyjnych pozwoliła stwier
dzić, że nie wszystkie jednostki były w jednakowym stopniu aktywne w ich tworzeniu. W przy
padku podmiotów deklarujących posiadanie patentów według większości respondentów, czyli
54% (20 spośród 37 obiektów), w badanym okresie ich jednostka opatentowała od 1 do 10 wy
nalazków, a 21,6% (8 jednostek) deklarowało opatentowanie 11-20 wynalazków.
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Tabela 34. Rozkład liczby zasobów innowacyjnych w grupach jednostek badawczo-rozwojowych

Patenty Wynalazki Zgłoszenia patentowe Wdrożenia w przemyśle

udział udział liczba udział udział
liczba liczba jedno- liczba liczba jed- jedno- liczba jedno- jednostek liczba liczba jedno-

patentów jednostek stek wynalazków nostek stek zgłoszeń stek [%] wdrożeń jednostek stek
[%] [%] [%]

1-10 20 54,00 1-10 4 36,36 1-10 12 41,38 1-10 6 17,65

11-20 8 21,70 11-20 4 36,36 11-20 7 24,14 11-30 8 23,53

21-30 3 8,10 21-30 2 18,18 21-30 2 6,90 31-60 11 32,35

31-50 3 8,10 31-83 1 9,10 31-50 1 3,45 61-100 4 11,77

51-83 3 8,10 - - - 51-80 6 20,68 101-200 2 5,88

- - - -
I

- - 81-100 1 3,45 201-402 3 8,82

- 37 100,00 - 11 100,00 - rZ lOG,00 - 34 100,00



Reprezentanci jedynie 3 jednostek badawczo-rozwojowy ch (8, 1 %) potwierdzili opaten

towanie 51-83 wyn alazków w ciągu 5 lat objętych badaniem. Liczba pozostałych zasobów in
nowacyjnych, takich jak: wynalazki bez patentów, zgłoszenia patentowe, była podobna. Więk
szość jednostek należała do grupy o małej liczbie tych zasobów (tab. 34).

Zaprezentowane w tab. 33 i 34 informacje wskazują na większą aktywność jednostek
badawczo-rozwojowych w transferze rezultatów prowadzonych prac badawczo-wdrożenio
wych i ich komercjalizacji, w porównaniu z uczelniami. W badanym okresie podmioty te
dysponowały większą liczbą ofert zasobów innowacyjnych, a jednocześnie były to oferty, na
które istniało zapotrzebowanie w gospodarce. Świadczy to o lepszym, niż w przypadku jed
nostek uczelni, dopasowaniu podaży technologii do popytu na nią. Był to także efekt częściej
nawiązywanych przez jednostki badawczo-rozwojowe różnych form współpracy z przedsię
biorstwami, które pozwalały na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Podział
jednostek badawczo-rozwojowych na grupy na podstawie liczby posiadanych zasobów inno
wacyjnych i ich wdrożeń do gospodarki wskazuje na to, że w badanym okresie jedynie około
30% podmiotów charakteryzowało się najwyższym stopniem zaangażowania w tworzenie
i transfer technologii dla przedsiębiorstw. Podlegały one przede wszystkim nadzorowi Mini
sterstw Gospodarki i Zdrowia.

6.2.2.5. Uczestnictwo w programach badawczych

Podczas badań starano się ustalić, czy jednostki badawczo-rozwojowe uczestniczyły
w krajowych i międzynarodowych programach badawczych o charakterze naukowym lub
edukacyjnym. Część tych programów wymaga realizowania zadań we współpracy z przedsię
biorstwami, innymi instytucjami należącymi do sektora B+R oraz instytucjami władzy (np.
samorządowymi) lub wsparcia innowacji i transferu technologii. Informacje o rodzajach pro
gramów badawczych i liczbie jednostek badawczo-rozwojowych w nich uczestniczących po
zwalają wyciągnąć wnioski nt. aktywności tych podmiotów we współpracy z innymi uczest
nikami procesów innowacyjnych.

Z analizy odpowiedzi respondentów wynika, że najbardziej popularną formą działalności
badawczej, realizowaną w jednostkach badawczo-rozwojowych, były badania własne finansowa
ne ze środków Komitetu Badań Naukowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
dotyczyły one 40 jednostek (80%). Duże znaczenie w finansowaniu prac badawczych w tych
podmiotach miały także tzw. projekty zamawiane KBN/MNiSW - 72% respondentów (34 jed
nostki) deklarowało ich realizację w swoich macierzystych jednostkach. Na uwagę zasługuje
większy, niż w przypadku uczelni, udział podmiotów, które realizowały projekty celowe (52%
badanych, czyli 26 jednostek), międzynarodowe projekty naukowo-badawcze w ramach V pro
gramu ramowego UE (52%, tzn. 26 jednostek) oraz w ramach VI programu ramowego UE (50%
podmiotów, tj. 25 jednostek). Wśród podmiotów realizujących takie programy badawcze najwię
cej było jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministerstwa Gospodarki, Rol
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia. Jednostki badawczo-rozwojowe rzadziej niż jednostki
uczelni realizowały programy edukacyjne (12-14% badanych obiektów), ale przedstawiciele tych
podmiotów bardzo często deklarowali udział swoich jednostek w pracach naukowych konsor-
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cjów, platform technologicznych oraz na potrzeby innych programów finansowanych ze środków
krajowych lub unijnych, np. w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regio
nalnego (ZPORR).

6.2.2.6. Współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z ośrodkami naukowymi
i instytucjami wsparcia transferu technologii

Badania ankietowe zmierzały także do ustalenia, czy jednostki badawczo-rozwojowe
podejmowały kooperację z innymi jednostkami sektora B+R, instytucjami wsparcia innowacji
i transferu technologii oraz pośredniczącymi w promocji lub sprzedaży efektów badań. Z in
formacji uzyskanych od przedstawicieli tych jednostek wynika, że prawie wszystkie badane
obiekty (96%) nawiązywały współpracę w zakresie badań i wdrożeń z podobnymi jednost
kami lub instytucjami naukowymi. Natomiast współpraca z instytucjami transferu technologii
lub wsparcia innowacji była rzadziej spotykana. Tylko 32% (16 jednostek wśród 50 bada
nych) korzystało z pomocy tych instytucji.

Jeszcze mniej liczna była grupa jednostek badawczo-rozwojowych, które korzystały
z usług komercyjnych firm pośredniczących w sprzedaży lub promocji ich oferty technologicznej.
Należało do niej tylko 12% obiektów, czyli 6 jednostek badawczo-rozwojowych. Uzyskane od
przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych odpowiedzi sugerują, że w latach 2002-2007
były one także pod tym względem bardziej aktywne niż jednostki szkół wyższych. Niestety, brak
kontaktów większości jednostek badawczo-rozwojowych z instytucjami wsparcia innowacji,
transferu technologii i komercjalizacji wyników badań spowodował trudności w znalezieniu
środków na finansowanie prac badawczo-rozwojowych z sektora prywatnego, potencjalnych na
bywców oferty technologicznej, a także problemy z przygotowaniem umów dotyczących partner
stwa technologicznego z przedsiębiorcami, z prowadzeniem negocjacji warunków współpracy itd.

6.2.2.7. Promocja rezultatów badań naukowych w jednostkach naukowo-badawczych

Badania zmierzały także do ustalenia, w jaki sposób jednostki promowały rezultaty
swojej działalności. Większość tych podmiotów zajmowała się promocją i sprzedażą swoich
innowacji - same starały się pozyskać nabywców swoich ofert badawczych, usługowych
i edukacyjnych. Najczęściej wykorzystywały w tym celu strony internetowe, udział w targach
krajowych i zagranicznych, publikowały informacje w wydawnictwach jednostki i w artyku
łach prasowych, prowadziły szkolenia, odczyty, wywiady oraz organizowały imprezy wysta
wiennicze, informacyjne i pokazy. Najrzadziej wskazywano takie sposoby, jak: baza ofert
technologicznych, wymiana kadry oraz audycje. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie
0 sposoby promocji działalności jednostki zawiera tab. 35.

Z informacji uzyskanych od pracowników jednostek badawczo-rozwojowych wynika,
że dostrzegają oni ograniczoną skuteczność swoich działań marketingowych. Mają świado
mość, że chcąc zintensyfikować transfer technologii do gospodarki, instytucje sektora nauki
i badań powinny w większym stopniu korzystać z oferty ośrodków innowacji, transferu i ko
mercjal izacj i techno logii.
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Tabela +~1 Formy promocji działalności jednostek badawczo-rozwojowych w latach r))r-r))" 

Liczba Udział
Formy promocji wyników badań naukowych jednostek jednostek

f¾]
Strona internetowa ,A Z; 
Konferencje ," Z, 
Publikacje (zeszyty naukowe, materiały konferencyjne itp.) ,~ Z) 
Targi krajowe ,, AA 
Artykuły prasowe +Z 78

Szkolenia +~ ") 
Targi zagraniczne +, ;A 
Wywiady +r ;, 
Odczyty r, ,A 
Imprezy rr ,, 
Audycje 11 rr 
Baza ofert technologicznych A O; 
Wymiana kadry " O, 
Inne O, rA 

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

6.2.2.8. Źródła wsparcia działalności innowacyjnej jednostek badawczo-rozwojowych

Przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych zostali poproszeni o wskazanie,
z jakich źródeł wsparcia innowacji korzystały ich instytucje badawcze. Wśród możliwych do
wyboru odpowiedzi w kwestionariuszu znalazły się takie podmioty, jak jednostka nadrzędna
oraz instytucje otoczenia biznesu - inkubator lub park technologiczny, ośrodek wspierania
innowacji, centrum transferu technologii, agencja rozwoju regionalnego, fundacja, fundusz ven
ture capital lub inne instytucje.

Z analizy odpowiedzi można wnioskować, że jednostki badawczo-rozwojowe rzadko
nawiązywały współpracę z instytucjami wsparcia innowacji lub przedsiębiorczości, próbując
w ten sposób uzyskać dodatkowe środki finansowe lub inną formę wsparcia. Najczęściej jed
nostka nadrzędna wspierała ich działania innowacyjne. Takiej odpowiedzi udzieliło 44% ba
danych, tzn. 22 podmioty. Z pomocy ośrodka wsparcia innowacji korzystało 18% badanych
jednostek, czyli 9 obiektów. Natomiast z usług centrum transferu technologii korzystało tylko
8% podmiotów (4 jednostki badawczo-rozwojowe). Pojedyncze jednostki wskazywały jako
instytucje wsparcia fundację oraz agencję rozwoju regionalnego. Inne podmioty (instytucje)
jako źródło wsparcia innowacji wymieniło 6% badanych, tzn. 3 jednostki. Z uzyskanych od
powiedzi wynika, że żaden z ankietowanych podmiotów nie korzystał z pomocy inkubatorów
lub parków technologicznych oraz ze wsparcia finansowego funduszu wysokiego ryzyka.

6.2.2.9. Kontakty jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami

Głównym celem prowadzonych badań było ustalenie, czy jednostki badawczo-rozwo
jowe nawiązują współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami oraz jaki jest jej zakres.
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W związku z tym w kwestionariuszu znalazły się także pytania dotyczące częstotliwości
transferu technologii i wiedzy z jednostek do firm, a także charakteru ich powiązań. Z analizy
odpowiedzi ankietowych wynika, że spośród 50 badanych podmiotów 31 (62% obiektów)
nawiązywało częste kontakty z przedsiębiorstwami. Sporadyczne kontakty podczas transferu
technologii deklarowało 16% badanych (8 jednostek). Natomiast podmiotów, które w latach
2002-2007 nie nawiązały żadnej współpracy technologicznej z przedsiębiorcami, było 22%
(11 badanych obiektów). Powyższe dane, dotyczące częstotliwości kontaktów jednostek ba
dawczo-rozwojowych z firmami, związanych z procesami innowacyjnymi, można porównać
z odpowiedziami uzyskanymi od jednostek uczelni. W odniesieniu do jednostek szkół wyż
szych rezultaty instytucji badawczo-rozwojowych są lepsze. Jednocześnie z wypowiedzi
przedstawicieli tych podmiotów wynika, że deklarowane kontakty z przedsiębiorstwami mia
ły rzeczywiście charakter współpracy technologicznej, choć wspomniano również o działal
ności eksperckiej, doradczej i szkoleniowej. Te ostatnie formy aktywności jednostek badaw
czo-rozwojowych realizowane były wraz z transferem technologii do przedsiębiorstw.

Badane jednostki nawiązywały współpracę technologiczną z krajowymi i zagranicz
nymi firmami. W przeciwieństwie do jednostek uczelni podmioty te częściej kooperowały ze
średnimi i z dużymi przedsiębiorstwami - zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Szczegó
łowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w tab. 36.

Tabela 36. Rodzaje przedsiębiorstw, z którymi jednostki badawczo-rozwojowe nawiązywały partner
stwo technologiczne

Wielkość
Przedsiębiorstwa krajowe Przedsiębiorstwa zagraniczne

przedsiębiorstw liczba jednostek
udział jednostek liczba jednostek udział jednostek

[%] [%]

Małe 15 30 4 8

Średnie 35 70 19 38

Duże 28 56 19 38

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

W przypadku transferu technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do gospodarki
dominowały kontakty ze średnimi i z dużymi firmami. Małe krajowe przedsiębiorstwa ze
względu na mniejszą innowacyjność rzadziej korzystały z oferty technologicznej badanych
podmiotów. Najintensywniej rozwijała się współpraca z polskimi średnimi firmami. Dla ma
łych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania proponowane przez jednostki badawczo-rozwojo
we oraz realizowanie wraz z nimi wspólnych projektów badawczych to często jedyna szansa
na stworzenie innowacji na potrzeby firmy. Duże podmioty gospodarcze często miały własne
zaplecze badawczo-rozwojowe i w związku z tym mniejsze zapotrzebowanie na ofertę jedno
stek badawczo-rozwojowych. W przypadku kontaktów z firmami zagranicznymi działały te
same zasady. Jednocześnie, jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli badanych jednostek,
transfer technologii do podmiotów zagranicznych wiązał się niekiedy ze sprzedażą licencji
lub ze stworzeniem konsorcjum wielu partnerów w celu znalezienia nowego rozwiązania
technologicznego.
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6.2.2.10. Bariery kooperacji technologicznej jednostek badawczo-rozwojowych
z przedsiębiorstwami

Badania ankietowe zmierzały także do ustalenia, czy przedstawiciele jednostek badawczo
-rozwojowych zauważyli występowanie barier w nawiązywaniu współpracy technologicznej
z przedsiębiorstwami oraz jakie były rodzaje utrudnień w organizowaniu i realizacji partnerstwa
z przedsiębiorcami. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że ta grupa podmiotów sektora badawczo
-rozwojowego, mając większe doświadczenie w transferze technologii niż jednostki uczelni, częś
ciej dostrzegała bariery i utrudnienia we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami. Ich
występowanie podczas poszukiwania partnerów do przedsięwzięć innowacyjnych oraz podczas
realizowania różnych form współpracy technologicznej w latach 2002-2007 deklarowało aż 60%
badanych jednostek, tzn. 30 podmiotów. Bariery te występowały zarówno w przypadku koopera
cji z MŚP, jak i z dużymi firmami. Analizując odpowiedzi dotyczące barier współpracy technolo
gicznej (tab. 37), można zauważyć, że najważniejszą prze~zkodą w transferze technologii do MŚP
był brak środków finansowych przedsiębiorców na przedsięwzięcia innowacyjne (52% wskazań).
Istotną barierą dla 42% badanych był także brak strategii rozwojowych tych podmiotów, które
uwzględniałyby wykorzystanie innowacji jako czynnika konkurencyjności firmy w długim okresie.

Tabelą 37. Bariery współpracy technologicznej z MŚP według pracowników jednostek
badawczo-rozwojowych

Liczba Udział
Bariery w nawiązywaniu i realizowaniu współpracy

jednostek jednostek
[%]

Brak funduszy MŚP na prace B+R r; ~r 
Brak strategicznego myślenia przedsiębiorców rO ,r 
Mentalność właścicieli przedsiębiorstw O; +r 
Nieatrakcyjność cenowa jednostki O~ 30
Zbyt wygórowane oczekiwania firmy związane z czasem realizacji innowacji 11 rr 
Trudności w negocjowaniu 8 O; 
Niedostrzeganie jednostki przez MŚP 7 O, 
Brak kompetencji przedsiębiorców ; Or 
Zbyt mało informacji o MŚP i ich potrzebach ; Or 
Niechęć MŚP do nawiązywania współpracy 3 ; 
Inne bariery , 8

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Z rozmów z pracownikami jednostek badawczo-rozwojowych wyłania się obraz małych
i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają potrzeby wprowadzania innowacji, tworzenia długo
falowych wizji rozwoju swoich przedsiębiorstw i którzy myślą o najbliższym okresie działania
firmy i są niechętni zmianom, kooperacji i podejmowaniu ryzyka. Cechują się dążeniem do
osiągania szybkiego zysku, co powoduje, że nie chcą ponosić nakładów na prace badawczo
rozwojowe i nie zgłaszają popytu nowe rozwiązania. Jednocześnie nie mają świadomości
znaczenia innowacji dla konkurencyjności firmy.
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Według przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych wiązało się to z mentalnoś
cią małych i średnich przedsiębiorców, brakiem kompetencji (z niezrozumieniem procesów
badawczych i niezadowoleniem z powodu zbyt długiego oczekiwania na wyniki projektu ba
dawczego) oraz z ich niechęcią do nawiązywania współpracy z różnymi uczestnikami proce
sów innowacyjnych.

Poza przeszkodami wynikającymi z postaw przedsiębiorców część ankietowanych
(30%) uznała, że utrudnienia we współpracy z sektorem przemysłu wynikają także z winy
jednostek badawczo-rozwojowych - ich oferta technologiczna była zbyt droga. Natomiast dla
14% badanych istotnym ograniczeniem stała się zbyt mała wiedza przedsiębiorców nt. jed
nostki, jej oferty i możliwości współpracy. Badani uświadamiali sobie również to, że sami nie
zawsze mieli odpowiednie informacje o przedsiębiorcach z sektora MŚP i ich potrzebach
technologicznych. Takie odpowiedzi potwierdzają konieczność prowadzenia nie tylko inten
sywniejszej promocji działalności jednostek badawczo-rozwojowych, ale szeroko rozumiane
go marketingu nauki. Na uwagę zasługuje również to, że niewielu reprezentantów jednostek
badawczo-rozwojowych (16% ankietowanych) jako barierę postrzegało także trudności w ne
gocjowaniu partnerstwa z przedsiębiorcami. Problemy z prowadzeniem negocjacji, formułowa
niem umowy dotyczącej współpracy satysfakcjonującej obie strony można byłoby zmniejszyć,
gdyby jednostki korzystały w większym stópniu z pomocy profesjonalnych instytucji wsparcia
w tym zakresie, np. z centrów transferu technologii.

Przedstawiciele 50 jednostek badawczo-rozwojowych zostali także poproszeni o wskaza
nie stopnia ważności poszczególnych barier współpracy z przedsiębiorcami, w skali od 1 do 3,
przy czym 1 oznaczało niewielkie znaczenie danej bariery, 2 - duże znaczenie, natomiast 3 - bar
dzo duże. Na rysunku 28 przedstawiono rozkład ocen poszczególnych barier.

Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych przyznawali, że bardzo duże i duże
znaczenie miały bariery finansowe oraz utrudnienia wynikające z postaw przedsiębiorców, ze
stanu ich wiedzy i z kompetencji. Oznacza to według naukowców, że w przedsiębiorstwach
brakuje kadr, które rozumieją potrzebę innowacji, potrafią sformułować oczekiwania techno
logiczne wobec instytucji badawczo-rozwojowej oraz wdrożyć nowe rozwiązania w swojej
firmie. Jako bardzo ważną i ważną przeszkodę wskazywano także nieatrakcyjność cenową
oferty jednostki, co przy braku środków MŚP na innowacje stanowiło istotny czynnik ograni
czający zapotrzebowanie na usługi badawcze jednostek.

W przypadku analizy barier współpracy technologicznej z dużymi przedsiębiorstwami
respondenci mieli odpowiedzieć na pytanie otwarte, co spowodowało podanie wielu różnych
odpowiedzi określających trudności i bariery partnerstwa. Na to pytanie odpowiedziało 13 jed
nostek (26%). Do przeszkód współpracy zaliczono:

- długi i skomplikowany proces decyzyjny w jednostce;
- zmiany na kierowniczych stanowiskach, które wymuszały konieczność powtórnego

wyjaśniania istoty problemu i niekiedy ponowne negocjowanie porozumienia;
- duże obciążenia wobec budżetu i wysokie koszty zatrudnienia pracowników;
- niedobór niezbędnego wyposażenia potrzebnego do realizacji zamówionych prac ba-

dawczo-rozwojowych;
- zbyt mały potencjał badawczy i finansowy instytutu w odniesieniu do możliwości

dużych koncernów·
'- skomplikowany system rozliczania projektów współfinansowanych ze środków MNiSW;
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- niedostrzeganie jednostki przez duże przedsiębiorstwa, zbyt mało informacji o tych
podmiotach i ich potrzebach technologicznych;

- dużą konkurencję firm zachodnich, uzależnienie dużych przedsiębiorstw od dotych
czasowych dostawców;

- niechęć dużych podmiotów gospodarczych do współpracy oraz niedocenianie roli
instytutu jako partnera, niedostrzeganie jednostki na rynku usług badawczo-rozwojowych
przez duże przedsiębiorstwa;

- barierę cenową oferty jednostki badawczo-rozwojowej;
- zbyt wygórowane oczekiwania dużych .firm, dotyczące czasu i zakresu opraco-

wań badawczych;
- zbyt skomplikowane i wygórowane procedury przetargowe w przypadku dużych

podmiotów gospodarczych;
- niechęć dużych przedsiębiorstw do jednostek badawczo-rozwojowych i zakaz pro

wadzenia prac B+R przez partnerów z zewnątrz;
- korzystanie w przypadku dużych przedsiębiorstw najczęściej z zaplecza badawczego

udziałowców zagranicznych.

Inne bariery

Niechęć właścicieli MŚP do współpracy

Zbyt mało informacji o MŚP i ich potrzebach

Brak kompetencji pracowników MŚP

Niedostrzeganie jednostki przez MŚP

Trudności w negocjowaniu partnerstwa
Zbyt wygórowane oczekiwania firmy

związane z czasem realizacji innowacji
, Nieatrakcyjność cenowa jednostki

Mentalność właścicieli przedsiębiorstw

Brak strategicznego myślenia przedsiębiorców

Brak funduszy MŚP na prace B+R

7

o 5 10 15 r) 25 30
Liczba jednostek

Bariera: □ bardzo silna (3) □ silna (2) Q słaba ( 1)

Rys. 28. Ocena ważności barier współpracy technologicznej jednostek badawczo-rozwojowych z ma
łymi i średnimi przedsiębiorstwami . .Każda bariera była oceniana w skali 1-3

Ankietowani podkreślali, że za trudności i bariery odpowiadają zarówno jednostki, jak
i ich partnerzy przemysłowi. Mają one charakter finansowy, organizacyjny i prawny. Wynika
ją także z różnic kulturowych współdziałających podmiotów oraz z odmiennych procedur
organizacyjnych i zarządczych obu partnerów. Respondenci zdawali sobie także sprawę z nie
dostatecznej promocji osiągnięć oraz z oferty badawczej i technologicznej swoich jednostek.
Wywoływało to pojawianie się stereotypowych opinii o niskim potencjale badawczym i in-
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nowacyjnym jednostek. Jednocześnie ich kadra podkreślała występowanie niedostatecznego
potencjału naukowo-badawczego (zwłaszcza w zakresie wyposażenia i sprzętu) dla realizacji
określonych projektów badawczych. To wpływało także na gorszą pozycję konkurencyjną
jednostek w odniesieniu do zagranicznych instytutów badawczych lub centrów badawczych
zagranicznych koncernów.

6.2.2.11. Formy kooperacji jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami

Podczas badań. starano się ustalić, jakie formy przybierała współpraca jednostek ba
dawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami. Z analizy odpowiedzi przedstawicieli tej grupy
podmiotów wynika, że najwięcej jednostek zajmowało się działalnością ekspercką, prowa
dzeniem szkoleń oraz konsultingiem. Wśród nich nyły zarówno jednostki, które nie dokony
wały transferu technologii do gospodarki, jak i te, dla których wymienione formy współpracy
były uzupełnieniem działań związanych z transferem i komercjalizacją ich rezultatów badań.
Ponad 60% ankietowanych jednostek wspólnie z przedsiębiorstwem realizowało finansowane
przez rząd programy badawczo-rozwojowe, a w ponad połowie potwierdzono opracowywanie
nowych rozwiązań technologicznych na rzecz partnera przemysłowego. Szczegółowy rozkład
odpowiedzi dotyczących form kooperacji przedstawiono w tab. 38.

Tabela 38. Formy współpracy jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami

Formy kooperacji technologicznej
Liczba Udział

jednostek jednostek[%]
Ekspertyzy 39 78

Doradztwo 35 70

Szkolenia 32 64

Finansowane przez rząd wspólne programy badawcze 31 62

_Opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych 28 56

_Wspólne badania 27 54

_ Sprzedaż informacji naukowej 23 46

Sprzedaż licencji 22 44

Konsorcja 19 38

Badania kontraktowane 19 38

_Seminaria 19 38

_Opracowywanie nowych rozwiązań organizacyjnych 9 18

_Wymiana publikacji 5 10

Wymiana personelu 3 6

_Wspólna produkcja 2 4

Jnne formy współpracy technologicznej z firmami 13 26

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

W porównaniu z jednostkami szkół wyższych instytuty badawczo-rozwojowe w latach
2002-2007 intensywniej przekazywały technologię i wiedzę do gospodarki. Osiągały także
lepsze rezultaty komercjalizacji wyników badań naukowych (sprzedaż licencji, informacji
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naukowej). Aktywne formy współpracy technologicznej, których rezultatem były nowe roz
wiązania, zostały wsparte szkoleniami, seminariami i sprzedażą informacji naukowej. Szkole
nia, ekspertyzy i konsulting traktowano także jako odrębne formy transferu wiedzy. Nie
zmiernie rzadko w badanej grupie jednostek stosowano takie formy transferu technologii, jak
wymiana personelu oraz wspólna produkcja.

6.2.2.12. Inicjowanie współpracy technologicznej i wybór partnerów przemysłowych

Podczas badań ankietowych ustalono, że kooperacja jednostki badawczo-rozwojowej
z przedsiębiorstwami następowała w jednakowym stopniu z inicjatywy partnera przemysło
wego (34 jednostki, tzn. 68% badanych) i samej jednostki (33 podmioty, czyli 66% ankieto
wanych). W przypadku, gdy jednostka przyłączała się do wcześniej zorganizowanego konsor
cjum badawczego, inicjatorem współpracy stawała się inna jednostka sektora B+R. Taką od
powiedź uzyskano w 19 instytutach (35% badanych). B~rdzo rzadko nawiązywano współpra
cę technologiczną z inicjatywy ośrodka innowacji (2 odpowiedzi, 4% badanych). Tylko jedna
jednostka badawczo-rozwojowa (2% obiektów) wskazała jako inicjatora współpracy inny
podmiot niż wyżej wymienione.

Analiza odpowiedzi ankietowanych pozwoliła ustalić również, w jaki sposób wybiera
no partnerów do współpracy. Najczęściej wykorzystywano wcześniejsze kontakty kadry ba
dawczej jednostek. Takiej odpowiedzi udzieliło 35 podmiotów, tzn. 70% badanych. W przy
padku 31 jednostek (62% obiektów) kooperacja nastąpiła z inicjatywy partnera przemysłowe
go. Pozytywne doświadczenia z wcześniejszej współpracy stały się przyczyną transferu tech
nologii dla 29 jednostek (58% badanych). Natomiast 23 respondentów (46% podmiotów) wy
jaśniło, że nie miało wpływu na dobór partnerów ze względu na przyłączenie się do wcześniej
zorganizowanego konsorcjum. Jedynie 6 jednostek badawczo-rozwojowych (12% podmio
tów) przeprowadziło szczegółową analizę potencjalnych partnerów współpracy.

6.2.2.13. Przegląd przyczyn podejmowania kooperacji technologicznej przez instytuty
badawcze

Jednostki badawczo-rozwojowe, decydując się na nawiązanie współpracy z przedsię
biorcami lub rozważając potrzebę takiej współpracy, kierowały się różnymi motywami. Naj
częściej w ankietach wskazywano możliwość: zdobycia dodatkowych środków finansowych
na prace badawcze (74% odpowiedzi) oraz wdrożenia wyników badań (68% wskazań), ich
wykorzystania w gospodarce (64% odpowiedzi), poprawy opinii nt. jednostki w zakresie prac
badawczo-rozwojowych (64% odpowiedzi), a także możliwość uzyskania korzyści finanso
wych, np. w wyniku sprzedaży patentu lub licencji (52% badanych). Dla 48% jednostek istot
nymi przyczynami transferu technologii do przedsiębiorstw było stworzeme nowego produk
tu. Poza podaniem motywów kooperacji przedstawiciele jednostek przeprowadzili ich ocenę
w skali od 1 do 3 (od najmniej ważnych do najważniejszych). Szczegółowy rozkład odpowie
dzi przedstawiono na rys. 29.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że najczęściej wymieniane motywy współpracy tech
nologicznej instytutów badawczych z przedsiębiorcami były również według respondentów
najważniejszymi i ważnymi przyczynami podjęcia kooperacji. Analiza motywów i ich wag
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pozwala wyciągnąć wniosek, że - podobnie jak w przypadku jednostek uczelni - dla niewiel
kiej grupy badanych istotne w nawiązywaniu współpracy było: podzielenie kosztów prac ba
dawczo-rozwojowych, uzyskanie statusu centrum doskonałości, obniżenie ryzyka innowacji
oraz uzyskanie efektu skali. Jednak w instytutach, w których podkreślano znaczenie tych mo
tywów, uznawano je za bardzo ważne i ważne dla wyniku decyzji dotyczącej partnerstwa
techno Iogicznego.

Inne motywy ~

Zwiększenie jakości kształcenia TI
Uzyskanie efektu skali !Il1Ji]

Obniżenie ryzyka innowacji rnłI
Dostęp do nieznanych zasobów wiedzy t::r=B

Uzyskanie statusu centrum doskonałości IEill]][l[Il
Podzielenie kosztów prac badawczych li 6 I
Poznanie nowych zjawisk i możliwość /Jl 4 i::.N 

ich wykorzystania w gospodarce
Pozyskanie nowego wyposażenia lt 6 t:2:1

Udział w międzynarodowym zespole badawczym ""t""'f'"'"S'""'/:"*•• ---'.

Nowe możliwości wykorzystania rezultatów badań

Pozyskanie nowej wiedzy, umiejętności ~.,,1oa-'.i--~

Wykorzystanie wolnych zasobów ""'t"""<=5:=<.....J ___,--=
l

Przyznanie patentu

Stworzenie nowego produktu

Korzyści finansowe

Zwiększenie renomy jednostki w zakresie prac B+R
Możliwość praktycznego wykorzystania

wyników badań -
Możliwość wdrożenia wyników badań _

Dodatkowe środki finansowe

g I· r.~
I s l1l

13 ::N 
I
Or I

I I s I

Om 

6 I
I

13 :\fl 
7 I

~ I
I
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I

21 

IO O~ r) r~ +) +~ 40O 5
Liczba jednostek

Przyczyna: □ bardzo ważna (3) O ważna (2) EJ mało ważna (1)

Rys. 29. Przyczyny powiązań kooperacyjnych jednostek badawczo-rozwojowych i stopień ich ważności
według naukowców. Każda przyczyna była oceniana w skali 1-3

6.2.2.14. Oczekiwania przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych
dotyczące rezultatów współpracy z przedsiębiorstwami

W badaniach ankietowych uczestniczyło 50 podmiotów- instytutów realizujących part
nerstwo technologiczne z przedsiębiorcami, niedokonujących transferu technologii oraz te jed
nostki, które zastanawiały się nad nawiązaniem takiej kooperacji. Odpowiedzi na pytanie
0 oczekiwane rezultaty takiej współpracy i ocenę ich ważności podano w tab. 39.

Zamieszczone w tab. 39 informacje wskazują na pewne podobieństwo rezultatów ko
operacji technologicznej oczekiwanych przez pracowników instytutów i jednostek naukowych.
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Reprezentanci jednostek badawczo-rozwojowych wskazywali najczęściej konieczność ukie
runkowania działalności swych placówek na potrzeby gospodarki (w drugiej grupie badanych
ten rezultat znajdował się na drugim miejscu). Ponad 60% badanych naukowców z jednostek
badawczo-rozwojowych deklarowało jako oczekiwany rezultat współpracy także zdobycie
dodatkowych środków na prace badawcze dzięki nowym zleceniom z sektora przemysłu oraz
dzięki umocnieniu pozycji naukowej placówki. Znacznie większa część badanych pracowni
ków instytutów, niż jednostek naukowych, oczekiwała takich rezultatów współpracy, jak
zwiększenie liczby patentów oraz zmniejszenie dystansu między swoją jednostką badawczo
rozwojową a wiodącymi ośrodkami w danej dziedzinie.

Tabela 39. Opinie przedstawicieli instytutów badawczych na temat oczekiwanych efektów
partnerstwa

Liczba Udział
Oczekiwane rezultaty kooperacji technologicznej jednostek jednostek

[%]
Ukierunkowanie działalności jednostki na gospodarkę +; 72

Uzyskanie dodatkowych zleceń na prace badawczo-rozwojowe +r ;; 
Umocnienie pozycji naukowej jednostki +O ;r 
Zwiększenie liczby patentów r, ,A 
Zmniejszenie dystansu między jednostką a wiodącymi instytucjami

r) ,) badawczymi w danej dziedzinie
Wzrost efektywności placówki badawczej mierzonej wskaźnikiem Or r, cytowań
Zwiększenie kreatywności pracowników badawczych 7 O, 
Nabycie nowych umiejętności 7 O, 
Uzyskanie możliwości podjęcia dodatkowych prac przez pracowni-

r , ków jednostki
Zwiększenie kreatywności kadry menedżerskiej placówki O r 
Przygotowanie ofert atrakcyjnych prac dla absolwentów (doktorantów) O r 

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Ankieta pozwoliła także na poznanie opinii pracowników instytutów na temat waż
ności poszczególnych rezultatów w skali od I do 3, przy czym 3 oznaczało najwyższy sto
pień ważności danego efektu współpracy (rys. 30).

