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Rola parków naukowo-technologicznych

w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

Najistotniejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom innowacyjno�ci przedsiêbiorstw jest
obecnie technologia (Raport o stanie �, 2002, s. 223), która z kolei jest istotnym elementem
sk³adowym gospodarki opartej na wiedzy. Zastosowanie zaawansowanych technologii w ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstwach pozwala na osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Nowe technologie rozwijane s¹ zarówno przez laboratoria badawcze i laboratoria B+R (badania
i rozwój) przedsiêbiorstw, jak i przez publiczne o�rodki naukowe. Kluczow¹ kwesti¹ jest wspó³-
praca �rodowiska naukowego z przedsiêbiorcami; jej g³ównym celem powinien byæ transfer
innowacji.

Celem niniejszego opracowania jest wyja�nienie koncepcji transferu technologii z o�rodków na-
ukowych do ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw na przyk³adzie parków naukowo-technologicznych.

Transfer technologii w najogólniejszym ujêciu jest przekazywaniem wiedzy i innowacyjnych
idei z o�rodków tworz¹cych wiedzê do jednostek wdra¿aj¹cych j¹ do produkcji, us³ug i innych
rozwi¹zañ gospodarczych. Efektem transferu technologii jest gospodarcza innowacja, czyli komer-
cyjne zastosowanie nowych idei. Szybko�æ i efektywno�æ wprowadzania innowacji staj¹ siê obec-
nie jednym z najwa¿niejszych czynników sukcesu w konkurencji krajowej i miêdzynarodowej.
Nawet je�li dany kraj nie jest �ród³em innowacji technologicznych, to nie jest obojêtne, jak szybko
przedsiêbiorstwa uzyskuj¹ wiedzê o nowych technologiach i z jakim opó�nieniem j¹ stosuj¹. Trans-
fer technologii powinien byæ rozumiany jako integralna czê�æ procesu innowacji technologicznej,
jako proces przemieszczania wyników badañ naukowych lub opracowania in¿ynierskiego od twór-
cy do przedsiêbiorcy. Jest to wiêc celowy proces komunikowania siê i przekazywania (przejmowa-
nia) technologii, którego wynikiem powinien byæ wzrost wiedzy odbiorcy lub wzrost technicznego
zaawansowania produktów, procesów produkcyjnych i zarz¹dzania.

Transfer technologii jest to zatem przep³yw wiedzy technicznej w ró¿nych formach pomiêdzy
podmiotami. Oto formy tego przep³ywu (od najbardziej nieformalnych do najbardziej sformalizo-
wanych/zinstytucjonalizowanych):
� wymiana idei w czasie seminariów, wyk³adów, pokazów, targów i wystaw handlowych;
� przep³ywy kadr (ludzi) pomiêdzy o�rodkami tworzenia wiedzy a firmami, w tym przypadki

czasowego zatrudnienia w innej firmie;
� zakup wyposa¿enia, patentów i licencji;
� bezpo�rednie inwestycje zagraniczne (BIZ), joint venture, alianse strategiczne i umowy o po-

moc techniczn¹ (Donakowski 2003, s. 37 i 45).
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Wp³yw innowacyjno�ci i transferu technologii na rozwój przedsiêbiorstw

