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Wśród sprawdzonych na świecie sposobów zbudowania mostu między instytucjami naukowymi a przemy-
słem są parki naukowo-technologiczne. Skala ich funkcjonowania, zakres usług, osiągane przychody są
bardzo zróżnicowane. Największe parki gromadzą firmy o przychodach idących w dziesiątki miliardów do-
larów. Osiągnięcie takiego sukcesu wymaga od operatorów parku znacznie więcej niż atrakcyjnych warun-
ków wynajmu powierzchni użytkowej. Co więcej, wymaga skoordynowanych, długofalowych działań na po-
ziomie władz centralnych. Artykuł przedstawia próbę analizy czynników wpływających na sukces lub poraż-
kę parków, zarówno w kontekście światowym jak polskim. 

Streszczenie

THE ROLE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS IN COMMUNICATION PROCESSES 
BETWEEN RESEARCH INSTITUTIONS AND INDUSTRY

Among the ways to bridge the gap between the research communities and the industry, one of the best
known are the Science and Technology Parks. The scope of the offered services, the scale of operations
and their revenues vary considerably. The largest parks gather companies, whose revenues may reach
billions of dollars. Achieving such success requires, from the park operators, much more than offering
attractive prices for office space. Moreover, it requires well-coordinated activities, based on a long term
vision, from the central governments. The paper presents an analysis of the factors determining the success
or fiasco of science and technology parks, both in worldwide and Polish context.
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Wprowadzenie — historia i rola parków naukowo-technologicznych

Geneza powstania parków naukowo technologicznych oparta jest na idei stworzenia
optymalnych warunków dla rozwoju firm i przedsięwzięć innowacyjnych (najczęściej
technologicznych) dzięki ich fizycznemu zbliżeniu w jednej dogodnej lokalizacji. Taka
bliskość miała sprzyjać współpracy przedsiębiorców i środowisk naukowych, wymianie
idei i pomysłów i wspólnej ich realizacji. Historia parków sięga lat pięćdziesiątych dwu-
dziestego wieku, kiedy pierwszy taki park powstał przy Uniwersytecie Stanforda w USA.
Kolejne pionierskie przedsięwzięcia to parki Cambridge Science Park w Wielkiej Brytanii
i Sophia Antipolis we Francji, powstałe ponad dekadę później. Szersze zainteresowanie
koncepcją w krajach rozwiniętych ekonomicznie to lata siedemdziesiąte, a na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych idea zaczęła zyskiwać popularność na obsza-
rze dynamicznie rozwijających się gospodarek azjatyckich. Dziś liczbę instytucji określa-
jących się jako parki naukowe, parki technologiczne i różne warianty tych określeń, sza-
cować można na tysiące. 

Jednak mimo tak bogatej historii definicja parku naukowo-technologicznego i jego
roli jest dość nieuchwytna [11]. Mamy do czynienia nie tylko ze zróżnicowaniem wyni-
kającym z powodów ekonomicznych, społecznych i kulturowych, ale także, w obrębie te-
go samego kraju czy regionu, z różnicami dotyczącymi celów i sposobów działania par-
ków, przyjmowanych podczas ich zakładania. Co więcej, także ocena efektów ich dzia-
łania jest bardzo zróżnicowana, od wskaźnikowo-propagandowej („mamy park techno-
logiczny”) po ekonomiczną. 

Niektóre kraje, choćby ze względów rozliczeń ulg podatkowych, wprowadziły formal-
ne kryteria definiujące pojęcie parku naukowo technologicznego. I tak brytyjska organi-
zacja United Kingdom Science Park Association (UKSPA) przedstawia klarowne defini-
cje zarówno parków naukowych, jak i instytucji pokrewnych, takich jak inkubatory przed-
siębiorczości czy centra innowacji1. Park naukowy zdefiniowany jest jako klaster firm
skoncentrowanych na wiedzy, którym zapewniane jest wsparcie i doradztwo wspomaga-
jące ich wzrost. W większości sytuacji parki naukowe związane są z centrami technolo-
gii takimi jak uniwersytety czy instytuty badawcze na podstawie formalnych umów oraz
zapewniają aktywnie działające usługi zarządzania transferem wiedzy i technologii. Jed-
nak w innych krajach nastawienie może być nieco inne, przykładowo Niemcy łączą po-
jęcia parku przemysłowego i technologicznego (Business and Technology Park), zrów-
nując usługi oparte o bazę naukową uczelni jak i te, których podstawę stanowi wyna-
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jem powierzchni (biurowych, produkcyjnych), mający na celu pobudzenie lokalnej go-
spodarki [22]. 

W Polsce występuje dość duże zróżnicowanie faktycznych celów, uwarunkowań
i sposobów działania parków naukowo technologicznych. W tej sytuacji, najbliższą for-
malnemu statusowi definicji może być ta zastosowana w Raporcie NIK o funkcjonowa-
niu parków [33]: 

Park technologiczny jest organizacją zarządzaną przez wykwalifikowanych specjali-

stów, której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności, w której działa, poprzez pro-

mowanie kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na

wiedzy. Aby osiągnąć te cele park stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii

pomiędzy uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynka-

mi. Ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie

i proces wydzielania się firm odpryskowych (spin-off i spin-out). Dodaje przedsiębior-

stwom wartości poprzez wysokiej jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim stan-

dardzie. 

Innym podejściem do określenia roli i skuteczności działania parków technologicz-
nych jest oparcie się na szczegółowych zadaniach i celach jakie realizują [4, 5, 6]. Ta-
kie rozwiązanie ma tę zaletę, że pozwala na selektywny wybór tych funkcji jakie dana in-
stytucja pragnie realizować, ocenę jakości działania w tak dostosowanym zakresie,
a wreszcie sugestie dotyczące uzupełnienia listy zadań. Definicja przez cele jest z zało-
żenia dynamiczna. 