Z analizy ważności oczekiwanych efektów współpracy z przedsiębiorstwami wyni
ka, że najczęściej wskazywane rezultaty były traktowane jako bardzo ważne i ważne przez
większość respondentów. Świadczy to o oczekiwaniach pozwalających zaspokoić realne
potrzeby jednostek, takich jak: zbliżenie oferty technologicznej do zapotrzebowania gospo
darki, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność, zwiększenie potencja
łu naukowego i zasobów placówki oraz umocnienie jej pozycji w środowisku, co ma umoż
liwić zmniejszenie dystansu między jednostką a innymi instytucjami badawczymi w kraju
i za granicą.

rOr 
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mierzonej wskaźnikiem cytowań "'"'. ----.....-.........'-+'-"

Zmniejszenie dystansu między jednostką ~=~..--~-~..,.,..,..,
a wiodącymi instytucjami badawczymi LllifilfuL_~__llij

Zwiększenie liczby patentów ,................,......... .................._..--__.....,
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Rezultat: □ bardzo ważny (3) O ważny (2) Cl mało ważny (1)

Rys. 30. Oczekiwane rezultaty współpracy technologicznej i stopień ich ważności według pracowni
ków jednostek badawczo-rozwojowych. Każdy rezultat był oceniany w skali 1-3

6.2.2.15. Rodzaje wkładu instytutów badawczych w kooperację technologiczną

Przedstawiciele badanych jednostek zostali poproszeni o wskazanie, jakiego typu za
soby udostępnili lub byliby gotowi udostępnić jako partnerzy w ramach przedsięwzięć inno
wacyjnych z przedsiębiorstwami. Najczęściej wskazywano czas pracy pracowników jednostki
(75% badanych, tzn. 36 odpowiedzi) oraz aparaturę i/ lub pomieszczenia instytutu (64% ba
danych, czyli 32 odpowiedzi). W przypadku 52% badanych (26 jednostek) akceptowano jako
Wkład doradztwo w zakresie unowocześnienia produktu. Za ważną formę wkładu uznano
również: wiedzę na temat źródeł finansowania przedsięwzięcia innowacyjnego, np. z fundu
szy publicznych (44% respondentów), dostarczenie nowych technologii (40% ankietowanych),
Wkład finansowy instytutu w prowadzenie prac B+R. Wkład organizatorski, potrzebny do
uruchomienia tego typu przedsięwzięć, był akceptowany przez 26% badanych, a zaoferowa
nie doradztwa przy zakupie kencji lub know-how jako formę wkładu wskazało 18% repre
zentantów instytutów badawczo-rozwojowych. Jedynie 8% respondentów wskazało możli
Wość udostępnienia posiadanych wzorów przemysłowych jako wkładu we współpracę tech
nologiczną.

Z uzyskanych odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, że ośrodki badawczo-rozwojo
we były gotowe udostępnić takie same formy wkładu we współpracę jak jednostki uczelni.
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Jednak udziały podmiotów deklarujących określony typ wkładu były większe w przypadku
instytutów badawczych. W ramach współpracy technologicznej były one gotowe wykorzystać
zasoby ludzkie i rzeczowe jednostek zarówno podczas wykonywania prac badawczych, jak
i doradztwa. Na uwagę zasługuje to, że tylko 40% badanych chciałoby udostępnić własne
nowe technologie (patenty, licencje, know-how). Jest to lepszy wynik w porównaniu zjed
nostkami uczelni, jednak raczej nie najlepszy w stosunku do oczekiwań gospodarki.

6.2.2.16. Miary oceny korzyści ze współpracy jednostki badawczo-rozwojowej
z przedsiębiorstwami

Prowadzone badania pozwoliły ustalić, jakie miary korzyści rozważali przedstawiciele
jednostek badawczo-rozwojowych, decydując o partnerstwie technologicznym. Miały one
posłużyć do oceny kooperacji z przedsiębiorstwami. Respondenci ocenili także stopień waż
ności każdej korzyści w skali od 1 do 3, gdzie 3 oznaczało bardzo ważną korzyść.

Wzrost atrakcyjności prowadzonych
przez jednostkę kierunków badań

Unowocześnienie technologii 1

Utworzenie nowego kierunku badań 1' 2

Dodatkowe dochody dla kadry

Atrakcyjne miejsce pracy dla absolwentów
(doktorantów)

Zwiększenie liczby publikacji
f"=~---..;,---L.;.J

Atrakcyjne miejsce pracy....,.,...,.,.....__.__....,
dla pracowników naukowo-badawczych P-"'=+"--,--+"

Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów
i rozwój potencjału badawczego P-'-~-.._,;..*-..,..i,.;~

Kontakty i współpraca z zagranicą

Zwiększenie liczby patentów ([[!J!2J±i[==~[=j
Zwiększenie wykorzystania aparatury badawczejFsN$7r'-1~7

Umocnienie pozycji jednostki t1sts111tl:117"~\-LT .J....::'.7'....:-_-..J~ 
w środowisku badawczym -

Tworzenie powiązań nauki z gospodarką ~==m===m1~]illI1bTIIuI=1~]
Zwiększenie liczby projektów
z zakresu wiedzy stosowanej

Zwiększenie budżetu jednostki 3

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Liczba jednostek

Korzyść: □ bardzo ważna (3) O ważna (2) 81 mało ważna (1)

Rys. 31. Miary oceny korzyści i ich wagi według reprezentantów jednostek badawczo-rozwojowych.
Każda korzyść była oceniana w skali 1-3
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Odpowiedzi na pytanie o przyjęte miary korzyści otrzymano zarówno od przedstawicieli
instytutów zajmujących się intensywnym transferem technologii do gospodarki, jak i od przed
stawicieli tych podmiotów, które dopiero rozważały możliwość nawiązania współpracy techno
logicznej. Spośród proponowanych w ankiecie korzyści najczęściej wskazywano: zwiększenie
budżetu jednostki (78% wskazań), zwiększenie liczby projektów z zakresu wiedzy stosowanej
(66%), tworzenie powiązań nauki z gospodarką (66%), umocnienie pozycji jednostki (62%),
zwiększenie wykorzystania aparatury badawczej (52%) oraz zwiększenie liczby patentów
(50%). Taka hierarchia odpowiedzi wskazuje na to, że pracownicy instytutów badawczych mają
inne priorytety niż reprezentanci szkół wyższych i że mają większą świadomość roli swych
jednostek w gospodarce.

Wszystkie wymienione korzyści traktowano jako bardzo ważne i ważne podczas po
dejmowania decyzji o kooperacji z przedsiębiorstwami. Szczegółowy rozkład odpowiedzi
wraz z ich wagami przedstawiono na rys. 31.

Na podkreślenie zasługuje to, że respondenci z jednostek badawczo-rozwojowych,
w porównaniu z przedstawicielami uczelni, przykładali większą wagę do takich miar oceny
korzyści, jak: kontakty i współpraca zagraniczna oraz unowocześnienie wyposażenia labora
toryjnego i rozwój potencjału badawczego. Oznacza to, że pracownicy instytutów badaw
czych zdają sobie sprawę z wyzwań współczesnej nauki i z konieczności prowadzenia badań
w międzynarodowych zespołach, a jednocześnie dostrzegają potrzebę poprawy jakości poten
cjału rzeczowego instytutów.

6.2.2.17. Korzyści dla instytutów z kooperacji z przedsiębiorstwami

Analiza odpowiedzi ankietowych przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych,
które nawiązywały różne formy współpracy z firmami, wykazała, że podmioty te zrealizowa
ły korzyści motywujące je do takiej kooperacji. Pracownicy instytutów pozytywnie oceniali
współpracę technologiczną. Korzyści czerpane przez jednostki badawczo-rozwojowe przed
stawiono w tab. 40.

Doświadczenia zdobyte przez jednostki badawczo-rozwojowe podczas realizacji współ
pracy technologicznej z przedsiębiorstwami wskazują, że zapewnia im ona korzyści o charakte
rze operacyjnym i strategicznym. Współpraca umożliwia im zdobycie nowych źródeł finanso
wania prac badawczo-rozwojowych, zwiększając budżet instytutu, a także prowadzenie badań,
których wyniki mogą być wykorzystane w gospodarce. Przyczynia się też do zwiększenia popy
tu na usługi badawczo-rozwojowe jednostek i wprowadzenia nowych produktów na rynek. Te
czynniki sprzyjały umocnieniu pozycji jednostki w środowisku badawczym i wśród potencjal
nych klientów. Współpraca zapewniła instytutom zwiększenie udziału w rynku usług badaw
czych, eksperckich, doradczych oraz dywersyfikację działalności dzięki podejmowaniu nowych
kienmków badań i zdobyciu patentu na innowacyjny produkt.

W wyniku współpracy jednostki uzyskały także korzyści w postaci zdolności innowa
cyjnych - nabyły nowe umiejętności techniczne i doświadczenia (w wyniku uczenia się w ra
mach partnerstwa) oraz uzyskały dostęp do nowych technologii. Podjęcie współdziałania
umożliwiło im maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i wyposażenia.
Przedstawione rezultaty współpracy wskazują, że instytuty badawczo-rozwojowe osiągnęły
znacznie większe korzyści niż jednostki naukowe.
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Tabela 40. Korzyści ze współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami według reprezentan
tów instytutów

Udział

Korzyści dla instytutów
Liczba jedno-

jednostek stek
[%]

Zdobycie dodatkowych środków finansowych na prace B+R z funduszy +; 72
prywatnych
Możliwość wdrożenia wyników badań do gospodarki +, ;A 

Zwiększenie liczby zleceń na prace badawcze +, ;A 
Efektywne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego jednostki (kadry rZ ~A 
i wyposażenia)
Wprowadzenie nowego produktu (rozwiązania) na rynek r; ~r 

Prowadzenie badań o istotnym znaczeniu dla nauki rr ,, 

Przychody ze sprzedaży patentu, licencji rO ,r 

Patent . O" +, 

Dostęp do nowych umiejętności i wiedzy O" +, 

Obniżenie kosztów prowadzonych prac badawczych Or r, 

Zmniejszenie i rozłożenie ryzyka ~ 10

Dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń + ; 

Staże i praktyki + ; 

Wymiana kadry r , 

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

6.2.2.18. Modele udziału w korzyściach ze współpracy instytutów z przedsiębiorstwami

Reprezentanci jednostek badawczo-rozwojowych zostali poproszeni o wskazanie pre
ferowanego modelu udziału w korzyściach z partnerstwa z przedsiębiorstwami. Mogli wybie
rać spośród takich sposobów, jak: zapłata za usługę, pokrycie kosztów wraz z motywacją, czę
ściowe pokrycie kosztów wraz z udziałem w zyskach, wspólne przedsięwzięcie (np. w postaci
spółki spin-off z partnerem przemysłowym). Dodatkowo mieli określić stopień akceptacji dane
go modelu udziału w korzyściach za pomocą oceny od 1 do 3, przy czym ocena 3 oznaczała
model najbardziej preferowany. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że najczęściej opowiadano
się za modelem „zapłata za usługę" (37 jednostek, 74% badanych). Ta forma była także naj
bardziej preferowana, na co wskazuje aż 36 odpowiedzi (72%) z oceną 3.

Na drugim miejscu znalazło się rozwiązanie w postaci częściowego pokrycia kosztów
wraz z udziałem w zyskach. Tę formę wskazało 23 respondentów, tzn. 46% badanych. W tym
wypadku ocena modelu nie była tak jednoznaczna. Za najbardziej preferowany (ocena 3) mo
del uznało ją 22% ankietowanych, a za preferowany - 20%. Tylko 4% respondentów uznało
ten model za mało preferowany (ocena 1 ).

Na uwagę zasługuje to, że aż 17 jednostek, czyli 34% badanych, zaakceptowało jako
formę udziału w korzyściach wspólne przedsięwzięcie z partnerem przemysłowym. Rozkład
ocen odpowiedzi w tym wypadku wskazał, że ta forma była przez większość respondentów
raczej preferowana (10 odpowiedzi z oceną 2) i mało preferowana (6 odpowiedzi z oceną 1).
Tylko jeden podmiot uznał wspólne przedsięwzięcie za bardzo preferowaną formę udziału
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w korzyściach. Należy pamiętać, ze respondenci wyrażali opinie nie tylko w imieniu swojej
placówki naukowo-badawczej, ale także w imieniu własnym. Nie należy się dziwić takiemu
podejściu pracowników instytutów badawczych. Prowadzenie działalności gospodarczej wraz
z partnerem przemysłowym, w której instytut (lub naukowiec) miałby prawdopodobnie udział
mniejszościowy, wymagałoby akceptacji konieczności zaangażowania często wysokich na
kładów (w różnej formie, np. finansowej lub posiadanego patentu), ale i poniesienia ryzyka
niepowodzenia oraz niebezpieczeństwa związanego z utratą pracy. Obawy przez ryzykiem
i niepewnością badań oraz ich rezultatów przyczyniły się również do tego, że najpopularniej
szym modelem udziału w korzyściach ze współpracy okazała się zapłata za usługę.

6.2.2.19. Ocena zagrożeń kooperacji technologicznej instytutów

Podczas nawiązywania różnych form współpracy technologicznej z przedsiębior
stwami pewna część jednostek badawczo-rozwojowych dostrzegła, że wywołują one pew
ne zagrożenia i niebezpieczeństwa dla obu stron porozumienia. Wskazywano różne moż
liwe zagrożenia, które zaprezentowano w tab. 41. Jednocześnie należy zauważyć, że we
dług 32% badanych kooperacja technologiczna nie spowodowała żadnych zagrożeń lub
niebezpieczeństw.

Tabela 41. Zagrożenia partnerstwa technologicznego dla jednostek badawczo-rozwojowych

Liczba Udział
Zagrożenia jednostek jednostek

[%]

_Niewłaściwy podział korzyści 8 16

Przejęcie przez partnera prawa do własności intelektualnej 7 14

Preferowanie interesów jednego z partnerów 7 14

Ograniczenie suwerenności jednostki 5 10

Poddawanie się ocenie partnera , 5 10

Asymetria partnerów i dominacja silniejszego 5 10 

Niepowodzenie projektu innowacyjnego i poniesienie kosztów 4 8
_Utrata części kadry 3 6

_Utrata wiedzy i umiejętności 2 4

_Inne niebezpieczeństwa 3 6

J3rak zagrożeń 16 32

Udziały wyrażone w procentach nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.

Taki rozkład odpowiedzi wskazuje, że w przypadku niektórych podmiotów niebezpie
czeństwo współpracy wynikało z nieodpowiedniego doboru partnera przemysłowego oraz
z niewłaściwie przygotowanej umowy. Mogło to być skutkiem braku profesjonalizmu w or
ganizowaniu tego typu kooperacji. Prawdopodobnie podczas negocjowania warunków współ
pracy i sformułowania odpowiedniej umowy jednostki nie korzystały ze wsparcia instytucji
Pośredniczących w transferze technologii i innowacji.
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6.2.2.20. Diagnoza problemów we współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorstwami

Prowadzone badania zmierzały do ustalenia, jakie problemy we współpracy z przed
siębiorstwami miały jednostki badawczo-rozwojowe. W ankiecie, poza wskazaniem określo
nego typu problemu, należało także określić stopień wagi danego problemu (oceny w skali od
1 do 3, gdzie 3 oznaczało bardzo ważny problem, a 1 - mało ważny).

Rozkład odpowiedzi na pytanie o zaistniałe problemy podczas kooperacji wraz z oce
ną ich ważności przedstawiono na rys. 32.

Inne problemy ,-...;::........,=;,,;w,

Przywództwo, koordynacja współpracy

Skostniała struktura organizacyjna jednostki

Zbyt ambitne cele

Różne okresy działania partnerów

Know-how partnerów

Kierowanie partnerstwem FJ---=---=;.,J
Problemy z komunikacją ,._.._----'---...J..;J

Różne sposoby myślenia f'=""-----';..,............._.=

Prawa własności intelektualnej

Trudności w sfinansowaniu własnego wkładu

Transfer wiedzy i zdolności do uczenia się
poszczególnych partnerów

Ochrona rezultatów badań

Trudności w negocjowaniu warunków partnerstwa ~=----.----'-"-----,----11..C.J 

' Nierealistyczne oczekiwania partnerów
dotyczące możliwości badań

Zależność od partnera finansującego badania +====::::+::::::==t===:::r:=:::::::::::t:___J

7

o 5 10 15 r) 25
Liczba jednostek

Problem: □ bardzo ważny (3) O ważny (2) 0 mało ważny (1)

Rys. 32. Problemy we współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorstwami oraz ocena stopnia ich
ważności. Każdy problem był oceniany w skali 1-3

Za najczęściej wskazywany prob!em należy uznać uzależnienie się jednostki badaw
czo-rozwojowej od partnera finansującego badania. Taką odpowiedź podało 21 responden
tów, co stanowiło 42% wskazań. Najczęściej problem ten uznawano za ważne i bardzo ważne
utrudnienie współpracy z przedsiębiorstwem. Na drugim miejscu znalazły się nierealistyczne
oczekiwania przedsiębiorców dotyczące możliwości badań. To było problemem dla 18 pod
miotów (36%).

Uzyskane odpowiedzi sugerują, że istotnymi problemami (oceny 2 i 3) dla jednostek
badawczo-rozwojowych, nawiązujących współpracę w zakresie badań i rozwoju, były czyn
niki finansowe, prawne i związane z odmiennością kulturową partnerów. Problemy finansowe
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powodowały asymetrię partnerów i gorszą sytuację jednostki niż przedsiębiorstwa, utrudniały
zgromadzenie wkładu własnego na potrzeby projektu oraz powodowały uzależnienie od sil
niejszego partnera. Różnice kulturowe wpływały z kolei na trudności w komunikacji stron,
uczeniu się, a także odmienne podejście do rezultatów badań i czasu ich realizacji. Natomiast
problemy prawne pojawiały się już na początku organizowania współpracy - podczas nego
cjowania porozumienia i miały swoje następstwa. Były to trudności związane z ochroną re
zultatów badań, z podziałem praw własności intelektualnej oraz z kierowaniem partnerstwem.
Naukowcy zdawali sobie sprawę z tego, że nie mieli właściwych kompetencji, w związku
z czym pojawiły się problemy w trakcie ich współpracy technologicznej z przedsiębiorcami.

Z wywiadów bezpośrednich z przedstawicielami instytutów wynika, że dostrzegali oni
pewne możliwości rozwiązania problemów i usunięcia barier współpracy ich jednostek z przed
siębiorcami. Wskazywali takie rozwiązania, jak:

- poświęcenie podczas negocjowania umów większej uwagi stron kwestiom własności
intelektualnej;

- stworzenie łatwiejszych i przyjaźniejszych procedur umożliwiających udział jedno
stek w badaniach naukowo-przemysłowych, zwłaszcza elastycznego dysponowania środkami
finansowymi i swobodnego prowadzenia zakupów;

- większe zaangażowanie kadry w funkcjonowanie partnerstwa;
- usprawnienie metod budżetowego dofinansowania podejmowanych z przedsiębior-

cami projektów;
- większe dofinansowanie ze środków publicznych udziału jednostki w projektach

europejskich;
- przeznaczenie większych środków na finansowanie nauki w jednostkach badawczo-

-rozwojowych;
- uproszczenie procedur prawno-organizacyjnych podczas tworzenia więzi sektora

B+R z przedsiębiorstwami;
- przyspieszenie procedur patentowych;
- zmiana mentalności i postaw przedsiębiorców dotyczących współpracy z innymi

podmiotami, a także roli innowacji w rozwoju firmy i jej konkurencyjności;
- negocjowanie porozumień technologicznych z udziałem prawnika;
- zawieranie umów z ustaleniem szczegółowego zakresu prac i terminów wykonania zadań;
- ustalenie kosztów finansowania oraz podziału zysku (korzyści).
Analizując proponowane rozwiązania, można stwierdzić, że przedstawiciele jednostek

badawczo-rozwojowych dostrzegali finansowe, instytucjonalne i organizacyjne możliwości
rozwiązania problemów wpływających na powodzenie partnerstwa technologicznego. Zwró
cili również uwagę na brak profesjonalnego zarządzania współpracą w zakresie działalności
badawczej i innowacyjnej. Najczęściej partnerzy porozumienia decydowali się na nawiązanie
Współpracy bez szczegółowego określenia wszystkich jej elementów w umowie porozumie
nia. Funkcjonowanie, zarządzanie i kontrola partnerstwa także nie odbywały się zgodnie
z regułami postępowania w takiej współpracy. Trudności negocjacyjne, przy ograniczonych
Umiejętnościach kierowania porozumieniem, a także różnice kulturowe i w mentalności part
nerów powodowały występowanie wskazywanych przez naukowców niebezpieczeństw, za
grożeń i problemów. Wywoływały one zarówno uzależnienie się jednostki od silniejszego
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partnera przemysłowego (finansującego badania), jak i trudności w ochronie własności inte
lektualnej. Zmniejszenie tych problemów lub ich całkowita eliminacja mogłyby nastąpić,
gdyby jednostki badawczo-rozwojowe w większym stopniu korzystały z usług instytucji
wspierających transfer technologii oraz zajmujących się negocjowaniem porozumień i sprze
dażą rezultatów badań naukowców.

6.2.2.21. Analiza stopnia zadowolenia z korzyści ze współpracy technologicznej
instytutów oraz jej trwałości

Badania ankietowe prowadzone w jednostkach badawczo-rozwojowych zmierzały także
do ustalenia, czy realizowana przez nie współpraca technologiczna (z różnymi podmiotami) przy
niosła zamierzone korzyści oraz jaki był stopień zadowolenia z tych korzyści. Na to pytanie od
powiedziało 39 podmiotów (78% badanych). Aż 25 jednostek (64,1 %) oceniło korzyści jako za
dowalające. W przypadku 13 instytutów (33,2%) współpraca z przedsiębiorstwami przyniosła
stosunkowo zadowalające rezultaty, natomiast tylko jeden podmiot (2,56%) korzyści z kooperacji
uznał za niezadowalające. Na pytanie o przyczyny niezadowolenia z korzyści transferu technolo
gii do przedsiębiorstw odpowiedziało jedynie 5 przedstawicieli jednostek, przy czym wśród nich
byli naukowcy, którzy uzyskali stosunkowo satysfakcjonujące korzyści (mniejsze od zamierzo
nych) oraz -przedstawiciel jednego instytutu oceniający współpracę jako niezadowalającą (nie
zapewniła ona planowanych korzyści). Najczęstszym powodem czerpania mniejszych korzyści
z transferu technologii były problemy finansowe kooperacji. Rozproszone odpowiedzi ujawniły
także inne przyczyny korzyści mniejszych od oczekiwanych; były to:

- problemy z przepływem informacji pomiędzy partnerami;
- zbyt mało informacji o potrzebach przedsiębiorstwa;
- niewielkie korzyści finansowe dla instytutu;
- przychody nie zawsze równoważące poniesione nakłady;
- niedostateczny popyt na nowy produkt;
- niewłaściwy podział korzyści finansowych, np. ze sprzedaży licencji na nowe

rozwiązanie;
- niezdecydowanie partnera opóźniające realizację współpracy;
- niesystematyczne i opóźnione finansowanie wkładu własnego przez kooperanta.
Jednocześnie podczas wywiadów przedstawiciele instytutów badawczych, oceniają

cych współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami jako satysfakcjonującą, wskazywali na
czynniki, które umożliwiły taki właśnie rezultat. Były to:

- duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami;
- wysokie kwalifikacje kadry naukowej instytutu;
- dostępność środków pomocowych przeznaczanych dla przedsiębiorców realizują-

cych projekty transferu technologii z sektora B+R;
- stabilna sytuacja finansowa instytutu;
- oferta instytutu atrakcyjna dla przedsiębiorców.
Reprezentanci jednostek badawczo-rozwojowych zostali poproszeni o odpowiedź na

pytanie o stabilność porozumień technologicznych. Na to pytanie odpowiedziało 34 bada
nych, czyli 68%. Te jednostki, które miały znaczne doświadczenie w transferze technologii do
gospodarki i które osiągały zadowalające i stosunkowo satysfakcjonujące rezultaty ze współ
pracy z przedsiębiorstwami, uznawały ją za stabilną. Z wypowiedzi trzech podmiotów na te-
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mat przyczyn niestabilności porozumień technologicznych wynika, że najważniejsze były:
problemy finansowe partnerów przemysłowych, nierealistyczne oczekiwania obu stron ko
operacji dotyczące czasu i rezultatów badań, zmieniająca się sytuacja rynkowa (przedsiębior
stwa w okresie pogorszenia koniunktury skupiały się na bieżącej działalności i rezygnowały
ze współpracy technologicznej z jednostkami badawczo-rozwojowymi) oraz zmiany kadrowe
w firmach.

Badania ankietowe pozwoliły także ustalić, jaki był przeciętny czas trwania różnych form
współpracy technologicznej instytutów badawczych z przedsiębiorstwami oraz z innymi podmio
tami (z jednostkami naukowymi lub prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe i z instytucjami
wsparcia innowacji). Na to pytanie odpowiedziało 36 respondentów. Z analizy odpowiedzi wyni
ka, że kooperacja instytutów z firmami trwała najczęściej 3 lata. Równie długo trwały porozu
mienia jednostek z innymi partnerami. Szczegółowy rozkład odpowiedzi podano w tab. 42. Pra
wie 70% jednostek deklarujących kooperację z przedsiębiorstwami nawiązywało współpracę na
2-3 lata. Porozumienia technologiczne z innymi podmiotami, np. z innymi instytutami, uczelnia
mi lub ośrodkami wspierania transferu technologii, w przypadku ponad 72% jednostek badawczo
-rozwojowych trwały 2,5-3,5 roku. Sojusze technologiczne z przedsiębiorstwami nie trwały dłu
żej niż 3,5 roku. Porozumienia z innymi partnerami zawierano nawet na dłuższy okres.

Tabela 42. Przeciętna długość trwania współpracy technologicznej jednostek badawczo-roz
wojowych

Kooperacja Kooperacja
Przeciętna długość z przedsiębiorstwami z innymi podmiotami
trwania współpracy udział

liczba
udział

[lata] liczba jednostek jednostek
jednostek [%] jednostek [%]

0,5 1 2,78 1 2,78

1,0 3 8,33
('

- --
1,5 4 11,10 - -

2,0 8 22,22 4 11,10-
2,5 7 19,44 8 22,22-
3,0 10 27,80 11 30,56

3,5 3 8,33 7 19,44-
4,0 - - 2 5,56-
4,5 - - 2 5,56

~10,0 - - 1 2,78

Razem 36 100,00 36 100,00~

6.2.2.22. Sposoby zakończenia kooperacji technologicznej instytutów

Przeprowadzone w instytutach badania zmierzały do ustalenia, w jaki sposób kończo
no często kilkuletnią współpracę w zakresie transferu technologii. Analiza odpowiedzi uzy
skanych od 39 podmiotów wykazała, że porozumienia technologiczne kończyły się najczęś
ciej w sposób naturalny. Niekiedy po zrealizowaniu celu współpracy i po jej oficjalnym za
kończeniu podejmowano ponownie kooperację z tym samym partnerem. Na to wskazują od-
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powiedzi przedstawicieli 36 jednostek badawczo-rozwojowych, mających duże doświadcze
nie w tego rodzaju współpracy, deklarujących osiągnięcie satysfakcjonujących i stosunkowo
zadowalających korzyści z partnerstwa. Niektóre odpowiedzi świadczą o tym, że mogły ist
nieć także inne sposoby zakończenia współdziałania. Udzielili ich zarówno przedstawiciele
instytutów uznających współpracę za udaną, jak i ci, którzy nie byli zadowoleni z kooperacji
technologicznej. Dla jednego instytutu współpraca zakończyła się gwałtownie - w postaci
nieprzyjaznego zakończenia porozumienia po okresie zawartej umowy. W przypadku dwóch
podmiotów współpraca została zerwana przedwcześnie, natomiast przedstawiciel jednego
instytutu wyjaśnił, że sojusz teclmologiczny zakończył się przejęciem projektu przez silniej
szego partnera. Pomimo tych negatywnych doświadczeń należy sądzić, że przykład naukowców
zadowolonych ze współpracy technologicznej i podejmujących ją ponownie może skłaniać ka
drę pozostałych jednostek badawczo-rozwojowych do jej nawiązywania z różnymi uczestnika
mi procesów innowacyjnych i tworzenia silnych powiązań między nauką i gospodarką.

6.2.2.23. Czynniki powodzenia transferu technologii z jednostek badawczych
do przedsiębiorstw

W snkiecie zapytano o najważniejsze czynniki sukcesu, które zadecydowały o tym, że
zawarte porozumienia technologiczne pozwoliły osiągnąć zamierzone korzyści. Na podstawie
opinii respondentów można było ustalić niezbędne zasoby, umiejętności i kompetencje za
pewniające realizację zamierzonych celów. Jednocześnie każda odpowiedź wymagała okreś
lenia stopnia ważności danego czynnika w skali od 1 do 3, tzn. od najmniej ważnego czynni
ka powodzenia do najbardziej ważnego. Rozkład odpowiedzi na pytanie o kluczowe czynniki
sukcesu i stopień ich ważności zaprezentowano na rys. 33.

Doświadczenia przedstawicieli tych jednostek badawczo-rozwojowych, które często
dokonywały transferu technologii, pozwoliły precyzyjnie określić, jakie czynniki sprzyjały
osiąganiu sukcesu. Wiązały się one z zasobami rzeczov.:ymi i kompetencjami pracowników
jednostek, opinią przedsiębiorców nt. instytutu, a także z umiejętnościami i zdolnościami
kadry do współdziałania. Duże znaczenie miały także czynniki związane z organizacją i za
rządzaniem partnerstwem technologicznym. Spośród nich najczęściej wskazywano i naj
większe znaczenie nadawano takim czynnikom, jak: posiadany potencjał naukowo-badaw
czy (wraz z prawami do własności intelektualnej) i - co za tym idzie - pozycja instytutu
w środowisku naukowym (renoma), odpowiednio zorganizowana współpraca - właściwie
dobrani partnerzy (często po raz kolejny współpracujący z jednostką), jasno określone cele
i świadomość korzyści wynikających ze współdziałania, sprawiedliwy podział obowiązków
i odpowiedzialności, a także odpowiednia komunikacja i umiejętność elastycznego reago
wania na zmiany w otoczeniu rynkowym. Analizując kluczowe czynniki powodzenia part
nerstwa technologicznego instytutów z przedsiębiorstwami, można zauważyć, że mają one
nieco inną kolejność niż czynniki wymieniane przez reprezentantów jednostek naukowych.
Wskazuje to na posiadanie przez respondentów z jednostek badawczo-rozwojowych więk
szego doświadczenia w transferze technologii do przedsiębiorstw oraz na świadomość zna
czenia wielkości i jakości potencjału naukowo-badawczego, a także pozycji instytutu
w środowisku naukowym.
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Rys. 33. Czynniki powodzenia współpracy instytutów z przedsiębiorstwami oraz ich ważność. Każdy
czynnik był oceniany w skali 1-3

6.2.2.24. Perspektywy współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami
według pracowników jednostek badawczo-rozwojowych

Podczas badań postawiono respondentom z jednostek badawczo-rozwojowych pytanie
0 przyszłość partnerstwa strategicznego ich jednostek z przedsiębiorstwami. Podobnie jak w an
kietach kierowanych do uczelni pytanie to miało charakter otwarty, w związku z czym nie
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wszystkie podmioty uczestniczące w badaniach udzieliły na nie odpowiedzi. Otrzymano je od
reprezentantów 36 jednostek, tzn. od 72% badanych. Wśród nich dominowały instytuty pod
legające nadzorowi Ministerstwa Gospodarki (25 obiektów). Pozostałe odpowiedzi pochodzi
ły od podmiotów nadzorowanych przez różne resorty. Analizując uzyskane odpowiedzi, usta
lono, że aż 33 jednostki (91,6% instytutów z tej grupy) deklarują kontynuowanie i rozwijanie
współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami. Świadczy to, z jednej strony, o pozytyw
nym odbiorze dotychczasowych efektów transferu technologii, a z drugiej strony o świado
mości wyzwań stojących przed jednostkami badawczo-rozwojowymi w związku z potrzebą
utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku usług badawczych, reformą organizacji i finan
sowania sektora badawczo-rozwojowego w Polsce i z koniecznością sprostania oczekiwa
niom krajowej gospodarki. Odpowiedzi negatywne oraz brak odpowiedzi na pytanie o perspek
tywy kooperacji jednostek z przedsiębiorstwami sugerują, że niektóre instytuty nie zajmowały
się transferem technologii i nie zamierzały tego robić w przyszłości. Prawdopodobnie nie dys
ponowały odpowiednim potencjałem naukowo-badawczym, ich oferta technologiczna nie była
atrakcyjna dla przedsiębiorstw lub realizowały inne zadania statutowe niż prace badawczo-roz
wojowe o charakterze aplikacyjnym.

