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Wspó czesne relacje mi dzy uczelni a przedsi biorstwem
Abstrakt
Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy wyznacza nowe standardy wspó pracy uczelni
ze wiatem biznesu. Wspólne wysi ki obu stron mog przyczyni si do poprawy ich
konkurencyjno ci opartej na wiedzy i innowacjach. Autorzy zwracaj uwag na rozwijaj ce
si zjawisko przedsi biorczo ci akademickiej. Wskazuj równie na korzy ci oraz bariery
utrudniaj ce wspó prac sektora nauki i przemys u. Instytucjonalnym sposobem wspierania
tej formy wspó pracy mi dzy obiema wymienionymi sferami s Centra Transferu Technologii
oraz Parki Naukowo – Technologiczne, bazuj ce na zapleczu naukowo-badawczym o rodków
naukowych. Autorzy charakteryzuj aktualne relacje pomi dzy sektorem nauki a sektorem
przedsi biorstw w Polsce.
owa kluczowe: Gospodarka Oparta na Wiedzy, przedsi biorczo

akademicka,

innowacyjno , transfer technologii,

1. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – definicja, za

enia

Prze om XX i XXI wieku przyniós dynamiczny, niespotykany w dotychczasowej historii
wzrost znaczenia wiedzy jako podstawowego czynnika rozwoju cywilizacyjnego i
gospodarczego.

wiadomo

znaczenia wiedzy jest dzisiaj w krajach rozwini tych

powszechna. W nowoczesnej globalnej gospodarce konkurencyjno

organizacji zale y od

ich dost pu do informacji, posiadanej wiedzy, sprawnego ni zarz dzania i innowacyjnych
rozwi za .
Wiedza jest okre lonym produktem, który nap dza rozwój. W jednym z g ównych
programów rozwojowych Unii Europejskiej jakim jest Strategia Lizbo ska, podstawowe
znaczenie ma w

nie gospodarka oparta na wiedzy. „Wiedza to jest ten nieuchwytny i trudny

do skopiowania zasób firmy, na który sk adaj si wszelkiego rodzaju u yteczne informacje,
których inni nie posiadaj

i nie potrafi

u ytkowa . Wiedza jest wynikiem potencja u

intelektualnego, a zatem przez budowanie gospodarki opartej na wiedzy b

tu rozumia

stworzenie warunków sprzyjaj cych powstawaniu i sukcesowi przedsi biorstw, które opieraj
na wiedzy swoj przewag konkurencyjn . Tymi podmiotami mog

by m.in. pa stwo,

1

adze lokalne, przedsi biorstwa (zw aszcza sektora finansowego), rodowiska intelektualne i
akademickie.”1
GOW jest to zatem gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana,
przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsi biorstwa, organizacje,
osoby

fizyczne

i

spo eczno ci,

sprzyjaj ce

szybkiemu

rozwojowi

gospodarki

i

2

spo ecze stwa.

Definicja ta nie koncentruje uwagi wy cznie na przemy le zaawansowanych technologii
czy te na technologii informacji i komunikacji, stwarza raczej obszar dla analizy ca ego
zjawiska w szerszym aspekcie w zakresie polityki edukacyjnej, polityki rozwoju
infrastruktury informacyjnej oraz systemów innowacji, które promuj rozwój GOW. Definicja
ta tak e podkre la rol

efektywno ci w celu wzmocnienia konkurencyjno ci oraz

przyspieszenia rozwoju gospodarczego i spo ecznego.
Definicja mikroekonomiczna zosta a sformu owana przez A.K. Ko mi skiego w sposób
nast puj cy: „Gospodarka oparta na wiedzy to jest taka gospodarka, w której dzia a wiele
przedsi biorstw, które o wiedz opieraj swoj przewag konkurencyjn .”3
2. Innowacyjno – jej znaczenie dla organizacji oraz jako czynnika
wiat nauki i biznesu

cz cego

Innowacja to wdro enie nowego lub znacz co udoskonalonego produktu (wyrobu lub
us ugi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w
praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 4
Wed ug Druckera „innowacj jest ka da idea, post powanie lub rzecz, która jest nowa,
poniewa jest jako ciowo odmienna od dotychczasowych”5. Przekszta canie innowacji w
produkty i dzia ania rynkowe to rozpoczynanie czego zupe nie nowego, podejmowanie
skomplikowanej dzia alno ci o wysokim stopniu ryzyka i niepewno ci
Wyró nia si cztery podstawowe rodzaje innowacji: produktowe - tworzenie nowych lub
modernizacja istniej cych produktów; procesowe - opracowywanie nowych procesów