Lista celów szczegółowych zawierać może, między innymi: 
Transfer wiedzy, bezpośredni kontakt między instytucjami badawczymi a przedsię-
biorcami (zarówno w schemacie jeden do jednego jak i w formie planowych działań
o szerszym zakresie — warsztatów, konferencji, szkoleń…); 
Transfer osób, w tym założycieli firm typu spin-off/spin-out i kluczowego personelu
z jednostek badawczych do firm; 
Wspieranie i realizację badań kontraktowych (zamówień na działanie B+R w jedno-
stce naukowej przez przedsiębiorców) z docelową perspektywą powstania innowacyj-
nego produktu czy rozwiązania technologicznego; 
Zarządzanie procesem wdrażania innowacyjności: badań i rozwoju, projektowania,
analizy, testowania, certyfikacji; doradztwo w zakresie osiągania odpowiednich po-
ziomów TRL i MRL (Technical Readiness Level i Manufacturing Readiness Level); 
Efektywna komunikacja celów, uwarunkowań i oczekiwań środowisk naukowych
i przedsiębiorców, wsparcie procesu znajdowania „wspólnego języka”; 
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Doradztwo (skierowane zarówno do badaczy jak i do przedsiębiorców), prowadzące
do jasnego określenia celów działań, oczekiwanych efektów ekonomicznych, mini-
malizacji ryzyka i wskazania sposobów komercjalizacji rozwiązań; 
Usługi „coachingu” biznesowego; 
Zapewnienie wsparcia dla procesów ochrony własności intelektualnej i jej wykorzy-
stania; 
Zapewnianie usług prawnych; 
Zapewnianie wsparcia i usług administracyjnych; 
Udostępnianie zasobów niezbędnych dla prac badawczo-rozwojowych (laboratoriów,
wiedzy eksperckiej, prac prototypowych), zorientowanych na potrzeby przedsiębior-
ców i zorganizowanych zgodnie z komercyjnym charakterem odbiorców; 
Umożliwienie nieformalnych kontaktów między różnymi grupami (naukowcami, inży-
nierami, przedstawicielami biznesu…), prowadzącymi do tworzenie twórczej atmos-
fery i kreatywnych pomysłów; 
Tworzenie środowiska zachęcającego do współpracy, wymiany idei i kreatywności; 
Ułatwienie kontaktów z podwykonawcami (zarówno w ramach tworzenia w obrębie
parku spójnego łańcucha wartości dodanej jak też poprzez usługi prawne i admini-
strację kontaktami zewnętrznymi); 
Usługi wynajmu biur, infrastruktury telekomunikacyjnej, informatycznej itp. 
Ułatwienie lub zapewnienie dostępu do źródeł kapitału (Venture Capital, banki, in-
ne źródła finansowania); 
Przyciągania kapitału przez udzielanie formalnych i nieformalnych gwarancji jakości
firmom korzystającym z parku. 
Poszczególne parki mogą oczywiście realizować tylko wybrane grupy usług. Klu-

czowym czynnikiem odróżniającym park naukowo technologiczny od innych jednostek
otoczenia biznesu jest ścisłe powiązanie parku z silnym, aktywnym środowiskiem ba-
dawczym. Jeśli zatem w zakresie usług oferowanych przez park zabraknie wykorzysta-
nia tego potencjału (na przykład działalność skoncentrowana będzie na wynajmie po-
wierzchni biurowych, zapewnieniu usług finansowo-księgowych i dostępu do kapita-
łu), to należy otwarcie stwierdzić, że taka instytucja ma inny niż naukowo technolo-
giczny charakter. Stwierdzenie powyższe nie oznacza negatywnej oceny: inkubatory
przedsiębiorczości, parki biznesowe czy specjalne strefy ekonomiczne mają, każde
w swojej domenie, istotne znaczenie i pozytywną rolę. Jednak planując finansowanie
poszczególnych instytucji otoczenia biznesu trzeba jasno określić ich rolę i oczekiwa-
nia. Do sprawy tej wrócimy analizując efekty działania realnych parków, szczególnie
w przypadku Polski. 
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Kryteria sukcesu

Wobec tak zróżnicowanych celów i zakresu działań parków technologicznych usta-
nowienie jednego uniwersalnego miernika sukcesu jest nierealne. Jeśli jednak przyjąć,
że podstawowym celem tworzenie parków jest wspieranie wysoko zaawansowanych
działów gospodarki i tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, to
najlepszym (choć pośrednim) sposobem oceny jest zbadanie efektów wnoszonych przez
parki do tych właśnie działów gospodarki i grup przedsiębiorstw. 