Respondenci przedstawili także swoje oczekiwania wobec przedsiębiorców, gospo
darki i polityki państwa (zwłaszcza wspierającej innowacyjność), które pozwoliłyby zwięk
szyć aktywność jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie transferu technologii. Oczeki
wania te dotyczyły aspektów finansowych, prawnych, podatkowych, organizacyjnych, marke
tingowych i kompetencyjnych. Wśród 38 udzielonych odpowiedzi najczęściej wskazywano
na potrzebę ustabilizowania sytuacji finansowej instytutu, która zapewniłaby poczucie bez
pieczeństwa i możliwość podejmowania współpracy technologicznej obciążonej pewnym
ryzykiem. Według reprezentantów jednostek badawczo-rozwojowych wiąże się to zarówno
z koniecznością uzyskania większych środków na działalność badawczo-rozwojową z sektora
publicznego, jak i z koniecznością zwiększenia środków z funduszy prywatnych (ze sprzeda
ży oferty naukowej i technologicznej). Podkreślano także konieczność zwiększenia możliwoś
ci finansowania innowacji przez MŚP poprzez ułatwiony dostęp do środków na projekty in
nowacyjne z funduszy krajowych i unijnych oraz z funduszy wysokiego ryzyka (venture capi
ta[). Reprezentanci jednostek badawczych dostrzegali potrzebę uproszczenia procedur ubie
gania się przez przedsiębiorców o środki na finansowanie projektów innowacyjnych. Pozwo
liłoby to zwiększyć popyt na wyniki badań instytutów i gotowość MŚP do kooperacji zjed
nostkami sektora B+R. Za istotne uznali także profesjonalne przygotowywanie umów
0 współpracy technologicznej i ich negocjowanie z udziałem prawników.

Przedstawiciele instytutów badawczo-rozwojowych oczekiwali wprowadzenia przez pań
stwo pewnych zmian w polityce podatkowej, która powinna bardziej sprzyjać podejmowaniu
przez przedsiębiorców i instytucje sektora B+R przedsięwzięć innowacyjnych. Za konieczne
uznali zmniejszenie biurokracji i uproszczenie procedur w ubieganiu się o środki na wsparcie
innowacji, pochodzące ze źródeł publicznych, oraz stworzenie możliwości elastycznego dyspo
nowania środkami finansowymi w przypadku kooperacji z podmiotami gospodarczymi.

Respondenci byli przekonani, że zwiększenie liczby powiązań między naukowcami
a przedsiębiorcami wymaga zwiększenia promocji oferty naukowo-badawczej jednostek oraz
intensyfikacji promocji nauki. Te działania, oprócz konieczności lepszego poznania potrzeb
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technologicznych polskich przedsiębiorstw i przygotowania odpowiadającej im oferty, po
zwolą usunąć lukę między popytem i podażą innowacji przygotowywanych przez jednostki
badawczo-rozwojowe. Według przedstawicieli niektórych instytutów niezbędne są także mo
dernizacja zaplecza badawczego oraz zwiększenie udziału młodej kadry wśród pracowników
naukowo-badawczych.

6.2.2.25. Ocena efektywności współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami

Kończąc badania ankietowe, postawiono respondentom pytanie, czy jednostki badaw
czo-rozwojowe dokonywały pomiaru efektywności współpracy z przedsiębiorstwami i jakimi
metodami. Pytanie miało charakter otwarty, w związku z czym część podmiotów nie udzieliła
na nie żadnej odpowiedzi. Z odpowiedzi 32 przedstawicieli instytutów (64% badanych) wy
nika, że większość jednostek (19 instytutów, tzn. 59,4%) nie prowadziła żadnej oceny efek
tywności partnerstwa ani przedsięwzięcia innowacyjnego. Analizą efektywności ekonomicz
nej zajmował się najczęściej partner przemysłowy. Natomiast pozostałe jednostki (40,6%)
wskazywały, że przeprowadzały pewne analizy niezbędne do rozpoczęcia przedsięwzięcia
innowacyjnego w kooperacji z przedsiębiorstwem, takie jak: audyt technologiczny, analiza po
tencjalnego rynku na produkt innowacyjny oraz analiza kosztów i korzyści. Niekiedy mierzono
efektywność ekonomiczną projektu innowacyjnego metodami dyskontowymi. Przedstawiciel
jednego podmiotu wyjaśnił, że kryterium oceny efektywności stanowiły zasady oceny nauko
wej jednostki badawczej. Brak odpowiedzi od przedstawicieli pozostałych jednostek kooperują
cych z przedsiębiorstwami sugeruje, że one także nie przeprowadzały takich pomiarów.

Z odpowiedzi reprezentantów instytutów badawczych wynika, że nie mierzono w nich
efektywności strategicznej i organizacyjnej współpracy z firmami lub innymi podmiotami,
rzadko natomiast sprawdzano efektywność ekonomiczną przedsięwzięć inwestycyjnych.
Świadczy to o braku profesjonalnego podejścia do organizowania i zarządzania partnerstwem
technologicznym.

Podsumowując wyniki badań przeprowadzonych w polskich jednostkach badawczo
-rozwojowych, można stwierdzić, że nawiązywały one w latach 2002-2007 współpracę tech
no logiczną z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Trwający proces restrukturyza
cji jednostek utrudnił prowadzenie badań i przyczynił się do mniejszego zaangażowania kie
rownictwa tych podmiotów w wypełnianie ankiet. Instytucje, które odpowiedziały na pytania
autorki, stanowią tę część sektora B+R, która rzeczywiście zajmuje się transferem technologii
do przedsiębiorstw, przy czym instytucje te są świadome znaczenia promocji potencjału
i zasobów innowacyjnych ośrodków.

Badania ankietowe i wypowiedzi przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych,
uzyskane podczas wywiadów, potwierdzają to, że ich współpraca technologiczna z przedsię
biorstwami nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięta. Część tych jednostek nie prowadzi dzia
łalności na potrzeby gospodarki, zwłaszcza w zakresie transferu wiedzy i technologii. Uczest
nicząca w badaniach grupa podmiotów wskazała jednak, że niektóre resortowe jednostki ba
dawczo-rozwojowe mają duży potencjał naukowo-badawczy i odpowiednią kadrę, a także
atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców. Podmioty te są koordynatorami wieloletnich progra-
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mów i wykonują prace w ramach projektów celowych (mających charakter aplikacyjny). Od
grywają również bardzo ważną rolę, udzielając pomocy technicznej przedsiębiorstwom
w zakresie doradztwa, ekspertyz, oceny produktów, procesów lub technologii.

Według respondentów różne formy nawiązywanej współpracy technologicznej z przed
siębiorstwami były przeważnie trwałe i stabilne. Pozytywne doświadczenia z kooperacji sta
wały się bodźcem do zawierania kolejnych porozumień o współpracy z przedsiębiorcami.
Jednostki badawczo-rozwojowe uzyskiwały znaczne korzyści ze współpracy, jednak ich osią
ganie nie było pozbawione problemów i niebezpieczeństw. Partnerstwo w zakresie transferu
technologii przynosiło zadowalające i stosunkowo zadowalające korzyści. Było to wynikiem
działania wielu kluczowych czynników sukcesu, wymienianych przez przedstawicieli jedno
stek badawczo-rozwojowych.

Badania wykazały także, że jednostki badawczo-rozwojowe nawiązywały współpracę
technologiczną bez szczegółowej analizy poprzedzającej tę współpracę. Mogło to wpłynąć na
dobór partnerów, wielkość osiąganych korzyści, a także powodować problemy podczas trans
feru technologii. Rzadko korzystano ze wsparcia profesjonalnych instytucji transferu techno
logii i innowacji. Powodowało to trudności w negocjowaniu umów dotyczących partnerstwa
z przedsiębiorcami, a także problemy w bieżącym zarządzaniu współpracą oraz w ocenie
efektywności jej rezultatów.

Przemiany zachodzące w sektorze jednostek badawczo-rozwojowych, tzn. ich konso
lidacja oraz optymalizacja struktury organizacyjnej, pozwolą w przyszłości zwiększyć aktyw
ność i efektywność tych instytucji w tworzeniu więzi nauki z gospodarką. Umocnienie ich
potencjału naukowo-badawczego oraz zmiana zasad funkcjonowania stworzą możliwości
przygotowania właściwej oferty technologicznej dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Wy
maga to jednak także zmiany mechanizmu finansowania prac badawczo-rozwojowych w Pol
sce (struktury i źródeł) oraz wprowadzenia skutecznych przepisów prawnych, które ułatwią
i zachęcą instytucje sektora B+R oraz przedsiębiorców do zawierania porozumień technolo
gicznych. Niezbędne jest także zwiększenie innowacyjnej i kooperacyjnej świadomości
przedsiębiorców. Wymusza to podjęcie działań popularyzujących oraz promujących polską
naukę i podejmowanie działań partnerskich z innymi instytucjami sektora B+R.

6.2.3. Zależności pomiędzy cechami jednostek sektora nauki i badań
a cechami ich współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami

Wprowadzenie

Celem tej części opracowania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy można
ustalić zależności między cechami charakteryzującymi jednostki sektora nauki i badań (uczel
nie i jednostki badawczo-rozwojowe) a cechami ich współpracy technologicznej z przedsię
biorstwami. Spośród cech badanych jednostek wybrano:

- liczbę osobowych zasobów badawczych (liczbę osób zatrudnionych w jednostkach);
- liczbę profesorów;
- liczbę doktorów;
- wielkość zasobów innowacyjnych;
- liczbę patentów;
- liczbę zgłoszeń patentowych;
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- liczbę wdrożeń;
- udział przychodów spoza działalności statutowej w całkowitych przychodach jednostki;
- liczbę programów badawczych, w których uczestniczyła jednostka naukowa;
- aktywność we współpracy z przedsiębiorstwami i częstotliwość kontaktów z nimi;
- aktywność promocji oferty naukowo-badawczej jednostki;
- współpracę z instytucjami wsparcia transferu technologii;
- aktywność we współpracy z innymi jednostkami sektora B+R.
Natomiast spośród cech charakterystycznych dla współpracy technologicznej jedno-

stek sektora B+R z przedsiębiorstwami wybrano:
- występowanie barier współpracy z MŚP,
- problemy w kooperacji z przedsiębiorstwami,
- różne formy współpracy technologicznej,
- motywy podejmowania partnerstwa przez jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe,
- rodzaj wkładu wnoszonego przez jednostki do współpracy,
- preferowany model udziału w korzyściach,
- rodzaje korzyści ze współpracy,
- ocenę korzyści z kooperacji technologicznej.
Wybrane cechy są mierzalne i niemierzalne, co wpłynęło na dobór wskaźników kore

lacji pozwalających zmierzyć kierunek i siłę związku pomiędzy cechami (zmiennymi).
W przypadku cech mierzalnych (porządkowych) do obliczeń wykorzystano uogólniony
współczynnik korelacji tau Kendalla oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. Natomiast
do ustalenia skojarzeń między dwoma cechami, z których obie (lub przynajnmiej jedna) mają
charakter jakościowy (są niemierzalne), zastosowano współczynnik kontyngencji.

Wyniki obliczeń współczynników korelacji dla jednostek szkół wyższych

Obliczenia statystyczne tych współczynników korelacji przeprowadzono dla jednostek
uczelni, a także dla jednostek badawczo-rozwojowych. Ich wyniki dla uczelni zostały za
mieszczone w zał. B (tab. B.1-B.11)1. Na podstawie obliczeń współczynników korelacji tau
Kendalla i korelacji rang Spearmana dla pierwszej grupy badanych podmiotów (jednostek
szkół wyższych) można stwierdzić, że liczba osobowych zasobów badawczych była bardzo
silnie uzależniona od liczby profesorów i doktorów (współczynnik tau Kendalla równy 0,80
i 0,84). Ustalono również, że pomiędzy liczbą osobowych zasobów badawczych oraz liczbą
profesorów i doktorów a wielkością stworzonych zasobów innowacyjnych nie wystąpiła
współzależność (zał. B, tab. B. l i B.2).

Bardzo słabą współzależność cech związanych z osobowymi zasobami badawczymi
stwierdzono również w przypadku liczby patentów. W przypadku zależności pomiędzy liczbą
osobowych zasobów badawczych a liczbą zgłoszeń patentowych współczynnik tau Kendalla
przyjmował wartość 0,46, co wskazuje na umiarkowanie silną współzależność zmiennych. Wy
korzystując do ustalenia zależności współczynnik Spcarmana, uzyskano słabą współzależność
wielkości osobowych zasobów badawczych i wielkości stworzonych przez jednostki uczelni

1 W załączniku tym zamieszczono tylko wybrane wyniki obliczeń współczynników korelacji,
przy czym ich wartości podano z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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zasobów innowacyjnych (0,39). Natomiast wskaźnik korelacji Spearmana pomiędzy osobowy
mi zasobami badawczymi a liczbą zgłoszeń patentowych przyjął w tym wypadku wartość 0,61,
co wskazuje na silną współzależność tych zmiennych.

Obliczając zależność wielkości osobowych zasobów badawczych i liczby wdrożeń,
ustalono, że oba współczynniki korelacji przyjmują wartości ujemne bliskie zeru (współczyn
nik tau Kendalla wynosi -0,17, a współczynnik Spearmana ma wartość -0,20). Nie dostrze
żono także zależności pomiędzy osobowymi zasobami badawczymi a udziałem przychodów
spoza działalności statutowej w całkowitych przychodach jednostki (współczynnik tau Ken
dalla wynosił 0,11, a współczynnik Spearmana - 0,14).

Starano się również określić, czy istnieje współzależność osobowych zasobów badaw
czych i liczby programów badawczych, w których uczestniczyły badane podmioty. Współ
czynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana uzyskały w tym wypadku odpowiednio wartości
0,27 i 0,41, wskazują więc na bardzo słabą zależność tych cech. Natomiast poszukując zależ
ności pomiędzy osobowymi zasobami badawczymi uczelni (w tym pomiędzy liczbą profeso
rów i doktorów) a ich aktywnością we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami,
uzyskano ujemne (bliskie zeru) współczynniki korelacji. Wyniki te wskazują w zasadzie na
brak współzależności cech.

Próbowano także ustalić, czy zachodziła zależność między osobowymi zasobami ba
dawczymi jednostek szkół wyższych a aktywnością jednostki w promocji własnej oferty na
ukowej i technologicznej; obliczone współczynniki korelacji tau Kendalla (0,20) i Spearmana
(0,26) wskazują, że ona nie wystąpiła.

Przeprowadzone obliczenia statystyczne współczynników korelacji świadczą o tym, że
pomiędzy osobowymi zasobami badawczymi szkół wyższych (w tym pomiędzy liczbą profe
sorów i doktorów) a efektami działalności naukowo-badawczej jednostek uczelni (liczbą za
sobów innowacyjnych, liczbą patentów, liczbą zgłoszeń patentowych) istniała słaba współza
leżność dodatnia lub ujemna w przypadku takiej cechy, jak liczba wdrożeń. Obliczenia
współczynnika tau Kendalla i współczynnika Spearmana 'Yskazują na niewielki wpływ w ba
danym okresie potencjału ludzkiego jednostek uczelni na tworzenie nowych rozwiązań (które
mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa) oraz na pozyskiwanie dodatkowych źródeł
przychodów spoza działalności statutowej. Jednocześnie osobowe zasoby badawcze nie wyka
zywały zależności statystycznej z aktywnością we współpracy technologicznej z przedsiębior
stwami i w promowaniu rezultatów pracy naukowo-badawczej jednostki. Można więc wycią
gnąć wniosek, że kadry badawcze jednostek naukowych zbyt rzadko podejmowały kooperację
technologiczną z przedsiębiorcami oraz działania z zakresu marketingu nauki.

Podczas poszukiwania korelacji między cechami starano się ustalić pozostałe zależności
dla jednostek szkół wyższych. Ich wyniki zostały ujęte w tab. B.1 i B.2 w zał. B. Na podsta
wie wykonanych obliczeń' można stwierdzić, że liczba zasobów innowacyjnych wykazuje
bardzo silną współzależność z liczbą patentów oraz z liczbą zgłoszeń patentowych. Zaobser
wowano także silną zależność pomiędzy liczbą patentów a liczbą zgłoszeń patentowych. Jed
nocześnie liczba wdrożeń i aktywność jednostki we współpracy technologicznej z przedsię-

2 Przyjęto, że zostaną tu przedstawione tylko te współczynniki korelacji, które wskazują przy
najmniej na słabą, umiarkowaną i silną współzależność cech; ich wartości podano z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
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biorstwami okazały się silnie zależne, co potwierdziły oba współczynniki korelacji. Umiar
kowanie silną współzależność odnotowano pomiędzy takimi cechami, jak: udział przychodów
spoza działalności statutowej w całkowitych przychodach jednostki i aktywność jednostek
uczelni we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami. Obliczenia statystyczne ujawni
ły również umiarkowanie silną zależność pomiędzy liczbą programów badawczych, w któ
rych jednostka uczestniczyła, a promocją jej oferty naukowo-badawczej.

Obliczone współczynniki korelacji wskazują na to, że patenty i zgłoszenia patentowe
miały wpływ na liczbę zasobów innowacyjnych jednostek naukowych. Jednak tylko w pew
nym stopniu prowadziło to do wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach i nawią
zywania współpracy technologicznej z podmiotami gospodarczymi oraz pozyskiwania dodat
kowych pozastatutowych środków na działalność jednostki naukowej.

W dalszej części badań do określenia zależności między cechami porządkowymi a ta
kimi cechami niemierzalnymi, jak: współpraca badanych jednostek z instytucjami wsparcia
transferu technologii, aktywność jednostek we współpracy z innymi instytucjami sektora B+R
oraz występowaniem barier we współpracy z MŚP, wykorzystano współczynnik kontyngen
cji. Obliczenia współczynnika kontyngencji wykazały dość silną i silną zależność (współczyn
nik w zakresie 0,63-0,67) pomiędzy nawiązywaniem przez jednostki naukowe współpracy z insty
tucjami wsparcia transferu technologii a następującymi cechami jednostek: liczbą osobowych zaso
bów badawczych, liczbą profesorów, liczbą doktorów, wielkością (liczbą) zasobów innowacyjnych,
liczbą patentów, liczbą zgłoszeń patentowych oraz liczbą programów badawczych, w których jed
nostka uczestniczyła w badanym okresie. Wszystkie wyniki obliczonych współczynników kontyn
gencji zostały umieszczone w tab. B.3 w zał. B. W przypadku korelacji takich cech, jak współpraca
z instytucjami wsparcia transferu technologii i liczba wdrożeń, współczynnik kontyngencji wyniósł
0,55, co wskazuje na ich umiarkowanie silną współzależność.

Otrzymane współczynniki kontyngencji wskazują na pozytywne oddziaływanie oso
bowych zasobów badawczych na możliwość wykorzystywania oferty wsparcia transferu tech
nologii oraz uzyskiwania ze strony instytucji wspierających transfer technologii pomocy pod
czas dokonywania zgłoszeń patentowych i uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych
programach badawczych.

Obliczenia statystyczne współczynników kontyngencji dla zależności między podej
mowaniem współpracy z innymi jednostkami badawczymi (innymi instytucjami sektora B+R)
a takimi cechami, jak: osobowe zasoby badawcze, liczba profesorów, liczba doktorów oraz
liczba zasobów innowacyjnych, potwierdzają dość silny i silny związek korelacji między tymi
cechami (współczynnik 0,62-0,67). Umiarkowaną współzależność odnotowano w przypadku
takich cech, jak współpraca z instytucjami badawczymi i liczba patentów oraz współpraca
z instytucjami badawczymi i liczba programów badawczych, w których uczestniczyły badane
jednostki naukowe (współczynnik w zakresie 0,52-0,56). Wyniki te wskazują, że kooperacja
z innymi podmiotami sektora B+R rozwijała się lepiej, gdy jednostki dysponowały odpo
wiednim potencjałem ludzkim oraz zasobami innowacyjnymi. Należy jednak sądzić, że nie
miała ona raczej charakteru wspólnych programów badawczych. Prawdopodobnie dominowa
ła współpraca w innych działaniach niż badania nad innowacjami.

Współczynnik kontyngencji obliczono także w celu ustalenia zależności pomiędzy
Występowaniem barier we współpracy z MŚP a pozostałymi cechami porządkowymi jedno
stek. W przypadku kilku cech zaobserwowano dość silną i silną współzależność. Były to na-
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stępujące cechy: wielkość osobowych zasobów badawczych, liczba doktorów, wielkość zaso
bów innowacyjnych oraz liczba programów badawczych, w których jednostka uczestniczyła
(współczynnik kontyngencji 0,64-0,69). Obliczenia zależności barier współpracy uczelni
z MŚP z takimi cechami, jak: liczba profesorów, liczba patentów, liczba zgłoszeń patento
wych i liczba wdrożeń, ujawniły umiarkowaną zależność tych cech, co potwierdzają kolejne
współczynniki kontyngencji (zał. B, tab. B.3).

Uzyskane wyniki wskazują, że jeżeli jednostka posiadała zasoby innowacyjne, a w jej
składzie byli doktorzy, to podejmowała próby nawiązywania partnerstwa technologicznego
z MŚP lub je realizowała (także w ramach krajowych i międzynarodowych programów ba
dawczych); konsekwencją było występowanie barier współpracy z tą grupą podmiotów go
spodarczych.

Obliczenia współczynników korelacji pozwoliły określić zależności między aktywnoś
cią jednostek szkół wyższych we współpracy technologicznej (częstotliwością kontaktów
z przedsiębiorstwami w ramach partnerstwa technologicznego) a takimi cechami, jak forma
kooperacji i rodzaj wkładu wnoszonego przez jednostkę naukową. W przypadku pierwszej
współzależności współczynniki tau Kendalla i Spearmana wskazują na występowanie silnej
zależności pomiędzy częstotliwością kontaktów jednostki naukowej z jedną z form współpra
cy, tzn. z opracowywaniem nowych rozwiązań technologicznych (zał. B, tab. B.4). Taka sama
współzależność wystąpiła także pomiędzy aktywnością we współpracy a kooperacją
w postaci działalności eksperckiej na potrzeby przedsiębiorców (współczynnik tau Kendalla
wyniósł 0,62). Silną współzależność odnotowano pomiędzy częstotliwością kontaktów jed
nostki z firmami (w zakresie transferu technologii) a wkładem czasu pracy pracowników jako
udziałem szkoły wyższej w partnerstwie technologicznym. Potwierdzają to współczynniki
korelacji tau Kendalla (0,67) i Spearmana (0,71).

Na uwagę zasługuje także silna zależność pomiędzy częstotliwością kontaktów
z przedsiębiorcami w ramach kooperacji technologicznej a stopniem zadowolenia z korzyści
ze współpracy. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana osiągnęły w tym wypadku
wartości 0,66 i 0,72.

Obliczenia statystyczne związków korelacyjnych między cechami wykazały wystę
powanie zależności między problemami we współpracy technologicznej z przedsiębiorcami
a modelami (sposobami) udziału w korzyściach preferowanymi przez jednostki naukowe
(zał. B, tab. B.5). Bardzo silną współzależność odnotowano pomiędzy transferem wiedzy Ua
ko jednym z obserwowanych problemów we współpracy z MŚP) a preferowanym modelem
udziału w korzyściach w postaci częściowego pokrycia kosztów z udziałem w zyskach.
Współczynniki tau Kendalla i Spearmana wyniosły po 0,81. Bardzo silną zależność odnoto
wano pomiędzy transferem wiedzy (problemami we współpracy) a wspólnym przedsięwzię
ciem (sposobem udziału w podziale korzyści z partnerstwa), na co wskazuje m.in. współ
czynnik tau Kendalla (0,70).

Silną współzależność ustalono pomiędzy współpracą w ramach finansowania przez
rząd wspólnych programów badawczych a wykorzystaniem aparatury i pomieszczeń jednost
ki (wkładem w kooperację z firmą). Podobnie silną zależność stwierdzono pomiędzy świad
czeniem usług konsultingowych i doradczych (jako formą współpracy z firmami) a zapłatą za
usługę (preferowanym sposobem udziału w korzyściach). Współpraca jednostek naukowych
z przedsiębiorstwami w postaci wykonywania ekspertyz na potrzeby przedsiębiorców okazała się
silnie zależna od wkładu jednostki uczelni w kooperację za pośrednictwem posiadanej przez nią
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aparatury i pomieszczeń. Wszystkie obliczone współczynniki zawarto w tab. B.6 w zał. B. Wyni
ki obliczeń statystycznych potwierdzają wykorzystywanie zaplecza badawczego jednostki na
ukowej podczas wykonywania prac eksperckich na zlecenie przedsiębiorstw. Ekspertyzy jako
forma współpracy z przedsiębiorstwami okazały się także bardzo silnie skorelowane z jednym
z preferowanych modeli udziału w korzyściach partnerstwa, tj. z zapłatą za usługę. Współczynnik
tau Kendalla wyniósł 0,72, a współczynnik Spearmana osiągnął wartość 0,73.

Powyższe informacje wskazują na preferowane przez jednostki naukowe modele
udziału w korzyściach ze współpracy, a jednocześnie na najczęstsze formy kooperacji
z przedsiębiorstwami.

Obliczenia statystyczne współczynników korelacji dla zależności wkładu w partner
stwo w postaci czasu pracy pracowników jednostki i zapłaty za usługę, jako najbardziej atrak
cyjnego sposobu udziału w korzyściach (zał. B, tab. B.7), świadczą o bardzo silnej zależności
tych cech. Silną zależność udało się określić także w przypadku wkładu w postaci wykorzy
stania aparatury oraz pomieszczeń jednostki i zapłaty za usługę. Współczynniki korelacji tau
Kendalla dla obu zależności przyjmowały wartości od 0,71 do 0,80.

Z wykonanych obliczeń wynika także, że w badanym okresie odnotowano zależności
między innymi formami współpracy z przedsiębiorstwami a osiągnięciem korzyści ze współ
pracy i uznaniem jej za satysfakcjonującą (zał. B, tab. B.8). Współzależność ta miała silny
charakter, na co wskazują współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla takich form
współpracy, jak: finansowane przez rząd wspólne programy badawcze, opracowywanie nowych
rozwiązań technologicznych i działalność ekspercka.

Poszukując zależności między osiągnięciem satysfakcji ze współpracy a rodzajem wkładu
wnoszonego przez jednostkę, ustalono silną zależność pomiędzy tą cechą a wykorzystywaniem
czasu pracy pracowników jednostki (współczynnik tau Kendalla wyniósł 0,64) oraz tą cechą a ko
rzystaniem z aparatury i pomieszczeń na potrzeby partnerstwa technologicznego (współczynnik
tau Kendalla wyniósł 0,66). Bardzo silną zależność odnotowano między najczęściej wybieranym
modelem udziału w korzyściach (tzn. zapłatą za usługę) a osiągnięciem satysfakcjonujących ko
rzyści z partnerstwa. W tym wypadku współczynnik korelacji tau Kendalla osiągnął wartość 0,76.
Inne wartości obu współczynników korelacji podano w tab. B.9 i B. l O w zał. B.

Opinia nt. satysfakcji z korzyści ze współpracy okazała się także zależna od niektórych
motywów kooperacji, a mianowicie od możliwości zdobycia dodatkowych środków finanso
wych na prace badawcze oraz możliwości wdrożenia wyników badań. Dla tych cech wskaźniki
korelacji tau Kendalla przyjęły wartości 0,77 (bardzo silna zależność) i 0,60 (silna zależność).
Potwierdzają to także współczynniki Spearmana (zał. B, tab. B.11).

Obliczone wskaźniki korelacji pozwalają wnioskować, że najbardziej preferowany spo
sób udziału w korzyściach z partnerstwa (tj. zapłata za usługę) wraz z najczęściej wykorzysty
wanymi zasobami badawczymi (pracą pracowników i zapleczem naukowo-badawczym) umoż
liwiły badanym jednostkom uczelni uzyskiwanie satysfakcjonujących korzyści ze współpracy
technologicznej z przedsiębiorstwami. Wskazują także na istotne przyczyny nawiązywania ta
kiej kooperacji (na pozyskanie dodatkowych środków na prace badawcze, a w mniejszym stop
niu na możliwość wdrożenia wyników badań. do gospodarki).

Analizując zależność cech jednostek naukowych od określonych korzyści, które udało
si9 zrealizować badanym podmiotom dzięki współpracy z partnerem przemysłowym, obliczono
Współczynnik kontyngencji. Ze względu na dużą liczbę wyników zdecydowano, że w pracy
zostaną podane jedynie te jego wartości, które wskazują na dość silną, silną i bardzo silną za-
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leżność między cechami (współczynnik kontyngencji równy przynajmniej 0,60). Wyniki obli
czeń zostały przedstawione w tab. 43.

Zamieszczone w tab. 43 wskaźniki kontyngencji wskazują na występowanie silnej
i bardzo silnej zależności wielkości osobowych zasobów badawczych, w tym zwłaszcza licz
by doktorów, od wszystkich rodzajów korzyści ze współpracy technologicznej z przedsiębior
stwami. Wyniki obliczeń statystycznych ujawniły także dość silną, silną i bardzo silną zależ
ność między korzyściami z partnerstwa technologicznego a liczbą zasobów innowacyjnych
oraz liczbą programów badawczych, w których uczestniczyły jednostki naukowe. Na uwagę
zasługuje także dość silna zależność liczby zgłoszeń patentowych od niektórych rodzajów
korzyści ze współpracy, takich jak: prowadzenie badań o istotnym znaczeniu dla nauki, wpro
wadzenie nowego produktu (rozwiązania) na rynek, kształcenie studentów poprzez ich uczest
niczenie w prowadzeniu badań dla przemysłu, wzrost liczby zamówień na prace B+R oraz
zdobycie dodatkowych środków na badania z funduszy prywatnych.

Obliczenia statystyczne pozwalają więc wyciągnąć wniosek, że uzyskiwane korzyści
ze współpracy technologicznej były determinowane potencjałem naukowo-badawczym jed
nostki oraz rezultatami jej pracy w postaci oferty zasobów innowacyjnych oraz zaangażowa
niem pracowników jednostek naukowych w realizację krajowych i międzynarodowych pro
gramów badawczych.

Wyniki obliczeń współczynników korelacji dla jednostek badawczo-rozwojowych

Obliczenia statystyczne współczynników korelacji wykonano także dla drugiej grupy bada
nych podmiotów - jednostek badawczo-rozwojowych. Początkowo poszukiwano zależności mię
dzy cechami porządkowymi jednostek, wykorzystując do obliczeń współczynniki tau Kendalla
i Spearmana. Szczegółowe wyniki tych obliczeń zamieszczono w zał. B (tab. B.12-B.13).

Wyniki obliczeń współczynników korelacji wskazują, że pomiędzy wielkością osobo
wych zasobów badawczych a liczbą doktorów zachodziła silna zależność, o czym świadczy
współczynnik tau Kendalla równy 0,59. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wielkością zaso
bów badawczych i zasobów innowacyjnych instytutów badawczych, co potwierdza współczyn
nik tau Kendalla (0,17). W przypadku zależności między liczbą profesorów a liczbą zasobów
innowacyjnych uzyskano ujemne (bliskie zeru) współczynniki korelacji, co potwierdza brak
zależności między tymi cechami. Nie ustalono również zależności liczby doktorów od wielkoś
ci zasobów innowacyjnych (współczynnik tau Kendalla wyniósł 0,12).

Obliczenia współczynników korelacji wykazały słabą zależność pomiędzy wielkością
osobowych zasobów badawczych a liczbą patentów. Współczynnik tau Kendalla wyniósł 0,24,
a współczynnik Spearmana - 0,32. Podobne wyniki uzyskano w przypadku współczynników
korelacji potencjału ludzkiego (osobowych zasobów badawczych, w tym liczby profesorów
i doktorów) jednostek badawczo-rozwojowych i liczby zgłoszeń patentowych. Słabe zależności
odnotowano pomiędzy liczbą osobowych zasobów badawczych a liczbą wdrożeń, udziałem
przychodów spoza działalności statutowej w całkowitych przychodach jednostki oraz liczbą
programów badawczych, w których instytut uczestniczył. W tym ostatnim przypadku nieco
wyższe współczynniki korelacji uzyskano dla zależności pomiędzy liczbą tych programów
a liczbą doktorów zatrudnionych w jednostce. Współczynnik tau Kendalla był równy 0,34, co
wskazuje na umiarkowanie silną współzależność cech.
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Tabela 43. Współczynnikikontyngencji dla zależności różnych korzyści osiągniętych ze współpracy technologicznej jednostek uczelni od innych cech

Cechy jednostki naukowej
liczba liczba liczba liczba

Rodzaje korzyści osobowych liczba liczba zasobów liczba zgłoszeń liczba programów stopień
zasobów profeso- dokto- innowa- paten- patento- wdrożeń badaw- osiągnięcia
badaw- rów rów cyjnych tów wych czych korzyści
czych

Efektywne wykorzystanie kadry 0,66 0,62 0,65 0,66i wyposażenia
Zdobycie dodatkowych środków finan-
sowych na prace B+R z funduszy pry- 0,69 0,61 0,66 0,68 0,61 0,62 0,65
watnych
Dostęp do nowych umiejętności 0,69 0,61 0,64 0,63i wiedzy
Prowadzenie badań o istotnym 0,70 0,65 0,69 0,65 0,60znaczeniu dla nauki
Dostęp do nowoczesnych maszyn 0,69 0,64 0,68 0,60 0,64i urządzeń
Możliwość wdrożenia wyników 0,69 0,63 0,68 0,71 0,60 0,61 0,60badań do gospodarki
Wprowadzenie nowego produktu (roz- 0,68 0,68 0,70 0,62 0,63 0,64wiązania) na rynek
Patent 0,69 0,60 0,63 0,68 0,65 0,61

Przychody ze sprzedaży patentu, licencji 0,71 0,60 0,68 0,60 0,66
Obniżenie kosztów prowadzonych prac 0,65 0,63 0,71 0,65 0,71badawczych
Wzrost liczby zleceń na prace badawcze 0,69 0,61 0,65 0,66 0,61

Staże, praktyki 0,64 0,63 0,66 0,64 0,64
Kształcenie studentów poprzez ich
uczestniczenie w prowadzeniu badań 0,67 0,63 0,68 0,64 0,62 0,62
dla przemysłu

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń statystycznych współczynników kontyngencji.