Konkurencyjno�æ firm to �umiejêtno�æ sprostania konkurentom lokalnym regionalnym, kra-
jowym i miêdzynarodowym� (Bednarczyk 2001, s. 15). Konkurencyjno�æ w sektorze ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw jest to zatem umiejêtno�æ rywalizacji miêdzy tymi przedsiêbiorstwami,
maj¹ca na celu zdobycie jak najwiêkszej liczby klientów i osi¹gniêcie jak najwiêkszych korzy�ci
z oferowanych us³ug i produktów. Przysz³e powodzenie przedsiêbiorstwa zale¿y m.in. od pozy-
cji, jak¹ zdoby³o ono i utrzymuje na rynku. Przedsiêbiorstwo ma potencjalne szanse na zdobycie
przewagi konkurencyjnej dziêki dysponowaniu odpowiednimi zasobami i kompetencjami w prze-
widywaniu i dostosowywaniu siê do zmian rynkowych oraz zdolno�ciami mened¿erskimi (zarz¹-
dzania zmianami). Wszystkie dzia³ania maj¹ce na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej
docenianej przez klientów zmierzaj¹ do jednego � wygrania w walce konkurencyjnej (Strategor
1999, s. 68). Pozycja konkurencyjna danego przedsiêbiorstwa jest wypadkow¹ jego si³y i s³abo-
�ci. Zale¿y ona od stopnia wykorzystania kluczowych czynników sukcesu. W literaturze z zakre-
su zarz¹dzania wyró¿nia siê trzy krytyczne czynniki decyduj¹ce o efektywno�ci zarz¹dzania
konkurencyjno�ci¹. S¹ to (Bednarczyk 2001, s. 30):
� my�lenie strategiczne, opracowanie i realizacja efektywnych strategii;
� innowacje i przedsiêbiorczo�æ wewnêtrzna;
� zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych.

My�lenie strategiczne w przedsiêbiorstwie polega na wybiegaj¹cym w przysz³o�æ, wielokie-
runkowym i interdyscyplinarnym podej�ciu do zarz¹dzania. Strategiczne podej�cie do zarz¹dza-
nia wymaga analizy i wyboru spo�ród szerokiej gamy metod, �rodków i sposobów dzia³ania
przedsiêbiorstwa, tak aby zapewniæ maksymalne wykorzystanie mo¿liwo�ci i szans (Penc-Pietrzak
1998, s. 11). Z drugiej strony, zarz¹dzanie strategiczne jest to zarz¹dzanie ci¹g³ym procesem
zmian i rozwoju przedsiêbiorstwa, z uwzglêdnieniem wzajemnych powi¹zañ przedsiêbiorstwa
z jego otoczeniem, a zw³aszcza potencja³u, jaki stwarza wspó³praca w zakresie transferu zaawan-
sowanych technologii. Zaawansowane technologie, w tym technologie informacyjne, sprzyjaj¹
bowiem wzrostowi konkurencyjno�ci w warunkach �nowej ekonomii�. S¹ szans¹ na osi¹gniêcie
przewagi konkurencyjnej przez stosuj¹ce je przedsiêbiorstwa oraz na stworzenie nowej oferty
us³ug i/lub produktów dla klientów, prowadz¹ do nowych form wspó³pracy pomiêdzy przedsiê-
biorstwami, a tak¿e zmieniaj¹ zachowanie klientów.

Procesy globalizacyjne w gospodarce �wiatowej oraz intensywny rozwój technologii komu-
nikacyjno-informacyjnej wywieraj¹ zasadniczy wp³yw na strategiê konkurowania przedsiêbiorstw.
�Coraz czê�ciej sukces przedsiêbiorstwa zale¿y od percepcji i wykorzystania szans tkwi¹cych
w otoczeniu komunikacyjnym, które sta³o siê multimedialne� (Bednarczyk 1999, s. 239).