1

A.K. Ko mi ski Jak stworzy gospodark opart na wiedzy? (w:) Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku.
Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2001
2
OECD - World Bank Institute
3
A.K. Ko mi ski Jak stworzy gospodark opart na wiedzy? (w:) Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku.
Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2001
4

5

Podr cznik Oslo Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz cych innowacji, Warszawa 2008
Drucker P., Innowacja i przedsi biorczo , PWE, Warszawa 1992
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produkcyjnych; marketingowe - nowe techniki sprzeda y; organizacyjne - nowy system
wewn trznej komunikacji, nowe procedury finansowo- ksi gowe, nowa struktura.
3. Znaczenie innowacji dla biznesu i rozwoju gospodarczego
Wed ug Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce (StarczewskaKrzysztofek, 2008) podstawowymi korzy ciami jakie p yn dla polskich przedsi biorców z
tytu u wprowadzania innowacji s : wzrost sprzeda y oraz wynikaj cy z niego wzrost zysku –
odpowiednio 49% i 48% wskaza respondentów (Wykres 1). Nast pnie wymieniono wzrost
liczby klientów 26% odpowiedzi, na czwartym miejscu wskazano korzy

polegaj

na

skutecznym konkurowaniu.
Wykres1. Znaczenie innowacji dla przedsi biorstw.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Starczewska-Krzysztofek M., Ranking najbardziej innowacyjnych
firm w Polsce, Kamerton innowacyjno ci 2008, s.12.

Wzrost rentowno ci, poprawa wydajno ci pracy, wzrost udzia u w rynku oraz poprawa
jako ci obs ugi klienta otrzyma y podobn

ilo

wskaza

w przedziale (17-18%).

Powi kszenie mo liwo ci produkcyjnych, poprawa jako ci produktów oraz obni anie
kosztów dzia alno ci by y najrzadziej wskazanymi odpowiedziami.
4. Bariery w relacjach pomi dzy sfer nauki i sfer biznesu
Z punktu widzenia Strategii Lizbo skiej oraz paradygmatu Gospodarki Opartej na
Wiedzy (GOW) innowacje maj istotny wp yw na kszta towanie produktywno ci ma ych i
rednich przedsi biorstw (MSP) (Polska a gospodarka oparta na wiedzy, 2004 ). Warto jednak
3

zauwa

,

e jednym z najwa niejszych

róde innowacji jest dzia alno

badawczo-

rozwojowa (B+R), na któr zwykle nie sta przedstawicieli sektora MSP. Wydaje si wi c
koniecznym budowanie relacji typu uczelnia-biznes. Tym czasem w praktyce okazuje si to
nie atwe, a problemy w nawi zywaniu wspó pracy dostrzegaj zarówno przedsi biorcy jak i
naukowcy.
Poni ej w cz ci 5 zaprezentowano wyniki bada
przedsi biorstw ze wspó pracy ze

wiadcz ce o korzy ciach jakie p yn dla

rodowiskiem naukowym, nast pnie w cz ci 6

przedstawiono bariery wspó pracy sfery nauki i biznesu wymieniane zarówno przez
przedstawicieli przedsi biorstw jak i uczelni.
5. Korzy ci ze wspó pracy przedsi biorstw z o rodkami naukowymi
Wed ug bada Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego z 2006 roku (Raport, 2006)
podstawowe korzy ci jakie widz przedsi biorcy we wspó pracy ze sfer naukowo-badawcz
to: mo liwo

wdra ania innowacyjnych rozwi za (61%), dost p do najnowszej wiedzy

(51%) oraz wzrost konkurencyjno ci firm (43%) (Wykres 2). W ród dodatkowych korzy ci
wymieniano: podwy szanie jako ci produkcji (38%) i wzrost presti u firmy (21%). Dopiero
na ostatnich miejscach wskazano: mo liwo

redukcji kosztów oraz popraw wydajno ci

(18%), zdobycie nowych klientów/rynków (12%) oraz zwi kszenie eksportu (10%) Wykres 2.
Wykres 2. Korzy ci dla firm wynikaj ce ze wspó pracy przedsi biorców z naukowcami?
(Mo liwo wskazania maks. 3 odpowiedzi)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Raportu (2006): Bariery Wspó pracy Przedsi biorców i o rodków
naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, s. 12