Można przy tym pokusić się o porównanie wskaźników ekonomicznych dotyczących
firm technologicznych funkcjonujących w oparciu o parki naukowo-technologiczne i po-
dobnych firm działających poza takimi strukturami. Próbę takiego porównania, dotyczą-
cego Szwecji (kraju o wysokim stopniu rozwoju i kultury innowacyjnej) znaleźć można
w pracy [4]. Wyniki okazują się dość zaskakujące: firmy technologiczne funkcjonujące
w ramach parków mają, co prawda, znacząco szybsze tempo wzrostu sprzedaży i zatrud-
nienia, jednak nie przekłada się to na zyski firm (element niezwykle ważny dla funduszy
kapitałowych, VC czy „aniołów biznesu”). Sytuacja rynkowa może powodować, że mi-
mo wsparcia przez usługi parków technologicznych, wypracowanie wysokiej zyskowno-
ści może być procesem bardzo długotrwałym. Drugą zaskakującą obserwacją był brak
istotnych różnic między firmami działającymi a parkach a ich odpowiednikami funkcjo-
nującymi poza parkami w zakresie zwiększonych efektów prac B+R (na przykład liczby
patentów). Oczywiście, nie wszystkie wyniki udanych prac rozwojowych są widoczne
w postaci zgłoszeń patentowych. Często takie działania są wręcz szkodliwe. Znacznie
skuteczniejszym modelem ochrony wypracowanych innowacji jest zachowanie ich w ta-
jemnicy. Stąd ocena innowacyjności może być zafałszowana. Siegel, Westhead i Wright
[7], analizując wpływ uniwersyteckich parków technologicznych w Wielkiej Brytanii na
innowacyjność firm, stwierdzili jedynie niewielki wzrost wydajności dla firm zlokalizowa-
nych w parkach. Zwracają oni przy tym uwagę na to, że wykorzystanie liczby patentów
jako miernika obciążone jest bardzo istotną wadą z ekonomicznego (czyli w sumie naj-
ważniejszego) punktu widzenia. Znacznie lepszą, choć dużo trudniejszą do uzyskania,
byłaby analiza parta na wartości (przychodów, zysków) przynoszonych przez innowacje
(zarówno opatentowane jak i traktowane jako wewnętrzna tajemnica przedsiębiorstwa,
praktyczny know-how). 

Sprawa kryteriów czysto ekonomicznych (obroty, zyski, zatrudnienie) jest kluczowa
dla długoterminowej oceny funkcjonowania parków. Jednak ocena efektów wsparcia
udzielanego przez parki wymaga starannie wyselekcjonowanej populacji referencyjnej
firm działających w tej samej branży, oferujących podobne produkty czy usługi, a nie ko-
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rzystających ze wsparcia. W wielu przypadkach takie porównanie jest dość trudne, ze
względu na brak dobrych danych. Stąd część badaczy koncentruje się na badaniach an-
kietowych, zawierających jedynie subiektywne oceny efektów działania parków. 

Co więcej, nie można traktować funkcjonowania parków w oderwaniu od sytuacji
ekonomicznej świata, państwa czy regionu. Raport International Association of Science

Parks [8] wskazuje, że skutki kryzysu ekonomicznego dostrzega ponad 48% parków zrze-
szonych w tej organizacji. Skutki te dotyczą głownie firm zlokalizowanych w parkach
(54,3%), a w mniejszym stopniu firm zarządzających parkami (20%) i instytucji wspiera-
jących parki (25,.7%). Parki naukowo-technologiczne funkcjonują wewnątrz systemów
ekonomicznych krajów i regionów i nie mogą być postrzegane jako cudowny środek mo-
gący natychmiast rozwiązać problemy słabej innowacyjności. Podobnie jest w odniesie-
niu do środowisk badawczych: park korzystający ze współpracy z uczelnią czy instytutem
naukowym jest zależny od regulacji i mechanizmów rządzących funkcjonowaniem śro-
dowiska akademickiego na poziomie kraju. Brak koordynacji w tej dziedzinie prowadzić
musi do spadku zainteresowania i braku efektów. 

Przykład sukcesu parku technologicznego

Analizując znaczenie działań determinujących efektywność parków naukowo tech-
nologicznych, obok ogólnych analiz porównawczych warto oprzeć się na głębszej anali-
zie takich parków, które według różnych kryteriów są modelowym przykładem sukcesu.
Jednym z najszerzej badanych w tym kontekście jest Hsinchu Science Industrial Park na
Tajwanie (HSIP). Założony w 1980 roku, nie tylko stał się ogromnym sukcesem komer-
cyjnym, ale w znaczący sposób przyczynił się do zmiany ekonomii Tajwanu jako całości.
Historia działań związanych z parkiem Hsinchu jest znakomitym przykładem najlepszych
praktyk w uruchamianiu i prowadzeniu takich inicjatyw [9, 10]. 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, Tajwan miał dość
silną (ale nie wiodącą, ze względu na wielkość kraju) pozycję rynkową oparta o towary
niskoprzetworzone. Rząd Tajwanu podjął decyzję o wdrożeniu długofalowej strategii
zmiany profilu gospodarczego. Jednym z istotnych działań było utworzenie w 1973 ro-
ku Industrial Technology Research Institute (ITRI). Instytut jest organizacją badawczą
skoncentrowaną na badaniach rozwojowych i stosowanych. Konsekwentnie finansowa-
ny i rozbudowywany, odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarki Tajwanu. Już
w 1976 roku przygotował podwaliny pod zdolności produkcyjne układów scalonych
CMOS, w rok później uruchomiono pierwszą wytwórnię takich układów. W następnych
latach instytut wspierał działania B+R i powstawanie spółek związanych z technologia-
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mi komputerowymi, LED, rozwiązaniami fotonicznymi itp. W 2011 roku ITRI zatrudnia-
ło 5777 pracowników w tym 1392 ze stopniem doktora, miało swoje placówki zagra-
niczne w USA, Japonii, Niemczech, Rosji i Holandii [11]. Skumulowana liczba patentów
posiadanych przez ITRI wynosiła 19890, w samym 2011 roku uzyskano ich 1585 (po-
nad cztery patenty dziennie!). Co równie istotne, instytut zrealizował 15197 usług ba-
dawczych na rzecz przedsiębiorców, w tym 74% na rzecz firm z sektora SME. W 639
przypadkach dokonano udanej komercjalizacji i transferu technologii. 