W okresie globalizacji gospodarki dla rozwoju przedsiêbiorstw istotny jest postêp technolo-
giczny. Nowe idee, pomys³y i innowacje bêd¹ce �ród³em rozwoju technologii to jednak nie
wszystko. Niezwykle istotn¹ kwesti¹ jest komercjalizacja osi¹gniêæ naukowo-technicznych, czy-
li transfer tych osi¹gniêæ na rynek. Polega on na przekazywaniu wiedzy technicznej i organiza-
torskiej w celu wykorzystania jej dla celów gospodarczych (Wach 2008). Jest on naturalnym
�ród³em rozwoju innowacyjnych firm. Niewystarczaj¹ce zasoby finansowe oraz potencja³ kadro-
wy mikro-, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw s¹ trudn¹ do przezwyciê¿enia barier¹ do podjêcia
w³asnych badañ przez firmy ma³e i �rednie. Pomoc¹ w rozwi¹zaniu tego problemu mo¿e byæ
podjêcie wspó³pracy przedsiêbiorstw z uczelniami, zw³aszcza technicznymi, oraz pañstwowymi
lub komercyjnymi placówkami badawczymi. Przyk³adem dzia³añ wspieraj¹cych transfer wiedzy
i technologii s¹ parki technologiczne, centra innowacji oraz �skupiska� przedsiêbiorstw (klastery,
grona). S¹ one po¿¹dane zw³aszcza w wypadku ma³ych i �rednich firm innowacyjnych.
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Wspó³praca przedsiêbiorców sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw z o�rodkami naukowo-
-badawczymi dotyczy g³ównie kwestii zwi¹zanych bezpo�rednio z procesem produkcyjnym. Rzadziej
wspó³praca dotyczy tzw. us³ug oko³oprodukcyjnych, do których zalicza siê m.in. badanie rynku
i dzia³ania marketingowe. Wed³ug badañ Ipson-Demoskop, g³ównymi motywami wspó³pracy
sektora MSP ze sfer¹ B+R s¹ (Raport o stanie �, 2002, s. 231�234):
� chêæ uzyskania poprawy jako�ci produktów i us³ug,
� rozwój firmy,
� obni¿enie kosztów,
� przeciwdzia³anie konkurencji,
� utrzymanie siê na rynku,
� dostêp do informacji � rozpoznanie rynku,
� wymogi prawne (g³ównie uzyskanie potrzebnych certyfikatów).

W�ród g³ównych barier wspó³pracy MSP ze sfer¹ B+R przedsiêbiorcy wskazuj¹ niedostoso-
wanie oferty placówek naukowo-badawczych do ich potrzeb. Wed³ug przedsiêbiorców, o�rodki
naukowo-badawcze nie s¹ przygotowane do wspó³pracy ze �rodowiskiem biznesowym. Sytu-
acja wygl¹da stosunkowo najlepiej w sferze nauk ekonomicznych, gdzie wspó³praca jest dwuto-
rowa: o�rodki naukowe (g³ównie uczelnie) oferuj¹ przedsiêbiorcom mo¿liwo�æ korzystania
z sympozjów, konferencji, szkoleñ, studiów doktoranckich; z drugiej za� strony istnieje mo¿liwo�æ
udostêpnienia danych na potrzeby badañ naukowych, w celu weryfikacji strategii dzia³ania
przedsiêbiorstw.

Park technologiczny jako instytucja wspieraj¹ca transfer innowacji

Jedn¹ z szybko rozpowszechniaj¹cych siê instytucjonalnych form wspierania transferu tech-
nologii s¹ parki technologiczne (funkcjonuj¹ one na �wiecie pod wieloma nazwami: parki bizne-
sowe, cyberparki, hi-tech parki, parki przemys³owe, centra innowacji, parki badawcze, parki
naukowe, centra naukowe, inkubatory technologii, technoparki, technopole). Na pocz¹tku XXI w.
na ca³ym �wiecie istnia³o ponad 400 parków technologicznych, przy czym oko³o jednej trzeciej
z nich w Stanach Zjednoczonych.

Parki technologiczne tworzy siê w celu przyspieszenia powstawania i rozwoju firm innowacyj-
nych, poprzez zapewnianie �rodowiska, które umo¿liwia firmom rozwijanie relacji z centrami
tworzenia wiedzy i innowacji, promowanie formalnych i operacyjnych wiêzi z uniwersytetami
i instytucjami badawczymi. Parki technologiczne u³atwiaj¹ dostêp do niezbêdnego ludzkiego
i fizycznego kapita³u dla nowych firm wykorzystuj¹cych zaawansowane technologie, kreuj¹
tak¿e �rodowisko sprzyjaj¹ce transferowi technologii oraz umiejêtno�ciom biznesowym.