Nie stwierdzono żadnej zależności pomiędzy wielkością potencjału ludzkiego a ak
tywnością jednostki we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami - współczynniki
korelacji dodatnie i ujemne oscylowały wokół zera. Obliczenia statystyczne wskazują również
na występowanie słabej zależności pomiędzy wielkością osobowych zasobów badawczych
a angażowaniem się jednostki badawczo-rozwojowej w promocję rezultatów jej działalności.
Potwierdziły to oba współczynniki korelacji (współczynnik tau Kendalla wyniósł 0,30). Sil
niejszą zależność odnotowano w przypadku takich cech, jak aktywność w promocji oferty
jednostki i liczba krajowych i zagranicznych programów badawczych, w których badany
podmiot uczestniczył (współczynnik tau Kendalla wyniósł 0,39). Wskazuje to jednak na
umiarkowanie silną współzależność tych cech.

Przeprowadzone obliczenia statystyczne współczynników korelacji wskazują na znacz
ny udział doktorów w osobowych zasobach badawczych instytutów. Potencjał badawczy tych
jednostek, uwarunkowanym.in. liczbą pracowników· z tytułem profesora i stopniem doktora,
nie oddziaływał w istotny sposób na wielkość tworzonych zasobów innowacyjnych, patentów,
zgłoszeń patentowych i wdrożeń. Należy sądzić, że pozytywne rezultaty prac badawczo-rozwo
jowych (patenty, zgłoszenia patentowe, wdrożenia) były uwarunkowane nie tylko liczbą profe
sorów i doktorów, ale także magistrów oraz pracowników inżynieryjno-technicznych. Osobowe
zasoby badawcze nie miały także istotnego wpływu na pozyskiwanie dodatkowych źródeł przy
chodów spoza działalności statutowej oraz nawiązywanie współpracy technologicznej z przed
siębiorstwami. Uzyskane współczynniki korelacji świadczą także o małym zaangażowaniu się
kadry instytutów w promocję rezultatów prac naukowo-badawczych tych podmiotów.

Dalsze badania nad zależnościami pomiędzy pozostałymi cechami jednostek badawczo
-rozwojowych" pozwoliły ustalić silną zależność między liczbą patentów a: liczbą zasobów inno
wacyjnych, liczbą zgłoszeń patentowych, aktywnością jednostki we współpracy technologicznej
(częstotliwością kontaktów z przedsiębiorstwami w zakresie transferu technologii). Współczynni
ki tau Kendalla przyjmowały wartości od 0,55 do 0,58 (zał. B, tab. B.14).

Biorąc pod uwagę tę ostatnią cechę, czyli aktywność jednostki we współpracy techno
logicznej z przedsiębiorstwami, ustalono, że była ona także umiarkowanie silnie zależna od
takich cech, jak: liczba zgłoszeń patentowych, liczba wdrożeń, udział przychodów spoza dzia
łalności statutowej w całkowitych przychodach jednostki. Potwierdzają to współczynniki tau
Kendalla 0,44-0,46 (zał. B, tab. B.15).

Poszukując zależności statystycznych cech porządkowych jednostek i cech niemierzal
nych, obliczono współczynnik kontyngencji (zał. B, tab. B.16). Jego wartości przeliczono w od
niesieniu do takich cech, jak: współpraca jednostek z instytucjami wsparcia transferu technologii,
aktywność jednostek we współpracy z innymi instytucjami sektora B+R oraz występowanie ba
rier we współpracy z MŚP.

Najpierw obliczono zależność P?między podejmowaniem przez instytuty badawcze
współpracy z instytucjami wspierającymi transfer technologii a takimi cechami badanych
podmiotów (obok cech podano wartości współczynników kontyngencji), jak: wielkość oso
bowych zasobów badawczych (0,69), liczba doktorów (0,62), liczba patentów (0,60), liczba
zgłoszeń patentowych (0,54), liczba wdrożeń (0,61), liczba programów badawczych (0,65),
osiągnięcie korzyści ze współpracy i uznanie ich za satysfakcjonujące (0,41).

Przedstawione współczynniki świadczą o występowaniu umiarkowanie silnej, dość silnej
i silnej zależności między cechami. Wskazują na wykorzystywanie ofert wsparcia przez kadrę

3 Wyniki tych obliczeń zostały zamieszczone w zał. B, w tab. B.14-B.18.

234



jednostek badawczo-rozwojowych oraz na pozytywne skutki tej pomocy w postaci wdrożeń
w przedsiębiorstwach i realizacji programów badawczych.

W następnej kolejności wykonano obliczenia współczynnika kontyngencji w celu okreś
lenia zależności pomiędzy nawiązywaniem przez jednostkę badawczo-rozwojową współpracy
z innymi instytucjami sektora B+R a takimi cechami, jak: wielkość osobowych zasobów badaw
czych, liczba doktorów, liczba zasobów innowacyjnych, udział przychodów spoza działalności
statutowej w całkowitych przychodach jednostki, liczba programów badawczych, w realizacji
których jednostka uczestniczyła, występowanie barier we współpracy z MŚP.

Z obliczeń współczynnika kontyngencji wynika, że bardzo silna zależność wystąpiła
w przypadku liczby doktorów (współczynnik wyniósł 0,71). Dość silną współzależność odno
towano w przypadku takich cech, jak: osobowe zasoby badawcze (współczynnik wyniósł 0,65)
i liczba programów badawczych (współczynnik wyniósł 0,63). Za umiarkowanie silną można
uznać zależność pomiędzy aktywnością w podejmowaniu współpracy z innymi instytucjami
badawczymi a następującymi cechami: liczbą zasobów innowacyjnych (współczynnik wy
niósł 0,57), udziałem przychodów spoza działali.ości statutowej (współczynnik wyniósł
0,59) oraz występowaniem barier we współpracy z MŚP (współczynnik wyniósł 0,51).

Przedstawione wyniki obliczeń wskaźnika kontyngencji wskazują na znaczenie poten
cjału ludzkiego, zwłaszcza liczby doktorów; w nawiązywaniu kooperacji technologicznej z in
nymi instytucjami sektora nauki i badań (uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi), co
wiązało się często z realizacją wspólnych programów badawczych. Współpraca z instytucjami
sektora B+R sprzyjała pozyskiwaniu przez badane podmioty dodatkowych przychodów spoza
działalności statutowej, np. z grantów, dotacji i wdrożeń.

Starano się także ustalić, czy istnieje zależność pomiędzy występowaniem barier
współpracy z MŚP a pozostałymi cechami charakteryzującymi jednostki badawczo-rozwojo
we. Wykorzystano do tego współczynnik kontyngencji dla takich cech, jak: wielkość osobo
wych zasobów badawczych (współczynnik wyniósł 0,67), liczba doktorów (współczynnik
wyniósł 0,66), liczba patentów (współczynnik wyniósł 0,55), liczba zgłoszeń patentowych
(współczynnik wyniósł 0,57), liczba wdrożeń (współczynnik wyniósł 0,57), liczba progra
mów badawczych (współczynnik wyniósł 0,56), aktywność we współpracy technologicznej
z przedsiębiorstwami (współczynnik wyniósł 0,51 ), osiągnięcie korzyści ze współpracy tech
nologicznej i uznanie jej za satysfakcjonującą (współczynnik wyniósł 0,59).

Wartości współczynnika kontyngencji wskazują na silną zależność pomiędzy występo
waniem barier we współpracy z MŚP a liczbą osobowych zasobów badawczych oraz liczbą
doktorów. W przypadku pozostałych cech odnotowano umiarkowanie silną współzależność.
Takie wyniki świadczą o podejmowaniu przez jednostki badawczo-rozwojowe partnerstwa
technologicznego z przedsiębiorstwami, także w celu wdrażania rezultatów własnych prac ba
dawczo-rozwojowych. Wskazują również na dostrzeganie przez pracowników tych instytutów
barier kooperacji z przedsiębiorstwami (jako efekt własnych doświadczeń lub przewidywania
potencjalnych utrudnień w takiej współpracy).

Podczas badań zamierzano ustalić zależność między aktywnością jednostek badaw
czo-rozwojowych we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami a jej formami. Poda
ne wyniki obliczeń statystycznych współczynnika korelacji tau Kendalla4 (mieszczące się
w zakresie 0,51-0,55) wskazują na występowanie silnej zależności pomiędzy częstotliwością

4 Wyniki obliczeń współczynników tau Kendalla i potwierdzających je współczynników Spear
mana zostały zamieszczone w zał. B, w tab. B.17.
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kontaktów jednostek z przedsiębiorstwami dotyczących transferu technologii a takimi formami
współpracy technologicznej, jak: sprzedaż licencji, wspólne badania (finansowane i niefinanso
wane przez rząd), opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, ekspertyzy.

Jedynie w przypadku zależności pomiędzy aktywnością we współpracy technologicznej
jednostek z przedsiębiorstwami a konsultingiem i doradztwem (jako formą współpracy) oblicze
nia statystyczne wykazały silną zależność; współczynnik tau Kendalla wyniósł 0,63. Przedsta
wione współczynniki korelacji potwierdzają, że najczęstszymi formami kooperacji technologicz
nej z przedsiębiorstwami były przede wszystkim: doradztwo i konsulting, sprzedaż licencji, pro
wadzenie wspólnych badań, także finansowanych przez rząd, opracowywanie nowych rozwiązań
technologicznych na zlecenie przedsiębiorców, czemu towarzyszyły działania eksperckie.

Obliczenia statystyczne wykazały także silną zależność pomiędzy przyczynami (moty
wami) kooperacji jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami a różnymi cechami
tych jednostek. Na podstawie współczynników tau Kendalla i Spearmana, zamieszczonych
w tab. B.18 w zał. B, można stwierdzić, że ważnymi przyczynami partnerstwa technologiczne
go jednostek badawczo-rozwojowych były: możliwość wdrożenia rezultatów prac badawczo
-rozwojowych do gospodarki (w tym wprowadzenia nowego produktu na rynek, na który po
siadano patent), zdobycie dodatkowych środków finansowych oraz poprawa opinii nt. jednostki
w środowisku badawczo-rozwojowym. Opinia ta była zależna od potencjału naukowo-badaw
czego i posiadanych zasobów innowacyjnych (w tym patentów) jednostki oraz od tego, czy jej
oferta była atrakcyjna dla partnerów gospodarczych. Wszystkie te motywy inspirowały jednost
ki do częstszych kontaktów z przedsiębiorstwami.

Kolejne obliczenia statystyczne przeprowadzono w celu ustalenia zależności pomiędzy
aktywnością jednostek badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorstwami a takimi
cechami, jak preferowany model udziału w korzyściach z partnerstwa (zapłata za usługę i częś
ciowe pokrycie kosztów z udziałem w zyskach) oraz osiągnięcie korzyści ze współpracy. Odno
towano silną zależność między aktywnością we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami
a zapłatą za usługę (współczynnik tau Kendlala wyniósł 0,61). Między aktywnością we współpracy
a częściowym pokryciem kosztów z udziałem w zyskach także ustalono silną zależność (współ
czynnik tau Kendalla równy był 0,56).

Bardzo silna korelacja wystąpiła pomiędzy aktywnością jednostek w kooperacji tech
nologicznej z przedsiębiorstwami a osiągnięciem korzyści ze współpracy i uznaniem ich za
zadowalające. W tym wypadku współczynnik tau Kendalla wyniósł 0,74. Bardzo silną współ
zależność ustalono też między aktywnością we współpracy technologicznej jednostek zjed
nym z rodzajów wkładu do partnerstwa , czasem pracy pracowników instytutów (współczyn
nik tau Kendalla osiągnął wartość 0,75). Silną zależność stwierdzono pomiędzy częstością
kontaktów jednostek z przedsiębiorstwami dotyczących transferu technologii (aktywnością
we współpracy) a wkładem w postaci aparatury i pomieszczeń- świadczą o tym współczyn
niki korelacji tau Kendalla (0,60) i Spearmana (0,62).

Uzyskane wyniki obliczeń statystycznych wskazują na to, że kooperacja technologiczna
z przedsiębiorstwami przynosiła jednostkom badawczo-rozwojowym satysfakcjonujące korzyści.
Instytuty badawcze wnosiły do tego partnerstwa najczęściej czas pracy pracowników, a podczas
prowadzonych badań na potrzeby przedsiębiorstw wykorzystywały własną aparaturę i pomiesz-
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czenia. Jako sposób rozliczenia udziału jednostki w korzyściach ze współpracy stosowano przede
wszystkim zapłatę za usługę oraz częściowe pokrycie kosztów wraz z udziałem w zyskach.

Analizując zależności pomiędzy cechami jednostek badawczo-rozwojowych a rodzajami
osiągniętych przez nie korzyści z kooperacji, obliczono współczynnik kontyngencji. Ze względu
na dużą liczbę otrzymanych wyników w pracy przedstawiono tylko te wartości, które świadczą
o silnej i bardzo silnej współzależności między cechami (współczynnik kontyngencji wynosił
przynajmniej 0,60). Wyniki obliczeń statystycznych przedstawiono w tab. 44. Zamieszczone w tej
tabeli wyniki współczynników kontyngencji dla zależności różnych korzyści ze współpracy tech
nologicznej od innych cech jednostek badawczo-rozwojowych wskazują na silną i bardzo silną
zależność realizowanych korzyści od posiadanych przez instytuty osobowych zasobów badaw
czych, zwłaszcza liczby doktorów. Bardzo silną zależność odnotowano pomiędzy większością
zrealizowanych przez jednostki korzyści z kooperacji a liczbą wdrożeń.

Liczba patentów oddziaływała dość silnie i silnie na część korzyści ze współpracy, tzn.
na dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń, wprowadzenie nowego produktu (rozwiązania)
na rynek, uzyskanie patentu, zmniejszenie i rozłożenie ryzyka związanego z pracami badawczo
-rozwojowymi oraz na wzrost liczby zleceń na prace badawcze. Można także zaobserwować
dość silną, silną i bardzo silną zależność między częścią korzyści ze współpracy a liczbą pro
gramów badawczych, w których uczestniczyła jednostka. Analizując współczynniki kontyn
gencji dla zależności pomiędzy aktywnością we współpracy z przedsiębiorstwami a konkret
nymi korzyściami, a także z uznaniem ich za zadowalające, zauważa się dość silną współzależ
ność dotyczącą takich korzyści, jak: zdobycie dodatkowych środków finansowych na badania,
możliwość wdrożenia wyników badań do gospodarki i wzrost liczby zleceń na prace badawcze.

Obliczenia statystyczne współczynników kontyngencji świadczą o tym, że uzyskiwanie
realnych korzyści z kooperacji technologicznej jednostek badawczo-rozwojowych było bardzo
uzależnione od ludzkiego potencjału badawczego, zwłaszcza od liczby doktorów. Ważnym czyn
nikiem osiągania korzyści okazało się również dokonywanie wdrożeń w przedsiębiorstwach oraz
uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Ocena zadowolenia
z korzyści z partnerstwa zależała w dużym stopniu od tego, czy pozwalało ono na pozyskanie
dodatkowych środków ze źródeł prywatnych na prace badawcze, czy umożliwiało zastosowanie
rezultatów pracy naukowców w gospodarce oraz czy zapewniało zwiększenie liczby zleceń na
ofertę technologiczną i prace badawcze instytutu.

Z obliczeń współczynników korelacji tau Kendalla i Spearmana wynika także, że osią
gnięcie korzyści ze współpracy i uznanie ich za satysfakcjonujące było bardzo silnie uzależnione
od aktywności w kooperacji z przedsiębiorstwami (współczynnik tau Kendalla wynosił 0,74,
a współczynnik Spearmana - 0,78). Bardzo silną zależność osiągnięcia korzyści z partnerstwa
z przedsiębiorstwami stwierdzono również w przypadku wkładu jednostki w postaci czasu pracy
(współczynnik Kendalla równy był 0,72, a współczynnik Spearmana - 0,75). Pozostałe bardzo
silne zależności odnotowano pomiędzy wkładem instytutów w formie czasu pracy pracowników
a różnymi cechami charakteryzującymi współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami (prefe
rowanym modelem udziału w korzyściach, wkładem organizatorskim jednostki, motywem finan
sowym podjęcia współpracy). Świadczą o tym współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana
(przekraczające 0,70), które zostały przedstawione w zał. B, w tab. B.19.
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Tabela 44. Współczynniki kontyngencji dla zależności różnych korzyści osiągniętych podczas współpracy technologicznej jednostek badawczo-rozwo
jowych z innymi cechami

Cechy jednostki naukowej
aktywność

liczba liczba liczba we współ-

Rodzaje korzyści osobowych liczba liczba liczba zgłoszeń liczba progra- pracy stopień
zasobów profesa- dokto- paten- mów technolo- osiągnięcia
badaw- rów rów tów patento- wdrożeń badaw- gicznej korzyścio wych
czych czych z przedsię-

biorstwami
Efektywne wykorzystanie kadry 0,67 0,68 0,62 0,61
i wyposażenia
Zdobycie dodatkowych środków finanse- 0,70 0,67 0,60 0,67
wych na prace B+R z funduszy prywatnych
Dostęp do nowych umiejętności 0,69 0,67 0,60
i wiedzy
Prowadzenie badań o istotnym 0,67 0,65 0,63
znaczeniu dla nauki
Dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń 0,71 0,67 0,62 0,67 0,71
Możliwość wdrożenia wyników 0,69 0,61 0,66 '0,60 0,60 0,62 0,61
badań do gospodarki
Wprowadzenie nowego produktu (rozwią- 0,68 0,64 0,67 0,60 0,61
zania) na rynek
Patent 0,65 0,66 0,65 0,63 0,64 0,60

Przychody ze sprzedaży patentu, licencji 0,66 0,65 0,66 0,65 0,60
Obniżenie kosztów prowadzonych prac 0,69 0,69 0,65 0,62
badawczych
Zmniejszenie i rozłożenie ryzyka 0,68 0,71 0,63 0,61
Zwiększenie liczby zleceń na prace badawcze 0,68 0,67 0,62 0,61 0,60 0,63

Staże, praktyki 0,71 0,63 0,65 . 0,67
-

Wymiana kadry 0,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników kontyngencji.



Te ostatnie wartości współczynników korelacji wskazują, że jednostki badawczo-rozwo
jowe najczęściej angażowały we współpracę czas pracy swoich pracowników oraz ich zdolności
organizatorskie w celu zorganizowania kooperacji i znalezienia wsparcia finansowego ze środ
ków publicznych. Bodźcem skłaniającym instytuty badawcze do współpracy z przedsiębiorstwa
mi była przede wszystkim potrzeba zdobycia dodatkowych środków fmansowych na prowadzenie
działalności badawczej. Najczęstszą i najbardziej preferowaną formą uzyskiwania korzyści z ko
operacji była zapłata za usługę.

6.3. Wnioski z badań empirycznych powiązań instytucji sektora B+R
z przedsiębiorstwami w zakresie transferu wiedzy i technologii

Przeprowadzone badania ankietowe w polskich instytucjach sektora badawczo-roz
wojowego (uczelniach i jednostkach badawczo-rozwojowych) oraz analiza korelacji między
cechami jednostek sektora B+R a cechami ich kooperacji technologicznej zmierzały do usta
lenia wielkości i charakteru powiązań tych instytucji z przedsiębiorstwami w zakresie transfe
ru technologii. Na podstawie wyników badań dotyczących uczelni i jednostek badawczo
-rozwojowych wyciągnięto następujące wnioski:

1. Powiązania świata nauki i gospodarki są v-,; Polsce zbyt słabe - odsetek jednostek sek
tora B+R nawiązujących współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami jest mały (podobnie
jak udział przedsiębiorstw nawiązujących tego typu kooperację z jednostkami naukowymi),
a liczba porozumień z przedsiębiorstwami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i in
nowacyjnej za mała w stosunku do możliwości sektora. Krajowe instytucje naukowe i badaw
czo-rozwojowe w niewielkim stopniu współpracowały z firmami w zakresie transferu wiedzy
i technologii do przemysłu. Transfer technologii badanych podmiotów do gospodarki był nieza
dowalający, o czym świadczy wielkość uzyskiwania przez nie przychodów z projektów celo
wych oraz ze sprzedaży projektów badawczych (grantów i projektów zamawianych), a także
bardzo niskie przychody z prowadzonych prac B+R z podmiotami zagranicznymi.

2. Porównując zaangażowanie szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych
w nawiązywanie współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami i pamiętając o tym, że te
dwie grupy podmiotów realizują nieco odmienne misje (szkoły wyższe, poza prowadzeniem
badań naukowych, zajmują się także działalnością edukacyjną), można zauważyć większą
aktywność i większe doświadczenie jednostek badawczo-rozwojowych.

3. Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami przez badane jednostki sektora B+R
pozwalało im osiągać dodatkowe przychody spoza działalności statutowej (granty, dotacje,
przychody ze sprzedaży patentów, środki z wdrożeń), które w przypadku kilku najbardziej ak
tywnych podmiotów szkół wyższych stanowiły 70-80% całkowitych przychodów jednostki,
a w przypadku kilkunastu jednostek badawczo-rozwojowych - nawet 80-90% przychodów.

4. Uczestniczące w badaniach instytucje polskiego sektora B+R charakteryzowała ma
ła innowacyjność, o czym świadczy wielkość zasobów innowacyjnych możliwych do zaofe
rowania przedsiębiorcom. Należy zauważyć, że jednostki badawczo-rozwojowe posiadały
bogatszą i lepiej dostosowaną do potrzeb firm ofertę technologiczną niż jednostki szkół wyż
szych. Były bardziej aktywne w uzyskiwaniu i zgłaszaniu patentów oraz realizowaniu wdro
żeń do gospodarki. Niestety, nawet w ich przypadku niedostateczna promocja osiągnięć nau-
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kawo-badawczych i oferty wśród potencjalnych nabywców spowodowała, że ich kontakty
z przedsiębiorstwami były utrudnione.

5. Poddane badaniom jednostki naukowe i badawcze (zwłaszcza szkoły wyższe) pra
wie nie współpracowały w badanym okresie z instytucjami wsparcia transferu technologii
i innowacji oraz z komercyjnymi ośrodkami promocji i sprzedaży efektów badań, w związku
z czym nawet istotne osiągnięcia naukowo-badawcze, mające aplikacyjny charakter, nie były znane
przedsiębiorcom. Naukowcom brakowało umiejętności marketingowych i środków na działalność
marketingową i promocyjną, co powodowało trudności w dotarciu oferty do potencjalnych klientów
oraz problemy w rozpoznawaniu potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców. Brak współpracy z in
stytucjami wsparcia powodował utrudnienia w znalezieniu nabywców na usługi badawcze i ofertę
jednostek sektora B+R, również problemy z wyborem odpowiedniego partnera, negocjowaniem
warunków porozumień z przedsiębiorstwami oraz z zarządzaniem kooperacją.

6. Współpraca technologiczna pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwo
jowymi z przedsiębiorstwami inicjowana była przez obu partnerów (przedsiębiorców i repre
zentantów sektora B+R). Niekiedy zawarcie porozumienia z przedsiębiorstwami było wyni
kiem przyłączenia się do partnerstwa organizowanego przez inny podmiot sektora. Bardzo
rzadkim przypadkiem było zaaranżowanie współpracy naukowców i przedsiębiorców przez
instytucję wsparcia transferu technologii.

7. Polskie jednostki sektora B+R (biorące udział w badaniach) współpracowały przede
wszystkim z krajowymi firmami: Jednostki uczelni najczęściej zawierały porozumienia z kra
jowymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Nie wchodziły w kooperację z firmami zagra
nicznymi. Natomiast jednostki badawczo-rozwojowe kooperowały głównie ze średnimi i z du
żymi podmiotami gospodarczymi. Ta grupa jednostek nawiązywała współpracę technologiczną
z firmami zagranicznymi, przede wszystkim ze średnimi i z dużymi.

8. Instytucje sektora nauki i badań kierowały się wieloma motywami, decydując się na
nawiązanie współpracy z partnerami przemysłowymi. Uc~elnie i jednostki badawczo-rozwo
jowe miały nieco odmienną kolejność i ważność przyczyn (motywów) partnerstwa, jednak
w obu przypadkach podkreślano jako najistotniejsze: zdobycie dodatkowych środków finan
sowych na prace B+R, możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań, wolnych
zasobów czynników wytwórczych, a także korzyści finansowe ze sprzedaży patentu i licencji
oraz zdobycie nowej wiedzy. Dla jednostek badawczo-rozwojowych bardzo ważnym moty
wem była poprawa opinii nt. jednostki (renomy) oraz możliwość wdrożenia wyników badań.
Dla uczelni było to nieistotne. Z odpowiedzi podmiotów wynika, że nie było brane pod uwagę
także zmniejszenie ryzyka innowacji. Taki sam pogląd wyrażali przedstawiciele jednostek
badawczo-rozwojowych - jedynie 10% badanych jednostek wskazało ten motyw jako powód
do nawiązania współpracy technologicznej. Podmioty sektora publicznego finansowane
z budżetu, które nie przeznaczały na badania środków prywatnych lub pochodzących z kredy
tów, nie rozważały ryzyka innowacji i nie zajmowały się problemem jego zmniejszenia po
przez podejmowanie działań partnerskich.

9. Nawiązywanie współpracy technologicznej między instytucjami sektora B+R 
a przedsiębiorstwami napotykało na wiele barier, za które odpowiedzialni byli zarówno przed
siębiorcy, jak i naukowcy; mało skuteczna była też dotychczasowa polityka innowacyjna.
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10. Najczęstszymi formami współpracy technologicznej jednostek uczelni i instytutów
badawczych były w badanym okresie: ekspertyzy, konsulting i doradztwo, finansowane przez
rząd wspólne programy badawcze, opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych
i wspólne badania. Podczas kooperacji jednostki sektora B+R wykorzystywały jako wkład we
współpracę czas pracy pracowników oraz udostępniały swoją aparaturę i pomieszczenia. Naj
bardziej preferowanymi przez te podmioty modelami udziału w korzyściach z partnerstwa
okazały się zapłata za usługę oraz częściowe pokrycie kosztów z udziałem w zyskach.

11. Partnerstwo technologiczne przynosiło uczelniom i jednostkom badawczo-rozwo
jowym, uczestniczącym w badaniach, wiele korzyści, które zwiększały potencjał naukowo
-badawczy i innowacyjność tych podmiotów oraz wpływały na pozycję instytucji w środowi
sku naukowym i biznesowym.

12. Podczas współpracy jednostek sektora B+R z przedsiębiorstwami obserwowano
pewne problemy i zagrożenia, które mogły nie wystąpić lub mogły mieć mniejszy wpływ na
współpracę, gdyby lepiej przygotowano umowę dotyczącą porozumienia oraz gdyby współ
praca była profesjonalnie zorganizowana i zarządzana.

13. Respondenci określili najważniejsze czynniki sprzyjające powodzeniu współpracy
z przedsiębiorcami. Większe doświadczenia miały jednostki badawczo-rozwojowe - ich przed
stawiciele udzielili najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na pytanie o kluczowe czynniki
sukcesu kooperacji. Do najistotniejszych czynników sukcesu zaliczyli: potencjał naukowo
badawczy jednostki i jej unikatowe zasoby (w tym posiadane patenty i licencje), renomę jed
nostki, jasno określone cele i zamiary partnerów, wspólne korzyści dla obu sojuszników, wy
bór właściwych partnerów, precyzyjne rozdzielenie zadań i odpowiedzialności pomiędzy
partnerów, presję rynku na nowy produkt, wzajemne zaufanie, otwartość i zrozumienie, częste
konsultacje i dobrą komunikację uczestników współpracy. Jednostki szkół wyższych, które
wyraziły opinię na temat kluczowych czynników sukcesu, potwierdziły znaczenie tych czyn
ników dla efektywności współpracy.

14. Uczestniczące w badaniach jednostki pozytywnie oceniły wyniki kooperacji z przed
siębiorstwami - w większości badanych podmiotów korzyści i zamierzone cele zostały osią
gnięte w stopniu satysfakcjonującym lub stosunkowo satysfakcjonującym. Sprzyjało to na
wiązywaniu współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami w późniejszym okresie.

15. Uczestniczący w badaniach przedstawiciele sektora B+R nie oceniali efektywności
partnerstwa technologicznego - dosyć rzadko przeprowadzano w jednostkach jedynie ocenę
efektywności ekonomicznej przedsięwzięć innowacyjnych i nie było to obligatoryjne.

16. Badania korelacji cech jednostek sektora nauki oraz cech charakteryzujących ich
Współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami wykazały, że wielkość ich osobowych zaso
bów badawczych (potencjału ludzkiego) nie wpływa na liczbę zasobów innowacyjnych oraz
na aktywność w nawiązywaniu współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami. Bardziej
rozwijała się kooperacja z innymi instytucjami sektora B+R, ale często nie miała ona charak
teru transferu technologii. Ważnym elementem oferty technologicznej uczelni były patenty
i zgłoszenia patentowe, jednak w zbyt małym stopniu nowe rozwiązania wdrażano w przed
siębiorstwach; nie wpływały one istotnie na pozyskiwanie środków spoza działalności statu
towej. Obliczenia współczynników korelacji pozwoliły ustalić, że kooperacja technologiczna
z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami sektora B+R pozwalała jednostkom szkół wyż-
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szych osiągnąć zamierzone korzyści determinowane potencjałem naukowo-badawczym i licz
bą oraz rodzajem zasobów innowacyjnych.

17. Obliczenia współczynników korelacji cech jednostek badawczo-rozwojowych i cech
współpracy technologicznej tych podmiotów z przedsiębiorstwami świadczą o braku wpływu
osobowych zasobów badawczych na wielkość zasobów innowacyjnych oraz częstotliwość na
wiązywania kontaktów w zakresie transferu technologii. Jednostki badawcze, podobnie jak
uczelnie, wykazały większą aktywność w nawiązywaniu współpracy z innymi instytucjami sek
tora B+R w ramach programów badawczych. Sprzyjał temu ludzki potencjał badawczy, zwłasz
cza liczba doktorów. Realizowana kooperacja technologiczna z przedsiębiorstwami przynosiła
realne wymierne korzyści, które były silnie uzależnione od posiadanych zasobów ludzkich,
szczególnie od liczby doktorów. Aktywność we współpracy z przedsiębiorstwami wpływała
pozytywnie na tworzenie nowych rozwiązań technologicznych, liczbę wdrożeń oraz patentów
i zgłoszeń patentowych w jednostkach badawczo-rozwojowych. Kooperacja ta pozwalała pozy
skiwać dodatkowe środki finansowe na badania z sektora prywatnego oraz z innych źródeł po-

zastatutowych.
Wyniki badań empirycznych oraz przegląd badań i doniesień statystycznych pozwalają na

pozytywne zweryfikowanie drugiej hipotezy badawczej o ograniczonej współpracy technologicz
nej instytucji sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami. Weryfikacja tej tezy wyma
ga pewnego komentarza. Na podstawie wyników uczestniczących w badaniach jednostek sektora
nauki i badań można stwierdzić, że ich powiązania z przedsiębiorstwami były niedostateczne,
zbyt ograniczone i nie zapewniały potrzebnego gospodarce transferu wiedzy i technologii. Jednak
należy zwrócić uwagę na to, że większą aktywność w tworzeniu i przekazywaniu innowacyjnych
rozwiązań do przedsiębiorstw wykazywały jednostki badawczo-rozwojowe niż jednostki szkół
wyższych. Czyniły to także bardziej skutecznie i wykazywały większe umiejętności we współ
pracy z przedsiębiorstwami niż jednostki uczelni.

Uzyskane wyniki sugerują, że jednostki badawczo-rozwojowe muszą stać się najważ-
niejszym ogniwem procesów transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki, zwłaszcza
w początkowym okresie tworzenia powiązań sektora B+R z przedsiębiorstwami. W tym cza
sie powinna następować intensyfikacja współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami, co
wymaga znacznych zmian w funkcjonowaniu tych jednostek oraz nowych zachowań na
ukowców. Niezbędne będzie także nabycie przez kadrę uczelni cech i umiejętności pomoc
nych przy nawiązywaniu współpracy technologicznej z przedsiębiorcami. W przypadku pra
cowników niektórych jednostek badawczo-rozwojowych wymagane cechy i umiejętności
już występują - są one wynikiem uczestniczenia w statutowo określonej misji tych jedno
stek (w pracach badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki i we wdrażaniu wyników ba
dań w przedsiębiorstwach).

6.4. Przykłady współpracy naukowców z przedsiębiorcami - studia przypadków

Wprowadzenie

W polskim sektorze badawczo-rozwojowym powstają ważne rozwiązania innowacyj
ne, opracowywane są wdrożenia, nowoczesne techniki i technologie. W latach 2002-2007
wg danych Centrum Innowacji NOT (Projekty celowe ... 2009) w Polsce zostało zrealizowa-
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nych około 1 OOO projektów celowych, których znaczna część została zgłoszona przez jed
nostki badawczo-rozwojowe i uczelnie (około 80%). Partnerami w tych projektach były MŚP,
a ich rezultaty pozwoliły, przy wsparciu budżetu, zrealizować prace badawczo-rozwojowe
i wdrożeniowo-inwestycyjne w przedsiębiorstwach.