6. Bariery wspó pracy przedsi biorstw z o rodkami naukowymi
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Przedsi biorcy podobnie jak naukowcy widz
wzajemn

wspó prac . Szokuj cym wydaje si

fakt,

szereg barier utrudniaj cych ich
e prawie 60% spo ród badanych

przedstawicieli biznesu zadeklarowa o brak potrzeby wspó pracy z o rodkami naukowymi.
Kolejne 14% przedsi biorców nie ma orientacji czy taka wspó praca jest w ogóle mo liwa lub
twierdzi, e reprezentowana przez uczelnie oferta nie jest skierowana do ich bran y. Pozosta e
15% respondentów korzysta o z innych róde wiedzy lub zaplecza badawczego spoza uczelni
(Wykres 3).
Wykres 3. Odpowiedzi przedstawicieli przedsi biorstw na pytanie: „Dlaczego nie
próbowa (a) Pan(i) podj wspó pracy z naukowcami/o rodkami naukowymi?”

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Raport Bariery wspó pracy przedsi biorców i o rodków naukowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, 2006, s. 8

Ponadto badania prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego w 2006r.
wykaza y, e 20% przedsi biorców nie jest wiadoma mo liwo ci podj cia wspó pracy z
naukowcami, a prawie 40% nie wie w jaki sposób dotrze

do o rodków naukowych

zainteresowanych komercjalizacj bada . Równie 40% polskich firm nigdy nie podj o
próby wspó pracy ze rodowiskiem naukowym. Oprócz tego przedsi biorcy narzekaj na
niedostatek informacji nt. prowadzonych bada w jednostkach badawczych (30%) oraz brak
zach t prawnych (37%) i konkretnych ofert ze strony rodowisk naukowych (33%). Bardzo
istotna jest równie

bariera finansowa – a

40% przedstawicieli firm, które podj y

wspó prac z o rodkami naukowymi, twierdzi, e by a ona zbyt droga.
Z kolei pracownicy uczelni za g ówne przeszkody wdra ania innowacji uwa aj : brak
sponsorów (35%), brak zainteresowania ze strony przedsi biorstw oraz brak dostatecznych
zach t ze strony w adz pa stwowych (np. obni enie podatków) (ex aequo 30% opinii).
Naukowcy narzekaj

równie

na brak wparcia ze strony kompetentnych po redników

transferu technologii (25%) oraz na regulacje prawne w tym zakresie (24%).

5

Przyczyny takie jak: brak wiedzy i umiej tno ci oraz niewystarczaj ca instytucjonalizacja
wymieniane by y w dalszej kolejno ci, ale nadal posiada y one istotne znaczenie w procesie
wdra aniu innowacji.
Wykres 4 Bariery we wprowadzaniu innowacyjnych projektów w ycie

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Raport bariery wspó pracy przedsi biorców i o rodków naukowych,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, 2006, s. 19

7. Przedsi biorczo
akademicka
„Przedsi biorczo

akademicka, innowacyjna przedsi biorczo

to sposób my lenia oraz proces projektowania i rozwijania

dzia alno ci gospodarczej dzi ki zdolno ci do podejmowania ryzyka, kreatywno ci i
innowacyjno ci po czonych z odpowiednim sposobem zarz dzania”6. Mo na mówi

o

przedsi biorczo ci, i wynika ona z wewn trznych sk onno ci, charakteryzuje si motywacj
do dzia ania, niezale no ci i zdolno ci do podejmowania ryzyka, mo e by zatem ród em
innowacyjno

i kreatywno ci.

W opracowaniach naukowych przedsi biorczo

jest terminem ogólnym, definiowanym w

ró nych kontekstach. W krajach anglosaskich termin ten zwi zany jest z procesem
powstawania na uczelniach firm typu spin-off lub spin-out oraz z przedsi biorczo ci samej
uczelni, która cz sto wyst puje na rynku jako oferent nowych technologii i know-how.
W Polsce przedsi biorczo
starterów,
6

aktywno

Przedsi biorczo

akademick rozumie si szerzej, jest to proces tworzenia techno

biznesowa pracowników naukowych,

doktorantów i studentów.