Parki technologiczne wydaj¹ siê szczególnie efektywn¹ instytucjonaln¹ form¹ wspierania
konkurencyjno�ci ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. W�ród g³ównych celów parku technolo-
gicznego jako instytucji wspieraj¹cej rozwój drobnych, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w re-
gionie nale¿y wymieniæ:
� wspieranie zak³adania nowych firm,
� przyci¹ganie kapita³u z zewn¹trz,
� wspieranie rozwoju firm istniej¹cych w regionie,
� rozwój innowacji i przedsiêbiorczo�ci,
� transfer najnowszych osi¹gniêæ naukowych do firm.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Zgodnie z definicj¹ Unii Europejskiej, park technologiczny (park naukowy) to przedsiêwziêcie
rozwojowe na terenie znajduj¹cym siê w pobli¿u jednej lub kilku uczelni wy¿szych, a tak¿e
centrów badawczych, lub który ma z tymi instytucjami wygodne i dzia³aj¹ce po³¹czenia. Firmy,
które wprowadzaj¹ siê na teren parku, czyni¹ to zwykle zachêcone blisko�ci¹ uniwersytetu lub
centrum naukowego, ale i atrakcyjno�ci¹ lokalizacji. Park technologiczny jest równie¿ definiowany
jako zainicjowany oraz subwencjonowany ze �rodków publicznych zorganizowany o�rodek
gospodarczy, w ramach którego tworzy siê dogodne warunki do powstawania i rozwoju ma³ych
innowacyjnych firm (Matusiak 1995, s. 5). Parki technologiczne zarz¹dzane s¹ przez wysoko
wykwalifikowan¹ kadrê, której celem jest promowanie innowacji oraz wspieranie firm dzia³aj¹-
cych w obrêbie parku. G³ówn¹ funkcj¹ parku technologicznego jest transfer wiedzy oraz innowa-
cji z instytucji rozwijaj¹cych technologiê do firm. Park technologiczny ma na celu:
� wspieranie tworzenia i rozwoju tych przedsiêbiorstw, które opieraj¹ siê na zdobyczach nauki

(knowledge-based firms);
� u³atwianie transferu technologii z lokalnych o�rodków badawczych i akademickich do firm

i organizacji dzia³aj¹cych w parku lub poza nim;
� zapewnienie odpowiednich warunków przestrzennych dla kooperacji �rodowisk naukowych

oraz firm innowacyjnych.
W strukturze organizacyjnej parku technologicznego wystêpuj¹ cztery elementy (Kasperkie-

wicz 1997, s. 27):
� infrastruktura parku (budynki, wspólne urz¹dzenia serwisowe, baza socjalna i sieæ firm us³u-

gowych);
� centrum kierowania parkiem (zarz¹d parku, rada nadzorcza, cia³a doradcze, eksperci);
� potencja³ technologiczny bêd¹cy rdzeniem parku (m.in. publiczne o�rodki badawcze, uczelnie,

dzia³y badawcze przedsiêbiorstw);
� grupa ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw innowacyjnych, które specjalizuj¹ siê w szybkim

opanowywaniu zaawansowanych technologii.
W parku technologicznym rozwijaj¹ dzia³alno�æ g³ównie ma³e i �rednie firmy innowacyjne;

mog¹ w nich byæ równie¿ zlokalizowane laboratoria badawcze du¿ych przedsiêbiorstw. Na ca³ym
�wiecie potencja³ technologiczny publicznych (pañstwowych, zarówno centralnych, jak i regio-
nalnych) o�rodków naukowych stanowi znacz¹cy element otoczenia rynkowego, jest jego wa¿-
nym zasobem. Ów zasób powinien byæ rozumiany nie tylko statycznie, jako co�, co istnieje i jest
zastane, ale tak¿e dynamicznie, jako owoc rozwoju, skutek wewnêtrznej dynamiki �rodowiska.