W stosunku do potrzeb innowacyjnych polskiej gospodarki oraz potencjału sektora
B+R wspomniana liczba projektów celowych nie jest duża. Poza realizacją projektów celo
wych transfer wiedzy i technologii następuje także za pośrednictwem innych form współpra
cy. Niestety, nadal partnerstwo technologiczne jednostek nauki i badań z przedsiębiorstwami
nie jest powszechne. Są jednak pozytywne przykłady takiej współpracy w postaci praktycz
nego wykorzystania w gospodarce badań prowadzonych w ostatnich latach przez jednostki
uczelni oraz jednostki badawczo-rozwojowe. W edu ich omówienia zostaną wykorzystane
studia przypadków partnerstwa jednostek uczelni z przedsiębiorstwami oraz wybrane przy
kłady współpracy technologicznej jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w ba
daniach empirycznych. Przedstawione studia przypadków, wyniki badań empirycznych i wy
powiedzi przedstawicieli sektora badawczo-rozwojowego pozwalają mieć nadzieję, że w naj
bliższym czasie, po usunięciu istniejących barier współpracy, nastąpi zwiększenie liczby po
wiązań między naukowcami a przedsiębiorcami. Rozwój związków kooperacyjnych w zakre
sie transferu technologii pozwoli na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

Współpraca OPTOPOL Technology S.A. z ośrodkami naukowymi

OPTOPOL Technology w 2009 r. była spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartoś
ciowych (GPW) w Warszawie, wytwarzającą i sprzedająca aparaturę na potrzeby badań oku
listycznyclr'. Z małej firmy, która powstała w 1992 r., OPTOPOL stał się spółką mającą
klientów na całym świecie". W 2009 r. udział firmy w światowym rynku aparatury okuli
stycznej wynosił 17%; wartość rynku wyceniano na 1,4 mld dolarów rocznie. Według preze
sa Zarządu OPTOPOL Technogy S.A. sukces rynkowy przedsiębiorstwa w dużym stopniu
oparty był na umiejętnym zarządzaniu procesem innowacji. Kluczowym czynnikiem tego
procesu stała się prowadzona od 2006 r. współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika
(UMK) w Toruniu. Jej rezultatem było wprowadzenie na rynek tomografu do badania zmian
w siatkówce oka - najważniejszego produktu w ofercie produktowej spółki. Współpraca w
zakresie rozwoju nowych produktów jest kontynuowana, a relacje OPTOPOL Technology
S.A. z Zespołem Fizyki Medycznej i Instytutem Fizyki UMK w Toruniu są przykładem efek
tywnej komercjalizacji wiedzy i postępu technicznego.

Współpraca obejmuje opracowywanie i rozwój metody diagnostycznej, zwanej optyczną
koherentną tomografią. W jej wyniku powstał spektralny tomograf optyczny SOCT Copernicus,

5 Studium przypadku powstało na podstawie: wywiadu przeprowadzonego przez autorkę
w marcu 2010 r. z prof. dr. hab. A Kowalczykiem oraz dr. M. Wojtkowskim z UMK w Toruniu, in
formacji ze strony internetowej spółki: OPTOPOL Technology. O firmie, http://www.optopol.com,
a także z Prospektu emisyjnego OPTOPOL Technology S.A. (2008). Studium to zostało bardziej
szczegółowo przedstawione w pracy Łąckiej (201 O).

6 W lutym 20 JO r. nastąpiło przejęcie 90% udziałów spółki OPTOPOL Technology S.A. przez
japońską firmę Canon Inc. Do 2012 r. pozostałe 10% udziałów będzie przejęte przez japońskiego wła
ściciela. Spółka OPTOPOL Technology S.A. stała się spółką zależną. Nowy właściciel zamierza wy
cofać akcje spółki z obrotu giełdowego.
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który jest obecnie produkowany; jednocześnie prowadzone są przez firmę prace nad jego modyfi
kacjami. Na podstawie porozumienia o współpracy OPTOPOL Technology uzyskał wyłączne
prawo do komercyjnego wykorzystania oraz ewentualnej produkcji wszelkich nowych konstruk
cji, ulepszeń, idei, koncepcji, które mogłyby stać się rezultatem partnerstwa. Firma ma także
pierwszeństwo w dostępie do jakichkolwiek nowych rozwiązań metody diagnostycznej OCT
(tomografii optycznej), które będą rozwijane w ramach współpracy z Uniwersytetem.

Na podstawie umowy OPTOPOL Technology prowadzi z Zakładem Fizyki Medycz
nej badania nad nowymi technologiami i metodami diagnostycznymi na potrzeby okulistyki,
w tym nad rozwojem technologii tomografii spektralnej, z wykorzystaniem nowych rozwią
zań technologicznych; w rezultacie:

- wdrożono do produkcji urządzenie umożliwiające badanie przedniego odcinka oka
SOCT 150/P;

- przygotowano do prezentacji w listopadzie 2007 r. na targach w Nowym Orleanie
dwa nowe urządzenia wykorzystujące tę te~hnologię oraz metodę cyfrowej obróbki obrazu na
potrzeby diagnostyki medycznej oka;

- prowadzone są badania nad nowymi technologiami i metodami diagnostycznymi
w okulistyce, np. analiza przepływu krwi w naczyniach oka;

- budowane są prototypy aparatów nowej generacji z wykorzystaniem technologii
spektralnej oraz strojonych źródeł światła do badania przedniego odcinka oka;

- następuje rozwój metod diagnostycznych, wykorzystujących spektralną tomografię
optyczną oraz mikroskopię fluorescencyjną (nanorobotykę).

Spółka, rozwijając i wdrażając nowe produkty, korzysta także z usług Uniwersytetu War
szawskiego - w zakresie testowania wideodermatoskopu służącego do diagnostyki chorób skóry.

Strategia partnerstwa technologicznego prywatnej spółki z bardzo innowacyjną jednostką
UMK przyczyniła się do osiągnięcia przez OPTOPOL Technology wysokich wskaźników inno
wacyjności i silnej pozycji na rynku producentów specjalistycznej aparatury służącej do badań
okulistycznych. O wysokiej innowacyjności tego przedsiębiorstwa świadczy to, że wskaźnik eks
portu do krajów wysokorozwiniętych w 2007 r. przekroczył .50% wartości sprzedaży.

W 2008 r. struktura wartościowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług
OPTOPOL Technology S.A. wskazywała na znaczny udział w przychodach eksportu. Stanowił
on 79,9%; pozostałą część (20,1%) stanowiły przychody z rynku krajowego. W strukturze eks
portu udział przychodów ze sprzedaży tomografów optycznych, będących wynikiem współpra
cy technologicznej z Zespołem Fizyki Medycznej UMK w Toruniu, wynosił 62%. W przypad
ku sprzedaży na rynku krajowym udział wpływów z tomografów w przychodach ze sprzedaży
kształtował się na poziomie 30%. Spółka charakteryzuje się bardzo wysokimi wskaźnikami
wydatków na działalność B+R, w stosunku do nakładów inwestycyjnych oraz do przychodów
(zdecydowanie wyższymi od wskaźnikó~ największych spółek w Wielkiej Brytanii).

Współpraca Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów" S.A. z uczelniami
w klastrze Dolina Lotnicza

Dolina Lotnicza to przykład klastra przemysłowego, czyli sieci firm i instytucji w sek
torze lotniczym współpracujących ze sobą na Podkarpaciu (region o 70-letniej historii prze
mysłu lotniczego). Organizacja klastra rozpoczęła się w 2003 r. od podjęcia decyzji o powo
łaniu Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Do
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współpracy przystąpiło 18 firm zatrudniających ok. 9 tys. osób i wytwarzających produkty
o wartości sprzedaży wynoszącej 250 mln dolarów rocznie. Poza firmami członkiem klastra
została Politechnika Rzeszowska z rozwiniętym Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Stowarzyszenie otrzymało znaczną pomoc finansową od firmy Pratt&Whitney - światowego
lidera w projektowaniu, produkcji i obsłudze silników lotniczych, rakietowych systemów na
pędowych oraz przemysłowych turbin gazowych7

.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest współpraca oraz rozwój przemysłu lotniczego
i uczelni wyższych, instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, które mają
prowadzić badania nad nowymi koncepcjami na potrzeby członków klastra oraz rozwijać sektor
B+R w przemyśle lotniczym. To zadanie przyjęło konkretną postać, gdy w 2004 r. w regionie
powstało Centrum Zaawansowanych Teclmologii „AERONET - Dolina Lotnicza". Konsor
cjum to utworzyły następujące podmioty: Politechniki Rzeszowska (koordynator), Lubelska,
Łódzka, Śląska, Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Póź
niej przystąpiły do konsorcjum: Instytut Lotniczy z Warszawy, Instytut Podstawowych Proble
mów Techniki PAN, Instytut Maszyn Przepływowych, Instytut Teclmiczny Wojsk Lotniczych
i Politechnika Częstochowska. Wynikiem tej współpracy było także zorganizowanie Polskiej
Platformy Technologicznej Lotnictwa.

Obecnie klaster skupia 72 przedsiębiorstwa z 21 tys. pracowników, ze sprzedażą w wy
sokości ponad miliard dolarów rocznie. Jak wskazuje Darecki (2008), prezes WSK „PZL-Rze
szów" (członek klastra), ten postęp nie byłby możliwy bez współpracy ze szkołami wyższymi
i z instytutami badawczymi. Jej nawiązanie umożliwiło uruchomienie, dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Laboratorium Badań Materiałów dla Przemy
słu Lotniczego w Centrum Zaawansowanych Technologii - jednego z najnowocześniejszych
w Europie.

WSK „PZL-Rzeszów" jako członek klastra od wielu lat współpracuje z uczelniami, któ
re prowadzą na potrzeby firmy prace badawcze. Bardzo duże znaczenie miała kooperacja z Po
litechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Instytutem Metalurgii Żelaza podczas wykony
wania przez WSK „PZL-Rzeszów" zlecenia amerykańskiej firmy General Electric, która pro
dukowała silniki do brazylijskich samolotów Embraer. Amerykanie zlecili polskiej firmie wy
konanie łopatek turbin do silników. Bardzo trudne zamówienie, ze względu na konieczność
precyzyjnego wykonania części i spełnienia wysokich wymogów jakościowych, udało się zre
alizować dzięki pomocy specjalistów z obu uczelni i Instytutu Metalurgii Żelaza. Współpraca
związana z projektem trwała 2 lata. Polegała na tym, że firma WSK „PZL-Rzeszów" produko
wała łopatki turbin, które wysyłała do naukowców, a oni sprawdzali ich działanie. Po cyklu
testów stwierdzili potrzebę niezbędnych zmian w technologii wykonania i wspólnie z WSK
,,PZL-Rzeszów" opracowali metodykę badań odbiorczych produkowanych łopatek. Opracowa
na metoda zaowocowała stworzeniem produktu, który odpowiadał wysokim wymaganiom ame
rykańskiego kontrahenta. Pozytywne doświadczenia ze współpracy z reprezentantami polskiej
nauki skłoniły firmę do podejmowania innych wspólnych przedsięwzięć z naukowcami. Obec
nie WSK „PZL-Rzeszów" prowadzi 12 projektów badawczych z 10 uczelniami i jednostkami
badawczo-rozwojowymi.

--------- 
. 7 Studium przypadku powstało na podstawie informacji z artykułu Dareckiego (2008), strony
Internetowej Doliny Lotniczej: Aviation Valley, http://www.dolinalotnicza.pl oraz rozmowy autorki
2 przedstawicielem firmy WSK „PZL-Rzeszów" S.A. panem D. Słowikiem.
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Współpraca Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej
z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów"

Porozumienie o współpracy zostało zawarte w 2004 r. w celu realizacji wspólnego projek
tu pt. ,,Opracowanie i wdrożenie technologii lutowania próżniowego i indukcyjnego metalowych
przewodów hydraulicznych dla potrzeb przemysłu lotniczego, z zastosowaniem stopów złota
i srebra". Finansowane było przez KBN i WSK „PZL-Rzeszów"8

• Celem tego projektu było uru
chomienie produkcji przewodów hydraulicznych przeznaczonych do różnych typów najnowocze
śniejszych samolotów i helikopterów (wojskowych i cywilnych), np. F-16, Boeing 737, Boeing
747, Boeing 757, Me Donnel Douglas DC-10, Airbus A300, Airbus A310 i in. Podwykonawcą
amerykańskiej firmy, odbiorcy tych wyrobów, jest WSK ,,PZL-Rzeszów". Planowane jest wyko
rzystywanie nowych technologii hydraulicznych także przez inne firmy światowe, takie jak:
Pratt&Whitney Canada, RR. Donnelley, Snecma i General Electric.

WSK „PZL-Rzeszów" potrzebowało wsparcia naukowo-badawczego, które pozwoliło
by zaspokoić wymagania odbiorców sprzętu lotniczego dotyczące połączeń lutowych z wyko
rzystaniem technologii lutowania próżniowego oraz lutowania indukcyjnego. W wyniku projek
tu Instytut wraz z Zakładem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz WSK
„PZL-Rzeszów" opracował i wdrożył na skalę produkcyjną technologie lutowania przewodów
hydraulicznych z różnymi typami złączek (na bazie łutów typu Ag-Cu-Ni oraz Au-Ni).

Badania naukowe dotyczące realizowanego projektu nie były jeszcze prowadzone
w Polsce, nie publikowano też wyników podobnych prac za granicą. Innowacyjne rozwiązania
pozwoliły uruchomić jedną z najnowocześniejszych na świecie produkcję wytwarzania prze
wodów hydraulicznych, pneumatycznych i paliwowych do wszystkich silników produkowa
nych przez firmę Pratt&Whitney. Cała produkcja przewodów przeznaczana jest na eksport,
głównie dla odbiorców w USA i Kanadzie. Podjęcie ich produkcji przez WSK „PZL-Rzeszów"
umożliwiło zdobycie przez załogę firmy unikatowych wysokich kwalifikacji. Stworzono no
we miejsca pracy związane z uruchomieniem produkcji. Przedsiębiorstwo zdobyło dodatkowe
umiejętności i możliwości rynkowe. Pozwoliło mu to zdobyć nowe rynki zbytu państw ukła
du NATO i innych. Firma uzyskała także szansę na zastosowanie sprawdzonych w ekstre
malnych warunkach wyrobów do innych celów (np. w przemyśle samochodowym).

Współpraca Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym WAMET sp. z o. o.

Partnerstwo technologiczne zostało rozpoczęte w 2005 r. i było realizowane w postaci
projektu celowego, finansowego przez MNiSW (KBN) oraz Federację Stowarzyszeń Nauko
wo-Technicznych NOT z udziałem środków własnych firmy WAMET oraz Instytutu Mecha
nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jego celem było opracowanie linii technologicz
nej formowania wsporników europalet, z wykorzystaniem odpadów przemysłu drzewnego,
przeznaczonej dla małych i średnich zakładów produkcyjnych". Linia ta charakteryzuje się

8 Opis tego przypadku współpracy powstał na podstawie informacji o przykładach praktycz
nego wykorzystania badań prowadzonych w ostatnich latach przez jednostki badawczo-rozwojowe.
Bardziej szczegółowe informacje na ten temat przedstawia opracowanie: Jednostki badawczo-rozwo
jowe... (2007).

9 Opis współpracy powstał na podstawie informacji zamieszczonych w opracowaniu: Jednost
ki badawczo-rozwojowe... (2007) oraz wywiadów z pracownikami spółki WAMET.
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prostą obsługą bieżącą oraz takim stopniem automatyzacji produkcji, przy założonym bezpie
czeństwie, który umożliwia bieżącą produkcję i obsługę niewymagającą wysokich kwalifika
cji pracowników.

Linia obejmuje zestaw urządzeń produkcyjnych służących do formowania wsporni
ków europalet o dużej izotropowej wytrzymałości na ściskanie, o dużej wytrzymałości na
warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania. Zastosowana w li
nii konstrukcja prasy zaciskowej form, ze specjalnym mechanizmem odbioru form po zapra
sowaniu, stanowi nowatorskie rozwiązanie techniczne, które zgłoszono do Urzędu Patento
wego RP.

Zestaw urządzeń linii do produkcji wsporników europalet przeznaczony jest dla MŚP
oraz dla większych firm jako zestaw maszyn pozwalających na wykorzystanie odpadów pro
dukcyjnych w zakładach przemysłu drzewnego i przedsiębiorstwach wytwarzających gotowe
europalety. Istotnymi zaletami tego rozwiązania są: prosta obsługa urządzeń, niski koszt ich
instalacji oraz możliwość wykorzystania powierzchni, na której zamontowane są urządzenia,
bez konieczności budowy specjalnej hali. Zespoły linii technologicznej produkuje Przedsię
biorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WAMET z Bydgoszczy. Wsporniki zaczęto wytwarzać
w Polsce w dwóch firmach - w Zakładzie Produkcji Drzewnej w Piotrkowie Kujawskim oraz
w Zakładach Papierniczych w Kwidzyniu.

Wdrożenie przygotowanego przez Instytut i WAMET rozwiązania zwiększa konku
rencyjność MŚP produkujących palety płaskie typu EUR i częściowo rozwiązuje problem
odpadów powstających podczas wytwarzania szerokiego asortymentu wyrobów drzewnych.
Parametry trwałości i wytrzymałości wyrobów, produkowanych z wykorzystaniem nowej linii
technologicznej, gwarantują wzrost ich eksportu. Istotną zaletą innowacji jest możliwość po
nownego wykorzystania uszkodzonych wsporników jako materiału wsadowego, podlegające
go w 100% recyklingowi.

Innowacyjne rozwiązania Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu dla gospodarki

Do innowacyjnych rozwiązań Instytutu Obróbki Plastycznej zastosowanych w firmie
Apator Metrix należy zautomatyzowane gniazdo do produkcji opasek do gazornierzy'". Pra
cownicy Instytutu opracowali, wykonali i wdrożyli urządzenie do kształtowania z taśmy ze
stali węglowych lub nierdzewnych opaski służącej do zamykania dwóch wtłoczek gazomierzy
domowych i przemysłowych. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwala znacznie zmniejszyć
odpady surowca (blachy) podczas tłoczenia opasek z arkuszy blachy z wykorzystaniem star
szej technologii. Opracowanie urządzenia wymagało zbadania zasad sprężynowania przy gię
ciu profili ze stali nierdzewnych i przygotowania nowego rozwiązania technicznego. Innowa
cja Instytutu została wdrożona w przedsiębiorstwie Apator Metrix w Tczewie do produkcji
pięciu opasek gazomierzy (różnej wielkości i różnego kształtu). Przedsiębiorstwo dzięki niej
osiąga rocznie 220 OOO zł zysku. Innowacja ma także znaczenie społeczne, gdyż nowa techno
logia pozwala zaoszczędzić 50 OOO kg stali rocznie.

Wyniki prac badawczo-rozwojowych Instytutu Obróbki Plastycznej (JOP) pozwalają
osiągać korzyści ekonomiczne także innym firmom. Dzięki zastosowaniu całkowicie zautoma-

10 Współpracę Instytutu z gospodarką opisano na podstawie informacji z opracowania: Jed
nostki badawczo-rozwojowe ... (2007).
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tyzowanej linii do podawania taśmy (będącej innowacyjnym rozwiązaniem IOP) w przedsię
biorstwie JELCZ-KOMPONENTY w Jelczu-Laskowicach w produkcji elementów generato
rów prądu elektrycznego dużej mocy firma osiągnęła roczny zysk wynoszący 1 250 OOO zł. Za
stosowanie linii do produkcji elementów generatorów wysokiej mocy pozwoliło również
znacznie zwiększyć ich produkcję.

Innym ważnym innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego przemysłu motoryzacyj
nego, lotniczego, maszynowego, budowlanego i włókienniczego jest technologia produkcji
części dokładnych z proszków metali na osnowie żelaza. Technologia ta została wdrożona
w Gnieździe Badawczo-Rozwojowym Metalurgii Proszków w Instytucie Obróbki Plastycz
nej, w którym wytwarzane są części dla odbiorców krajowych i zagranicznych, np. dla Wy
twórni Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu (WSK-Poznań) oraz firmy Budamec-Poznań,
TKZ Polna-Czechy. Technologia ta zapewnia znaczne oszczędności, m.in. w wykorzystaniu
surowców, energii, siły roboczej i powierzchni produkcyjnej. Przewyższa pod tym względem
alternatywne technologie obróbki skrawaniem, odlewanie gorące i zimne prasowanie. Nowo
czesna technologia przyniosła Instytutowi znaczne korzyści ekonomiczne w postaci przycho
dów ze sprzedaży pilotowej produkcji oraz możliwości realizowania innych projektów na
ukowych, badawczych i rozwojowych.

Prace badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
(Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) dla gospodarki

Prowadzone w latach 2002-2007 prace badawczo-rozwojowe w Instytucie Matenałów
Ogniotrwałych (IMO) doprowadziły do stworzenia licznych nowych rozwiązań w zakresie
ceramiki wysokotemperaturowej, technologii materiałowych, inżynierii materiałowej oraz
inżynierii środowiska na potrzeby krajowych przedsiębiorstw11

• Wśród nich na uwagę zasłu
guje technologia produkcji rur ceramicznych do niskociśnieniowego odlewania aluminium,
które doprowadzają płynny metal z pieca do formy. Umożliwiają przepływ stopionego alumi
nium w pionie wewnątrz rury, przy ciśnieniu na powierzchnię lustra aluminium wynoszącym
0,2-1,0 atm. Rury narażone są na nacisk pokrywy uszczelniającej pomiędzy piecem a kokilą,
w której umieszczona jest forma, i na oddziaływanie ciekłego aluminium. Rury ceramiczne
zastosowano w urządzeniu do niskociśnieniowego odlewania aluminium w przedsiębiorstwie
ALU-POL w Stargardzie Szczecińskim.

Opracowana i wdrożona przez Instytut technologia produkcji rur ceramicznych do ni
skociśnieniowego odlewania aluminium to jedyna w Polsce metoda otrzymywania tego ro
dzaju wyrobów ogniotrwałych.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach opracował także nowy energooszczędny
piec kołpakowy do obróbki cieplnej taśm z miedzi i jej stopów. Opracowany i wykonany prototyp
tego pieca został wdrożony do realizacji zadań produkcyjnych w Walcowni Metali Nieżelaznych
w Gliwicach w 2006 r. Uzyskane wyniki eksploatacyjne zachęciły do zbudowania w grudniu
2006 r. i styczniu 2007 r. dwóch dodatkowych pieców. Przewiduje się upowszechnienie rozwią
zania w innych firmach eksploatujących piece kołpakowe. Zastosowane w nowym piecu rozwią
zania zapewniły dużą jednorodność pola temperatur w komorze pieca. Dzięki nim różnice tempe-

li Studium przypadku powstało na podstawie informacji uzyskanych przez autorkę od J. Czechow
skiego, zastępcy dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Instytutu, podczas badań ankietowych jednostki.
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ratur, dawniej wynoszące 30-40°C, udało się zredukować do 5°C. Rezultatem tej innowacji jest
możliwość uzyskiwania jednorodnych właściwości wyżarzanych taśm z miedzi i jej stopów,
zmniejszenie ilości powstających odpadów technologicznych, zwiększenie sprawności cieplnej
procesu z 28 do 43% oraz zmniejszenie energochłonności procesu wyżarzania o 34%.

Kolejnym przykładem innowacyjnego rozwiązania opracowanego przez zespół Instytutu
jest nowy materiał do układów wylewowych urządzeń metalurgicznych w Hucie Miedzi Głogów.
Jak wskazuje przedstawiciel Instytutu, prace nad materiałami ogniotrwałymi, wykorzystywanymi
w podstawowych urządzeniach cieplnych hutnictwa miedzi, są realizowane w ramach współpracy
metalurgów i ceramików, co zaowocowało ponaddwukrotnym zmniejszeniem zużycia materia
łów ogniotrwałych w ciągu 1 O lat. Nowość koncepcji Instytutu polega m.in. na zastosowaniu ma
teriałów monolitycznych glinokrzemianowych w konstrukcji zapewniającej odpowiednią szyb
kość wykonania i szczelność połączeń. IMO opracował technologię tworzyw ogniotrwałych nie
wypalanych (ze specjalnymi dodatkami ceramicznymi) do wytwarzania układów wylewowych
urządzeń metalurgicznych w Hucie Miedzi Głogów I i II.

Współpraca Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
w Radomiu z Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie

Partnerstwo technologiczne tych podmiotów przyjęło postać projektu celowego na lata
2003-2004, finansowanego z funduszy publicznych oraz ze środków własnych Kopalni Wę
gla Brunatnego w Koninie (KBW Konin). Współpraca dotyczyła opracowania i wdrożenia
technologii modernizacji układów napędowych dużych koparek i przenośników transporto
wych w przemyśle wydobywczym węgla brunatnego'<. Badania podjęto, ponieważ w kopal
niach węgla bnmatnego wykorzystywano maszyny i urządzenia z przestarzałymi, kłopotliwymi
w eksploatacji i energochłonnymi, układami napędowymi. Nowe rozwiązanie miało na celu
poprawę warunków eksploatacyjnych koparek i przenośników taśmowych dzięki zastosowaniu
układów napędowych z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przemienników częstotliwoś
ci. W KWB Konin zmodernizowano napęd jezdny koparki SRs 1200, a na potrzeby nowego
złoża Drzewce opracowano i wykonano ciąg przenośników taśmowych, wykorzystując do na
pędu taśmociągów również silniki asynchroniczne zasilane z przemienników częstotliwości.

Opracowane nowoczesne energooszczędne układy napędowe mogą być stosowane w każ
dej gałęzi przemysłu przy modernizacji układów napędowych maszyn i ciągów technologicznych,
wymagających w procesie produkcyjnym płynnej zmiany prędkości obrotowej zastosowanych
silników elektrycznych. Technologia opracowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia Instytutu
i KWB Konin pozwala osiągnąć znaczne oszczędności, wynikające ze zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej, zwiększenia wydajności pracy oraz z mniejszego zużycia części mechanicz
nych. Umożliwia także zmniejszenie liczby i skrócenie czasu remontów.

W wyniku modernizacji układu jazdy koparki zyski osiągnięte przez partnera przemy
słowego, dzięki zwiększeniu wydajności koparki, w latach 2004-2006 wyniosły 34 364 406 zł,
co w przeliczeniu na rok daje 11 456 135 zł. Pozostałe zyski, wynikające ze zmniejszenia kosz
tów remontów, kształtują się w ciągu roku na poziomie 250 OOO zł. Zyski przedsiębiorstwa,
Wynikające z wdrożenia nowoczesnych układów napędowych przenośników taśmowych,
kształtują się w ciągu roku na poziomie 2 199 225 zł.

• 12 Ten przypadek opisano na podstawie informacji z opracowania: Jednostki badawczo-rozwo-
Jowe ... (2007).
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Współpraca Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu z firmą
MEPROZET SA w Kościanie

Współpracę w zakresie działalności B+R nawiązano w 2004 r. w celu realizacji projek
tu, który był finansowany ze środków własnych przedsiębiorstwa MEPROZET oraz ze środków
budżetowych na naukę':', Efektem wspólnych prac badawczych i projektowych było opracowa
nie konstrukcji i wdrożenie do produkcji nowoczesnego zbiornika asenizacyjnego, o pojemnoś
ci 20 m3, przeznaczonego do dozowania gnojowicy bezpośrednio do gleby.

Zaprojektowany wóz jest maszyną podczepianą, agregowaną na dolnym zaczepie
transportowym ciągników ciężkich. Wóz spełnia wysokie wymagania agrotechniczne doty
czące precyzji dozowania gnojowicy w pasach, przy ograniczonych do minimum stratach
azotu i odorów związanych z emisją amoniaku. Nowoczesna konstrukcja zespołu redlic do
glebowych umożliwia przestawianie maszyny w sposób prosty i szybki z funkcji rozlewania
powierzchniowego na dozowanie wgłębne. Innowacyjna konstrukcja pozwoliła ograniczyć do
minimum uciążliwe i brudne prace, wykonywane ręcznie przez operatora maszyny. Sterowa
nie funkcjami wozu następuje zdalnie w kabinie ciągnika.

Wóz spełnia wszystkie wymagania agrotechniczne, ekologiczne i w zakresie bezpieczeń
stwa, określone przez dyrektywy i przepisy UE dotyczące procesu utylizacji i aplikacji gnojowi
cy. Stanowi pierwszą istotną ofertę na krajowym rynku, która ma pomóc rozwiązać problemy
zagospodarowania gnojowicy z dużych ferm zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo MEPROZET, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas opraco
wywania wspólnie z Instytutem konstrukcji wozu, nawiązało z nim ponownie współpracę
w 2006 r. dotyczącą opracowania kolejnych wariantów wozów o większej pojemności, wyno
szącej 24 m3, wyposażonych w zdalnie sterowane z kabiny ciągnika hydrauliczne zespoły na
pełniania i opróżniania.

Przygotowana w ramach partnerstwa technologicznego konstrukcja stała się podstawą
odnowienia oferty firmy MEPROZET i produkcji nowej generacji wozów asenizacyjnych w
Polsce. Umocniło to pozycję firmy na rynku producentów wozów asenizacyjnych i przyczyniło
się do zwiększenia eksportu przedsiębiorstwa. Pozwoliło także na zwiększenie zatrudnienia
oraz wzrost wartości produkcji. Wdrożenie nowych rozwiązań ma niebagatelne znaczenie dla
życia na wsi - eksploatacja nowych wozów umożliwi zmniejszenie uciążliwości prac rolni
czych i zwiększy ogólny komfort życia na terenach, na których funkcjonują wielkotowarowe
fermy hodowlane.

Innowacyjne rozwiązanie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach na potrzeby polskiego browarnictwa

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach prowadzi prace
naukowe i badawcze w zakresie nauk rolniczych, agronomii i kształtowania środowiska
rolniczego. Do zainteresowań pracowników Instytutu należy także hodowla nowych odmian
chmielu i tytoniu. Instytut na zlecenie firmy Browary Żywiec SA podjął się realizacji pro
jektu wymiany najstarszych, chorych i mało wydajnych roślin chmielu na zdrowy materiał
sadzonkowy pozbawiony wirusów powszechnie występujących na plantacjach produkcyj-

13 Opis współpracy technologicznej w ramach projektu celowego przedstawiono na podstawie
informacji z opracowania: Jednostki badawczo-rozwojowe... (2007).
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nych 14
• Uwzględniono odmiany aromatyczne 'Lubelski', 'Sybilla' oraz odmiany supergo

ryczkowe 'Junga' i 'Magnum'.
Trzy pierwsze odmiany zostały wyhodowane przez IUNG w Puławach. Zdrowy mate

riał uzyskano poprzez hodowlę merystemów wierzchołkowych w warunkach in vitro w celu
pozbawienia roślin patogenów. Rośliny te stały się podstawą tworzenia roślin matecznych,
z których poprzez cięcie i ukorzenianie uzyskiwano sadzonki. Nowe zdrowe sadzonki chmielu
przekazywano plantatorom mającym podpisane umowy kontraktacyjne z Browarami Żywiec.

Wymiana starych, zainfekowanych patogenami i szkodnikami, roślin oraz wprowa
dzenie nowych sadzonek do uprawy polowej przynosi wymierne zyski w postaci większych
plonów i większej zawartości a-kwasów, mających wpływ na cenę i jakość surowca. Prowa
dzony program wpłynął także na zwiększenie świadomości plantatorów i kultury rolnej. Pro
wadzone szkolenia, organizowane konferencje i reportaże telewizyjne o plantacjach wykorzy
stujących zdrowe sadzonki i uzyskujących znaczne korzyści ekonomiczne, a także promocja
przedsięwzięcia w artykułach prasowych spowodowały wzrost zainteresowania plantatorów
nowoczesną uprawą chmielu.

Współpraca Instytutu Odlewnictwa w Krakowie z firmą Ferro-Term sp. z o.o. z Łodzi

Współpraca technologiczna Instytutu Odlewnictwa z przedsiębiorstwem Ferro-Term
trwa od lat. W latach 2004-2006 podjęto wspólne przedsięwzięcie badawcze, finansowane
przez MNiSW, Centrum Innowacji NOT oraz ze środków własnych Ferro-Term sp. z o.o.
(w ramach projektu celowegoj'". Prace badawczo-rozwojowe dotyczyły modernizacji procesu
wytwarzania ceramicznych filtrów piankowych do ciekłych tworzyw metalowych. Miały dopro
wadzić do wzrostu wydajności i zmniejszenia szkodliwości procesu produkcyjnego dla środowi
ska naturalnego oraz do opracowania nowych metod oceny efektywności filtracji w fazie labora
toryjnej i produkcyjnej. Wyniki prac zostały zastosowane u producenta filtrów, tzn. u partnera
przemysłowego Instytutu oraz w odlewniach stosujących proces filtracji. Ferro-Term w rezultacie
Wdrożenia nowego rozwiązania uzyskał wzrost wydajności (z 6,0 mln do 10 mln filtrów w latach
2004-2006) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży z 23 mln filtrów w latach 2004-2006 do
18,4 mln zł. Zapewniło to producentowi zysk w wysokości 2 mln zł. Współpraca z Instytutem
pozwoliła firmie Ferro-Term na stworzenie innowacyjnego produktu zapewniającego najlep
sze parametry odlewów, przy ograniczeniu liczby elementów wybrakowanych i poprawie
jakości produkcji. Zyskało to uznanie nie tylko w polskich firmach odlewniczych, ale także za
granicą. Firma zdobyła rynki: Niemiec, Turcji, Czech, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii
i Ukrainy. Polskie przedsiębiorstwa odlewnicze stosujące proces filtracji uzyskały znaczne
oszczędności w wysokości 41,4 mln zł (zmniejszenie liczby wybrakowanych elementów,
zmniejszenie zużycia surowca, ograniczenie obróbki mechanicznej odlewów i zmniejszenie
zużycia narzędzi skrawających).

Wprowadzenie wyników prac badawczych do gospodarki, poza wymienionymi efek
tami ekonomicznymi w przedsiębiorstwie partnerskim i w odlewniach, pozwoliło na stworze
nie w naszym kraju zakładu wytwarzającego ceramiczne filtry piankowe, które są konkuren-

14 Współpraca został opisana na podstawie informacji z kwestionariusza ankiety badawczej
jednostki oraz informacji zamieszczonych w opracowaniu: Jednostki badawczo-rozwojowe ... (2007).

15 Opis partnerstwa technologicznego przedstawiono na podstawie informacji z opracowania:
Jednostki badawczo-rozwojowe ... (2007).
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cyjne dla oferty renomowanych firm zagranicznych. Krajowy rynek odlewów uzyskał pro
dukt osiągający wysokie parametry jakościowe, a to wpłynęło na zwiększenie możliwości
eksportu polskich wyrobów odlewniczych.

