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1 Wstęp 

Napływ kapitału zagranicznego do Polski w ostatnich latach jest zadawalający w 
sensie wielkości strumienia. Problemem jest jednak jego jakość. Znaczenie 
podstawowe ma tu fakt czy buduje on strukturę gospodarczą o wysokiej i trwałej 
konkurencyjności i czy przyczynia się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości opartej 
na wiedzy i innowacjach. 

Celem niniejszego projektu jest przygotowanie rekomendacji dotyczących 
instrumentów i sposobów działania państwa, które byłyby odpowiedzią na dwa 
pytania: 

1. Jak zwiększyć udział wysokotechnologicznych i wysokoinnowacyjnych 
inwestycji bezpośrednich, bazujących na wysoko wykwalifikowanym kapitale 
ludzkim w całości inwestycji zagranicznych, z myślą o zwiększeniu zdolności 
eksportowych gospodarki narodowej 

2. Jak wykorzystać kapitał zagraniczny do rozwoju rodzimej przedsiębiorczości 
proinnowacyjnej i protechnologicznej, rozwoju z myślą o zwiększeniu 
zdolności eksportowych polskiej gospodarki. 

„Wartościowe” zagraniczne inwestycje bezpośrednie są pożądane z wielu względów 
- zatrudniają młodą polską inteligencję (głównie inżynierów, informatyków i 
ekonomistów), dając alternatywę dla emigracji, generują na miejscu wartość dodaną, 
dają wpływy z opodatkowania. Inwestycje takie dają również nadzieję na 
przyciągnięcie nowych strumieni kapitału. Mogą także skutkować powstawaniem 
spółek odpryskowych (spin-offs) lub kooperujących, zakładanych przez polskich 
pracowników przedsiębiorstw innowacyjnych. W końcu mogą także pozytywie 
wpływać na rozwój krajowych uczelni. Inwestycje te są, na ogół ekologicznie czyste, 
lokowane głównie w czołowych polskich obszarach metropolitalnych, w tym 
szczególnie w podregionach: warszawskim, wrocławskim, centralnym śląskim, 
krakowskim1. Skala ich napływu, wyjątkowo pożądanych z punktu widzenia 
interesów polskiej gospodarki, jest jednak jeszcze mocno ograniczona2. 

Przedsiębiorstwa międzynarodowe przenosząc specyficzną wiedzę do spółek-córek 
robią to w celu wypełnienia przez nie specyficznych zadań wewnątrz własnej 
struktury. Celem strategicznym nie jest równomierna dysseminacja wiedzy, ale jej 

 
1 Por. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR, Gdańsk 2006.  
2 Wniosek taki można wysnuć po analizie najnowszej listy inwestorów PAIiIZ, stan na koniec 2005 roku. 
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taki podział regionalny, by rozmieszczenie komplementarnej wiedzy zwiększało jej 
produktywność dla koncernu3. Stąd płynie prosty wniosek – Polsce powinno zależeć 
na tych firmach zagranicznych, które zechcą u nas umieścić ten fragment własnej 
wiedzy, prowadzący do wzrostu jej produktywności wewnątrz koncernu, który jest 
również atrakcyjny dla Polski. 

Obok obecności kapitału zagranicznego obserwujemy również powstawanie nowej, 
rodzimej polskiej przedsiębiorczości opartej na najnowszych technologiach i dobrze 
wykształconej kadrze (np. firma Bioton). Ten nowy typ przedsiębiorczości bazuje, jak 
już wspomniano, na wysokiej jakości kapitału ludzkiego (wiedza), technologiach 
polskich (np. firma COMARCH), bądź rozwiniętych w Polsce na bazie technologii 
sprowadzonej i zróżnicowanych źródłach pochodzenia kapitału. Produktem tej 
przedsiębiorczości są nowoczesne towary i usługi, które oferowane są poza 
granicami Polski, a ich wspólnym mianownikiem jest wiedza, technologia i kapitał 
ludzki z Polski. Ten typ przedsiębiorczości może być również ważnym przyczółkiem 
dla przyciągania różnego typu inwestycji zagranicznych. Firmy te mogą wzbudzić 
zainteresowanie koncernów zagranicznych – inwestycja takich koncernów nawet, 
jeżeli będzie związana z przejęciem danej firmy, może prowadzić do dalszego 
rozwoju kompetencji w danej lokalizacji (taki był mniej więcej schemat pojawienia się 
Intela w Gdańsku; YDP także pozyskała inwestora zagranicznego). Polskie firmy 
technologiczne mogą być także atrakcyjne dla zagranicznych funduszy venture 
capital (w tym zakładanych przez duże korporacje – przykład Intel Capital). Krajowe 
firmy technologiczne będą w wielu przypadkach skazane na korzystanie z tego typu 
źródeł finansowania z uwagi na niewielkie rozmiary krajowego rynku venture capital i 
brak doświadczenia krajowych zespołów w zakresie dokonywania inwestycji w 
przedsięwzięcia technologiczne (szacowanie ryzyka technologicznego itp.). 

Na nowoczesnych inwestycjach zagranicznych państwu powinno szczególnie 
zależeć. Na podstawie wstępnych badań IBnGR wiadomo, że ten typ kapitału 
zagranicznego wybiera Polskę ze względu na jakość i ciągle stosunkowo niewysoką 
cenę kapitału ludzkiego. Wśród pozostałych czynników lokalizacyjnych wymienia się 
tu szczególnie wybrane elementy infrastruktury transportowej (dostępność 
transportem lotniczym, szybki internet itp.), wysoką jakość życia oraz wysoki poziom 
bezpieczeństwa powszechnego w regionie przyjmującym, bliskość ośrodka 
akademickiego typu politechnicznego itp. 

 
3 Por. Wissenskomplementarität und Produktivitätswachstum in ausländischen Tochterunternehmen in Mittel- 
und Osteuropa, „Wirtschaft im Wandel”, 3/2006, IWH Halle. 
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Polsce powinno również zależeć na przyciąganiu takich inwestycji i do takich 
lokalizacji, które dają szansę na zintegrowanie inwestorów z lokalnym/regionalnym 
środowiskiem, a przez to budowę realnych łańcuchów wartości dodanej. Strategia 
taka powinna zakładać koncentrację na przyciągnięciu inwestycji, które dają szansę 
na wzmocnienie/uzupełnienie istniejących bądź rozwijających się klastrów. Taką 
strategię coraz częściej stosują zarówno kraje wysokorozwinięte (np. Szwecja), jak i 
kraje będące na podobnym poziomie rozwoju, co Polska, czego doskonałym 
przykładem są Czechy. 

Dość podobnie należy postrzegać problem napływu kapitału zagranicznego w 
sektorze business process offshoring (BPO – zdalne centra obsługi klienta, 
księgowość, zaplecze transakcji bankowych itp). W przeciwieństwie do inwestycji w 
sferze B+R tworzą one znacznie więcej miejsc pracy, opartych o wysoki poziom 
wykształcenia i są na ogół mniej kapitałochłonne4.  

Oba typy inwestycji pomimo istnienia ram ustawowych o finansowym wspieraniu 
działalności proinnowacyjnej nie doczekały się odrębnych, szerokich zachęt 
inwestycyjnych, które wyraźnie preferowałyby ten szczególny typ inwestycji 
bezpośrednich. Zachęty takie wprowadziły inne nowe kraje członkowskie UE, 
skutecznie z nami konkurując. Brak adekwatnych rozwiązań w tej dziedzinie obniża 
pozycję konkurencyjną Polski, opóźniając proces modernizacji gospodarki 
narodowej. W tym zakresie według badań KPMG, Polska często przegrywa z 
konkurentami, w tym głównie z Czechami i krajami bałtyckimi5. Należy również 
zwrócić uwagę, że szczególnie w zakresie inwestycji w sektorze B+R, Polska 
konkuruje nie tylko z nowymi państwami UE, ale również bardzo mocno ze starymi, 
w tym szczególnie z RFN, Francją i Wielką Brytanią. Wskazują na to badania 
Ernest&Young i The Boston Consulting Group6. 

Oczekiwanym efektem docelowym byłoby również, by pierwotnie importowana 
technologia była rozwijana w Polsce w oparciu o własny potencjał, a następnie 

 
4 Por. Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywa wybranych państw UE – wnioski dla 
Polski. Praca zbiorowa pod red. T. Kalinowskiego i M. Nowickiego, UKIE, Warszawa 2006 oraz D. Marin, A 
New International Division of Labor in Europe: Outsourcing and Offshoring to Eastern Europe, University of 
Munich, September 2005. 
5 Dlaczego Polska. Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów. Raport KPMG 
Sp. Z o.o., Warszawa 2006 oraz Polska – dlaczego nie? Opinie inwestorów zagranicznych, którzy nie wybrali 
Polski. Raport KPMG Sp. z o.o., Warszawa 2006. 
6 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2005. Ernest&Young we współpracy z csa. T. Kalinowski, Polska jako 
miejsce lokowania inwestycji niemieckich. Przewagi lokalizacyjne w stosunku do Niemiec. IBnGR, PAIiIZ, 
Gdańsk-Warszawa 2005 oraz Produktionsstandort Deutschland – quo vadis? Fertigungsverlagerungen – warum 
es się gibt wie sie sich entwickeln werden und was wir dagegen tun können. The Boston Consulting Group, 
Oktober 2004. 
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stanowiła atrakcyjny finansowo wkład polskiej myśli w strukturze firm działających 
globalnie (np. Siemens). Z polskiego punktu widzenia bardzo niekorzystnym 
zjawiskiem jest „wypływ” myśli, która następnie generuje dochód firmom obcym za 
granicą. Powinno nam zależeć, by polscy wykwalifikowani pracownicy nie wyjeżdżali 
do zagranicznych centrów badawczo-rozwojowych, ale żeby te centra przenosiły się 
do Polski; nawet jeżeli później przeniosą się one gdzie indziej, część 
wykwalifikowanej kadry zostanie i być może założy nowe firmy. 

Elementem stymulującym pozytywne dla gospodarki narodowej efekty obecności 
kapitału zagranicznego są również specjalne strefy ekonomiczne oraz parki 
technologiczne i przemysłowe. Wskazuje na to ostatnia aktywność inwestorów w 
strefach oraz przypadki ich rozszerzania. Jest to istotne o tyle, że brak nam 
szerokiego wachlarza ulg, stosowanego przez konkurencję z innych nowych państw 
UE i w rezultacie przegrywamy czasem batalie o inwestorów. W pewnym sensie 
obszar tych luk wypełniają parki przemysłowe i technologiczne. W niektórych krajach 
(np. Szwecji) polityka przyciągania bardziej zaawansowanych inwestycji polega także 
na stymulowaniu rozwoju i promowaniu klastrów wysokotechnologicznych – 
czynnikiem przyciągającym nowe inwestycje ma być skupienie w danej lokalizacji 
niezbędnych kompetencji i kluczowych graczy (potencjalnych partnerów do 
współpracy). W tym kontekście istotne wydaje się, żeby strategie rozwoju 
specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych i przemysłowych 
uwzględniały perspektywę rozwijania klastrów (por. przykład Plastikowej Doliny). 
Istotnym czynnikiem w przyciąganiu wysoko-technologicznych inwestycji może być 
także uruchomienie potencjału zespołów naukowych na polskich uczelniach w 
zakresie współpracy z firmami zagranicznymi.  

Przed polską gospodarką stoją w ramach opisanego zagadnienia dwa 
wyzwania: 

1. Jak zwiększyć udział wysokotechnologicznych, wysokojakościowych 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich w ich ogólnym strumieniu, by 
zapewnić Polsce przenoszenie zaawansowanych technologii i procedur, 
wymagających wysokich kwalifikacji kapitału ludzkiego i prowadzących do 
intensyfikacji eksportu 

2. Jak stworzyć szansę rozwojową polskim przedsiębiorcom innowacyjnym 
poprzez odpowiedni mariaż z inwestorami zagranicznymi. 
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Zakres badania i stosowane metody 

Celem niniejszego projektu jest zbadanie możliwości udziału kapitału zagranicznego 
w stymulowaniu innowacyjności polskiej gospodarki oraz przygotowanie 
rekomendacji, dotyczących sposobów działania państwa, które byłyby odpowiedzią 
na dwa wyżej postawione pytania (wyzwania). 

W tym celu realizowana będzie najpierw kwerenda najnowszej literatury przedmiotu 
oraz uwarunkowań prawno-instytucjonalych w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, 
że w ramach istniejących uwarunkowań nie można spodziewać się zadawalającego 
przełomu w tym zakresie. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie wywiadów z 
przedstawicielami inwestorów oraz SSE, parków i instytucji pośredniczących. 

Kwestie innowacyjności polskiej gospodarki zostały już stosukowo dobrze opisane w 
literaturze przedmiotu. Jesteśmy jednak zdania, że problem ten w kontekście kapitału 
zagranicznego, edukacji, jako podstawowego czynnika atrakcyjności dla tego typu 
inwestycji, oraz wybrane zagadnienia finansowania poprzez różnego rodzaju 
fundusze został rozpoznany stosunkowo słabo. Zbyt rzadko akcentuje się również, 
że kapitał zagraniczny w niektórych przypadkach jest stymulatorem tych zmian, a 
brak odpowiedniego kapitału krajowego uniemożliwia proces zmian strukturalnych 
polskiej gospodarki. Pewne zdziwienie budzi również poświęcenie stosunkowo małej 
ilości miejsca tym problemom w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 
Stąd też wyrażamy przekonanie, że nasz raport wypełnia pewną lukę w tym zakresie. 

Przygotowanie niniejszej ekspertyzy opierało się na danych dostępnych w drugiej 
połowie 2006 roku. W przypadku inwestycji bezpośrednich oznacza to, że analiza 
dotyczyła okresu, za który dane te były udostępnione przez PAIiIZ, czyli do końca 
2005 roku. W kolejnych miesiącach NBP oraz publicystyka ekonomiczna informowały 
o sporym przyspieszeniu napływu inwestycji bezpośrednich do Polski, w tym 
wysokotechnologicznych i do specjalnych stref ekonomicznych. Brak oficjalnych 
danych uniemożliwia jednak uwzględnienie tego zjawiska w naszej ekspertyzie. 
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2 Uwarunkowania prawne dla inwestycji wysokotechnologicznych 
w Polsce – krótki zarys 

Ramy prawne oraz katalog programów wsparcia dla inwestorów zagranicznych w 
okresie transformacji w Polsce należy ocenić jako raczej skromne dla tej grupy 
podmiotów gospodarczych. Porównanie to wypada szczególnie niekorzystnie, gdy 
jako bazę do porównań przyjmie się naszych sąsiadów z nowych państw UE oraz 
szczególnie Niemcy wschodnie.  

W początkowej fazie transformacji podstawową zachętą dla kapitału zagranicznego 
było oferowanie 3-letnich wakacji podatkowych. Z okazji tej skorzystało stosunkowo 
dużo firm, ale bez znacznego efektu dla gospodarki narodowej. Następnie w 1994 
roku wprowadzono w życie Ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE)7 
oraz w 2002 roku Ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji8. Dzięki obu ustawom 
inwestorzy zagraniczni zyskali bardziej preferencyjne możliwości inwestowania w 
Polsce. 

W literaturze ekonomicznej trwa od lat spór na temat korelacji pomiędzy hojnym 
katalogiem ustawowych ulg i preferencji, a realnym napływem zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich. W Polsce przez lata przyjmowano założenie, że budżetu 
państwa nie stać na znaczące ulgi wobec inwestorów zagranicznych. Wielkość 
rynku, położenie w Europie, dobre powiązania handlowe z Europą oraz stosunkowo 
tania siła robocza miałyby być wystarczającym magnesem dla inwestorów.  

Najważniejszym dla nas pytaniem w ramach tematyki raportu jest kwestia – jak 
dalece istniejące dotychczas ramy prawne dla inwestorów zagranicznych 
nakierowane były na napływ inwestycji bezpośrednich w sektorze 
wysokotechnologicznym? 

Podstawowym celem ustanawiania SSE w Polsce była wola przyspieszania rozwoju 
gospodarczego części terytorium kraju. Teoretycznie wśród wymienianych celów 
cząstkowych były również9:  

 rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich 
wykorzystanie w gospodarce narodowej 

 rozwój eksportu 

 
7 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Tekst ujednolicony System Lex 
Prestige 17/2006. 
8 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. Tekst ujednolicony System Lex Prestige 
17/2006. 
9 Art. 3 pkt. 2-4 Ustawy. 
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 zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług. 

Zarówno w ustawie, jak i w praktyce wysokość dopuszczalnej pomocy publicznej w 
poszczególnych strefach jest ustalana głównie przy pomocy następujących 
kryteriów10: 

 poziomu bezrobocia w regionie oddziaływania strefy, 

 poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca regionu, w którym 
usytuowana jest strefa, 

 skali problemów regionu, związanych z koniecznością restrukturyzacji 
dawnych regionów przemysłowych. 

Oznacza to, że strefy są w znacznej mierze lekarstwem na chorobę, a nie są 
nakierowane na przyciąganie inwestycji wysokotechnologicznych z zewnątrz. 

Wszystkie kolejne nowelizacji Ustawy o SSE nie wprowadziły żadnych znaczących 
preferencji dla inwestycji wysokotechnologicznych. 

W badaniach nad funkcjonowaniem SSE w Polsce11 stwierdza się, że najsilniejszym 
bodźcem do inwestowania w SSE były zachęty finansowe. W początkowym okresie 
funkcjonowania firm w strefach zachęty te były znaczne i polegały na całkowitym 10-
letnim zwolnieniu z podatku CIT oraz zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Zakres 
tych świadczeń został następnie ograniczony na skutek akcesji Polski do UE. Należy 
zauważyć, że katalog zachęt finansowych nie uwzględniał kryterium poziomu 
zaawansowania technologicznego firm inwestujących w strefie. 

W literaturze przedmiotu kilkunastoletni okres funkcjonowania SSE podsumowuje się 
najczęściej jako spełniający pokładane w nim oczekiwania, związane jednak głównie 
z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz rewitalizacją obszarów - pozostałości po 
gospodarce socjalistycznej. O efektach w przyciąganiu inwestycji 
wysokotechnologicznych przez SSE w większości przypadków na ogół się nie 
wspomina. 

Założeniem Ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji było mocniejsze 
uwzględnienie interesującej nas kategorii inwestycji. Stanowiła ona wyraźnie, że jeśli 
firma zamierza wprowadzić innowację technologiczną, wówczas mogła ona (ale nie 
musiała) otrzymać wsparcie finansowe od państwa. Przy czym innowacja 
technologiczna była tu rozumiana jako inwestycja, która umożliwia wytwarzanie 

                                                 
10 Art.4 pkt 5. (podpunkty 1-3). 
11 Korzyści i komplementarności i współpracy: Analiza specjalnych stref ekonomicznych oraz parków 
przemysłowych i technologicznych w Polsce. Raport KPMG, 2006. 
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nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów i usług, w tym nowoczesnych metod 
dostarczania produktów lub, jeśli była ona zgodna z kierunkami uznanymi za 
priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii. Wsparcie 
finansowe nowej inwestycji mogło być również udzielone, jeśli była ona 
zlokalizowana na terenie parku przemysłowego lub technologicznego. Pierwotnie 
środki przeznaczone na ten cel pochodziły z budżetu, a następnie były one 
realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP, w ramach działania 2.2.1.). Powyższa 
ustawa nie precyzowała sektorów, które byłyby priorytetowe dla gospodarki 
narodowej. W latach 2002-2006 w ramach realizacji ustawy zawarto 95 umów o 
dofinansowanie inwestycji, z tego 37 pod rządami samej ustawy, a 58 po włączeniu 
ustawy do SPO-WKP. Wsparcie było przyznawane na refinansowanie nakładów 
inwestycyjnych lub na refinansowanie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy 
wygenerowanych w wyniku wspartych inwestycji. Przeważająca część inwestycji to 
inwestycje wieloletnie, a do czasu ich zakończenia będzie trwał proces rozliczania 
poniesionych przez przedsiębiorców nakładów inwestycyjnych. Ustawa o 
finansowym wspieraniu inwestycji utraciła swoją moc pod koniec grudnia 2006 roku. 

Na przełomie grudnia 2006/stycznia 2007 weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 
2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która w pewnym sensie kontynuuje 
niektóre postanowienia poprzedniej ustawy, ale przede wszystkim stanowi 
kompleksowe rozwiązanie, dotyczące sposobu prowadzenia polityki rozwoju, 
odnosząc się do wszystkich podmiotów, realizujących tę politykę i wszystkich źródeł 
jej finansowania. Polityka rozwoju zdefiniowana jest jako zespół wzajemnie 
powiązanych działań podejmowanych przez władze publiczne, w celu zapewnienia 
trwałego, zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i 
terytorialnej. Zgodnie z uchwaloną ustawą polityka rozwoju dotyczy zwłaszcza: 

 ochrony środowiska i ochrony przyrody;  

 ochrony zdrowia;  

 promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego 
skutków;  

 rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;  

 rozwoju miast i obszarów wiejskich;  

 tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej;  

 rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności gospodarki;  

 rozwoju zasobów ludzkich;  
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 tworzenia nowych miejsc pracy;  

 tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej;  

 wspierania i unowocześniania instytucji państwa;  

 wspierania przedsiębiorczości;  

 wspierania wzrostu gospodarczego;  

 zwiększania konkurencyjności gospodarki. 

Również w przypadku tej ustawy wsparcie inwestycji proinnowacyjnych nie stanowi 
jej zasadniczej treści. Wprowadzone zostało w niej kompleksowe podejście do 
rozwoju społeczno-ekonomicznego, ale nie stanowi ona punktu przełomowego w 
interesującej nas kwestii.  

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej12 jest dalszym 
krokiem, rozszerzającym instrumentarium, wzmacniającym innowacyjność polskiej 
gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz 
poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na 
B+R. Cel ten ma być osiągnięty poprzez 4 cele cząstkowe zdefiniowane jako: 

 rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego,  

 poprawa efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i 
regionalnym,  

 wzrost efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych 
na działalność innowacyjną,  

 zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora 
prywatnego wyrażone wzrostem nakładów przedsiębiorstw na działalność 
badawczo - rozwojową. 

Jednak również i w tej ustawie na próżno by szukać dyferencjacji sektorowej, choć 
funkcjonalna jest zupełnie wyrazista. 

Znaczącym sygnałem zmian w zakresie wspierania inwestycji proinnowacyjnych było 
ogłoszenie SPO-WKP, który określał ramy wsparcia dla Polski z funduszy 
strukturalnych w latach 2004-2006. SPO-WKP zakłada potrzebę stworzenia silnego 
otoczenia instytucjonalnego wspierającego działalność przedsiębiorstw oraz 
przekształcenia istniejącej gospodarki w gospodarkę opartą na innowacyjnych 
przedsiębiorstwach, utrzymujących silną pozycję konkurencyjną na Jednolitym 
Rynku Europejskim. W tym celu przyjęto dwa Priorytety: 

 
12 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 
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 Priorytet 1. – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez 
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 

 Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. 

W ramach tego programu znaczenie szczególne posiadają działania 1.3. oraz 2.2.1. 
Celem działania 1.3. jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm poprzez 
zapewnienie im infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności. Idealnym do 
tego miejscem są wszelkiego rodzaju tereny poprzemysłowe, posiadające często 
bogatą infrastrukturę techniczną i naukową. Twórcom programu zależało również na 
zwiększaniu związków między przedsiębiorstwami a szeroko rozumianą nauką, 
promowane jest tworzenie parków przemysłowych, naukowo-technologicznych lub 
inkubatorów technologicznych, gdzie „spotkają się” oparte na nowoczesnej 
technologii firmy i różnego rodzaju jednostki badawcze. Sama fizyczna bliskość 
byłaby cennym impulsem do zacieśnienia wzajemnej współpracy, w którą włączać 
miałyby się centra akademickie. Przykłady bardziej rozwiniętych państw pokazują, że 
z czasem tego rodzaju parki stają się prężnymi, ukierunkowanymi na wybraną 
dziedzinę ośrodkami, z których pożytek ma zarówno gospodarka, jak i nauka. 
Oczywiście efektów tych działań nie należy spodziewać się zaraz po zakończeniu 
projektów, ponieważ proces rozwoju takich parków trwa wiele lat.  

Należy podkreślić, że ostatecznymi beneficjentami (a więc adresatami tej oferty) są 
podmioty zarządzające omawianymi terenami, nie sami przedsiębiorcy. Mowa tu 
więc np. o agencjach rozwoju regionalnego, stowarzyszeniach czy fundacjach. 
Wsparcie dotyczy zarówno projektów inwestycyjnych (rozwój infrastruktury już 
istniejących parków oraz tworzenie nowych), jak i doradczych (beneficjentami są tu 
spółki zarządzające parkami). 

Zakres oddziaływania tego instrumentu nie był jednak początkowo zbyt szeroki. W 
pierwszym roku jego funkcjonowania w ramach dwóch pierwszych rund Agencja 
Rozwoju Przemysłu (agencja wdrażająca) wsparła 32 projekty na łączną sumę około 
280 mln zł13.  

W latach 2004-2006 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako instytucja wdrażająca 
działanie 1.3 SPO-WKP dokonała ostatecznej selekcji 198 wniosków, z których 
ocenę merytoryczną przeszło i znalazło się na listach rankingowych 82 projekty, a po 
uzupełnieniu z listy rezerwowej - 85. Łączna kwota zobowiązań z tytułu zawartych 
umów dla 85 projektów (43 doradczych i 42 inwestycyjnych - jedna umowa została 

 
13 Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 
Warszawa, maj 2005, raport, s. 5 
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rozwiązana) wynosi 676,4 mln zł. W wyniku realizacji umów wsparcie otrzyma 27 
parków przemysłowych, 15 parków technologicznych i 18 inkubatorów 
technologicznych. Według stanu na kwiecień 2007 r., zakończono realizację 20 
projektów, z których 18 ma charakter doradczy, a 2 inwestycyjny14. 

Z punktu widzenia problemu postawionego na wstępie raportu znaczenie 
podstawowe miało działanie 2.2.1. oraz częściowo 2.2.2. w ramach SPO-WKP. 
Celem działania 2.2.1. było wsparcie nowych inwestycji, szczególnie małych i 
średnich, w tym proinnowacyjnych. Natomiast celem działania 2.2.2 było 
zapewnienie wsparcia prowadzącego do aktywizacji obecności polskich 
przedsiębiorców na targach zagranicznych, a więc w konsekwencji wspierających 
eksport przedsiębiorstw innowacyjnych. Oba działania cieszyły się znacznym 
zainteresowaniem ze strony polskich firm. Już w pierwszym roku jego 
funkcjonowania o wsparcie aplikowało kilka tysięcy polskich firm, którym udzielono 
wsparcia na sumę 332,3 mln zł (działanie 2.2.1.) oraz 8,13 mln zł (działanie 2.2.2.)15. 
Biorąc pod uwagę skalę „masowego” zainteresowania przedsiębiorstw tymi 
działaniami, a przede wszystkim liczbę pozytywnie zaopiniowanych wniosków 
(łącznie w pierwszym roku na poziomie około 700 projektów) należy odnotować, że 
SPO-WKP stanowił pierwszy znaczący przełom w polityce wspierania przedsięwzięć 
innowacyjnych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego oraz przedsięwzięć 
proeksportowych już w pierwszym roku swojego funkcjonowania. 

Fundamentalnym krokiem w kierunku zastosowania szerokiego instrumentarium w 
kierunku podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki jest Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, (POIG) 2007-201316. W Polsce jeszcze nigdy nie mieliśmy 
do czynienia z tak szeroko zakrojonym wsparciem procesów innowacyjnych. 
Świadczą o tym następujące fakty. Na liście projektów kluczowych POIG znalazło się 
w kwietniu 2007r. 95 inwestycji o wartości przekraczającej 2,1 mld euro. Są to przede 
wszystkim przedsięwzięcia związane z badaniami i rozwojem nowoczesnych 
technologii, infrastrukturą sfery B+R oraz inwestycje związane ze wsparciem 
ośrodków innowacyjności – parków naukowo-technologicznych, inkubatorów 
technologicznych, centrów transferu technologii. Przedsięwzięcia te muszą być 
zatwierdzone przez Radę Ministrów, a dopiero po tym podpisywane będą umowy 
wstępne z beneficjentami. Negocjacje dotyczące POIG prowadzone są przez rząd z 

 
14 Pełna lista zrealizowanych przedsięwzięć jest dostępna pod adresem -  
http://www.arp.com.pl/spo/index.php?lang=pl&page=prasa_. 
15 Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 
Warszawa, maj 2005, raport, s. 8. 
16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa 2006. 
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Komisją Europejską i potrwają do października 2007 r. Z jednej strony mamy do 
czynienia ze wsparciem na dotychczas niespotykaną skalę, ale z drugiej strony bez 
większej przesady można stwierdzić, że w ramach interesującej nas tematyki - na 
styku kapitału zagranicznego i innowacyjności - w POIG poświęcono zagadnieniu 
temu stosunkowo mało miejsca. Ograniczono się do ogólnych sformułowań, że 
promocja gospodarcza Polski za granicą jest ważna, a efekty dotychczasowych 
działań promocyjnych są niewystarczające. To za mało, jak na program takiego 
kalibru. Nie znajdziemy również zapisów o specjalizacji sektorowej Polski i 
działaniach, które powinny być podjęte na szczeblu centralnym oraz następnie 
poprzez następcę PAIiIZ oraz placówki dyplomatyczne za granicą dla realizacji celów 
selektywnego przyciągania kapitału zagranicznego. Wypracowanie takiej strategii 
jest, jak sądzimy, potrzebne, gdyż po ustaleniu przewag komparatywnych Polski w 
stosunku do krajów-konkurentów ograniczone instrumentarium wsparcia należałoby 
skierować do wybranych sektorów, w których Polska posiadałaby takie ujawnione 
przewagi. W tym celu konieczne jest prowadzenie dalszych badań. Po 
przedstawieniu programu POIG późną wiosną 2007r. znajdujemy się w fazie 
uszczegóławiania opisu priorytetów tego programu. 
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3 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – aspekt 
zaawansowania technologicznego 

Dotychczas w napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski zwracano 
największą uwagę na jego wolumen, ewentualnie strukturę branżową. Stosunkowo 
rzadko analizowano jego strukturę pod względem poziomu zaawansowania 
technologicznego, będącego jego największą wartością dodaną dla gospodarki 
narodowej. 

Do przeprowadzenia typologii inwestycji zagranicznych o charakterze 
zaawansowanych technologicznie wykorzystano tutaj metodologię OECD 
(2001,2003, 2005). Metodologia opracowana przez OECD opiera się na analizie 
wydatków na działalność badawczo-rozwojową oraz produkcyjności 12 krajów OECD 
w latach 1991-1999. Zgodnie z jej założeniami do przemysłu wysokich technologii 
(high technology) zaliczane są: 

1. lotnictwo i przemysł kosmiczny  

Zgodnie z ISIC Międzynarodową Klasyfikacją Rodzajów Działalności grupa nr 353 
„produkcja lotnicza oraz przemysłu kosmicznego”; 

2. wyroby farmaceutyczne  

Zgodnie z klasyfikacja ISIC jest to grupa nr 2423 „produkcja środków 
farmaceutycznych, chemii medycznej oraz środków roślinnych17”; 

3. urządzenia biurowe oraz komputery  

Zgodnie z klasyfikacją ISIC jest to gr. 30, z wyłączeniem niektórych części 
elektronicznych wykorzystywanych w produkcji sprzętu komputerowego- 3210; 
produkcja gier komputerowych- gr. 3694; 

4. sprzęt radiowy, telewizyjny i komunikacyjny  

Zgodnie z klasyfikacją ISIC grupa składa się z: produkcji elektronicznych 
zaworów oraz kineskopów (gr.321); produkcja nadajników telewizyjnych oraz 
radiowych oraz aparatury dla linii telefonicznych i telegraficznych (gr. 322); 
produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, sprzęt do nagrywania dźwięków 
oraz zapisu obrazu oraz pozostałe (gr.323); 

5. instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne 

 
17 Grupa ta obejmuje produkcję środków farmaceutycznych dla ludzi oraz zwierząt, dostępnych publicznie lub 
kontrolowanych; wytwarzanie strojów chirurgicznych, szwów, medycznej waty; produkcja cementu 
dentystycznego oraz innych środków chemicznych wykorzystywanych w produkcji leków. 
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Zgodnie z klasyfikacją ISIC jest to gr. 33 czyli: produkcja sprzętu medycznego 
oraz chirurgicznego oraz sprzętu ortopedycznego, produkcja instrumentów 
optycznych oraz sprzętu fotograficznego, produkcja zegarów i zegarków. 

Metodologia OECD włącza do wysokich technologii niektóre z usług: poczta i 
telekomunikacja; pośrednictwo finansowe, nieruchomości oraz działalność 
biznesowa; edukacja, zdrowie i prace społeczne.  

Pozostałe gałęzie przemysłu klasyfikowane są jako: średnio-wysoko-technologiczne 
(medium-high-technology), średnio-niskie (medium-low-technology) oraz nisko-
technologiczne (low technology). 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w wyniku swojego corocznego 
badania wśród przedsiębiorstw, w których inwestor posiada co najmniej 10% 
udziałów, a wartość inwestycji przekroczyła 1 mln USD, przygotowała listę, na której 
znajduje się łącznie1081 firm, które obecnie działają na rynku polskim. 

Duże projekty inwestycyjne kapitału zagranicznego w Polsce mogą liczyć na 
wsparcie tzw. programów wieloletnich na podstawie artykułu 117 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Jest to aktualnie jedyna formuła, w której 
rząd może udzielić wsparcia indywidualnie określonemu dużemu projektowi 
inwestycyjnemu. Pomoc ta stanowi pomoc indywidualną w rozumieniu przepisów 
dotyczących udzielania pomocy publicznej i w związku z tym od 1 maja 2004 r. każdy 
projekt podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej. 

Zasadniczymi kryteriami udzielania wsparcia finansowego projektom inwestycyjnym 
są: 

 liczba tworzonych miejsc pracy (dla wsparcia na tworzenie nowych miejsc 
pracy) 

 wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych (dla wsparcia na nowe 
inwestycje) 

 konkurencyjność, czyli prawdopodobieństwo ulokowania inwestycji w innym 
kraju 

 „atrakcyjność” inwestycji. 

Wyróżniono sektory priorytetowe, do których zaliczono: 

 sektor motoryzacyjny 

 sektor elektroniczny 
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 sektor lotniczy 

 sektor biotechnologii 

 sektor nowoczesnych usług: centra usług-obsługa głównych procesów 
biznesowych (finanse, księgowość, informatyka), centra badawczo-
rozwojowe, jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-
rozwojowej, centra wsparcia technicznego, centra telemarketingowe. 

W ramach programów wieloletnich w 2005 roku zawarto umowy między Ministrem 
Gospodarki a inwestorami dotyczące wsparcia 14 projektów na sumę łączną 300 mln 
zł na lata 2005-2011, w tym wsparcie na zatrudnienie w wysokości ponad 200 mln zł 
oraz wsparcie na inwestycje ponad 100 mln zł. Wsparcie to dotyczy inwestycji na 
łączną sumę 3,7 mld zł, w wyniku których powstanie 15 tys. nowych miejsc pracy. 

W 2006 roku Rada Ministrów podjęła 3 uchwały przewidujące udzielenie wsparcia z 
budżetu państwa w latach 2006-2010 w łącznej wysokości 100 mln zł projektów 
inwestycyjnych o łącznych nakładach 1,4 mld zł. W rezultacie powstanie 4500 
nowych miejsc pracy.  

Według modelu, opracowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, w przypadku każdej inwestycji, której udzielono pomocy publicznej w 
ramach systemu – korzyści dla budżetu państwa wynikające z ulokowania danej 
inwestycji w Polsce przewyższają koszty związane z udzieleniem pomocy publicznej. 
W stosunku do krajów konkurujących z Polską o wartościowy kapitał zagraniczny, 
panujące rozwiązanie uważane jest za mało konkurencyjne, a szczególnie w 
obszarach skomplikowanych projektów inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla 
gospodarki. Poszerzenie ilościowe i jakościowe programów wieloletnich stanie się 
najprawdopodobniej koniecznym wyzwaniem dla ministrów gospodarki i finansów.  

Według aktualnie dostępnych danych PAIiIZ (stan na koniec 2005 r.) największy 
udział w ogólnej liczbie inwestycji zagranicznych w przemysłach zaliczonych do 
przemysłów zaawansowanych technologicznie mają Stany Zjednoczone (8 
podmiotów inwestujących w high-tech) oraz Francja (8), a następnie Niemcy (7).). 
Około 1/3 inwestycji zagranicznych w sektorach high-tech dokonuje się z udziałem 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału z tych krajów lub przez przedsiębiorstwa 
zakładane na terenie Polski przez koncerny francuskie, amerykańskie lub niemieckie. 
Francja inwestuje w Polsce w następujących gałęziach wysokich technologii: 
produkcja wyrobów farmaceutycznych, produkcja odbiorników radiowych, 
telewizyjnych i komunikacyjnych oraz produkcja samolotów, statków powietrznych i 
kosmicznych. Stany Zjednoczone swoje inwestycje wiążą z następującymi 
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przemysłami: sprzęt medyczny i chirurgiczny; odbiorniki radiowe, telewizyjne oraz 
komunikacyjne; komputery i działalność powiązana oraz wyroby farmaceutyczne. W 
przypadku Niemiec dominuje jednoznacznie branża farmaceutyczna, a obok niej 
sprzęt medyczny i chirurgiczny oraz komputery. Łączna liczba firm z udziałem 
kapitału zagranicznego w Polsce, sklasyfikowanych na koniec 2005r. jako high tech 
wyniosła 46. 

Rys. 1. Udział poszczególnych branż high-tech w inwestycjach zagranicznych 
zaawansowanych technologii (stan na koniec 2005r.) 

12,77%

46,81%12,77%

19,15%
8,51%

Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
Produkcja środków farmacutycznych
Produkcja urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego
Produkcja sprzętu telwizyjnego i radiowego i urządzeń komunikacyjnych
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych; zegarów i zegarków

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PAIIZ. 

Najwięcej inwestycji zagranicznych lokowanych jest w branży produkcji wyrobów 
farmaceutycznych. Prawie 20% udział w inwestycjach o charakterze high-tech miała 
branża urządzeń radiowych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych. Te dwie branże 
łącznie skupiały prawie 2/3 inwestycji high-tech w Polsce na koniec 2005 r.  

Mimo, że wysokie technologie charakteryzują się wysoką wartością dodaną, nie bez 
znaczenia dla gospodarek w fazie transformacji, jaką jest nadal gospodarka polska, 
pozostają sektory branż średnio-wysokich technologii. Do branż średnio-wysokich 
technologii zalicza się: produkcję maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowaną (silniki elektryczne, prądnice, transformatory, urządzenia 
podziału elektryczności i kontroli, izolowane druty i kable, akumulatory, baterie oraz 
ogniwa, lampy elektryczne oraz sprzęt świetlny, pozostałe sprzęt elektryczny); 
produkcję pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (włączając w to 
akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników); produkcję chemikaliów i 
wyrobów chemicznych (z wyłączeniem środków farmaceutycznych, czyli chemia 
podstawowa, produkty chemiczne); produkcję lokomotyw kolejowych i 
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tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, produkcję sprzętu 
transportowego gdzie indziej niesklasyfikowaną; produkcję maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowaną.  

W Polsce liczba inwestycji zagranicznych w branżach średnio-wysoko-
technologicznych jest dość znaczna (176 podmiotów zagranicznych). Miejsce 
szczególne w tej kategorii firm przypadało na przemysł motoryzacyjny. Ponad 1/3 
inwestorów zainwestowała w branże związane z produkcją sprzętu transportowego, 
akcesoria i części do samochodów i ich silników oraz w produkcję samochodów. Ze 
względu na swoją dynamikę przyciąga ona również współpracujące z nią koncerny. 
Ponad 25% inwestycji zagranicznych średnio-wysoko-technologicznych było 
związanych z branżą chemiczną. Rynek chemiczny również jest obiecujący, 
ponieważ jego rozwój wpływa na wiele innych obszarów życia gospodarczego, 
zaczynając od leków, poprzez ochronę środowiska po energetykę. Pozostałe branże 
to głównie maszyny i urządzenia elektryczne, optyczne, pozostały sprzęt 
transportowy. 

Według danych udostępnianych aktualnie przez PAIiIZ nie jest możliwym dokonanie 
choćby przybliżonego szacunku procentowego udziału kapitałowego inwestycji 
zagranicznych według zastosowanego przez nas kryterium poziomu zaawansowania 
technologicznego. Taka próba, podjęta w oparciu o starsze dane PAIiIZ byłaby 
również mało precyzyjna, gdyż opierałaby się ona na danych dobrowolnie 
przekazywanych przez firmy, które nie podlegały weryfikacji. Taki system 
sprawozdawczości był już niejednokrotnie krytykowany. Z wielkim przybliżeniem 
można jednak zakładać, że w firmach z udziałem kapitału zagranicznego w 
Polsce, dominują przedsiębiorstwa z sektora low-tech (medium-low + low) 
(79,4%), firmy z technologiami średnio-wysokimi stanowią tu 16,4%, natomiast 
udział firm w sektorze wysokich technologii wynosi jedynie 4,2%. Są to udziały 
w liczbie firm, które nie odzwierciedlają wielkości udziałów zainwestowanego 
kapitału. 

Szczegółowe zestawienie firm z udziałem kapitału zagranicznego z zastosowaniem 
kryterium zaawansowania technologicznego zamieszczone zostało w załączniku na 
końcu raportu. 
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4 Edukacja jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w sektorze B+R 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie stają się coraz istotniejszą sferą prowadzenia 
działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, OECD oraz Eurostat kluczowym elementem decydującym o 
uznaniu międzynarodowego przepływu kapitału za zagraniczną inwestycję 
bezpośrednią jest objęcie, bądź nabycie 10 proc. kapitału podstawowego spółki oraz 
długofalowe plany dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa. 

Prowadzona do tej pory polityka przyciągania zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich koncentrowała się na wzroście udziałów przedsiębiorców z zagranicy 
w prywatyzacji majątku państwowego. Brak nastawienia na pozyskanie inwestycji 
typu „greenfield” przy wyczerpywaniu się oferty prywatyzacyjnej przyczynił się do 
notowanego w 2003 r. ograniczanie napływu BIZ. Rok 2004 wiązał się ze znacznym 
ożywieniem, w kolejnym zaś 2005 r. odnotowano nieznaczny spadek strumienia 
kapitału zagranicznego.  

Tab. 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach 
2003-2005 według wybranych rodzajów działalności prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania [mln EUR] 

  2005 2004 2003 

2400 Produkcja wyrobów chemicznych -47,5 345,8 86,6 

3000 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 22,3 17,7 39,2 

3200 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i 
komunikacyjnych 23,2 45,4 83,4 

3500 produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego 9,3 62,2 -28,2 

     

6495 Transport, gospodarka magazynowa i łączność -354,9 1 782,1 -131,1 

6420 w tym telekomunikacja -567,6 2 158,4 -111,1 

6895 Pośrednictwo finansowe 2 526,6 1 846,4 334,8 

7395 Obsługa nieruchom.; informatyka; nauka; wynajem 
masz. i poz. usł. zw. z prowadz. działal. gosp. 1 121,5 768,6 431,5 

7200 Informatyka -19,3 -32,9 -126,6 

7300 Nauka 6,8 -3,4 8,1 

7400 Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 836,4 223,1 446,6 

 Ogółem 7 668,4 9 982,6 3 670,5 

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych NBP. 
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Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych ulokowanych w Polsce była 
bowiem niższa niż przed rokiem o około 23 proc. Z ponad 7,6 mld EUR jakie 
napłynęły w 2005 r. do Polski najwięcej środków ulokowano w podmiotach 
prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa finansowego (około 33 proc.), 
nieco mniej (27,8 proc.) trafiło do sektora przetwórstwa przemysłowego oraz handlu i 
napraw (26,6 proc.). W obsługę nieruchomości i firm, informatykę, naukę, wynajem 
maszyn oraz pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy z zagranicy zainwestowali 1.122 mln EUR. Tymczasem w podmiotach 
zajmujących się transportem, gospodarką magazynową oraz łącznością odnotowano 
odpływ kapitału (deinwestycje) w wysokości 355 mln EUR18. 

O ile faktycznie Polska jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji dla usług 
offshoringowych, o tyle trudniej znaleźć potwierdzenie o wysokiej atrakcyjności dla 
lokalizacji działalności badawczo-rozwojowej. W tabeli 1. zestawiono wybrane 
informacje o strukturze strumienia zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
napływającego do Polski w latach 2003-2005. Wybrane branże obejmują 
(charakteryzujące się wysokim udziałem wydatków na działalność badawczo-
rozwojową) branże wysokotechnologiczne oraz podatne na delokalizację, 
nieprodukcyjne usługi z zakresu: technik informacyjnych, usług finansowo-
księgowych, usług badawczo-rozwojowych oraz logistyczno-magazynowych. 

Struktura napływu inwestycji okazuje się być silnie skorelowana ze strukturą 
prywatyzowanych sektorów. Tym samym wahania napływów są po części wywołane 
fluktuacjami procesów prywatyzacyjnych. Jednak pominąwszy to zjawisko okazuje 
się, że najbardziej stabilnymi są inwestycje z zakresu przetwórstwa przemysłowego 
oraz handlu. Z kolei w skumulowanej wartości BIZ ulokowanych w Polsce dominują 
przedsięwzięcia z zakresu przetwórstwa przemysłowego (około 40 proc.), 
pośrednictwa finansowego (nieco ponad 20 proc.) oraz gospodarki magazynowej 
(około 10 proc.). Okazuje się zatem, że z jednej strony Polska jest postrzegana jako 
kraj niezwykle atrakcyjny dla pewnego rodzaju działalności, z drugiej strony w 
strukturze tak strumienia jak i w skumulowanej wartości zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich dominują przedsięwzięcia z sektora przetwórstwa przemysłowego. 

Obserwowane przepływy kapitałowe nie potwierdzają w sposób jednoznaczny tezy o 
szczególnych predyspozycjach Polski jako kraju atrakcyjnego dla działalności B+R. 
W sytuacji braku efektywności krajowego rynku technologicznego szansą 
stymulowania innowacyjności powinien być napływ wysokotechnologicznego kapitału 

 
18 Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2005r., Narodowy Bank Polski, 
http://www.nbp.gov.pl/publikacje/zib/zib2005.pdf, s. 2. 

http://www.nbp.gov.pl/publikacje/zib/zib2005.pdf
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zagranicznego. Niemniej jednak, efekty przyciągania tego typu przedsięwzięć nie są 
imponujące. Co prawda w kraju funkcjonuje 40 centrów badawczo-rozwojowych19, a 
Polskę wymienia się również w czołówce państw pod względem atrakcyjności 
inwestycyjnej dla działalności badawczo-rozwojowej.20

Działalność badawczo-rozwojowa jest najmniej podatną na przenoszenie spośród 
wszystkich usług nieprodukcyjnych. Wynika to między innymi z faktu, iż naukowcy 
potrzebują kontaktów osobistych, celem wymiany poglądów oraz pomysłów. 
Przepływ osób, idei między przedsiębiorstwami przyczynia się do tworzenia efektu 
synergii, wynikającego z efektu klastrów oraz efektów aglomeracyjnych. Czynniki te 
determinują uplasowanie i zakotwiczenie działalności badawczo-rozwojowej w kraju 
pochodzenia inwestycji. 

Dopiero od niedawna zauważa się pewne zmiany, których efektem są decyzje o 
delokalizacji działalności B+R. Obecnie wśród czynników w największym stopniu 
decydujących o internalizacji działalności badawczo-rozwojowej wymienia się dostęp 
do wykwalifikowanego personelu. Ten właśnie czynnik wymienia się jako kluczowy w 
raporcie „FDI Confidence Index” opublikowany przez AT Kearney21. 

Rosnąca presja obcinania kosztów oraz chęć coraz szybszego wprowadzania 
nowych produktów na rynek zmusza przedsiębiorców do zdynamizowania prac 
badawczo-rozwojowych.22 Zjawisko to wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania 
na pracowników sektora B+R. Podaż wykwalifikowanej siły roboczej w krajach 
rozwiniętych jest ograniczona. Ocenia się bowiem, iż do osiągnięcia założonego w 
Strategii Lizbońskiej celu wydatkowania 3 proc. PKB rocznie na prace rozwojowe w 
krajach UE brakuje około 700 tys. naukowców i inżynierów. 

Okazuje się, że to edukacja akademicka zapewniająca podaż wykwalifikowanej siły 
roboczej będąca kluczowym elementem opartego na wiedzy rozwoju gospodarczego 
jest również głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności dla działalności B+R. 

Obserwowanym zjawiskiem jest zmiana przestrzennego rozkładu kształcenia 
studentów na świecie. Dominującym źródłem osób z wyższym wykształceniem stały 
się kraje azjatyckie. Ten właśnie czynnik okazał się decydującym w wypadku 
przenoszenia działalności badawczo-rozwojowej (w szczególności innowacyjnej) do 
Chin oraz Indii. W szczególności Chiny rozszerzyły kształcenie wyższe na 

 
19 www.paiiiz.gov.pl 
20 por AT Kearney, FDI Confidence Index 2005, s. 9,  
21 AT Kearney, FDI Confidence Index 2005, s. 9 
22 World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United 
Nations, New York and Geneva, 2005, s. 159. 
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niespotykaną skalę. W latach 2000-2003 liczba studentów, którzy trafili na pierwszy 
rok studiów zwiększyła się o 100 proc. Ocenia się również, że do 2020 skumulowana 
liczba osób, które ukończyły studia osiągnie 120 mln. 

Tab. 2. Struktura kształcenia według gruo kierunków studiów w latach 2002-
2005 

Studenci Absolwenci 
Grupy kierunków 

2002/2003 2004/2005 2005/2006 2001/2002 2003/2004 2004/2005
Ogółem (w tys. osób) 1800,5 1926,1 1953,8 342,2 348 391,5 
w tym (w procentach) 100 100 100 100 100 100 
Pedagogiczne 12,6 12,8 12,8 14,7 15,5 15,6 
Artystyczne 1 1,1 1,1 0,7 0,8 0,8 
Humanistyczne 7,9 7,8 8 7,6 6,9 7,1 
Społeczne 13,2 13,6 13,5 14,5 14,5 14,5 
Dziennikarstwa i informacji 0,7 0,8 0,9 0,5 0,7 0,9 
Ekonomiczne i 
administracyjne 28,7 26,1 25,7 33,2 34,4 31,3 
Prawne 3,3 2,9 2,8 2,2 2,2 2,2 
Biologiczne 0,9 0,7 0,7 1,6 0,7 0,7 
Fizyczne 1,9 1,8 1,8 0,9 1,5 1,5 
Matematyczne i statystyczne 1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
Informatyczne 3,1 5,5 5,3 1,3 3,4 4 
Inżynieryjno-techniczne 9,8 8,2 7,9 6,2 5,7 5,7 
Produkcji i przetwórstwa 1,9 1,4 1,4 1,5 1,1 1 
Architektury i budownictwa 2,9 2,9 2,9 1,6 1,9 1,9 
Rolnicze, leśne i rybactwa 2 2 2 1,9 1,6 1,6 
Weterynaryjne 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
Medyczne 2,9 4 4,7 2,2 2,6 3,6 
Opieki społecznej 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 
Usług dla ludności 2,1 2,9 3,3 1,3 2,3 3 
Usług transportowych 0,7 0,8 0,8 0,5 0,6 0,5 
Ochrony środowiska 3 3 2,9 2,7 2,7 2,7 
Ochrony i bezpieczeństwa 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych GUS. 

Analiza zmian zachodzących w Polsce ujawnia podobne zjawiska. Za główną 
determinantę zmian należy uznać zmiany demograficzne. W ciągu 15 lat zanotowano 
w Polsce niemal 5 krotny wzrost liczby studentów szkół wyższych. W roku 
akademickim 2005/2006 liczba studentów szkół wyższych kształtowała się na 
poziomie 1953,8 tys. Dynamicznym zmianom w liczbie studentów towarzyszyły 
zmiany w strukturze kształcenia. W latach 90. najwyższym udziałem studiujących 



 
 

 29

charakteryzowały się kierunki techniczne. Obecnie w strukturze procent studentów 
kierunków inżynieryjno-technicznych kształtuje się na poziomie 7,9 proc. i jest 
zdecydowanie niższy od udziału kierunków ekonomiczno-administracyjnych, 
pedagogicznych oraz społecznych. 

Dominują zwłaszcza kierunki ekonomiczne i administracyjne, od 3 lat (tzn. od 
początku okresu badawczego) kształcące rocznie ponad pół miliona osób. Spadek 
popularności kształcenia na kierunkach inżynierskich należy uznać za niepokojący. 
Zmniejsza się zarówno udział jak i liczba bezwzględna studentów. 

Tab. 3. Absolwenci wyższych szkół według typów szkół (łącznie z 
cudzoziemcami) Rok akademicki 2004/2005 

 Ogółem w proc. 
Ogółem 391465 100,0% 
Uniwersytety 116811 29,8% 
Wyższe szkoły techniczne 56298 14,4% 
Wyższe szkoły rolnicze 18376 4,7% 
Wyższe szkoły ekonomiczne 94867 24,2% 
Wyższe szkoły pedagogiczne 30214 7,7% 
Akademie medyczne 7759 2,0% 
Wyższe szkoły morskie 2451 0,6% 
Akademie wychowania fizycznego 5160 1,3% 
Wyższe szkoły artystyczne 2671 0,7% 
Wyższe szkoły teologiczne 2128 0,5% 
Wyzsze szkoły pozostałe 17341 4,4% 
Wyższe szkoły zawodowe 34466 8,8% 
Szkoły resortu obrony narodowej 2453 0,6% 
Szkoły resortu spraw wewnętrznych i administracji 470 0,1% 

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych GUS. 

Nieco lepiej kształtuje się stan struktury absolwentów. Studenci, którzy ukończyli 
wyższe szkoły techniczne plasują się na trzecim miejscu po absolwentach 
uniwersytetów oraz wyższych szkół ekonomicznych. 

Co prawda jak wynika z raportu Banku Światowego „Closing the Gap in Education 
and Technology” nie istnieją obecnie dowody na to, iż gospodarka oparta na wiedzy 
w szczególny sposób wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na naukowców i 
inżynierów. Charakterystyczny jest raczej wzrost popytu na ogólne umiejętności 
rozwiązywania problemów, jak również na takie cechy jak: elastyczność, umiejętność 
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dostosowania się oraz współpracy z klientem.23 Niemniej jednak wydaje się, że 
potrzeby gospodarki opartej na wiedzy będą szły w parze ze wzrostem popytu na 
umiejętności nabyte na kierunkach przyrodniczych/technicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk podstawowych. Z pewnością natomiast podaż pracowników z 
tego typu wykształceniem jest kluczowym czynnikiem przyciągania inwestycji 
wysokotechnologicznych, czy też badawczo-rozwojowych.24

Inaczej natomiast kształtuje się atrakcyjność dla działalności w sektorze usług BPO, 
a w szczególności usług księgowych. Istotnym czynnikiem, będzie w tym wypadku 
dostępność pracowników z wyższym wykształceniem ekonomicznym, posługujących 
się biegle co najmniej jednym językiem obcym. 

Mimo, że kwalifikacje zawodowe stanowią tylko jeden z rodzajów kwalifikacji 
posiadanych (bądź nie) przez pracowników, o jakie zabiegają pracodawcy często 
stawianym pytaniem jest pytanie o strukturę kształcenia pracowników sprzyjającą 
przyciąganiu działalności B+R. Na tak sformułowane pytanie trudno odpowiedzieć 
posługując się klasyfikacją zawodów. Można natomiast poczynić przypuszczenia 
odnośnie rodzajów działalności, charakteryzujących się wysokimi nakładami na 
działalność B+R.25. Okazuje się bowiem, że wszystkie spośród siedmiuset 
przedsiębiorstw ponoszących największe wydatki na działalność badawczo-
rozwojową można zakwalifikować (posługując się podstawową działalnością 
przedsiębiorstwa) do kilku zaledwie branż. Na pierwszym miejscu wymienia się tu 
produkcję urządzeń IT, przemysł samochodowy, farmaceutykę i biotechnologię, 
elektronikę, informatykę oraz przemysł chemiczny. Ponadto wśród wymienionych 
pojawia się również telekomunikacja, budownictwo oraz usługi wiedzochłonne. 
Spektrum działalności jest bardzo szerokie, cechą wspólną jest zapotrzebowanie na 
umiejętności nabyte na kierunkach technicznych i przyrodniczych.26

Analiza sektora edukacji – ujęcie wojewódzkie 

W analizach sektora edukacji istotną rolę przywiązuje się do wskaźników 
skolaryzacji, procentu populacji z wyższym wykształceniem oraz innych wskaźników 
relatywizujących liczbę studentów/osób wykształconych. Miary te z pewnością 
odgrywają istotną rolę w ocenie jakości kapitału ludzkiego. Niemniej jednak 

 
23 Closing the gap in eduaction and technology, World Bank s. 99. 
24 World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United 
Nations, New York and Geneva, 2005, s. 159. 
25 Dotyczy to nakładów ogółem, nie zaś wyrażonych w relacji do przychodów. 
26 Przykładem bardziej wyrazistym są inicjatywy rządów niektórych państw azjatyckich mające na celu 
zwiększenie dostępności wysokowykwalifikowanych inżynierów naukowców specjalizujących się w 
projektowaniu układów scalonych. 
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nieporównywalnie istotniejsze w decyzjach o przenoszeniu działalności okazują się 
mierniki. To właśnie liczby bezwzględne, nie zaś udziały wpływają na atrakcyjność 
krajów azjatyckich. To w Chinach oraz Indiach korporacje transnarodowe znajdują 
setki inżynierów o podobnych specjalizacjach. Tego samego typu mechanizmy 
dotyczą usług typu BPO. Lokalizacja inwestycji typu Call Center wymaga 
zatrudnienia znacznej ilości pracowników o bardzo podobnych, dość specyficznych 
kwalifikacjach (np. wykształcenie, co najmniej średnie oraz biegła znajomość języka 
niemieckiego). Dlatego też próbując określić poziom atrakcyjności inwestycyjnej 
polskich województw dla działalności B+R jak również działalności typu BPO, oprócz 
szeregu innych czynników uwagę należy zwrócić przede wszystkim na liczbę 
studentów oraz poziom znajomości języków obcych. 

Tab. 4. Absolwenci studiów magisterskich i zawodowych według województw i 
szkół w roku akademickim 2004/2005 

 

Absolwenci studiów magisterskich 
i zawodowych według województw 

i szkół w roku akademickim 
2004/2005 

Absolwenci studiów 
zawodowych z tytułem 

inżyniera 
Ogółem 391465 33062 
Dolnośląskie 31483 3558 
Kujawsko-Pomorskie 17994 1176 
Lubelskie 21599 1103 
Lubuskie 7020 839 
Łódzkie 24323 2797 
Małopolskie 33087 2545 
Mazowieckie 75116 5211 
Opolskie 8347 992 
Podkarpackie 17136 1058 
Podlaskie 10362 994 
Pomorskie 18769 1060 
Śląskie 42465 4087 
Świętokrzyskie 16590 768 
Warmińsko-Mazurskie 11005 1261 
Wielkopolskie 34367 2634 
Zachodniopomorskie 18879 2219 

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych GUS. 

Tego typu kryteria wskazują, iż wysokim „nasyceniem” absolwentami kierunków 
inżynierskich cechują się województwa: Mazowieckie, Śląskie, Dolnośląskie, 
Małopolskie, Wielkopolskie oraz Łódzkie. W każdym z wymienionych województw 
corocznie szkoły opuszcza ponad 2000 inżynierów (w województwach śląskim oraz 
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mazowieckim liczba przekracza 4000). Podobnym rozkładem przestrzennym 
charakteryzuje się nasycenie absolwentami bez względu na kierunek ukończonych 
studiów. 

Warto zwrócić uwagę, że liczba studentów jest nieznacznie skorelowana z liczbą 
bezrobotnych. Zjawisko to było widoczne zwłaszcza w wypadku absolwentów 
studiów zawodowych. Widać to szczególnie wyraźnie w regionach, które jeszcze do 
niedawna charakteryzowały się relatywnie (w odniesieniu do poziomu krajowego) 
wysoką stopą bezrobocia, czyli np. w regionie zachodniopomorskim. Wpływ na 
powyższą sytuację miał również fakt, iż pracodawcy często postrzegają wyższe 
wykształcenie zawodowe jako niepełnowartościowe. Sprawę dodatkowo komplikuje, 
iż w przeciwieństwie do studiów magisterskich nie określono obecnie szczegółowych 
wymagań dla studiów licencjackich.27

Tempo zmian, a więc rosnąca liczba studentów szkół wyższych wpływa na wysoki 
poziom zróżnicowana w zakresie wyboru kierunków studiów. Zmiany ilości 
absolwentów, struktury kształcenia (w zakresie kierunków studiów) jak również 
proporcji pomiędzy studiującymi na studiach magisterskich oraz studiach 
zawodowych różnią się pomiędzy województwami nie tylko wartością, lecz również 
kierunkiem. Dlatego trudno dokładnie określić i wyodrębnić tendencje w zakresie 
wyboru kierunków studiów w województwach. Tym bardziej, że wziąwszy pod uwagę 
fakt, iż wartość współczynnika skolaryzacji osiągnęła już w Polsce poziom europejski 
oraz mając w perspektywie nadchodzący niż demograficzny można się spodziewać, 
iż po okresie prosperity na rynku edukacyjnym wystąpi recesja. Jej efektem będzie 
zmniejszenie liczby studentów a co za tym idzie spadek ilości szkół wyższych, czyli 
zwrot w kierunku jakości kształcenia. 

Jak wynika badań Mc Kinsey Global Institute bazujących na wywiadach z 83 
menadżerami korporacji transnarodowych pomiędzy krajami widoczne są znaczące 
zróżnicowania w jakości kształcenia inżynierów. Zgodnie z ich opiniami około 50 
proc. inżynierów wykształconych w Polsce (jak również na Węgrzech) posiada 
odpowiednie kwalifikacje do pracy dla korporacji międzynarodowej. Dla porównania 
wskaźniki dla państw azjatyckich były zdecydowanie niższe osiągając wartość 25 
proc. w wypadku Indii oraz tylko 10 proc. dla Chin. Niestety w wypadku innych 
zawodów oceny są mniej korzystne. Bowiem w wypadku specjalistów zajmujących 
się finansami i rachunkowością udział absolwentów posiadających wymagane 
umiejętności szacuje się na około 30 proc. 

 
27 Sektor Szkolnictwa Wyższego w Polsce, Bank Światowy. 
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Analizując jakość kształcenia w ujęciu województw obecnie posłużono się dwoma 
grupami wskaźników. Po pierwsze założono, że pewnym miernikiem jakości 
kształcenia może być ilość studentów przypadająca na jednego wykładowcę. 
Problem przy tego typu zestawieniu wynika z praktyki polegającej na tym, iż 
wykładowcy (w Polsce) często pracują na więcej niż jednym etacie, w związku z 
czym w statystykach liczeni są kilkukrotnie, chociaż co zrozumiałe są w stanie 
poświęcić przeciętnie jednemu studentowi znacznie mniej czasu. Poniższy wykres 
prezentuje jak w roku akademickim 2004/2005 kształtował się stosunek liczby 
studentów przypadających na jednego wykładowcę akademickiego.  

Rys. 2. Ilość studentów przypadająca na jednego wykładowcę akademickiego 
według województw w roku akademickim 2004/2005 
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Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych GUS. 

Generalnie wartość wskaźnika wydaje się być ujemnie skorelowana z liczbą 
studentów. Z prawidłowości tej w pozytywny sposób wyróżnia się województwo 
mazowieckie oraz dolnośląskie.  

O potencjale uczelni decyduje nie tylko liczba pracowników. Ważną składową jest 
struktura kadry, decydująca o możliwościach rozwoju naukowego. Jej analiza 
potwierdziła dominację 3 ośrodków akademickich: województwa dolnośląskiego, 
mazowieckiego oraz wielkopolskiego. 
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W związku z niezwykle szybkim rozwojem kształcenia wyższego zaczęto się 
obawiać, iż zaspokojeniu gwałtownie narastającego popytu na wyższe wykształcenie 
będzie towarzyszyć spadek jakości kształcenia. Dlatego w 2001 r. powołano 
Państwową Komisje Akredytacyjną, której celem jest weryfikacja jakości kształcenia. 
Przewidziano cztery warianty oceny: wyróżniającą, pozytywną, warunkową oraz 
negatywną. W wypadku otrzymania oceny wyróżniającej bądź też pozytywnej 
przewidziano przeprowadzenie następnej weryfikacji po upływie 5 lat. W wypadku 
otrzymania oceny warunkowej uchwała Prezydium zawiera stosowne zalecenia wraz 
z terminami ich realizacji, możliwość kolejnej wizytacji. Ocena negatywna wiąże się z 
możliwością cofnięcia lub zawieszenia uprawnień do prowadzenia studiów wyższych 
na danym kierunku i poziomie kształcenia przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego28. 

Tab. 5. Wyniki kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

 Pozytywna
[proc.] 

Warunkowa 
[proc.] 

Negatywna 
[proc.] 

Razem 

Państwowe ogółem a  72,5  24,4 3,1  258 
Niepaństwowe ogółemb 62,5 28,8 8,7 104 

a- Uczelnie państwowe utworzone na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym 

b- Uczelnie niepaństwowe utworzone na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym. 

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie www.waw.men.pl

Przedmiotem oceny są studia danej specjalności i określonym poziomie kształcenia. 
Wyniki prac PKA wskazują, iż występuje zróżnicowanie ocen względem rodzaju 
uczelni. Okazuje się, że najlepiej oceniane są uczelnie państwowe utworzone na 
podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Spośród 
ocenionych w 2002 r. specjalności w 72, 5 proc. wypadków wydano oceny 
pozytywne, w 24,4 proc. wypadków warunkowe, zaś tylko w wypadku 3,1 proc. 
wypadków oceny negatywne. W wypadku uczelni niepaństwowych wydane oceny są 
wyraźnie gorsze.  

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż część ze studiujących (zarówno studenci dzienni jak i 
zaoczni) pochodzi spoza regionu, w którym studiuje, i z którego po zakończeniu 
studiów wyjedzie, na wskaźnik liczby studentów na 1000 mieszkańców wpływa 
również siła oddziaływania (marka) ośrodka akademickiego. Uczelnia postrzegana 
jako renomowana jest w stanie przyciągnąć większą liczbę studentów, również z 
innego województwa. Przyjmując to założenie najwyższym poziomem kształcenia 
                                                 
28 http://www.men.waw.pl/pka

http://www.waw.men.pl/
http://www.men.waw.pl/pka
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cechowały się uczelnie wyższe z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, 
małopolskiego oraz zachodniopomorskiego. 

Tab. 6. Liczba studentów na 10000 mieszkańców w roku akademickim 
2004/2005 

Ogółem 50,10 
Dolnośląskie 57,49 
Kujawsko-pomorskie 41,92 
Lubelskie 48,72 
Lubuskie 40,73 
Łódzkie 49,38 
Małopolskie 58,60 
Mazowieckie 67,82 
Opolskie 36,28 
Podkarpackie 37,47 
Podlaskie 43,76 
Pomorskie 44,55 
Śląskie 43,93
Świętokrzyskie 45,01
Warmińsko-mazurskie 42,95
Wielkopolskie 47,90
Zachodniopomorskie 53,17

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych GUS. 

Sytuacja ta niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Wynika ono z faktu, iż często 
najbardziej przedsiębiorczy młodzi ludzie po uzyskaniu wykształcenia nie znajdując 
perspektyw decydują się na pozostanie, bądź też szukają zatrudnienia poza 
regionem, z którego pochodzą. Potwierdza to jak ważną rolę dla potencjału 
rozwojowego regionu odgrywają dobrze rozwinięte (dobrze postrzegane) ośrodki 
akademickie. 
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5 Finansowanie sukcesu polskich przedsiębiorstw innowacyjnych 

Rozwój sektora przedsiębiorstw innowacyjnych jest dla gospodarki krajowej kluczowy 
ze względu na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w wymiarze globalnym. Na 
scenie międzynarodowej z sukcesem mogą funkcjonować tylko przedsiębiorstwa 
innowacyjne, charakteryzujące się dużym udziałem wysokich technologii, ale także 
zarządzane w sposób umożliwiający ekspansję na rynkach międzynarodowych. 
Polska pod względem nakładów na badania i rozwój jest niestety bardzo opóźniona 
zarówno w stosunku do rozwiniętych krajów Unii Europejskiej jak i niektórych krajów 
rozwijających się. W 2005 r. dla Czech współczynnik udziału wydatków na badania i 
rozwój w stosunku do PKB wyniósł 1,42%, dla Węgier 0,94% a dla Polski jedynie 
0,57% PKB. Średni poziom wskaźnika w 2004 r. dla 25 krajów wyniósł 1,86% PKB, a 
liderzy Szwecja i Finlandia osiągnęły odpowiednio 3,86% i 3,48%29. W przypadku 
Polski jest to efekt wieloletniego ignorowania potencjału tego sektora, zarówno przez 
polityków jak i sam rynek finansowy, który nie jest zainteresowany wsparciem 
kapitałowym tych podmiotów. 

Jeżeli przyjmiemy za punkt odniesienia tak jak stare rozwinięte kraje Unii 
Europejskiej - Strategię Lizbońską, która przewiduje udział wydatków na badania i 
rozwój na poziomie 3% PKB to jednoznacznym wnioskiem będzie nierealność 
realizacji tego postulatu w okresie najbliższych 4 lat. Bardziej realna jest polityka, 
która będzie przewidywać wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z sektora nowych 
technologii i tym samym pośrednio wzmacniać wydatki na działalność badawczą. 
Gospodarki takie, jak Finlandia potrzebowały wielu lat nieprzerwanego rozwoju i 
wysokiego udziału nakładów na badania i rozwój (w latach 1990-2003 średni poziom 
wydatków kształtował się na poziomie 3,46% PKB30), aby „wyprodukować” globalną 
Nokię. Chociaż proces globalizacji poprzez likwidację różnego typu barier, pozwala 
na szybsze absorbowanie nowych technologii to bez dostępu do kapitału eksplozja 
innowacji w Polsce jest niemożliwa. Z drugiej strony, dla krajów stosujących strategię 
doganiania istotna jest zdolność do absorpcji i dyfuzji innowacji, a nie tworzenia 
produktów innowacyjnych31.  

W europejskim sektorze przedsiębiorstw operujących w dziedzinie nowych 
technologii małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę. W Polsce w 
2005 r. małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 99% zarejestrowanych firm i 

 
29 Na podstawie danych Eurostat - Gross domestic expenditure on R&D (GERD), 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
30 Za Tamowicz P., Szultka S., "Innowacyjna gospodarka - na przekór stereotypom" s. 30 [w:] "Między nauką a 
gospodarką - kontynuacja czy reforma?", Niebieskie Księgi PFSL, Nr 18 IBnGR, Gdańsk 2005. 
31 j.w. 
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odpowiedzialne były za wytwarzanie prawie połowy polskiego PKB. Dominującą 
część tego sektora (prawie 95%) stanowią mikro-przedsiębiorstwa, które zatrudniają 
do 9 osób i których roczny obrót (lub/i całkowity bilans roczny) nie przekraczają 2 mln 
€. Jeżeli spojrzymy na strukturę udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 
2004 r. w tworzeniu produktu krajowego brutto to sektor MŚP był odpowiedzialny za 
47,9% PKB, w tym udział małych firm to 39,7% (przedsiębiorstwa mikro to 31,4%), a 
firm średnich to 8,6%. Sektor MŚP w 2004 r. zatrudniał ponad 68% pracujących, a 
udział w nakładach inwestycyjnych szacowany jest na 45%32.  

Nakłady na finansowanie innowacyjności w polskim sektorze MŚP są bardzo niskie. 
Dominującą grupę we wdrożeniu innowacji stanowią przedsiębiorstwa duże (67%), w 
przypadku małych firm jest to zaledwie 17%, a średnich 40%. W porównaniu z 
Europą, gdzie 44% przedsiębiorstw podjęło się wdrożenia inwestycji sytuacja nie jest 
najlepsza. Dla porównania w 15 krajach UE w latach 1998 – 2004 - 39% małych 
przedsiębiorców podjęło takie działania, 60% średnich przedsiębiorstw i 77% dużych 
przedsiębiorstw33.  

Z powyższych danych wynika, że sektor MŚP nie jest tak zaangażowany jak 
przedsiębiorstwa europejskie we wdrażaniu innowacji. Pomimo silnej roli, jaką sektor 
MŚP odgrywa w gospodarce krajowej, jego zaangażowanie w rozwój nowych 
technologii jest małe i wymaga mocniejszej aktywizacji przynajmniej do poziomu 
średniej europejskiej. 

Finansowanie przedsiębiorstw charakteryzujących się działaniami proinnowacyjnymi 
i protechnologicznymi jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim mają do 
czynienia ich założyciele. Brak kapitału na realizację projektów innowacyjnych będzie 
przekładał się na ich odpływ do innych gospodarek, zarówno poprzez bezpośrednią 
emigrację przedsiębiorców jak i poprzez przejmowanie projektów przez 
przedsiębiorstwa zagraniczne, co będzie skutkować wartość dodaną dla ich krajów 
pochodzenia. Realizowane w chwili obecnej innowacyjne przedsięwzięcia 
inwestorów zagranicznych, aby mogły być w pełni skonsumowane przez gospodarkę 
krajową muszą być przejmowane (sensu stricte jak również w ramach kooperacji) 
przez polskich przedsiębiorców.  

 
32 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, 
Warszawa 2006 
33 j.w. 
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Wykorzystanie inwestycji zagranicznych przez gospodarkę krajową powinno 
odbywać się w sposób pośredni – umożliwiając realizację projektów innowacyjnych 
przez polskie przedsiębiorstwa. Dla rozwoju innowacyjnych, wysokotechnologicznych 
przedsiębiorstw niezbędne jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
który cechuje się największym potencjałem rozwojowym i którego wpływ na całą 
gospodarkę krajową jest znaczny. Szczególnie istotne jest umożliwienie łatwego 
pozyskiwania finansowania na rozwój ich działalności w zakresie wdrażania 
innowacji. 

Inwestycje zagraniczne 

Od początku transformacji gospodarczej napływ inwestycji zagranicznych stanowił 
istotny składnik rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Chociaż od momentu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej wartość inwestycji bezpośrednich rośnie, to począwszy 
od roku 2005 po raz pierwszy inwestycje portfelowe osiągnęły wartość znacznie 
większą niż inwestycje bezpośrednie. 

Na wielkość inwestycji portfelowych ma wpływ bezpieczeństwo polityczne i 
gospodarcze, kurs walutowy oraz stopy procentowe. Obecna sytuacja w Polsce 
związana jest z dobrymi perspektywami gospodarczymi oraz bezpieczeństwem 
wynikającym z członkostwa w Unii Europejskiej. Głównym składnikiem inwestycji 
portfelowych są papiery dłużne. Inwestycje w papiery wartościowe o charakterze 
wierzycielskim są bardziej preferowane przez inwestorów zagranicznych niż w 
papiery udziałowe, co wynika z bezpieczeństwa inwestycji tego typu. Niestety 
większość, bo 38,5 mln € z 44,4 mln € (86%) z zagranicznych inwestycji portfelowych 
w papiery dłużne, w 2005 r. trafiło na potrzeby finansowania deficytu budżetowego 
prowadząc do klasycznego efektu wypychania potrzeb finansowych sektora 
prywatnego34. Udział inwestorów zagranicznych na rynku obligacji skarbowych na 
koniec 2005 r. osiągnął wartość 68,7 mld zł, co stanowi przyrost o ponad 100% od 
1999 r., jednak udział inwestorów zagranicznych w rynku krajowych obligacji 
skarbowych zmalał w 2005 r. z 26,3% do 23,9% (przy wzroście wartości o 11% w 
stosunku do roku poprzedniego), co jest przede wszystkim wynikiem wzrostu udziału 
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Tendencję malejącą do zaangażowania 

                                                 
34 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2005 r., NBP, Warszawa, wrzesień 2006. 
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aktywów w obligacje wykazują banki (chociaż wciąż stanowią największą grupę 
inwestorów), zakłady ubezpieczeń oraz gospodarstwa domowe35. 

Rys. 3. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich i portfelowych (mln eur) 
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Źródło: Bilans Płatniczy, NBP. 

Tendencja do rosnącego udziału inwestorów zagranicznych w ramach inwestycji 
portfelowych na rynku długu będzie utrzymana w najbliższych latach, a wartość 
inwestycji będzie uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski oraz 
atrakcyjności innych papierów dłużnych w regionie Europy Środkowowschodniej.  

                                                 
35 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa, listopad 2006. 
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Rys. 4. Struktura Inwestycji Portfelowych (Mln Eur) 
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Źródło: Bilans Płatniczy, NBP. 

W ramach inwestycji bezpośrednich podmioty zagraniczne głównie nabywają udziały 
lub akcje (zgodnie z metodologią bilansu umożliwiając objecie kontroli – co najmniej 
10% udziału w kapitale), jak również reinwestują zyski i udzielają kredytów 
podmiotom krajowym. Zgodnie z danymi NBP pomimo spadku zarówno inwestycji w 
kapitał własny jak i reinwestowanych zysków to po wyeliminowaniu pojedynczych 
transakcji (które miały wpływ na te wartości  w latach 2004 i 2005) tendencja napływu 
kapitału jest rosnąca36.  

Tab. 7. Napływ bezpośrednich inwestycji do polski (mln eur) 

Rok Kapitały własne Reinwestowane 
zyski 

Kredyty 
inwestorów 

Ogółem napływ 
kapitału 

2003 4035 -74 352 4313 

2004 5841 5085 -943 9983 

2005 3041 2756 1871 7668 

Źródło: Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2005 r., NBP. 

                                                 
36 Informacja o zagranicznych  inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2005 r. , NBP 
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Negatywnie należy ocenić wzrost wartości kredytów inwestorów zagranicznych w 
stosunku do malejących inwestycji zwiększających kapitał własny przedsiębiorstw, 
natomiast pozytywną relacją jest niwelacja strat, które od 1998 r. do 2004 r. 
przewyższały reinwestowane zyski. 

Największe znaczenie dla gospodarki krajowej mają inwestycje bezpośrednie 
charakteryzujące się długoterminowymi efektami i stabilnością. Napływ inwestycji 
bezpośrednich jest związany ze stabilną sytuacją gospodarczą i polityczną kraju 
przyjmującego, a o jego napływie decydują koszty i korzyści lokalizacji inwestycji. Z 
punktu widzenia gospodarki krajowej najważniejsze jest stworzenie możliwości 
wykorzystania tych inwestycji poprzez tworzenie warunków do przenoszenia korzyści 
(wiedzy i doświadczenia pracowników) do polskich przedsiębiorstw ułatwiając im 
finansowanie rozwoju lub kooperacji z inwestorami zagranicznymi.  

Znaczenie inwestycji portfelowych jest w obecnym momencie ograniczone poprzez 
potrzeby pożyczkowe budżetu państwa. Napływ inwestycji portfelowych na prywatny 
rynek kapitałowy ma znaczenie w przypadku krótkoterminowego finansowania 
przedsiębiorstw (rynek giełdowy oraz rynek korporacyjnych instrumentów dłużnych). 
Ograniczanie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa będzie prowadzić do wzrostu 
zainteresowania rynkiem prywatnym, co przełoży się na większe możliwości 
finansowania za pomocą kapitału krótkoterminowego. 

Tradycyjne źródła finansowania 

W Polsce głównym źródłem kapitału są banki, jednak finansowanie działalności 
młodych przedsiębiorstw za pomocą kredytu jest niemożliwe lub zbyt drogie. Na 
koniec 2005 r. aktywa banków stanowiły ponad 70% wszystkich aktywów 
finansowych. Mimo malejącej dynamiki przyrostu tych aktywów (w przeciwieństwie 
do podmiotów maklerskich i otwartych funduszy emerytalnych), wartość ta w 
najbliższych latach będzie wciąż przytłaczająca w porównaniu z pozostałymi 
sektorami rynku finansowego37. Konserwatyzm w przyznawaniu kredytów, poparty 
uzyskiwaniem satysfakcjonującej stopy zwrotu przy zachowaniu niskiego ryzyka w 
ramach aktualnej polityki banków, wspierany dodatkowo potrzebami finansowymi 
zadłużającego się sektora państwowego, skutecznie odstrasza sektor bankowy od 
poszukiwania bardziej dochodowych, ale też i bardziej ryzykownych form 
finansowania przedsiębiorców.  

                                                 
37 Raport o stabilności systemu finansowego 2005, NBP, Warszawa 2006.  
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Dla wielu przedsiębiorstw finansowanie rozwoju dokonuje się za pomocą środków 
własnych – kapitału własnego lub ze środków spółki. W przypadku finansowania za 
pomocą kapitału własnego, przedsiębiorca pozostaje właścicielem firmy i ponosi 
ryzyko symetryczne w stosunku do wniesionego kapitału (zarówno w stratach jak i 
zysku przedsiębiorstwa), z drugiej strony zarówno prestiż, jak i płynność finansowa 
przedsiębiorstwa poprawia się. Podniesienie kapitału własnego zwiększa także 
zaufanie wierzycieli, ponieważ w większości przypadków zainwestowany kapitał nie 
podlega zwrotowi w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Finansowanie ze 
środków spółki często określane jest mianem samofinansowania i opiera się głównie 
na redystrybucji zysku netto i amortyzacji. Obie formy finansowania pozwalają na 
zachowanie przez właściciela lub właścicieli kontroli nad przedsiębiorstwem, co w 
przypadku funduszy VC/PE, pozyskania inwestora, czy też emisji akcji na giełdzie nie 
jest już możliwe i powoduje wpływ inwestorów na zarządzanie spółką, czego 
założyciele często nie akceptują. Abstrahując od kwestii zarządzania (czego nie 
należy ignorować) podział własności i kontroli w przedsiębiorstwie prowadzi do 
powstania licznych problemów związanych z kosztem agencji, asymetrią informacji i 
odpowiednim nadzorem korporacyjnym. 

Jak pokazują ostatnie badania przeprowadzone przez firmę Ernst & Young w ramach 
Indeksu Przedsiębiorczości 2006 wśród firm uczestniczących w konkursie 
„Przedsiębiorca roku”, środki własne stanowią główne źródło finansowania 
przedsiębiorstw, na drugim miejscu są kredyty bankowe, a na trzecim miejscu pomoc 
publiczna, w tym głównie finansowanie za pomocą funduszy unijnych. W porównaniu 
z rokiem 2005 rośnie znaczenie funduszy venture capital, które wysunęły się na 4 
miejsce dystansując emisję akcji, obligacji, pozyskanie inwestora strategicznego, czy 
też inne formy finansowania. Podobne wskazania wynikają także z badań PARP, 
które wskazują, że 68,3% małych firm i 72,6% średnich firm finansuje się ze środków 
własnych. W przypadku kredytów krajowych jest to 18,4% małych firm i 17,1% 
średnich firm. Trzecim sposobem finansowania zidentyfikowanym przez PARP są 
środki finansowe z zagranicy. Na taki sposób finansowania wskazuje 7,3% małych i 
3,6% średnich firm. Udział zagranicznych kredytów bankowych w ramach 
finansowania ze środków zagranicznych to 5,9% w małych firmach i 1,5% w 
średnich38. 

 
38 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 
2006. 
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Podstawowym źródłem finansowania sektora MŚP są środki własne przedsiębiorców 
(podwyższanie kapitału założycielskiego firmy i reinwestowanie zysków) oraz kredyty 
bankowe. Narzędziem, które pozytywnie wpłynęłoby na dostępność finansowania dla 
przedsiębiorców jest ograniczenie potrzeb finansowych ze strony budżetu państwa, 
co ograniczyłoby efekt wypychania. 

Rola giełdy papierów wartościowych w finansowaniu przedsiębiorstw 
innowacyjnych 

Faworyzowany publiczny rynek kapitałowy39, wspierany napływem funduszy do 
inwestorów instytucjonalnych (głównie poprzez TFI i OFE, które w listopadzie 2006 r. 
miały 12,8%  udział w kapitalizacji GPW S.A., co stanowi równowartość 77,7 mld zł40 
i ponad 62% w obrotach realizowanych na GPW w I półroczu 2006 r.41) nie jest 
zainteresowany finansowaniem (lub też nie może ze względu na ograniczenia 
inwestycyjne) ryzykownych przedsięwzięć małych podmiotów znajdujących się w 
początkowej fazie rozwoju. Patrząc na strukturę spółek notowanych na GPW S.A., 
większość stanowią duże i średnie przedsiębiorstwa (odpowiednio 66% i 26% 
notowanych spółek), tym samym rynek ten jest przeznaczony dla dojrzałych 
przedsiębiorstw, które pozyskiwały finansowanie na wcześniejszych etapach w inny 
sposób. Nie można jednak zapominać, że giełda jest ważnym miejscem 
finansowania spółek innowacyjnych (w ramach indeksu TECHWIG notowanych jest 
38 spółek), wśród których znajdujemy portale internetowe (Hoga, Interia, Bankier czy 
też do niedawna Onet) oraz inne spółki związane z branżą high-tech, 
telekomunikacją czy też biotechnologiami (Bioton). 

Jak wskazuje dotychczasowy rozwój GPW S.A., która była i ciągle jest instrumentem 
wspierającym prywatyzację spółek skarbu państwa (udział Skarbu Państwa i spółek 
związanych ze SP w kapitalizacji GPW S.A. wyniósł 19,8%42), nie jest miejscem 
finansowania młodych perspektywicznych spółek innowacyjnych. Obowiązki 
informacyjne oraz kryteria dopuszczeniowe wiążą się z poniesieniem kosztów (nie 
tylko finansowych) przez spółkę, a dla dotychczasowych właścicieli oznacza podział 
własności i kontroli w spółce z innymi akcjonariuszami. 

                                                 
39 Utrzymywane do 2002 r. zwolnienie z zysków kapitałowych uzyskanych na rynku publicznym. 
40 Raport Zaangażowanie funduszy na rynku akcji, listopad 2006, Analizy Online. 
41 Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku), GPW, Warszawa sierpień 2006. 
42 Na podstawie danych GPW. 
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Podmioty prywatne emitujące akcje znajdują się na pewnym poziomie rozwoju, a 
głównym powodem upublicznienia spółek jest konsumpcja dotychczasowego 
sukcesu spółki przez dotychczasowych właścicieli, a nie jak często jest to 
przyjmowane, poszukiwanie finansowania na rozwój43. Zgodnie z tymi wnioskami 
GPW S.A. jest także miejscem „wyjścia” dla dużych inwestycji funduszy venture 
capital (Eldorado, Opoczno, Travelplanet.pl, One2One, Bankier.pl czy Sfinks). 
Wartość wyjść z inwestycji poprzez publiczną ofertę wprawdzie zmalała w 2005 r. z 
27% w roku poprzednim do 19%, to jednak w porównaniu z Europą (5%), wartość ta 
jest znaczna44. Na utrzymanie takiej tendencji możemy liczyć do momentu 
utrzymywania się hossy na polskim rynku.  

Rys. 5. Struktura obrotów akcjami (%) 
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Źródło: GPW. 

Warto także zwrócić uwagę na strukturę obrotów na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Mimo, że dane są szacunkowe (na podstawie 
kwestionariusza ankietowego wypełnianego przez polskie biura i domy maklerskie) to 
wskazują na pewną tendencję. Udział inwestorów zagranicznych stanowi znaczącą 
część obrotów giełdy na średnim poziomie 34,9% w latach 1997 – 2005. W I połowie 
2006 r. udział inwestorów zagranicznych spadł o 10 punktów procentowych w 
porównaniu z poprzednim okresem, jednak wartość tych obrotów była wyższa o 

                                                 
43 Pagano M., Panetta F., Zingales L. „Why Do Companies Go Public? An Empirical Analysis”, NBER Working 
Paper No. 5367, 1995 oraz na podstawie badań przeprowadzonych przez IBnGR w ramach badania KBN 
“Dylematy regulacji polskiego rynku kapitałowego w obliczu potrzeb krajowego sektora przedsiębiorstw i 
procesu integracji z rynkiem europejskim.” 
44 Polish PE/VC Market 2005 - Dane z Rocznika EVCA 2006 , www.psik.org.pl

http://www.psik.org.pl/
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ponad 6 mld zł45. Chociaż w pierwszej połowie 2006 r. największą grupę stanowili 
inwestorzy indywidualni, to rola inwestorów zagranicznych w najbliższych latach 
wciąż pozostanie duża, do czego przyczyni się wzrost liczby zagranicznych spółek, 
rosnąca liczba zagranicznych członków GPW S.A., wzrost kapitalizacji giełdy na tle 
pozostałych giełd regionu i rosnące zaufanie do giełdy warszawskiej.  

Jeżeli spojrzymy na bezpośredni udział inwestorów zagranicznych na giełdzie 
papierów wartościowych, to możemy zauważyć, że okresy, w których w ramach 
zagranicznych inwestycji portfelowych nabywane były papiery udziałowe związane 
są z dużą liczbą ofert publicznych. W latach gdy wartość zakupionych papierów 
udziałowych przez inwestorów zagranicznych była najwyższa – 1998, 2004 i 2005 
liczba debiutów na GPW osiągała najwyższe wartości, odpowiednio 57, 36 i 35. 
Grupą stabilnych inwestorów są zagraniczni inwestorzy strategiczni, którzy nabywali 
pakiety akcji pozwalające na kontrolę spółek w trakcie procesów prywatyzacyjnych, 
co uwzględniane jest w statystykach dotyczących bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Pakiety akcji są zazwyczaj zwiększane przez inwestorów 
strategicznych aż do momentu przejęcia wszystkich akcji i wycofaniu spółki z rynku 
giełdowego. Przykładami może być chociażby jedna z pierwszych spółek giełdowych 
– Exbud, który został wykupiony przez grupę Skanska i wycofany z obrotu. Pomimo 
tego, że strategia taka nie jest pozytywna z punktu widzenia polskiego rynku 
kapitałowego, to należy zauważyć, że nie jest to strategia wszystkich inwestorów, 
gdyż wielu utrzymuje swój udział w spółkach na stałym poziomie i nie ma w planach 
ich wycofywania.  

Biorąc pod uwagę udział inwestorów w kapitalizacji krajowych spółek giełdowych w 
2005 r. zgodnie z danymi GPW, największą grupę stanowili inwestorzy zagraniczni 
posiadając 38,6% udziału. Zgodnie z danymi GPW największą grupę inwestorów 
krajowych stanowili inwestorzy związani z sektorem publicznym (Skarb Państwa, 
Samorządy i spółki będące własnością skarbu państwa) – 19,8%. Kolejną grupą 
inwestorów byli inwestorzy indywidualni – 16,8%. i TFI, OFE oraz instytucje asset 
management (oraz pozostałe przedsiębiorstwa o charakterze finansowym) z 
udziałem 16,6%. Na przestrzeni lat najważniejszymi inwestorami są inwestorzy 
zagraniczni, a wśród inwestorów krajowych zauważalny jest wzrost znaczenia 
inwestorów finansowych i indywidualnych przy wciąż dużym udziale Skarbu Państwa 
w kapitalizacji GPW. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji giełdy nie 
odbiega od sytuacji na pozostałych rynkach Europy Środkowowschodniej, co jest 

 
45 Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku), GPW, Warszawa sierpień 2006 
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przede wszystkim pochodną procesów prywatyzacyjnych, a nie atrakcyjności 
poszczególnych rynków giełdowych Europy Środkowowschodniej46.  

Biorąc pod uwagę udział inwestorów zagranicznych zarówno w obrotach 
realizowanych na polskim rynku giełdowym jak i ich udział w kapitalizacji GPW 
jednoznacznym wnioskiem jest duże zaangażowanie inwestorów zagranicznych 
mimo niewielkiej skali tych inwestycji w całkowitych inwestycjach zagranicznych w 
polskiej gospodarce. Historycznie, zaangażowanie inwestorów zagranicznych było 
duże i prawdopodobnie pozostanie na takim poziomie przez najbliższe lata z uwagi 
na sytuację ekonomiczną i statusu rynku emerging market gwarantującego wyższą 
stopę zwrotu w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Wzrost zaangażowania 
inwestorów zagranicznych będzie także związany z emisją dużych pakietów akcji 
przedsiębiorstw pozostających w rękach Skarbu Państwa. 

Rys. 6. Udział inwestorów w akcjonariacie spółek 
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Źródło: GPW S.A. 

Giełda papierów wartościowych stanowi ważne źródło finansowania przedsiębiorstw. 
Finansowanie za pomocą publicznej emisji akcji dotyczy spółek znajdujących się na 
wyższym stadium rozwoju i często związane jest z konsumpcją dotychczasowego 
sukcesu przez jej właścicieli. Wzrost napływu zagranicznych inwestycji na rynek 
giełdowy jest związany z atrakcyjnością i liczbą ofert publicznych, w tym także z 
procesem prywatyzacji spółek skarbu państwa. 

Rynek Venture Capital 

W krajach rozwiniętych za sukcesem rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych stoją 
fundusze venture capital i business angels (anioły biznesu). Rozwój tego rynku w 

                                                 
46 Na koniec2003 r. udział inwestorów zagranicznych na giełdzie węgierskiej sięgał 73%, na słowackiej 86% a 
na litewskiej 53%. (Na podstawie Share ownership structure In Europe 2004, FESE, November 2004).   
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Polsce jest stosunkowo niewielki chociaż liczba funduszy i sukcesy firm, które są 
przedmiotem ich inwestycji wciąż rośnie.  

Wielkość funduszy pozyskanych przez firmy w 2005 r. znacznie spadła w 
porównaniu z 2004 r. i osiągnęła wartość 59 milionów € (303,9 w 2004 r.). W 
strukturze kapitałów tak jak w poprzednich latach dominowali inwestorzy zagraniczni: 
80,9% funduszy pochodziło ze źródeł zlokalizowanych poza Europą, 13,4% funduszy 
pochodziło od inwestorów europejskich a zaledwie 5,7% ze źródeł krajowych (jest to i 
tak wzrost z 0,1% w porównaniu z 2004 r.). Biorąc pod uwagę typ inwestora, w 2005 
r. zabrakło napływu środków od funduszy emerytalnych i firm sektora 
ubezpieczeniowego. Spadła wartość inwestycji dokonanych przez banki (z 36,4% 
pozyskanych środków do 20%), a głównymi dostawcami kapitału byli prywatni 
inwestorzy indywidualni. Porównując strukturę środków pozyskiwanych przez 
fundusze PE/VC z Europą można zaobserwować znaczne różnice. Podmioty 
dokonujące inwestycji są tam bardziej zróżnicowane z dominacją funduszy 
emerytalnych (24,8%) i banków (17,6%) oraz inne fundusze PE/VC (13,1%) i 
ubezpieczyciele (11,1%)47. 

W 2005r. polskie firmy Private Equity zainwestowały 154 miliony € (wzrost o 18% w 
porównaniu z poprzednim rokiem), a wartość średniej transakcji wzrosła z 3 milionów 
€ do 4,8 milionów €. Znaczna część inwestycji (75%) dotyczyła nowych 
przedsięwzięć oraz  została ulokowana w Polce (70%). Całkowita wartość inwestycji 
w kraju nieznacznie spadła do 120 milionów € w porównaniu z 2004 r. kiedy to 
osiągnęła wartość 122 mln €. Główną przyczyną jest tutaj spadek lokalnych 
inwestycji dokonanych przez zagraniczne fundusze Private Equity przy prawie nie 
zmienionym poziomie zagranicznych inwestycji krajowych funduszy. Tym samym 
inwestycje dokonywane w kraju były zasługą funduszy krajowych48. 

Relacja wartości inwestycji PE/VC do PKB to 0,045% w 2005 r. w porównaniu z 
0,069% w 2004 r., gdzie średnia dla Europy wynosi 0,388%. Dysproporcja rynku 
polskiego wyraźna jest także w regionie Europy Środkowowschodniej, gdzie średnia 
wynosi 0,073%, a lider Węgry osiągnął wartość inwestycji PE/VC do PKB na 
poziomie 0,167%49. 

 
47 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa, Listopad 2006 
48 Polish PE/VC Market 2005 - Dane z Rocznika EVCA 2006 , www.psik.org.pl  
49 Central and Eastern Europe Statistics 2005, An EVCA Special Paper, November 2006, www.psik.org.pl 

http://www.psik.org.pl/
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Rys. 7. Inwestycje PE/VC jako % PKB 

 

Źródło:  Central and Eastern Europe Statistics 2005, An EVCA Special Paper, November 
2006 

Biorąc pod uwagę strukturę inwestycji największa liczba inwestycji dotyczyła 
refinansowania – 64,6%, wykup 32,3% i 0,3% dotyczyło start-upów. Inwestycje 
dotyczące kapitału zalążkowego (seed capital) nie miały miejsca, podobnie jak w 
roku 2004. W 2005 r. spadło zainteresowanie sektorem high-tech z 34% do 24%. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje w sektory związane z 
konsumpcją (43%), produkcją (25%) i powiązany z komputerami (18%). Udział 
inwestycji związanych z komunikacją spadł z 25% do 5,6% w 2005 r50. 

Struktura kapitałowa funduszy venture capital, które dysponują znacznymi źródłami 
kapitału zagranicznego, skłania do inwestycji w duże projekty, pozostawiając małe 
przedsiębiorstwa bez możliwości finansowania. Dodatkowo inwestycje funduszy 
zagranicznych kwalifikują Polskę tylko jako część większego regionu Europy 
Środkowowschodniej, w ramach którego inwestowane są kapitały. Koszt inwestycji w 
mały projekt jest porównywalny z większymi projektami, co przy wyższym ryzyku 
mniejszych przedsięwzięć i niższych prowizji dla zarządzających, prowadzi do 
unikania inwestycji tego typu. Sytuacja taka prowadzi do powstawania luki 

                                                 
50 j.w. 
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kapitałowej i trudności w pozyskaniu finansowania na przedsięwzięcia poniżej 3 mln 
€. Problem stanowi brak małych funduszy podwyższonego ryzyka, których 
przedmiotem zainteresowania byłyby inwestycje w małe projekty. W celu rozwoju 
funduszy tego typu niezbędna jest aktywizacja kapitału krajowego. Dodatkowo 
likwidacja luki kapitałowej, wymaga wsparcia rozwoju aniołów biznesu (prywatnych 
inwestorów dysponujących odpowiednim doświadczeniem i kapitałem) oraz 
corporate venture (czyli inwestycji dokonywanych przez duże korporacje)51. 

Na zmianę tej sytuacji mają wpłynąć działania podjęte przez państwo, a mianowicie 
powołanie Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz działania w ramach 1.2.3. SPO-
WKP. W ramach poddziałania 1.2.3 SPO-WKP współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego stworzono możliwość wspierania powstawania 
funduszy kapitału zalążkowego (seed capital). W ramach działania przeznaczono 
sumę 18 mln €, co stanowi 18% wszystkich polskich inwestycji PE/VC w 2005 r. Dla 
porównania w Europie w ramach inwestycji w kapitał zalążkowy (seed capital) w 
2005 r. zainwestowano 96,8 mln €. Jeden fundusz będzie mógł uzyskać wsparcie na 
poziomie od 3 do 50 mln zł, co będzie stanowić 50% kosztów kwalifikowanych. 
Zakończenie procesu aplikacyjnego przewidziano na luty 2007 r. dlatego ciężko 
przewidzieć jakie skutki będzie mieć dla rynku innowacyjnych MŚP. 

Krajowy Fundusz Kapitałowy jest to przedsięwzięcie publiczno – prywatne działające 
jako fundusz funduszy (fundusz inwestujący w inne fundusze) z ustawowo 
zdefiniowanym profilem inwestycyjnym. Celem funduszu są mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa innowacyjne bądź też prowadzące działalność badawczo-
rozwojową oraz znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju. W drodze otwartego 
konkursu ofert KFK będzie wybierał fundusze VC, którym będzie powierzał kapitał a 
następnie monitorował wykonanie umowy do momentu wyjścia z inwestycji. Zgodnie 
z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 KFK będzie 
odpowiedzialny za wdrożenie działania 3.2 „Wspieranie funduszy kapitału 
podwyższonego ryzyka” w ramach działania „Kapitał dla innowacji” i będzie 
dysponował kwotą 180 mln €. Fundusze KFK będą pochodzić z budżetu państwa, 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz od innych instytucji m.in. instytucji 
zagranicznych. Problem przed jakim stanie KFK będzie dotyczyć odpowiedniego 
doboru funduszy venture capital, a następnie dobór perspektywicznych 
przedsięwzięć finansowanych przez poszczególne fundusze. W niedalekiej 
przyszłości problemy KFK mogą być związane także z pozyskaniem kapitału na 
dalsze inwestycje.  

 
51 Tamowicz P. „Rynek kapitału ryzyka”, Niebieskie Księgi PFSL, Nr 4 IBnGR, Gdańsk 2003. 
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Polski rynek venture capital jest zdominowany przez kapitał zagraniczny. 
Negatywnym efektem takiego stanu rzeczy jest pomijanie przez fundusze inwestycji 
w małe projekty oraz w projekty w początkowej fazie rozwoju. Finansowanie tego 
typu przedsięwzięć przez kapitał zagraniczny jest raczej wątpliwe, dlatego należy 
wspierać aktywizację kapitału krajowego i to nie tylko w ramach funduszy venture 
capital, ale także inwestorów indywidualnych (aniołów biznesu) oraz przedsiębiorstw, 
których podstawowy profil działalności nie jest związany z inwestowaniem. 

Rola Otwartych Funduszy Emerytalnych  

W celu aktywizacji kapitału na potrzeby finansowania MŚP niezbędne jest 
przemyślenie polityki państwa w zakresie ograniczeń inwestycyjnych Otwartych 
Funduszy Emerytalnych. Otwarte Fundusze Emerytalne stanowią bardzo istotną 
część polskiego rynku kapitałowego, a w związku z napływającymi nieustannie 
składkami od przyszłych beneficjentów ich rola będzie stale rosła. W grudniu 2006 r. 
aktywa OFE osiągnęły poziom 116,6 mld zł, co oznacza dynamikę przyrostu 
aktywów od początku roku na poziomie 35,4%52. Głównym źródłem alokacji kapitału 
były skarbowe instrumenty dłużne, których wartość sięgała na koniec 2005 r. 61,5% 
wszystkich zainwestowanych aktywów53. W ramach tego typu inwestycji Fundusze 
nie są ograniczane żadnymi limitami. Drugą najbardziej popularną wśród funduszy 
formą alokacji kapitału były akcje spółek notowanych na rynku regulowanym – GPW 
S.A. W 2005 r. OFE zaangażowały w ramach 40% limitu ponad 30% wartości 
aktywów, nie wykorzystując całości limitu. W listopadzie 2006 r. zgodnie z danymi 
przedstawianymi przez Analizy Online na rynku giełdowym OFE zainwestowały 
prawie 40 mld zł, co stanowi 6,6% kapitalizacji giełdy54. Taka sytuacja może 
doprowadzić w przyszłości do powstania bąbla spekulacyjnego powstającego w 
wyniku braku możliwości inwestycyjnych funduszy55 oraz przy rosnącej wartości 
funduszy do dominacji w obrocie giełdowym. Większość funduszy OFE jest 
wykorzystywana do finansowania zadłużenia Skarbu Państwu, co wynika przede 
wszystkim z konserwatywnego sposobu inwestowania wspomaganego systemem 
minimalnej wymaganej stopy zwrotu oraz średniej ważonej stopy zwrotu. 

W celu ograniczenia możliwości wystąpienia kryzysu, a zarazem przyczyniając się do 
wykorzystania aktywów OFE do wspierania sektora młodych perspektywicznych 
spółek, fundusze powinny angażować się kapitałowo w spółki notowane nie tylko na 
                                                 
52 Raport Aktywa funduszy emerytalnych, listopad 2006, Analizy Online. 
53 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa, Listopad 2006 
54 Raport Zaangażowanie funduszy na rynku akcji, listopad 2006, Analizy Online. 
55 Porównaj M. Dzierżanowski „Integracja europejskiego rynku kapitałowego” w Liberalizacja i integracja rynku 
usług finansowych w Unii Europejskiej, Niebieska Księga PFSL 2003, Część V. 
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rynku regulowanym, ale także wspierać kapitałowo rynek prywatny (nieregulowany). 
W celu dywersyfikacji ryzyka możliwe jest wykorzystanie kapitałów funduszy do 
inwestycji w fundusze venture capital o ściśle określonym profilu inwestycyjnym, 
zmierzającym do likwidacji luki kapitałowej na polskim rynku MŚP. Jeszcze lepszym 
sposobem dywersyfikacji ryzyka jest inwestycja w fundusz funduszy np. 
prezentowany we wcześniejszym rozdziale Krajowy Fundusz Kapitałowy. Regulator 
rynku powinien przewidzieć możliwość inwestycji OFE w ramach wehikułów 
inwestycyjnych, których profil inwestycyjny przewiduje angażowanie się w 
przedsięwzięcia zdiagnozowane w ramach luki kapitałowej.  

Należy także pamiętać o powiązaniu horyzontu czasowego z długoterminową 
perspektywą rozwoju spółek m.in. poprzez likwidację kwartalnej wyceny jednostek 
funduszu i likwidację minimalnej stopy zwrotu. 

Aktywizacja krajowych zasobów kapitału, które są zarządzane przez Otwarte 
Fundusze Emerytalne powinna odbywać się poprzez znoszenie ograniczeń 
inwestycyjnych i takie ich precyzowanie, aby wspierały rozwój innowacyjnych małych 
i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w początkowych fazach rozwoju. Należy 
rozważyć możliwość inwestycji bezpośrednich przez fundusze jak i inwestycje w 
ramach funduszy venture capital i fundusze funduszy o odpowiednich profilach 
inwestycyjnych. 

Preferencje dla prywatnego rynku kapitałowego 

Podobnie jak w pierwszych latach funkcjonowania publicznego rynku kapitałowego, 
państwo  zdecydowało się na preferowanie inwestycji w spółki giełdowe, tak teraz w 
celu zniwelowania niedorozwoju prywatnego rynku kapitałowego, powinno podobnie 
jak rozwinięte kraje europejskie wprowadzić preferencje w inwestycje na rynku 
prywatnym.  

Na rynku brytyjskim funkcjonują 3 wehikuły zwolnień od podatków w przypadku 
inwestycji na rynku nieregulowanym (prywatnym rynku kapitałowym), które są z 
powodzeniem wykorzystywane zarówno przez rynek venture capital oraz przez rynek 
regulowany przez giełdę – Alternative Investment Market.  

Enterprise Investment Scheme jest pakietem ulg podatkowych, który ma na celu 
nakłonienie inwestorów do inwestowania w małe, kwalifikowane spółki nie notowane 
na rynkach giełdowych (dla potrzeb definicji spółki notowane na rynku 
nieregulowanym – AIM są traktowane jako nie notowane w rozumieniu prawa 
brytyjskiego). Ulgi zakładają minimalny okres inwestycji – 3 lata, umożliwiają 
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korzystne rozliczanie strat poniesionych przy tego typu inwestycjach oraz 
umożliwiają korzystne reinwestowanie zysków.  

Venture Capital Trust stanowią specjalne wehikuły inwestycyjne, których celem jest 
aktywizacja inwestorów indywidualnych w inwestycjach w perspektywiczne małe i 
średnie przedsiębiorstwa. VCT są notowane na głównym parkiecie giełdy 
londyńskiej. Zwolnienia podatkowe dotyczą podobnie jak w przypadku EIS inwestycji 
3-letnich, korzystnego rozliczania strat, zwolnienia z dywidend kapitałowych czy też 
ulg z tytułu spadku. Odpowiednikiem ulg w ramach VCT przeznaczonym dla 
przedsiębiorstw są inwestycje w ramach Corporate Venturing Scheme. Do ulg 
korporacyjnych należą: 20-procentowa ulga w podatku korporacyjnym (dla inwestycji 
w nowe akcje kwalifikowanych spółek, o horyzoncie czasowym min. 3 lat), 
odroczenie płatności podatku od zysków z inwestycji w przypadku ich 
reinwestowania na takich samych zasadach oraz ulga w podatku korporacyjnym 
umożliwiająca wyższe odliczenia od dochodu w przypadku zanotowania przez 
przedsiębiorstwo straty z dokonanej inwestycji w kwalifikowane inwestycje. Z VCT 
mogą jednak korzystać wyłącznie spółki o profilu handlowym, nie kontrolujące i nie 
powiązane w istotnym stopniu z przedsiębiorstwami, których akcje stanowią 
przedmiot inwestycji. 

Podobnie jak ma to miejsce na tak rozwiniętym rynku, jakim jest londyńskie City, tak 
w Polsce powinny funkcjonować programy zwolnień podatkowych skierowanych 
zarówno do inwestorów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Nie można jednak 
zapominać, że programy te powinny być dedykowane spółkom sektora MŚP, które 
charakteryzują się dużym potencjałem rozwoju. 

Rynki giełdowe przeznaczone dla sektora MŚP 

Pomysły na finansowanie sektora MŚP za pomocą rynku giełdowego były 
realizowane w Europie w latach 80-tych, kiedy to szereg giełd decydowało się na 
tworzenie specjalnych segmentów giełdowych (pomiędzy głównym parkietem giełdy 
a rynkiem OTC) o lżejszych kryteriach dopuszczeniowych i niższych wymogach 
informacyjnych. Rynki takie powstały w Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Irlandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i we 
Włoszech.  Pomimo początkowych sukcesów (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii – 
Unlisted Securities Market i we Francji Second Marche), brak płynności na rynkach 
był jednym z głównych powodów ich zamykanie. Druga fala tworzenia „nowych” 
rynków giełdowych nastąpiła w latach 90-tych wraz z rosnącym zainteresowaniem 
spółkami sektora high-tech. Jednym z pierwszych rynków tego typu był brytyjski 
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Alternative Inestment Market (1995) utworzony przez London Stock Exchange56. 
Rynek ten funkcjonuje do dnia dzisiejszego odnosząc spore sukcesy w przyciąganiu 
perspektywicznych spółek z całego świata. Podobnie jak przy poprzedniej fali 
powstawania rynków, tak pęknięcie bąbla spekulacyjnego związanego ze spółkami 
technologicznymi w roku 2000 oraz odwrót inwestorów spowodowały kolejną falę 
zamykania rynków przeznaczonych dla młodych i perspektywicznych spółek (upadek 
niemieckiego Neuer Markt czy też kłopoty EASDAQ, które także doprowadziły do 
jego zamknięcia). Jako główną przyczynę upadku większości projektów nowych 
rynków wskazuje się niską płynność (co oznacza w praktyce brak inwestorów), słaby 
dostęp do informacji (asymetria informacji), nieodpowiedni system notowań czy też 
drugorzędność spółek w stosunku do spółek notowanych na rynku podstawowym57. 

Poziom wymogów informacyjnych oraz częściowo kryteriów dopuszczeniowych 
(prospekt emisyjny) jest określony przez Unię Europejską, która podwyższa 
poprzeczkę dla rynków regulowanych (generalnie są to giełdy nadzorowanych przez 
krajowego regulatora rynku finansowego) dążąc do większego bezpieczeństwa 
obrotu. Odpowiedzią ze strony krajów europejskich było wprowadzenie kategorii 
rynku regulowanego przez giełdę, który byłby wyłączony m.in. z obowiązku 
prospektowego czy też niektórych obowiązków informacyjnych58. Głównym 
założeniem rynków jest finansowanie sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem 
spółek innowacyjnych, charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu. O 
sukcesie powyższych rynków będziemy mogli mówić za kilka lat, chociaż brytyjski 
AIM odnosi ogromne sukcesy już dzisiaj i to nie tylko na rynku krajowym ale także na 
rynku międzynarodowym przyciągając spółki zarówno z Azji jak i Ameryki. 

Fakt, że na polskim rynku kapitałowym rynek giełdowy przeznaczony dla sektora 
MŚP nie funkcjonuje, należy uznać za dysfunkcję rynku kapitałowego, którego 
efektem jest ograniczenie finansowania tego sektora. Pozytywnie należy ocenić 
zapowiedzi GPW o utworzeniu takiego rynku, chociaż szczegóły jego funkcjonowania 
nie są jeszcze znane.  

 
56 Ferrary M. Groslambert B. Antipolis S. „European Stock Market Financinh for High Growth Companies” 
EVCA Research Paper, January 2004, s. 14 
57 j.w. 
58 Taką marketingową nazwę rynku nieregulowanego stworzyli Brytyjczycy na potrzeby Alternative Investment 
Market, którego założycielem jest London Stock Exchange. Największą obawą ze strony AIMu było 
wprowadzenia obowiązku prospektu emisyjnego zatwierdzanego przez regulatora rynku oraz szereg 
obowiązków informacyjnych m.in. dotyczących obowiązku ogłaszania wezwań na akcje i ujawniania pakietów 
akcji, co kłóciło się z tradycją AIMu, na którym dokument ofertowy był zatwierdzany przez Nominowanych 
doradców, a szybkość dokonywania przejęć jest skutecznym narzędziem przyciągającym półki nawet z 
głównego rynku LSE. 



 
 

 55

                                                

Przed twórcami rynku stoi szereg problemów, których trafne rozwiązanie będzie 
wpływać na sukces tego przedsięwzięcia. Najważniejszym zadaniem jest 
odpowiednie zidentyfikowanie, a następnie zachęcenie inwestorów do udziału w 
obrotach. Silna grupa inwestorów dysponujących odpowiednim kapitałem, przy 
wsparciu odpowiedniego systemu notowań zapewni zadawalającą płynność na 
rynku.  

Rynek nieregulowany w warunkach polskich 

W obecnej sytuacji regulacyjnej najbardziej odpowiednią grupą są inwestorzy 
kwalifikowani, czyli profesjonalne podmioty inwestycyjne mogące zaakceptować 
wyższe ryzyko inwestycji w młode spółki. W grupie inwestorów kwalifikowanych 
(zgodnie z ustawą o ofercie publicznej59) znajdują się także inwestorzy indywidualni, 
ale kryteria klasyfikacji należy uznać za zbyt restrykcyjne (zarówno pakiet akcji o 
wartości 0,5 mln € będący w posiadaniu inwestora jak i ilość transakcji dokonanych w 
okresie ostatniego roku – 10 o wartości co najmniej 50 tyś. € każda), aby 
zaktywizować dużą ich grupę. W obliczu wymogów Unii Europejskiej (które właśnie 
wskazują na takie wartości) alternatywą jest powołanie specjalnych funduszy 
inwestujących na takim rynku, a inwestorom indywidualnym zapewnienie możliwości 
zakupu jednostek uczestnictwa60.  

W obliczu sztywnych regulacji unijnych istnieje możliwość rezygnacji z definiowania 
rynku jedynie do inwestorów kwalifikowanych i rozszerzenia grupy docelowej o inne 
podmioty. Taka strategia napotyka na problem prospektu emisyjnego61, którego 
obowiązek publikacji występuje poza następującymi kryteriami: 

 emisja skierowana do inwestorów kwalifikowanych, 

 gdy każdy z inwestorów nabywa pakiet powyżej 50 tys. €, 

 gdy jednostkowy nominał papieru wartościowego jest wyższy niż 50 tys. €, 

 gdy całkowita wartość emisji w okresie 12 miesięcy nie przekracza 100 tys. €, 

 rezygnacja z przeprowadzenia oferty publicznej i skierowanie emisji do mniej 
niż 100 osób. 

 
59 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539. 
60 Na rynku brytyjskim funkcjonują Venture Capital Trust, których inwestorzy są wspomagani przez państwo 
dodatkowymi ulgami podatkowymi.   
61 Większość europejskich  rynków dla perspektywicznych spółek stara się uciec od obowiązku prospektowego, 
który narzuca sztywne kryteria i zobowiązuje do jego akceptacji przez regulatora rynku (czas i elastyczność). 
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W dyrektywie prospektowej62 przewidziano jeszcze możliwość wyłączenia dla ofert 
do wartości 2,5 mln € (łącznie dla 12 miesięcy), jednak polski regulator nie 
zdecydował się na zastosowanie tego wyłączenia, które idealnie wpasowało by się w 
strategię ograniczania luki kapitałowej. Przeprowadzenie oferty o takiej wartości (jak 
również inne przypadki związane z emisją akcji m.in. przejęcia i łączenia się spółek) 
wymaga w polskim prawodawstwie publikacji memorandum informacyjnego, którego 
nie przewiduje dyrektywa prospektowa, a którego zatwierdzenie wymagane jest 
przez Komisję Nadzoru Finansowego (termin zatwierdzenia jest identyczny jak dla 
prospektu emisyjnego) i które zawiera sztywne wytyczne co do ujawnianych 
informacji. Celem ograniczania luki kapitałowej w kontekście tworzenia rynku 
nieregulowanego wskazane jest wprowadzenie tego wyłączenia zgodnie z dyrektywą 
prospektową i rezygnacja z memorandum informacyjnego jako dokumentu 
umożliwiającego emisję akcji w szczególnych przypadkach. 

Szczególną grupą inwestorów, która będzie miała wpływ na rozwój rynku 
nieregulowanego mogą stać się fundusze venture capital inwestujące w luce 
kapitałowej. Spółki będące przedmiotem ich inwestycji notowane na rynku 
nieregulowanym zyskałyby na wiarygodności, a fundusz uzyskałby możliwość 
obiektywnej wyceny spółek będących przedmiotem ich inwestycji oraz możliwość 
wyjścia z inwestycji w momencie osiągnięcia przez spółkę pewnego założonego 
wcześniej poziomu rozwoju. 

Obowiązki informacyjne 

Z punktu widzenia organizacji samego rynku warto zwrócić uwagę na możliwość 
rezygnacji z części obowiązków informacyjnych dotyczących spółek giełdowych, a w 
szczególności rezygnacji z raportów kwartalnych, audytowanie raportów półrocznych 
czy też ogłaszanie wezwania przez inwestorów w przypadku przekraczania progów 
udziału w głosach na WZA spółki. Z drugiej strony bardziej restrykcyjne zasady 
corporate governance chroniące interesy akcjonariuszy w połączeniu z opieką 
nominowanych doradców powinny rekompensować ryzyko inwestycji w spółki 
charakteryzujące się wyższą asymetrią informacji. Podobnie, niższe obowiązki 
informacyjne nie powinny wpływać na generalny dostęp do informacji o spółkach 
notowanych na rynku nieregulowanym. Na rynkach tego typu funkcjonujących w 
Europie, rolę informacyjną pełnią podmioty wprowadzające spółki na rynek, a więc 
nominowani doradcy i domy maklerskie dostarczając raporty dotyczące tychże 

 
62 Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu 
emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych 
i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. 
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spółek. Tak więc dystrybucja analiz spółek notowanych na rynkach nieregulowanych 
powinna być aktywnie wspierana zarówno przez regulacje rynku jak i samą giełdę. 

Giełdowy rynek nieregulowany charakteryzujący się niższymi wymogami 
dopuszczeniowymi i informacyjnymi przeznaczony dla spółek z sektora MŚP będzie 
stanowił uzupełnienie krajowej struktury rynku kapitałowego zbliżając ją do poziomu 
rynków rozwiniętych. Kluczowym posunięciem będzie rezygnacja z memorandum 
informacyjnego dla ofert poniżej 2,5 mln €, co umożliwi szybszy i bardziej elastyczny 
proces wprowadzania spółek na taki rynek. 





 
 

 59

6 Możliwości stymulowania innowacyjności i zdolności eksportowych 
poprzez kapitał zagraniczny – wywiady z inwestorami, 
przedstawicielami SSE, parków i instytucji pośredniczących 

Informacje zawarte w prezentowanym rozdziale opierają się na wywiadach 
przeprowadzonych z przedstawicielami firm, osobami reprezentującymi parki 
technologiczne oraz specjalne strefy ekonomiczne. Jednym z respondentów był 
przedstawiciel fundacji wspierającej działania innowacyjne. 

Przedsiębiorstwa 

Dobór respondentów był wynikiem założeń projektu. Zdecydowano się na 
przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego zaliczanych do sektorów wysokich technologii. Ze względu na 
mankamenty klasyfikacji dziedzinowej jak również produktowej, stosowanej przez 
OECD przy doborze próby zdecydowano się posłużyć definicją horyzontalną. 
Umożliwiło to włączenie do grupy przedsiębiorstw wysokotechnologicznych firm 
zajmujących się technologiami informacyjnymi. Ostatecznie przeprowadzono 
wywiady z przedstawicielami: 

1. Microsoft Sp. z o.o., 

2. Siemens Sp. z o.o., 

3. Intel Technology Poland Sp z o.o. 

4. Motorola Polska Sp. z o.o. 

5. Flextronics International Poland Sp. z o.o. 

6. Young Digital Planet S.A. 

Scenariusz wywiadu obejmował 20 pytań pogrupowanych w 6 bloków tematycznych.  

Respondenci-firmy odpowiadali na pytania związane z przyczynami lokalizacji 
inwestycji – motywami i czynnikami, które zdecydowały o wyborze danej lokalizacji, 
jakością współpracy z otoczeniem lokalnym, oceną kapitału ludzkiego danej 
lokalizacji, oceną aktualnej sytuacji (infrastruktury, współpracy z władzami lokalnymi i 
barier rozwoju). Niezwykle istotne, z punktu widzenia projektu, były pytania 
odnoszące się do pochodzenia technologii, z której firmy korzystają i do powiązań 
technologii z eksportem firmy. Ważne były również odpowiedzi zawierające 
rekomendacje zmian uwarunkowań – prawnych, administracyjnych, organizacyjnych 
– w zakresie wspierania inwestycji wysokotechnologicznych. 
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Wiedzę pozyskaną w wyniku wywiadów uzupełniono informacjami pochodzącymi z 
powszechnie dostępnych źródeł: prasa, internet. Scenariusz wywiadu zamieszczono 
w załączniku do raportu. 

Parki technologiczne, Specjalne strefy ekonomiczne i pozostałe 

Drugą grupę respondentów stanowili przedstawiciele dwóch parków naukowo-
technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych oraz przedstawiciel fundacji 
wspierającej działania innowacyjne. 

1. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

3. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

4. Specjalna Strefa Ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny 

5. Wrocławski Park Naukowo-Technologiczny 

6. Centrum Innowacji FIRE. 

Scenariusz wywiadu składał się w tym wypadku z 28 pytań obejmujących cztery bloki 
zagadnień. Przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych oraz parków 
odpowiadali na pytania związane ze strategią przyciągania inwestorów 
zagranicznych, z obecnymi w danej lokalizacji inwestorami i motywami, jakie 
zadecydowały o ich ulokowaniu w strefie/parku oraz z barierami przyciągania do 
Polski inwestorów z branż wysokotechnologicznych. 

Niezwykle cennym głosem w dyskusji była wypowiedź przedstawiciela fundacji 
zajmującej się wspieraniem działalności innowacyjnej w Polsce. 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze kwestie poruszane w wywiadach. 

6.1 Wywiady z przedstawicielami inwestorów zagranicznych 

Motywy i historia inwestycji 

Produkty badanych firm pojawiły się w Polsce już w latach 80., jeszcze zanim 
założono tu przedstawicielstwa. Tak było w przypadku Microsoft Sp. z o.o. , Siemens 
Sp. z o.o., Intel Technology Poland czy Motorola Polska Sp. z o.o. Produkty były 
wprowadzane na nasz rynek poprzez różne firmy przedstawicielskie (Siemens 
poprzez firmę Transaktor). I tak np. już w 1990 r. w europejskiej centrali korporacji 
Microsoft, mieszczącej się w Monachium, utworzono specjalne komórki obsługujące 
polskie firmy, przede wszystkim dystrybutorów oprogramowania i producentów 
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komputerów. W 1991 r. Microsoft zawarł pierwsze kontrakty typu OEM63 z polskimi 
przedsiębiorstwami, zezwalające na instalowanie jego oprogramowania – głównie 
systemów operacyjnych – na produkowanych przez te firmy komputerach. W ten 
sposób partnerami Microsoft w Polsce na wiele lat stały się m.in. firmy Optimus i JTT. 

W 1991 r. także, na zasadzie inwestycji greenfield, powstał oddział regionalny 
(spółka-córka) koncernu Siemens AG. 

Decyzja Microsoft o założeniu biur w Europie Środkowo-Wschodniej – Warszawie, 
Pradze, Moskwie i Budapeszcie, zapadła w połowie 1992 r. Zarejestrowana w 1992 
r. spółka Microsoft Sp. z o.o. była początkowo niewielkim biurem, którego głównym 
zadaniem była reprezentacja interesów korporacji w Polsce. W tym samym też roku 
Motorola założyła swoje biuro handlowe w Warszawie. 

W następnym roku Siemens zakupił warszawską firmę ZWUT i dzięki temu zaistniał z 
pełną gamą produktów i rozwiązań na polskim rynku telekomunikacyjnym, a 
Microsoft otworzył swoje biuro pomocy technicznej. W roku 1993 swój oddział 
handlowy otworzyła w Warszawie firma Intel Corporation – światowy producent 
mikroprocesorów. 

Przełomem dla firm branży wysokich technologii był w Polsce rok 1994. 31 stycznia 
tego roku został rozwiązany Komitet Koordynacyjny do Spraw Wielostronnej Kontroli 
Eksportu (COCOM) i zniesione ograniczenia w eksporcie zaawansowanych 
technologii do krajów wschodnioeuropejskich. Od tego momentu Polska stała się dla 
zagranicznych firm nowym, atrakcyjnym rynkiem – produkcji sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, systemów telekomunikacyjnych i innych. 

W kwietniu 1998 r. w Krakowie rozpoczęło działalność Centrum Oprogramowania 
Motorola Polska Electronics Sp z o.o. 

W 1999 r., 6 lat po otwarciu biura handlowego, korporacja Intel przejęła niektóre 
technologie i zasoby od duńskiej firmy Olicom A/S wraz z jej oddziałami w Polsce 
(Gdańsku) oraz w Danii (Kopenhaga). W 2003 r. zdecydowano o połączeniu grupy 
warszawskiej i gdańskiej, w wyniku czego powstało Intel Technology Poland Sp. z 
o.o. Obecnie oddział gdański stanowi w całości ośrodek badawczo-rozwojowy i 
zatrudnia ok. 330 osób, natomiast w Warszawie mieści się Biuro Marketingu i 
Sprzedaży, zatrudniające 20 osób. Nowe laboratorium Intele w Gdańsku jest jednym 
z 19 ośrodków badawczo-rozwojowych uruchomionych przez firmę w Europie. 

 
63 Original Equipment Manufacturer. 



 
 

 62 

Firma Flextronics International Poland Sp. z o.o. zainwestowała w Polsce w marcu 
2000 r., wykupując szwedzką firmę Q-Com działającą w Gdańsku, operującą w tym 
samym, co inwestor, segmencie (CEM – Contract Electrinic Manufacturing), a w 
kwietniu 2000 r. podpisała umowę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
inwestując w budowę fabryki. Kupno szwedzkiej spółki stanowiło nabycie 
kompetencji, a planowanym celem była duża inwestycja typu „greenfield” o 
charakterze stricte produkcyjnym. 

Inną ścieżkę rozwoju obrała firma YDP. Przez pierwsze osiem lat, rozwój produktów 
Young Digital Planet S.A. (YDP) był finansowany z zysków firmy. Do realizacji 
ogromnych projektów, rozszerzających zakres działania na całość edukacji 
przedmaturalnej, potrzebny był, jednakże, większy kapitał. Dlatego przekształcono 
firmę ze spółki cywilnej w akcyjną, decydując się na udział fińskiego koncernu 
wydawniczego Sanoma WSOY w akcjonariacie YDP. 

W lutym 2006 r. w ramach Microsoft powstało w Warszawie Centrum Inżynierii 
Oprogramowania. 

Podsumowując, firmy, takie jak Microsoft czy Motorola, były pierwszymi firmami 
zagranicznymi z branży wysokich technologii, które zdecydowały się otworzyć w 
Polsce swoje przedstawicielstwa. Na początku były to biura handlowe, często 
oddziałów znajdujących się w Europie, a następnie przekształcały się w spółki-córki, 
inwestując, jak Flextronics, najpierw w przejęcie innej firmy a potem w inwestycję 
typu „greenfield” zlokalizowaną na terenie SSE, rozwijając się w sposób odwrotny 
(jak Siemens) – otwarcie przedstawicielstwa, a następnie wykup istniejącej firmy czy 
„klasycznie” – rozpoczynając od biura handlowego, spółki-córki (Motorola, Microsoft), 
a następnie zakorzeniając się budując w ramach korporacji swoje centra badawczo-
rozwojowe na terenie Polski. W przypadku firmy Young Digital Planet S.A. historia 
wyglądała nieco inaczej – najpierw była to spółka z kapitałem polskim, która przyjęła 
inwestora strategicznego. 

Co zadecydowało o lokalizacji działalności w Polsce czołowych światowych firm 
wysokotechnologicznych? 

Respondenci podkreślają, że dostępność wykwalifikowanych kadr, stosunkowo 
niskie koszty pracy, bardzo dobra infrastruktura oraz bliskość uczelni gwarantujących 
stały dostęp do wykształconych pracowników to główne motywy lokalizacyjne, które 
zdecydowały o ulokowaniu inwestycji w Polsce i specyficznych lokalizacjach 
(Kraków, Warszawa, Gdańsk). Motywy lokalizacji były czysto ekonomiczne – 
zdobycie kolejnego rynku zbytu. 
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W opinii Microsoft poziom wykształcenia w Polsce jest bardzo wysoki. Polski zespół 
od początku cieszył się dużym wsparciem ze strony korporacji. Jego wnioski i 
postulaty były zwykle akceptowane przez centralę, a czołowi menedżerowie 
regularnie odwiedzali Polskę, by lepiej poznać specyfikę rynku. W momencie 
inwestowania badanych firm w Polsce polskie uczelnie cechowały się bardzo dobrą 
reputacją. Firmy organizowały wizyty na uczelniach, aby ocenić skalę dostępnych 
kadr. O wyborze Polski przez koncern Motorola zadecydowały polskie tradycje w 
matematyce i muzyce. Bardzo przyjazny firmie okazał się od początku Uniwersytet 
Jagielloński, który zaoferował daleko idącą współpracę. 

Głównym motywem inwestycji w Gdańsku firmy Flextronics był przede wszystkim 
kapitał ludzki i bliskość uczelni gwarantującej dostęp do wykształconych kadr – 
Politechniki Gdańskiej. O podobnych motywach lokalizacji inwestycji wspomina Intel 
w Gdańsku. Głównym celem było dopasowanie zespołu badawczo-rozwojowego 
Olicomu do modelu rozwojowego Intel. Zdecydowany wpływ na rozwój firmy w 
Gdańsku miała jakość kapitału ludzkiego, w szczególności bliskość Politechniki 
Gdańskiej, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, skąd firma czerpie 
90% kadry. 

Ze względu na geograficzną strukturę odbiorców w przypadku firmy Flextronics 
jednym z decydujących czynników okazała się bliskość portu. 

W opinii respondentów Polska jest gospodarką bardziej dojrzałą od nowych państw 
członkowskich UE. Rozmówcy podkreślali profesjonalizm kadr. Wśród przewag 
lokalizacyjnych Polski wymieniano niższe koszty pracy oraz wysoką jakość 
kształcenia polskich uczelni. Szczególnym atutem jest bardzo dobra znajomość 
języków obcych.  

Badanie nad lokalizacją nowego Centrum Inżynierii Oprogramowania Microsoft 
trwało pół roku. Wybór miał być dokonany w Europie. Rosję cechowały zbyt wysokie 
koszty, Węgry – niewystarczająca znajomość języków obcych, a Czechy – 
stosunkowo słabsza niż w Polsce infrastruktura. Bułgaria i Rumunia nadal 
przegrywają z Polską pod względem infrastruktury i znajomości języków obcych. W 
Polsce dla tego rodzaju centrum znaleziono najlepszą infrastrukturę. Aktualnie w 
Warszawie rozbudowuje się główna siedziba centrum korporacji.  

Podsumowując, w opinii rozmówców Polska nadal posiada przewagę lokalizacyjną 
dla inwestycji zagranicznych nad innymi krajami regionu i nad krajami azjatyckimi. Co 
więcej, ta przewaga nie wynika już tylko z niskich kosztów (w przypadku działalności 
zaawansowanych technologicznie czynnik kosztowy odgrywa relatywnie mniejszą 
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rolę) ale z dojrzałości gospodarki a przede wszystkim jakości kapitału ludzkiego. 
Właśnie ten czynnik respondenci uznali za kluczowy motyw lokalizacji działalności 
wysokotechnologicznej. Jednocześnie badani inwestorzy nie planują przeniesienia 
swojej działalności do innych lokalizacji i wycofania z naszego kraju. Dobra 
infrastruktura, przyjazne kontakty z otoczeniem biznesu i władzami lokalnymi, 
utwierdzają w wyborze. Dzięki tym czynnikom firmy rozpoczęły rozwój działalności 
badawczo-rozwojowej. 

Działalność badawczo-rozwojowa i jej charakter oraz wpływ na działalność 
eksportową firm 

Wszyscy respondenci prowadzą w Polsce prace badawczo-rozwojowe.  

Firma Siemens rozwija oprogramowanie oraz dostosowuje istniejące produkty firmy-
matki do potrzeb krajowego rynku. Działalność centrum rozwojowego jest bardzo 
dobrze oceniana przez Spółkę Regionalną oraz przez koncern macierzysty. Ze 
względu na istnienie w strukturze Siemens spółek regionalnych w poszczególnych 
krajach eksport stanowi niewielką część działalności. 

Young Digital Planet S.A. prowadzi działalność badawczo-rozwojową poprzez 
następujące rozwiązania: 

 rozwój zupełnie nowych produktów, np. platformy do nauczania na odległość 
w systemie e-learningu (LMS, TMS - do sieci intranetowych); 

 aplikacje, w których tworzone są edukacyjne programy multimedialne; 

 zabezpieczenia oprogramowania autorskimi kluczami sprzętowymi; 

 dostosowywanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań zagranicznych 
do polskich warunków np. systemu rozpoznawania mowy; 

 własne narzędzia do tworzenia contentu (np. edytor Leo, Open Office 
Authoring Tool, Leo Lokalizator - edytor umożliwiający lokalizację); 

 narzędzia wewnętrzne: AMS - aplikacja do udostępniania zasobów, PSS-
aplikacja do zarządzania projektami, CRM  - narzędzie do rejestracji i 
generowania numerów licencji i kluczy; 

 przygotowanie programów do diagnozy i terapii różnego typu zaburzeń, np. w 
obszarze logopedii. 

Technologia produktów YDP została opracowana w całości w Polsce. Udział 
eksportu w sprzedaży ogółem to ok. 30%. Najważniejsze gałęzie działalności 
eksportowej stanowią działalność usługowa, deweloperska oraz wydawnicza. 
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Owocem działalności wydawniczej jest największe przedsięwzięcie eksportowe YDP 
- projekt Universal Curriculum obejmujący zasięgiem cały obszar edukacji 
przedmaturalnej. Celem projektu było przygotowanie kompletu materiałów 
edukacyjnych dla szkół (od szkoły podstawowej po liceum) w formie elektronicznej 
m.in. z takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka, biologia. Wszystkie 
aplikacje zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz 
zgodnie z podstawami programowymi i programami nauczania obowiązującymi w 
różnych krajach świata – ogólnoświatowy system edukacyjny K12. W projekt 
zaangażowano 100-osobowy zespół specjalistów. Jest to największy tego typu 
projekt w Europie. Firma YDP eksportuje m.in. do takich krajów jak: Holandia, 
Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Malezja, Chiny, Emiraty Arabskie, RPA. W 2007 
roku planowane jest także powołanie w kilku krajach własnych oddziałów, które 
odpowiadałyby na lokalne potrzeby rynku - do tej pory firma działała wyłącznie 
poprzez partnerów handlowych. 

Ulokowane w Krakowie Centrum Oprogramowania Motoroli jest dziś częścią 
światowej sieci 20 Centrów Oprogramowania Motoroli. Jest ono partnerem sektorów 
Motoroli produkujących sprzęt na całym świecie, a tym samym uczestniczy w 
szeregu prac związanych z tworzeniem architektury tych systemów jak i architektury 
oprogramowania. Pracuje również nad projektami dla laboratoriów Motoroli (Motorola 
LABs). Projekty poświęcone są wszystkim etapom produkcji począwszy od 
architektury zarówno systemów jak i oprogramowania, poprzez jego rozwój oraz 
wszystkie etapy tzw. Software validation (Unit Testy, Testy Komponentowe, testy 
Integracyjne aż do Integracji Systemowej). Centrum zajmuje się również wdrażaniem 
systemów u operatorów telefonii komórkowej np. w Japonii, Brazylii i USA, oraz 
zapewnia 24 godzinne wsparcie serwisowe produktów. Posiada własne laboratorium 
stanowiące pokaźny fragment infrastruktury systemów CDMA, dla których 
pracownicy przygotowują oprogramowanie. Bardzo ważnym osiągnięciem 
Krakowskiego Ośrodka jest stworzenie i integracja oprogramowania dla 
najnowocześniejszego w Europie Systemu Wspomagania Dowodzenia Stołecznej 
Komendy Policji. W tym projekcie centrum zajmowało się m.in. systemem CAD 
(Computer Aided Dispatching). W 2002 roku Centrum Krakowskie osiągnęło 
najwyższy z możliwych poziomów jakości organizacji procesu tworzenia 
oprogramowania. Poziomy te są definiowane i przyznawane przez Software 
Engineering Institute - SEI, światową instytucję specjalnie powołaną do oceny jakości 
w przemyśle softwarowym. Krakowska Motorola jest pierwszą instytucją w Polsce, 
która została oceniona na najwyższym, piątym poziomie. 
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Na początku centrum zajmowało się szkoleniami, a technologie były transferowane z 
firmy-matki. Potem podjęto nowe projekty, gdzie część nowych produktów była 
realizowana w Polsce. Dziś już wiele projektów jest realizowanych w Krakowie, ze 
względu na wysoką jakość. Polska, w porównaniu z Chinami i Indiami, ma bardzo 
dobrą reputację. Z Polski do firmy-matki następuje transfer wiedzy podstawowej, 
rdzenia, np. teorie radiokomunikacyjne, tak w formie systemów jak i gotowych 
produktów. Standardy pochodzą z zewnątrz (TETRA to europejski standard); pewne 
funkcje są wytwarzane przez projektantów w USA. 

Centrum Inżynierii Oprogramowania Microsoft w Warszawie to centrum 
rozwiązań aplikacyjnych, wspomagających wewnętrzne systemy korporacji. Z punktu 
widzenia rozwiązań organizacyjnych i systemowych, jest to działalność jak 
najbardziej innowacyjna. Ośrodek ten wspiera biura w Europie, Afryce i na Bliskim 
Wschodzie w tworzeniu rozwiązań systemowych dla całej korporacji, dzięki czemu 
następuje integracja systemów w wielu krajach i powstają efektywniejsze formy 
zarządzania. Integracja różnych zespołów pozwoli na korzyści związane z efektami 
skali – zapewnienie ciągłości działania, 24 h na dobę, mimo różnic czasowych. W 
Warszawie centrum zatrudnia ok. 40 osób, ale przejmuje coraz więcej zadań. Jak 
dotychczas Irlandia i Polska (Warszawa) to dwa ośrodki aplikacji systemowych, 
wewnętrznych dla całego Microsoft. 

Kolejną ważną inicjatywą Microsoft było utworzenie w czerwcu 2006 r. w Poznaniu 
Centrum Innowacji (Microsoft Innovation Centre - MIC). Pierwsze w Polsce Centrum 
Innowacji Microsoft jest wspólnym projektem firmy Microsoft, Poznańskiego 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Politechniki Poznańskiej. To dzięki 
aktywności uczelni politechnicznej i korzyściach płynących ze współpracy obu 
podmiotów ulokowano centrum w Poznaniu. Sieć Centrów Innowacji Microsoft składa 
się w tej chwili z ponad 60 placówek rozlokowanych na całym świecie. Poznańskie 
MIC jest pierwszym centrum na terenie Europy Środkowo - Wschodniej. Głównym 
celem tego ośrodka jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie 
bezpieczeństwa informatycznego i usług outsourcingowych. Tak jak inne działające 
na świecie Centra Innowacji Microsoft, poznańskie MIC będzie pełniło rolę ośrodka 
współpracy w dziedzinie badań naukowych, technologii oraz rozwiązań 
informatycznych pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, uczelniami 
wyższymi i przedsiębiorstwami. Celem działań będzie optymalne zastosowanie 
nowoczesnych i bezpiecznych technologii internetowych w projektach prowadzonych 
przez wyżej wymienione jednostki. Specjalizacja Centrum skierowana będzie do 
wszystkich jednostek, którym niezbędne jest doradztwo w zakresie wprowadzenia 
nowych technologii, bezpieczeństwa istniejących aplikacji Microsoft, oraz szkolenia w 



 
 

 67

zakresie tworzenia bezpiecznego oprogramowania. Ponadto udostępniona zostanie 
usługa hostowania aplikacji dla szkół wyższych, z możliwością wykorzystania i 
zdalnego udostępnienia ich do zajęć dydaktycznych. 

Flextronics prowadzi sporo prac projektowych związanych z wdrożeniem produkcji 
nowych wyrobów. Jak do tej pory są to głównie projekty rozwijające i wspomagające 
procesy produkcyjne np. stanowiska testowe dla szczególnych produktów, a know-
how pochodzi ze struktur projektowych i badawczych koncernu. Ambicją 
kierownictwa firmy jest stworzenie centrum badawczo-rozwojowego również w 
Polsce. W firmie nie ma na razie żadnego działu, który projektowałby kompletny 
produkt. Wymiana technologii i know-how odbywa się na poziomie kapitału 
ludzkiego. W Polsce jest zatrudnionych około 40 inżynierów zajmujących się 
działalnością techniczno – projektową, którzy mają szansę pogłębiać swoją wiedzę i 
umiejętności w innych zakładach Flextronics na świecie. 

Flextronics International Poland w 100% prowadzi działalność eksportową 
generowaną w oparciu o technologię importowaną. Tylko kilka procent eksportu 
wędruje do kraju pochodzenia kapitału, pozostała część kierowana jest na cały świat 
ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawii, gdzie zlokalizowani są najwięksi 
producenci urządzeń telekomunikacyjnych. 

Intel Technology Poland to niezależny i samodzielny ośrodek badawczo-
rozwojowy, który stanowi m.in. centrum rozwoju aktywnych urządzeń sieciowych, 
oprogramowania narzędziowego dla sprzętu sieciowego Intela,  gdzie tworzy się, 
nadzoruje i zatwierdza innowacyjną myśl projektową. Przeprowadza się tutaj również 
testy funkcjonalności, jakości i wydajności systemów. W 2001r. Intel Technology 
Poland zostało wyróżnione przez Intela nagrodą Software Quality Award za jakość 
oprogramowania, innowacyjność praktyk inżynierskich i rezultaty. Funkcjonowanie 
gdańskiego oddziału Intel Technology Poland oparte jest w 100% na działalności 
badawczo-rozwojowej. W latach 1999 i 2000 korzystano po części z technologii 
pochodzących z Olicomu oraz z tych, które Intel zaczął rozwijać już wcześniej. 
Obecnie w centrum specjalizującym się w technologiach komunikacji przewodowej i 
bezprzewodowej działa zespół ponad 300 inżynierów, którzy tworzą nowe produkty 
na bazie wcześniejszych ekspertyz oraz know-how pochodzącego ze wszystkich 
oddziałów korporacji. Firma przez cały czas współpracuje oraz konkuruje w 
pozyskiwaniu nowych projektów rozwojowych z innymi ośrodkami Intela 
zlokalizowanymi w m.in. w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, Rosji, 
Indiach i Chinach.  
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W gdańskim ośrodku badawczym nie wytwarza się żadnych produktów 
początkowych, ani urządzeń finalnych znanych na rynku przede wszystkim w postaci 
procesorów. Specyfiką Intel Technology Poland jest dostarczanie myśli innowacyjnej 
i pewnych rozwiązań prototypowych, które mogą być potem wdrożone przez inne 
firmy. 

Podsumowując, wszystkie badane firmy prowadzą prace badawczo-rozwojowe w 
swoich siedzibach w Polsce.  

W początkowych etapach działalności firmy korzystały z technologii importowanej. 
Obecnie wszystkie same wytwarzają myśl technologiczną w całości lub części i tę 
myśl przekazują firmie-matce bądź wykorzystują dla własnych celów. W Polsce 
ulokowano również centra zajmujące się tworzeniem systemów i rozwiązań na 
wewnętrzne potrzeby firm (Microsoft). To świadczy o zaufaniu, jakim obdarzono 
polskie zespoły badawczo-rozwojowe. 

Badane firmy zgodnie podkreślają, że to firma-matka była głównym dostarczycielem 
zdolności (możliwości) technologicznych i kompetencji organizacyjnych. Transfer 
technologii w połączeniu z zastanymi kwalifikacjami ludzkimi pozwolił na poszerzenie 
zdolności eksportowych tak korporacji jako całości jak i zdobycie nowych rynków 
przez firmę-córkę. W przypadku niektórych badanych firm (YDP) to polska myśl 
technologiczna była przyczynkiem do istotnego poszerzenia zdolności eksportowych 
firmy. Jako "główni kontrolerzy" przepływów handlowych, firmy-matki badanych firm 
mają wpływ na zasadnicze decyzje o tym, jakie produkty są produkowane i jakimi 
metodami, z wykorzystaniem jakich nakładów (umiejętności, surowce, maszyny, 
komponenty). Jednak, jak podkreślają rozmówcy, firmy-córki coraz częściej wpływają 
na jakość i rodzaj popytu poprzez swoje zakupy (np. na rynku lokalnym, układy z 
poddostawcami), specyficzne praktyki marketingowe i poprzez pokazywanie 
przykładów innym firmom (learning by doing). Firmy z udziałem kapitału 
zagranicznego transferują do firm, w które inwestują, czynnik technologiczny, ten z 
kolei ma decydujący wpływ na tempo i charakter wzrostu gospodarczego zarówno 
krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. Inwestycje zagraniczne jako 
jeden z czynników wzrostu gospodarczego, wpływają bezpośrednio lub pośrednio na 
kształtowanie się poziomu innych wielkości makroekonomicznych. W pierwszym 
rzędzie wpływają one bezpośrednio na wzrost inwestycji krajowych. Istnieje również 
pośrednia dodatnia zależność między poziomem inwestycji zagranicznych a 
eksportem oraz pośredni wpływ inwestycji zagranicznych na spadek wskaźnika 
wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Ponadto, konsumenci są przekonani, iż 
krajowi producenci wzorują się na wyrobach wprowadzanych przez inwestorów 
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zagranicznych. Zjawisko imitacji poprawia atrakcyjność wyrobów krajowych, a w 
rezultacie rośnie ich udział w rynku. Rośnie też udział wyrobów oferowanych przez 
firmy zagraniczne. To w konsekwencji prowadzi do spadku importu produktów i 
poprawy bilansu płatniczego. Nie należy zapominać też o poprawie organizacji pracy 
i jakości środowiska pracy, które prowadzą do wzrostu wydajności i efektywności firm 
z udziałem kapitału zagranicznego i firm biorących z nich przykład. 

Jakość kapitału ludzkiego i współpraca z jednostkami naukowymi 

Wszyscy respondenci uznali jakość kapitału ludzkiego za czynnik kluczowy, który 
zadecydował o ich lokalizacji w Polsce. Najważniejsza okazała się podaż 
wykwalifikowanych pracowników, wynikająca z bezpośredniego sąsiedztwa uczelni 
wyższych. Firmy aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, a współpraca obu środowisk 
przyczynia się do rozwoju popytu tak na wybrane kierunki studiów jak i w 
konsekwencji – na produkty firm. 

Motorola zatrudnia w Krakowie ok. 750 osób, w tym 90% inżynierów 
oprogramowania. W związku z doskonałymi wynikami osiągniętymi przez krakowski 
zespół w ciągu ostatnich kilku lat, Motorola Global Software Group zdecydowała się 
ulokować w Krakowie projekty, które zapewnią zatrudnienie kolejnym 200 osobom. 

Krakowskie Centrum promuje absolwentów polskich uczelni (przede wszystkim 
absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego), 
zatrudniając młodych absolwentów informatyki, telekomunikacji i kierunków 
pokrewnych, jak i doświadczonych ekspertów. Firma od lat współpracuje ze 
środowiskiem akademickim i szkolnym, m.in. organizuje letnie praktyki studenckie, 
programy edukacyjne, przyznaje granty i wyposaża laboratoria. Jednym z 
reprezentatywnych przykładów współpracy, w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
i szkoleń, jest współdziałanie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach 
wprowadzania nowych kursów z ogólnej dziedziny inżynierii oprogramowania 
(wprowadzono m.in. zaawansowane algorytmy komputerowe, środowiska i języki 
obiektowe, systemy obliczeń współbieżnych, protokoły sieciowe). 

Wspólny cel Motoroli, Uniwersytetu Jagiellońskiego i AGH to: 

Krótkoterminowy 

 Zasygnalizować edukacyjną obecność Motoroli w Krakowie 

 Zapoznać studentów z technologiami wykorzystywanymi przez Motorolę w 
produkcji oprogramowania 
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 Zidentyfikować potencjał rekrutacyjny 

Długoterminowy 

 Utrzymać korzystne dla dwóch stron relacje ze środowiskiem akademickim 

 Zaznaczyć wpływ Motoroli (przemysłu) na program studiów 

 Uzyskać możliwość wspierania długoterminowych planów Motoroli związanych 
ze środowiskiem akademickim 

Plany na przyszłość: 

 Wspólnie tworzone CV dla nowych kierunków studiów 

 Wspólnie organizowane praktyki studenckie jako najlepsze przygotowanie do 
pracy 

 Wymiana informacji na temat badań naukowych prowadzonych przez uczelnie 
oraz analiza możliwości ich komercjalizacji? 

 Wykorzystanie potencjału szkoleniowego uczelni podczas etapu 
przygotowania się do realizacji projektów komercyjnych 

 Patronat na doktorantami w trakcie studiów doktoranckich 

Firma stara się, aby zespoły pracujące w Centrum były zróżnicowane, gdyż 
różnorodność stymuluje kreatywność i sprawniejsze rozwiązywanie problemów. 
Pracownicy pochodzą, więc z wielu zakątków Polski i Europy. Osobom spoza 
Krakowa oferowany jest pakiet relokacyjny ułatwiający sprawną przeprowadzkę i 
zamieszkanie w Krakowie. Ponieważ duża część pracy odbywa się w języku 
angielskim, nawet bardzo młodzi stażem pracownicy mają szansę wyjechać na kilka 
miesięcy do pracy u klientów w USA, Wielkiej Brytanii, Danii. 

Przeświadczenie o tym, że różnorodność kadry pozytywnie wpływa na jakość pracy 
wpłynął na pomysł realizacji projektu „Diversity”. W 2000 r. została podjęta decyzja o 
zwiększeniu liczby kobiet pracujących na stanowiskach „inżynier oprogramowania” 
we wszystkich ośrodkach oprogramowania Motoroli na świecie. W Polsce kobiety w 
zawodzie inżyniera oprogramowania stanowią bardzo nieliczną grupę, co wynika 
m.in. z faktu, że zawód ten jest tradycyjnie postrzegany jako mniej kobiecy. Celem 
projektu Diversity jest zachęcenie młodych kobiet do rozważenia wyboru studiów 
informatycznych po zakończeniu edukacji w szkole średniej. Jedną z 
najważniejszych idei projektu jest przekonanie, że informatyka to dziedzina dla 
wszystkich, kobiet i mężczyzn, przy jednoczesnym założeniu, że w zespołach 
zróżnicowanych pracuje się lepiej i efektywniej. Diversity rozumiane jest w tym 
wypadku jako różnorodność wewnątrz zespołów ludzkich pracujących razem, czyli 



 
 

 71

kobiet i mężczyzn, co wspomaga kreatywność, elastyczność, dostosowanie się do 
wymagań klienta, doświadczenie i efektywność. 

Microsoft zalicza się do grona firm zagranicznych, które głęboko angażują się w 
sprawy kraju, w którym działają. "Jako firma zagraniczna trwale obecna w Polsce 
chcemy wspierać rozwój naszego kraju w dłuższej perspektywie, bo przecież od tego 
zależy także chłonność rynku na nowoczesne technologie" - uzasadnia Tomasz 
Bochenek. "Wiadomo zaś, jak ważny jest dla tego procesu poziom edukacji i 
wykształcenia. Już dawno temu podjęliśmy decyzję, że edukacja jest dla nas 
absolutnie kluczową dziedziną, w którą będziemy inwestować" - dodaje Dyrektor 
Generalny. 

W firmie Microsoft istnieje odrębny dział, odpowiedzialny za edukację i współpracę z 
różnymi podmiotami w tej sferze. Obok produktów skierowanych wyłącznie dla sfery 
edukacyjnej (np. „Zintegrowany system do zarządzania uczelnią” czy „Innowacyjny 
nauczyciel”), firma współpracuje z wieloma jednostki edukacyjnymi wszystkich 
szczebli, organizuje wykłady, prezentacje, kursy, spotkania, funduje sprzęt – innymi 
słowy, buduje kompetencje. Współpracę firmy z ponad 60 uczelniami cechuje 
podejście strukturalne – wdrażanie do szkół metod i narzędzi edukacyjnych. Jedną z 
najważniejszych inicjatyw firmy jest organizacja konkursu „Imagine Cup”, w którym 
polscy studenci zwyciężyli w edycji 2006 zajmując trzy pierwsze miejsca na świecie. 
Świadczy to ponownie o wysokim poziomie nauczania ale i o kreatywności i pasji 
młodych ludzi. 

Dyrektor Inwestycyjny Flextronics jest członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach której 
wymienia doświadczenia, ustala możliwości współpracy i pracuje nad budową 
elektronicznego klastra przemysłowego. Firma oferuje coroczne programy praktyk, 
pojawia się na targach pracy i sponsoruje konferencje oraz inne aktywności 
studenckie.  

Zdecydowany wpływ na rozwój firmy Intel na Pomorzu miała jakość kapitału 
ludzkiego, a w szczególności bliskość Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki, z której firma czerpie 90% pracowników. Współpraca z 
uczelnią jest bardzo szeroka i obejmuje finansowanie stypendiów, propozycje praktyk 
i staży, projektów, takich jak np. realizowany aktualnie projekt ochrony własności 
intelektualnej, który stwarza podstawę budowania dobrych umów w przyszłości. 
Prezes firmy jest członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektroniki, Rady 
Gospodarczej oraz Centrum Zaawansowanych Technologii. Prezes Intel Technology 
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Poland w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii  uczestniczy w tworzeniu 
interfejsów uczelnianych dla przedsiębiorstw. Centrum zrzesza, w formie 
konsorcjum, uczelnie wyższe, jednostki naukowo – badawcze i przedsiębiorstwa 
regionu Trójmiasta, celem wspólnego prowadzenia wieloletnich prac o charakterze 
badawczo – wdrożeniowym, skierowanych na działania mające największe szanse 
realizacji na rynku i przyczyniające się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki. Intel Technology Poland Sp. z o.o. jest organizatorem i właścicielem 
programu szkoleniowego "Intel - Nauczanie ku Przyszłości" skierowanego do 
nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. Program zapewnia nauczycielom 
pomoc w stosowaniu technologii do nauczania zwiększającego skuteczność 
przyswajania wiedzy przez uczniów poprzez tworzenie narzędzi służących do oceny i 
budowania własnych zasobów edukacyjnych, umiejętność korzystania z Internetu, 
projektowania stron www i pracy z uczniami metodą projektową. 

Siemens współpracuje m.in. z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem 
Jagiellońskim i Politechniką Warszawską. 

Podsumowując, respondenci w istotny sposób wpływają na sferę edukacji w swoich 
lokalizacjach. Wynika to ze ścisłych związków badanych firm z uczelniami wyższymi 
oraz z potrzeby dostosowania edukacji do potrzeb prowadzonej działalności. Tę 
potrzebę współpracy zakrzewiają w polskim środowisku akademickim właśnie firmy 
zagraniczne, które wręcz same wychodzą z inicjatywą. Okazuje się również, że 
wskazane przez rozmówców uczelnie wyższe także cechuje otwartość i chęć 
współpracy. Wspólne przedsięwzięcia przejawiają się m.in. wspólnym 
opracowywaniem programu studiów, tematyki wykładów i seminariów, 
finansowaniem przez firmy prac doktorskich, praktykami studentów, stażami 
absolwentów, organizacją wspólnych przedsięwzięć typu centrum innowacji czy - z 
innymi podmiotami – utworzeniem Małopolskiego Klastra Technologii 
Informacyjnych. 

Aktualna sytuacja i bariery rozwoju – postulaty zmian uwarunkowań, oczekiwania 

Badane firmy bardzo pozytywnie oceniają infrastrukturę, otoczenie biznesu i relacje z 
samorządem. 

Flextronics ocenia obecną sytuację w regionie jako korzystną ze względu na 
zaplecze infrastrukturalne, otoczenie biznesowe, otoczenie instytucji wspierających, 
relacje z samorządem, oraz dostępność i kwalifikacje kapitału ludzkiego, choć w 
wielu wypadkach zaczyna brakować wykształconych i doświadczonych pracowników 
technicznych, fachowców (operatorów maszyn, specjalistów od obróbki metalu, 
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spawaczy, ślusarzy). Przy zastosowaniu lepszych warunków finansowych dla tych 
grup firma musiałaby podnieść ceny produktów eksportowanych, co spowodowałoby 
zmniejszenie zamówień i zatrudnienia. Firma zwraca uwagę na konieczność 
dostosowania kształcenia do konkretnych potrzeb rynku, wprowadzenia kursów dla 
dorosłych i usprawnienia systemów nauczania lifelong learning.  

Najistotniejsze jest więc zniesienie barier rozwojowych inwestycji, szczególnie tych 
przyszłościowych z perspektywy postępu polskiej gospodarki. Funkcjonowanie firmy 
w regionie znacznie mogłaby ułatwić współpraca strefy, samorządu i administracji w 
postaci lepszego dialogu oraz dostosowania ustawodawstwa hamującego ich rozwój.  

Współpraca Motoroli z instytucjami otoczenia lokalnego i firmami poddostawczymi 
układa się pozytywnie. Lokalne przewagi Motoroli to wielkość inwestycji oraz fakt, że 
byli pierwszą tego typu inwestycją w Krakowie. Prestiż firmy wpływa pozytywnie na 
wszystkie relacje zewnętrzne. Wszelkie kontakty z władzami lokalnymi są pozytywne, 
każda inicjatywa firmy jest pozytywnie rozpatrywana. 

Kontakty z przedsiębiorstwami w regionie czy na terenie Polski ze względu na 
samowystarczalność firmy i istnienie partnerów komplementarnych w ramach struktur 
Intel Corporation są ograniczone raczej do firm z dziedziny corporate services, 
wykonujących typowe czynności obsługi biznesu, developerów budujących 
laboratoria specjalnie dla potrzeb centrum gdańskiego itp. 

Relacje z samorządem i administracją lokalną są dość neutralne, na pewno 
niezbędna jest dobra wola ze strony samorządu, by firmom takim jak Intel stworzyć 
korzystne warunki do funkcjonowania i rozwoju w regionie.  

Podsumowując, w przypadku nowych inwestorów zagranicznych bardzo istotne są 
wszelkie kwestie organizacyjne, aby inwestycja mogła być zrealizowana szybko, 
efektywnie, a jednocześnie zgodnie z polskimi normami (często niezrozumiałymi dla 
inwestorów zagranicznych). Również wszelkie dofinansowania zmniejszające koszt 
wdrożenia inwestycji są cenniejsze niż granty z tytułu zwolnienia od podatków, które 
często będą aktualne dopiero po pewnym czasie.  

Respondenci postulują większą przejrzystość i uproszczenie obowiązującego prawa 
oraz wiążące postanowienia zaangażowanych instytucji, np. urzędów skarbowych (w 
momencie, gdy zmianie ulega przepis, a prawo nie powinno działać wstecz). 
Wskazują również na konieczność uelastycznienia prawa pracy, co w przypadku np. 
zniesienia 3-miesięcznego wypowiedzenia ułatwiłoby firmom zatrudnianie 
pracowników. 
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Zdaniem inwestorów, polski rząd powinien mocniej zachęcać inwestorów, nie 
czekając tylko na inwestora aktywnego, ale również zdobywać inwestora biernego 
lub niezdecydowanego, który bez zachęt wybierze inną lokalizację.  

Dla lepszego wykorzystywania potencjału kapitału ludzkiego ważna w latach 
przyszłych będzie rosnąca liczba absolwentów kierunków technicznych, którzy będą 
współtworzyli wartość dodaną wysokotechnologicznych inwestycji w regionach. 

Inwestorzy wskazują również, że obsługa ze strony PAIiIZ nie jest wystarczająca. 
Niezbędne jest jej takie przekształcenie, by mogła ona w sposób kompleksowy 
świadczyć stosowną pomoc inwestorowi – zarówno na poziomie pierwszego 
kontaktu, jak i w danym regionie inwestycji. Wszystkie niezbędne inwestorowi 
informacje powinny, ich zdaniem, znajdować się w jednym pakiecie, idealnie 
dostosowanym do zainteresowań inwestora, uaktualnianym na bieżąco o wszelkie 
nowe przepisy i warunki. 

6.2 Wywiady z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych i parków 
technologicznych 

W trzech przypadkach mamy do czynienia ze specjalnymi strefami ekonomicznymi: 
pomorską, słupską i katowicką. Wywiad przeprowadzono także z Krakowską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, której spółką zarządzającą jest Krakowski Park 
Technologiczny oraz z Wrocławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. 

Strategia stref i parków 

Każdy z respondentów realizuje określoną i zapisaną jako dokument strategię 
rozwoju, w skład której wchodzi strategia przyciągania inwestycji. 

Krakowska SSE prowadzi świadomą politykę restrukturyzacyjną małopolskiego 
przemysłu, zachęcając firmy high- tech do inwestowania na swoich terenach. 
Krakowski Park Technologiczny jest spółką zarządzającą strefą. Spółka została 
założona przez trzy największe uczelnie krakowskie: Politechnikę Krakowską, 
Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Jagielloński, a także przez władze miasta 
i regionu, na początku 1998 roku. Głównym powodem powołania KPT ze statusem 
specjalnej strefy ekonomicznej było poszukiwanie instrumentów wsparcia 
restrukturyzacji przemysłu Małopolski. Cel ten został w dużym stopniu osiągnięty. 

Zachęty to m.in. infrastruktura IT, usługi doradcze oraz sam Kraków jako centrum 
rozwoju. Na początku strefą objęto 3 obszary, zlokalizowane w Krakowie i zachęcano 
inwestorów do lokowania się w obrębie strefy. Aktualnie przedstawiciele strefy są 
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otwarci na wszelkie sugestie ze strony inwestorów – to oni wybierają dogodną 
lokalizację, a wówczas zarządzający strefą stara się objąć dany teren prawami strefy. 
Strefa podpisała wiele umów z deweloperami (wcześniej inwestorzy wybierali 
inwestycje typu greenfield, dziś szukają dogodnych biur, budynków) i na życzenie 
inwestora sama stara się sprostać ich oczekiwaniom. 

Rozpoczynając działalność SSE zaczynała na 66 hektarach rozmieszczonych w 
trzech podstrefach na terenie Krakowa i była najmniejszą specjalną strefą 
ekonomiczną w Polsce. W tej chwili powierzchnia strefy wynosi 262 hektary i stale 
się rozwija. Dzięki działalności Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT) 
zmienia się obraz i charakter miasta i regionu. Kiedyś zdominowany przez przemysł 
ciężki Kraków, obecnie uważany jest za miasto, w którym dynamicznie rozwija się 
przemysł z branży high-tech, a KPT stanowi wizytówkę Małopolski. Swoją ofertę 
Krakowski Park Technologiczny dostosowuje do potrzeb inwestorów. W przypadku, 
gdy inwestor poszukuje ziemi pod inwestycje, a oferta KPT nie spełnia jego 
wymagań, istnieje możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
terenie wskazanym przez inwestora. Ponadto na początku roku 2005 uległ 
rozszerzeniu katalog rodzajów działalności upoważnionych do korzystania z pomocy 
publicznej z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Po tych 
zmianach na terenie strefy mogą inwestować m.in. centra usług księgowych i 
finansowych oraz firmy chcące otwierać „call center”. Po zmianie przepisów 
obserwuje się ogromne zainteresowanie inwestycjami tego typu. 

Jedną z inicjatyw Strefy – Krakowskiego Parku Technologicznego, finansowaną ze 
środków unijnych, jest inkubator technologiczny. Celem stworzenia inkubatora 
technologicznego jest wsparcie rozwoju nowotworzonych i młodych firm w sektorze 
zaawansowanych technologii, przede wszystkim w obszarze informatyki, 
telekomunikacji i inżynierii. Przewiduje się, że głównymi najemcami inkubatora będą 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa tworzone i prowadzone 
przez absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych krakowskich szkół 
wyższych. 

Inkubator umożliwi młodym, zdolnym ludziom (studentom, doktorantom, 
pracownikom naukowym i przedsiębiorcom) z Krakowa i Małopolski dostęp do 
korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w początkowej fazie. 
Projekty technologiczne, pochodzące z takich dziedzin jak: informatyka, internet, 
telekomunikacja, nauki inżynieryjne otrzymają w inkubatorze KPT wymierne 
wsparcie. Dotyczyć to będzie zarówno fazy inkubacji projektów, jak i początkowego 
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okresu prowadzenia firmy technologicznej. Inkubator będzie oferował swoim klientom 
różnorodne formy wsparcia. 

Wrocławski Park Naukowo-Technologiczy przyjął strategię ulokowania za 
pośrednictwem podmiotów już istniejących w parku działalności o wysokiej wartości 
dodanej, opartej na intelektualnych zdolnościach kadrowych; metoda realizacji celu 
to: przygotowanie warunków, dostarczenie kadry, dostarczenie zamówień dla tych 
firm czy przedsięwzięć, które będą owocować wysoką wartością dodaną. 
Atrakcyjność wrocławskiego PNT przejawia się w szerokim spektrum narzędzi – są to 
pomysły na przedsięwzięcia biotechnologiczne albo związane z niskimi 
temperaturami oraz profesjonalny sprzęt do realizacji przedsięwzięć. W ramach 
Wrocławskiego PNT działa Dolnośląski Akademicki Inkubator Naukowo-
Technologiczny oraz Inkubator Centrum Technologii. W parku działa ok. 50 firm, 
które współpracują w różnym zakresie z uczelniami, głównie wrocławskimi – są to 
wspólne projekty; park umożliwia realizację doktoratów na swoim sprzęcie – 
współpraca pracowników naukowych i studentów z firmami w parku układa się 
bardzo dobrze; ponadto, władze parku to pracownicy wyższych uczelni. Jako park 
nie konkuruje cenowo z innymi lokalizacjami, ale jakościowo: lepsze łącza 
internetowe, sale konferencyjne udostępniane za darmo, mikroskopy i inne – dobre 
narzędzia dla konkretnej inwestycji – i to przesłanie powinno przyświecać strategii 
przyciągania konkretnych inwestycji. 

Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej szczególnie zależy na przyciąganiu 
inwestorów sektora motoryzacyjnego oraz AGD. Celem jest uzyskanie efektu 
synergii ze skupienia takich firm, co będzie równie korzystnie wpływało na rozwój 
otoczenia instytucji wspomagających. Dalszym etapem miałoby być tworzenie 
klastrów branżowych, choć niestety w tworzeniu klastra AGD można zauważyć 
istotne bariery ze względu na obecność dużych niezależnych koncernów tej branży 
na rynku polskim, które mają jasno ustalonych kooperantów i nie poszukują nowych 
poddostawców. W ramach strefy utworzy się więc, być może, klaster AGD o bardzo 
niewielkich rozmiarach czy wąskiej specjalizacji.  

O koncentracji wokół branży motoryzacyjnej decydują przede wszystkim tradycje 
regionu i uwarunkowania długoletnich inwestycji w dziedzinie motoryzacji, 
obejmujące zarówno produkcję samochodów jak i kooperacyjne powiązania z 
firmami grupy Fiat. Ponadto w regionie Śląska dobrze dopasowane są pod tym 
kątem zasoby siły roboczej i potencjał twórczy.  
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Strategia strefy kieruje się stopniowo ku większym inwestorom oraz firmom liczącym 
się zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i na rynku polskim. Strefa przyciąga 
więc zarówno wielkie międzynarodowe koncerny, jak i prężnie działające duże i małe 
przedsiębiorstwa polskie. Początkująca strefa oferuje miejsce każdemu inwestorowi, 
który się do niej zgłasza, natomiast współpracując z ponad setką firm, może jaśniej 
określić profil branżowy i decydować się na współpracę z inwestorami o 
atrakcyjniejszej ofercie dla umacniania pozycji strefy.  

Poza klimatem inwestycyjnym, jako jedną ze swoich głównych mocnych stron strefa 
określa potencjał intelektualny Śląska, obecność uczelni wyższych, takich jak m.in. 
Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Śląska Akademia Ekonomiczna, Śląska 
Akademia Medyczna, Główna Wyższa Szkoła Handlowa). Zarówno strefa, jak i firmy, 
indywidualnie, próbują współpracować z uczelniami, prowadząc m.in. rozmowy z 
rektorem, czy dziekanami. Współpraca ta jest na razie jednak jednostronna, nie ma 
większego zainteresowania ze strony uczelni, by ją sformalizować, by badać wyniki 
absolwentów, czy starać się o dobrą sieć współpracy z przedsiębiorcami. Wciąż 
nasila się potrzeba pewnego instytucjonalnego rozwiązania w ramach tej współpracy, 
ułatwienia przepływu informacji i możliwości wpływania na kierunki kształcenia. 
Pierwszym takim krokiem było podpisanie przez KSSE, w drugim półroczu 2006r., 
umowy o wzajemnej współpracy w zakresie badań i praktyk studenckich. Obecnie w 
Gliwicach powstaje również inkubator przedsiębiorczości. Jak na razie, pomimo 
braku siedziby, zgłoszone zostało zainteresowanie ze strony trzech firm. Współpraca 
stworzy przestrzeń wykorzystania umiejętności wytworzonych na wydziałach 
elektroniki, mechaniki, robotyki, inżynierii materiałowej (spawalnictwa) i innych. Jeśli 
firma nie miałaby żadnego oddziału w strefie, ale chciałaby zlokalizować tam centrum 
badawczo-rozwojowe, KSSE jest w stanie zaoferować bardzo szeroko pojętą pomoc, 
by taką inicjatywę urzeczywistnić. 

Strategia rozwoju Pomorskiej SSE jest niezmienna i konsekwentna od 1997 r., co 
stanowi o jej niewątpliwym sukcesie. Strefa koncentruje się na przyciąganiu firm 
branży elektronicznej, teleinformatycznej i produkcji narzędzi precyzyjnych. O 
sukcesie strefy decyduje przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra 
techniczna i zarządzająca, bliskość uczelni wyższych: Politechnika Gdańska, 
Uniwersytet Gdański, Akademia Morska, Akademia Medyczna, Akademia Sztuk 
Pięknych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii; bogata oferta: obok zachęt 
wynikających ze statusu PSSE, zachęty dodatkowe: infrastruktura techniczna i 
drogowa dla terenów, kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych oraz 
sprawna obsługa (strefa często przejmuje kompetencje władz lokalnych w różnych 
kwestiach administracyjnych i proceduralnych, co bardzo ułatwia współpracę). 
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Słupska SSE skupiła się na przyciąganiu branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
metalowej, motoryzacyjnej, elektromaszynowej, magazynowo-przeładunkowej oraz 
przetwórstwa drzewnego. W związku ze zmianą przepisów prawnych w branży paliw 
ekologicznych pozyskano dwie krajowe firmy, które zamierzają zbudować na terenie 
strefy swoje zakłady produkcyjne. Ciekawym projektem jest inwestycja niemieckiej 
firmy, która zamierza wybudować fabrykę urządzeń do wytwarzania energii 
odnawialnej. Dominujący w strefie profil branżowy nie oznacza jednak, że strefa 
ogranicza się do pozyskania tylko tego typu inwestorów. Jak deklarują rozmówcy, 
tendencją jest modyfikacja oraz ewentualne wprowadzanie nowego profilu 
branżowego. Strefa planuje utworzenie inkubatora technologicznego, jednak jest to 
uzależnione od dostępu wykwalifikowanych pracowników. 

Podsumowując, strefy świadomie określiły strategie przyciągania konkretnych 
inwestorów do siebie. W zależności od tradycji, jest to branża motoryzacyjna 
(Katowicka SSE) czy szeroko pojęta branża IT w przypadku Małopolski. Małopolska 
jest tu specyficznym przykładem regionu, w którym tradycje64 połączone z kumulacją 
prestiżowych inwestycji oraz bliskością renomowanych szkół wyższych zaowocowały 
rozkwitem sektora wysokich technologii.  

Debata nad słusznością funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jest 
debatą złożoną. Jak wspomniano wcześniej, w Polsce niewielki procent inwestycji 
zagranicznych można, według definicji OECD, określić mianem inwestycji wysokich 
technologii. Dlatego może warto, wśród tych inwestycji, które napłynęły, znaleźć te 
branże czy dziedziny, które mogą w niedalekiej przyszłości wygenerować pewną 
(wysokotechnologiczną) wartość dodaną i je wspierać, aby dokonywały reinwestycji 
rozwijając np. centra badawczo-rozwojowe czy wdrażając nowoczesne linie 
produkcyjne. Z rozporządzeń rady ministrów wynika, że specjalne strefy 
ekonomiczne będą funkcjonować do 2017 r. Może warto wykorzystać ten czas i 
wyposażyć SSE w takie narzędzia, aby przyciąganie „dobrych” inwestycji stało się 
realne. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy określona zostanie spójna wizja rozwoju 
(na każdym szczeblu) – wówczas spółki zarządzające specjalnymi strefami 
ekonomicznymi będą miały wytyczne i będą mogły realizować to, co dla danego 
regionu jest najbardziej pożądane. Ta spójna wizja oraz „praca u podstaw”, czyli 
inwestycje w edukację i infrastrukturę polegają również na tym, by lepiej 
koordynować rozwój regionalny ze strategią rozwoju stref oraz unikać sytuacji, gdy w 

 
64 W Krakowie przed rokiem 1989 zlokalizowane były zakłady produkujące urządzenia zaawansowane 
technologicznie – KFAP, Telpod, centrum komputerowe przemysłu chemicznego Petroinform (od 1970 roku, 
tutaj powstała prężna akademicka sieć komputerowa Cyfronet). Wiodące uczelnie kształciły cenione kadry 
informatyczne. 
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województwach o stosunkowo niekorzystnej strukturze regionalnej gospodarki mamy 
do czynienia z sytuacją „oparcia się” na strefie jako głównym instrumencie rozwoju 
gospodarczego.  

Świadome określenie strategii przyciągania konkretnych branż owocuje 
specyficznymi narzędziami, które realizują ten cel. W przypadku parków 
technologicznych te narzędzia są jasno określone i atrakcyjne dla potencjalnych 
odbiorców branż IT. Jak wynika z wywiadów, niektóre strefy nie mają strategii 
długofalowego rozwoju i zmieniają swój profil na potrzeby pojawiających się 
inwestorów. 

Inwestorzy obecni  

Strefy zdołały przyciągnąć pożądane przez siebie branże. 

Respondenci podkreślają, że często firmy inwestują po raz kolejny będąc już w 
strefie, innym razem swoim prestiżem przyciągają kolejne inwestycje, jak było w 
przypadku Motoroli w Krakowskiej SSE. Zapytania ofertowe przychodzą do SSE 
najczęściej ze strony polskich firm średniej wielkości oraz ze strony firm, które chcą 
zmienić swoją siedzibę – przenieść na peryferie działalność produkcyjną. Firmy 
zagraniczne coraz częściej rozpoczynają działalność B+R w Polsce. Inwestorzy, 
którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej : AMK Kraków S.A., ComArch S.A., RR 
Donnelley Polska Sp. z o.o., Pfaffenhain PL Sp. z o.o., Motorola Electronics Polska 
Sp. z o.o., AZ-AL. Sp. z o.o., AZ Soft S.A., Uniwersyteckie Centrum Badawczo - 
Rozwojowe Sp. z o.o., Motorola Polska Systemy Elektroniczne Sp. z o.o., Sawan 
Grupa Softbank S.A., Becker Farby Proszkowe Sp. z o.o., ABM Solid S.A., R.R. 
Donnelley Europe Sp. z o.o., Cestor Sp. z o.o., Huta Szkła Gospodarczego Tarnów 
S.A. Grupa Kapitałowa Krosno, Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o., 
Ericpol Telecom Sp. z o.o., Becker Powłoki Przemysłowe Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. 
z o.o., CAR Technology Production Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o. – usługi 
księgowe, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

Wśród inwestorów Katowickiej SSE nie ma firm stricte określonych jako 
wysokotechnologiczne, choć takich, które już stosują wysokie technologie, 
zatrudniających około 1200 osób, jest około 10. Kilka z nich wykształciło już odrębne 
jednostki badawcze, a ostatnio, w ramach nowego trendu inwestycyjnego, pojawiają 
się oferty firm z zorganizowanymi ośrodkami badawczymi i centrami serwisowymi 
BPO (Business Process Outcourcing). Nie wytwarza się więc tutaj technologii 
transferowalnej za granicę, choć pewnie taki trend będzie zauważalny w przyszłości. 
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Wśród firm obecnych w strefie są takie, które szczególnie rozwijają technologie 
branży lotniczej – np. Avio Sp. z o.o. i motoryzacyjnej – np. Teneco Automotive 
Eastern Europe Sp. z o.o. oraz Deplhi  Automative Systems Sp. z o.o. 

W Pomorskiej SSE zainwestowali m.in.: AllTech sp. z o.o., Amhil Europa sp. z o.o., 
Flextronics International Poland sp. z o.o., ., Gemplus Pologne sp. z o.o., Huber + 
Suhner sp. z o.o., Jabil Circuit Poland sp. z o.o., Suruga Polska sp. z o.o. czy 
Thyssenkrupp Krause sp. z o.o. 

Podsumowując, respondentom udało się przyciągnąć pożądanych inwestorów. Dla 
jednego inwestora ważne było funkcjonowanie w parku a nie w państwie, więc 
infrastruktura parku była miernikiem, a nie dany kraj. Kolejna firma zagraniczna 
działała już w parku zagranicą i wybrała na swoją lokalizację park technologiczny w 
Polsce. Inne firmy szukały lokalizacji dla działalności informatycznej, a park 
dysponuje sprzętem. Jako park nie konkuruje z innymi lokalizacjami cenowo, ale 
jakościowo – zapewniając dostęp do lepszych łącz internetowych, sal 
konferencyjnych, udostępnianych za darmo, mikroskopów i innych narzędzi. 

Bariery, plany na przyszłość 

Współpraca Krakowskiej SSE z otoczeniem biznesu układa się pozytywnie. SSE 
aranżuje często spotkania, aby wspierać współpracę sfery biznesu i uczelni. Część 
podstref należy do terenów wyższych uczelni i SSE stara się wspierać działania na 
rzecz współpracy. Tak jest w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego, na terenie 
którego rozwijają się firmy informatyczne – Motorola i Ericpol Telecom. SSE jest 
stroną Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych. 

Zalety Krakowskiej SSE to sława polskich inżynierów, inkubator, wykwalifikowana 
kadra, inicjatywy władz lokalnych. Bariery, w kwestii inwestycji greenfield to, zdaniem 
rozmówców, brak planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczone 
kategorie branż korzystających z pomocy publicznej, np. deweloper – inwestuje, a 
nie może korzystać ze stref. 

Respondenci z Katowickiej SSE uznają, że w kwestii wsparcia publicznego firm 
dokonujących szczególnie dużych inwestycji na badania i rozwój, powinny być 
dostępne dodatkowe granty, a kierunki pomocy tak dobrane, aby móc zwiększyć 
zarówno jej poziom, jak i ułatwić dostęp do niej. Problematyczną kwestią w samych 
strefach jest niemożność odliczenia strat z lat poprzednich, gdyż firma w strefie 
formalnie nie płaci podatków. Dla branż, które Polsce są szczególnie pożądane, 
powinny być dostępne dodatkowe ułatwienia i bardziej liberalne przepisy, nie tylko 
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przy rozpoczęciu działalności (np. w kwestii księgowości, możliwości dokonania 
jednorazowej lub bardzo wysokiej stawki amortyzacji, określania wydatków nie 
stanowiących kosztów uzyskania przychodu). Respondenci uznali za zasadne 
stworzenie zespołu ekspertów określającego kierunki rozwoju polskiej gospodarki i 
do nich dostosowującego odpowiednie instrumenty. Potrzebne są bowiem konkretne 
czynniki przyciągania firm, którym opłacać się będzie zatrudniać polskich inżynierów. 

Inną poruszaną kwestią jest potrzeba istnienia w strefie punktu one-stop shop, czyli 
kompleksowej obsługi podczas całego procesu inwestycyjnego. Czasami trudno jest 
sprostać oczekiwaniom niektórych klientów, ale strefa stara się pomóc im jak 
najlepiej, szczególnie w początkowej fazie. 

Zasadniczą barierą lokowania w Słupskiej SSE działalności gospodarczej firm z 
branży wysokotechnologicznych jest brak doświadczonej i wykształconej kadry na 
potrzeby danego inwestora. Problem ten dotyczy całej Polski. Uczelnie wyższe oraz 
politechniki, kształcące studentów na kierunkach inżynierskich znajdują się w dużych 
ośrodkach miejskich i młodzież z mniejszych lokalizacji, podejmując kształcenie w 
dużym mieście zwykle w nim zostaje, bo tam ma szanse na pracę i swój rozwój 
zgodny z profilem wykształcenia. 

Ulokowane we Wrocławskim PNT firmy nie mają problemów ze współpracą z 
władzami lokalnymi; najważniejsze dla nich są sprawy związane z parkingiem, 
klimatyzacją pomieszczeń, miejscem na reklamę, banerami. 

Podsumowując, firmy ulokowane w parkach i strefach zasadniczo nie narzekają na 
uciążliwości proceduralne czy infrastrukturę otoczenia biznesu. Respondenci 
wyrażają jednak przekonanie, że niechęć firm stricte wysokotechnologicznych do 
inwestycji w strefie spowodowana jest często niedostatecznym zaufaniem do 
lokowania centrów B+R w Polsce, choć same strefy cieszą się dużą popularnością. 
Inwestycja wysokotechnologiczna oznacza duże ryzyko idące w parze z ogromnymi 
nakładami finansowymi i długim okresem nie przynoszenia dochodu. W specjalnych 
strefach ekonomicznych inwestują głównie firmy mające duże nakłady na inwestycje 
oraz firmy, których inwestycje zwracają się w krótkim okresie, do 3 - 5 lat. Jak do tej 
pory, najlepiej było w strefie lokalizować fabryki i centra usługowe. 

Poza jedynym przypadkiem, gdzie strefa wchodzi w skład parku technologicznego, 
nie ma współpracy pomiędzy SSE a PNT. Respondenci uznają, że przyczyną tego 
faktu jest kosztochłonny charakter wysokich technologii a specjalne strefy 
ekonomiczne operują narzędziami redukującymi podatek od zysków – element 
utrudniający lokowanie się firm wysokotechnologicznych. Zwolnienie od podatku od 
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nieruchomości może być zachętą; dlatego niezwykle istotną sprawą dla opracowania 
strategii napływu inwestycji zagranicznych określonego typu, jest zidentyfikowanie, 
czy dane narzędzie służy celowi czy nie? 

Niektórzy przedstawiciele stref wyrażają opinię, że celowym byłoby podniesienie 
problemu przedłużenia działalności stref w Polsce poza rok 2017. Jest to tym 
bardziej celowe, że ze strony Komisji UE, ich zdaniem, problem jest nadal otwarty. W 
sytuacji, gdy strefy również zaczynają powoli przyciągać kapitał technologicznie 
zaawansowany, może to być dodatkowym atutem Polski wobec niego.  

Należy ponownie podkreślić, że kluczowym czynnikiem lokalizacji firm 
wysokotechnologicznych w danej lokalizacji (czy w strefie czy poza nią) jest 
dostępność wykwalifikowanej kadry. 

Odrębną kategorię stanowi Centrum Innowacji FIRE 

Centrum Innowacji FIRE to instytucja parapubliczna – fundacja oferuje pomoc w 
transferze technologii i komercjalizacji innowacji; oferuje także doradztwo biznesowo-
prawne; Centrum Innowacji FIRE prowadzi również szkolenia w zakresie transferu 
technologii (ochrona praw własności itp.); fundacja zatrudnia ok. 10 osób, realizuje 
projekty krajowe i zagraniczne, jest instytucją powołaną przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu; bazą dla budowy kompetencji w fundacji był Akcelerator Technologii. 

Misją Centrum Innowacji FIRE jest pomoc wynalazcom, wspieranie powstawania na 
bazie wynalazków firm w Polsce. Centrum Innowacji FIRE utrzymuje bardzo bliskie 
związki ze sferą nauki – przygotowuje całą ofertę z sektora nauki w ten sposób, aby 
oferta była użyteczna dla biznesu (fundacja stoi na styku nauki i biznesu, jest 
swoistym łącznikiem, który teorię zamienia na praktyczne wykorzystanie) – często 
nawet gotowe wyniki badań nie są atrakcyjne dla biznesu, trzeba je odpowiednio 
„sprzedać”. Według przedstawicieli Centrum Innowacji FIRE projekty ośrodków 
badawczych są często kierowane na rynek polski – jest to działanie błędne, gdyż na 
tym rynku nie ma popytu na takie innowacyjne projekty; fundacja poszukuje zatem 
partnerów zagranicznych, aby zagranicą wypromować wynalazek powstały w Polsce. 

FIRE tworzy więc oferty inwestycyjne, szuka inwestorów (w Polsce i zagranicą), 
wspiera zakładanie firm w Polsce, ale często dla polskich firm lub polskich 
wynalazków potrzebny jest partner zagraniczny (finanse, rynek zbytu na te 
wynalazki, który w Polsce jest jeszcze bardzo niedojrzały); innowacyjna firma w 
Polsce często nie ma bowiem klientów, dlatego fundacja poszukuje też potencjalnych 
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zainteresowanych, głównie w USA; wspiera innowacyjne rozwiązania poprzez 
fundusze inwestycyjne w Polsce i zagranicą. 

Centrum Innowacji FIRE pełni rolę instytucji otoczenia biznesu i ponosi koszty 
poszukiwania dobrych projektów (gdy fundusze nie podejmują się ryzyka); dlatego 
fundacja podejmuje wstępne kroki – znajduje projekt i przygotowuje ofertę biznesową 
dla funduszu tak, aby zechciał zainwestować. Fundacja jest członkiem sieci KSI, 
stroną europejskiego projektu dobrych praktyk Proton i stale poszerza swoją 
działalność –nawiązując nowe kontakty – z USA, Włochami czy Komisją Europejską. 

Rekomendacje Centrum Innowacji FIRE 

Zdaniem rozmówców w Polsce brakuje koncepcji ściągania inwestycji. Ważne, aby 
przyjmować te inwestycje, które wymagają wysokiej wartości dodanej, a nie tylko 
taniej siły roboczej.  

Rozmówcy podkreślają, że inwestorzy nie współpracują z lokalnymi jednostkami 
badawczo-rozwojowymi (JBR), gdyż oferta tych jednostek nie jest skierowana do 
biznesu, do przemysłu. Potrzebne jest nowe ukierunkowanie – część badań 
podstawowych spowoduje wzrost absorpcji nowych technologii, ale znaczna część 
badań stosowanych ma odpowiadać na realne potrzeby przedsiębiorstw. Należy 
więc powiązać potrzeby przemysłowe z rozwojem sektora B+R. Dla JBR takie 
rozwiązanie byłoby wielkim ułatwieniem, bowiem 80% ich finansowania pochodzi z 
budżetu, natomiast tylko 20% z przemysłu; należałoby odwrócić te proporcje (ten cel 
postawiono też w Strategii Lizbońskiej) ale należy podkreślić, że finanse z przemysłu 
popłyną dopiero wtedy, gdy badania będą służyły praktyce (stosowane) a nie samej 
idei; dlatego należy też JBR „sprowadzić na ziemię”; dotychczasowa współpraca JBR 
z przemysłem jest słaba, właśnie z powodu ich ideowego bardziej niż praktycznego 
podejścia – poprzez to tracą one swoją szansę. 

Przykład Węgier i Czech, może post factum, wskazuje, że możliwe jest zachęcenie 
inwestora zagranicznego do współpracy z lokalną jednostką badawczo-rozwojową. 
Warto zachęcić inwestora, aby utrzymywał współpracę z polskim zapleczem 
naukowo-badawczym. W strategii przyciągania inwestycji zagranicznych należy 
zawrzeć rozwiązania umożliwiające podtrzymywanie czy nawiązanie związków z 
lokalnym sektorem B+R – poprzez np. ulgi przy przejęciu danej jednostki wraz z 
firmą, poprzez ulgi przy inwestycji na terenie danej jednostki naukowej (też 
uniwersyteckiej), ulgi przy zatrudnianiu pracowników naukowych, organizacji staży 
dla studentów, umożliwianiu realizacji prac doktorskich w firmach, ulgi przy 
propozycjach projektowych.  
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Polska musi jednak opracować własne narzędzia aktywizacji lokalnych JBR. 
Narzędzia zachęcające nie powinny być uniwersalne, ale opracowane dla konkretnej 
oferty. 

Zakończenie 

Strategia 

Firmy już istniejące w Polsce nie obawiają się zagrożenia ze strony nowych państw 
członkowskich UE, jak i państw azjatyckich, gdyż zdążyły ocenić i docenić polski 
potencjał kadrowy i infrastrukturalny, przedstawiciele instytucji związanych z 
przyciąganiem firm wysokotechnologicznych do Polski takie obawy artykułują. Jest to 
o tyle istotne, że – jak zauważają rozmówcy – Polska nie ma określonej spójnej 
strategii przyciągania nowych wysokotechnologicznych inwestycji. Jako, że Rumunia 
staje się potęgą software, a Bułgaria – ma bardzo dobre otoczenie podatkowe dla 
rozwoju inwestycji – niskie opodatkowanie firm (CIT), warto wziąć pod uwagę 
przewagi tych państw, szczególne te związane z uwarunkowaniami prawno-
podatkowymi i przeorientować politykę czy wręcz opracować pewne zachęty dla 
inwestorów.  

Edukacja i tradycje 

Dla rozwoju sektora wysokich technologii w Polsce ważne są podstawy zbudowane 
jeszcze wiele lat temu. Jak wspominają rozmówcy, dla prestiżowych firm kluczowym 
elementem wyboru Polski jako miejsca dla ulokowania inwestycji były tradycje w 
matematyce i muzyce. To bowiem te dziedziny rozwijają kreatywność, zdolność 
logicznego myślenia. Pierwszymi pracownikami Microsoft w Polsce byli przede 
wszystkim entuzjaści informatyki, ludzie zafascynowani oprogramowaniem Microsoft, 
pragnący dzielić się tą pasją z otoczeniem, upowszechniać nowe technologie. 
Pierwszy dyrektor generalny Microsoft w Polsce, Waldemar Sielski, wspomina: „Na 
przykład pierwszy nasz specjalista od pomocy technicznej był z wykształcenia 
inżynierem-ogrodnikiem! Jednak fascynowały go komputery i wiedział o nich 
mnóstwo. Zatrudnialiśmy też historyków i geologów, ludzi, którzy w wyuczonym 
zawodzie przepracowali kilka lat i teraz poszukiwali nowych wyzwań. (…)Uznałem, 
że mogą rozwijać się w kierunku pożądanym przez naszą firmę. My tylko musieliśmy 
pomóc im zdobyć nowe umiejętności, wyszkolić ich. Myślę, że dzięki temu podejściu 
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udało nam się znaleźć wielu ciekawych i zdolnych ludzi, którzy bardzo dużo wnieśli 
do naszej firmy” 65. 

Wszyscy respondenci uznają, że bliskość uczelni wyższych zaowocowała ścisłą 
współpracą, szczególnie jeśli chodzi o dopasowanie programu studiów do wymogów 
badanych firm. Dzięki takiej współpracy w danym segmencie można dopasować 
popyt do podaży na rynku pracy. Ważną inicjatywą zagranicznych koncernów jest 
aktywizacja młodych kobiet i zachęcanie ich do podejmowania najpierw studiów 
technicznych, a potem pracy w międzynarodowym środowisku korporacji. Jest to 
istotne tak z punktu widzenia integracji na rynku pracy, jak i tworzenia nowych 
rozwiązań organizacyjnych w firmie, które także stanowią o innowacyjnym i 
kreatywnym podejściu. 

Polska, nadal bardziej jako naśladowca niż kreator innowacji, posiada jednak mocne 
strony: wysoko wykwalifikowana kadra, dostęp do renomowanych uczelni, 
uwarunkowania kulturowe, dostępność komunikacyjna (centralne położenie w 
Europie), stałe inwestycje w infrastrukturę, bogata infrastruktura socjalna i kulturalna 
oraz stosunkowo wysoka jakość życia (w metropoliach). Te czynniki, bardziej niż 
niskie koszty, zadecydowały o lokalizacji wysokotechnologicznych firm w Polsce. 

Przykład Krakowskiej SSE-KPT pokazuje, że realizuje ona politykę przyciągania 
inwestorów, którzy w pełni wykorzystają potencjał strefy jak i przewagi wynikające z 
lokalizacji w Małopolsce. Oznacza to, że zaplecze edukacyjne i tradycje badawczo-
rozwojowe stanowią bodziec dla lokowania inwestycji w branżach wymagających 
wysokich kwalifikacji. To stanowi również przyczynek dla lokowania działów 
badawczo-rozwojowych tych firm właśnie w Polsce, w tej lokalizacji. W świetle 
globalizacji, przenoszenia produkcji do innych, tańszych kosztowo, krajów oraz w 
obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej nowych państw członkowskich (Rumunii i 
Bułgarii), Polska nabiera przewag jakościowych, które zaczynają przewyższać 
przewagi kosztowe. Dzięki temu i dzięki stabilizacji gospodarczej, dającej 
bezpieczeństwo inwestowania, Polska jest ważnym partnerem gospodarczym na 
arenie międzynarodowej. Dla Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej fakt 
wygaśnięcia w 2017 r. praw do udzielania ulg w ramach stref nie stanowi zagrożenia, 
bowiem strefa, jako jedyna w Polsce, prowadzi działalność jako park technologiczny. 
Rozwój parku i inkubatora innowacji to najważniejsze plany na przyszłość.  

Prowadzi to do bardzo istotnego wniosku – specjalne strefy ekonomiczne same w 
sobie nie stanowiły do pewnego momentu znaczącego bodźca, zdolnego 
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przyciągnąć inwestorów wysokich technologii. Respondenci wskazują, że warto 
wydzielić w ramach stref pewne podstrefy przeznaczone wyłącznie dla inwestorów 
wysokich technologii lub utworzyć parki technologiczne, które swoimi zasobami 
infrastrukturalnymi i kadrowymi przyciągną pożądanych inwestorów. 

Istotną jest rola, jaką dana instytucja (SSE, park itd.) ma odegrać w przyciąganiu 
inwestycji – i w związku z tym ważnym jest różnicowanie narzędzi przyciągania. 
Jednym z nich jest regionalny park SSE. Wstępnymi kryteriami oceny wniosków o 
utworzenie regionalnego parku SSE są66: 

  Atrakcyjność lokalizacji dla inwestorów  

 Poparcie województwa i władz lokalnych dla projektu  

 Wiarygodność źródeł finansowania i czas realizacji projektu  

 Oferta władz lokalnych wspierająca rozwój inwestycji na terenie parku. 

Wnioski, składane o utworzenie regionalnego parku SSE muszą zawierać: 

I. Opis stanu obecnego, w szczególności: diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej 
regionu z uwzględnieniem zasobów kadrowych; dokumenty stwierdzające stan 
prawny gruntu; opis istniejącej infrastruktury z oceną jej stanu technicznego; 
mapa i geodezyjny opis granic terenu. 

II.  Rzeczowy i finansowy harmonogram prac związanych z odpowiednim 
uzbrojeniem technicznym i drogowym terenu. W tej części należy przedstawić 
szczegółowy zakres prac i źródła ich finansowania. 
Należy dołączyć dokumenty uwierzytelniające realność wykonania harmonogramu,  
w szczególności porozumienia zawarte z jednostką samorządu terytorialnego 
(województwa i właściwe terytorialnie gminy).  

III. Planowane efekty utworzenia parku i ocena skutków budżetowych. 

By utworzyć regionalny park SSE spełnione muszą być następujące warunki: 

 Zwarty obszar o powierzchni co najmniej 100 ha o charakterze greenfield lub z 
naniesieniami po zlikwidowanym przedsiębiorstwie nadające się do 
wykorzystania;  

 Uregulowany stan prawny;  

 Teren przeznaczony pod przemysł;  

 Ujęty w strategii rozwoju regionu. 

 
 

66 Kryteria tworzenia regionalnych parków SSE. Informacja według danych Ministerstwa Gospodarki z czerwca 
2007 r. - http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Specjalne+strefy+ekonomiczne/kryteria+parku.htm. 



 
 

 87

7 Studia przypadku 

Bioton S.A. – rozwój przedsiębiorstwa innowacyjnego o aspiracjach 
międzynarodowych  

Głównymi produktami Bioton S.A. są: insulina ludzka (około 60% przychodów) oraz 
antybiotyki (około 30% przychodów). Produkty cechują się wysokim udziałem w 
rynku krajowym (w 2005 r. udział Biotonu w klasycznym rynku insulin wyniósł 20,6%) 
oraz rosnącym znaczeniem na świecie. Czołowy produkt spółki Gensulin jest już 
zarejestrowany w Egipcie, Indiach, Rosji, na Białorusi i Ukrainie, Kirgizji, 
Uzbekistanie i Wietnamie. Trwa również proces rejestracji w Chinach, Bułgarii, 
Rumunii, Kazachstanie, na Filipinach oraz w Indonezji, Tajlandii, Malezji, Brunei, 
Pakistanie, Singapurze, Hong Kongu, Korei Południowej, Argentynie, Meksyku, Peru, 
Wenezueli, na Ekwadorze, w Boliwii, Kolumbii, Algierii i krajach Bliskiego Wschodu. 

BIOTON we współpracy z partnerami zagranicznymi uczestniczy również w procesie 
rejestracji leków insulinowych procedurą centralną w Londynie, co umożliwi 
kontraktowe wytwarzanie tych produktów dla organizacji prowadzących sprzedaż na 
rynkach "starej" Unii Europejskiej.  

Antybiotyki produkowane przez BIOTON S.A. także budzą zainteresowanie na 
światowym rynku farmaceutycznym i są obecnie w sprzedaży w takich krajach jak 
Rosja, Białoruś, Litwa, Gruzja, Azerbejdżan, Ukraina i Wietnam.  

Sprzedaż eksportowa w Grupie BIOTON odbywa się w oparciu o podpisane umowy 
(o współpracy, sprzedaży) z kontrahentami. W ramach Grupy BIOTON, BIOTON S.A. 
jest odpowiedzialny za organizację całości sprzedaży zagranicznej. 

1989 Spółka powstała 24 sierpnia 1989 roku w postaci spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 

1993 Rozpoczęcie prowadzenia działalności – hurtowa i detaliczna sprzedaż 
produktów leczniczych; 

1996 Prokom Investment zostaje udziałowcem Biotonu – pozyskany kapitał pozwala 
na zakup licencji na produkcję, promocję i sprzedaż insuliny ludzkiej; 

1999 Opracowanie własnej technologii produkcji insuliny ludzkiej; 

2001 Rozpoczęcie sprzedaży insuliny ludzkiej pod marką Gensulin; 
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2004 Przekształcenie w spółkę akcyjną i dopuszczenie do obrotu na GPW S.A. 
(kapitał przeznaczony na rozbudowę grupy finansowej, ekspansję działalności na 
rynki zagraniczne i dalsze przejęcia w branży); 

2004 nabycie 38% akcji Bioton Wostock (ekspansja na rynku rosyjskim oraz budowa 
fabryki w Orle); 

2005 nabycie akcji SciGen (obecnie 90,54%) – ekspansja na rynku azjatyckim oraz 
australijskim;  

2005 powołanie spółki Bioton-Asia (33,33%) w celu ekspansji na rynku kazachskim; 

2006 umowa utworzenia joint venture (24% dla Bioton i poprzez SciGen kolejne 
51%) w Chinach - Hefei-SciGen-Bioton; 

2006 zakup akcji INDAR (21,13%) - ukraiński producent Insuliny, poprzez podmiot 
zależny Mindar Holdings Ltd (100% udziału Bioton); 

 

 

1 BIOTON SA 

ZAO BIOTON 
WOSTOK 

SCIGEN LTD BIOTON TRADE 
Sp. z o.o. 

BIOTON 
ASIA 

MINDAR 
HOLDINGS LTD 

SCIGEN AUSTRALIA 
PTY LTD 

SCIGEN 
ISRAEL LTD 

SCIGEN 
KOREA LTD 

ZAO INDAR 

33,33% 38%

100% 90,54% 100%

100%100%100% 21,13% 
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Hewlett Packard Ltd – Siedziba w Polsce 

Globalne Centrum Outsourcingu Procesów Gospodarczych we Wrocławiu. 

HP dostarcza rozwiązania techniczne użytkownikom indywidualnym i 
instytucjonalnym z całego świata. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę informatyczną, 
usługi globalne, systemy obliczeniowe dla firm i użytkowników indywidualnych oraz 
rozwiązania do druku i przetwarzania obrazu. Przychody HP za cztery kwartały 
finansowe, z których ostatni zakończył się 31 lipca 2006 r., wyniosły łącznie 90 mld 
USD. 

Od 1939 roku, pierwszego roku swojej działalności, firma HP wnosi wkład w 
społeczności, w których prowadzi interesy, ofiarując darowizny pieniężne, sprzęt i 
własny czas. Choć skala i zasięg działalności zmieniły się w ciągu ostatnich 60 lat, 
poświęcenie firmy dla społeczności nie uległo zmianie. Podstawowym zadaniem jest 
kontynuacja kształtowania wpływu spółki jako siły konstruktywnej, wykorzystując do 
tego doświadczenie i działania. Obecnie HP stosuje nowe modele zatrudniania oraz 
nowe rozwiązania biznesowe i techniczne, aby umożliwić udział większej ilości osób 
w gospodarce światowej za pośrednictwem technologii informacyjnej.

Historia firmy HP w Polsce 

Oficjalne rozpoczęcie działalności Hewlett-Packard Polska nastąpiło w marcu 1991 
roku. Jednak obecność HP w Polsce datuje się już od lat siedemdziesiątych - 
dystrybutorem HP została agenda Polskiej Akademii Nauk, firma Zotpan. W roku 
1991 w pełni wyszkoleni i doświadczeni pracownicy Zotpanu przeszli do Hewlett-
Packard Polska, stając się zaczątkiem zespołu liczącego dziś ponad 600 osób. Rok 
finansowy 1991 HP Polska zakończył obrotami wynoszącymi 17 milionów dolarów. 
Firma weszła wtedy w okres spektakularnego rozwoju i stała się największą 
międzynarodową firmą komputerową w Polsce. W roku 1999 firma HP Polska została 
mianowana najlepszym oddziałem HP na świecie. Według zestawień Computerworld 
Top 200 i Teleinfo 500 HP Polska już od wielu lat posiada status największej firmy z 
branży IT na polskim rynku. 

We wrześniu 2001 roku firmy HP i Compaq ogłosiły oficjalnie plany połączenia 
dwóch korporacji, które dokonało się w maju 2002 roku, a w Polsce formalno-prawne 
połączenie spółek nastąpiło 3 lutego 2003 roku. Prezesem nowego HP w Polsce 
został dotychczasowy prezes HP Polska - Andrzej Dopierała. 
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HP Polska jest obecnie wykonawcą Części Informatycznej Systemu IACS 
(Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli) na zlecenie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR odpowiada za stworzenie struktur 
organizacyjnych IACS i zapewnienie infrastruktury dla całości systemu, przeprowadzi 
także akcję informacyjną i szkolenia dla rolników. 

Informacja i komunikacja produktowa 

Ciekawą jednostką organizacyjną firmy HP Polska jest Laboratorium Rozwiązań 
Systemowych, które oferuje pokazy produktów firmy i rozwiązań w działaniu. Jest 
miejscem gdzie klienci, partnerzy handlowi oraz przedstawiciele prasy mogą 
zapoznać się z najnowszymi technologiami, produktami i rozwiązaniami HP. 
Infrastruktura Laboratorium przygotowana jest do kameralnych spotkań, seminariów 
prowadzonych przez specjalistów HP odpowiedzialnych za daną technologię oraz 
testów. 

HP Polska prowadzi szkolenia organizowane w Centrum Szkoleniowym w 
Warszawie wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt oraz infrastrukturę 
techniczną zapewniającą najwyższy komfort uczestnictwa oraz poziom dydaktyczny 
prowadzonych zajęć. Oferowane szkolenia obejmują bardzo szeroki zakres 
tematyczny w dziedzinie systemów informatycznych, rozwiązań i zarządzania. 

HP wprowadził do oferty nową polskojęzyczną wersję Wirtualnej Klasy HP dostępnej. 
Wirtualna Klasa HP (HP Virtual Classroom - HPVC) jest internetowym narzędziem 
interaktywnej współpracy, za pomocą którego można organizować wirtualne 
spotkania, rozmawiać, komunikować się i współpracować. To bardzo korzystna 
forma organizowania spotkań - tania, szybka i zawsze dostępna. Może być 
wykorzystywana do obsługi różnorodnych spotkań online: zebrań dotyczących 
projektów, zebrań informacyjnych, szkoleń pracowników, prezentacji i seminariów dla 
klientów, prezentacji informacji o produktach lub współpracy z partnerami 

Strategia ekologiczna firmy 

HP prowadzi w Polsce Program Ekologiczny, którego celem jest edukacja, 
wspieranie postaw przyjaznych środowisku i promocja proekologicznej polityki firmy. 
W ramach programu realizowanych jest kilka przedsięwzięć:  

- HP Planet Partners™ - program odbioru i recyklingu oryginalnych wkładów do 
drukarek HP laserowych (dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych) i 
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atramentowych (dla klientów instytucjonalnych). Wkłady te są następnie 
przetwarzane przy użyciu bezpiecznych dla środowiska metod;  

- Konkurs ekologiczny "W harmonii z Przyrodą". Honorowy patronat nad Konkursem 
objęło Ministerstwo Środowiska oraz Europejskie Centrum Ekologiczne Ligi Ochrony 
Przyrody, patronat medialny Rzeczpospolita, Fokus, Wirtualna Polska oraz pisma 
ekologiczne. Celem konkursu jest dotarcie do najciekawszych inicjatyw 
ekologicznych i umożliwienie realizacji ich projektów. HP wspiera w ten sposób 
znaczące przedsięwzięcia proekologiczne, które często nie są kontynuowane z 
powodu braku środków. Adresowany do organizacji pozarządowych, kół naukowych 
oraz osób prywatnych.. Wysokość ufundowanych przez HP nagród wynosi 30.000 zł 
(I nagroda), 15,000 zł (II nagroda), 10,000 zł (III nagroda);  

- Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach promocji postaw proekologicznych wśród dzieci i 
młodzieży. Szkoły mogą zgłaszać praktyczne projekty dotyczące, np. zbiórki i 
segregacji odpadów, oszczędności wody i energii elektrycznej itp. Nagrodami w 
konkursie są zestawy sprzętu komputerowego i drukarki HP;  

- Promowanie wśród mediów tematu ochrony środowiska i postaw proekologicznych 
w społeczeństwie poprzez ufundowanie nagrody w kategorii ochrony środowiska w 
konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Co roku w konkursie 
przyznawana jest nagroda im. Prof. Stefana Myczkowskiego Klubu Publicystów 
Ochrony Środowiska Ekos za publikacje z dziedziny ochrony środowiska pod 
patronatem firmy HP. 

Korzyści:  

 Zmniejszenie ubocznych skutków produktów i usług;  

 Działalność firmy jest bardziej przyjazna dla klientów i otoczenia;  

 Pozyskiwanie nowych klientów i budowanie partnerskich, przejrzystych relacji 
z interesariuszami. 

Wyzwania: 

 - Na etapie tworzenia programu największym wyzwaniem było określenie 
problemów i grup docelowych, do których należy skierować działania;  

 - Na etapie wdrażania trudności dostarczyło dotarcie z informacją do 
beneficjentów programu w sytuacji ograniczonego budżetu promocyjnego.  
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Warto zapamiętać:  

 - W przygotowaniu i realizacji projektu ważna jest jego wszechstronność i 
możliwość dotarcia do jak największej grupy zróżnicowanych odbiorców i 
beneficjentów, oczywiście na miarę indywidualnych możliwości danej firmy. 

 

CPS - Industrial Engineering Poland Ltd.  

Firma Chip Placement Solution Industrial Engineering Poland została założona w 
1998 roku.  

Wcześniej dwaj spośród trzech założycieli: Mirosław Rozwadowski i Zbigniew 
Jagieła, było zatrudnieni w zakładach Philipsa w Kwidzynie. Trzeci - Armin Nagorny - 
z Philipsem współpracował. Producent urządzeń uzyskiwał w Polsce coraz lepszą 
sprzedaż, a potrzebny był serwis jego produktów. Właściciele CPS dostrzegli w tym 
swoją szansę i po 3 latach działalności zostali przedstawicielem na Polskę firmy Fuji. 
Obecnie systematycznie poszerza zakres działalności otwierając nowe 
przedstawicielstwa handlowe w Polsce i za granicą oraz sprzedaje i serwisuje 
urządzenia m.in.. firm Speedline, Hitachi, Purex i Rommel, a wśród nich: MPM, 
Camalot, Electrovert, Accel, SCS. Odbiorcami usług są znane duże firmy: Jabil, 
Sharp, Philips Lighting, LG Philips, Flextronics, Kimball i Lacroix. Oprócz sprzedaży 
nowych urządzeń, co odbywa się tylko na terenie Polski, CPS handluje również 
maszynami używanymi obejmując praktycznie cały świat. W ciągu 8 lat działalności 
firma realizowała projekty w większości krajów europejskich oraz w Azji. 

CPS obecnie zajmuje się sprzedażą, instalacją i serwisem takich urządzeń, jak 
maszyny SMT (Surface Mount Technology — technologia powierzchniowego 
montażu płyt głównych), sitodrukarki, agregaty lutownicze, maszyny do nakładania 
kleju, przenośniki automatyczne, podajniki płyt, obrotnice czy urządzenia do 
filtrowania powietrza po procesach lutowania i laserowych. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, podjęła się również sprzedaży materiałów antystatycznych 
ESD firmy KVT-Canespa, niezbędnych przy produkcji elektroniki. 

Zasadą firmy jest kompleksowa obsługa klienta, która obejmuje doradztwo, 
usprawnienie całego ciągu technologicznego, serwis urządzeń oraz prowadzenie 
szkoleń zarówno z zakresu obsługi urządzeń jak i procesu technologicznego dzięki 
wykwalifikowanej kadrze inżynierów. Rynek, na którym działa, określa jako mały i 
specyficzny, gdzie najkorzystniejsze jest dostosowanie oferty do konkretnego 
odbiorcy.  
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CPS zatrudnia 13 osób, ale jej wspólnicy myślą o dalszym zwiększeniu zatrudnienia. 
Mają magazyn o powierzchni 400 m2 zlokalizowany w Kwidzynie. Znajdują się w nim 
głównie używane maszyny gotowe do sprzedaży oraz materiały eksploatacyjne i 
środki ochrony antyelektrostatycznej. Magazyn przydaje się również jako chwilowa 
„przechowalnia bagażu” dla własnych klientów. 

Na polskim rynku CPS są obecnie jedną z najbardziej doświadczonych firm oraz 
liderem w branży SMT pod względem ilości zainstalowanych maszyn i urządzeń 
zapewniając nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania. Największymi jej odbiorcami 
są: Jabil, Philips, Flextronics, Kimball i Lacroix. W ciągu 8 lat działalności prowadziła 
projekty w większości krajów Europejskich, Azji obu Amerykach i Afryce. 

W tegorocznym rankingu gazety „Puls Biznesu” CPS uplasowała się na ósmym 
miejscu na liście krajowej, a w województwie nie miała sobie równych. Ranking 
‘Gazele Biznesu 2006’ był przeprowadzony po  raz szósty i uwzględnił 3404 
najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Tym razem lista 
rankingowa uwzględniała też m.in. wyniki firm osiągnięte w ciągu pełnego roku 
działania w warunkach Unii Europejskiej. Blisko połowa wszystkich przedsiębiorstw 
na liście wywodzi się z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. W 
rankingu wprowadzono rygorystyczne kryteria obejmujące wyniki firm nie tylko 
ostatniego roku, ale również z trzech poprzednich, tak więc o ostatecznej pozycji 
decydowała dynamika rozwoju potwierdzona wynikiem finansowym.  

Szanse rozwojowe 

Samo członkostwo we Wspólnocie oszczędziło firmie czasu i wydatków dzięki 
zniesionym barierom celnym i uproszczonym procedurom. Obroty firmy w 2005 r. w 
stosunku do 2003 zwiększyły się ponad siedmiokrotnie, w ubiegłym roku spółka 
zarobiła netto 1,84 mln zł, a jej kapitał własny wynosił 3,94 mln zł. 

Firma nie wykorzystała jeszcze wszystkich szans związanych z członkostwem w UE, 
nie skorzystała m.in. z żadnej dotacji unijnej, gdyż odstraszyły ją czasochłonne 
procedury i biurokracja, ale ma zamiar to zmienić w najbliższej przyszłości. 

Delphi Automotive Systems Poland Sp. z o.o. 

Firma Delphi to amerykański producent komponentów motoryzacyjnych (układów 
zasilania, zawieszenia, amortyzatorów, elektroniki samochodowej, systemów kontroli 
pojazdów, chłodzenia silnika, układów przenoszenia napędów). Jest obecnie jednym 
z pięciu największych dostawców samochodowych części zamiennych na świecie. W 
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październiku 1999 r. wprowadzono nową tożsamość marki wraz z logo, mającym 
świadczyć o trwałej obecności firmy na rynku. Obecnie firma rozwija swój 
dotychczasowy dorobek, aby dostarczać klientom zarówno sprawdzone, jak i nowe 
atrakcyjne produkty. 

Europejska siedziba Delphi Product & Service Solutions znajduje się w Cergy 
Pontoise, 30 km na północny-zachód od Paryża. Delphi Aftermarket posiada sieć 14 
oddziałów w całej Europie, obejmując Centra Dystrybucyjne i Biura Handlowe oraz 
zatrudniając około 1000 pracowników. 

W przyszłości Delphi zamierza skoncentrować się na elektronice oraz 
wspomaganych elektronicznie produktach i usługach. Będzie dalej zwiększać swój 
udział w rynku w obszarach, w których ma wiodącą pozycję, czyli w technologiach 
systemów do silników diesla, systemów klimatyzacji, hamulców oraz amortyzatorów. 

Produkty Delphi, przeznaczone na rynek części zamiennych, są projektowane i 
wytwarzane zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami lub ich odpowiednikami oraz 
odzwierciedlają wysoki poziom innowacyjności i standardy obsługi klienta, dzięki 
którym Delphi stała się wiodącym dostawcą technologii dla sektora motoryzacyjnego. 
Przeznaczone na rynek części zamiennych produkty Delphi trafiają do klientów 
poprzez tradycyjne kanały oraz ośrodki sprzedaży detalicznej, które, w razie 
potrzeby, mogą też korzystać z rozbudowanego programu wsparcia firmy Delphi. 
Program ten zapewnia komunikację marketingową i techniczną oraz dostęp do usług 
i rozwiązań, które pozostają poza indywidualnymi możliwościami samych stacji i 
punktów serwisowych. 

Delphi od ponad dziesięciu lat z powodzeniem testuje nowatorskie i zaawansowane 
technologicznie produkty nowej generacji na samochodach sportowych. W ramach 
współpracy z firmą Hendrick Motorsports rozwiązania elektroniczne Delphi będą 
wykorzystywane w wyścigach samochodowych Nascar. Na komponentach i 
układach firmy Delphi polega wiele czołowych zespołów wyścigowych z całego 
świata. 

Historia firmy w Polsce 

Ogłoszenie w 2005r. upadłości oraz procesu restrukturyzacji Delphi Corporation nie 
dotyczył spółek zależnych, m.in. Delphi Poland S.A. Firma jest obecna w Polsce od 
1994 r. Jej inwestycje wynoszą ponad 380 mln USD. Obecnie struktura firmy w 
Polsce obejmuje dwie spółki tj.: Delphi Poland S.A z siedzibą w Krakowie, w skład 
której wchodzi:  
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Centrum Księgowe w Ostrowie Wielkopolskim; Centrum Obsługi Klienta;  

Centrum Techniczne w Krakowie – Badania i Rozwój;  

Oddział w Krośnie – produkcja amortyzatorów; Oddział w Błoniu – produkcja 
pochłaniaczy par paliw; Oddział w Warszawie – dystrybucja komponentów 
motoryzacyjnych na rynku wtórnym; 

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim – produkcja układów klimatyzacji, systemów 
chłodzenia silnika; Oddział w Jeleśni – produkcja wiązek elektrycznych; 

Oddział w Gdańsku – produkcja mechatronicznych przełączników samochodowych; 
oraz Delphi Polska Automotive Systems z siedzibą w Tychach. 

Rosnące zatrudnienie 

W Polsce zatrudnia ponad 6000 osób w sześciu zakładach produkcyjnych i 
nowoczesnym Centrum Technicznym w Krakowie. Firma zdobyła godło Inwestora w 
Kapitał Ludzki oraz nagrodę dla Najlepszego Inwestora Zagranicznego. Jest jednym 
z pięciu najatrakcyjniejszych pracodawców dla inżynierów spośród 2343 firm według 
rankingu opracowanego przez Bank Danych o Inżynierach w 2005 roku. Centrum 
Techniczne Delphi w Krakowie istnieje od lipca 2000r., dotychczas pracuje w nim 
ponad 800 osób, głównie polskich inżynierów przeszkolonych w ośrodkach firmy za 
granicą. Centrum skupia pod swym dachem inżynierów reprezentujących prawie 
wszystkie działy firmy Delphi. Zadaniem Centrum, globalnego ośrodka w dziedzinie 
amortyzatorów, jest projektowanie produktów i procesów technicznych, budowa 
prototypów oraz badania symulacyjne układów zawieszenia. W TCK (Krakowskim 
Centrum Technicznym) od listopada 2000r. działa Centrum Rozwoju 
Oprogramowania, którego zadaniem jest tworzenie oprogramowania dla systemów 
elektronicznych (mikroprocesorów) - nie tylko dla przemysłu samochodowego. TCK 
prowadzi prace z zakresu badań rozwojowych, projektowania i testowania według 
najnowocześniejszych metodologii. Inżynierowie mają do dyspozycji najnowsze 
narzędzia matematyczne, jak np. metoda elementów skończonych, oprogramowanie 
CAD, modelowanie parametryczne, testowanie oraz badania wirtualne. Inwestycja ta 
została zlokalizowana w Krakowie, gdyż od dawna był on uważany za znaczące 
centrum naukowe i akademickie. W przypadku krakowskiego ośrodka Delphi, oprócz 
wielu ważnych kryteriów, które zazwyczaj rozważa inwestor przy podejmowaniu 
decyzji, kluczowym było pozyskanie najlepszej kadry inżynierskiej. Nie bez 
znaczenia było więc, że w regionie kształcą świetnych inżynierów trzy uczelnie 
techniczne. Większość zatrudnionych w TCK inżynierów to absolwenci Politechniki 
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Krakowskiej i Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. O specjalizacji regionu 
świadczy utworzony w lipcu 2006r. przez 22 przedstawicieli małopolskich firm i 
instytucji Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, którego głównym celem 
będzie stworzenie w województwie nowoczesnego środowiska technologii 
informacyjnych w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem 
wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii. Umowa dotycząca klastra 
obejmowała też m.in. utworzenie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych, 
Centrum Szkoleń IT, a także platformy wymiany informacji pomiędzy uczelniami a 
przedsiębiorcami o potrzebach i wzajemnej ofercie obu środowisk.  

Centrum Techniczne m.in. wygrało małopolską edycję konkursu "Pracodawca - 
Organizator Pracy Bezpiecznej". 

Korzyści z pomocy publicznej 

W kwietniu 2005r. inwestor zgłosił się do Agencji prezentując założenia nowej 
inwestycji. PAIiIZ była odpowiedzialna w trakcie prowadzenia projektu m.in. za 
koordynację działań po stronie polskiej i przygotowanie pakietu wsparcia dla 
inwestora. Po blisko półrocznych negocjacjach 5 października 2005 w siedzibie 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych została podpisana umowa 
inwestycyjna pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a amerykańskim 
koncernem Delphi. Ze strony polskiej umowę podpisał Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Gospodarki i Pracy – Pan Marcin Kaszuba, ze strony inwestora: Pan 
Marek Adamiak – Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Miśniakiewicz – Członek 
Zarządu. Jednak w późniejszym okresie inwestor ten zrezygnował z pomocy 
publicznej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Gospodarki trwa 
procedura uchylenia programu wieloletniego, a inwestor zrealizuje inwestycję bez 
korzystania z pomocy publicznej. 

Koncern Delphi stworzył krakowskie Centrum Techniczne, aby oferować możliwości 
globalne na skalę regionalną. To połączenie najnowocześniejszych technologii, 
rozwoju i badań inżynieryjnych światowej klasy. Rozszerzone centrum badawczo-
rozwojowym oferuje zatrudnienie 264 inżynierom, którzy pracującym m.in. nad 
udoskonalaniem systemów zawieszenia do samochodów produkowanych przez 
koncerny: PSA, Ford, BMW, Daimler Chrysler, Opel, Volkswagen, Renault. Dotacja w 
wysokości 1 mln PLN i inwestycja Delphi w wysokości 5 mln PLN ma wygenerować 
wpływy do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 
ponad 4,8 milionów PLN w ciągu najbliższych 2 lat. 
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Nowatorskie rozwiązania komunikacyjne 

Krakowskie Centrum Techniczne posiada elektroniczne połączenie z innymi 
Centrami Technicznymi na świecie za pomocą łącz cyfrowych, wideofonicznych i 
telefonicznych. Jest to szczególnie istotne dla wspierania obsługi największych, 
działających na skalę światową klientów. Mając globalne łącze z innymi centralami 
konstrukcyjnymi, a także sieciowe narzędzia projektowe i inżynierskie istnieje 
możliwość wspólnego wykorzystywania intelektualnych źródeł oraz wspólnej pracy 
nad projektami światowymi. W przemyśle nazywa się to "inżynierią 24/7" i oznacza, 
że pod koniec dnia azjatycki oddział Delphi może przekazać pracę do Delphi w 
Europie, który z kolei po zakończonym dniu pracy przekazuje ten projekt dalej do 
Delphi w USA. Pozwala to znacznie skrócić czas opracowywania projektu. 

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 

Samsung Electronics Co. Ltd. jest światowym liderem w produkcji półprzewodników, 
rozwiązań telekomunikacyjnych i technologii cyfrowych. Łączna sprzedaż firmy w 
roku 2004 wyniosła 55.2 miliardy dolarów amerykańskich, a zysk netto 10.3 
miliardów dolarów amerykańskich67. Na świecie firma zatrudnia ponad 123 tys. 
pracowników w 93 oddziałach na terenie 48 krajów. Korporacja składa się z pięciu 
głównych pionów biznesowych: Digital Appliance Business (produkty AGD), Digital 
Media Business (produkty RTV i IT), LCD Business (produkcja paneli LCD), 
Semiconductor Business (produkcja półprzewodników) i Telecommunication Network 
Business (rozwiązania telekomunikacyjne). Uznawany za najszybciej umacniającą 
się globalną markę, SAMSUNG Electronics jest światowym liderem w produkcji 
telewizorów cyfrowych, chipów pamięci, telefonów komórkowych i paneli TFT-LCD. 

Firma Samsung Electronics w 2000 roku utworzyła w Warszawie Centrum Badań i 
Rozwoju Oprogramowania. Głównym zadaniem Centrum jest rozwój 
oprogramowania do odbiorników cyfrowej telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej 
zgodnych ze standardami DVB (Digital Video Broadcasting)68.  

Na początku powstał zespół 10 programistów, który zajmował się tworzeniem 
oprogramowania dla dekoderów do odbioru telewizji cyfrowej. W wyniku znakomitych 
efektów pracy tego zespołu powstały produkty, które przyczyniły się do znacznego 
zwiększenia sprzedaży dekoderów Samsung na świecie.  

 
67 www.samsung.com. 
68 www.samsung.com 
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Dzisiaj, Centrum liczy ponad 100 osób i stanowi podstawę rozwoju i planowanej 
ekspansji na rynki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zlokalizowanie Centrum w 
Europie Środkowej umożliwia firmie Samsung bezpośredni kontakt z klientami oraz 
szybkie reagowanie na ich potrzeby. Zatrudnienie polskich inżynierów, ekspertów w 
dziedzinie techniki cyfrowej oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii 
zapewnia wysoką jakość produkowanych dekoderów i uznanie ich na rynkach 
państw europejskich.  

W 2004 roku do Warszawskiego Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania zostało 
przyjętych 70 nowych pracowników,a w roku 2005 kilkadziesiąt kolejnych. Plany te 
są związane z dynamicznym rozwojem rynku jak również coraz większymi 
oczekiwaniami względem polskiego zespołu. Firma Samsung Electronics rozważa 
przeniesienie z Korei do Polski kolejnych produktów o największym zaawansowaniu 
technologicznym takich jak urządzenia DVD czy kamery cyfrowe.  

Jesienią 2005 roku rozpoczął się nabór do nowotworzącej się w ramach istniejącego 
działu komórki Digital TV Division zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla 
kolejnych urządzeń telewizji cyfrowej takich jak telewizory plazmowe, LCD i 
projektory. Do chwili obecnej w dziale Digital TV Division znalazło zatrudnienie 
kilkanaście osób. W wyniku znakomitych efektów pracy tego zespołu powstały 
produkty, które bardzo przyczyniły się do znacznego zwiększenia sprzedaży 
dekoderów.  

Zlokalizowanie Centrum w Europie Środkowej umożliwia firmie Samsung 
bezpośredni kontakt z klientami oraz szybkie reagowanie na ich potrzeby. 
Zatrudnienie polskich inżynierów, ekspertów w dziedzinie techniki cyfrowej oraz 
wykorzystanie wysoko zaawansowanych technologii zapewnia wysoką jakość 
produkowanych dekoderów i uznanie ich na rynkach państw europejskich. 

Do końca roku 2007 firma Samsung planuje wzrost zatrudnienia w Warszawskim 
Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania firmy Samsung do 700 pracowników. 

Firma Samsung inwestuje średnio 7-8% rocznego dochodu w rozwój technologii i 
produktów. W 2004 roku Samsung zainwestował 3,5 mld dolarów, to niemalże 8% 
dochodu firmy, w rozwój i działalność swoich ośrodków badawczo-rozwojowych na 
całym świecie.  

Dzięki temu Samsung jest jednym ze światowych liderów w tworzeniu 
najnowocześniejszych technologii w obszarach takich jak technologie i urządzenia 
cyfrowe, telekomunikacja czy półprzewodniki.  
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Spośród siedemnastu ośrodków badawczo-rozwojowych firmy Samsung sześć 
zlokalizowanych jest w Korei, pozostałe znajdują się w takich krajach jak Wielka 
Brytania, USA, Rosja, Izrael czy Polska.  

Już w 2003 roku w obszarze badawczo-rozwojowym firmy Samsung zatrudnionych 
było 19,700 osób, co stanowiło 34% ogólnej liczby pracowników firmy. Z każdym 
rokiem wzrasta zarówno liczba samych ośrodków tego typu jak również związanych 
z ich działalnością pracowników.  

Obecnie w obszarze badawczo-rozwojowym firma Samsung zatrudnia 21 tys. osób. 

Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. 

Jabil Circuit Inc. jest jednym z największych dostawców usług produkcji podzespołów 
elektronicznych (Electronic Manufacturing Services) i montażu wyrobów gotowych na 
zlecenie. Firma została założona w Detroit, USA w 1966 roku. Siedziba firmy 
znajduje się w ST. Petersburg, Floryda, USA. W 2002 roku zakupiła Philips Contract 
Manufacturing Services. Jej przychód na koniec 2005 roku sięgnął 7,5 biliona USD. 
Główny atut firmy to złożone rozwiązania elektroniczne dla międzynarodowych firm z 
wielu branż: motoryzacyjnej, komputerowej, medycznej i telekomunikacyjnej, oraz 
międzynarodowa siatka klientów, wśród których najważniejsi to, między innymi, 
Philips, Cisco System, czy Hewlett-Packard. 

Swoje siedziby, gdzie znajduje zatrudnienie ponad 65 tysięcy pracowników, ma 
obecnie w 20 krajach świata na prawie każdym kontynencie. Oferuje złożone 
rozwiązania elektroniczne dla międzynarodowych firm z branży motoryzacyjnej, 
komputerowej, medycznej, telekomunikacyjnej, zajmujących się przechowywaniem 
danych, osprzętem etc. Swoich klientów ma na całym świecie i są to firmy o 
uznanych markach jak np. Philips, Cisco Systems, HP i inne. Firmę cechuje dbałość 
o rozwój pracowników, silna pozycja finansowa i najnowsze technologie. 

Historia firmy w Polsce 

W 1991 roku Fabryka Telewizorów Brabork jako pierwsza inwestycja elektroniczna w 
Kwidzynie, rozpoczęła produkcję z załogą liczącą wówczas 100 osób. W 1995 
powstała fabryka Philips Consumer Electronics Industries Poland produkująca 
telewizory, płyty bazowe oraz głowice do odbiorników TV i tunerów satelitarnych, 
oferująca ponad 2000 miejsc pracy. Koncern Jabil w 2002 roku, a następnie w 2004 
roku, postanowił kupić od firmy Philips obie fabryki rozwijając kadrę do 5000 osób. 
Tak powstały Jabil Circuit Poland (JCP) i Jabil Assembly Poland (JAP). 
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Zakres produkcji Jabil Circuit Poland (JCP) obejmuje główne podzespoły do sprzętu 
elektronicznego: płyty bazowe odbiorników telewizyjnych CRT, PLASMA, LCD, 
podzespoły kontrolne i układy wejścia/wyjścia, a także płyty i moduły dla przemysłu 
samochodowego i energetyki. Główne produkty Jabil Assembly Poland (JAP) to: 
tradycyjne telewizory kineskopowe 50 i 100 Hz, 14, 17, 20, 28, 30 i 32 calowe, 
telewizory LCD, telewizory plazmowe oraz telewizory hotelowe. 

Ze względu na ścisłe powiązania z Philipsem nadal jest to jeden z głównych klientów 
Jabil Kwidzyn. JCP swoje wyroby wysyła do Europy (głównie Francji, Węgier i Belgii), 
a także do Meksyku, Chin i Singapuru oraz do sąsiedniej fabryki JAP. Fabryki 
dostawców formy ulokowane są na wszystkich kontynentach. Dzienna produkcja to 
ponad 100 tysięcy różnych płyt elektronicznych, w których zużywa się codziennie 
ponad 20 milionów komponentów. 

JAP współpracuje z jeszcze szerszą gamą odbiorców niż JCP. Odbiorniki telewizyjne 
dostarczane są do centrów dystrybucyjnych Philipsa, ale także do kilkudziesięciu 
bezpośrednich odbiorców, jakimi są sieci sklepów zlokalizowane w całej Europie, a 
także w Afryce północnej. Telewizory produkowane w Kwidzynie znajdują się w wielu 
domach w całej Europie. 

Inwestycje w kapitał ludzki 

Pomimo typowo elektronicznej i inżynieryjnej branży aż 75% pracowników stanowią 
w firmie kobiety. To wskaźnik elastycznej i nowoczesnej strategii przedsiębiorstwa. 
Firmy Jabil Circuit Poland i Jabil Assembly Poland stawiają przed swoimi 
pracownikami wiele wyzwań i szans rozwoju. Praca w dynamicznym otoczeniu 
biznesowym, nowoczesne technologie, kontakty międzynarodowe i nieustanny 
rozwój to najczęściej wymieniane przez pracowników zalety pracy w kwidzyńskich 
firmach. Firma podkreśla rolę partnerstwa i wspólnego kształtowania ścieżki kariery. 
Aby to zapewnić prowadzi projekty ocen pracowniczych, dofinansowanie nauki, plany 
rozwoju, zapewnia szkolenia oraz stwarza szanse awansu, również za granicą. 
Współpracuje z uczelniami i szkołami średnimi, oferuje letnie praktyki i umożliwia 
pisanie prac dyplomowych. Organizuje Dni Otwarte dla studentów i absolwentów 
oraz wycieczki szkolne. Zdobywcs wielu nagród, w 2005 roku - odznaczony m.in. 
godłem Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Laur dla Pracodawcy przyznany przez 
studentów Politechniki Gdańskiej. 
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8 Wnioski - rekomendacje 

1. Kapitał zagraniczny może wywierać poważny wpływ na restrukturyzację 
gospodarki narodowej, podnosząc poziom jej innowacyjności oraz 
dynamizując eksport. Dotychczasowa filozofia jego postrzegania, polegająca 
na nastawieniu „im więcej, tym lepiej”, nie dostrzegała zróżnicowania jego 
jakości. Kapitał zagraniczny w Polsce pomaga tworzyć nowe miejsca pracy, 
przyczynia się do rewitalizacji obszarów zapóźnionych, wprowadza 
nowoczesne techniki zarządzania. Jego znaczenie w napływie nowoczesnych 
technologii, stymulowaniu innowacyjności gospodarki oraz eksportu może być 
znacznie większe, pod warunkiem, że zmieni się struktura jego napływu. 
Obserwujemy w tym kierunku pozytywne zmiany, szczególnie w ostatnim 
roku. 

2. Polskie ustawodawstwo oraz katalog programów wsparcia dla kapitału 
zagranicznego z obszaru zaawansowanych technologii ulegało ewolucji przez 
ostatnich kilkanaście lat, ale znaczącym zwrotem było dopiero wprowadzenie 
programów SPO-WKP (2004-2006) oraz POIG (koniec 2006 r.). Początkiem 
zmian w tej dziedzinie było wejście w życie ustawy o finansowym wspieraniu 
inwestycji oraz ustawy o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej.  

3. W firmach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce do końca 2005 r., 
dominowały przedsiębiorstwa z sektora low-tech (medium-low + low) (79,4%), 
firmy z technologiami średnio-wysokimi stanowią tu 16,4%, natomiast udział 
firm w sektorze wysokich technologii wynosi jedynie 4,2%. Są to udziały w 
liczbie firm, które nie odzwierciedlają wielkości udziałów zainwestowanego 
kapitału. Od 2005 roku obserwujemy równocześnie większy napływ kapitału 
zagranicznego zaawansowanego technologicznie, również w wyniku wsparcia 
udzielonego przez państwo. 

4. Polityka gospodarcza okresu transformacji nie dokonała, jak dotychczas, 
jasnego określenia strategii napływu kapitału, w sposób preferujący kapitał 
„najbardziej wartościowy”. Wypracowanie takiej strategii jest bardzo potrzebne 
z określeniem zarówno sektorów gospodarki, bądź typu jej działalności oraz 
zaoferowanie stosownego wsparcia tym sektorom. Do realizacji tego zadania 
konieczne będzie wykorzystanie następcy PAIiIZ oraz polskiej dyplomacji 
ekonomicznej, które powinny się starać nie tylko o dobry wizerunek Polski 
jako miejsca lokowania inwestycji bezpośrednich, ale prowadzić powinny 
również politykę selektywnego przyciągania zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w oparciu o tę strategię. Należy odnotować, że w krótkim 
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okresie czasu (od maja 2006 roku) skuteczność pomocy polskiej 
przedsiębiorczości za granicą oraz działań na rzecz przyciągania kapitału 
zagranicznego poprzez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich 
ambasad uległa poważnemu osłabieniu wskutek rozdzielenia funkcjonalnego 
dawnych WEH ambasad. 

5. Wobec zaostrzającej się konkurencji o kapitał zagraniczny zaawansowany 
technologicznie, koniecznym będzie rozbudowanie instrumentarium wsparcia 
programów wieloletnich wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych kapitału 
zagranicznego w Polsce w dziedzinie wysokich technologii oraz o nastawieniu 
eksportowym. Do sektorów priorytetowych można by dołączyć przemysły: 
farmaceutyczne, urządzeń biurowych, instrumentów medycznych, 
precyzyjnych i optycznych, jako reprezentujących sektor high-tech. Wsparcie 
dla projektów o niższym poziomie zaawansowania technologicznego 
należałoby powiązać nie tylko z tworzeniem nowych miejsc pracy, ale również 
ze skłonnością do eksportu. Dotychczasowe doświadczenia budżetowe 
wskazują na długofalowo dodatnie saldo pomocy publicznej i dodatkowych 
korzyści dla budżetu państwa w wyniku udzielenia pomocy dużym projektom 
inwestycyjnym. Dlatego też oprócz rozszerzenia sektorowego należałoby 
rozważyć kolejne zwiększenie górnych pułapów wsparcia finansowego z tytułu 
nie tylko tworzenia nowych miejsc pracy, ale również zaawansowania 
technologicznego i skłonności do eksportu w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia.  

6. Wysokotechnologiczny kapitał zagraniczny powinien aktywizować polską 
przedsiębiorczość w swoim otoczeniu. Wzorem innych państw należałoby 
rozważyć następujące instrumenty pobudzania – wprowadzenie zachęt do 
zlecania wykonywania przez korporacje ulokowane w Polsce niektórych 
działań małym firmom krajowym. Faktury wystawiane przez takie firmy byłyby 
traktowane korzystniej w sensie podatkowym (np. 120-140% odpisu 
podatkowego). W podobny sposób potraktować zamówienia zlecane do 
realizacji polskim uczelniom technicznym.  

7. Działalność badawczo-rozwojowa jest najmniej podatną na przenoszenie 
spośród wszystkich usług nieprodukcyjnych. O ile faktycznie Polska jest 
atrakcyjnym miejscem lokalizacji dla usług offshoringowych, o tyle trudniej 
znaleźć potwierdzenie o wysokiej atrakcyjności dla lokalizacji działalności 
badawczo-rozwojowej. W Polsce istnieją jednak przesłanki dla stworzenia 
szerokiego zaplecza badawczo-rozwojowego dla wielu międzynarodowych 
korporacji. Byłoby to zależne od wielu czynników.  
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8. Czynnikiem strategicznym dla działalności badawczo-rozwojowej jest liczba, 
struktura, jakość i rozmieszczenie absolwentów kierunków technicznych. 
Polska posiada w tym zakresie spory potencjał, ale nadal podaż odpowiednich 
absolwentów jest zbyt słabo przystosowana do potrzeb rynku. Najlepsi 
absolwenci są dostępni głównie w 6 dużych ośrodkach akademickich, a 
standardy jakości kształcenia wielu uczelni technicznych są nadal 
niewystarczające. Problemem w niedalekiej przyszłości może stać się 
dynamiczny wzrost płac inżynierów oraz ich systematyczny odpływ za granicę, 
co doprowadzić może do zmniejszenia konkurencyjność Polski w tym 
zakresie. 

9. Kolejnym problem w stymulowaniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
są problemy związane z finansowaniem tej działalności. Dla rozwoju 
innowacyjnych, wysokotechnologicznych przedsiębiorstw niezbędne jest 
wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który cechuje się 
największym potencjałem rozwojowym i którego wpływ na całą gospodarkę 
krajową jest znaczny. Szczególnie istotne jest umożliwienie łatwego 
pozyskiwania finansowania na rozwój ich działalności w zakresie wdrażania 
innowacji. 

10. W Polsce głównym źródłem kapitału są banki, jednak finansowanie 
działalności młodych przedsiębiorstw za pomocą kredytu jest niemożliwe lub 
zbyt drogie. Środki własne stanowią główne źródło finansowania 
przedsiębiorstw, na drugim miejscu są kredyty bankowe, a na trzecim miejscu 
pomoc publiczna, w tym głównie finansowanie za pomocą funduszy unijnych. 
W porównaniu z rokiem 2005 rośnie znaczenie funduszy venture capital, które 
wysunęły się na 4 miejsce dystansując emisję akcji, obligacji, pozyskanie 
inwestora strategicznego, czy też inne formy finansowania. Jak wskazuje 
dotychczasowy rozwój GPW S.A., która była i ciągle jest instrumentem 
wspierającym prywatyzację spółek skarbu państwa (udział Skarbu Państwa i 
spółek związanych ze SP w kapitalizacji GPW S.A. wyniósł 19,8%), nie jest 
miejscem finansowania młodych perspektywicznych spółek innowacyjnych. W 
krajach rozwiniętych za sukcesem rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych 
stoją fundusze venture capital i business angels (anioły biznesu). Rozwój tego 
rynku w Polsce jest stosunkowo niewielki chociaż liczba funduszy i sukcesy 
firm, które są przedmiotem ich inwestycji wciąż rośnie. W celu aktywizacji 
kapitału na potrzeby finansowania MŚP niezbędne jest przemyślenie polityki 
państwa w zakresie ograniczeń inwestycyjnych Otwartych Funduszy 
Emerytalnych. Aktywizacja krajowych zasobów kapitału, które są zarządzane 
przez Otwarte Fundusze Emerytalne powinna odbywać się poprzez znoszenie 



 
 

 104 

ograniczeń inwestycyjnych i takie ich precyzowanie, aby wspierały rozwój 
innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w 
początkowych fazach rozwoju. Należy rozważyć możliwość inwestycji 
bezpośrednich przez fundusze jak i inwestycje w ramach funduszy venture 
capital i fundusze funduszy o odpowiednich profilach inwestycyjnych. 

11. W opinii inwestorów zagranicznych Polska nadal posiada przewagę 
lokalizacyjną dla inwestycji zagranicznych nad innymi krajami regionu i nad 
krajami azjatyckimi. Co więcej, ta przewaga nie wynika już tylko z niskich 
kosztów (w przypadku działalności zaawansowanych technologicznie czynnik 
kosztowy odgrywa relatywnie mniejszą rolę) ale z dojrzałości gospodarki a 
przede wszystkim jakości kapitału ludzkiego. Właśnie ten czynnik respondenci 
uznali za kluczowy motyw lokalizacji działalności wysokotechnologicznej. 
Jednocześnie badani inwestorzy nie planują przeniesienia swojej działalności 
do innych lokalizacji i wycofania z naszego kraju. Dobra infrastruktura, 
przyjazne kontakty z otoczeniem biznesu i władzami lokalnymi, utwierdzają w 
wyborze. Dzięki tym czynnikom firmy rozpoczęły rozwój działalności 
badawczo-rozwojowej. 

12. W początkowych etapach działalności firmy z kapitałem zagranicznym 
korzystały z technologii importowanej. Obecnie wszystkie same wytwarzają 
myśl technologiczną w całości lub części i tę myśl przekazują firmie-matce 
bądź wykorzystują dla własnych celów. W Polsce ulokowano również centra 
zajmujące się tworzeniem systemów i rozwiązań na wewnętrzne potrzeby firm 
(Microsoft). To świadczy o zaufaniu, jakim obdarzono polskie zespoły 
badawczo-rozwojowe. Transfer technologii w połączeniu z zastanymi 
kwalifikacjami ludzkimi pozwolił na poszerzenie zdolności eksportowych tak 
korporacji jako całości jak i zdobycie nowych rynków przez firmę-córkę.  

13. Wszyscy inwestorzy uznali jakość kapitału ludzkiego za czynnik kluczowy, 
który zadecydował o ich lokalizacji w Polsce. Najważniejsza okazała się podaż 
wykwalifikowanych pracowników, wynikająca z bezpośredniego sąsiedztwa 
uczelni wyższych. Firmy aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, a współpraca 
obu środowisk przyczynia się do rozwoju popytu tak na wybrane kierunki 
studiów jak i w konsekwencji – na produkty firm.  

14. Respondenci postulują większą przejrzystość i uproszczenie obowiązującego 
prawa. Wskazują również na konieczność uelastycznienia prawa pracy. Polski 
rząd powinien zachęcać inwestorów, nie czekając tylko na inwestora 
aktywnego, ale zdobywać inwestora biernego lub niezdecydowanego, który 
bez zachęt wybierze inną lokalizację. By to osiągnąć, konieczne będzie 
doskonalenie jakości obsługi inwestora przez następcę PAIiIZ oraz sprawne 
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skoordynowanie pracy wszystkich ministerstw i przyszłej Agencji, celem 
skuteczniejszej realizacji jej statutowych celów. Dla lepszego wykorzystywania 
kapitału ludzkiego regionu ważna w latach przyszłych będzie rosnąca liczba 
absolwentów kierunków technicznych, którzy będą współtworzyli wartość 
dodaną wysokotechnologicznych inwestycji w regionach. Niezbędne jest 
funkcjonowanie instytucji, które w kompleksowy sposób – jednocześnie na 
poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, byłyby w stanie udzielić inwestorowi w 
pełni wiarygodnych informacji o możliwościach, warunkach inwestowania, 
kondycji infrastruktury, kapitału ludzkiego i otoczenia lokalnego. W tym celu 
koniecznym wydaje się ściślejsze powiązanie pracy regionalnych centrów 
obsługi inwestora, wydziałów WPHiI z działalnością PAIiIZ i jej następcy.  

15. Firmy ulokowane w parkach i strefach zasadniczo nie narzekają na 
uciążliwości proceduralne czy infrastrukturę otoczenia biznesu. Respondenci 
wyrażają jednak przekonanie, że niechęć firm stricte wysokotechnologicznych 
do inwestycji w strefie spowodowana jest często niedostatecznym zaufaniem 
do lokowania centrów B+R w Polsce, choć same strefy cieszą się dużą 
popularnością. Inwestycja wysokotechnologiczna oznacza duże ryzyko idące 
w parze z ogromnymi nakładami finansowymi i długim okresem nie 
przynoszenia dochodu. W specjalnych strefach ekonomicznych inwestują 
głównie firmy mające duże nakłady na inwestycje oraz firmy, których 
inwestycje zwracają się w krótkim okresie, do 3 - 5 lat. Jak do tej pory, 
najlepiej było w strefie lokalizować fabryki i centra usługowe, choć dostrzec 
można w ostatnich kilkunastu miesiącach również trend w postaci 
intensywniejszego napływu kapitału wysokotechnologicznego. 
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9 Lista firm z udziałem kapitału zagranicznego według poziomu 
zaawansowania technologicznego 

Tab. 8. Inwestorzy zagraniczni działający na polskim rynku na koniec 2005 r. w 
sektorze high-technology 

Lp. Nazwa inwestora, kraj 
pochodzenia kapitału Działalność  

1. 2. 3. 4. 

Belgia 
1. Elbicon, Belgia Produkcja urządzeń biurowych i komputerów 

Chorwacja 
2. Pliva d.d. Produkcja wyrobów farmaceutycznych 

Dania 

3. Sonion Microtronic A/S, Dania  Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz 
przyrządów ortopedycznych; 

Francja 

4. Alcatel, Francja Produkcja nadajników radiowych i telewizyjnych oraz 
przyrządów do lini telefonicznych i telegraficznych; 

5.  Sanofi-Synthelabo S.A. Francja Produkcja wyrobów farmaceutycznych 

6. Thomson Tubes and Displays S.A. 
Francja rejestracja,  

Produkcja odbiorników radiowych i telewizyjnych; 

7. United Technologies Holding S.A., 
rejestracja Francja, USA (kapitał) 

Produkcja statków powietrznych i kosmicznych; 

8. VALIN PARTICIPATIONS, Francja Produkcja samolotów; 

9. Biofarma, Francja Produkcja wyrobów farmaceutycznych 

10. MacoPharma, Francja Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz 
przyrządów ortopedycznych; 

11. Vetoquinol, Francja Leki dla zwierząt 

Holandia 

12. AS PROPULSION 
INTERNATIONAL B.V., Holandia 

Produkcja samolotów; 

13. Baxter Healthcare Corporation, 
Holandia 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 

Kanada 
14. Goodrich Aerospace Canada LTD Produkcja samolotów; 
15. Pratt&Whitney Produkcja statków powietrznych i kosmicznych; 

Korea Południowa 
16. Daewoo Korea Południowa Produkcja odbiorników radiowych i telewizyjnych; 
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1. 2. 3. 4. 

17. LG Electronics Inc Korea 
Południowa 

Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych; 

Niemcy 

1. IBM Central Holding GmbH, 
Niemcy;  kapitał USA 

Produkcja urządzeń biurowych i komputerów; 

19. Fresenius Kabi AG, Niemcy Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 
20. Gerresheimer, Niemcy Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 
21. Altana Pharma AG, Niemcy Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 
22. BASF AG, Niemcy Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 

23. Aesculap AG Niemcy Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz 
przyrządów ortopedycznych; 

24. Schwarz Pharma AG, Niemcy Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 

Słowenia 
25. Lek; Słowenia Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 
26. KRKA Produkcja wyrobów farmaceutycznych; 

Szwecja 

27. Ericsson, Szwecja Produkcja nadajników radiowych i telewizyjnych oraz 
przyrządów do linii telefonicznych i telegraficznych; 

28. IFS Industrial and Financial 
Systems AB, Szwecja 

Produkcja urządzeń biurowych i komputerów; 

29. Partnertech AB, Szwecja Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych 

30. TEKNOPROD AB, Szwecja Produkcja urządzeń biurowych i komputerów; 

USA 

31. Central Europe Disposable Medical 
LLC, USA 

Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz 
przyrządów ortopedycznych; 

32. Flextronics International USA Produkcja nadajników radiowych i telewizyjnych oraz 
przyrządów do linii telefonicznych i telegraficznych; 

33. Intel Europe Inc. USA Komputery i działalność powiązana; 

34. Motorola Inc. USA Produkcja nadajników radiowych i telewizyjnych oraz 
przyrządów do linii telefonicznych i telegraficznych; 

35. IVAX Produkcja farmaceutyków 

36. Telect Holdings, USA Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych 

37. US Pharmacia, USA Produkcja farmaceutyków  
38. Valeant Pharmaceuticals, Int, USA Produkcja farmaceutyków 

Węgry 
39. Egis Pharmaceuticas Ltd, Węgry Produkcja farmaceutyków 
40. Gedeon Ritcher LTD, Węgry Produkcja wyrobów farmaceutycznych 
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1. 2. 3. 4. 

Wielka Brytania 
41. Glaxo SmithKline, UK Produkcja farmaceutyków 

42. 
SMITHS GROUP AEROSPACE Produkcja statków 

powietrznych i 
kosmicznych; 

 

Włochy 

43. L. Molteni & C.dei F.lli Alitti SpA, 
Włochy 

Produkcja farmaceutyków 

44. Fatro Produkcja farmaceutyków 
45. MWCR S.p.A. Włochy Produkcja urządzeń biurowych i komputerów; 

Międzynarodowy 
46. Spectra Produkcja farmaceutyków 
47. Altana Pharma AG Produkcja farmaceutyków 

Źrodło:  Polska Agencja Informatyki i Inwestycji Zagranicznych „Inwestorzy zagraniczni 
w Polsce na dzień 31.12.2005 r.”, Warszawa 2006, www.paiiz.gov.pl 

Tab. 9. Inwestorzy zagraniczni działający na polskim rynku na koniec 2005 r. w 
sektorze medium-high technology 

Nazwa inwestora, kraj 
pochodzenia kapitału Działalność 

1. 2. 

Austria 
FESTO GMBH, Austria  Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 

E. Hawle Armaturenwerke 
GmbH,  

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii 
mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych; 

Greiner Perfoam GmbH Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Henkel CC Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Kludi Armaturen Austria GmbH 

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii 
mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych; 

POLYTEC HOLDING AG Produkcja sprzętu transportowego 
 



 
 

 110 

 
1. 2. 

Belgia 

ACP Europe Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

BOS Automotive Products 
Belgie NV Produkcja sprzętu transportowego 

Solvay Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Toyota (miejsce rejestracji 
Belgia) 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

Dania 

Danfoss A/S, Dania 

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych , 
badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z 
wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi/ 
Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii 
mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych; 

Dyrup Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Kongskilde Industries A/S Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
NKT Cables A/S Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Trepko A/S Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Finlandia 
ENSTO SEKKO OY Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 

Francja 
Air Liquide S.A., Francja Produkcja podstawowych chemikaliów 

Alstom Holdings, Francja 
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru 
kolejowego i tramwajowego; Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 
indziej nie sklasyfikowana; 

Atofina S.A., Francja Produkcja podstawowych chemikaliów 
Creuzet Aeronautique S.A. Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Faurecia Investments Produkcja sprzętu transportowego 

GEMPLUS S.A., Francja Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów 
elektronicznych 

L'Oreal S.A., Francja Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

M2P Group S.A., Francja Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 

Peugeot Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

Valfond, Francja 
Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii 
mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych; 

Schneider Electric Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
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1. 2. 

Hiszpania 

Fagor Electrodomesti-cos Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
sprzęt gosp. domowego 

Holandia 

Basell Europe Holdings NV Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Eurofoam B.V. Holandia Produkcja włókien chemicznych 

Finelectric BV Holandia Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii 
elektrycznej; 

Ispol-IMG Holdings B.V. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

Greenbrier Europe B.V. kapitał 
USA, rejestracja Holandia 

Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru 
kolejowego i tramwajowego; 

Baxter Healthcare Corporation Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Boart Longyear International 
BV Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Fiat-GM Powertrain B.V. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

Holmatro N.V Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

ICI Omicron BV Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Johnson Diversey Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Kalon Group BV Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Lucent Technologies Network 
Systems Netherlands BV Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 

Machinery Products and 
Development Holding B.V. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Marga B.V Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Procter & Gamble Mexico 
Holding 

Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Polam Holding BV, Holandia Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii 
elektrycznej; 

Royal Philips Electronics N.V. 
Holandia Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych; 

Robert Bosch Investment 
Nederland B.V. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
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Same Deutz Fahr Holding and 
Finance BV Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Schmidt Holland BV Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Valeo Holandia Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

WABCO STANDARD TRANE 
B.V. 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

Irlandia 
M.C. Building Chemicals 
Mueller&Partners 

Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Bombardier Transportation 
Kanada Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 

Japonia 
Amatsuji Kogyo Seisakusho Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
DAICEL CHEMICAL 
INDUSTRY LTD, Japonia 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

DENSO, Japonia Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

Sanden Corporation Produkcja sprzętu transportowego 
Toho Industrial Co. Ltd. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Toyota Boshoku Produkcja sprzętu transportowego 
YAGI Industries Co. Ltd Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Kanada 
Bombardier Transportation Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 

Korea Południowa 

SK Chemicals Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

LG International Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Luksemburg 

Bitron International S.A., Luk Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 

Interelektra Holding S.A. 
Luksemburg Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 

ENERSYS Holding Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Sicpa Commercial Inks Holding 
(Lux) S.A. 

Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Monako 

MECAPLAST Monako Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników; 
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Niemcy 

Al-KO KOBER AG, niemcy Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

BAYER AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Beiersdorf AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Benckiser Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

BSH Bosch und Siemens 
Hausgerate GmbH Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

DBT GmbH Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
DÜRR GmbH Produkcja sprzętu transportowego 
Federal Mogul Holding 
Deutschland GmbH Produkcja sprzętu transportowego 

Gildemeister AG Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Hexal AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Heye Holding GmbH Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Horstmann Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

HP-Pelzer International GmbH Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

HUF Hulsbeck & Furst GmbH & 
Co. KG 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Kirchhoff Automotive GmbH & 
Co. KG 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Kreisel GmbH Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Leonische Drathwerke Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Lignum Technologie 
Aktiengesell- schaft Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Linde AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Lisa Draexlmaier GmbH Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

LOI THERMPROCESS GmbH Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Magna Automotive GmbH Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

MAHLE Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

MAN Nutzfahrzeuge AG Produkcja sprzętu transportowego 

Messer Griesheim GmbH Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 
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PARKER HANNIFIN GmbH Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Paul Hartmann AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Petro Carbo Chem AG (PCC) Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Quin GmbH Produkcja sprzętu transportowego 
Rauschert Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Robert Bosch GmbH Produkcja sprzętu transportowego 
SCA Hygiene Products Holding 
GmbH 

Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych; 

Stahlschmidt & Maiworm Produkcja sprzętu transportowego 

STO AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Takata Petri AG Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Tower Automotive Auslandsbe- 
teiligungen GmbH 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Volkswagen AG Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Was Wietmarscher Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Wirthwein Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Portugalia 

Simoldes Plasticos Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Szwajcaria 
HUBER + SUHNER AG Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 

ICN Switzerland AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

KARL BUBENHOFER AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Szwecja 

AGA AB Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Ahlstromforetagen Svenska 
Aktiebolg Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 

Aktiebolaget SKF Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Alcro - Beckers AB Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Autoliv AB Produkcja sprzętu transportowego 
AxEast AB Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Catzy Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

 



 
 

 115

 
1. 2. 

DeLaval Holding AB Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; 
Electrolux AB Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Kemira Kemi AB Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Optiroc Group AG Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Oriflame Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Scania CV AB Produkcja sprzętu transportowego 

Trelleborg AB Szwecja Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Volvo AB Produkcja sprzętu transportowego 

USA 
ArvinMeritor Produkcja sprzętu transportowego 
Beloit Corporation Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 
Braaten Companies LLD. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 
Caterpillar Inc. Produkcja sprzętu transportowego 
CNH Global Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 

Colgate-Palmolive America INC Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Delphi Automotive Systems Produkcja sprzętu transportowego 
Exide Technologies Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 
Eaton, USA Produkcja sprzętu transportowego 
General Electric Corporation 
(GE) Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 

General Motors Corporation 
USA Produkcja pojazdów samochodowych; 

Hoover Precision Products, Inc. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
Kimball Electronics 
Manufacturing Inc Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 

Nesky Inc. USA Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Lear Corporation Produkcja sprzętu transportowego 
Lincoln Electric International 
Holding Company Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; 

Praxair Inc. Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Prodair Corporation Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Tenneco Global Holding Inc 
USA 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Timken Company Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
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TRW AUTO HOLDINGS INC. 
USA  

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Visteon Automotive Systems 
USA  

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Węgry 

BorsodChem Rt. Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Wielka Brytania 
Arcon Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
B INTERNATIONAL Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
British Oxygen Corporation 
(BOC Group) 

Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

British Vita Plc Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Chemitex Trading Ltd. Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Cussons Group Ltd. Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

GARDNER GROUP LTD UK  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

GKN Industries Limited UK Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Mc Bride plc Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

NSK Europe Limited Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
Panasonic Europe LTD Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Sumitomo Electric Wiring 
System Europe Ltd. Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 

Summit Motors Investment 
U.K. 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

TI Automotive Holding Ltd UK  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Włochy 

Alcea S.r.l. Group Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Brembo S.p.A. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

Elektropol Cantoni Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Fiat Produkcja pojazdów samochodowych; 

Freudenberg Politex Srl Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien 
sztucznych 

Indesit Company Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 

Manuli Rubber Industries SpA Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich 
silników 

 



 
 

 117

 
1. 2. 

Marcegaglia Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
Otis Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Plati Elettroforniture Spa Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych; 
Sest Luve Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Sylea Italia Srl Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 
Whirlpool Europe Srl Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Źrodło:  Polska Agencja Informatyki i Inwestycji Zagranicznych „Inwestorzy zagraniczni 
w Polsce na dzień 31.12.2005 r.”, Warszawa 2006, www.paiiz.gov.pl  

 





 
 

 119

Spis tabel 

Tab. 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach 2003-2005 
według wybranych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo 
bezpośredniego inwestowania [mln EUR] ................................................ 25 

Tab. 2. Struktura kształcenia według gruo kierunków studiów w latach 2002-2005 28 

Tab. 3. Absolwenci wyższych szkół według typów szkół (łącznie z cudzoziemcami) 
Rok akademicki 2004/2005 .................................................................... 29 

Tab. 4. Absolwenci studiów magisterskich i zawodowych według województw i szkół 
w roku akademickim 2004/2005 ............................................................. 31 

Tab. 5. Wyniki kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej .................................. 34 

Tab. 6. Liczba studentów na 10000 mieszkańców w roku akademickim 2004/2005. 35 

Tab. 7. Napływ bezpośrednich inwestycji do polski (mln eur)................................ 41 

Tab. 8. Inwestorzy zagraniczni działający na polskim rynku na koniec 2005 r. w 
sektorze high-technology ..................................................................... 107 

Tab. 9. Inwestorzy zagraniczni działający na polskim rynku na koniec 2005 r. w 
sektorze medium-high technology......................................................... 109 

 

Spis ilustracji 

Rys. 1. Udział poszczególnych branż high-tech w inwestycjach zagranicznych 
zaawansowanych technologii (stan na koniec 2005r.) ............................... 22 

Rys. 2. Ilość studentów przypadająca na jednego wykładowcę akademickiego 
według województw w roku akademickim 2004/2005............................... 33 

Rys. 3. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich i portfelowych (mln eur)... 40 

Rys. 4. Struktura Inwestycji Portfelowych (Mln Eur) ............................................ 41 

Rys. 5. Struktura obrotów akcjami (%) .............................................................. 45 

Rys. 6. Udział inwestorów w akcjonariacie spółek................................................ 47 

Rys. 7. Inwestycje PE/VC jako % PKB ................................................................ 49 
 





 
 

 121

Scenariusze wywiadów 

Scenariusz wywiadu z przedstawicielami inwestorów zagranicznych 

Historia i przyczyny inwestycji 

Jak wygląda historia powstania i rozwoju firmy (oddziału) w Polsce? 

Czy była to inwestycja typu greenfield czy przejęcie już działającej spółki?  

Czy inwestor zagraniczny posiadał już jakiś oddział, przedstawicielstwo w Polsce w 
chwili rozpoczęcia inwestycji? 

Jaki był zakres działalności firmy na początku (przedstawicielstwo handlowe, 
produkcja, usługi, działalność B+R)? 

Jakie były motywy ulokowania inwestycji w Polsce? W tej lokalizacji? 

Współpraca ze otoczeniem lokalnym 

Czy w firmie prowadzi się jakieś działalność badawczo-rozwojową? 

Jeśli tak, to w jakim zakresie (podstawowe badania laboratoryjne, dostosowanie 
produktów do wymagań krajowych odbiorców, rozwój zupełnie nowych 
produktów/technologii)? 

Jeśli nie, to dlaczego? Skąd pochodzi know-how? Technologia została opracowana 
w firmie- matce czy w lokalnym oddziale?  

Czy w perspektywie kilku najbliższych lat firma zamierza zaangażować się w 
działalność B+R w Polsce?  

Czy współpracuje z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w Polsce? W 
jakim zakresie? Skąd pochodzą (regionu, spoza regionu)? Jeśli nie, to dlaczego? 

Jak firma ocenia dotychczasową współpracę? Jakie trudności występują?  

Jak oceniana jest jakość kapitału ludzkiego w Polsce przez firmę-matkę? 

Czy działalność firmy-córki w Polsce w zakresie B+R jest pozytywnym wkładem dla 
firmy-matki (np. poprzez rozwój nowych technologii w Polsce w oparciu o polską 
myśl, a następnie jej transfer do firmy-matki) 
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Czy współpracuje z innymi przedsiębiorstwami w Polsce w zakresie działalności 
badawczo-rozwojowej/innowacyjnej? W jakim zakresie? Skąd pochodzą (regionu, 
spoza regionu)? 

Jak firma ocenia dotychczasową współpracę? Jakie trudności występują?  

Ocena aktualnej sytuacji  

Jak firma obecnie ocenia lokalizację pod względem: 

 - infrastruktury, 

 - otoczenia biznesowego (kooperacyjnego), 

 - otoczenia instytucji wspierających – jednostek B+R itp., 

 - relacji z administracją/samorządem, 

 - dostępności i kwalifikacji pracowników. 

Proszę o wymienienie podstawowej bariery (barier) w rozwoju firmy 

Jakie działania (np. ze strony SSE, władz samorządowych, administracji rządowej) w 
ww. obszarach mogłyby korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy? 

 

Eksport  

Jak wygląda działalność eksportowa firmy – udział eksportu w sprzedaży ogółem, 
towary, technologie, rynki, dynamika, itp. Jaka jest relacja eksportu do kraju 
pochodzenia kapitału w całości eksportu 

Czy eksport jest generowany głównie w oparciu o technologię importowaną czy też 
rodzimą? 

Czy zauważalne jest wyraźne powiązanie pomiędzy eksportem (jego wolumenem i 
dynamiką) a stosowaną technologią krajową/sprowadzoną? 

 

Oczekiwane wsparcie publiczne 

Czy firma uzyskała w okresie od rozpoczęcia działalności w Polsce jakieś wsparcie 
publicznej? W jakiej formie? Jak ocenia uzyskane wsparcie? 

Czy firma obecnie oczekuje wsparcia publicznego? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
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Czy firma życzyłaby sobie zmiany uwarunkowań prawnych w zakresie wspierania 
inwestycji wysokotechnologicznych – w jakim zakresie? 

Scenariusz wywiadu z przedstawicielami SSE, parków i instytucji pośredniczących 

Strategia SSE/parku 

Czy Strefa koncentruje się na przyciąganiu określonego profilu inwestorów 
zagranicznych? 

Jakie czynniki decydują o takiej strategii? 

Czy strategia Strefy w ostatnich latach ulegała (ulega) zmianie? 

Jeśli tak to jaki jest profil branżowy tych inwestorów?  

Czy wśród głównej grupy docelowej Strefy są inwestorzy z branż 
wysokotchologicznych? Jeśli nie to dlaczego? 

Jak Strefa chce przyciągać inwestorów z branż wysokotechologicznych?  

Jak oceniają Państwo atrakcyjność Strefy (zarówno na tle innych lokalizacji w 
Polsce, jak również na tle międzynarodowym) do przyciągnięcia inwestycji 
zagranicznych w branżach wysokiej techniki/wiedzochłonnych? 

Co jest najsilniejszą stroną Strefy w tym zakresie? 

Co jest najsłabszą stroną Strefy w tym zakresie? 

Jaki odsetek inwestorów w Strefie to firmy z branż wyokotechnologicznych (pod 
względem liczby firm i zatrudnienia)? 

 

Dotychczasowe inwestycje wysokotechnologiczne w strefie/parku 

Na terenie Państwa strefy zlokalizowane są następujące firmy z branż 
wysokotechnologicznych: 

Jakie były motywy/czynniki decydujące o lokalizacji tej (tych) firm(y) w Państwa 
Strefie? 

Jakie były ich główne wymagania/oczekiwania? 

Czy inwestorzy Ci przyciągnęli kolejnych?  
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Jak oceniają Państwo współpracę firm ze strefy ze środowiskiem lokalnym 
biznesowym (zarówno firmami ulokowanymi w strefie jak i poza strefą) i naukowym? 

 

Zainteresowanie inwestorów z branż wysokotechnologicznych 

Od jakiego rodzaju firm (z jakich branż) mają otrzymują Państwo 
zapytania/zainteresowanie?  

Czy są wśród nich firmy z branż wysokotechnologicznych?  

Jeśli tak, to jakie to są przykłady? 

O jakie czynniki warunki inwestorzy pytają najczęściej? 

Czy Państwa Strefa spełnia te wymagania? 

Jakich warunków/oczekiwań Strefa nie jest w stanie spełnić i jakie wydają się być 
najtrudniejsze do spełnienia? 

Czy i jakiego wsparcia publicznego oczekują inwestorzy – szczególnie z branż 
technologicznych? 

Jakiego rodzaju wsparcie publiczne (lub szerzej działania władz publicznych) 
mogłoby Pana(i) zdaniem poprawić atrakcyjność naszego kraju w oczach inwestorów 
z branż wysokotechnologicznych? 

Czy firmy działające w Strefie życzyłyby sobie zmiany uwarunkowań prawnych w 
zakresie wspierania inwestycji wysokotechnologicznych – w jakim zakresie? Jakie 
postulaty występują najczęściej? 

Czy Strefa ma własne (być może zgłaszała już) postulaty w tej dziedzinie? 

Czy przygotowana została strategia dla rozwoju Strefy na okres przejściowy? 

 

Eksport  

Jak wygląda działalność eksportowa firm – udział eksportu w sprzedaży ogółem, 
towary, technologie, rynki, dynamika, itp. 

Czy eksport jest generowany głównie w oparciu o technologię importowaną czy też 
rodzimą? 
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Czy zauważalne jest wyraźne powiązanie pomiędzy eksportem (jego wolumenem i 
dynamiką) a stosowaną technologią krajową/sprowadzoną? 
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