Lai i Shyu w swojej analizie [12] wskazują na bardzo aktywny proces transferu per-
sonelu badawczego z ITRI do firm. W historii jego istnienia do 1997 roku ponad 7500
pracowników przeniosło się do sektora prywatnego, w tym 31,9% do firm działających
w parku Hsinchu. 15,2% byłych pracowników ITRI zajmuje w tych firmach stanowiska
kierownicze najwyższego szczebla. 

Sukcesy ITRI jako jednostki badawczo-rozwojowej wymagały i nadal wymagają
ogromnych nakładów finansowych, realizowanych w ramach konsekwentnej polityki
państwowej. Budżet ITRI w 2011 roku to około 650 milionów dolarów. Z tego mniej
więcej połowa to dotacje, a połowa to realizowane na rzecz przedsiębiorców kontrakty
B+R. Te bardzo korzystne proporcje są jednak wynikiem czterdziestoletniej historii insty-
tutu i efektów działania parku HSIP — musimy pamiętać, że w początkowym okresie
ITRI było w całości finansowane z budżetu państwa, w skali znacznie większej niż do te-
go przywykliśmy w Polsce i w dodatku w sposób planowy. 

W 1980 roku, bazując na funkcjonującym już ITRI oraz uniwersytetach National

Chiao Tung University (znajdującym się obecnie na 45 miejscu na światowej liście naj-
lepszych uniwersytetów w specjalności inżynierii i 38 w naukach informatycznych) i Na-

tional Tsing Hua University (klasyfikowanym w kategoriach ogólnych na miejscach
226–250 na świecie, a w zakresie inżynierii na miejscu 67) rząd Tajwanu powołał Hsin-

chu Science Industrial Park. Jak pokazała historia, współpraca okazała się korzystna dla
wszystkich stron. Założenia programowe HSIP, choć wzorowane na przykładach parków
w krajach rozwiniętych i zgodne z ogólna filozofią zbliżania środowisk badawczych
i przemysłowych, były jednak zmodyfikowane przez przyjęcie dość rygorystycznych wy-
magań dotyczących profilu firm mających uzyskiwać wsparcie parku. Władze HSIP zo-
bowiązane były do weryfikacji czy firmy spełniają przynajmniej część z poniższych wa-
runków [13]: 

Domena przemysłowa, w której działa firma, osiągnęła zdolność projektowania, roz-
woju produktów i ich wytwarzania, dostępny jest szczegółowy plan rozwoju produk-
tów. 
Dziedzina ma potencjał dla badań i rozwoju. 
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Przewidywany kierunek rozwoju wymaga znaczącej ilości prac badawczych lub
wspiera wprowadzenie naukowców w procesy wytwarzania. 
Domena przemysłowa musi być adekwatnie reprezentowana przez istniejące instytu-
cje badawcze, skoncentrowane na badaniach innowacyjnych i rozwijaniu technologii.
Stosowanie tych kryteriów powiązane było ze strategicznym wyborem sześciu dzie-

dzin, w których specjalizować się mają firmy funkcjonujące w parku: półprzewodni-
ków, komputerów i urządzeń peryferyjnych, optoelektroniki, telekomunikacji, biotech-
nologii i maszyn precyzyjnych. Jak pokażemy w dalszej części artykułu, nie wszystkie
z tych dziedzin dozwijały się z podobnymi efektami. Lee i Yang określili w swojej pra-
cy trzy epoki w rozwoju HSIP: fazę embrionalną — do 1987 roku, fazę kształtowania
profilu — do około 1992 roku oraz fazę wzrostu, trwającą do dziś. W dwóch pierw-
szych fazach wzrost był dość powolny: na koniec 1987 roku w parku działało 77 firm,
zatrudniających 12000 pracowników; w 1992 roku w parku było to 140 firm i 25000
pracowników. W 1999 roku w parku działały już 292 firmy, zatrudniające prawie
83000 pracowników. W 2012 roku w HSIP funkcjonuje 514 firm, zatrudniających po-
nad 150000 osób, przy czym zwrócić należy uwagę, że po roku 2000 kilka najwięk-
szych firm opuściło park w związku z ich własnym rozwojem i ograniczeniami miejsca
(zachowując współpracę merytoryczną). Analiza przeprowadzona przez Yan i Chen
[14] pokazuje dobitnie ekonomiczne efekty funkcjonowania HSIP (i dwóch innych
parków działających na Tajwanie). Obroty firm funkcjonujących w HSIP to obecnie
około 40 miliardów dolarów. Jednak znacznie bardziej istotne są ogólne skutki dla ca-
łej gospodarki. Pomimo, że parki technologiczne zajmują zaledwie 0,1% powierzchni
Tajwanu, wnoszą one około 16% do jego przychodów w produkcji, 40% w przemyśle
IT i 15% uzyskiwanych patentów. Niezwykle istotne są też dane dotyczące wartości
dodanej generowanej przez parki, włączając w to efekty pośrednie. Wartość ta zosta-
ła oszacowana, dla 2006 roku, tylko w domenie układów scalonych na 29 miliardów
dolarów (czyli 7,1% całkowitego PKB Tajwanu). Dodatkowe 15,8 miliarda dolarów
było wartością dodatkową wypracowaną w domenie optoelektroniki (3,9% PKB). Licz-
by te pokazują dobitnie jak ogromne znaczenie może mieć dla gospodarki długoter-
minowa, spójna i odpowiednio finansowana polityka wspierania parków technologicz-
nych. 