akademicka Raport z bada PARP, Warszawa 2009
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Poj cie to obejmuje dodatkowo promocj
przedsi biorczo ci,

przedsi biorczo ci, edukacj

dotycz

przedsi biorczo ci. 7

aktywizowanie

8. Przyk ady róde wsparcia innowacyjnej przedsi biorczo ci akademickiej
Spó ki typu spin-off/out powstaj ce na bazie zaplecza naukowo badawczego uczelni i
funkcjonuj ce w ich obr bie mog liczy na dodatkowe formy wsparcia uniwersyteckich
instytucji oko o-biznesowych takich jak: centra transferu technologii (CTT), akademickie
inkubatory przedsi biorczo ci (AIP), inkubatory technologiczne (IT), parki nauki lub
naukowo – technologiczne. Oprócz tego podobnie jak pozosta e podmioty sektora MSP mog
liczy na pomoc innych dzia aj cych na rynku instytucji otoczenia biznesu, takich jak:
instytucje rz dowe – np. Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci PARP, Krajowy Punkt
kontaktowy (KPK), które po rednicz w przekazywaniu rodków unijnych m.in. w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO-IG), czy Programów Ramowych UE
(obecnie 7 PR). Innowacyjne firmy mog liczy równie na pomoc ze strony funduszy
Venture Capital/Private Equity (VC/PE), „Anio ów biznesu”, banków i innych organizacji
wspieraj cych biznes.
9. Rola CTT w relacjach uczelnia - przedsi biorstwo
Wymieniaj c ró ne formy wsparcia innowacyjnych przedsi biorstw akademickich warto
po wi ci wi cej uwagi instytucjom, które z za

enia powinny integrowa ze sob sfer

nauki i sfer biznesu. S nimi centra transferu technologii powstaj ce na uczelniach ale
maj ce na celu zbudowanie platformy dialogu pomi dzy przedstawicielami nauki i
przedsi biorstw.
Do podstawowych funkcji CTT nalez : wspieranie transferu nowoczesnych technologii do
praktyki przemys owej, dokszta canie kadr kierowniczych, u atwianie wspó pracy pomi dzy
instytucjami sfery badawczej i produkcyjnej, Promocja bada prowadzonych na uczelni oraz
gromadzenie informacji o rodzaju us ug, na które jest zapotrzebowanie ze strony rynku,
wspieranie przedsi biorczo ci szczególnie w ród pracowników i studentów uczelni,
dzia alno

B2B, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych.

Centra Transferu Technologii wydaj
komercjalizacji osi gni
7

si , wi c mie

istotne znaczenie nie tylko dla

nauki ale równie dla pobudzania wiadomo ci biznesowej w ród

Ibidem

7

pracowników uczelni oraz studentów i doktorantów. Budowanie za nowych relacji pomi dzy
uniwersytetami i przedsi biorstwami mo e przyczyni si do prze amywania barier, które
dzieli y do tej pory te dwie sfery.
10.Wnioski i podsumowanie
Istniej

bariery zarówno obiektywne (formalne, infrastrukturalne) jak i w sferze

mentalno ci zarówno po stronie rodowiska naukowego jak i biznesu. Nale y zwi ksza
wiedz

przedsi biorców na temat mo liwo ci wspó pracy z o rodkami naukowymi oraz

korzy ci z niej wynikaj cych. Wskazana jest stymulacja naukowców i zach cenie rodowiska
naukowego do wyj cia naprzeciw potrzebom biznesu.
Polska jest na pocz tkowym etapie kszta towania modelu rozwoju przedsi biorczo ci
akademickiej. Dotychczasowy model szko y wy szej, oparty na edukacji i badaniach
naukowych (tzw. uniwersytet humboltowski) zostaje poszerzony o przygotowanie do
przedsi biorczo ci, rozumianej jako kszta towanie aktywnych zachowa

umo liwiaj cych

samodzielne dzia anie na rynku (tzw. uniwersytet trzeciej generacji, przedsi biorcza
akademia). 8 Obserwuje si zmian postaw kadry zarz dzaj cej szkó wy szych w kierunku
akceptacji i stymulowania dzia alno ci gospodarczej pracowników i studentów. Globalizacja,
dynamiczne zmiany ekonomiczno-spo eczne oraz rozwój gospodarki opartej na informacji i
umiej tno ci jej przetwarzania warunkuj

zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa

wy szego w kierunku nowych form wspó pracy nauki i gospodarki. Wzrasta zaanga owanie
uczelni w rynkowy proces komercjalizacji wiedzy i nowych rozwi za technologicznych oraz
organizacyjnych. Wzrasta rola CTT w budowaniu relacji pomi dzy o rodkami naukowymi a
przedsi biorstwami.
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