Zasoby, jakimi s¹ pomys³y, innowacje i rozwój technologii, powinny byæ umiejêtnie u¿ywane.
Niezwykle istotn¹ kwesti¹ jest komercjalizacja osi¹gniêæ naukowo-technicznych, czyli transfer
tych osi¹gniêæ na rynek, który polega na przekazywaniu wiedzy technicznej i organizatorskiej
w celu wykorzystania jej do celów gospodarczych. W ramach silnego centrum uniwersyteckie-
go kreuje siê nowe kierunki poszukiwania rozwi¹zañ naukowych, gromadzona jest wiedza, kreowa-
ne s¹ nowe wynalazki. Stanowi to z kolei naturalne �ród³o rozwoju innowacyjnych firm. Szko³y
wy¿sze zapewniaj¹ równie¿ wysoko wykwalifikowan¹ kadrê oraz potencjalnych przedsiêbiorców.
Niewystarczaj¹ce zasoby finansowe oraz potencja³ kadrowy drobnych, ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw s¹ uzupe³niane poprzez czerpanie zasobów ze �rodowiska. S³u¿y temu wspó³praca
przedsiêbiorstw z uczelniami oraz pañstwowymi placówkami badawczymi.

Park technologiczny stwarza mo¿liwo�æ sta³ej i �cis³ej kooperacji przedsiêbiorców z naukowcami.

ALEKSANDER SURDEJ, KRZYSZTOF WACH
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Tab. 1. Siedem cech klasycznego parku technologicznego

1. Ekonomiczna efektywno�æ (minimum 3 tys. m2 powierzchni u¿ytkowej oraz 15�20 firm).

2. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ jako forma prawna (dopuszcza siê równie¿ fundacjê,
zak³ad bud¿etowy gminy oraz spó³kê cywiln¹).

3 Podzia³ na dwie czê�ci:
a) inkubatory przedsiêbiorczo�ci i centra technologiczne, które oferuj¹ gotowe pomieszczenia

oraz budynki;
b)parki nauki wydzier¿awiaj¹ce parcele do w³asnego zagospodarowania.

4. Infrastruktura parku obejmuje: budynki, wspólne urz¹dzenia serwisowe, bazê socjaln¹ i sieæ firm
us³ugowych.

5. Parkiem zarz¹dza specjalna jednostka, w której sk³ad mog¹ wchodziæ: zarz¹d parku, rada nadzorcza,
cia³a doradcze, eksperci.

6. Dysponowanie potencja³em technologicznym (publiczne o�rodki badawcze, wy¿sze uczelnie,
dzia³y badawcze firm).

7. Obecno�æ grupy ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw innowacyjnych (specjalizuj¹cych siê
w szybkim opanowywaniu nowych technologii).

�ród³o: Sieja, Tomczyk, Wach, s. 483.

Tworzenie parków technologicznych oczywi�cie nie prowadzi automatycznie do przyspiesze-
nia transferu technologii. Zawsze istnieje niebezpieczeñstwo niskiej jako�ci wspó³pracy pomiê-
dzy lokalnym �rodowiskiem naukowym a firmami dzia³aj¹cymi w obrêbie parku. Tak wydaje siê
byæ w niektórych pañstwach UE. Mo¿e o tym �wiadczyæ fakt, ¿e 57% firm belgijskich oraz 32%
firm holenderskich prowadzi w³asne prace badawczo-rozwojowe, przy jednoczesnej niskiej oce-
nie wspó³pracy z uczelniami (Dierdonck, Debackere, Rappa 1991, s. 109�122). Podobna sytuacja
panuje w firmach zlokalizowanych w parkach nauki w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii.
Ponad 70% firm dzia³aj¹cych w Cambridge Science Park informowa³o o braku powi¹zañ ze �wia-
tem nauki lub ich niewielkim praktycznym znaczeniu (Baruk 2001). W niektórych wypadkach
tak¿e w Stanach Zjednoczonych wspó³praca firm dzia³aj¹cych w parkach technologicznych
z uniwersytetami ogranicza siê do rekrutacji absolwentów oraz wykorzystywania uniwersytec-
kiego sprzêtu i urz¹dzeñ.