Przykłady powstania firm spin-off z jednostek badawczo-rozwojowych

Pozytywnym przykładem strategicznego partnerstwa MŚP z jednostkami badawczo
-rozwojowymi jest „krzemowa" współpraca Instytutu Technologii Materiałów Elektronicz
nych (ITME) w Warszawie z firmą Cemat podczas produkcji krzemu krystalicznego i płytek
krzemowych, będących podstawą układów scalonych w procesorach elektronicznych. Współ
praca technologiczna zaowocowała założeniem w 1992 r. spółki spin-off o nazwie Cemat-Si
licon SA, w której ITME ma 20% udziałów. Firma całą swoją produkcję przeznacza na eks
port i zajmuje liczącą się pozycję na rynku światowym. Nadal współpracuje z ITME w War
szawie, doskonaląc technologię i metody produkcyjne (Daszkiewicz 2008).

Kolejnym przykładem jednostki badawczo-rozwojowej, która doprowadziła do utwo
rzenia przedsiębiorstwa wdrażającego swoje rozwiązania, jest Instytut Biotechnologii i Anty
biotyków w Warszawie. Opracował on biosyntetyczną insulinę ludzką o nazwie Gensulin,
która zastępuje z powodzeniem naturalną insulinę. Lek ten wdrożono na skalę przemysłową
w utworzonej przez Instytut spółce BIOTON. Po jej sprzedaży w 1996 r. firmie Prokom spół
ka weszła na giełdę i obecnie należy do grupy firm o zasięgu globalnym, nadal działających
w sektorach biotechnologicznym i farmaceutycznym (Daszkiewicz 2008).

Jako następny przykład stworzenia firmy spin-off przez naukowców, wykorzystują
cych w tym celu wyniki badań Instytutu, można podać przedsięwzięcie Instytutu Nawozów
Sztucznych w Puławach. Pracownicy jednostki opracowali i wdrożyli nowoczesne metody
ekstrakcji i granulacji chmielu na potrzeby przemysłu piwowarskiego. Przejęcie tego przemy
słu w Polsce przez zagraniczne grupy kapitałowe oraz zmiana technologii produkcji dopro
wadziły właściwie do wyeliminowania polskich produc~ntów chmielu. Puławski instytut
w ramach projektu celowego opracował przemysłowy proces granulacji i ekstrakcji chmielu.

z powodu braku zainteresowania przedsiębiorców możliwością wdrożenia technologii
Instytut na własny koszt (po zaciągnięciu kredytu) zbudował, wyposażył i uruchomił instala
cję produkcyjną. Stworzył nowy zakład, oparty na własnej nowoczesnej technologii produk
cyjnej, który produkuje ekstrakt chmielowy o najwyższych parametrach jakościowych dla
polskich browarów oraz sprzedaje go na eksport. Jego działalność pokrywa całkowicie zapo
trzebowanie polskich browarów na ekstrakt chmielowy, a jakość produktu pozwala na zdo
bywanie rynków zagranicznych. Realizacja tego przedsięwzięcia i podjęcie decyzji o stwo
rzeniu firmy spin-off zapobiegło upadkowi polskich plantacji chmielu - nasz kraj jest trzecim
producentem chmielu w Europie (Daszkiewicz 2008; Rój 2009).

Przedstawione przykłady współpracy instytucji sektora B+R z przedsiębiorstwami po
zwalają wyciągnąć wniosek, że przynosi ona znaczne korzyści partnerom oraz gospodarce.
Jednostki sektora B+R, zawierając porozumienia w zakresie transferu wiedzy i innowacji
z przedsiębiorstwami, mogą m.in.:

- realizować programy badawcze, których nie prowadziłyby ze względu na brak funduszy;
- przybliżyć podaż innowacji do popytu na nie - wdrożyć wyniki badań do gospodarki;
- uzyskać dodatkowe środki na prace badawczo-rozwojowe (publiczne i prywatne);
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- racjonalizować wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego;
- stworzyć nowy produkt lub technologię, która pozwoli generować przychody ze

sprzedaży lub z licencji;
- zmodernizować wyposażenie laboratoriów badawczych;
- zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, pozwalające na zwiększenie możliwości

badawczych;
- poprawić pozycje; konkurencyjną jednostek na rynku ze względu na prowadzenie

współpracy z przedsiębiorstwami;
- poprawić opinię nt. instytucji w środowisku naukowym itp.
Dodatkową korzyścią, którą można osiągnąć z partnerstwa jednostek sektora B+R

z przedsiębiorstwami, jest wyodrębnianie się firm spin-off lub spin-out (czyli interna! start-up).
Stworzenie firmy poprzez usamodzielnienie się pracowników instytucji badawczych przyczy
nia się do komercjalizacji technologii, wiedzy technicznej i umiejętności nabytych w macie
rzystej jednostce. Tworzenie firm odpryskowych istotnie przyczynia się do upowszechniania
się (dyfuzji) nowych technologii w gospodarce. Głodek (2005) uważa, że niekiedy przeło
mowe odkrycie w jednej instytucji naukowo-badawczej może przyczynić się do powstania
dużej grupy nowych firm odpryskowych.

Partnerzy przemysłowi w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, opracowa
nych przez instytucje sektora nauki i badań, uzyskują możliwość:

- umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa;
- osiągnięcia znacznych efektów ekonomicznych w postaci wzrostu przychodów

ze sprzedaży lub obniżenia kosztów działalności (np. kosztów zużycia surowców, materia
łów, energii);

- zdobycia unikatowych umiejętności i kompetencji przez firmę,
- stworzenia nowego, innowacyjnego dla rynku (krajowego lub zagranicznego), produktu;
- eksportu innowacyjnych produktów lub technologii;
- zwiększenia zapotrzebowania na produkty firmy w wyniku odnowienia oferty;
- zwiększenia zatrudnienia i zmniejszenia uciążliwości pracy;
- zdobycia nowych rynków poprzez zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w in-

nych, niż dotychczas, sektorach gospodarki (dywersyfikacja);
- wykorzystania nowych szans rozwojowych dzięki kolejnym projektom we współ

pracy z naukowcami;
- osiągnięcia korzyści ekologicznych - w postaci mniejszego zużycia surowców, ograni

czenia ilości odpadów, stosowania recyklingu odpadów technologicznych, ograniczenia nega
tywnych efektów zewnętrznych (np. odorów, hałasu, nadmiernego zużycia energii elektrycznej).

Wymienione korzyści świadczą o zwiększeniu innowacyjności partnera przemysłowe
go i dziedziny, w której on działa. Instytucje sektora B+R, nawiązując współpracę z przedsię
biorstwami, także stają się bardziej innowacyjne. Ich aktywność w tworzeniu oferty technolo
gicznej na potrzeby gospodarki wzrasta. Nasila się dyfuzja technologii. Potencjał badawczo
-rozwojowy jednostek naukowych sic; zwiększa, a to sprzyja ich większej innowacyjności
i gotowości do zawierania porozumień z przedsiębiorstwami. Szkoły wyższe, realizując do
datkowo misję edukacyjną, mogą to czynić lepiej niż dotychczas. Przygotowują programy
nauczania odpowiadające potrzebom gospodarki oraz umożliwiają studentom zdobycie umie-
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jętności i wiedzy w czasie prowadzenia badań na rzecz przedsiębiorstw. Uczelnie mogą zmo
dernizować wyposażenie laboratoriów.

Badania empiryczne autorki, umożliwiające ustalenie korzyści czerpanych w ramach
partnerstwa technologicznego przez jednostki sektora B+R, oraz zaprezentowane opisy przy
padków współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi
(wiążącej się z wykorzystaniem oferty technologicznej naukowców) pozwalają zweryfikować
ostatnią hipotezę badawczą. Można stwierdzić, że hipoteza o pozytywnym wpływie współ
pracy technologicznej na rozwój i innowacyjność podmiotów gospodarczych i gospodarki
w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki została potwierdzona.

Zbliżenie instytucji sektora B+R i przedsiębiorstw oraz dalszy rozwój powiązań mię
dzy nimi to szansa na zbudowanie w Polsce innowacyjnej gospodarki. Rozpowszechnianie
pozytywnych przykładów współpracy technologiczn~j instytucji naukowych z przedsiębior
stwami w gospodarce stanowi element działań zmierzających do zmiany postaw przedsiębior
ców i naukowców. Opisane podmioty, które nawiązały współpracę, to pionierzy tworzący
efektywne powiązania między nauką a gospodarką. Wyniki badań empirycznych i studia
przypadków są dowodem na to, że taka współpraca może kończyć się sukcesem nie tylko
w krajach wysokorozwiniętych. Należy pamiętać, że wysoka pozycja tych krajów (w rankin
gach konkurencyjności, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy) to rezultat wielolet
niego tworzenia intensywnych powiązań jednostek sektora B+R z przedsiębiorstwami, które
przyczyniły się osiągnięcia wysokiej innowacyjności gospodarki. Niebagatelną rolę w tym
procesie odegrało państwo oraz jego polityka naukowo-techniczna i innowacyjna.

6.5. Perspektywy rozwoju współpracy instytucji naukowo-badawczych
z przedsiębiorstwami w Polsce

Weryfikacja hipotez badawczych wskazuje na konieczność zwiększenia współpracy tech
nologicznej pomiędzy instytucjami sektora badawczo-rozwojowego a przedsiębiorstwami w Pol
sce. Jest to proces wieloletni, więc nie należy zwlekać z jego realizacją. Obecnie zakres tego part
nerstwa jest w naszym kraju zbyt mały, jednak pozytywne przykłady współpracy pozwalają mieć
nadzieję, że w najbliższym czasie wszyscy uczestnicy systemów innowacyjnych będą częściej
tworzyć więzi między nauką a gospodarką.

Perspektywy rozwoju partnerstwa technologicznego sektora B+R i przedsiębiorstw
determinują:

- przesłanki nawiązywania współpracy przez instytucje naukowe i badawcze,
- możliwości zlikwidowania lub przynajmniej znacznego ograniczenia jego barier,
- właściwe stymulowanie powiązań instytucji sektora B+R z partnerami przemysłowymi.
Przyczyny nawiązywania współpracy przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwo

jowe, zarówno z przedsiębiorstwami, jak i z innymi podmiotami gospodarczymi, w systemie
innowacyjnym zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 tego opracowania. Mają one charak
ter prawno-instytucjonalny, polityczny, konkurencyjny, technologiczny, rynkowy i strategiczny.
Współpraca ta staje się coraz silniejsza i w sprzyjających okolicznościach, co oznacza, że po
usunięciu barier współpracy oraz przy odpowiedniej, stymulującej uczestników procesów in
nowacyjnych, polityce państwa, nastąpi jej intensyfikacja. Przeszkody i bariery partnerstwa
technologicznego między naukowcami a przedsiębiorcami w polskich warunkach również

254



omówiono w rozdziale 4. Jest ich znacznie więcej niż w krajach wysokorozwiniętych; doty
czą wszystkich potencjalnych uczestników procesów innowacyjnych. Są bardziej wszech
stronne i kompleksowe, w porównaniu z utrudnieniami kooperacji jednostek sektora B+R
z przedsiębiorstwami w krajach wysokorozwiniętych. Wynikają ze słabości oferty sektora
B+R, ale także z braku kultury innowacyjnej i przedsiębiorczej w obu grupach potencjalnych
koalicjantów, również z trudności kapitałowych, prawnych, ze słabego przepływu informacji
pomiędzy instytucjami sektora nauki a przedsiębiorstwami, z wysokich kosztów transferu
technologii oraz z nieznacznej pomocy ze strony państwa (Jasiński 2006).

Wskazuje to na skalę wyzwań stojących przed państwem i jego polityką innowacyjną na
poziomie kraju i regionu, która ma dwa zadania. Powinna doprowadzić do zlikwidowania lub
przynajmniej do znacznego ograniczenia barier współpracy naukowców i przedsiębiorców oraz
skłaniać ich do transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Proces ten można będzie wów
czas postrzegać w ramach modelu partnerstwa technologicznego sektora B+R z gospodarką,
przedstawionego na rys. 34. Powstał on w wyniku analizy modelu systemu transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy (Rekomendacje zmian ... 2010). Rolę poszczególnych elementów tego
modelu omówiono w poprzednich rozdziałach (przede wszystkim w rozdziale 3 ), koncentrując
się na funkcjonowaniu systemów innowacyjnych (krajowego i regionalnych). Należy jednak
zwrócić uwagę, że najważniejszym elementem tego modelu jest przedsiębiorstwo, które ma
implementować nowe rozwiązania (pochodzące z zewnętrznych źródeł innowacji) oraz inspi
rować sektor B+R pod wpływem sygnałów rynkowych do podejmowania odpowiednich badań
i prac rozwojowych. Podmioty gospodarcze z sektora przedsiębiorstw zajmują się komercjali
zacją innowacji (wynalazków, know-how, nowych idei, rozwiązań konstrukcyjnych, technolo
gicznych czy marketingowych) i wprowadzają je na rynek.

To wszystko zależy od istnienia w gospodarce proinnowacyjnego środowiska, tworzo
nego przez politykę państwa w skali kraju i regionu. Sprzyja temu wykorzystywanie właści
wych narzędzia polityki innowacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, wspierania przed
siębiorczości, także w MŚP, oraz skutecznie działających ośrodków wspierania innowacji
i transferu technologii, mających charakter niekomercyjny i komercyjny. Działania te umoż
liwiają tworzenie dynamicznego partnerstwa sektora B+R z gospodarką, w którym trwa cią
gły przepływ wiedzy i technologii.

W tej sytuacji państwo powinno odgrywać rolę inspiratora, współorganizatora i promo
tora współpracy naukowców i przedsiębiorców (Jasiński 2006). Państwo zaczęło aktywniej
realizować te zadania po 2007 r., wraz z przyśpieszeniem przemian w sektorze B+R, w szko
łach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych, wraz z wprowadzeniem pakietu ustaw
reformujących finansowanie i organizację polskiej nauki oraz tworzeniem systemu organizacji
i zarządzania nauką podobnego do obowiązującego w krajach wysokorozwiniętych.

Nadal najważniejszym zadaniem w zakresie transferu technologii i współpracy uczest
ników procesów innowacyjnych w Polsce jest zdobycie znacznie większych środków na bada
nia i rozwój spoza budżetu państwa (z krajowych źródeł). Jednocześnie nakłady budżetowe
powinny szybko i zdecydowanie wzrosnąć, ale ich alokacja musi być ukierunkowana głównie
na prace B+R podmiotów gospodarczych. Wydatki sektora prywatnego na badania naukowe
powinny zwiększać się jeszcze szybciej. Konieczna jest także zmiana struktury alokacji nakła
dów na działalność B+R - udział badań stosowanych i prac rozwojowych w całkowitych wy
datkach na sektor B+R powinien znacznie się zwiększyć.
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Jako możliwości zwiększenia środków na badania wskazuje się (Metodyka transforma
cji wyników ... 2007):

- zwiększenie nakładów na działalność B+R w ramach bezpośrednich inwestycji za
granicznych (BIZ) poprzez stosowanie zachęt dla inwestorów;

- dodatkowe inwestycje prywatne związane m.in. z prywatyzacją jednostek badawczo-
-rozwojowych;

- zwiększenie wydatków na prace B+R w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach
Skarbu Państwa - oznacza to wykorzystanie funkcji właścicielskich państwa na potrzeby re
alizacji celu uznanego za istotny dla wzrostu innowacyjności kraju;

- wzrost nakładów na prace B+R w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w ich
dobrowolnych ugrupowaniach z różnymi podmiotami gospodarczymi (w sieciach współpra
cy, klastrach, konsorcjach naukowo-przemysłowych) - wydatki te powinny być w różny spo
sób stymulowane przez politykę państwa;

- większą komercjalizację wyników prac B+R wykonywanych w jednostkach szkół
wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych, co wymaga intensywnego marketingu ba
dań naukowych;

- większy udział polskich przedsiębiorstw oraz ośrodków naukowych i badawczo-
-rozwojowych w międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej i wykorzystywanie środ-
ków UE na programy badawcze.

Zwiększenie wydatków na działalność B+R w gospodarce (ze środków publicznych
i prywatnych) spowoduje większe zapotrzebowanie na prace badawczo-rozwojowe wykony
wane przez jednostki sektora B+R i zintensyfikowanie kontaktów naukowców z przedsię
biorcami w zakresie transferu technologii (po usunięciu barier współpracy).

Wydaje się, że obecnie pobudzanie transferu wiedzy i technologii, poprzez tworzenie
powiązań między instytucjami sektora B+R a przedsiębiorstwami (szczególnie MŚP), stało się
jednym z głównych celów planów rządowych na najbliższe lata, a polityka dotycząca współ
pracy instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jest istotnym i integralnym
elementem krajowej i regionalnej polityki innowacyjnej. Próbuje się wykorzystywać w tym
celu rozwiązania infrastrukturalne, instytucjonalne i finansowe, które mogą oddziaływać na
przedsiębiorstwa i na instytucje naukowo-badawcze.

Bardzo istotne dla transferu technologii jest stworzenie przez państwo dobrych przepi
sów prawnych, szczególnie w zakresie ochrony własności intelektualnej, ale także w innych
aspektach życia gospodarczego. Należy usunąć przepisy utrudniające współpracę naukowo
-techniczną między przedsiębiorstwami i placówkami naukowymi, a także wyeliminować biu
rokrację. Niezbędne jest stworzenie takich uregulowań prawno-finansowych (w tym fiskal
nych), które będą sprzyjać przepływowi wiedzy i technologii w gospodarce.

Można zatem spróbować sformułować, na podstawie przeglądu literatury (zob. np. Re
komendacje zmian w polskim ... 2010) oraz wyników badań autorki przeprowadzonych
w jednostkach sektora B+R, pewne zalecenia i rozwiązania, których wprowadzenie pozwoli
łoby zintensyfikować powiązania między sektorem nauki i badań a przedsiębiorstwami. Moż
na je podzielić na oddziaływania: systemowo-strukturalne, instytucjonalne, kształtujące świa
domość i kulturę innowacji w społeczeństwie oraz wpływające na doskonalenie jakości kadr
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dla gospodarki opartej na wiedzy. Problematyka zmian w poszczególnych obszarach jest wie
lowątkowa i może stanowić temat odrębnego opracowania. W pracy tej zostaną więc zapre
zentowane tylko niektóre propozycje zmian, zwłaszcza oddziałujące w zakresie ekonomicz
nym, prawnym i kulturowym na uczestników procesów innowacyjnych; pozostałe zostaną
omówione w sposób ogólny.

W ramach proponowanych zmian systemowo-strukturalnych zaleca się:
- stworzenie kompleksowej i konsekwentnie wdrażanej polityki innowacyjnej na po-

ziomie kraju i regionów;
- intensywne wdrażanie programów wspierania innowacyjności przedsiębiorstw wy-

korzystujących narzędzia ekonomiczne i prawne (np. zachęty podatkowe, kredyty podatkowe,
granty badawcze, zamówienia publiczne wspierające innowacje);

- zwiększenie prorynkowej orientacji uczelni i instytucji badawczych oraz wprowa
dzenie zmian w ich zarządzaniu;

- wprowadzenie menedżerskiego systemu zarządzania projektami i programami finan
sowanymi ze środków publicznych - wymaga to stosowania przede wszystkim zasad oceny
efektywnqści ekonomicznej przedsięwzięć, ale także, w przypadku działań partnerskich, oce
ny ich efektywności strategicznej i organizacyjnej.

Do zaleceń, dotyczących zmian przepisów prawnych, można zaliczyć:
- wprowadzenie zmian w zakresie ochrony własności intelektualnej - zmian w Ustawie

z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (związanych z wysokością opłat za
ochronę, okresem oczekiwania na zakończenie procedury patentowej itp.) oraz stosowanie zasa
dy non-disclosure agreement, ustawowe zobowiązanie podmiotów do stosowania regulami
nów dotyczących ochrony własności intelektualnej;

- proinnowacyjne regulacje prawne w sektorze nauki i badań - obligatoryjne opraco
wanie i wprowadzenie regulaminów dotyczących ochrony własności intelektualnej, zmianę
sposobów oceny efektywności działalności jednostek sektora (zwiększenie znaczenia wdro
żeń i współpracy z gospodarką we wskaźnikach oceny parametrycznej), ograniczenie wielo
etatowości na stanowiskach naukowo-badawczych, włączenie przedstawicieli jednostek go
spodarczych do procesu kształcenia i większą mobilność kadr sektora nauki i badań wraz
z okresowym przechodzeniem naukowców do przedsiębiorstw;

- wprowadzenie zasady odroczenia powstania obowiązku podatkowego do chwili
osiągnięcia określonego ustawowo efektu innowacji;

-wprowadzenie kredytu podatkowego dla MŚP, które ponoszą nakłady na prace B+R np.
w wysokości co najmniej 50 OOO zł - umożliwiłoby to zmniejszenie ich kosztów (np. mikro
i małe przedsiębiorstwa mogłyby zmniejszyć swoje koszty o 150%, a firmy średnie- o 125%).

Do proponowanych zmian instytucjonalnych i organizacyjnych można zaliczyć:
- zwiększenie roli nauki i badań w krajowym oraz regionalnych systemach innowa

cyjnych i transferu technologii - w tym przypadku zaleca się m.in. stworzenie programów
mobilności naukowców i pracowników przedsiębiorstw, zwiększenie finansowania badań
stosowanych i prac rozwojowych ze środków publicznych, większą aktywność naukowców
w pracach platform technologicznych, stworzenie funduszy kapitałowo-badawczych przez
uczelnie z udziałem kapitału prywatnego lub publicznego, których środki przeznaczane były
by na finansowanie badań i komercjalizację wyników;
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- tworzenie spójnych regiona]nych systemów wsparcia innowacji - zwiększanie
udziału partnerów społecznych i prywatnych w proinnowacyjnych działaniach instytucji pu
blicznych, integrację regionalnych i uczelnianych platform wiedzy;

- skuteczne zarządzanie usługami proinnowacyjnymi i reorientację funkcjonowania
ośrodków innowacji.

Chcąc zintensyfikować współpracę technologiczną naukowców z przedsiębiorcami,
należy wpłynąć na świadomość i kulturę innowacyjną polskiego społeczeństwa, co ma do
prowadzić do zmiany postaw wobec innowacji i działań partnerskich, usunięcia stereotypów
w ocenie potencjalnych uczestników procesów innowacyjnych - naukowców, przedsiębior
ców, przedstawicieli władzy. Pozwoli to zwiększyć gotowość do tworzenia powiązań między
nauką a gospodarką i wykorzystywania innowacji jako narzędzia konkurencji i rozwoju.
W związku z tym proponuje się:

- propagowanie postaw zaufania, współpracy i partnerstwa wśród naukowców, przed
siębiorców i pracowników administracji publicznej, wspieranie łączenia zasobów na potrzeby
wspólnych projektów (w regionie);

- przełamywanie uprzedzeń naukowców do przedsiębiorców i przedsiębiorców do
naukowców;

- większą aktywność jednostek naukowych i badawczych w promowaniu ich osiągnięć
oraz rozpoznawaniu zapotrzebowania gospodarki na wiedzę i technologię (marketing nauki);

- zwiększenie zakresu współpracy instytucji naukowo-badawczych z ośrodkami wspar
cia innowacji i transferu technologii;

- zwiększenie zakresu przedsiębiorczości akademickiej.
Ostatnia grupa zaleceń obejmuje oddziaływanie państwa i poszczególnych uczestników

procesów innowacyjnych na doskonalenie umiejętności i kompetencji na potrzeby nowoczesnej
gospodarki, czyli poprawę jakości kapitału ludzkiego. Dotyczy to wprowadzania odpowiednich
programów kształcenia na wszystkich etapach edukacji, przygotowujących pracowników nie
zbędnych w innowacyjnej gospodarce, oraz programów kształcenia ustawicznego. Dodatkowo
należy zwiększać zasoby profesjonalnych kadr na potrzeby ośrodków innowacji, kształcąc je
i ciągle dokształcając.

Zastosowanie zestawu stymulatorów pozwoli osiągnąć efekt synergii interwencji (Me
todyka transformacji wyników ... 2007). Jak wskazują eksperci (Burzyński 2008), narzędzia
interwencji będą musiały być elastycznie dostosowywane do wyników oceny stanu zaawan
sowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sektora nauki (zwłaszcza z jednostkami
badawczo-rozwojowymi) i do zmieniających się potrzeb tych podmiotów w tym zakresie oraz
zagrożeń współpracy. Podkreśla się, że najbardziej optymalną przestrzenią wdrażania zbioru
instrumentów wspierania i stymulowania powiązań między nauką a gospodarką jest region.
Ich skuteczność i efektywność wymaga jednak koordynacji, konsekwencji, wszechstronności,
kompatybilności i koherentności polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa (Me
todyka transformacji wyników ... 2007). Jeżeli państwo nadal będzie stymulować współpracę
technologiczną instytucji naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami, to można oczekiwać
jej zintensyfikowania. W warunkach wyzwań współczesnej gospodarki i konieczności usu
wania dystansu technologicznego i cywilizacyjnego między Polską a krajami wysokorozwi
ni9tymi jej przyszłość wymaga intensywnego rozwoju partnerstwa technologicznego między
instytucjami sektora nauki a gospodarką.
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7. Zakończenie i wnioski

Zmiana paradygmatu ekonomicznego pod wpływem przeobrażeń światowej gospo
darki powoduje, że współpraca technologiczna pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi
a przedsiębiorstwami jest w krajach wysokorozwiniętych bardzo częsta. Współcześnie sta
nowi jeden z najważniejszych sposobów na tworzenie i dyfuzję wiedzy oraz innowacji.
Współpracę naukowców z przedsiębiorcami uznaje się za bardzo ważny czynnik rozwoju
przemysłu, sektora badawczo-rozwojowego oraz gospodarki w krajach wysokorozwiniętych.
Jest to przede wszystkim skutek globalizacji i wynikających z niej czynników wpływających
na coraz większą potrzebę tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa (nasilająca się konku
rencja, częsty brak barier w dostępie do rynków, krótki cykl życia wyrobów i technologii,
,,kalifornizacja potrzeb" nabywców, zmiany społeczne itd.).

Sprostanie tym wyzwaniom oznacza dla indywidualnych podmiotów konieczność
ponoszenia bardzo wysokich kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, akcepto
wania wysokiego ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych, dysponowania wszystkimi niezbęd
nymi do ich realizacji zasobami (co przy złożoności i skomplikowaniu współczesnych tech
nologii jest praktycznie niemożliwe, a na pewno nieracjonalne). Większość przedsiębiorstw
i instytucji sektora badawczo-rozwojowego nie dysponuje wszystkimi zasobami potrzebny
mi do stworzenia i wdrożenia innowacji. W tej sytuacji niezbędne staje się nawiązywanie
współpracy w ramach sieci innowacyjnych, konsorcjów, aliansów technologicznych, poro
zumień dotyczących współpracy w zakresie transferu technologii itp. Ma to umożliwić kon
centrację potencjału ekonomicznego, technologicznego i organizacyjnego jednostek sektora
naukowo-badawczego i przedsiębiorstw.

Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych wskazują, że partnerstwo technologiczne
stwarza możliwości rozwoju zewnętrznego w wyniku połączenia zasobów i kompetencji,
obniżenia kosztów prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, zmniejszenia i rozłożenia
na partnerów ryzyka 1 niepewności procesów innowacyjnych oraz przyśpieszenia wprowa
dzenia innowacji na rynek. Dodatkowo, poprzez proces wzajemnego uczenia się, wymiany
doświadczeń i synergii zasobów, współpraca technologiczna oddziałuje pozytywnie na roz
wój jej uczestników. Partnerzy osiągają wiele korzyści, które skłaniają ich do tworzenia
trwałych powiązań między nauką a gospodarką. W większości krajów wysokorozwiniętych
takie działania wspierane są przez państwo - zarówno w postaci finansowania ze środków
publicznych instytucji badawczo-rozwojowych, jak i stymulowania przedsiębiorców do
wdrażania innowacji i wykorzystywania oferty krajowego sektora B+R. Prowadzi to do
stworzenia sprawnych i skutecznych systemów innowacyjnych, opartych na przepływie re
zultatów badań z sektora nauki do gospodarki.

Współpraca technologiczna instytucji naukowych z przedsiębiorstwami zapewnia
odpowiedni kierunek i odpowiednią jakość prowadzonych badań, realizowanych zgodnie



z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Ośrodki naukowo-badawcze podejmują prace B+R,
ukierunkowane na tworzenie nowych rozwiązań, które mogą być wykorzystane przez firmy
do produkcji konkurencyjnych wyrobów i usług. Współpraca jednostek sektora nauki
z przedsiębiorstwami umożliwia właściwą alokację nakładów na prace badawczo-rozwojo
we. Środki publiczne i prywatne powinny być przeznaczane na badania zapewniające moż
liwość komercjalizacji ich wyników. Ich wysoka efektywność zapewnia podejmowanie
współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami, ciągłe zwiększanie potencjału nau
kowo-badawczego tych instytucji oraz odpowiedni system weryfikacji i fmansowania pro
jektów badawczych. Partnerstwo technologiczne przyczynia się do zwiększania udziału
środków prywatnych w strukturze nakładów na prace B+R, co wraz ze zwiększeniem nakła
dów z sektora publicznego umożliwi większą innowacyjność podmiotów gospodarczych.
W rezultacie kraje rozwijające się, opierając swój tozwój na istnieniu i ciągłym intensyfiko
waniu współpracy technologicznej ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami,
będą mogły osiągnąć wysokie wskaźniki innowacyjności.

Polska gospodarka uznawana jest za nieinnowacyjną, zapóźnioną technologicznie
w stosunku do krajów wysokorozwiniętych o około 20 lat. Niski poziom innowacyjności
wykazała analiza wybranych wskaźników nauki, techniki i innowacji. Wśród zdiagnozowa
nych przyczyn niskiej innowacyjności polskiej gospodarki znalazły się m.in. bariery ekono
miczne (np. zbyt niskie nakłady na badania i rozwój oraz ich niewłaściwa struktura, niski
poziom zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie prac B+R), mało innowacyjna
i nieadekwatna do zapotrzebowania podaż technologii, niechęć przedstawicieli sektora nauki
do komercjalizacji wyników prac badawczych i nawiązywania współpracy z przedsiębior
stwami, a także słabe powiązania nauki z gospodarką.

Bariery innowacyjności, o które obwinia się świat nauki, są skutkiem długoletnich za
niedbań w zakresie transformacji tego sektora - zarówno w przypadku szkół wyższych, jak
i jednostek badawczo-rozwojowych czy instytutów naukowych. Kilka lat temu podjęto decy
zję o rozpoczęciu tych reform (przyśpieszenie ich nastąpiło po 2007 r.), co umożliwia stwo
rzenie modelu sektora B+R, który będzie zorganizowany, zarządzany i finansowany na wzór
modelu z krajów wysokorozwiniętych i odpowiedni do warunków zmieniającej się gospodar
ki. Pozwoli to na zwiększenie liczby powiązań między naukowcami i przedsiębiorcami oraz
zbudowanie sprawnych i efektywnych systemów transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Usuwaniu barier współpracy powinny towarzyszyć także inne istotne zmiany:
- znaczne zwiększenie przez firmy popytu na wiedzę i nowe technologie, a to wyma

gam.in. zwiększenia dostępu do środków finansowych na przedsięwzięcia obciążone wyso
kim ryzykiem, zwiększenia świadomości innowacyjnej przedsiębiorców, ale także oferty
technologicznej sektora nauki i poprawy jej jakości;

- zwiększenie gotowości przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych do prowa
dzenia badań ukierunkowanych na tworzenie nowych rozwiązań, które mogą być skomercja
lizowane;

- rozwój oraz poprawa działania instytucji wsparcia transferu technologii i komercja
lizacji wyników badań (fmansowych i pozafinansowych);

- zwiększenie możliwości przepływu informacji od ośrodków nauki i badań do
przedsiębiorstw, co wymaga zbudowania od podstaw nowoczesnego marketingu wiedzy;
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- rozszerzenie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju polskich
uczelni i instytutów badawczych oraz firm.

Badania empiryczne, przeprowadzone w celu określenia skali i charakteru koopera
cji technologicznej uczelni lub ich jednostek organizacyjnych i jednostek badawczo-roz
wojowych, oraz określenie zależności między cechami badanych podmiotów a cechami
charakteryzującymi ich partnerstwo technologiczne z przedsiębiorstwami umożliwiają
stworzenie pewnego obrazu stanu powiązań między sektorem nauki i badań a przemysłem.
Na podstawie ich wyników (odnoszących się do badanej populacji) można sformułować
następujące wnioski:

Polskie instytucje publicznego sektora nauki i badań mają znaczne osobowe zasoby
badawcze, jednak wpływa to w niewielkim stopniu na przygotowywanie oferty technologicz
nej (zasobów innowacyjnych) oraz nawiązywanie współpracy technologicznej z przedsiębior
stwami. Nowe rozwiązania - tworzone zwłaszcza w jednostkach nauki- i uzyskiwane na nie
patenty bardzo rzadko są wdrażane przez :przedsiębiorstwa i komercjalizowane. Oferta techno
logiczna jednostek sektora nauki i badań jest niezbyt duża i nawet według przedstawicieli tych
jednostek czasami niezgodna z popytem ze strony przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać,
że większość tej oferty przygotowują jednostki badawczo-rozwojowe. To one przyczyniają się
do 80% wdrożeń nowych rozwiązań w gospodarce i uczestniczą w większości projektów ce
lowych realizowanych w Polsce. Świadczy to o tym, że prace badawczo-rozwojowe prowa
dzone przez te instytucje w większym stopniu odpowiadają potrzebom gospodarki.

Brak odpowiedniej oferty podaży technologii powoduje, że powiązania między pol
skim naukowcami a przedsiębiorcami są słabe. Odsetek podmiotów bardzo aktywnie uczestni
czących w transferze technologii do gospodarki nie przekracza 30%. Wpływa to na mały
udział przychodów spoza działalności statutowej w przychodach jednostki i na stałe ograni
czanie środków finansowych na badania. To właśnie staje się istotnym bodźcem dla nawiązy
wania kooperacji technologicznej z przedsiębiorstwami dla niektórych badanych instytucji.

Porównując aktywność uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie trans
feru technologii, można zauważyć, że jednostki badawczo-rozwojowe mają liczniejsze i sil
niejsze więzi z przedsiębiorstwami. Niestety, liczba instytucji, które nawiązały współpracę,
jest za mała w stosunku do oczekiwań gospodarki i zadań statutowych tych jednostek. Obie
grupy podmiotów współpracują przede wszystkim z przedsiębiorstwami krajowymi. Lepiej
rozwija się współpraca z innymi instytucjami sektora nauki i badań, choć często nie jest ona
związana z pracami badawczymi i transferem technologii do gospodarki.

Badania wykazały, że jednostki szkół wyższych kooperują głównie z małymi i ze
średnimi firmami i że nie zawierają porozumień technologicznych z przedsiębiorstwami za
granicznymi. Natomiast jednostki badawczo-rozwojowe współpracują głównie ze średnimi
i z dużymi podmiotami, w tym także zagranicznymi. Partnerstwo technologiczne ma najczę
ściej formę ekspertyz, działalności doradczej, współuczestniczenia w finansowanych przez
rząd wspólnych programach badawczych, opracowywania na zlecenie firm nowych rozwią
zań technologicznych i wspólnych badań. W ramach współpracy technologicznej z przedsię
biorstwami obie grupy podmiotów wykorzystują najczęściej jako wkład własny czas pracy
pracowników oraz zaplecze badawcze - aparaturę i pomieszczenia. Udział w korzyściach
rozlicza się najczęściej w formie zapłaty za usługę lub częściowego pokrycia kosztów wraz
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z udziałem w zyskach. Te sposoby rozliczeń były najbardziej preferowane przez przedstawi
cieli jednostek naukowych i badawczych. Współpraca technologiczna z przedsiębiorstwami
jest stabilna i trwa najczęściej 2-3 lata. Pozytywne doświadczenia z tej kooperacji skłaniają
naukowców do podejmowania kolejnych działań partnerskich.

Badania empiryczne umożliwiły także wykazanie, że partnerstwo technologiczne
z przedsiębiorstwami pozwala jednostkom sektora nauki i badań czerpać wiele korzyści,
wśród których za najważniejsze uznaje się: uzyskanie dodatkowych środków finansowych
z sektora prywatnego na prace B+R, możliwość wdrożenia wyników badań do gospodarki,
wzrost liczby zleceń na prace badawcze, efektywne wykorzystanie potencjału naukowo-badaw
czego, prowadzenie badań o istotnym znaczeniu dla nauki. Przedstawiciele uczeni podkreślają
także korzyść w postaci lepszego kształcenia studentów, a jednostki badawczo-rozwojowe -
możliwość uzyskania patentu i przychodów ze sprzedaży patentu lub licencji. Dla tych ostatnich
istotna jest także poprawa opinii o instytucie w środowisku naukowo-badawczym.

Przedstawiciele uczelni i jednostek badawczych wskazali najważniejsze czynniki
powodzenia realizowanego partnerstwa technologicznego z przedsiębiorstwami. Należą do
nich: posiadany potencjał naukowo-badawczy, unikatowe zasoby, dobra opinia o jednostce,
właściwie przygotowana współpraca (jasno określone cele i zamiary partnerów, wspólne
korzyści dla obu sojuszników, wybór właściwych partnerów, precyzyjne rozdzielenie zadań
i odpowiedzialności pomiędzy nimi), zapotrzebowanie rynkowe na nowe rozwiązanie, zau
fanie, otwartość, zrozumienie i dobra komunikacja pomiędzy partnerami. Trudności w na
wiązaniu takiej współpracy wynikają z reguły z braku doświadczenia, odpowiednich kompe
tencji oraz z niekorzystania z oferty usług proinnowacyjnych ośrodków wspierania innowa
cji i transferu technologii.

Ograniczony zakres współpracy z przedsiębiorstwami jest (poza nieprzystosowaniem
oferty technologicznej do potrzeb gospodarki) także skutkiem utrudnień w przepływie in
formacji między sektorem nauki a podmiotami gospodarczymi, niedostatecznych działań
marketingowych i promocyjnych (przy jednocześnie słabej współpracy z organizacjami po
mostowymi). Nie są to jedyne bariery partnerstwa technologicznego ośrodków naukowo
-badawczych z firmami. Za niektóre są odpowiedzialni przedsiębiorcy, za inne obwinia się
dotychczasową niekonsekwentną i nieskuteczną politykę naukowo-techniczną i innowacyj
ną. Ostatnie zmiany tej polityki stwarzają pewne szanse na rozwój powiązań nauki z prze
mysłem. Należy jednak pamiętać, że procesy budowania silnych i efektywnych więzi w za
kresie transferu technologii w kraju trwają wiele lat. Oznacza to, że na efekty podejmowa
nych i konsekwentnie realizowanych działań trzeba będzie jeszcze poczekać.

Wyniki badań empirycznych oraz studia przypadków przedstawione w pracy po
twierdzają hipotezę, że partnerstwo technologiczne przyczynia się do wzrostu innowacyjnoś
ci gospodarki. Przynosi wiele korzyści nie tylko uczestnikom takich porozumień, ale także
branżom i regionom, w których działają partnerzy przemysłowi. Zwiększa ich konkurencyj
ność i innowacyjność oraz stwarza nowe możliwości rozwoju. W rezultacie wpływa to ko
rzystnie na stan innowacyjności gospodarki. Warto więc już dzisiaj dążyć do zintensyfiko
wania współpracy sektora nauki z sektorem gospodarki w Polsce. Przykłady krajów wysoko
rozwiniętych wskazują, że podstawą innowacyjnej gospodarki muszą być silne i wszech
stronne powiązania sektora B+R z przedsiębiorstwami.
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Budowanie w naszym kraju gospodarki opartej na wiedzy i rzeczywista realizacja za
łożeń strategii lizbońskiej wymaga wprowadzenia całego zestawu działań - prawnych, orga
nizacyjnych i finansowych, które będą stymulowały innowacyjność podmiotów gospodar
czych i związane z nią prace B+R. Działania te muszą stać się priorytetem dla decydentów
politycznych. Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki wymaga niewątpliwie istot
nego zwiększenia nakładów na sektor B+R, ale środki publiczne i prywatne powinny być
w dużym stopniu przeznaczane na projekty, które kończą się wdrożeniem. Rolą państwa jest
stworzenie mechanizmów pobudzających zwiększenie wydatków pozabudżetowych na takie
przedsięwzięcia.

Podstawą powiązań między nauką i przemysłem powinny stać się (przynajmniej
w najbliższym czasie) zreformowane jednostki badawczo-rozwojowe, a także zmieniony
system organizacji, zarządzania oraz finansowania nauki i badań w Polsce. Niezbędne jest
kontynuowanie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz budowa
nie ich związków partnerskich z sektorem B+R. Należy także prowadzić stałe działania edu
kacyjne i promocyjne, kierowane do przedsiębiorców i naukowców, zmierzające do ograni
czania bariery mentalnej i niechęci do zawierania współpracy technologicznej. Działania te
mają również na celu uświadomienie społeczeństwu i politykom znaczenia innowacji i po
wiązań między nauką i gospodarką dla przyszłości naszego kraju.

Przedstawione wnioski i postulaty wskazują, że zagadnienie współpracy technologicz
nej polskich instytucji sektora naukowo-badawczego z przedsiębiorstwami wymaga dalszych
badań nad różnymi jego aspektami. Zaprezentowane w pracy wyniki i wnioski z badań empi
rycznych stanowią próbę przybliżenia i wyjaśnienia tej kooperacji oraz jej oddziaływania na
innowacyjność gospodarki. Autorka ma nadzieję, że staną się przyczynkiem do kolejnych bar
dziej szczegółowych badań.
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Załącznik A

Ankieta badawcza kierowana do jednostek uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych

Poniższa ankieta służy celom badawczym. Jej autorka- dr inż. Irena Łącka (adiunkt Ka
tedry Ekonomii ZUT w Szczecinie) - prowadzi badania nad współpracą instytucji sektora B+R
z przedsiębiorstwami. W związku z tym zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie tej ankiety
przez Państwo. Pozwoli to zgromadzić informacje, które zostaną wykorzystane na potrzeby roz
prawy habilitacyjnej. W przypadku większości pytań ankietowych dopuszcza się możliwość
wyboru kilku odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem (X) lub zakreślić.
Informacje uzyskane od Państwa są poufne i będą wykorzystane w celach naukowych.

la) nazwa jednostki /instytucji .

lb) nazwa uczelni (jeżeli dotyczy) .

1 c) nazwa skrócona .- .

2) adres jednostki/ instytucji .

ulica........................................................... budynek .

kod poczty .

fax .

tel. .

miasto ..

e-mail: .

strona www: .

3) kierownik jednostki/ instytucji .

imię i nazwisko .

stanowisko: . tel.: ..

e-mail: .

4) osoba upoważniona do kontaktu .

imię i nazwisko .

stanowisko: .

e-mail:

tel.: ..

5) stan zatrndnienia w jednostce/ instytucji w roku 2007 (w przeliczeniu na etaty) .

6) liczba pracowników posiadających tytuł naukowy (stan na rok 2007) - .

a) mgr/ inż. (asystenci)- b) dr - c) dr hab. - .

d) prac. inż.-tech. - e) prof. - ..

7) Jakie były źródła finansowania w 2007 r. działalności badawczej jednostki/ instytucji? (właś
ciwe zakreślić)

a) środki budżetowe b) majątek osobisty c) granty KBN/ MNiSW d) kredyty bankowe

e) inwestorzy prywatni - przedsiębiorcy f) dotacje rządowe g) inwestorzy instytucjonalni

h) granty UE i) inne - jakie? ..

8) Jaki był w latach 2002-2007 udział przychodów spoza działalności statutowej (granty, dotacje,
patenty, środki z wdrożeń) w sumie wszystkich przychodów jednostki / instytucji?
............................................................................................................................................ %



9) W jakich dziedzinach naukowych jednostka/ instytucja prowadzi badania? (wymienić)

............................................................................................................................................

············································································································································
1 O) Proszę podać rodzaj i / lub liczbę zasobów innowacyjnych (rzeczowych efektów innowacyj

nych) jednostki/ instytucji (w latach 2002-2007):

a) patenty .

b) wynalazki do opatentowania .

c) zgłoszenia patentowe .

d) sprzedane licencje .

e) ekspertyzy .

f) sprzedaż informacji naukowej .

g) opracowanie nowych rozwiązań technologicznych .

h) wdrożenia w przemyśle .

i) wdrożenia organizacyjne .

j) sprzedaż projektów celowych .

k) sprzedaż know-how .

1) opracowanie nowych rozwiązań organizacyjnych .

ł) inne - jakie? .

············································································································································
············································································································································

11) W jakich programach badawczych w latach 2002-2007 jednostka uczestniczyła?, w ilu?

a) projekty celowe dla MŚP NOT/ KBN .

b) granty własne KBN/ MNiSW .

c) projekty zamawiane KBN/ MNiSW .

d) projekty celowe KBN/ MNiSW .

e) V program ramowy UE .

f) VI program ramowy UE .

g) PARP (ATT) .

h) Eureka .

i) Phare .

j) Tempus .

k) Culture .

1) Sokrates .

ł) Leonardo da Vinci .

m) inne - jakie? .

······································································································································
······································································································································
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12) Czy jednostka/ instytucja współpracowała z innymi podobnymi jednostkami w dziedzinie
badań lub wdrożeń? Jeśli tak, to z jakimi?

a) tak . b) nie ..

13) Czy jednostka I instytucja współpracowała z ośrodkami wspierania transferu technologii? Proszę
właściwe zakreślić. Jeśli tak, to z jakimi i w zakresie jakich zagadnień?

a) tak .. b) nie .

14) Czy jednostka/ instytucja współpracowała z komercyjnymi firmami pośredniczącymi w sprze
daży lub promocji jej produktów (efektów badań)? Proszę właściwe zakreślić. Jeśli tak, to
z jakimi i w zakresie jakich zagadnień? ..

a) tak . b) nie ..

15) Czy jednostka I instytucja (lub jednostka nadrzędna) podejmowała samodzielne działania
promujące rezultaty jej pracy? Jeśli tak, to w jakiej formie? (właściwe zakreślić)

a) baza ofert technologicznych .

b) strony www .

c) audycje .

d) wywiady .

e) targi krajowe .

f) targi zagraniczne .

g) wymiana kadry .

h) imprezy .

i) wydawnictwa •••••• ···· .. ············ .. ··············· ·····
•j) konferencje •·············· .

k) odczyty .

l) artykuły prasowe • • • • .. • • • • .. • • • .. • • • • • .. • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • •

ł) szkolenia • • • .. • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · .. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. · ·
m) inne - jakie? • • • · · · ..

16) Czy jednostka / instytucja otrzymywała w latach 2002-2007 wsparcie w zakresie innowacji
z następujących źródeł? (właściwe zakreślić)
a) jednostka nadrzędna .

b) fundacja .

c) inkubator przedsiębiorczości/ park technologiczny .

d) ośrodek wspierania innowacji • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • · •· • • • • • • • • • .. • • .. • • • •

e) agencja rozwoju regionalnego .

f) centrum transferu technologii / centrum technologiczne .

g) inkubator technologiczny • ·· · • ..

h) venture capital •••••••······· .. ···························· .. · .. ········· .. ············
i) inne - jakie? - · · · · · ·· · · .. · · · ..

··········································································································································
··········································································································································
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17) Jak częste były w latach 2002-2007 kontakty jednostki / instytucji z przedsiębiorstwami
w zakresie transferu technologii? (właściwe zakreślić)

a) częste............................. b) sporadyczne...................... c) nie występowały .

18) Proszę określić rodzaj i liczbę przedsiębiorstw, z którymi jednostka / instytucja współpraco
wała w zakresie transferu technologii w latach 2002-2007 (właściwe zakreślić)

A) krajowe ..

a) małe .

b) średnie .

c) duże ..

B) zagraniczne .

a) małe ..

_b) średnie ..

c) duże ..

19) Czy podczas współpracy z MŚP lub dużymi firmami jednostka zauważyła występowanie ja
kichś barier współpracy? (właściwe zakreślić)

a) tak . b) nie ..

Jeżeli nie wystąpiły bariery we współpracy, to proszę przejść do pytania 22.

20) Na jakie bariery natrafiła jednostka / instytucja przy współpracy z małymi i średnimi przed
siębiorstwami (MŚP)? Proszę właściwe zakreślić. Proszę ocenić (zaznaczyć właściwą ocenę)
w skali od 1 do 3 stopień ważności określonej bariery (1 to ocena najniższa, a 3 - najwyższa).
Właściwe zakreślić

a) brak kompetencji pracowników MŚP (,,nie ma z kim rozmawiać")- ocena: 1, 2, 3

b) brak strategicznego myślenia ze strony MŚP (nastawienie na szybki zysk)- ocena: 1, 2, 3

c) mentalność właścicieli - ocena: 1, 2, 3

d) nieatrakcyjność cenowa jednostki / instytucji - ocena: 1, 2, 3

e) zbyt wygórowane oczekiwania firmy związane z czasem realizacji innowacji - ocena: 1, 2, 3

f) brak funduszy MŚP na prace B+R- ocena: : 1, 2, 3

g) niedostrzeganie jednostki / instytucji przez MŚP - ocena: 1, 2, 3

h) jednostka ma zbyt mało informacji o MŚP i ich potrzebach technologicznych- ocena: 1, 2, 3

i) niechęć właścicieli MŚP donawiązywania współpracy z innymi podmiotami - ocena: 1, 2, 3

j) trudności w negocjowaniu warunków partnerstwa - ocena: 1, 2, 3

k) inne - jakie? - ocena: 1, 2, 3

1) brak barier ..

21) Na jakie bariery natrafiła jednostka/ instytucja podczas współpracy z dużymi przedsiębiorstwami?
Proszę je wymienić w kolejności ważności od 1 (najważniejsza bariera) do n ..

············································································································································
············································································································································
············································································································································

22) Jakie formy przybierała (przybiera) współpraca technologiczna jednostki / instytucji z przed-
siębiorstwami? (właściwe zakreślić)
a) sprzedaż licencji .

b) konsorcjum .

c) wspólne hadania .
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d) finansowane przez rząd wspólne programy badawcze .

e) badania kontraktowane .

f) wspólna produkcja .

g)joint venture ·····················································································································
h) opracowanie nowych rozwiązań technologicznych .

i) opracowanie nowych rozwiązań organizacyjnych .

j) sprzedaż informacji naukowej .

k) konsulting, doradztwo .

1) ekspertyzy .

ł) szkolenia

m) seminaria

n) wymiana publikacji .

o) wymiana personelu .

p) inne- jakie? .

23) Kto wystąpił z propozycją podjęcia partnerstwa (aliansu) strategicznego w zakresie transferu
technologii? (właściwe zakreślić)

a) jednostka/ instytucja .

b) partner przemysłowy .

c) inna jednostka/ instytucja z sektora B+R .

d) ośrodek wspierania innowacji .

e) inny podmiot - jaki? .

24) W jaki sposób wybrano partnera do współpracy w zakresie transferu technologii? (właściwe
zakreślić)

a) po zgłoszeniu się partnera .

b) dzięki wcześniejszym kontaktom kadry jednostki/ instytucji, niemających charakteru stra-
tegicznego ••.• .. • •••••••••••.••••••• ••.

c) w wyniku pozytywnych doświadczeń z poprzedniej współpracy w zakresie nowych tech-
nologii .

d) w wyniku przyłączenia się do wcześniej zorganizowanego konsorcjum badawczego .

e) po szczegółowej analizie potencjalnych partnerów ..

f) inny- jaki? .

25) Jakie były (są) motywy jednostki/ instytucji nawiązania współpracy technologicznej z przedsiębior
stwami? Proszę właściwe zakreślić. Proszę ocenić (zaznaczyć właściwą ocenę) w skali od 1 do 3
stopień ważności określonego motywu dla jednostki (1 to ocena najniższa, a 3 - najwyższa)

a) korzyści finansowe ze sprzedaży licencji, patentu - ocena: 1, 2, 3

b) przyznanie patentu -ocena: 1, 2, 3

c) dodatkowe środki finansowe na prace badawcze - ocena: 1, 2, 3

d) pozyskanie nowego wyposażenia laboratorium -- ocena: 1, 2, 3

e) stworzenie nowego produktu i wprowadzenie go na rynek -ocena: ~ 1, 2, 3
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f) podział kosztów prac badawczych - ocena: 1, 2, 3

g) możliwość wdrożenia w przemyśle wyników badań - ocena: 1, 2, 3

h) zdobycie nowej wiedzy, umiejętności - ocena: 1, 2, 3

i) dostęp do nieznanych zasobów wiedzy- ocena: 1, 2, 3

j) udział w pracach międzynarodowego zespołu badawczego - ocena: 1, 2, 3

k) obniżenie ryzyka innowacji - ocena: 1, 2, 3

1) wykorzystanie wolnych zasobów kadrowych i wyposażenia jednostki -ocena: 1, 2, 3

ł) uzyskanie efektu skali w zakresie badań i rozwoju - ocena: 1, 2, 3

m) możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań - ocena: 1, 2, 3

n) nowe możliwości wykorzystania rezultatów badań - ocena: 1, 2, 3

o) poznanie nowych zjawisk i możliwość ich wykorzystania w gospodarce - ocena: 1, 2, 3

p) uzyskanie statusu centrum doskonałości - ocena: 1, 2, 3

r) poprawa opinii nt. jednostki/ instytucji w zakresie prac B+R- ocena: 1, 2, 3

s) poprawienie jakości kształcenia przez jednostkę - ocena: 1, 2, 3

t) inne- jakie? - ocena: 1, 2, 3

26) Jakich rezultatów współpracy z przedsiębiorstwami oczekiwała Państwa jednostka? Proszę zaznaczyć
właściwą odpowiedź. Proszę ocenić (zaznaczyć właściwą ocenę) w skali od 1 do 3 stopień ważnoś
ci określonego rezultatu (1 to ocena najniższa, a 3 - najwyższa).

a) uzyskaniemożliwościrealizowaniadodatkowychbadańprzez pracownikówjednostki- ocena: 1, 2, 3

b) wzrost efektywności placówki badawczej mierzonej wskaźnikiem cytowań - ocena: 1, 2, 3

c) zmniejszenie dystansu między jednostką a wiodącymi instytucjami badawczymi w danej
dziedzinie - ocena: 1, 2, 3

d) zwiększenie kreatywności kadry menedżerskiej placówki - ocena: 1, 2, 3

e) przygotowanie ofert atrakcyjnych prac dla absolwentów- ocena: 1, 2, 3

f) ukierunkowanie działalności jednostki na gospodarkę- ocena: 1, 2, 3

g) uzyskanie dodatkowych zleceń na prace badawcze - ocena: 1, 2, 3

h) nabycie nowych umiejętności (w zakresie projektowania prac B+R)-ocena: 1, 2, 3

i) zwiększenie liczby patentów - ocena: 1, 2, 3

j) zwiększenie kreatywności pracowników badawczych - ocena: 1, 2, 3

k) umocnienie pozycji naukowej jednostki - ocena: 1, 2, 3

I) inny - jaki? - ocena: 1, 2, 3

27) Jakiego rodzaju wkład wniosła jednostka do współpracy z przedsiębiorstwami? Proszę zaznaczyć
właściwą odpowiedź. Proszę ocenić (zaznaczyć właściwą ocenę) w skali od 1 do 3 stopień ważnoś
ci określonego rodzaju wkładu jednostki w porozumienie (1 to ocena najniższa, a 3 - najwyższa).

a) czas pracy pracowników jednostki-ocena: 1, 2, 3

b) doradztwo w zakresie unowocześnienia produktów - ocena: 1, 2, 3

c) wkład aparatury i/ lub pomieszczeń jednostki / placówki - ocena: I, 2, 3

d) wkład organizatorski w celu uruchomienia projektów rozwojowych- ocena: 1, 2, 3
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e) dostarczanie nowych technologii -ocena: 1, 2, 3

f) doradztwo przy zakupie licencji i nowych technologii - ocena: 1, 2, 3

g) wskazanie źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych- ocena: 1, 2, 3

h) dostarczanie wzorów przemysłowych - ocena: 1, 2, 3

i) wkład finansowy w projekty badawcze - ocena: 1, 2, 3

j) inny - jaki? - ocena: 1, 2, 3

28) Jakie miary korzyści wzięto pod uwagę przy szacowaniu korzyści ze współpracy jednostki
z przedsiębiorstwami? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Proszę podać ocenę znaczenia
danej miary w skali od 1 do 3, gdzie 1 to ocena najniższa, a 3 - najwyższa

a) zwiększenie budżetu jednostki - ocena: 1, 2, 3

b) stworzenie nowego kierunku badań - ocena: 1, 2, 3

c) zwiększenie liczby publikacji naukowych w renomowanych czasopismach i uzyskane
stopnienaukowe-ocena: : 1, 2, 3

d) zwiększenie liczby patentów- ocena: 1, 2, 3

e) wzrost liczby cytowań - ocena: 1, 2, 3

f) zwiększenie wykorzystania aparatury badawczej - ocena: 1, 2, 3

g) atrakcyjne miejsce pracy dla pracowników naukowo-badawczych - ocena: 1, 2, 3

h) poprawa organizacji pracy jednostki w zakresie prac B+R- ocena: 1, 2, 3

i) wzrost wydajności pracy - ocena: 1, 2, 3

j) dodatkowe dochody kadry naukowej - ocena: 1, 2, 3

k) zwiększenie liczby projektów z zakresu wiedzy stosowanej - ocena: 1, 2, 3

1) unowocześnienie wyposażenia laboratoriów i rozwój potencjału badawczego
- ocena: 1, 2, 3

ł) unowocześnienie technologii - ocena: 1, 2, 3

m) kontakty i współpraca z zagranicą - ocena: 1, 2, 3

n) tworzenie powiązań nauki z gospodarką - ocena: 1, 2, 3

o) atrakcyjne miejsce pracy dla absolwentów i młodych naukowców - ocena: 1, 2, 3

p) wzrost atrakcyjności prowadzonych przez uczelnię kierunków badań - ocena: 1, 2, 3

r) poprawa opinii nt. jednostki/ instytucji w środowisku naukowo-badawczym
- ocena: 1, 2, 3

s) inne - jakie? - ocena: 1, 2, 3

29) Jakie korzyści uzyskała jednostka / instytucja w wyniku transferu technologii do przemysłu?
(właściwe zakreślić)

a) efektywne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego (kadry i wyposażenia)

b) zdobycie dodatkowych środków finansowych na prace B+R z funduszy prywatnych

c) dostęp do nowych umiejętności, wiedzy
d) prowadzenie badań o istotnym znaczeniu dla nauki

e) dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń

f) możliwość wdrożenia wyników badań do gospodarki
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g) wprowadzenie nowego produktu / rozwiązania na rynek

h) dostęp do nowych rynków dla produktów będących wyn:ikiem badań naukowców, wspólnych badań

i) patent

j) przychody ze sprzedaży licencji, patentu

k) obniżenie kosztów prowadzonych prac badawczych

1) zmniejszenie i rozłożenie ryzyka innowacji

ł) wzrost zamówień na prace badawcze

m) staże, praktyki

n) wymiana kadry

o) kształcenie studentów poprzez uczestniczenie w prowadzeniu badań dla przemysłu

p) stworzenie firm spin-off (odpryskowych), spin-out

30) Jaki model udziału w korzyściach preferowałaby jednostka przy nawiązywaniu współpracy
z przedsiębiorstwami? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Proszę ocenić (zaznaczyć właś
ciwą ocenę) w skali od 1 do 3 stopień preferencji (1 to ocena najniższa, a 3 - najwyższa).

a) zapłata za usługę - ocena: 1, 2, 3

b) pokrycie kosztów wraz z motywacją - ocena: 1, 2, 3

c) częściowe pokrycie kosztów wraz z udziałem w zyskach - ocena: 1, 2, 3

d) wspólne przedsięwzięcie - ocena: 1, 2, 3

e) inny - jaki? - ocena: 1, 2, 3

31) Jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia dla jednostki / instytucji spowodowało nawiązanie part
nerstwa technologicznego? (właściwe zakreślić)

a) asymetria partnerów i dominacja silniejszego

b) preferowanie interesów jednego z partnerów

c) ograniczenie suwerenności jednostki

d) poddawanie się ocenie partnera

e) utrata wiedzy i umiejętności

f) utrata części kadry

g) niewłaściwy podział korzyści

h) niepowodzenie projektu innowacyjnego i poniesienie kosztów

i) przejęcie przez partnera prawa do własności intelektualnej

i) inne - jakie? .

32) Jakie problemy we współpracy z przedsiębiorstwami miała (ma) jednostka/ instytucja podczas
transferu wiedzy i technologii (właściwe zakreślić). Proszę ocenić w skali od 1 do 3 stopień waż
ności określonego problemu (1 to ocena najniższa, a 3- najwyższa).

a) zależność od partnera finansującego badania - ocena: 1, 2, 3

b) kierowanie partnerstwem - ocena: 1, 2, 3

c) różne okresy działania poszczególnych partnerów - ocena: 1, 2, 3

d) know-how partnerów - ocena: 1, 2, 3
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e) transfer wiedzy i zdolność do uczenia się poszczególnych uczestników porozumienia
- ocena: 1, 2, 3

f) ochrona rezultatów badań - ocena: 1, 2, 3

g) problemy z komunikacją - ocena: 1, 2, 3

h) różne sposoby myślenia/ zróżnicowanie kulturowe - ocena: 1, 2, 3

i) przywództwo, koordynacja współpracy- ocena: 1, 2, 3

j) zbyt ambitne cele- ocena: 1, 2, 3

k) różne rozwiązania i instrumenty - ocena: 1, 2, 3

1) trudności w sfinansowaniu własnego wkładu - ocena: 1, 2, 3

ł) prawa własności intelektualnej - ocena: 1, 2, 3

m) nierealistyczne oczekiwania partnerów dotyczące możliwości badań
- ocena: 1, 2, 3

n) trudności w negocjowaniu warunków partnerstwa - ocena: 1, 2, 3

o) skostniała struktura organizacyjna i decyzyjna jednostki - ocena: 1, 2, 3

p) inne-jakie? -ocena: 1, 2, 3

33) Czy jednostka/ instytucja osiągnęła zamierzone korzyści z partnerstwa technologicznego i w ja
kim stopniu? (właściwe zakreślić)

A) tak

a) w stopniu zadowalającym

b) w stopniu stosunkowo zadowalającym

c) w stopniu niezadowalającym

B) nie

W przypadku osiągnięcia zadowalających i stosunkowo zadowalających korzyści proszę
przejść do pytania 35.

34) Jakie były w opinii jednostki/ instytucji przyczyny niezadowalających korzyści (lub ich braku)
z transferu technologii do przedsiębiorstwa ? .

35) Podejmowane przez jednostkę I instytucję formy partnerstwa technologicznego były:

a) stabilne (trwałe)...................................... b) niestabilne .

W przypadku stabilnej formy partnerstwa proszę przejść do pytania 37.

36) Jakie były w opinii jednostki / instytucji przyczyny niestabilności porozumień technologicz-
nych z przedsiębiorstwami? .

············································································································································
37) Jak długo przeciętnie trwały formy partnerstwa technologicznego jednostki I instytucji z przed-

siębiorstwami? .

············································································································································
38) Jak długo przeciętnie trwały formy współpracy technologicznej jednostki I instytucji z innymi

podmiotami (jednostkami / instytucjami sektora B+R, ośrodkami wspierania innowacji)?

············································································································································
············································································································································
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39) Jak kończyły się różne formy porozumień jednostki/ instytucji z przedsiębiorstwami w zakre
sie transferu technologii? (właściwe zakreślić)

a) zakończenie współpracy w określonym zakresie po zrealizowaniu jej celów i podjęcie partner-
stwa w innym zakresie

b) naturalne zakończenie współpracy

c) gwałtowne, nieprzyjazne zakończenie partnerstwa po okresie ustalonej współpracy

d) przedwczesne zerwanie umowy

e) przejęcie projektu przez partnera

f) przejęcie kontroli nad jednym uczestnikiem porozumienia przez innego

g) inaczej - jak? .

40) Jakie kluczowe czynniki sukcesu zadecydowały o powodzeniu partnerstwa technologicznego
pomiędzy jednostką/ instytucją a firmą (innymi podmiotami współpracy). Proszę właściwe
zakreślić. Proszę ocenić w skali od 1 do 3 stopień ważności określonego czynnika (1 to ocena
najniższa, a 3 - najwyższa).

a) wybór odpowiednich partnerów- ocena: 1, 2, 3

b) potencjał naukowo-badawczy jednostki/ instytucji (kadra i wyposażenie) - ocena: .. 1, 2, 3

c) opinia nt. jednostki I instytucji w sektorze B+R - ocena: 1, 2, 3

d) unikatowe zasoby - ocena: 1, 2, 3

e) posiadanie patentu, licencji - ocena: 1, 2, 3

f) poparcie przedsiębiorczości naukowców (przedsiębiorczości akademickiej)
przez władze jednostki - ocena: 1, 2, 3

g) jasno określone cele i zamiary wszystkich partnerów - ocena: 1, 2, 3

h) precyzyjne rozdzielenie zadań i odpowiedzialności pomiędzy partnerów porozumienia
- ocena: 1, 2, 3

i) tworzenie bodźców do kooperacji i właściwego klimatu współpracy - ocena: 1, 2, 3

j) wzajemne korzyści - ocena: 1, 2, 3

k) minimalizowanie konfliktów pomiędzy uczestnikami współpracy - ocena: 1, 2, 3

1) częste konsultacje i dobra komunikacja, przy jednoczesnej ochronie tajemnic
partnerów spoza obszaru współpracy- ocena: 1, 2, 3

ł) wzajemne zaufanie, otwartość, uczciwość i zrozumienie - ocena: 1, 2, 3

m) realizowanie działań i planowanie w długim okresie - ocena: 1, 2, 3

n) zaangażowanie we wszystkich fazach projektu innowacyjnego - ocena: 1, 2, 3

o) rozwój wielorakich wspólnych przedsięwzięć - ocena: 1, 2, 3

p) kultura i sposób zarządzania - ocena: 1, 2, 3

r) regularny przegląd postępów współpracy - ocena: 1, 2, 3

s) elastyczność i właściwe reakcje na zmiany w otoczeniu - ocena: 1, 2, 3

t) presja rynku na nowy produkt - ocena: l, 2, 3

u) zdolność do wzajemnego uczenia się partnerów- ocena: 1, 2, 3

w) uznanie i zaakceptowanie odmienności kulturowej partnerów - ocena: 1, 2, 3

z) inne - jakie? -ocena: l, 2, 3

r"A 



41) Czy podczas organizowania i / lub trwania współpracy technologicznej mierzono efektywność
partnerstwa? Czy mierzono efektywność ekonomiczną? Jeśli tak, to jakimi metodami? .

42) Jakie oczekiwania ma jednostka I instytucja w zakresie rozwoju współpracy technologicznej
w przyszłości? .

r"Z 
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Tabela B.1. Współczynniki korelacji tau Kendalla dla współzależności między cechami charak1eryzującymijednostki naukowe

Cechy jednostki naukowej

udział aktyw-
aktyw-liczba liczba przycho-

liczba ność we
ność

Cechy jednostki
osobo- zaso- liczba dów współ-naukowej
wych liczba liczba

bów liczba
zgłoszeń liczba pro- w pro-profe- dokto- paten- wdro- spoza

gramów pracy
mocjizasobów

sorów rów inno-
tów patento-

żeń działał-
badaw- techno-

ofertybadaw- wacyj- wych naści logicznejczych nych statuto- czych
z firma- jed-

wej mi nostkiLiczba osobowych zasobów
0,80 0,84 0,26 0,36 0,46 -0,17 0,11 0,27 -0,09 0,20

badawczych

Liczba profesorów 0,80 0,79 0,29 0,33 0,44 -0,09 0,12 0,29 -0,07 0,29Liczba doktorów 0,84 0,79 0,26 0,34 0,43 -0,10 0,12 0,25 -0,07 0,20Liczba zasobów innowacyjnych 0,26 0,29 0,26 0,71 0,69 0,44 0,30 0,50 0,47 0,33Liczba patentów 0,36 0,33 0,34 0,71 0,65 0,28 0,17 0,44 0,34 0,27Liczba zgłoszeń patentowych 0,46 0,44 0,43 0,69 0,65 0,13 0,23 0,45 0,31 0,41Liczba wdrożeń -0,17 -0,09 -0,10 0,44 0,28 0,13 0,30 0,16 0,57 0,13Udział przychodów spoza działalności
0,11 0,12 0,12 0,30 0,17 0,23 0,30 0,32 0,51 0,32

statutowej

Liczba programów badawczych 0,27 0,29 0,25 0,50 0,44 0,45 0,16 0,32 0,40 0,50Aktywn ość we współpracy
-0,09 -0,07 -0,07 0,47 0,34 0,31 0,57 0,51 0,40 0,33

technologicznej z firmami

Aktywn ość w promocji oferty jednostki 0,20 0,29 0,19 0,33 0,27 0,41 0,13 0,32 0,50 0,33
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.2. Współczynniki korelacji rang Spearma na dla współza leżn ości mi ędzy cechami charakt eryzu jącymi jednostki naukowe

Cechy jednostki naukowej
D udział liczba aktywnośćliczba liczba liczba przycho- aktywnośćCechyjednostki progra- we współ-

naukowej osobowych liczba liczba zasobów liczba zgłoszeń liczba dów spo- mów pracy tech- w promocji
zasobów profesorów doktorów innowa- patentów paten- wdrożeń za dzia- badaw- nologicznej oferty

badawczych cyjnych towych łalności czych z firmami jednostki
statutowej

Liczba osobowych 0,93 0,94 0,39 0,48 0,61 -0,20 0,14 0,41 -0,12 0,26zasobów badawczych
Liczba profesorów 0,93 0,92 0,41 0,44 0,58 -0,11 0,14 0,43 -0,10 0,36
Liczba doktorów 0,94 0,92 0,39 0,47 0,57 -0,12 0,15 0,38 -0,10 0,26
Liczba zasobów 0,39 0,41 0,39 0,84 0,79 0,53 0,39 0,64 0,57 0,41innowacyjnych
Liczba patentów 0,48 0,44 0,47 0,84 0,76 0,34 0,22 0,55 0,41 0,33
Liczba zgłoszeń 0,61 0,58 0,57 0,79 0,76 0,17 0,31 0,56 0,37 0,48patentowych
Liczba wdrożeń -0,21 -0,11 -0,12 0,53 0,34 0,17 0,38 0,19 0,64 0,16
Udział przychodów
spoza działalności 0,14 0,14 0,15 0,39 0,22 0,31 0,38 0,44 0,59 0,39
statutowej
Liczba programów 0,41 0,43 0,38 0,64 0,55 0,56 0,19 0,44 0,49 0,63badawczych
Aktywność we współ-
pracy technologicznej -0,12 -0,10 -0,10 0,57 0,41 0,37 0,64 0,59 0,49 0,39
z firmami
Aktywność w promocji 0,26 0,36 0,26 0,41 0,33 0,48 I 0,16 0,39 0,62 0,39ofertyjednostki
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.3. Współczynniki kontyngencji dla współzależności cech charakteryzującychjednostki naukowe

Cechy jednostki naukowej
Cechy jednostki naukowej współpraca jednostek nauko- aktywność we współpracy występowanie barierwych z instytucjami wsparcia jednostek z innymi instytucjami we wspójpracytransferu technologii sektora B+R z MSPLiczba osobowych zasobów badawczych 0,66 0,67 0,69Liczba profesorów 0,63 0,62 0,59Liczba doktorów 0,66 0,67 0,65Liczba zasobów innowacyjnych 0,66 0,64 0,64Liczba patentów 0,63 0,52 0,51Liczba zgłoszeń patentowych 0,65 0,52Liczba wdrożeń 0,55 0,54Udział przychodów spoza działalności statutowej

Liczba programów badawczych 0,67 0,56 0,65
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników kontyngencji.

Tabela B.4. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między aktywnością jednostek szkół wyższych we współpracy techno
logicznej z przedsiębiorstwami a wybranymi cechami tej współpracy - formami kooperacji, rodzajem wkładu uczelni w kooperację
i stopniem zadowolenia z korzyści

Aktywność jednostek uczelni we współpracy technologicznej
Wybrane cechy współpracy z przedsiębiorstwami z przedsiębiorstwami

współczynnik: tau Kendalla współczynnik Spearmana
Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych 0,67 0,71Działalność ekspercka

0,62 0,65Wkład w postaci czasu pracy pracowników 0,67 0,71Stopień zadowolenia z korzyści ze współpracy technologicznej 0,66 0,72
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.5. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearma na dla zależności między transferem wiedzy jako problemem we współpracy technologicznej
jednostek uczelni z przedsiębiorstwami a preferowanymi modelami udziału w korzyściach z partnerstwa

Transfer wiedzy jako problem we współpracy z MŚP
Preferowany model udziału w korzyściach z partnerstwa

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Częściowe pokrycie kosztów z udziałem w zyskach 0,81 0,81

Wspólne przedsięwzięcie 0,70 0,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.

Tabela B.6. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między formami współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami (transferem
wiedzy) a wybranymi cechami współpracy- formami wkładu szkoły wyższej w partnerstwo i modelem udziału w korzyściach

Formy współpracy technologicznej z firmami

Wybrane cechy współpracy finansowane przez rząd wspólne - konsulting i doradztwo ekspertyzy
z przedsiębiorstwami programy badawcze

współczynnik współczynnik współczynnik współczynnik współczynnik współczynnik
tau Kendalla Spearmana tau Kendalla Spearmana tau Kendalla Spearmana

Wkład jednostki w partnerstwo - aparatura 0,60 0,64 0,66 0,70i / lub pomieszczenia jednostki

Model udziału w korzyściach - zapłata za usługę 0,67 0,69 0,72 0,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B. 7. Wspólczynniki korelacji tau Kendalla i Spearrnana dla zależności między rodzajem wkładu do współpracy technologicznej jednostek uczelni
(czasem pracy pracowników i aparatury i / lub pomieszczeń jednostki) a preferowanym modelem udziału w korzyściach - zapłatą 7.a usługęi wykorzystaniem aparatury i pomieszczeń

Zapłata za usługęRodzaj wkładu do współpracy

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana
Czas pracy pracownikówjednostki

0,80 0,83
Aparatura i / lub pomieszczenia jednostki

0,71 0,78
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.

Tabela B.8. Współczynnikikorelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między osiągnięciem korzyści ze współpracy przez jednostki uczelni i uznaniemjej za satysfakcjonującą a formami tej współpracy.

Osiągnięcie korzyści ze współpracy i uznanie jej za satysfakcjonującąFormy partnerstwa technologicznego z przedsiębiorstwami

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana
Finansowane przez rząd wspólne programy badawcze

0,63 0,63
Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych

0,68 0,68Ekspertyzy
0,61 0,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.9. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między osiągnięciem korzyści ze współpracy i uznaniem jej za satysfakcjonującą
przez jednostki uczelni a rodzajem wkładu do partnerstwa

Osiągnięcie korzyści ze współpracy i uznanie jej za satysfakcjonującą
Rodzaj wkładu jednostki

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Czas pracy pracowników jednostki 0,64 0,71

Aparatura i/ lub pomieszczenia jednostki 0,66 0,71

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.

Tabela B .1 O. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między osiągnięciem korzyści ze współpracy i uznaniemjej za satysfakcjonującą
a preferowanym przez jednostkę naukową modelem udziału w korzyściach (zapłatą za usługę)

Osiągnięcie korzyści ze współpracy i uznanie jej za satysfakcjonującą
Preferowany model udziału w korzyściach

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Zapłata za usługę 0,76 0,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.

Tabela B.11. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między osiągnięciem korzyści ze współpracy i uznaniem jej za satysfakcjonu
jącą a przyczynami podejmowania partnerstwa przez jednostkę naukową

Osiągnięcie korzyści ze współpracy i uznanie jej za satysfakcjonującą
Motywy kooperacji

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Możliwość zdobycia dodatkowych środków finansowych 0,77 0,80

Możliwość wdrożenia wyników badań 0,60 0,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.12. Współczynniki korelacji tau Kendalla dla współzależności między cechami charakteryzującymi jednostki badawczo-rozwojowe

Cechy jednostki naukowej

udział
przycho-

liczba aktywn ośćCechy jednostki liczba liczba liczba dów wewspół- aktywn ośćnaukowej osobowych liczba liczba zasobów liczba zgłoszeń liczba spoza progra-
pracy w promocjimówzasobów profesorów doktorów mnowa- patentów patento- wdrożeń działał-

badaw- techno- ofertybadawczych cyjnych wych ności
czych logicznej jednostki

statuto- z firmami
wejLiczba osobowych

0,34 0,59 0,17 0,24 0,24 0,08 0,21 0,26 0,17 0,30zasobów badawczych

Liczba profesorów 0,34 0,46 -0,04 -0,10 -0,04 -0,10 0,01 0,25 -0,20 0,23
Liczba doktorów 0,59 0,46 0,12 0,15 0,16 -0,05 0,09 0,34 0,02 0,29
Liczba zasobów inno-

0,17 -0,04 0,12 0,58 0,55 0,25 0,25 0,04 0,40 0,13wacyjnych

Liczba patentów 0,24 -0,10 0,15 0,58 0,55 0,34 0,35 0,11 0,56 0,13
Liczba zgłoszeń

0,24 -0,04 0,16 0,55 0,55 0,15 0,33 -0,08 0,44 0,09patentowych

Liczba wdrożeń 0,08 -0,10 -0,05 0,25 0,34 0,15 0,30 0,02 0,46 0,11
Udział przychodów
spoza działalności 0,21 0,01 0,09 0,25 0,35 0,33 0,30 0,02 0,44 0,14statutowej
Liczba programów

0,26 0,25 0,34 0,04 0,11 -0,08 0,02 0,02 0,06 0,39badawczych
Aktywn ość we współ-
pracy technologicznej 0,17 -0,20 0,02 0,40 0,56 0,44 0,46 0,44 0,06 0,24z firmami
Aktywn ość w promocji

0,31 0,23 0,29 0,13 0,13 0,09 0,11 0,14 0,39 0,24oferty jednostki

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.13. Współczynniki korelacji Spearmana dla współzależności między cechami charakteryzującymi jednostki badawczo-rozwojowe

Cechy jednostki naukowej

udział
przycho- liczba aktywn ość

Cechy jednostki liczba liczba liczba dów wewspół-
aktywn ość

naukowej osobowych liczba liczba zasobów liczba zgłoszeń liczba spoza
progra- w promocji

mów pracy tech-
zasobów profesorów doktorów innowa- patentów patento- wdrożeń działał- badaw- nologicznej

oferty

badawczych cyjnych wych ności czych z firm ami
jednostki

statuto-
wej

Liczba osobowych 0,46 0,78 0,24 0,32 0,34 0,12 0,28 0,37 0,22 0,42
zasobów badawczych

Liczba profesorów 0,46 0,60 -0,05 -0,14 -0,04 -0,14 0,00 0,34 --0 ,26 0,30

Liczba doktorów 0,78 0,60 0,16 0,21 0,22 -0,08 0,11 0,47 0,02 0,40

Liczba zasobów inno- 0,24 -0,05 0,16 0,73 0,64 0,35 0,32 0,06 0,46 0,16
wacyjnych

Liczba patentów 0,32 -0,14 0,21 0,73 0,65 0,44 0,44 0,15 0,67 0,19

Liczba zgłoszeń paten- 0,34 -0,04 0,22 0,64 0,65 0,21 0,40 -0,12 0,52 0,11
towych

Liczba wdrożeń 0,12 --0 ,14 --0 ,08 0,35 0,44 0,21 0,46 0,04 0,54 0,15

Udział przychodów
spoza dzi ałalności 0,28 0,00 0,11 0,32 0,44 0,40 0,46 0,03 0,53 0,18

statutowej
Liczba programów 0,37 0,34 0,47 0,06 0,15 -0,12 0,04 0,03 0,08 0,52
badawczych
Aktywn ość we współ-
pracy technologicznej 0,22 -0,26 0,02 0,46 0,67 0,52 0,54 0,53 0,08 0,28

z firm ami
Aktywn ość w promocji 0,42 0,30 0,40 0,16 0,19 0,11 0,15 0,18 0,52 0,28
oferty jednostki

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynn ików korelacji.



Tabela B.14. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między liczbą patentów a wybranymi cechami jednostek badawczo
-rozwojowych

Liczba patentów
Wybrane cechy jednostek badawczo-rozwojowych

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Liczba zasobów innowacyjnych 0,58 0,73

Liczba zgłoszeń patentowych 0,55 0,65

Aktywność we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami 0,56 0,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.

Tabela B.15. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między aktywnością jednostek badawczo-rozwojowych we współpracy
technologicznej z przedsiębiorstwami a wybranymi cechami tych jednostek

Aktywność jednostek badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębior-
Wybrane cechy jednostek badawczo-rozwojowych stwami

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Liczba zgłoszeń patentowych 0,44 0,52

Liczba wdrożeń 0,46 0,54
Udział przychodów spoza działalności statutowych w całkowitych

0,44 0,53przychodach jednostki

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.16. Współczynniki kontyngencji dla współzależności cech charakteryzujących jednostki badawczo-rozwojowe

Cechy jednostki badawczo-rozwojowej

Cechy jednostki badawczo-rozwojowej współpraca jednostek nauko- aktywność we współpracy jedno- występowanie barier
wych z instytucjami wsparcia stek z innymi instytucjami sektora we współpracy

transferu technologii B+R z MŚP

Liczba osobowych zasobów badawczych 0,69 0,65 0,67

Liczba profesorów 0,48 0,50

Liczba doktorów 0,62 _(),71, 0,66

Liczba zasobów innowacyjnych 0,57

Liczba patentów 0,60 0,55

Liczba zgłoszeń patentowych 0,54 0,57

Liczba wdrożeń 0,61 0,57

Udział przychodów spoza działalności statutowej 0,59

Liczba programów badawczych 0,65 0,63 0,56

Osiągnięcie korzyści ze współpracy i uznanie jej 0,41 0,59
za satysfakcjonującą
Występowanie barier we współpracy z MŚP 0,51

Aktywność we współpracy z przedsiębiorstwami 0,51

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników kontyngencji.



Tabela B.17. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między aktywnością we współpracy technologicznej jednostek badawczo
-rozwojowych z przedsiębiorstwami a formami tego partnerstwa

Aktywność jednostek badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorstwami
Formy współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami

współczynnik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Sprzedaż licencji 0,53 0,54
Wspólne badania niefinansowane przez rząd 0,55 0,57
Finansowane przez rząd wspólne badania 0,50 0,52
Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych 0,55 0,58
Ekspertyzy -0,51 0,53
Konsulting i doradztwo 0,63 0,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.

Tabela B.18. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między motywami kooperacji technologicznej jednostek badawczo
-rozwojowych z przedsiębiorstwami a wybranymi cechami tych jednostek

''

Lp. Cechy, w przypadku których badano siłę współzależności Współczynnik Współczynnik
tau Kendalla Spearmana

1 korzyści finansowe ze sprzedaży licencji lub patentu a liczba zgłoszeń patentowych 0,51 0,62
2 korzyści finansowe ze sprzedaży licencji lub patentu a aktywność we współpracy technologicznej 0,58 0,62
3 przyznanie patentu a aktywność we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami 0,50 0,54
4 dodatkowe środki finansowe na badania a liczba wdrożeń 0,52 0,61
5 dodatkowe środki finansowe na badania a aktywność we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami 0,65 0,70
6 stworzenie nowego produktu a aktywność we współpracy technologicznej z firmami 0,54 0,59
7 możliwość wdrożenia wyników badań a aktywność we współpracy technologicznej 0,63 0,69
8 możliwość wykorzystania wyników badań w gospodarce a aktywność we współpracy technologicznej 0,51 0,55
9 poprawa opinii nt. jednostki w sektorze B+R a liczba patentów 0,51 0,63

10 poprawa opinii nt. jednostki w sektorze B+R a aktywność we współpracy technologicznej 0,62 0,70
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.



Tabela B.19. Współczynniki korelacji tau Kendalla i Spearmana dla zależności między rodzajem wkładu do współpracy technologicznej jednostek ba
dawczo-rozwojowych (czasem pracy pracowników) a innymi cechami tej kooperacji

Wkł ad czasu pracy pracownik ów
Wybrane cechy współpracy badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami

współczynn ik tau Kendalla współczynnik Spearmana

Preferowany model udziału w korzyściach - zapłatą. za usługę 0,81 0,83

Wkł ad organizatorski jednostki 0,76 0,79

Motyw kooperacji - dodatkowe środki finansowe na B+R 0,71 0,74

Aktyw ność we współpracy technologicznej z przedsiębiorstwami 0,75 0,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń statystycznych współczynników korelacji.
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Summary

Technological cooperation of scientific and research
institutions with enterprises as a factor to increase
the innovativeness of Polish economy

In contemporary economy, the necessary factors of competitiveness are the knowled
ge, technology and innovation. They determine the growth of States and economic as well as
social development in micro-, mezo- and macroscale. In the global economy based on
knowledge, the success of a State arises primarily from the capability of enterprises to intro
duce innovations. New solutions (process, product, organisational and marketing ones) fa
cilitate an increase in the productivity of companies, the output and quality of workmanship.
They foster the creation of new working places, the launching of new products and services
into the market, satisfying the newly created social demands, discovering new resources and
applying new methods for existing production inputs.

For nearly 30 years, one of more important manners to create innovations and diffuse
them is the technological partnership of scientific and research institutions with enterprises.
Its essence means the transfer by the scientists of the knowledge and technology (created in
the research and development sector) to the common use of entrepreneurs. The processes of
knowledge transfer and technology commercialisation are determined by the nature of con
temporary technologies. They require from entrepreneurs having many resources, skills and
competences. The intensified specialisation of the individual scientific and research disci
plines, permanently growing costs ofresearch and development processes, the complexity of
contemporary technologies and their inter-disciplinary nature, as well as, the high risk of
innovative undertakings foster strong connections between the research and development
sector and enterprises. For most companies, not all resources necessary to create and intro
duce innovation are available. In consequence, they start technological cooperation with the
partners from the research and development sectors, owing thereto getting a chance to in
crease their competitiveness.

The experiences of high-developed countries, recognized as innovation leaders con
firm that the technological partnership between the scientific and research institutions and
entrepreneurs leads to joining resources and competences and to synergy. 1t ensures to both
partners a reduction in costs oftheir research and development work, and also sharing ofrisk
and uncertainty related to innovative projects together with shortening of the time necessary
to launch an innovation into the market. Various forms of technological cooperation give
many benefits to direct participants, i.e. institutions ofresearch and development sectors and
entrepreneurs. Regions in which such a cooperation goes on benefit from the connections
between the science and business. They also foster the growth in competitiveness and inno
vativeness of the environment. The creation of strong links between the research and devel-



opment sector and enterprises is supported by the State within its scientific, technical and
innovative policy, and the strategy related to small and medium-sized enterprises. The activi
ties of the State are intended to create efficient and fit regional and national innovative sys
tems. Their basis is a permanent flow of scientific research results to business entities which
deal with the commercialisation of the new solutions. This ensures a high level of innova
tiveness based on knowledge to the leaders of innovativeness ranking and to the economy.

Polish economy is deemed as that of a country technologically retarded and not
innovative :from this point of view. The low level of innovativeness of Polish economy is an
effect of many barriers, among others, economic, legal, financial, organizational, related to
a weak technological offer, reluctance of scientific and research representatives to commer
cialise the results of their work and to cooperate with entrepreneurs. These factors have it
that the connections between the science and economy are in our country very weak and the
technological transfer and commercialisation of knowledge are insufficient :from the point of
view of economic demand. Barriers and hindrances in the development of technological
partnership occur in all lin.ks of the innovative system and refer to all participants of the in
novative processes - representatives of science, entrepreneurs, financial and other institu
tions which support the transfer of technology and entrepreneurship and also centres of cen
tral and self-government authorities. Reduction or doing away with both barriers and hin
drances to the technological cooperation of scientists and entrepreneurs shall allow to in
crease the innovativeness of Polish economy. In consequence, the phenomenon of techno
logical cooperation was presented - its scale, mechanisms of creation, barriers and hin
drances and manners and effects of its implementation- from the point of view of scientific
and research sector representatives.

Apart :from theoretical considerations, related to the concept of technological coop
eration between the scientific and research institutions and enterprises, the following issues
were presented: conditions and forms of cooperation, reasons, motives and benefits, arising
:from technological agreements concluded by partners, limitations and potentia! threats. The
problems mentioned were analysed based on the experience of well developed countries, but
they were also referred to Polish economy. An analysis of institutional, civilisation and legal
bases for technological partnership of scientific and research sector units with enterprises in
Poland were presented also.

In the empirie part of the paper, the results ofresearch on the condition of the innova
tiveness of Polish economy compared to other countries of the European Union were placed
together with the results of technological cooperation between Polish scientific and research
units and the enterprises. The research related to the condition, scope, intensity and nature of
this cooperation. lt allowed to determine the scale of the phenomenon and its conditions,
forms of cooperation, reasons for its starting by scientific and research development centres
and also the results, benefits, barriers, problems or threats etc. Using the values of calculated
correlated coefficients, the co-dependences between the features characterising the university
and research development units and those of the technological cooperation started by them
were determined. In the research, the following methods were applied: an analysis of coeffi
cients of innovativeness measurement, a questionnaire method with the use of a question
naire prepared for the needs of research and the technique of a directed interview, methods

318



of descriptive statistics, tau Kendall's correlation coefficients, Spearman's rank correlation
coefficients and C Pearson's chi-square test. In examples of effective agreements between
scientific and research units and enterprises, the method of case study was applied.

The research conducted shows that Polish universities and research and development
units undertake technological cooperation with enterprises and institutions which support tech
nology transfer to a very small degree. However, we must emphasize the fact that in this case,
the connections of research institutions with enterprises are in a better condition.

An analysis of types, nature and intensity of technological cooperation between Pol
ish scientific and research units and enterprises showed that it benefits to a large degree both
parties. This is also confirmed by case studies on technological partnership between scien
tists and enterprises in various industries. The technology transfer from the scientific sector
to economy favours an increase in innovativeness and competitiveness of partners and has
also an impact on the growth in the economy innovativeness.

The creation of strong connections between scientists and entrepreneurs in Poland to
contribute to a better transfer of knowledge and technology commercialisation, requires start
ing of many undertakings - of legal, organizational and financial nature which shall stimulate
the innovativeness and entrepreneurship of innovative process participants and make them
undertake technological cooperation.
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Zusammenfassung

Technologische Zusammenarbeit der polnischen
Wissenschafts- und Forschungsanstalten mit Unternehmen
ais Faktor des Innovationswachstums
der polnischen Wirtschaft

In der gegenwartigen Wirtscha:ft werden das Wissen, die Technologie und Innovatio
nen zu notwendigen Faktoren der Wettbewerbstatigkeit. Sie bestimmen das Wachstum und
wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung der Staaten in einer Mikro-, Regional- und
Makroskala. In der globalen Wirtscha:ft, die auf dem Wissen basiert, ergibt sich der Erfolg
eines Landes vor allem aus der Fahigkeit der Untemehmen zur Einfuhrung von Innovatio
nen. Neue Losungen (Prozeli-, Produkt-, Organisations- und Marketinglosungen) erlauben
eine Steigerung der Produktivitat der Firmen und der Leistungsfahigkeit und Qualitat der
Arbeitskrafte. Sie begunstigen die Schaffung von Arbeitsplatzen, Markteinfuhrung neuer
Produkte und Leistungen auf den Markt, Be:friedigung der entstehenden gesellscha:ftlichen
Bedurfnisse, Entdeckung neuer Ressourcen und den Einsatz neuer Methoden der Ausnut
zung von bestehenden Fertigungsfaktoren.

Seit beinahe 30 Jahren gehort zu einer der wichtigsten Methoden der Schaffung von
Innovationen und deren Diffusion die technologische Partnerscha:ft der Wissenschafts- und
Forschungsanstalten mit Unternehmen. 1hr Wesen besteht im Transfer durch die Wissen
scha:ftler des Wissens und der Technologien (die im Forschungs- und Entwicklungssektor
entstehen) zur allgemeinen Nutzung durch Unternehmer. Die Prozesse des Wissenstransfers
und der Kommerzialisierung der Technologien werden durch den Charakter der gegenwarti
gen Technologien bestimmt. Sie erfordern von den Unternehmern <las Vorhandensein von
vielen Ressourcen, Fertigkeiten und Kompetenzen. Immer starker werdende Spezialisierung
der einzelnen Forschungs- und Wissenscha:ftsdisziplinen, standig wachsende Kosten der For
schungs- und Entwicklungsprozesse, die Komplexitat der gegenwartigen Technologien und
deren interdisziplinare Charakter, als auch ein hohes Risiko der lnnovationsvorhaben be
gunstigen die Entstehung von starken Bindungen des Forschungs- und Entwicklungssektors
mit Unternehmen. Die meisten Firmen verfugen nicht uber alle Ressourcen, die zur Schaf
fung und Einfuhrung von Innovationen erforderlich sind. Deswegen nehmen sie eine techno
logische Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Forschungs- und Entwicklungssektor auf
und erhalten dadurch eine Chance zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfahigkeit.

Die Erfahrungen der hochentwickelten Lander, die als Innovationsleader betrachtet
werden, bestatigen, dass eine technologische Partnerscha:ft der Wissenscha:fts- und For
schungsanstalten mit Unternehmen zum Zusammenschlief3en der Ressourcen und Kompe
tenzen als auch zum Entstehen eines Synergieeffektes fuhrt. Sie gewahrleistet beiden Part
nem eine Kostenreduzierung der gefuhrten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, als auch



eine Reduzierung und Verteilung des Risikos und der Unsicherheit im Zusammenhang mit
Innovationsprojekten, als auch eine Verkiirzung der Zeit der Innovationseinfuhrung auf den
Markt. Verschiedene Formen der technologischen Kooperation geben viele Vorteile den
unmittelbar Beteiligten, d.i. den Anstalten aus dem Forschungs- und Entwicklungssektor und
den Unternehmern. Aus Bindungen zwischen der Wissenschaft und Business schopfen auch
Regionen, in welchen solche Zusammenarbeit stattfindet, als auch die gesamte Wirtschaft,
weil sie den Anstieg der Wettbewerbsfahigkeit und der Innovation der Umgebung begunsti
gen. Die Schaffung starker Bindungen zwischen den Anstalten des Forschungs- und Ent
wicklungssektors und Unternehmen wird vom Staat im Rahmen der wissenschaftlich
technischen und Innovationspolitik als auch der Politik bezuglich der kleinen und mittelgro
Ben Unternehmen unterstutzt. Die Aktivitaten des Staates haben die Schaffung von effekti
ven und wirksamen regionalen und nationalen Innovationssystemen zum Ziel. Deren Grund
lage bildet ein anhaltender Fluss der Ergebnisse aus wissenschaftlichen Forschungen zn den
wirtschaftlichen Subjekten, die sich mit der Kommerzialisierung neuer Losungen beschafti
gen. Dies sichert den Leadem in den Ranglisten der Innovation und der auf dem Wissen ba
sierten Wirtschaft ein hohes Innovationsniveau.

Im Vergleich zu denen wird die polnische Wirtschaft als ein technologisch ruckstan
diges und nichtinnovatives Land angesehen. Das niedrige Innovationsniveau der polnischen
Wirtschaft ist ein Ergebnis von vielen Barrieren, u.a. wirtschaftlichen, rechtlichen, finanziel
len, organisatorischen, als auch eines schwachen technologischen Angebotes, der Abneigung
von Vertretern des Wissenschafts- und Forschungssektors zur Kommerzialisierung der Er
gebnisse von Forschungsarbeiten und zur Zusammenarbeit mit Unternebmern. Diese Fakto
ren fiihren dazu, <lass die Bindungen zwischen der Wissenschaft und Wirtschaft in unserem
Lande sehr schwach sind und der Technologietransfer und die Kommerzialisierung des Wis
sens der Nachfrage aus der Wirtschaft nicht nachkommt. Die Barrieren und Erschwernisse
bei der Entwicklung der technologischen Partnerschaft treten in allen Elementen der innova
tiven Systeme auf und betreffen alle Beteiligten der Innovationsprozesse - Vertreter der
Wissenschaft, Unternehmer, Finanzinstitute und andere Anstalten die den Technologietrans
fer und den Unternehmergeist fordem, als auch die Zentral- und Selbstverwaltungsbehórden.
Die Reduzierung oder Beseitigung von Barrieren und Erschwernissen bei der technologi
schen Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern und Unternehmern wird eine Verbes
serung der Innovation der polnischen Wirtschaft erlauben. In diesem Zusammenhang wurde
das Thema der technologischen Zusammenarbeit dargestellt - ihr Ausmaf3, ihre Entste
hungsmechanismen, Barrieren und Erschwernisse als anch Resultate deren Verwirklichung -
und zwar aus dem Gesichtspunkt der Vertreter des Wissenschafts- und Forschungssektors.

AuBer theoretischen Betrachtungen bezuglich der Konzeption der technologischen
Zusammenarbeit der wissenschaftlichen und Forschungsanstalten mit Unternehmen wurden
folgende Themenbereiche vorgestellt: Kooperationsbedingungen, Formen der Zusammenar
beit, Ursachen, Beweggrunde und Nutzen aus dem Abschluss von technologischen Verein
barungen zwischen den Partnern, Einschrankungen und potentielle Gefahren. Die erwahnten
Probleme wurden am Beispiel der Erfahrungen hochentwickelter Lander analysiert, sie wur
den jedoch auf polnische Wirtschaft bezogen. Es wurde auch eine Analyse der institutionel
len, zivilisatorischen und rechtlichen Rahmen der technologischen Partnerschaft der Anstal
ten des Wissenschafts- und Forschungssektors mit Unternehmen in Po len dargestelJt.
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Im empirischen Teil der Arbeit wurden Forschungsergebnisse uber den Innovations
stand der polnischen Wirtschaft im Vergleich mit anderen Landem der Europaischen Union
als auch Resultate der technologischen Zusammenarbeit der polnischen Wissenschafts- und
Forschungsanstalten mit Unternehmen veroffentlicht. Die Untersuchungen betrafen den Zu
stand, die Intensitat und den Charakter dieser Zusammenarbeit. Sie erlaubten die Bestim
mung des Ausma/3es von diesem Phanornen als auch seine Bedingtheiten, Formen der Zu
sammenarbeit, die Ursachen der Aufnahme durch Wissenschafts- und Forschungs- und Ent
wicklungsanstalten der Zusammenarbeit, als auch die Resultate - Nutzen, Barrieren, Prob
leme oder Gefahren usw. Unter Verwendung der berechneten Werte von Korrelationsfakto
ren wurden Wechselbeziehungen zwischen den Eigenschaften, die die untersuchten Hoch
schulen und Forschungs- und Entwicklungsanstalten charakterisieren, und den Eigenschaften
der durch sie aufgenommenen technologischen Zusammenarbeit bestimmt. Fur die Untersu
chungcn wurden folgende Forschungsmethoden eingesetzt: Kennzahlenanalyse zur Messung
der Innovation, Umfragemethode mit Hilfe eines fur die Untersuchungen speziell erarbeite
ten Fragebogens als auch die Technik eines gefiihrten Interviews, Methoden der beschrei
benden Statistik, Korrelationskoeffizienten Kendalls Tau, Spearmans Rangkorrelationskoef
fizient und Pearsonscher Kontingenzkoeffizient C. In Beispielen der effektiven Vereinba
rungen zwischen den Wissenschafts- und Forschungsanstalten und Unternehmen wurde die
Fallstudienmethode eingesetzt.

Die durchgefiihrten Untersuchungen wiesen nach, dass polnische Hochschulen und
Forschungs- und Entwicklungsanstalten nur in einem sehr kleinen Ausma/3 technologische
Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen, die den Technologietransfer fordem,
aufnehmen. Es ist jedoch zu bemerken, dass in diesem Fall der Stand der Beziehungen der
Forschungsanstalten mit Unternehmen besser ist.

Die Analyse der Arten, des Charakters und der Intensitat der technologischen Zu
sammenarbeit der polnischen Wissenschafts- und Forschungsanstalten mit Unternehmen
wies nach, dass diese den beiden Seiten viele Vorteile gibt. Dies bestatigen auch die vorge
stellten Fallstudien der technologischen Partnerschaft der Wissenschaftler mit Unternehmen
aus verschiedenen Branchen. Der Technologietransfer aus dem Sektor der Wissenschaft in
die Wirtschaft fordert eine Erhohung der Innovation und der Wettbewerbsfahigkeit der Part
ner als auch wirkt sich auf die Verbesserung der Innovation der Wirtschaft auf

Die Schaffung in Polen starker Verbindungen zwischen dem Sektor der Wissenschaft
und Forschung und Unternehmen zur Erhohung des Wissenstransfers und zur Kommerzialisie
rung der Technologie erfordert zahlreiche Ma/3nahmen - rechtliche, organisatorische und fi
nanzielle, die die Innovation und den Unternehmungsgeist der Betciligten am Innovationspro
zess stimulieren werden und sie zur technologischen Zusammenarbeit veranlassen werden.
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