Pytanie, jakie można zadać to: czy firmy funkcjonujące na terenie parku różnią się
od innych? Wydaje się, że tak. Przykładowo, obroty firm zlokalizowanych w HSIP w prze-
liczeniu na pracownika są 2,5 raza większe niż średnia na Tajwanie. Yang, Motohashi
i Chen [13] zauważają, że czynnikami wyróżniającymi te firmy jest elastyczność w podej-
ściu do programów B+R i lepsze prowadzenie inwestycji. Wynikać to może z polityki
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wsparcia i doradztwa ze strony HSIP. Dodatkowym, choć nieco mniejszym atutem są
możliwości klastrowania oferowane przez park. 

Warto też zadać pytanie czy wszystko czego „dotknął” HSIP „obraca się w złoto”?
Odpowiedź brzmi nie — i dotyczy nie pojedynczych firm (których porażki są sprawą na-
turalną i oczekiwaną), ale także strategicznych kierunków obranych przez władze i park.
Jak pokazuje analiza Hu [10] mechanika precyzyjna i biotechnologia są zdecydowanie
najsłabszymi domenami działania parku Hsinchu. W tej sytuacji, dyrekcja parku zdecy-
dowała się na wydzielenie dla biotechnologii osobnych kampusów, uwzględniając przy
tym zarówno bieżące uwarunkowania (zapełnienie pierwotnej lokalizacji parku) jak
i specyfikę wymagań branży. Bardzo istotna jest przy tym dalekowzroczność tego planu:
oczekiwany moment zrównoważenie przychodów i kosztów to 15 lat od powstania takie-
go „oddziału” parku. I to przy dopracowanych do perfekcji metodach zarządzania, opty-
malizacji kosztów i doświadczeniu personelu. Okres zwrotu z inwestycji jest jeszcze dłuż-
szy. Lekcja ta powinna być bardzo istotna dla rozważań na temat polityki wspierania
parków technologicznych w naszym kraju. 

Chen i Huang [15] przeanalizowali, które czynniki zadecydowały o sukcesie HSIP
w odniesieniu do poszczególnych dziedzin. Wśród badanych czynników były, między in-
nymi, poziom wsparcia technologicznego, dostępność terenu, zapewnienie odpowied-
niego poziomu mediów (prąd, woda, ochrona środowiska), znaczenie dla przemysłu,
polityka rządowa, poziom rozwoju technologii czy potencjał rynku. Jak się okazało, naj-
większe znaczenie ma ta ostatnia zmienna, a nieco za nią poziom technologii i polityka
rządu. Oznacza to, że przy sprawnie funkcjonującej części administracyjnej i badawczo-
-rozwojowej parku technologicznego, o sukcesie decyduje jego całościowe dopasowa-
nie do kombinacji potrzeb rynkowych i możliwości technologicznych (zmieniających się
w czasie!) oraz realne wsparcie na poziomie powyżej samej struktury parku, w szczegól-
ności polityka władz centralnych i ustawodawczych. 

W pewnym sensie odzwierciedleniem tego podejścia jest nastawienie Unii Europej-
skiej w odniesieniu do finansowania prac badawczych w nadchodzącym okresie rozlicze-
niowym, na przykład w ramach programu Horizon 2020 i regionalnych programów
strukturalnych. Kluczowym czynnikiem w ocenie finansowania projektów będzie ich
zgodność z inteligentnymi specjalizacjami (smart specializations), powiązanymi z gospo-
darką regionu i wybieranymi właśnie na podstawie gotowości technologicznej, potrzeb
i potencjału rynkowego, szans na osiągnięcie dominującej pozycji i wreszcie potrzeb
społecznych. Przykład HSIP pokazuje, że jest to dobra droga do sukcesu, jednak wątpli-
wość budzi stosunkowo krótki okres planowania, proponowany przez Unię Europejską
— mimo strategicznej natury działań. 
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Na koniec analizy funkcjonowania „wzorcowego” parku technologicznego, jakim
jest HSIP przedstawmy wyniki porównania tej instytucji z podobnej skali przedsięwzię-
ciem w Chinach, parkiem Zhangjiang High Tech Park pod Szanghajem (ZJHP), opisa-
nej przez Lai i Shyu [12]. Parki dysponowały podobnymi zasobami (w tym dostępnością
ekspertów) czy możliwościami finansowania. Istotne różnice — kształtujące większą,
w obecnej chwili, efektywność parku Hsinchu — to przede wszystkim obecność bardziej
wymagających krajowych klientów oraz obecność klastrów, a nie izolowanych przedsię-
biorstw. Ta ostatnie cecha jest niezwykle istotna dla sukcesu procesu komercjalizacji,
przez zapewnienie nieprzerwanej ścieżki projektowania i wytwarzania produktów z wizją
końcowego odbiorcy. 

Kryteria porażki

Zanim przystąpimy do szczegółowej analizy czynników mogących przyczynić się do
porażki parku naukowo technologicznego trzeba mocno podkreślić, że porażka firmy
(czy nawet wielu firm) działających pod egidą takiego parku nie jest porażką samego
parku. Działalność biznesowa, a w szczególności ten jej rodzaj polegający na tworzeniu
i wprowadzaniu na rynek nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań i produktów jest nie-
rozerwalnie związana z ryzykiem. Oszacowania szans sukcesu są bardzo różne, od 5%
do 20%, w zależności od sytuacji rynkowej, dziedziny, dojrzałości firmy itp. Odwracając
te relacje: od 80% do 95% projektów nie przynosi oczekiwanych na początku rezultatów,
z różnych powodów, zarówno zależnych od prowadzących projekt jak i niezależnych. Za-
tem jest coś głęboko błędnego w polityce wymagającej stuprocentowego sukcesu, typo-
wej dla aktualnych rozwiązań grantowych, wspierających w Polsce projekty badawczo
rozwojowe i współpracę nauki i przemysłu. 

W artykule kwestionującym skuteczność modelu parków technologicznych, Quintas,
Wield i Massey [16] przywołują element marketingowej retoryki zwolenników takich in-
stytucji: powoływanie się na firmy, które wyrastając z otoczenia akademickiego odniosły
ogromny sukces, takie jak Hewlett Packard czy Apple. Dziś listę tę trzeba rozszerzyć
choćby o Google. Musimy jednak pamiętać, że wykorzystywanie oszałamiających suk-
cesów wymienionych powyżej firm w promocji idei parków, w odniesieniu do typowych
warunków rynkowych, bez podkreślenia ryzyka fiaska czy charakterystycznych dla po-
szczególnych parków i technologii wielkości firm ma wiele wspólnego z promocją toto-
lotka przez powoływanie się na potencjalnie, pojedyncze milionowe wygrane. 

Stąd też analizując skuteczność działania parków technologicznych musimy brać
pod uwagę nie tyle indywidualne sukcesy czy porażki firm zlokalizowanych w parkach
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lub korzystających z ich usług, a tendencje ogólne i wartość wkładu wnoszonego w roz-
wój przedsiębiorczości przez parki. A czynniki te można mierzyć tylko w perspektywie dłu-
goterminowej i w porównaniu do firm, które nie korzystają ze wsparcia odpowiadające-
go usługom parków. I tak Bigliardi i in. [17], analizując wyniki parków technologicznych
we Włoszech, wskazali dwie grupy czynników determinujących sukces lub jego brak. Do
pierwszej, określającej prawdziwą zakładaną misję parku, zaliczyli odpowiedni kontekst
w którym park działa, interesy jego założycieli i oczekiwany czas zwrotu z inwestycji. Nie-
zgranie, na etapie planowania, któregokolwiek z tych czynników, to recepta na poraż-
kę. Druga grupa, to z jednej strony forma prawna i uwarunkowania z niż związane,
a z drugiej realna możliwość współpracy z wysokiej klasy instytucjami badawczymi czy
uczelniami. 

Z polskiego punktu widzenia interesujące są przykłady krajów, które kilka lat temu
były na podobnym etapie co Polska. Bakouros i in. [18] przeanalizowali status parków
w Grecji. Znaczący wydaje się tytuł pracy: „Parki naukowe: fantazja High-Tech? ”. Brak
sukcesu przypisany jest rozproszeniu i małej skali parków, ich niedawnemu powstaniu
i brakowi długoterminowej polityki wspierania oraz … łatwości przyjmowania firm do
parków, po to aby „spełnić wskaźniki”. Wśród powodów przenoszenia firm do parków
wymieniano: prestiż z „dobrego adresu”, rozwiązania komunikacyjne (w tym parkingi),
usługi administracyjne oferowane przez park firmom. Dopiero na szarym końcu znajdu-
ją się dostęp do wyposażenia i personelu badawczego. Podobną ocenę wkładu parków
w gospodarkę Portugalii przedstawili Ratinho i Henriques [19]. W najlepszym razie okre-
ślili go jako „umiarkowany”. Rola parków w tworzeniu miejsc pracy uznana została za
niezauważalną. Podobnie wyniki ekonomiczne firm w nich ulokowanych. 

Czy oznacza to, że kraje mniej rozwinięte są skazane na porażkę? Przypomnijmy, że
w latach siedemdziesiątych Tajwan był właśnie takim małym, nierozwiniętym technolo-
gicznie krajem. Być może trzeba tu przywołać determinację rządu Tajwanu i długozasię-
gowość wizji i wynikających z niej działań, w tym klarownych zasad finansowania. 

Cytowany już artykuł [16], napisany ponad dwadzieścia lat temu, sugerował w od-
niesieniu do krajów centralnej w wschodniej Europy, że proste kopiowanie modelu par-
ku funkcjonującego w USA czy Wielkiej Brytanii, bez odniesienia się do kontekstu eko-
nomicznego, w szczególności przy nierealistycznych założeniach dotyczących możliwo-
ści, potrzeb, finansów i oczekiwanych efektów nie jest dobrą droga postępowania. 

Oczywiście, niektóre czynniki prowadzące do porażek konkretnego parku naukowo
technologicznego dają się zidentyfikować znacznie wcześniej. Ma to miejsce wtedy, gdy
działalność parku odchodzi w oczywisty sposób od najlepszych praktyk, odpowiadają-
cych wybranemu profilowi działalności. Przykłady takich sytuacji, w polskiej praktyce do-
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bitnie wskazał raport NIK [3]. Wybór „łatwej ścieżki” — na przykład oferowania przez
parki jedynie taniego (bo sponsorowanego) wynajmu powierzchni biurowej nijak nie ma
się do realizacji celów promocji innowacji i wspierania przedsięwzięć technologicznych.
Spośród skontrolowanych przez NIK 421 lokatorów parków, 22,4% prowadziło działal-
ność niezgodną z celami parków. W wielu inkubatorach (z założenia przeznaczonych dla
nowopowstających firm) znalazły schronienie firmy prowadzące działalność od wielu lat.
Tylko 35% przedsiębiorstw było firmami technologicznymi, i to czasem o profilu niezgod-
nym z profilem parku. Innymi słowy, przedsiębiorcy „kolekcjonowani” byli po to aby
spełnić wskaźniki projektów. Przykłady przytoczone w raporcie NIK są chwilami tragiko-
miczne, jak na przykład prowadzenie działalności w Lubelskim Parku Technologicznym
przez… Teatr Muzyczny. Podstawowym zakresem pomocy udzielanym przez parki fir-
mom były ulgi w czynszu oraz ulgi w usługach doradczych (finansowanych najczęściej
ze środków unijnych). Istotnym problemem był też brak możliwości finansowania przed-
sięwzięć i dostępu do kapitału inwestycyjnego — tu jednak problem jest szerszy, i nie
można go kłaść jedynie na karb słabości parków technologicznych. 

Proponowane działania

Przedstawione powyżej analizy, zarówno w odniesieniu do sukcesów jak i porażek
parków naukowo technologicznych, oraz ocena sytuacji w naszym kraju sugerują ko-
nieczność uporządkowania polityki wobec parków i nadania jej charakteru długotermi-
nowego programu. 

Efektywne wykorzystanie osiągnięć instytucji badawczych przez przedsiębiorców wy-
maga sprawnie funkcjonującego łańcucha osób i organizacji tworzących zespół „tłuma-
czy” pomiędzy różnymi językami, jakimi posługują się naukowcy i biznesmeni. Niestety,
w polskich realiach typowe są narzekania obu stron na całkowity brak zrozumienia uwa-
runkowań i potrzeb przez „tych drugich”. Zważywszy na nacisk kładziony w nowym okre-
sie finansowania unijnego na komercjalizację wyników badań, rozwiązanie tego proble-
mu — w znacznej części będącego problemem komunikacyjnym — nabiera palącego
charakteru. 

Storey i Tether [2] już ponad piętnaście lat temu zauważyli, że chociaż większość
krajów Unii Europejskiej dostrzega potrzebę pogłębiania rzeczywistej współpracy między
środowiskami naukowymi a przemysłem, to proces ten postępuje dość wolno. Jako jed-
ną z głównych przyczyn autorzy podali opór ze strony środowisk naukowych, które to śro-
dowiska traktują potrzeby przedsiębiorców jako krótkoterminowe (żeby nie powiedzieć
krótkowzroczne), oderwane od prawdziwych odkryć naukowych i badań podstawowych
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i nieinteresujące. Jak się wydaje, mimo coraz większego nacisku ze strony instytucji za-
rządzających finansowaniem badań (czy to NCN i NCBiR na terenie naszego kraju, czy
też ogólnych zasad kolejnych Programów Ramowych UE) kładzionego na harmonijną
współpracę obu środowisk i uzyskiwanie komercyjnych rezultatów finansowanych prac,
efekty pozostają niezadowalające. Problem wzajemnego niezrozumienia pozostaje ak-
tualny. Analizując działalność Krakowskiego Parku Technologicznego, Wach [20] wy-
mienia, wśród negatywnych czynników determinujących zachowania „konserwatyzm
środowisk naukowych wobec nowych działań”. Z drugiej strony, z własnego doświad-
czenia zawodowego mogę potwierdzić, że nastawienie przedsiębiorców na szybki zysk
przy minimalnym ryzyku także obiektywnie hamuje ewentualna współpracę. Obie strony
mają wiele do nadrobienia w tej dziedzinie. 

Nacisk na harmonizację ścieżki „od pomysłu do przemysłu”, przy uwzględnieniu za-
równo właściwego wyboru kierunków strategicznych, zachowaniu niezbędnych nakła-
dów na badania podstawowe i wspieraniu współpracy między przedsiębiorcami a środo-
wiskami akademickimi jest jednym z głównych motywów nowej edycji programów euro-
pejskich (Horizon 2020) jak również działań krajowych (Program Operacyjny Inteligent-
ny Rozwój, Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji, Krajowy Program Badań). Jed-
nak bez właściwych narzędzi wspierających, ulokowanych w bezpośredniej bliskości za-
równo naukowców jak i przedsiębiorców, programy te mogą pozostać jedynie na papie-
rze. Role takich katalizatorów — zgodnie z pierwotnymi koncepcjami — mogą i powin-
ny pełnić parki naukowo-technologiczne. 

Muszą być jednak spełnione podstawowe warunki dla ich funkcjonowania: realne 
(w tym finansowe) wsparcie dla zadań związanych z promowaniem innowacji i wspiera-
niem przedsiębiorców. Co trzeba koniecznie zaznaczyć: nie chodzi tu o jednorazowe za-
strzyki pieniędzy w postaci zamkniętych czasowo programów inwestycyjnych, ale o za-
pewnienie ciągłego, długoterminowego finansowania. W szczególności w odniesieniu
do domen technologicznych i dziedzin gospodarki, określonych jako wiodące w Krajo-
wej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (KSIS) i jej regionalnych odpowiednikach. Jeśli
mamy skutecznie realizować program zwiększenia innowacyjności gospodarki, musimy
oprzeć się na najlepszych wzorcach, a nie dobrowolnie zamykać w ograniczeniach ist-
niejącego podejścia. 

Wśród działań, które mogą przyczynić się do większej skuteczności pełnego progra-
mu wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym tak-
że za pośrednictwem parków naukowo technologicznych, wymienić można: 

Stworzenie i wspieranie, na poziomie rządowym długoterminowej wizji inteligentnych
specjalizacji, modyfikowanej dynamicznie w zależności od zmieniających się warun-
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ków, ale dającej zainteresowanym podmiotom (od uczelni, przez instytuty badawcze
po partnerów komercyjnych) poczucie stabilności wsparcia (a nie jego incydentalne-
go, reaktywnego charakteru). 
Stworzenie zharmonizowanego z powyższą strategią inteligentnych specjalizacji pro-
gramu wspierania i kierunkowania działań parków technologicznych. 
Wsparcie legislacyjne i finansowe dla realnych udogodnień w dziedzinie badań i roz-
woju dla przedsiębiorstw. Jednym z wehikułów takiego wsparcia mogą być parki.
Jednak bez uregulowań podatkowych, prawnych czy organizacyjnych samo istnienie
parków nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. 
Wsparcie i promowanie na poziomie krajowym, regionalnym oraz w odniesieniu do
uczelni i instytucji badawczych, funkcji badawczo-rozwojowej parków, jako elemen-
tów wiążących środowiska akademickie i przedsiębiorstwa. Egzekwowanie realizacji
funkcji statutowych, wykraczających poza wynajem taniej powierzchni biurowej. Pro-
mowanie działań uczelni i instytutów dedykowanych dla przemysłu a realizowanych
za pośrednictwem parków, na przykład w ramach grantów NCBiR. 
Zapewnienie ciągłości w procesie finansowania projektów B+R+I, na przykład po-
przez „automatyczne” zapraszanie kończących się projektów do oceny w następnej
rundzie finansowania (przy przechodzeniu na wyższy poziom TRL/MRL). 
Zapewnienie finansowania funkcjonowania parków w długim okresie, odpowiadają-
cym realistycznym warunkom dochodzenia do równowagi finansowej, tak aby admi-
nistratorzy parków nie musieli „uciekać” do oferowanie najprostszych usług po to
aby przeżyć, nie realizując kosztownych działań w sferze badań i rozwoju. 
Uzupełnienie modelu parków naukowo-technologicznych o możliwości produkcyjne,
domykające łańcuch „od pomysłu do przemysłu”. 
Powiązanie procesu i zasad finansowania projektów badawczo rozwojowych (np.
przez NCBiR) z polityką wspierania parków naukowo technologicznych. 
Wypracowanie i wprowadzenie zestawu dobrych praktyk, koordynacja funkcjonowa-
nia parków (specjalizacja, komplementarność, deduplikacja, konsolidacja). 
Odejście w ocenie i rozliczaniu projektów B+R od systemu wskaźnikowego na rzecz
ciągłego monitorowania postępów prac i efektów ekonomicznych. Akceptacja nie-
uniknionego ryzyka porażki takich projektów. Wprowadzenie możliwości korekt
i zmian projektów B+R, szczególnie tych wieloletnich. 
Promowanie, w ramach ogólnej polityki państwa, aktywności badaczy funkcjonują-
cych na styku nauka-przemysł, w tym w obrębie parków. 
Koordynacja działań poszczególnych resortów (przykładowo: MNiSW, MRR, MG, MF…)
w odniesieniu do polityki proinnowacyjnej, w tym parków naukowo technologicznych. 
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Podjęcie takich działań jest o tyle ważne, że w najnowszym raporcie European Inno-

vation Scoreboard [21] Polska jako jedyny kraj spadła w klasyfikacji innowacyjności 
(w porównaniu z rokiem 2011) z kategorii Moderate Innovator do najniższej kategorii
Modest Innovator. W szczególności słabością naszego kraju jest powiązanie firm z sek-
torem publicznym w domenie badań (zaledwie 10% średniej europejskiej) czy nowych
innowacjach (12% średniej) czy wreszcie przedsiębiorczości. Można to zmienić — ale tyl-
ko przy chęci działania wszystkich zainteresowanych: rządu, środowisk akademickich
i przedsiębiorców, i przy stworzeniu efektywnych narzędzi (w tym ustawowych) podpo-
rządkowanych długofalowej wizji. 

Niniejsza praca była częściowo finansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013, RPMA. 01.04.00-14-008/10
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ddrr  PPaawweełł  SSoobbkkoowwiicczz  ——  Kierownik Działu Transferu Technologii, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Świerk, oraz Kierownik Projektu Parku Naukowo-Technologicznego Świerk. Doktor nauk fizycznych, w la-
tach 1982–1993 pracował w Instytucie Fizyki PAN, specjalizujący się w teorii półprzewodników. Autor 56
prac naukowych (wszystkie w języku angielskim), cytowanych ponad 400 razy. Od 1993 do 2012 pra-
cownik i członek kadry zarządzającej w szeregu firm z domeny wysokich technologii, zarówno zagranicz-
nych (Silicon Graphics Inc., Network Appliance Inc., Fujitsu-Siemens Corporation, Bull) jak i wiodących
polskich firm informatycznych (ATM S.A., Optimus S.A., Solidex S.A.). W ramach tych zadań kierował
zarówno zespołami handlowymi, marketingiem jak i całościowym funkcjonowaniem firm obejmującym
procesy związane z pozyskiwaniem klientów, wdrażaniem rozwiązań, opieką pre- i post-sales jak również
zadaniami administracyjnymi (HR, planowanie finansowe itp.). Od czerwca 2012 zatrudniony w NCBJ
w celu aktywizacji procesu transferu technologii i komercjalizacji. 
W trakcie kariery założył i pełnił funkcję członka zarządu i prezesa spółek prawa handlowego (Silicon
Graphics Sp z o.o., Network Appliance Poland Sp z o.o.). 
Zdobyte w ciągu niemal 20 lat pracy w firmach komercyjnych doświadczenie obejmuje zarówno prak-
tyczne umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, planowania finansowego i kierowania sprzedażą jak
też zrozumienie procesu decyzyjnego w firmach rynkowych. Jest to konieczne dla skutecznego nawiąza-
nia współpracy między jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami — różnica w języku, którym posłu-
gują się obie strony jest jednym z istotnych czynników utrudniających czy wręcz uniemożliwiających pro-
ces wprowadzania na rynek rezultatów prac polskich badaczy. Doświadczenie to jest uzupełniane zrozu-
mieniem metod, niepewności i ograniczeń właściwych dla procesów badawczych oraz mechanizmów
funkcjonowania nauki w praktyce. 
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