Problem transferu technologii powinien byæ rozwi¹zywany z uwzglêdnieniem lokalnego kon-
tekstu i historycznych do�wiadczeñ. W regionie krakowskim powsta³o wiele powi¹zañ �rodowi-
ska naukowego z przedsiêbiorcami, które ze wzglêdu na charakter wzajemnych relacji mog¹
zostaæ okre�lone mianem klastera (Morawczyñski, Rogoda 2005). Klaster to geograficzne skupi-
sko konkuruj¹cych i wspó³pracuj¹cych ze sob¹ firm, wyspecjalizowanych dostawców, o�rod-
ków naukowych oraz jednostek �wiadcz¹cych us³ugi (Porter 2001, s. 246). Klaster krakowski
bazuje na zaawansowanych technologiach oraz transferze innowacji ze �rodowiska naukowego
do przedsiêbiorstw. Transfer nowych technologii mo¿e odbywaæ siê trzema �kana³ami�. Podsta-
wow¹ form¹ wspó³pracy nauki i biznesu s¹ parki technologiczne. Inn¹ form¹ promowania no-
wych technologii jest zak³adanie firm przez pracowników naukowych, co pozwala na
komercjalizacjê wiedzy. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ rozwój firmy ComArch, za³o¿onej przez
pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeszcze innym sposobem promowania
nowych technologii jest wspieranie transferu innowacji przez pomoc w pozyskiwaniu �rodków
finansowych z funduszy zagranicznych. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ Centrum Transferu
Technologii Politechniki Krakowskiej.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Konkluzje

Wspó³czesne pañstwa konkuruj¹ o technologiczne przodownictwo, a tak¿e o przyci¹ganie
naukowych i biznesowych talentów. Kraj, który znacznie odstaje od krajów przoduj¹cych w za-
kresie rozwoju i stosowania technologii, nie tylko nie przyci¹ga technologii i talentów, ale traci
kapita³ ludzki, gdy¿ jego obywatele zaczynaj¹ szukaæ gdzie indziej mo¿liwo�ci naukowej, bizne-
sowej czy ludzkiej samorealizacji.

Konkurencja jest faktem. Znalezienie skutecznego sposobu sprostania konkurencji miêdzy-
narodowej jest wyzwaniem. Pañstwa poszukuj¹ swoich w³asnych sposobów poprawy pozycji
konkurencyjnej, obserwuj¹c do�wiadczenia innych, czerpi¹c z nich i modyfikuj¹c je. Analiza
do�wiadczeñ pañstw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wskazuje, ¿e parki technolo-
giczne mog¹ byæ, lecz wcale nie musz¹, czynnikiem przyspieszenia produkcji i transferu wiedzy.
Wprawdzie formy instytucjonalne s¹ wa¿ne, ale równie wa¿ne jest tworzenie innowacyjnego
�rodowiska, stymuluj¹cej atmosfery badawczej i twórczej rywalizacji. Badania pokazuj¹, ¿e istot-
nym czynnikiem sprzyjaj¹cym produkcji i transferowi wiedzy jest jako�æ relacji pomiêdzy o�rod-
kami naukowymi a biznesem, gdy¿ blisko�æ i intensywno�æ relacji nauka � gospodarka pobudza
i ukierunkowuje rozwój badañ o zastosowaniu przemys³owym, owocuje dynamicznym wzrostem
wiedzy i jej gospodarczych zastosowañ, niezale¿nie od instytucjonalnych form, w jakich te
relacje przebiegaj¹ (Westhead i Storey 1995).
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The Role of Science-technological Parks in the Development

of Small and Middle Enterprises

In the globalization era a technological growth is important for the development of the com-
panies. The vital challenge is a commercialization of the science and technological achieve-
ments, i.e. transfer the achievements to the market. The transfer consists of passing on the
technological and managerial knowledge to be used in business. It is natural impulse for the
development of innovational companies. Insufficient financial and human resources in small
and middle enterprises set the difficult to conquer barrier to conducting in-home research. The
cooperation between companies and universities � especially engineering schools and public
or commercial research centers � may help to resolve the problem. The aim of this article is the
presentation of the role of science-technological parks in the development of small and middle
enterprises.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw


