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Wstęp
Przedsiębiorczość akademicka to aktywne zaangażowanie w działalność
biznesową środowiska akademickiego, w tym uczelni i instytutów naukowobadawczych, wynalazców, naukowców i studentów, którzy posiadają zdolność do
kreowania pomysłów, tworzenia innowacji, wykorzystania możliwości wdrożenia
wyników prac naukowych do gospodarki, pobudzania popytu na nowe
innowacyjne rozwiązania, organizowania niezbędnych procesów komercjalizacji
technologii i wiedzy oraz absorbowania środków na działalność badawczorozwojową (B+R) oraz przyciągania kapitału podwyższonego ryzyka.
Podejmując temat przedsiębiorczości akademickiej w sektorze biotechnologii
należy zwrócić uwagę na szereg zagadnień, które są ze sobą silnie powiązane,
współzależne i stanowią o złożoności problematyki. Należą do nich
uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw akademickich wynikające z
innowacyjności gospodarki Polski, potencjału badawczo-naukowego w obszarze
biotechnologii, barier komercjalizacji wyników badań naukowych, dostępności
źródeł finansowania i atrybutów modeli biznesowych spółek biotechnologicznych.
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji kluczowych czynników
konstytuujących przedsiębiorczość akademicką w obszarze biotechnologii,
ukazując ich wzajemne powiązania i implikacje.
Zakres pojęciowy oraz definicje niezbędne do podjęcia tematu przedsiębiorczości
akademickiej w obszarze biotechnologii zostaną przedstawione w rozdziale
pierwszym niniejszego opracowania. Zewnętrzne czynniki warunkujące rozwój
przedsiębiorstw biotechnologicznych w Polsce obejmujące głównie zagadnienia
współpracy między uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi a biznesem
omówione będą w drugim rozdziale. W rozdziale trzecim zaprezentowano
koncepcję pobudzania przedsiębiorczości akademickiej za pomocą wdrożenia
programu edukacyjnego, który, dzięki integracji podejścia procesowego z
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rachunkowością finansową i podatkami, pozwoli studentom rozwijać zrozumienie
środowiska biznesowego. W rozdziale czwartym scharakteryzowane będą źródła
finansowania spółek spin-off ze szczególnym uwzględnieniem Venture Capital
oraz przeanalizowane determinanty rozwoju spółek biotechnologicznych w
Polsce. Rozdział piąty będzie obejmował analizę modeli biznesowych siedmiu
polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w różnych fazach ich cyklu życia.
Schemat prezentuje strukturę pracy oraz tematy kolejnych rozdziałów.
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W rozwoju przedsiębiorczości akademickiej kluczowe znaczenie odgrywają
kompetencje przedsiębiorcze i zdolności do tworzenia innowacji oraz badania
naukowe, których wyniki są transferowane z sektora badawczo-naukowego do
sektora przedsiębiorstw poprzez komercjalizację technologii i wiedzy naukowej
przy sprzyjającym otoczeniu instytucjonalnym i zaangażowaniu ośrodków
wsparcia innowacyjności.
Jednym z instrumentów służących do transferu wiedzy i technologii oraz
budowania przedsiębiorczości akademickiej są przedsiębiorstwa typu spin-off,
tzw. „spółki odpryskowe” powoływane do życia przez środowisko akademickie.
Dla rozwoju polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off w warunkach
globalnej konkurencji znaczenie ma ogólna innowacyjność gospodarki, procesy
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz uwarunkowania komercjalizacji badań
naukowych w Polsce. Przejście od gospodarki opartej na wydajności do gospodarki
opartej na innowacjach wymaga pokonania szeregu barier we współpracy uczelni
i instytucji naukowych z biznesem, w tym słabości mechanizmu transmisji
technologii i wiedzy na rynek. Naprzeciw długotrwałym procedurom
komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce, niespójnym przepisom,
niewystarczającemu wsparciu instytucji otoczenia biznesu i ośrodków
innowacyjności, wychodzi przewodnia inicjatywa "Unii innowacji", której celem
jest zbudowanie sprawnego modelu współpracy instytucji badawczo –
rozwojowych z biznesem i przyspieszenie absorpcji innowacji przez gospodarkę.
Dla przykładu wspólny patent w Unii Europejskiej pozwala skrócić czas procesu
komercjalizacji i zaoszczędzić nawet do 80% dotychczasowych kosztów uzyskania
patentu. Z polskiej perspektywy na uwagę zasługują inicjatywy wspierające
funkcjonowanie nowego zawodu brokera innowacji.
Mimo, że powszechnie stosowane wskaźniki pomiaru innowacyjności gospodarki
lokują Polskę na dalekim miejscu wśród krajów OECD i Unii Europejskiej, to w
obszarze biotechnologii istnieje duży potencjał badawczy, zakładane są kolejne
spółki typu spin-off i rosną nakłady na B+R ukierunkowane na tworzenie rozwiązań
innowacyjnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom przemysłu. Powstają
instytucje wsparcia innowacji, takie jak centra transferu technologii czy parki
naukowo-technologiczne, powoływane są nowe instytucje brokerów innowacji
(nauki) i zawiązywane klastry.
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Potencjał badawczy w dziedzinie biotechnologii i farmacji w Polsce tworzy 50
uczelni wyższych posiadających specjalizację biotechnologiczną, ponad 2800
naukowców specjalizujących się w lifescience i naukach medycznych, a także
ponad 8000 studentów biotechnologii. Polska stanowi największy rynek w Europie
Środkowo-Wschodniej w prowadzeniu badań klinicznych, zajmując 10. miejsce na
świecie pod względem liczby zaangażowanych w te badania ośrodków.
Doświadczenia międzynarodowe, zwłaszcza amerykańskie (Massachusetts
Institute of Technology (MIT) i Uniwersytetu Stanforda) i szwedzkie (Chalmers
University of Technology in Sweden), wskazują na obserwowane tendencje
rozszerzania kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na programy studiów
politechnik i kierunków ścisłych. Dzieje się tak dlatego, że to studenci kierunków
technicznych, w tym biotechnologicznych, wzbogaceni o wiedzę z zakresu
uruchomienia nowego biznesu mają większe szanse na sukces niż absolwenci
kierunków ekonomicznych. Dla przyszłego przedsiębiorcy, który chce rozpocząć
działalność typu spin-off, istotną rolę odgrywają możliwości oraz przygotowanie
uczelni i pracowników naukowych do podejmowania i komercjalizacji nowych
przedsięwzięć, a także polityka uczelni względem działań biznesowych oraz
otwartość pracowników naukowych i studentów na podjęcie trudu komercjalizacji
wyników badań naukowych. Wzrost liczby nowych innowacyjnych
przedsiębiorstw (spółek typu spin-off w fazie start-up), prowadzonych przez
kreatywnych, dobrze wykształconych ludzi, którzy rozumieją rolę rynku i analizy
ryzyka, prawa podatkowego i rachunkowości w efektywnym prowadzeniu
działalności gospodarczej i którzy są wyposażeni w przedsiębiorcze kompetencje
niezbędne do tworzenia wartości dzięki komercjalizacji wyników badań jest
niezbędny dla wejścia Polski na drogę rozwoju opartego na innowacjach i
osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego.
Na podstawie wyników badań (Bureth, Penin, Wolff, 2010; Niosi, 2003) należy
podkreślić rolę kapitału ludzkiego, społecznego i fizycznego w rozwoju
biotechnologicznych spółek typu spin-off w fazie start-up. Najwyższymi
możliwościami wzrostu charakteryzują się spółki, którymi zarządzają zarówno
specjaliści w obszarze biotechnologii związani z uniwersytetami oraz wysoko
kwalifikowani menadżerowie (Colombo, Grilli, 2005). Z tego względu warto
przyjrzeć się determinantom rozwoju polskich biotechnologicznych spółek typu
spin-off notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze
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szczególnym uwzględnieniem roli instytucji wsparcia innowacji, w tym parków
naukowo-technologicznych w stymulowaniu możliwości wzrostu poprzez
komercjalizację wyników badań naukowych. Wśród czynników determinujących
rozwój spółek typu spin-off należy także dostrzec znaczenie źródeł finansowania,
w tym przede wszystkim Venture Capital, kompetencji kadry zarządzającej,
wyboru obszaru działalności, jak i rozpoznania rynku i konkurencji.
Do rozwoju nowych innowacyjnych przedsięwzięć przyczynia się umiejętność
globalnego myślenia przez ich założycieli już we wczesnych etapach działalności
spółki (Rybiński, 2014). Ekspansja na rynki zagraniczne określana mianem “Go
Global” stanowi również jedną z promowanych strategii rozwoju spółek z sektora
biotechnologicznego. Sprostanie międzynarodowej konkurencji i realizacja
strategii „Go Global” wymaga od spółek typu spin-off zbudowania takiego modelu
biznesowego, który umożliwi nie tylko rozwój w fazie start-up, ale również
osiąganie przychodów ze sprzedaży w fazie wczesnego rozwoju i dalszą ekspansję
na rynek globalny. Komercjalizacja i struktura kapitału intelektualnego stanowią
fundamenty innowacyjnego modelu biznesowego szytego na miarę
poszczególnych spółek biotechnologicznych.

Rozdział 1.

Przedsiębiorczość akademicka
w biotechnologii – definicje i zakres
pojęciowy
Dla osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności
niezbędny jest wzrost liczby nowych innowacyjnych przedsiębiorstw (spółek typu
spin-off w fazie start-up), prowadzonych przez kreatywnych, dobrze
wykształconych ludzi, którzy rozumieją rolę rynku i analizy ryzyka, prawa
podatkowego i rachunkowości w efektywnym prowadzeniu działalności
gospodarczej i którzy są wyposażeni w przedsiębiorcze kompetencje niezbędne do
tworzenia wartości dzięki komercjalizacji wyników innowacyjnych prac badawczorozwojowych (B+R).
Doświadczenia międzynarodowe, zwłaszcza amerykańskie, wskazują na
rozszerzenie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, od lat obecnego w
programach szkół biznesu, także na oferty dydaktyczne politechnik i kierunków
ścisłych na uniwersytetach. Badania wskazują, że zwłaszcza studenci kierunków
technicznych, wzbogaceni o wiedzę z zakresu uruchomienia nowego biznesu, mają
większe szanse na sukces niż absolwenci kierunków ekonomicznych. Liderami w
przedsiębiorczości akademickiej są takie uczelnie, jak Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i Uniwersytet Stanforda, który rozwinął wyspecjalizowane
programy dydaktyczne w zakresie przedsiębiorczości technologicznej, szeroko
stosowane w ośrodkach akademickich na całym świecie (Cieślik, 2012).
W rozwoju przedsiębiorczości akademickiej kluczowe znaczenie odgrywają
kompetencje przedsiębiorcze i zdolności do tworzenia innowacji, badania
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naukowe, których wyniki są transferowane z sektora badawczo-naukowego B+R
do sektora przedsiębiorstw poprzez komercjalizację technologii i wiedzy naukowej
przy sprzyjającym otoczeniu instytucjonalnym i zaangażowaniu ośrodków
wsparcia innowacyjności. Stąd przedsiębiorczość akademicką można zdefiniować
jako zaangażowanie placówek naukowych oraz osób z nimi związanych, które
„posiadają zdolność do tworzenia i wizualizowania szans, przejmowania kontroli
nad możliwościami, absorbowania i organizowania niezbędnych środków,
prowadzących do powstania nowych dóbr” (Klimek i Klimek, 2010) oraz posiadają
zdolność do kreowania innowacyjnych rozwiązań, czyli takich, które opracowują
lub wdrażają nowe lub ulepszone produkty, usługi, procesy produkcji, technologie,
procesy organizacyjne oraz techniki marketingowe (West, 2000).
Przedsiębiorczości akademickiej nierozerwalnie towarzyszą badania naukowe
oraz komercjalizacja technologii i wiedzy. Jednym z instrumentów, który służy do
transferu wiedzy i technologii oraz budowania przedsiębiorczości akademickiej są
przedsiębiorstwa typu spin-off (Balcerzak i Moszyński,2011).
Kluczowym elementem wspomnianej definicji jest występowanie komercjalizacji
opartej na, chronionej w różny sposób, własności intelektualnej wytworzonej w
macierzystej uczelni. Natomiast formy aktywności gospodarczej pracowników
naukowych,w przypadku których nie występują kwestie własności intelektualnej,
nie są traktowane, w myśl wspomnianej definicji, jako przejawy przedsiębiorczości
akademickiej (Cieślik et al., 2011). Natomiast Matusiak (2005) rozumie
przedsiębiorczość akademicką znacznie szerzej, jako „wszelkiego rodzaju
zaangażowanie placówek naukowych, pracowników pomocniczych i administracji,
doktorantów i studentów w działalność gospodarczą”. Z szeroko rozumianymi
przejawami przedsiębiorczej aktywności kadry akademickiej mamy do czynienia w
różnych obszarach współdziałania uczelni z praktyką gospodarczą, których
efektem jest komercjalizacja wyników badań, w tym kooperacyjne formy
transferu technologii oparte na umowach licencyjnych, prowadzeniu badań na
zlecenie przemysłu, wspólnych wdrożeniach itp. (Cieślik et al., 2011).
Według czołowego amerykańskiego badacza problematyki przedsiębiorczości
akademickiej Shane’a (2004), spin-off to nowe spółki tworzone przez członków
społeczności akademickiej w celu komercjalizacji technologii stanowiącej element
własności intelektualnej wytworzonej w macierzystej instytucji.
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Zgodnie z STI Review (2001) zakres pojęcia „spin-off” różni się między krajami. W
Stanach Zjednoczonych spółka typu spin-off to każda nowa firma, która zatrudnia
pracownika sektora publicznego lub uczelni; lub studenta lub absolwenta jako
jednego z założycieli; która licencjonuje technologię z uniwersytetu lub
publicznego ośrodka badawczego. Ale też każda nowa firma, która rozpoczęła
działalność w inkubatorze lub parku technologicznym powiązanym z uczelnią lub
sektorem publicznym, lub w której uniwersytet lub instytut badawczy dokonał
inwestycji. Natomiast w Niemczech funkcjonuje węższa deficja spółki typu spinoff, mianowicie jest to każda nowa spółka, która zawiera pracownika sektora
publicznego lub uczelni; lub studenta, lub absolwenta jako jednego z założycieli,
oraz w której uniwersytet lub instytut badawczy dokonał inwestycji (STI Review,
2001).
Natomiast zgodnie z definicją opublikowaną na Portalu Funduszy Europejskich
spin-off jest to „nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej
jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem
naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu
komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne
w pewien sposób (organizacyjnie, formalnoprawnie, finansowo itp.) od organizacji
macierzystej”. W Polskiej praktyce dodatkowo wyróżnia się tzw. szare spin-off,
które dotyczą sytuacji wykorzystywania zasobów instytucji naukowej lub
badawczej (np. infrastruktury) na niedokładnie określonych zasadach (Balcerzak i
Moszyński, 2011).
Dla przyszłego przedsiębiorcy, który chce rozpocząć działalność typu spin-off
ważne są “możliwości i przygotowanie (uczelni i pracowników naukowych) do
podejmowania i komercjalizacji nowych przedsięwzięć” (Banerski et al., 2009).
Powstawaniu spółek typu spin-off na danej uczelni sprzyjają wewnętrzne
uwarunkowania przedsiębiorczości, współpraca uczelni z biznesem, budująca
swoistą podkulturę wewnątrz organizacji oraz dobrze funkcjonujące mechanizmy
komercjalizacji (Balcerzak i Moszyński, 2011). Z punktu widzenia
przedsiębiorczości akademickiej istotna jest polityka uczelni względem działań
biznesowych, pozauczelnianej aktywności zawodowej pracowników naukowych i
studentów oraz komercjalizacji badań. Przedsiębiorstwa typu spin-off, które są w
pewien sposób zależne od uczelni, mogą liczyć na środki jednostki macierzystej
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która w zamian za finansowanie działalności firmy może oczekiwać wpływu na jej
funkcjonowanie (Balcerzak i Moszyński, 2011).
W niniejszym opracowaniu przez spółki typu spin-off będziemy rozumieć spółki
założone przez naukowców lub badaczy decydujących się rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej obarczonej ryzykiem, wykorzystując własność
intelektualną powstałą w uczelni. Spółki typu spin-off są narzędziem połączenia
wiedzy z przedsiębiorczością. W przypadku biotechnologii powstają głównie
akademickie spółki typu spin-off, będące przejawem przedsiębiorczości
akademickiej, zakładane i prowadzone przez pracowników naukowych uczelni lub
instytucji naukowych, studentów lub absolwentów. Celem powstania
biotechnologicznych spółek typu spin-off jest komercjalizacja wyników badań
naukowych. Na świecie znacznie częściej niż w Polsce spółki typu spin-off są
zależne od organizacji macierzystej poprzez licencje na wykorzystanie określonej
wiedzy (np. Read-Gene SA z licencji wyłącznej udzielonej przez Pomorską
Akademią Medyczną na korzystanie z technologii opartej na własności
intelektualnej) lub udziały, które organizacja macierzysta uzyskuje w spółce w
zamian za udostępnienie praw własności intelektualnej (np. Stem Cells Spin SA
założona w 2009 r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu).
Spółki biotechnologiczne typu start-up to nowo utworzone spółki z sektora
wysokich technologii w biotechnologii, realizujące projekty badawcze i
rozwojowe. Zgodnie z definicją popularyzowaną w USA przez Erica Riesa
(http://www.startuplessonslearned.com/), start-up to „forma biznesu, która
została stworzona po to, by dostarczyć nowy produkt, usługę, technologię lub
proces w warunkach dużej niepewności”. Pojęcie „start-up” wiąże się z
rozróżnieniem faz rozwoju w klasycznym cyklu życia spółki i dotyczy fazy rozwoju
od momentu zainicjowania spółki do momentu pewnego wzrostu (ekspansji),
charakteryzującego się szybką dynamiką wzrostu sprzedaży. W tym ujęciu również
start-up może być rozumiany jako przedsięwzięcie, które posiada gotowy produkt
do wprowadzenia na rynek, jednak nie rozpoczęło jeszcze sprzedaży lub prowadzi
jedynie sprzedaż o charakterze pilotażowym. Faza start-up trwa więc do momentu
pozytywnego zweryfikowania produktu i modelu biznesowego przez rynek, co
najczęściej wyraża się wyraźnym ożywieniem sprzedaży, a więc wkroczeniem w
fazę wczesnego wzrostu (ekspansji), (Zelek, 2013). W przypadku
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biotechnologicznych spółek typu spin-off faza start-up może wiązać się czasowo z
realizacją prób przedklinicznych lub badań klinicznych i trwać nawet 5-6 lat.
Biotechnologia jest dziś jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi nauki i
przemysłu, łączącą dorobek nauk przyrodniczych i inżynieryjnych w celu
stworzenia innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w różnych branżach
przemysłowych.
Słowo biotechnologia powstało z połączenia trzech greckich wyrazów: bios - życie,
technos – technika, rzemiosło i logos - nauka, myślenie (Twardowski, 2007).
Zgodnie z Encyklopedią PWN, biotechnologia jest „interdyscyplinarną dziedziną
nauki posługującą się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych,
obejmującą różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów
biologicznych (w szczególności obejmującą procesy biosyntezy i biotransformacji
przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i
zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób
bioproduktów). Na jej podstawie opracowuje się technologie realizowane w skali
przemysłowej (...). Osiągnięcia biotechnologii znajdują praktyczne zastosowanie
głównie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym,
wydobywczym oraz w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska (...)”.
Definicja „biotechnologii” przedstawiona przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dzieli się na dwie części: proste określenie, czym
jest biotechnologia i spis technik, które są w niej stosowane. Zgodnie z polskim
odpowiednikiem definicji OECD, zaproponowanym przez Interdyscyplinarny
Zespół do spraw Rozwoju Biogospodarki w ramach Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, „biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i
techniki zajmującą się zmianą materii żywej i nieożywionej poprzez wykorzystanie
organizmów żywych, ich części, bądź pochodzących od nich produktów, a także
modeli procesów biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług” (Dubin,
2007). Zgodnie ze spisem technik stosowanych w biotechnologii wyróżnić należy
obszary takie jak (Dubin, 2007):

-

DNA/RNA: genomika, farmakogenomika, sondy DNA, inżynieria genetyczna,
sekwencjonowanie/synteza/amplifikacja DNA/RNA, ekspresja genów,
technologia antysensowa;

18 | Rozdział 1

-

-

-

-

Białka i inne cząsteczki: sekwencjonowanie/synteza/ inżynieria białek i
peptydów, poprawa metod transportu dużych cząsteczek leków, proteomika,
izolacja i oczyszczanie, przekazywanie sygnałów, identyfikacja receptorów
komórkowych;
Komórki, kultury komórkowe i inżynieria komórkowa: kultury komórkowe i
tkankowe, inżynieria tkankowa, fuzja komórkowa, szczepionki i immunizacja,
manipulacje na zarodkach;
Geny i wektory RNA: terapia genowa, wektory wirusowe;
Techniki procesów biotechnologicznych: biosynteza z wykorzystaniem
bioreaktorów, bioinżynieria, biokataliza, bioprocesowanie, bioługowanie,
biospulchnianie, wybielanie za pomocą środków biologicznych,
bioodsiarczanie, bioremediacja, biofiltracja;
Bioinformatyka: tworzenie genomowych/białkowych baz danych,
modelowanie złożonych procesów biologicznych, biologia systemowa;
Nanobiotechnologia:
zastosowanie
narzędzi
i
procesów
nano/mikroproduktów do konstrukcji urządzeń do badań biosystemów oraz
w transporcie leków, udoskonalania diagnostyki etc.

Stowarzyszenie działaczy przemysłu biotechnologicznego – Europejskie
Stowarzyszenie Przemysłu Biotechnologicznego EuropaBio (ang. The European
Association for Bioindustries) zaproponowało wyróżnienie w obrębie
biotechnologii trzech działów (kolorów biotechnologii) w celu ułatwienia
monitorowania oraz określenia kierunków i szybkości rozwoju biotechnologii
(http://www.europabio.org/eu_index.htm). Zaproponowane podejście zostało
zaakceptowane przez OECD i jest obecnie powszechnie używane przez kraje
europejskie. „Kolory” biotechnologii oznaczają: czerwony – biotechnologia
związana z medycyną i ochroną zdrowia, wykorzystywana w diagnostyce
molekularnej, do produkcji leków – biofarmaceutyków i szczepionek, obejmuje
terapie genowe i komórkowe oraz inżynierię tkankową; biały – biotechnologia
przemysłowa i środowiskowa; zielony – biotechnologia związana z rolnictwem,
obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu ulepszenia produkcji
roślinnej i zwierzęcej. Ponadto wyróżnia się też dwa dodatkowe „kolory”: niebieski
– biotechnologia wód, zajmująca się ochroną środowiska wodnego rzek, jezior,
mórz i oceanów; fioletowy – zajmuje się zagadnieniami społecznymi, prawnymi i
etycznymi dotyczącymi biotechnologii, w tym kwestiami związanymi z żywnością
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modyfikowaną genetycznie (GMO) czy badaniami nad hodowlami komórek, a
także kwestiami patentów i ochrony własności intelektualnej (Twardowski, 2007).
Technologia wytwarzania bioproduktów na potrzeby medycyny polega głównie na
użyciu do tego celu mikroorganizmów (bakterii lub drożdży) ze zrekombinowanym
DNA. Dzięki tym genetycznym mutacjom posiadają one zdolność do produkcji (lub
większą wydajność produkcji) określonych antybiotyków, witamin czy peptydów,
w tym ludzkich białek. Oprócz wykorzystania składników metabolizmu
mikroorganizmów wykorzystuje się też je same – w całości lub ich części. Oprócz
mikroorganizmów rekombinuje się też DNA linii komórkowych organizmów
wyższych i tworzy hybrydowe kultury międzygatunkowe (w taki sposób powstają
np. przeciwciała monoklanalne). Obecnie około 20% leków powstaje przy
wykorzystaniu biotechnologii (Polska Federacja Biotechnologii, 2004). Dzięki
zastosowaniu biotechnologii udało się uzyskać takie leki jak: rekombinowane
hormony, interferony, interleukiny, hematopoetyczne czynniki wzrostu, czynnik
martwicy nowotworów, czynniki krzepnięcia krwi, preparaty trombolityczne,
rekombinowane hormony, enzymy terapeutyczne, szczepionki na HPV i HBV,
przeciwciała monoklonalne (MNiSW, 2011). Dzięki nowoczesnej diagnostyce
molekularnej opartej o analizę DNA możliwa jest identyfikacja szerokiej gamy
chorób, zarówno tych o podłożu infekcyjnym, inwazyjnym, genetycznym, jak i
nowotworowym. Diagnostykę wykorzystuje się także przy badaniu
pokrewieństwa czy badaniu zgodności tkankowej przed przeszczepami. Badania
farmakogenetyczne pozwalają przewidzieć reakcję każdego indywidualnego
pacjenta na zastosowanie określonej farmakoterapii - zestawu leków. Prawidłowe
rozpoznanie i dobranie odpowiedniego leczenia jest kluczem do wyleczenia
pacjenta, w którym to zadaniu biotechnologia wspiera lekarzy. Inżynieria
tkankowa bazująca na hodowlach komórek wyższych organizmów dostarcza
biologicznych materiałów zastępczych do rekonstrukcji tkanek. Jest to możliwe
dzięki ”połączeniu komórek otrzymywanych w hodowli in vitro z
biodegradowalnymi matrycami przestrzennymi” (Langer i Vacanti, 1993).
Medycyna regeneracyjna, której zadaniem jest stymulacja procesów gojenia się i
naprawy tkanek, opiera się obecnie właśnie na inżynierii tkankowej. Dzięki
hodowlom tkankowym możliwe jest także prowadzenie badań na zwierzęcych
komórkach i tkankach in vitro zamiast na samych zwierzętach. Biotechnologia
czerwona przyspiesza i zwiększa skuteczność leczenia różnych chorób, a w
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niektórych przypadkach w ogóle umożliwia leczenie (Polska Federacja
Biotechnologii, 2004).
W ramach zielonej biotechnologii obecnie większy nacisk kładzie się na produkcję
roślinną, modyfikowanie genetyczne rzepaku, kukurydzy, ryżu i bawełny, dzięki
czemu uzyskują korzystne cechy do tej pory u nich nie występujące. Odmiany
transgeniczne uzyskuje się poprzez wprowadzenie do genomu danej rośliny genu
warunkującego występowanie określonej cechy. Dzięki takiemu zabiegowi roślina
może uzyskać odporność na herbicydy lub określone szkodniki, może także być
podniesiona wartość odżywcza jej owoców lub ich rozmiar i ilość. Plony
zmodyfikowanych roślin mogą być przeznaczone na produkcję biomateriałów,
energii (biopaliw) lub mogą być wykorzystane jako żywność. Zielona
biotechnologia sprzyja ochronie środowiska, gdyż minimalizuje ilość oprysków i
innych środków potrzebnych do ochrony upraw roślinnych przed szkodnikami i
chorobami. Dzięki niej zwiększa się też wydajność i jakość produkcji, a cały proces
produkcyjny staje się mniej skomplikowany. Zielona biotechnologia sprawia, że
produkcja roślinna staje się dzięki wyżej wymienionym zaletom bardziej opłacalna
i konkurencyjna na rynku. Ponadto w ramach zielonej biotechnologii prowadzone
są prace zmierzające do uzyskania zwierząt transgenicznych produkujących
rekombinowane białka ludzkie o terapeutycznym działaniu lub zwierząt, których
organy będą nadawały się do transplantacji u ludzi – ksenotransplantacje. Nie
prowadzi się jednak masowych hodowli takich zwierząt (Polska Federacja
Biotechnologii, 2004; EuropaBio).
Biotechnologia biała bazuje na bioprocesach przeprowadzanych przez
mikroorganizmy takie jak bakterie czy drożdże (często modyfikowane
genetycznie) lub ich enzymy, dzięki którym uzyskuje się z surowców odnawialnych
różnego rodzaju bioprodukty: środki chemiczne (np. proszki do prania),
detergenty, leki, opakowania, tkaniny, jedzenie, dodatki konsumpcyjne, pasze,
biodegradowalny plastik czy bioenergie (biogaz i biopaliwa). Produkcja z
wykorzystaniem biotechnologii jest bardziej przyjazna dla środowiska niż
wykorzystująca procesy chemiczne ze względu na oszczędności energii i wody,
zmniejszenie ilości odpadów i możliwość ich recyklingu, a nawet wyeliminowanie
toksycznych odpadów czy ograniczenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych.
Biała biotechnologia poza produkcją wykorzystuje mikroorganizmy do
oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego i do usuwania zanieczyszczeń z
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gleby i wód podziemnych (bioremediacja). Dzięki białej biotechnologii następuje
zmniejszenie kosztów produkcji przemysłowej związanych ze zużyciem wody i
energii oraz składowaniem i utylizacją odpadów. „W Unii Europejskiej dziedzina ta
(biała biotechnologia) została uznana za podstawę rozwoju biogospodarki”
(Polska Federacja Biotechnologii, 2004).
Biotechnologia jest jednym z głównych tematów różnego rodzaju dyskusji
społecznych. Z jednej strony jej bardzo dynamiczny rozwój zachwyca, ale z drugiej
strony - budzi strach i sceptycyzm, który często wynika z posiadania niepełnej
informacji w zakresie m. in. zapłodnienia in vitro, klonowania czy wykorzystywania
komórek macierzystych (Kosakowski, 2008).
Zgodnie z definicją OECD „spółka biotechnologiczna – jest to spółka zaangażowana
w biotechnologię poprzez stosowanie co najmniej jednej z technik biotechnologii
(według definicji biotechnologii opartej o wykaz technik OECD), aby produkować
dobra lub usługi i/lub aby prowadzić działalność B+R w dziedzinie biotechnologii”
(Główny Urząd Statystyczny, 2010). Polski odpowiednik definicji zaproponowanej
przez OECD znalazł się w raporcie MNiSW w następującym brzmieniu: „Spółka,
która prowadzi zauważalną działalność wytwórczą w zakresie biotechnologii (wg
powyżej przyjętej definicji) i której działalność badawczo-rozwojowa w zakresie
biotechnologii jest prowadzona systematycznie w celu zwiększenia zasobu wiedzy
i gospodarczych zastosowań tej wiedzy” (MNiSW, 2007). Według tej definicji
spółka biotechnologiczna powinna prowadzić obok działalności produkcyjnej stale
działalność B+R.
W przypadku biotechnologii jednostki naukowe stanowią źródło jej rozwoju jako
nauki, a jednocześnie są siłą napędową przemysłu biotechnologicznego. Jednostki
naukowe możemy zdefiniować jako „jednostki prowadzące w sposób ciągły
badania naukowe lub prace rozwojowe”, czyli działalność B+R. Zgodnie z ustawą z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,
poz. 615 z późn. zm.) działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez
jednostki naukowe można podzielić na badania naukowe (w tym: badania
podstawowe, stosowane i przemysłowe) oraz prace rozwojowe.
Badania podstawowe są to „oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o
podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie”, a badania stosowane to „prace
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badawcze podejmowane w celu zdobycie nowej wiedzy, zorientowane przede
wszystkim na zastosowanie w praktyce”. Innymi słowy prace podstawowe od
stosowanych różnią się głównie motywacją badaczy. Pierwsze „są rozwijane przez
ludzką ciekawość świata”, a drugie „mają na celu rozwiązywanie konkretnych
problemów” (Smith, 1997). Badania przemysłowe mają „na celu zdobycie nowej
wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i
usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów,
procesów i usług. Badania przemysłowe obejmują tworzenie elementów
składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii
rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.”
Oczywiście powyższe typy badań dostarczają informacji i wzbogacają wiedzę,
która może być później wykorzystana podczas prac rozwojowych nad konkretnym
produktem.
Prace rozwojowe możemy zdefiniować jako prace, które polegają na „nabywaniu,
łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i
umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej
wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania
nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.” W
szczególności prace rozwojowe dotyczą: „(a) tworzenia projektów, rysunków,
planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i
usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, (b)
opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz
projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt
komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i
walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub
demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych,
wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów
kwalifikowanych pomocy publicznej, (c) działalność związana z produkcją
eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem
że nie są one wykorzystywane komercyjnie.” Ponadto, “prace rozwojowe nie
obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w
toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.” Działalność badawczorozwojową definiuje się jako „działalność twórczą obejmującą badania naukowe
lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia
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zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych
zastosowań”.
Natomiast działalność statutowa obejmuje „realizację określonych w statucie
jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły
badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi”.
Badania podstawowe tworzą zatem podwaliny pod prace rozwojowe, które
zaopatrują przemysł w innowacyjne rozwiązania. Natomiast wdrożenie
opracowanych procesów, wyrobów czy usług należy już do kompetencji
przedsiębiorstw, na przykład biotechnologicznych, w tym przedsiębiorstw
akademickich (spółek typu spin-off), zarówno w fazie start-up, jak i w późniejszych
fazach cyklu życia.
Zgodnie z definicją GUS do prac badawczo-rozwojowych (na podstawie formularza
PNT-01/s) zaliczamy opracowywanie oprogramowania, o ile jest związane
z rozwojem (poszerzaniem) wiedzy naukowo-technicznej. Do działalności B+R
zaliczane są również testy kliniczne leków przed dopuszczeniem i wdrożeniem do
produkcji. Natomiast testy prowadzone po uzyskaniu zezwolenia i rozpoczęciu
produkcji mogą być zaliczane do działalności B+R tylko w przypadku, gdy w ich
wyniku nastąpiło istotne udoskonalenie testowanego leku.

Rozdział 2.

Uwarunkowania rozwoju
biotechnologicznych spółek typu spinoff w świetle komercjalizacji wyników
badań naukowych w Polsce
Potencjał badawczy w dziedzinie biotechnologii i farmacji w Polsce tworzy ponad
2800 naukowców specjalizujących się w „life science” (grupa dziedzin nauki, które
z definicji dotyczą żywych organizmów, w tym ludzi, zwierząt oraz roślin) i naukach
medycznych, zatrudnionych na uniwersytetach i w instytutach badawczych oraz
ponad 8000 studentów biotechnologii studiujących w 50 uczelniach posiadających
specjalizację biotechnologiczną (93 wydziały).
Projekty badawcze i rozwojowe dotyczące biotechnologii i przemysłu
farmaceutycznego prowadzone są w ponad 100 instytucjach naukowych.
Większość realizowanych projektów B+R w Polsce, w tym ponad 70% wszystkich
biotechnologicznych projektów B+R, dotyczy rozwoju innowacyjnych produktów
(Report On Polish Biotech and Pharma, 2012). Polska zajmuje 10. miejsce na
świecie pod względem liczby ośrodków zaangażowanych w prowadzenie badań
klinicznych i pierwsze wśród tzw. rynków wschodzących (1,6% zaangażowanych
na świecie).
Rynek badań klinicznych jest największym rynkiem w Europie ŚrodkowoWschodniej. O atrakcyjności kraju dla badań klinicznych i lokowania w nim
działalności B+R decydują: duża populacja pacjentów, relatywnie niskie koszty
prowadzenia działalności i efektywność kosztowa produkcji, dobrze przygotowana

26 | Rozdział 2
kadra pracownicza, znaczące know-how w udoskonalaniu leków generycznych,
duży potencjał do prowadzenia badań klinicznych i rosnące doświadczenie w tym
zakresie (Go Global!, 2012). O skali rozwoju rynku świadczy też fakt, że od kilku lat
systematycznie rosną wydatki biznesowe na działalność B+R w Polsce (Ordon,
2012). Korzystnie zmienia się też struktura nakładów zewnętrznych firm
biotechnologicznych na działalność badawczą i rozwojową. W 2011 r.
przedsiębiorstwa przeznaczyły prawie całość nakładów zewnętrznych (96,8%) na
wypłaty jednostkom sektora rządowego, natomiast w 2012 r. nakłady zewnętrzne
na działalność B+R kierowane były do podmiotów ze wszystkich sektorów
wykonawczych, w tym najwięcej do sektora przedsiębiorstw (50% nakładów
zewnętrznych) (GUS, 2013). W 2012 r. nakłady wewnętrzne na działalność w
dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach wzrosły o 37% w stosunku do roku
poprzedniego, w tym na działalność B+R wzrosły o 73%. Zmienia się istotnie
struktura nakładów na biotechnologię według prowadzonej działalności. Na
działalność badawczą i rozwojową w 2011 r. przeznaczana była co dziesiąta
złotówka wydana na biotechnologię w przedsiębiorstwach, a w 2012 r. – częściej
niż co czwarta.
Obecnie biotechnologia w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju, a rynek
biotechnologiczny rośnie powoli. Pomimo ogromnego potencjału naukowego
brakuje sprawnego systemu transferu opracowanych rozwiązań na rynek.
Innowacyjność branży biotechnologicznej wiąże się z jej wysoką
kapitałochłonnością i dużym ryzykiem, co hamuje jej rozwój. W 2012 r.
działalnością w dziedzinie biotechnologii wykazało się 90 firm
biotechnologicznych, w tym 52 przedsiębiorstwa (57,8% ogólnej liczby) stanowiły
przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej, 54
przedsiębiorstwa (60% ogólnej liczby) prowadzące badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 36 przedsiębiorstw zajmowało się tylko
produkcją biotechnologiczną (40% ogólnej liczby), a wszystkich przedsiębiorstw,
które realizowały produkcję wyrobów i usług biotechnologicznych, było 68 (75,6%
ogólnej liczby).
W 2012 r. działalność B+R w dziedzinie biotechnologii prowadziła porównywalna
liczba podmiotów z sektora przedsiębiorstw (33,5%), sektora rządowego i
prywatnych instytucji niekomercyjnych (33,4%) oraz sektora szkolnictwa
wyższego (31,1%), choć dominujące nakłady wewnętrzne na B+R (42,4%) ponosił
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sektor rządowy i prywatnych instytucji niekomercyjnych, a najmniejsze sektor
przedsiębiorstw (22,9%). Największy odsetek personelu B+R był zatrudniony w
sektorze szkolnictwa wyższego (48%).
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie terytorialne, największy potencjał naukowy w
dziedzinie biotechnologii posiada województwo mazowieckie. W 2012 r. na jego
obszarze działało 39 podmiotów prowadzących działalność B+R w dziedzinie
biotechnologii (24,2% ogólnej liczby), zatrudniających 2670 osób zajmujących się
tą działalnością (42,9% ogółu zatrudnionych). Podmioty te poniosły nakłady na
B+R w dziedzinie biotechnologii w wysokości 177,6 mln zł, co stanowiło 30,6%
nakładów poniesionych przez wszystkie badane podmioty (GUS, 2013).
W sektorze szkolnictwa wyższego występuje większa koncentracja na badaniach
podstawowych niż w sektorze rządowym i prywatnych instytucji niekomercyjnych,
przy czym zwracają uwagę niskie nakłady na badania stosowane stanowiące
podstawę współpracy z przemysłem (GUS, 2012). Głównym źródłem finansowania
ogółu prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie biotechnologii w Polsce są
środki pochodzące z sektora rządowego (57-62%, znacznie powyżej średniego
poziomu w UE). Środki pochodzące z zagranicy finansowały 31,5% działalności B+R
w dziedzinie biotechnologii, niemal 2,5 razy więcej niż ich udział w finansowaniu
sfery B+R ogółem w Polsce. Środki z sektora przedsiębiorstw stanowiły jedynie
10,8% ogólnych nakładów na B+R w dziedzinie biotechnologii. Działalność w
zakresie ochrony patentowej była udziałem tylko części badanych podmiotów,
ponieważ wynalazki do ochrony patentowej w 2011 zgłosiło 35% podmiotów, a
ochronę patentową uzyskało 23% podmiotów (GUS, 2012). Istotnym
ograniczeniem rozwoju sektora biotechnologicznego jest niska dostępność
doświadczonych przedsiębiorców i członków zespołu naukowo-badawczego,
którzy rozumieją co jest niezbędne do założenia i rozwoju spółki działającej z
sukcesem w obszarze nauk biotechnologicznych (Shimasaki, 2009).
W Polsce rozbudowana jest również sieć ośrodków wsparcia innowacyjności. W
branży biotechnologicznej działają parki naukowo-technologiczne, których
zadaniem jest zapewnianie infrastruktury do rozwoju innowacyjnych produktów
biotechnologicznych i farmaceutycznych – w szczególności przestrzeni
laboratoryjnej. W 2013 roku istniały w Polsce 54 Parki Technologiczne na różnych
etapach rozwoju, 5 z nich zrzesza firmy biotechnologiczne.
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Największy potencjał naukowy w dziedzinie biotechnologii posiada region Polski
Centralnej, gdzie działa 60,2% podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie
biotechnologii, z czego 32% to członkowie trzech Parków Technologicznych
zlokalizowanych na tym obszarze: Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Jagiellońskiego Centrum
Innowacji wraz z Parkiem Life Science. Drugą co do wielkości lokalizacją
działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie biotechnologii jest Polska
Zachodnia, gdzie działa 27,8% podmiotów, z czego 31% w parkach
technologicznych tego obszaru: Wrocławskim Parku Technologicznym oraz Nickel
Technology Park Poznań. Region Polski Wschodniej jest zdecydowanie najmniej
rozwinięty (12% podmiotów biotechnologicznych) i żadna z giełdowych spółek
biotechnologicznych spin-off nie pochodzi z tego regionu. Biotechnologia stanowi
specjalizację stanowiącą 8,09% w ogólnej strukturze grup specjalizacyjnych
lokatorów parków technologicznych (Bąkowski i Mażewska, 2012).
Dla rozwoju polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off i start-up w
warunkach globalnej konkurencji znaczenie ma ogólna innowacyjność gospodarki,
procesy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz uwarunkowania
komercjalizacji badań naukowych w Polsce. Jednakże powszechnie stosowane
wskaźniki pomiaru innowacyjności gospodarki lokują Polskę na dalekim miejscu
wśród krajów OECD i Unii Europejskiej. Według The Global Competitiveness Report
2012-2013 Polska znajduje się na przejściowym etapie rozwoju od gospodarki
opartej na wydajności (ang. efficiency driven) do gospodarki opartej na
innowacjach (ang. innovation driven). Niewystarczająca zdolność do innowacji
stanowi najbardziej problematyczny czynnik prowadzenia działalności
gospodarczej. Wartość uzyskana w filarze Innovation oceniającym środowisko
sprzyjające działalności innowacyjnej stawia Polskę dopiero na 63. miejscu na 144
badane kraje. Na tę ocenę złożyły się wskaźniki: zdolności generowania innowacji
przez instytuje naukowo-badawcze, wydatki firm na działalność badawczorowojową, współpracy pomiędzy uczelniami a przemysłem w obszarze B+R,
zamówień publicznych produktów zaawansowanych technologii, dostępność
naukowców i inżynierów czy liczby zgłoszeń patentowych na million ludności. Ich
niezadowalające pozycje w rankingu świadczą między innymi o
niewystarczających nakładach na B+R w Polsce szczególnie w sektorze
prywatnym, małym zaangażowaniu instytucji naukowo-badawczych w procesy
generowania wiedzy potrzebnej do budowania nowych technologii, braku
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efektywnej współpracy z przemysłem i niskiej ochronie własności intelektualnej.
Krytycznej ocenie poddano również konkurencyjność i dostęp do Venture Capital
i finansowania, które są analizowane w pozostałych wskaźnikach Indeksu
Globalnej Konkurencyjności (ang. Global Competitiveness Index), (The Global
Competitiveness Report, 2012). Do czołówki Globalnej Konkurencyjności w filarze
innowacyjności należą: Szwajcaria, Finlandia, Izrael, Szwecja, Japonia i USA.
Również coroczne zestawienie Rankingu Unii Innowacji (ang. Innovation Union
Scoreboard 2014), sporządzane przez Komisję Europejską, lokalizuje Polskę
według Zbiorczego Indeksu Innowacyjności (ang. Summary Innovation Index) na
25. miejscu wśród 28 krajów członkowskich, choć na uwagę zasługuje fakt, że w
stosunku do 2013 roku Polska, jako jedyny kraj, awansowała z najsłabszej w Unii
grupy skromnych innowatorów (ang. modest innovators) do umiarkowanych
innowatorów (ang. moderate innovators). Pierwsza grupa liderów innowacji (ang.
innovation leaders) obejmuje państwa członkowskie (Dania, Finlandia, Niemcy i
Szwecja), w których osiągnięcia w zakresie innowacji są ponad 20% powyżej
średniej UE. Kraje te zostały ocenione najwyżej w ośmiu grupach wskaźników, do
których należą: zasoby ludzkie (ang. human resources), otwarte, doskonałe i
atrakcyjne systemy badań (ang. open, excellent and attractive research systems),
finansowanie i wsparcie (ang. finance and support), inwestycje przedsiębiorstw
(ang. firm investments), powiązania i przedsiębiorczość (ang. linkages &
entrepreneurship), aktywa intelektualne obejmujące różne formy praw ochrony
własności inteletualnej (ang. intellectual assets), innowatorów (ang. innovators) obejmujące wskaźniki pomiaru przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje na
rynek oraz wskaźniki ich wyników ekonomicznych (Innovation Union Scoreboard,
2014).
Niezadowalające są nie tylko ogólne wskaźniki innowacyjnności, ale i prowadzące
do nich wskaźniki krajowych nakładów na B+R (GERD). Należą one, w relacji do
PKB, do najniższych wśród krajów UE i wśród krajów OECD. Wydatki na B+R, w
relacji do PKB, wynosiły w Polsce w 2012 roku 0,90% PKB (GUS, 2013). Według
badań polskich ekonomistów (Orłowski, 2013; Czerniak, 2013) o słabości
procesów absorpcji wyników B+R przez polską gospodarkę świadczy nie tyle łączna
skala wydatków na B+R w relacji do PKB, co raczej skala wydatków na B+R
ponoszonych przez sektor prywatny, wiążących się zazwyczaj ściśle z
komercjalizacją i wykorzystaniem w praktyce wynalazków naukowych. Relacja
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wydatków sektora prywatnego na B+R do PKB (BERD), w przypadku Polski równa
0,23%, kształtuje się na poziomie wielokrotnie niższym niż w krajach rozwiniętych
(7 razy niższym niż przeciętnie w OECD, 6 razy niższym niż w UE). Przepływy
środków na badania z przedsiębiorstw do wyższych uczelni i instytutów
badawczych wyniosły w Polsce łącznie w 2011 roku równowartość 0,03% PKB.
Z analiz polskiego rynku komercjalizacji badań naukowych (Orłowski, 2013)
wynika, że zarówno wielkość personelu zatrudnianego przez sektor B+R, jak i skala
aktywności patentowej w Polsce jest niska. Warunkiem poprawy w tym zakresie
jest wzrost prywatnych wydatków na B+R, czemu towarzyszyć powinny działania
na rzecz podwyższenia poziomu kultury wynalazczości.
Na rynek (komercjalizacji) badań naukowych składają się cztery obszary: strona
podażowa (wytwarzanie wynalazków przez wynalazców oraz uczelnie i instytuty
badawcze), strona popytowa (popyt na innowacje ze strony przedsiębiorców i
inwestorów), mechanizm transmisji (kojarzenie popytu z podażą, czyli
komercjalizacja wynalazków) i polityka regulacji rynku (regulacje prawne, polityka
naukowa i wspierania innowacyjności) – Rys. 1.
Rys. 1. Rynek komercjalizacji badań naukowych dla biotechnologicznych spółek typu
spin-off
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Obserwowane w krajach OECD (OECD, 2012) trendy rozwoju rynku badań
naukowych wskazują na coraz bardziej istotną rolę właściwego uregulowania
problemów własności intelektualnej, potrzebę budowania kultury innowacyjności
i likwidacji barier dla przedsiębiorczości oraz zmiany kierunku wsparcia
bezpośredniego badań poprzez wspieranie współpracy na linii uczelnie wyższe,
instytuty badawcze - przedsiębiorcy, rozwój spółek typu start-up oraz wzrost
wsparcia venture capital. Wydaje się, że idący w tym kierunku rozwój polskiego
rynku badań naukowych zdynamizuje rozwój biotechnologicznych spółek typu
spin-off, a przede wszystkim uczyni bardziej skutecznym i efektywnym proces
komercjalizacji B+R.
Do najważniejszych barier komercjalizacji wyników badań w Polsce, również w
obszarze biotechnologii, można zaliczyć: niewielkie doświadczenie we współpracy
uczelni i instytucji naukowych z biznesem, słabość mechanizmu transmisji,
niedostatecznie jeszcze wypracowane instytucje lub stanowiska brokerów
innowacji (nauki), a dodatkowo Orłowski (2013) wymienia brak jasnych zasad
rozliczania kosztów i dochodów z komercjalizacji w instytucjach naukowych,
wewnętrzne mechanizmy blokujące komercjalizację w instytucjach naukowych,
dostępność finansowania badań podstawowych i brak przymusu ekonomicznego
dla poszukiwania długookresowych dochodów z komercjalizacji przez instytucje
naukowe, jak również brak skutecznych kanałów przepływu informacji między
stroną podażową i popytową.
Budowaniu modeli współpracy uczelni i instytucji naukowych z biznesem
towarzyszyć powinno upowszechnianie sprawdzonych na polskim rynku
najlepszych wzorców dla tej współpracy oraz korzystanie z rozwiązań
referencyjnych stosowanych w krajach – liderach innowacji. Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w ramach programu “Brokerzy Innowacji” wybrało
pierwsze 30 osób, które wykonują nowy na polskim rynku zawód brokera
innowacji (forsal.pl, 19.09.2013). Ich zadaniem jest poszukiwanie na uczelniach
wyników badań, które posiadają potencjał rynkowy oraz ich komercjalizowanie.
W ramach innego ministerialnego programu “Top 500 Innovators” młodzi
naukowcy polskich uczelni odbyli kilkumiesięczne staże w najlepszych uczelniach
w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczyli się najlepszych metod komercjalizacji
badań (forsal.pl, 19.09.2013).
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Brokerem Innowacji w obszarze biotechnologii jest aktywnie już działające
Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed, które stanowi konsorcjum
uczelni wyższych, instytucji naukowych, firm i regionalnych agencji
(www.biotechmed.pl). Celem Centrum Zaawansowanych Technologii
BioTechMed jest wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i
wdrożeniowych w obszarach inżynierii biomedycznej, diagnostyki i terapii,
inżynierii molekularnej, biotechnologii przemysłowej i środowiskowej.
Podsumowując, w Polsce istnieje duży potencjał badawczy i następuje rozwój
sektora biotechnologicznego i przedsiębiorstw, które koncentrują się na B+R oraz
tworzeniu rozwiązań innowacyjnych w obszarze biotechnologii. Powstały też
instytucje wsparcia innowacji, takie jak centra transferu technologii czy parki
naukowo-technologiczne o różnej efektywności działania. Przeszkodą dla jeszcze
bardziej prężnego rozwoju branży biotechnologicznej wydaje się ogólnie niska
innowacyjność gospodarki Polski, której korzenie tkwią w niewłaściwym
funkcjonowaniu rynku komercjalizacji badań naukowych.
W celu wzmocenia pozycji konkurencyjnej poprzez wzrost innowacyjności
polskiego sektora biotechnologicznego istotne będzie wpływanie na wzrost
kompetencji kadry B+R. Dotyczy to w szczególności kwalifikacji w zakresie ochrony
wartości intelektualnej i przemysłowej, zarządzania projektami badawczymi oraz
proceami komercjalizacji wyników badań.

Rozdział 3.

Pobudzanie przedsiębiorczości
akademickiej przez nauczanie
rachunkowości: koncepcja
i implementacja
Strategia Europa 2020:
Działania Komisji Europejskiej w zakresie walki
z bezrobociem wśród młodzieży
Przedsiębiorczość i kompetencje biznesowe są kluczowe w sytuacji młodych ludzi
szukających pracy i rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Praktyczne
doświadczenia przedsiębiorców mogą pomóc powiązać system kształcenia ze
światem realnym, obracając kreatywne idee i pomysły w działania
przedsiębiorców (European Commission, 2013a). Zgodnie ze strategią Europa
2020, przedsiębiorczość i samozatrudnienie są kluczowe dla zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Konkurencyjność, innowacyjność i
wydajność produkcji w Europie zależy od dostępności wysoko wykwalifikowanych
i dobrze wykształconych pracowników. Młodym ludziom bez umiejętności
wymaganych przez gospodarkę będzie coraz trudniej znaleźć pracę. Dlatego
zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży wymaga podjęcia działań w celu
rozwiązania problemu deficytu kluczowych kwalifikacji i ich niedopasowania do
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potrzeb rynku pracy i globalnej gospodarki. Istnieje pilna potrzeba lepszego
dostosowania systemów kształcenia do obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie
kształtowania i rozwoju kluczowych umiejętności, aby uniknąć niedopasowania
umiejętności ograniczających rozwój gospodarczy (European Commission, 2013a).
Branżami uznanymi za potencjalnie skuteczne w tworzeniu nowych miejsc pracy
są ICT (Information and Communications Technology), opieka zdrowotna i
ekologiczna gospodarka. W 2013 r. Komisja Europejska we współpracy z OECD
pracowała nad uszczegółowieniem wytycznych odnośnie kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości obok Wielkiej Koalicji dla tworzenia miejsc pracy w Gospodarce
Cyfrowej, wspólnego działania w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej i
planowania, przewidywania i tworzenia strategii działania na rzecz uwolnienia
potencjału tworzenia miejsc pracy "zielonej gospodarki" (European Commission,
2013a). Oczekuje się, że Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia
pomoże Unii Europejskiej osiągnąć cel zatrudnienia na rok 2020, tj. odsetek
pracujących na poziomie 75% ludności w wieku produkcyjnym (20-64 lata). W
przypadku Polski, docelowy poziom został ustalony na poziomie 71%. Strategia
Europa 2020 obejmuje działania, które pomogą przyspieszyć reformy w celu
poprawy elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy (tzw. model "flexicurity")
, wyposażenia ludzi w odpowiednie umiejętności kluczowe dla pracy dziś i jutro,
poprawę jakości miejsc pracy i zapewnienia lepszych warunków pracy, a także
poprawę warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie mamy 23
miliony bezrobotnych w całej Unii Europejskiej, co stanowi 10% ludności aktywnej
zawodowo. Co roku sześć milionów młodych Europejczyków (14% z 18-24-latków)
opuszcza szkołę z co najwyżej niższym wykształceniem i zasila szeregi
bezrobotnych, co skutkuje wysokim poziomem bezrobocia wśród młodzieży. To
wyjaśnia, dlaczego Komisja Europejska stara się zwiększyć liczbę absolwentów i
poprawić jakość kształcenia, w tym szkolnictwa wyższego (European Commission,
2013b). W swoich działaniach, mających na celu wspieranie przedsiębiorczości i
samozatrudnienia, Komisja Europejska koncentruje wysiłki na wspieraniu
przedsiębiorstw uruchomionych przez bezrobotnych oraz osoby z grup
defaworyzowanych, zapewniając trwałość i jakość pracy przedsiębiorstw
jednoosobowych i mikroprzedsiębiorców, wspierając przedsiębiorców
społecznych i dążąc do zwiększenia wiedzy na temat przedsiębiorczości i
samozatrudnienia.
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Według większości badań, liczba samozatrudnionych związanych z rolnictwem,
małym handlem detalicznym, rzemiosłem i rękodzielnictwem dalej będzie maleć.
Jednak, naszym zdaniem, samozatrudnienie związane z rozwijającymi się
sektorami "gospodarki kreatywnej", takimi jak informatyka, konsulting,
doradztwo, inżynieria elektroniki, a nawet projektowanie rozwiązań dla zielonej
gospodarki, badania w ochronie zdrowia i biotechnologii, może być ważnym, choć
niedocenianym źródłem tworzenia nowych miejsc pracy. Prowadzenie działalności
gospodarczej lub praca na własny rachunek jest oczywiście związana z ryzykiem ze
względu na niepewność i zmienność dochodów. Jednak z definicji, bycie
przedsiębiorcą oznacza posiadanie zdolności do wcielania w życie pomysłów
opartych na kreatywności, innowacyjności i często ryzykownych, przy
jednoczesnym silnym poczuciu inicjatywy i tolerancji zagrożenia bankructem
(European Commission, 2012).
Knight w pracy pt. „Ryzyko, Niepewność i Zysk” (1921) zaprezentował podejście,
zgodnie z którym źródłem zysku przedsiębiorcy jest rekompensata za ryzyko i
niepewność, które musi ponosić. Rdzeniem teorii Knighta jest oddzielenie ryzyka
od niepewności, co tłumaczy tym, że istnieje możliwość ubezpieczenia się od
ryzyka, natomiast od niepewności nie ma możliwości ubezpieczenia.
Przedsiębiorca jest postrzegany jako podmiot ponoszący ryzyko z tytułu
niepewności. Jednakże, w celu zmniejszenie niepewności dochodu uzyskiwanego
z samozatrudnienia, nowoczesne samozatrudnienie jest coraz częściej łączone z
regularną pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy (Berkhout et al., 2010).
Przewodnia inicjatywa "Unii innowacji" ma na celu stworzenie lepszego
powiązania między działalnością badawczo-rozwojową (B+R), innowacjami i
tworzeniem nowych miejsc pracy, co jest istotne, jeśli Europa ma wyjść z
obecnego kryzysu gospodarczego. Każde euro zainwestowane w badania
naukowe w Unii Europejskiej prowadzi do wzrostu wartości dodanej przemysłu
między 7 a 14 €, a przeznaczenie 3% PKB Unii Europejskiej na badania i rozwój do
2020 roku może stworzyć 3,7 mln miejsc pracy i zwiększyć roczne PKB o blisko 800
mld € do 2025 r. Możliwość uzyskania jednego wspólnego patentu na terenie Unii
Europejskiej, zamiast uzyskiwania odrębnych patentów w każdym kraju Unii
Europejskiej, może pomóc przedsiębiorstwom i inwestorom zaoszczędzić nawet
do 80% kosztów uzyskania patentu. Wcześniej ochrony patentowej należało
szukać w każdym kraju Unii Europejskiej, co mogło kosztować nawet 36 000 €. W
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wyniku współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisja
Europejska uruchomiła nowy instrument gwarancyjny mający pomóc
innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorstwom w aplikowaniu o finansowanie
ochrony patentowej kredytami bankowymi (European Commission, 2013b).

Kształcenie w kierunku przedsiębiorczości jako
jedna z metod walki z bezrobociem
Strategia Europa 2020 podkreśla konieczność włączenia umiejętności
kreatywnego myślenia, nauczania innowacji i przedsiębiorczości do systemu
kształcenia w celu stymulowania przedsiębiorczych postaw młodych ludzi i
stworzenia bardziej przyjaznego klimatu społecznego dla przedsiębiorczości.
Rozszerzanie przedsiębiorczych kompetencji kluczowych uczniów i studentów
odgrywa kluczową rolę w walce z bezrobociem wśród młodzieży, ponieważ
przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby do wcielania pomysłów w życie
pomimo ryzyka, gotowość do podejmowania ryzyka, a także zdolność do
planowania przedsięwzięć i zarządzania projektami w kierunku osiągnięcia
zakładanych celów i generowania zysku. Przedsiębiorczość umożliwia jednostkom
wykorzystywanie szans i zachęca do stworzenia własnej firmy lub prowadzenia
działalności społecznej (European Commission, 2012).
Nauczanie przedsiębiorczości powinno być ukierunkowane nie tylko na wspieranie
innowacyjnych spółek typu start-up rozpoczynających działalność, ale także na
poprawę myślenia młodych ludzi w kategoriach przedsiębiorczości, aby umożliwić
im stawanie się bardziej kreatywnymi i pewnymi siebie we wszelkich
przedsięwzięciach i poprawić ich atrakcyjność dla pracodawców.
Według wyników badania (European Commission, 2012) przeprowadzonego
wśród 1139 absolwentów zajęć z obszaru przedsiębiorczości (ze Szwecji, Irlandii,
Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Holandii) oraz
1443 absolwentów z grupy kontrolnej, którzy nie uczestniczyli w kształceniu w
kierunku przedsiębiorczości, ten rodzaj kształcenia ma pozytywny wpływ na
gospodarkę. W tym badaniu grupa absolwentów przedsiębiorczości obejmuje 288
członków Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców JADE (European
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Confederation of Junior Enterprises JADE) i 851 absolwentów dziewięciu instytucji
szkolnictwa wyższego w Europie, którzy uczestniczyli w kształceniu w kierunku
przedsiębiorczości, ale nie są członkami tej organizacji.
Okazało się, że częstotliwość zakładania spółki typu start-up, jak i
prawdopodobieństwo jej utworzenia, są znacznie wyższe w przypadku
absolwentów kursów z obszaru przedsiębiorczości niż w przypadku grupy
kontrolnej. Absolwenci kształcenia w kierunku przedsiębiorczości wcześniej w ich
karierze rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w formie
samozatrudnienia. Podmioty prowadzone przez te jednostki postrzegane są jako
bardziej innowacyjne i posiadające wyższe oczekiwane stopy wzrostu zatrudnienia
i sprzedaży (European Commission, 2012).
Około jedna trzecia absolwentów kursów z obszaru przedsiębiorczości i
Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców JADE, pracujących na
podstawie umowy o pracę lub nie prowadzących działalności zawodowej,
rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej lub podjęła kroki w celu
zaangażowania się w przedsiębiorczość w formie samozatrudnienia, podczas gdy
tylko jedna piąta grupy kontrolnej zaangażowała się w prowadzenie własnego
biznesu. 39% absolwentów przedsiębiorczości zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę i 57% absolwentów JADE zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę myśli o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, w porównaniu do
24% w grupie kontrolnej. Jako następstwo tych wyników, 83% absolwentów
przedsiębiorczości oraz 86% absolwentów JADE stwierdziło, że jest co najmniej
prawdopodobne, że założą spółkę typu start-up w ciągu najbliższych dziesięciu lat,
w przeciwieństwie do tylko 67% z członków grupy kontrolnej. Uzyskane wyniki
wskazują na wysoki potencjał rozwoju przedsiębiorczości i spółek typu start-up
(European Commission, 2012) wśród osób korzystających z kursów
przedsiębiorczości akademickiej. Głównymi barierami dla podjęcia działalności
gospodarczej w formie samozatrudnienia jest brak środków finansowych oraz
bieżąca sytuacja gospodarcza, co niekorzystnie wpływa na rozwój spółek typu
start-up. W momencie przeprowadzania badania 8% absolwentów kształcenia w
kierunku przedsiębiorczości i 9% absolwentów JADE była przedsiębiorcami, którzy
założyli firmy przed ukończeniu studiów i których przedsiębiorstwa były bardziej
innowacyjne i miały większe perspektywy wzrostu niż podmioty założone przez
członków grupy kontrolnej. Relatywnie więcej absolwentów grupy
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przedsiębiorczości ocenia swoje przedsiębiorstwa jako innowacyjne w zakresie
wprowadzania nowych lub ulepszonych procesów, wprowadzania nowych lub
ulepszonych produktów lub usług, lub wprowadzania nowych i udoskonalonych
form organizacyjnych, struktur i praktyk biznesowych.
Dla porównania, większość absolwentów pracujących na własny rachunek w
grupie kontrolnej wykonuje wolne zawody (np. prawników, lekarzy, księgowych i
architektów), jest freelancerem lub prowadzi działalność w sektorze rolnym.
Ponieważ absolwenci grupy kontrolnej prowadzili bieżącą działalność gospodarczą
przez dłuższy okres niż absolwenci kształcenia w kierunku przedsiębiorczości, więc
dotychczasowy przyrost zatrudnienia i rocznego dochodu netto są wyższe dla
grupy kontrolnej (European Commission, 2012).
Absolwenci, którzy uczestniczyli w programach kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości, założyli więcej firm w krótszym okresie czasu. Absolwenci zajęć
z przedsiębiorczości i JADE wykazywali szczytowe wyniki w ich spółkach typu startup tuż przed i tuż po ukończeniu studiów, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej
absolwentów, którzy rozpoczęli swoją działalność gospodarczą w okresie od
dwóch do pięciu lat po ukończeniu studiów. Około połowa z 133 przedsiębiorców
ma ambicje, aby umożliwić ich przedsiębiorstwom wzrosnąć do tak dużych
rozmiarów, jak to możliwe, a znaczna część z tych przedsiębiorców rzeczywiście
odniosła korzyści z udziału w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości.
Przedsiębiorstwo założone przez absolwentów kursów przedsiębiorczości
zatrudnia średnio 4,2 pełnoetatowych pracowników, co jest nieco większe niż w
przypadku absolwentów grupy kontrolnej (cztery w przeliczeniu na pełne etaty).
Relatywnie więcej przedsiębiorstw prowadzonych przez absolwentów kształcenia
w zakresie przedsiębiorczości doświadczyło wzrostu obrotów w ostatnich trzech
latach. 58% przedsiębiorców w grupie absolwentów kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości chciałoby, aby ich firma była tak duża, jak to możliwe w
przyszłości. Przedsiębiorcy z grupy kontrolnej są mniej ambitni: dwóch na trzech
przedsiębiorców w tej grupie dąży do osiągnięcia przez ich przedsiębiorstwo
wielkości, którą będą w stanie samodzielnie kierować. Roczny dochód netto grupy
absolwentów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości przekracza dochód
absolwentów grupy kontrolnej (European Commission, 2012).
Podsumowując, przedsiębiorstwa utworzone przez absolwentów kształcenia w
zakresie przedsiębiorczości są bardziej innowacyjne i ambitne oraz doświadczają
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wyższego wzrostu, podczas gdy przedsiębiorstwa utworzone przez absolwentów
grupy kontrolnej są tradycyjne, stabilne i mniej ryzykowne. W związku z tym
oczekuje się, że rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości doprowadzi do
bardziej innowacyjnych zachowań wśród osób fizycznych i zwiększenia ambicji
dotyczących rozwoju przedsiębiorstw mierzonego wielkością zatrudnienia i
rocznego zysku netto. Uczenie się przez działanie (ang. learning-by-doing)
powinno być ważnym elementem szkolenia, ponieważ absolwenci
przedsiębiorczości uzyskali lepsze wyniki w wielu aspektach.
Wyżej przytoczone dane wyraźnie wskazują na potencjał drzemiący w postawach
i kształceniu przedsiębiorczości, o czym świadczą wymierne efekty biznesowe,
jakie można osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności podejmowania i
prowadzenia działań przedsiębiorczych.

Metody i narzędzia nauczania przedsiębiorczości
i rachunkowości: przegląd literatury
Przedsiębiorczość jest szerokim zbiorem kompetencji i warto jest podjąć działania
zmierzające do wykorzystania systemu kształcenia w celu wyposażania młodych
uczących się osób w przedsiębiorcze postawy i umiejętności, w tym gotowość
podjęcia inicjatywy, kreatywność, tolerancję niepowodzenia czy porażki, itp. To
pomoże młodzieży w osiąganiu stawianych sobie celów. Zapewnienie kształcenia
w zakresie przedsiębiorczości na wyższych uczelniach jest sposobem na
zwiększenie liczby przedsiębiorców (Komisja Europejska, 2012) i przedsiębiorstw
typu start-up. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ma na celu promowanie
innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą (ang.
business start-ups), jak również poprawę sposobu myślenia o przedsiębiorczości
młodych ludzi, aby umożliwić im stanie się bardziej kreatywnymi i pewnymi siebie
we wszelkich podejmowanych przedsięwzięciach, jak i zwiększyć ich atrakcyjność
z perspektywy pracodawców.
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Tabela 1. Metody kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i nauczania rachunkowości

Przedsiębiorczość

Autorzy

Metody kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Gibb (1987)

Zarządzanie
atrybutami
przedsiębiorczości
poprzez
dostarczanie wzorców, modeli ról, ryzyka, sieci współpracy i
przegląd odrębnych procesów biznesowych

Ulrich i Cole (1987)

Aktywne
eksperymentowanie,
balansujące
między
konkretnymi doświadczeniami i abstrakcyjną konceptualizacją

Preshing (1991)

Nauczanie metodą projektową

Gartner i Vesper (1994)

Tworzenie biznes-planów (ang. business plans) dla produktów,
praca zespołowa

Riccio i Gramacho
Sakata (2008)

Dodatkowe zajęcia w formie pracy zespołowej - współpraca,
przywództwo, odpowiedzialność, zorganizowane zadanie
zespołowe, współzależność, umiejętności komunikacyjne,
wspólna odpowiedzialność
Praca zespołowa w czasie zajęć obligatoryjnych - współpraca
(umiejętności relacji społecznych i interpersonalnych),
przywództwo, odpowiedzialność, zorganizowane zadania
zespołowe, współzależność, umiejętności komunikacyjne,
wspólna odpowiedzialność
Badania Internetowe - niezależność, technologia, interakcja i
doświadczenia

Rachunkowość

Działania oparte na wykorzystaniu oprogramowania
komputerowego - zachęcają do eksploracji, wyrażania siebie i
poczucia własności, umożliwiając studentom manipulowanie
komponentami zajęć, kontakt z otoczeniem poza kampusem i
rzeczywistą działalnością biznesową (CD-ROM i systemy),
natychmiastowa informacja zwrotna i oceny, motywacja,
niezależność
Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach - kontakt z
rzeczywistym biznesem
Rienzo i Han (2010)

Symulacja funkcjonowania działalności gospodarczej za
pomocą ERP, technologia, Zarządzanie Procesami
Biznesowymi (ang. Business Process Management)

Gibb (1987) twierdzi, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wspierać proces
zarządzania atrybutami przedsiębiorczości młodych ludzi poprzez dostarczanie
wzorców, modeli ról, ekspozycji na ryzyko, sieci współpracy i wglądu w niezależne
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procesy biznesowe. Ulrich i Cole podkreślają rolę aktywnego eksperymentowania,
balansowania między konkretnym doświadczeniem i abstrakcyjną
konceptualizacją w nauczaniu przedsiębiorczości (Gorman et al., 1987).
Knight (1987) proponuje ramy i metodologię nauczania przedsiębiorczości, które
obejmują: identyfikację szans, strategię rozwoju, pozyskiwanie zasobów i
wdrożenie. Sugeruje on, że ramy nauczania przedsiębiorczości powinny być
rozszerzone na poziomy jednostek, grup, organizacji, branży i społeczeństwa.
McMullan i Long (1987) twierdzą, że nauczanie przedsiębiorczości powinno
obejmować kursy kształtowania umiejętności takich jak negocjacje, przywództwo,
twórcze myślenie i ekspozycje innowacji technologicznych i rozwoju nowych
produktów. Vesper i McMullan również opowiadają się za kursami kształtowania
umiejętności, oprócz kursów opartych na wiedzy dotyczących przedsiębiorczości,
w tym zdolności do szybszego wykrycia i wykorzystania możliwości biznesowych i
umiejętność planowania na poziomie szczegółowym i wychodzącym dalej w
przyszłość (prognozowanie) (Gorman et al., 1987).
Plaschka i Welsch (1990) opowiadają się za programami ukierunkowanymi na
podejście twórcze, multidyscyplinarne i zorientowane na procesy, jak i na
praktyczne zastosowania teorii. Dana (1987) sugeruje, że dzięki aktywnemu
uczestnictwu w zajęciach klasowych wzrośnie świadomość uczniów i ich zdolności
do uczenia się z doświadczeń, nastąpi poprawa i rozwój umiejętności
przedsiębiorczych raczej poprzez ciągły proces, a nie tradycyjne treści kursu
zarządzania.
Hood i Young (1993) opracowali ramy teoretyczne, składające się z czterech
podstawowych obszarów, w których muszą być rozwijane kompetencje
przedsiębiorców ukierunkowanych na sukces, w tym: treści, umiejętności i
zachowania, mentalność i osobowość. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
100 dyrektorów naczelnych przedsiębiorczych firm wskazują, że najważniejszymi
elementami nauczania przedsiębiorczości są: marketing, umiejętności przywódcze
i kreatywność. Johannisson (1991) zakładał cztery kamienie milowe
przedsiębiorczości: (1) zdolność do wpływu na własne prywatne środowisko; (2)
wysoki poziom pewności siebie; (3) zdolność do tworzenia sieci wsparcia; oraz (4)
związek między wizją i działaniem.

42 | Rozdział 3
Tabela 2. Narzędzia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości
Knight
(1987)

Vesper i McMullan
(1988)

McMullan i Long (1987)

Kursy kształtowania umiejętności
Kursy oparte na
wiedzy z obszaru
przedsiębiorczości

Negocjacje,
przywództwo i twórcze
myślenie

Plaschka i Welsch
(1990)
Podejście procesowe
Kreatywność,
interdyscyplinarność,
praktyczne aplikacje
oparte na teorii

Identyfikacja okazji - możliwości
inwestycyjnych
Strategia rozwoju

Ekspozycja na
innowacje
technologiczne i rozwój
nowych produktów

Pozyskanie
zasobów
Implementacja,
wdrożenie
Zakres: poziomy
grup, organizacji,
przemysłu i
społeczeństwa

Szczegółowe
planowanie
realizacji projektu

Donckels (1991) stwierdza, że podstawową rolą edukacji w zakresie
przedsiębiorczości powinno być zwiększenie wiedzy o przedsiębiorczości jako
opcji kariery. Porównanie metody projektowej nauczania przedsiębiorczości z
metodą analizy przypadków przeprowadzone przez McMullan i Boberg (1991), w
oparciu o opinie próby studentów i absolwentów MBA na Uniwersytecie w
Calgary, wskazuje, że “studenci zazwyczaj preferują kursy oparte na projektach do
rozwoju umiejętności związanych z wiedzą, zrozumieniem i ewaluacją; natomiast
metoda analizy przypadków była postrzegana jako bardziej skuteczna w
rozwijaniu umiejętności analizy i syntezy”.
Gartner i Vesper (1994) wykorzystują projekty zespołowe mające na celu
opracowanie biznes-planów dla produktów, w których grupy większe niż
trzyosobowe były zazwyczaj nieskuteczne (Gorman et al., 1997). Hills (1988)
podkreśla rolę zwiększenia świadomości na temat procesów związanych z
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tworzeniem nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorczości jako możliwości kariery
zawodowej, określenia cech przedsiębiorców oraz zapewnienia zrozumienia
wzajemnych powiązań funkcjonalnych.
Podsumowując przegląd literatury, idealna struktura kursu z obszaru
przedsiębiorczości obejmuje następujące elementy: koncentrację na atrybutach i
umiejętnościach, a także zadaniach, jak również elemencie konkretnego
doświadczenia pochodzącego z aktywnego uczestnictwa poprzez projekty oraz
treści ukierunkowane na etap rozwoju przedsięwzięcia, podkreślając integrację
funkcjonalną.
Karlan i Valdivia (2006) przeprowadzili badania, oparte na obserwacjach klientów
banku korzystających ze szkoleń w kluczowych obszarach takich jak wiedza
biznesowa, strategie marketingowe, wykorzystanie zysków i formy ewidencji
księgowej. Uczestnicy szkoleń wykazywali większą wiedzę biznesową,
odpowiadając poprawnie na więcej pytań. Większa wiedza biznesowa przekładała
się na lepsze praktyki biznesowe, ale tylko w ograniczonych obszarach. Udział w
szkoleniach zwiększył prawdopodobieństwo reinwestowania zysków w
prowadzonej działalności o cztery punkty procentowe, kontynuację prowadzenia
ewidencji sprzedaży z prowadzonej działalności o trzy punkty procentowe, a
odstąpienie od ewidencji jedynie przychodów ze sprzedaży osiągniętej w ramach
działalności o siedem punktów procentowych (na rzecz pełnej księgowości).
Autorzy dowodzą, że przedsiębiorczości ukierunkowanej na sukces można się
nauczyć poprzez zachęcanie jednostek do zaangażowania się w pewne dobre
praktyki biznesowe, które prowadzą do wzrostu sprzedaży. Kluczowe elementy
szkolenia w zakresie przedsiębiorczości obejmują m.in. rozdzielenie pieniędzy
między biznes i gospodarstwo domowe, reinwestowanie zysków w biznesie,
prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, oraz aktywne myślenie o nowych
rynkach i możliwościach osiągnięcia zysku. Jak się wydaje, wyniki badania
ankietowego wskazują, że realizacja tych strategii pomogła klientom zwiększyć
zyski z biznesu, głównie przez wygładzanie wahań między dobrymi i złymi
okresami, co ma pozytywny wpływ na stopy zwrotu i utrzymanie klientów.
Riccio i Gramacho Sakata (2008) wskazują na dużą przewagą tradycyjnych
wykładów, pracy zespołowej w ramach dodatkowych zajęć, pracy zespołowej w
klasie w ramach obligatoryjnych zajęć, rozwiązywania studiów przypadków i
indywidualnych zadań domowych w nauczaniu rachunkowości. Badania
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internetowe i działania z wykorzystaniem komputera wymieniane są niemal na
ostatniej pozycji na liście środków i narzędzi według częstotliwości wykorzystania
podczas zajęć dydaktycznych. Autorzy wskazują, że przetwarzanie informacji jest
ważnym elementem modelu kształcenia, którym można obecnie szybko i sprawnie
zarządzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Innymi istotnymi
komponentami są technologie w biznesie i sposoby, w jakich technologie można
wykorzystać do podejmowania decyzji biznesowych. Autorzy postulują większy
związek z wydziałami rachunkowości szkół biznesu i profesjonalistami, a przez to
z rynkiem i oczekiwaniami konkurencji. Ich zdaniem, istotną rolę w nauczaniu
rachunkowości odgrywają komponenty kształtowania umiejętności rozwojowych,
technologii, wymagań, które poznają uczniowie obserwując lub współpracując z
profesjonalistami biznesu lub przedsiębiorstwami, zadania zespołowe oraz
nauczanie oparte na przydziale “usług” (Riccio i Sakata, 2008).
Popularność oprogramowania ERP (ang. Enterprise Resource Planning) wśród
przedsiębiorstw skłoniła szkoły biznesu do włączenia tego oprogramowania do
swoich kursów nauczania od końca lat 1990. (Boyle, 2007). Szkoły biznesu
wykorzystywały ERP wykazując poziomy integracji wielu dziedzin biznesu (np.
rachunkowości
i
zarządzania),
(Crittenden,
2005).
Wprowadzenie
oprogramowania ERP do programów nauczania biznesu ma pokazać studentom,
jak działają procesy biznesowe i na czym polega ich wzajemna interakcja. Zdaniem
Rienzo i Hand (2010) z Uniwersytetu w Western Michigan ćwiczenia z
instruktażem krok po kroku (ang. step by step) z wykorzystaniem systemów ERP
mogą pomóc studentom zdobyć szczegółową wiedzę na temat procesów
biznesowych, ale wprowadzenie studentów do zawiłości i złożoności, których
wcześniej studenci nie znali przed ich praktycznymi doświadczeniami, pomaga im
zrozumieć rolę, jaką odgrywa w przedsiębiorstwie optymalizacja z
wykorzystaniem system ERP oraz rolę kontroli procesów biznesowych.
W badaniu poświęconym sposobom uczenia się Komisja Rozwoju Metodologii
Kształcenia (ang. Committee on Developments in the Science of Learning)
(Bransford, 2000) wskazała następujące główne wnioski: (1) studenci muszą być
zaangażowani w proces kształcenia, gdyż w przeciwnym razie nie będą rozumieć,
czego się uczą lub nie będą korzystać z tego, czego się dowiedzieli po zakończeniu
zajęć; (2) studenci muszą (a) mieć szeroki fundament wiedzy faktograficznej, (b)
zrozumieć fakty i idee w kontekście ram koncepcyjnych, oraz (c) organizować
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wiedzę w sposób, który ułatwi im wyszukiwanie informacji i jej aktywne
zastosowanie; a (3) "metapoznawcze" podejście do nauczania może pomóc
studentom nauczyć się przejmować kontrolę nad własną nauką poprzez
definiowanie celów edukacyjnych i monitorowanie postępów w ich realizacji.
Wykorzystanie ERP jako narzędzia do podejmowania decyzji biznesowych może
być niezbędne do wytworzenia środowiska potrzebnego do zaangażowania i
głębszego zrozumienia wiedzy.

Od nauczania rachunkowości do pobudzania
przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość postrzegana jako proces przekształcania idei w prawdziwie
działające na rynku przedsiębiorstwo, począwszy od założenia do prowadzenia
własnego biznesu, jest zdeterminowana przez uwarunkowania zewnętrzne, to jest
warunki otoczenia instytucjonalno-prawnego, ekonomiczne, lokalne oraz
kulturowe. Warunki zewnętrzne wpływają na wybory jakich dokonują
przedsiębiorcy, mogą czynić działania przedsiębiorcze łatwiejszymi bądź
trudniejszymi, mogą je stymulować bądź hamować, uaktywniać bądź stanowić
barierę wymuszającą ich zakończenie.
W ramach czynników o charakterze instytucjonalnym można wyróżnić system
prawny kraju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, regulujący
formy i sposoby jej rejestracji, prowadzenia, opodatkowania, wpływający na
relację pracodawca-pracownik oraz wyznaczający ogólne reguły funkcjonowania
rynku, zawierania umów gospodarczych, bezpieczeństwa obrotu, ochrony
własności prywatnej i intelektualnej, certyfikacji i licencjonowania działalności.
Oprócz ważnej roli jaką odgrywają same regulacje prawne istotne jest także
funkcjonowanie instytucji, które wdrażają je w życie oraz sprawują kontrolę nad
ich przestrzeganiem (sądy, organy administracji publicznej), (Glinka, 2011).
Uwarunkowania ekonomiczne dotyczą funkcjonowania regulacyjnych
mechanizmów rynkowych w danym kraju, stabilności i stopnia rozwoju systemów
finansowych, bankowych, celnych, które wywierają bezpośredni wpływ na koszty
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koszty i ograniczenia zależą
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bezpośrednio od wysokości nakładanych na przedsiębiorców podatków,
wysokości stopy procentowej, dostępności zewnętrznych źródeł finansowania,
ograniczeń w zakresie importu towarów spoza UE itp. W zależności od kierunku
prowadzonej polityki, funkcjonujące mechanizmy regulujące mogą stymulować
rozwój przedsiębiorczości poprzez zachęcanie ludzi do działań przedsiębiorczych
bądź ją hamować. Uwarunkowania lokalne wiążą się z tym, że poszczególne
regiony różnią się od siebie atrakcyjnością prowadzenia działalności gospodarczej
w porównaniu do pracy na etacie ze względu na zróżnicowaną strukturę
występujących w regionach sektorów gospodarki (np. przeważającego rodzaju
przemysłu oraz charakteru regionu – czy jest typowo rolniczy, turystyczny itp.),
wysokość wynagrodzeń za pracę najemną, socjo-demograficzną strukturę siły
roboczej, stopę bezrobocia, poziom rozwoju infrastruktury, stopień urbanizacji,
odległość od rynków zbytu. O warunkach lokalnych prowadzenia działalności
gospodarczej decyduje także polityka władz lokalnych na poziomie regionów w
zakresie wysokości podatków lokalnych i opłat wnoszonych przez przedsiębiorców
do budżetu samorządów. Władze lokalne mogą także określać swoje preferencje
co do przedsiębiorstw prowadzących określony rodzaj działalności poprzez
promocję działalności w wybranych obszarach (Kwarcińska, 2004).
Zmienność regulacji prawnych i podatkowych, jak i niejednoznaczność przepisów
podatkowych i konieczność ubiegania się o indywidualną ich interpretację bez
możliwości uogólniania wcześniej wydanych interpretacji podatkowych znacznie
utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Powoduje to, że na
poziomie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, wyborze
formy opodatkowania i związanej z nią formy ewidencji operacji gospodarczych,
niezbędna jest orientacja w przepisach prawnych i podatkowych. Potwierdzają to
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w marcu 2012 r. w Polsce, Bułgarii,
Słowacji, Wielkiej Brytanii i Grecji wśród czterech grup doceowych: studentów,
osób zainteresowanych szkoleniami zawodowymi, wykładowców akademickich
rachunkowości oraz pracodawców zatrudniających pracowników księgowości z
tych krajów.
Celem przeprowadzenia tego badania było określenie znaczenia i przydatności
przepisów krajowych i unijnych oraz baz danych z prawodawstwem, m.in. w
zestawie narzędzi i metod uznanych za przydatne w procesie nauczania z
wykorzystaniem platformy e-learningowej do nauczania rachunkowości. Badanie
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zostało przeprowadzone w ramach projektu FASTER - Seminaria z Rachunkowości
i Finansów skierowane do Regionów Europy (ang. Financial and Accounting
Seminars Targeting European Regions), dwuletniego Wielostronnego Projektu
KA3 ICT (2011-2013) finansowanego w ramach programu Lifelong Learning
współfinansowanego przez Unię Europejską (75%). FASTER rozwija innowacyjny
zestaw narzędzi e-learningowych ICT, który kładzie nacisk na nauczanie i
mechanizm wymiany informacji za pośrednictwem Internetu, zawierający zasoby,
słowniczek i e-kursy, w celu ułatwienia przepływu istniejącej wiedzy praktycznej
wytworzonej w codziennej pracy działów finansowych przedsiębiorstw do
gospodarki i uczelni wyższych, budując swoisty most między teoretyczną wiedzą
nabywaną na uniwersytetach a praktycznymi umiejętnościami, których oczekują
pracodawcy. Znaczne różnice pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym, a w
praktyce między wynikiem finansowym a dochodem podatkowym są, ważne dla
studentów (84% w Polsce) ze względu na możliwość błędnych interpretacji
przepisów podatkowych i niefortunnych konsekwencji kontroli podatkowej.
Krajowe i unijne regulacje prawne są ważne również dla wykładowców
akademickich w Polsce i na Słowacji, którzy powinni podkreślać problem różnic
między wynikiem finansowym a dochodem podatkowym w czasie prowadzonych
zajęć dydaktycznych. W porównaniu do istotności różnic między krajami w ocenie
znaczenia ustawodawstwa i regulacji prawnych przez studentów i nauczycieli
akademickich z różnych krajów, analiza ANOVA wskazuje na większe różnice
pomiędzy grupami niż w grupach (tj. charakterystykach respondentów z jednego
kraju). Sugeruje to, że postrzeganie roli regulacji i przepisów prawnych w
nauczaniu rachunkowości zależy od stabilności i jednoznacznej interpretacji prawa
podatkowego. Linki do przepisów prawnych i ustawodawstwa pozwalają
księgowym być na bieżąco ze zmianami w prawie, które w Polsce występują nawet
kilka razy w roku.

Tabela 3. Różnice w postrzeganiu znaczenia i użyteczności przepisów krajowych oraz ustawodawstwa UE w zakresie rachunkowości
przez studentów i wykładowców akademickich
Wykładowcy akademiccy

Studenci
Grupy
Polska

Słowacja

Bułgaria

Grecja

UK

Polska

Słowacja

Bułgaria

Grecja

UK

Istotność

73%

55%

65%

43%

59%

83%

100%

76%

82%

68%

Średnia

4,03

3,61

3,70

3,34

3,64

4,30

4,75

4,095

4,212

3,909

Mediana

5

4

4

3

4

5

5

4

4

4

1,018

0,879

0,661

1,098

0,848

0,845

0,444

0,995

0,820

0,750

522

95

37

384

22

53

20

21

33

22

F test

p-value

MSB

MSW

F test

p-value

MSB

MSW

25,798

0,000

27,041

1,048

3,156

0,016

2,062

0,653

Odchylenie
standardowe
Liczba
obserwacji
ANOVA

* Istotne różnice w średnich (p<0,05); MSB – wariancja międzygrupowa; MSW - wariancja wewnątrzgrupowa
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Od jakości i pojemności informacyjnej stosowanej ewidencji księgowej zależy
rzetelność uzyskiwanych informacji i ich użyteczność dla kadry zarządzającej.
Dlatego zaskakuje fakt, że tylko 6,6% mikroprzedsiębiorstw w Polsce prowadzi
księgi rachunkowe. Większość polskich przedsiębiorstw (65,7%) prowadzi księgi
przychodów i rozchodów tylko dla potrzeb podatkowych, ewidencjonując jedynie
przychody (ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałe) i koszty (w podziale na
zakup towarów handlowych i materiałów w cenach zakupu, koszty uboczne
zakupu i wydatki na wynagrodzenia (w gotówce i w naturze) oraz pozostałe), nie
prowadząc rozrachunków z odbiorcami (należności) ani z dostawcami
(zobowiązań), nie ustalając wyniku finansowego, lecz jedynie dochód podatkowy.
Rys. 2. Formy ewidencji księgowej w małych przedsiębiorstwach w Polsce

Kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości od strony praktycznej, warsztatowej
powinno być ukierunkowane na ukształtowanie kompetencji biznesowych, nie
tylko z obszaru zarządzania czy rachunkowości, ale systemowego spojrzenia na
całą organizację i realizowane przez nią procesy biznesowe, dotyczące relacji nie
tylko między obszarami funkcjonalnymi wewnątrz organizacji, ale też wychodzące
poza jej granice, związane z kontaktami z klientami, dostawcami, instytucjami
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publiczno-prawnymi, oddziałujące nie tylko na osiągane zyski, ale również na
obciążenia podatkowe. Podejmowanie trafnych i szybkich decyzji w
przedsiębiorstwie wymaga stałego dopływu kompleksowych i rzetelnych
informacji gospodarczych, na podstawie których podejmowane są decyzje
strategiczne, taktyczne i operacyjne. Źródłami informacji wykorzystywanymi przy
podejmowaniu decyzji zarządczych są dane z ewidencji rachunkowej, jak i
sprawozdania finansowe agregujące skutki operacji gospodarczych zachodzących
w przedsiębiorstwie. W formach kształcenia należy podkreślić znaczenie wyboru
systemu informacyjnego rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, który
umożliwi nie tylko przegląd bieżącej sytuacji spółki, ale także sygnalizowanie
przyszłych trudności w funkcjonowaniu czy predykcji upadłości przedsiębiorstwa.
Warto wskazać miejsce obszaru finansów i księgowości w przedsiębiorstwie nie
tylko jako procesu pomocniczego, ale centrum (jądro) sprawnego funkcjonowania
przepływu informacji, dokumentów i decyzji zarządczych (Rys. 3).

Rys. 3. Mapa relacji obszaru finansów i księgowości

Pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej przez nauczanie rachunkowości …|

51

Wprowadzenie do programu studiów wyższych kształcenia w dziedzinie
przedsiębiorczości, realizowanego w formie zajęć praktycznych i warsztatów, z
wykorzystaniem symulacji rzeczywistych warunków prowadzenia działalności
gospodarczej, przy zastosowaniu konkretnych dokumentów, umów i formularzy
podatkowych występujących w obrocie gospodarczym oraz programów
finansowo-księgowych ma na celu umożliwienie studentom zdobycia
doświadczenia wymaganego przez pracodawców oraz zachęcenie do założenia
własnej działalności i pracy na własny rachunek (w formie samozatrudnienia lub
mikroprzedsiębiorstwa). Akceptowalne praktyczne doświadczenie jest niezwykle
ważne we wszystkich obszarach księgowości, w tym w obszarze windykacji
należności, obsługi zobowiązań, sporządzania sprawozdań finansowych,
rozliczania podatków, w tym głównie VAT i podatku dochodowego oraz analizy
kosztów, jak również rachunkowości komputerowej z wykorzystaniem
zintegregowanego oprogramowania ERP. Doświadczenie praktyczne wyróżnia
absolwentów posiadających kwalifikacje i umiejętności rachunkowe na rynku
pracy.
Praktyczne doświadczenie jest niezbędne dla ochrony interesów przedsiębiorstw,
pracodawców i ogółu społeczeństwa przez zapewnienie, że wykwalifikowani
księgowi uzyskali szkolenie zawodowe niezbędne, aby kompetentnie stosować
wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Praktyczne doświadczenie również
jest wymagane w księgowości i przy obliczaniu wysokości zobowiązań
podatkowych z tytułu nadwyżki podatku VAT od sprzedaży ponad podatkiem VAT
naliczonym od zakupów i podatku dochodowego od podstawy opodatkowania
przedsięiorstwa albo wynagrodzeń wypłaconych pracownikom.
W praktycznym kształceniu rachunkowości studenci powinni dostrzegać relacje
obszaru finansów i księgowości z innymi obszarami funkcjonalnymi organizacji i
otoczeniem zewnętrznym. Powinni mieć świadomość, że obszar finansów i
księgowości stanowi jądro obiegu dokumentów i przepływu informacji zarządczej
w całej organizacji, a nie tylko służy do sporządzenia podstawowego sprawozdania
finansowego. W szczególności nieznajomość kosztów wytworzenia prowadzi do
błędnego ustalenia ceny sprzedaży poniżej kosztów. Brak monitorowania spływu
należności może skutkować utratą płynności i zdolności do regulowania
zobowiązań, a w konsekwencji złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez
niecierpliwego dostawcę czy wszczęciem egzekucji komorniczej. Zbyt długie
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terminy płatności dla odbiorców mogą prowadzić do braku wystarczających
środków na spłatę zobowiązania z tytułu podatku VAT wobec Urzędu Skarbowego
i w efekcie do zajęcia rachunku bankowego.
Naszym zdaniem prowadzącym mikroprzedsiębiorstwa nie jest potrzebna wiedza
z zakresu ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, lecz
zrozumienie skutków bilansowych i podatkowych tych operacji oraz ich wpływu
na relacje z różnymi partnerami biznesowymi.

Koncepcje kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości na uniwersytetach w Szwecji
i w Polsce
Europa potrzebuje większej liczby nowych przedsiębiorstw i więcej innowacji.
Zrównoważony wzrost oparty na innowacyjności i doskonałości wymaga wzrostu
liczby spółek typu start-up (nowo powstających innowacyjnych przedsiębiorstw),
które mogą stworzyć więcej lepszych miejsc pracy. Aspekty kulturowe muszą być
brane pod uwagę, mimo że na przedsiębiorczość mają wpływ różne czynniki.
Europejczycy niechętnie korzystają z możliwości samozatrudnienia i prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek. Według Eurobarometru
Przedsiębiorczości w 2009 r., tylko 45% obywateli krajów europejskich chciałoby
pracować na własny rachunek. Natomiast w Stanach Zjednoczonych: 55%
mieszkańców chce być własnym szefem, a tylko 36% uważa, że zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę jest najlepszym rozwiązaniem. Tempo zmian w
technologii jest tak szybkie, że bardzo trudne lub nawet niemożliwe jest
przewidzenie, jak rynek pracy i świat biznesu będą ewoluować. W związku z tym,
w przyszłości zdolność adaptacji, przystosowania się do zmiennych warunków,
gotowość do wprowadzenia nowych pomysłów w życie, zdolność do
proaktywnego działania i odporność na stres i niepowodzenie, będą równie ważne
jak obecnie umiejętność czytania, pisania i liczenia. Europa nie może konkurować
w globalnej gospodarce opartej na kosztach. Europa może pozostać tylko
konkurencyjną poprzez inwestowanie w ludzi i ich zdolności do tworzenia
innowacji. Przedsiębiorczość dotyczy zdolności jednostki do wcielania pomysłów
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w czyn. Obejmuje ona kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a
także zdolność do planowania przedsięwzięć i kierowania projektami dla
osiągnięcia zamierzonych celów. Przedsiębiorczość wspiera wszystkich w
codziennym życiu, zarówno w domu, jak i w społeczeństwie, zaś pracownikom
pomaga uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania
szans, i stanowi podstawę dla przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności o
charakterze społecznym lub komercyjnym (European Commission, 2012).
Komisja Europejska również zauważyła rolę i znaczenie propagowania praktycznej
wiedzy o biznesie w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i podejmowaniu
decyzji dotyczącej tworzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej,
począwszy od mikroprzedsiębiorstwa. W uzasadnieniu Priorytetu IV Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Komisja podkreśliła, że w celu poprawy pozycji
konkurencyjnej polskiej gospodarki konieczne jest wzmocnienie powiązań między
sektorem nauki i gospodarki, jak również zwiększenie kwalifikacji personelu B+R
w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzania
projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań B+R. Projekty tego typu
przyczynią się do poprawy kwalifikacji pracowników sektora B+R, poprawy jakości
i efektywności badań, a w konsekwencji wesprą rozwój innowacji w gospodarce.
Celem Priorytetu IV jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do
potrzeb gospodarki i rynku pracy, zwiększenie atrakcyjności kształcenia na
poziomie wyższym w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i
technicznych, jak również w celu poprawy kwalifikacji pracowników B+R.
Branża związana z naukami biologicznymi doświadcza dynamicznych zmian.
Przedsiębiorstwa biotechnologiczne stają w obliczu nowych wyzwań i poszukują
nowych modeli biznesowych. Poprzednio ustanowione struktury organizacyjne
mogą zostać zastąpione przez bardziej innowacyjne modele oparte na sieci
współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi. Te zmiany rodzą
zapotrzebowanie na ludzi zdolnych do wypełnienia luki między badaniami
biologicznymi i tworzeniem przedsiębiorstw oraz na jednostki zdolne do
zidentyfikowania nowych modeli biznesowych. Według danych ekonomicznych i
finansowych najlepszych na świecie 2000 przedsiębiorstw wg rankingu nakładów
inwestycyjnych na B+R, sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny jest drugą
najliczniejszą branżą z 58 firmami. Najliczniejszy sektor stanowi inżynieria
przemysłowa z 62 reprezentantami w rankingu. Większość europejskich
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przedsiębiorstw uwzględnionych w rankingu ma siedzibę w Niemczech (130 firm),
dalej 107 przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, 75 we Francji, 40 w Szwecji i 4 w
Polsce. 15 z 50 największych spółek należy do sektora farmaceutycznego i
biotechnologicznego (European Commission, 2013c).
Od 1997 roku programy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w Chalmers
University of Technology w Szwecji oferują szeroki wachlarz zajęć w dziedzinie
innowacji i przedsiębiorczości. W ciągu dwóch lat akademickich Chalmers
University of Technology w Szwecji ściśle współpracował z trzema innymi szkołami
przedsiębiorczości w prowadzeniu interdyscyplinarnych seminariów oraz grup
roboczych itp. Zajęcia poświęcone tworzeniu przedsięwzięć biotechnologicznych
w Szkole Przedsiębiorczości Chalmers School of Entrepreneurship w Szwecji,
Göteborg International Bioscience Business School, zostały opracowane w celu
zapewnienia uczenia się przez działanie (ang. learning-by-doing), umożliwiającego
studentom
rozpoczęcie
prawdziwego
przedsięwzięcia
w
branży
biotechnologicznej (w ramach seminarium magisterskiego powiązanego z
realizacją innowacyjnego projektu), nabycie kompetencji przedsiębiorczych
niezbędnych do tworzenia wartości z badań i innowacji w naukach
biotechnologicznych przez komercjalizację wyników badań naukowych, zwłaszcza
w nowych sektorach, takich jak zielona biotechnologia, diagnostyka i urządzenia
medyczne. Cel ten można osiągnąć poprzez ukończenie obowiązkowych zajęć z:
Przedsiębiorczości opartej na wiedzy technologicznej, Projektowania innowacji
technologicznych i rynków, Strategii własności intelektualnej. W trakcie zajęć z
“Ewaluacji pomysłów” wybrane projekty innowacyjne są oceniane przez zespoły
pięciu studentów z zastosowaniem narzędzi i modeli w obszarze strategii ochrony
własności intelektualnej, analizy rynku i ryzyka, i projektu modelu biznesowego.
Autor pomysłu wspiera zespół w pozyskaniu szerszej wiedzy na temat jego wizji.
Zajęcia do wyboru w Chalmers School of Entrepreneurship obejmują m.in.:
- Zarządzanie marką (ang. Brand Management) - jak prawa własności
intelektualnej, w szczególności prawa do znaków towarowych, prawa autorskie i
prawa do projektu, są używane do tworzenia i projektowania tożsamości marki
firm i produktów;
- Zachowania organizacyjne (ang. Organisational Behaviour) - komunikacja,
motywacja, rozwój grupy i wydajność, projektowanie pracy, kreatywności,
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poprawa jakości, efektywności i rozwoju indywidualnego, przywództwo i
współdziałanie w grupie, praca zespołowa;
- Patenty i inżynieria innowacji (ang. Patent and Innovation Engineering) szkolenia w zakresie projektowania innowacji, roszczeń praw do innowacji,
zastrzeżeń patentowych, ochrony patentowej, eksploatacji, wykorzystania,
zarządzania opatentowaną technologią; oraz
- Przedsiębiorczość społeczna (ang. Social Entrepreneurship) - praktyczne
przygotowanie do tworzenia projektów społecznych w przyszłości.
Metodologia nauczania przedsiębiorczości opiera się na takich metodach jak:
koncepcja uczenia się przez działanie (ang. learning-by-doing), która pozwala
studentom pracować w ścisłym związku z rzeczywistością w różny sposób, jako
integralna część ich edukacji akademickiej, tworzenie realnych przedsięwzięć o
charakterze naukowym w obszarze biotechnologii zarówno ze środowisk
akademickich, jak i przemysłowych, a przede wszystkim, w formie pracy
zespołowej jako niezbędne przygotowanie do osiągnięcia sukcesu w biznesie w
sektorach innowacyjnych technologii.
Każdego roku Szkoła Przedsiębiorczości Chalmers w Szwecji wdraża ok. cztery lub
pięć projektów innowacyjnych opracowywanych przez studentów w ramach ich
programu kształcenia. Stwarza to okazję dla jednego lub kilku studentów
biorących udział w projekcie do pozostania na stanowisku prezesa nowo
utworzonej spółki. Każdy student uczestniczący w realizacji projektu
innowacyjnego, który jest z powodzeniem wprowadzony do firmy, uzyskuje
udziały własnościowe. Studenci, którzy nadal pracują w utworzonej firmie zwykle
otrzymują jeszcze większy udział. Instytucja oferuje również profesjonalne
wsparcie przez ścisłą współpracę systemu innowacji miasta Göteborg z wydziałami
i szkołami oraz doświadczonymi przedsiębiorcami, w tym w sprawach dotyczących
innowacji i wykorzystywania wyników badań oraz jej inkubatora. Od założenia
Szkoły Przedsiębiorczości Chalmers w 1997 roku dzięki takiemu procesowi
zintegrowanego kształcenia studenci stworzyli ponad 50 nowych spółek, w tym
Oxeon, Vehco i Avinode (Chalmers School of Entrepreneurship).
W Polsce Göteborg International Bioscience Business School jest benchmarkiem
dla tworzonego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
rozbudowanego modułu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w ramach
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Projektu „Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce
Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk
biomedycznych na studiach II i III stopnia” (w skrócie “Biotechnologia”)
realizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w
partnerstwie z jednostkami Polskiej Akademii Nauk: Instytutem Biochemii i
Biofizyki PAN, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i
Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
przy udziale Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Chemii i
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.
Zaangażowanie w proces kształcenia kilku wydziałów uczelni i instytutów PAN
pozwoli osiągnąć efekt synergii nie tylko w odniesieniu do realizowanego projektu,
ale także w perspektywie długofalowego rozwoju kształcenia i uprawiania nauki
przez Uniwersytet, a także integracji i wzmocnienia międzynarodowego
potencjału naukowego Kampusu Ochota. W ramach projektu zaplanowano
realizację programu stypendialnego dla studentów, doktorantów i młodych
doktorów, programu staży w wiodących ośrodkach akademickich i
przedsiębiorstwach zagranicznych oraz przeprowadzenie wykładów przez
profesorów z najlepszych uczelni europejskich.
Realizowany projekt ma na celu zachęcenie do zakładania i rozwijania własnej
działalności gospodarczej w formie samozatrudnienia (pracy na własny rachunek)
lub mikrofirmy w formie spółki cywilnej lub handlowej: osobowej lub kapitałowej.
Taka forma zatrudnienia w dobie kryzysu gospodarczego i zagrożenia wzrostu
bezrobocia, umożliwi rozpoczęcie pracy. Umiejętność prowadzenia działalności
gospodarczej eliminuje ryzyko wykluczenia zawodowego i społecznego.
Kompleksowe przygotowanie absolwentów kierunków technicznych, związanych
z gospodarką opartą na wiedzy, przygotowanych do zawodów, co do których
prognozuje się największy popyt w perspektywie 2020 r., do założenia i
prowadzenia działalności gospodarczej, będzie miało pozytywny wpływ na ich
aktywizację zawodową, samorealizację, a także na wzrost PKB i zmniejszenie
bezrobocia.
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Konceptualizacja nauczania przedsiębiorczości w projekcie "Biotechnologia" jest
rozszerzeniem międzynarodowej platformy e-learningowej FASTER o praktyczne
zajęcia biznesowe dla nie- ekonomistów, zwłaszcza biologów, poprzez stworzenie
wirtualnego laboratorium księgowości i podatków w praktyce (kursy: Podstawy
rachunkowości i Księgowość dla małych firm z wykorzystaniem z pakietów
Symfonia “Mała księgowość”, Księgowość spółek kapitałowych z wykorzystaniem
pakietu Symfonia Premium oraz Przepisy podatkowe w działalności gospodarczej).
Zajęcia z aspektów organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej umożliwią
studentom zrozumienie roli rynku i analizy ryzyka w sprawnym prowadzeniu
działalności gospodarczej oraz zidentyfikowanie kluczowych czynników modelu
biznesowego projektu lub mikrofirmy czy spółki typu start-up. Podczas cyklicznych
warsztatów z rozgrywek gry planszowej “Cash flow” studenci mogą wykształcić
własną inteligencję finansową, zintegrować się w grupie i odkryć własne
umiejętności i zdolności w zakresie przedsiębiorczości. Poprzez aktywne
uczestnictwo w zajęciach "Biznes plan i analiza sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa", studenci mogą rozwinąć kompetencje przedsiębiorcze
niezbędne do tworzenia wartości z badań i innowacji w naukach
biotechnologicznych przez komercjalizację wyników badań i skuteczną realizację
innowacyjnych projektów. W ten sposób koncentrujemy się na rozwoju
przedsiębiorczości.
Platforma FASTER łączy studia ze środowiskiem pracy, dostosowując standardy
kształcenia akademickiego do oczekiwań pracodawców z sektora przedsiębiorstw
oraz działa komplementarnie z wiedzą nabytą w środowiskach akademickich
zainteresowanych stron. Koncepcja, na której opiera się FASTER, dotyczy
stworzenia narzędzia mającego za zadanie pomóc w zrozumieniu rachunkowości
z jednoczesnym nabyciem „krok po kroku” praktycznych umiejętności w
przyjaznym środowisku wirtualnego biura rachunkowego. Funkcja edukacyjna
Platformy FASTER obejmuje rozwój ośmiu modułów e-learningowych, począwszy
od podstaw rachunkowości finansowej, poprzez plan kont, regulacje prawne w
zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, regulacje prawne funkcjonowania
spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, konsolidację
sprawozdań finansowych grup kapitałowych, rachunkowość podatkową,
sprawozdawczość i jej analizę finansową z metodami wyceny przedsiębiorstw,
rachunkowość komputerową ERP, po Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
i Sprawozdawczości Finansowej. Każdy e-moduł zawiera zwięzłe i istotne
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zestawienie treści teoretycznych zilustrowanych prezentacją Power Point,
narzędzia samooceny, w tym testy z pytaniami typu prawda / fałsz i testy
wielokrotnego wyboru, a także ćwiczenia i zadania, na które użytkownik powinien
odpowiedzieć lub które powinien rozwiązać.
Rys. 4. Struktura kształcenia przedsiębiorczości w naukach biotechnologicznych:
porównanie Szwecji i Polski

Podejście procesowe w nauczaniu
rachunkowości: przykłady jak stymulować
przedsiębiorczość
Podejście procesowe stanowi od początku lat 90. paradygmat zarządzania w
dużych organizacjach, a szereg badań potwierdza to podejście jako punkt wyjścia
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dla podnoszenia efektywności tych organizacji [Hammer, Champy, 1993;
Rummler, Brache, 1995; Harmon, 2007].
Hammer i Champy (1993) definiują proces jako “zbiór czynności wymagający na
wejściu wkładu i dający na wyjściu rezultat mający pewną wartość dla klienta”
[Hammer i Champy, 1993, s.35]. W ramach procesu może następować przepływ
strumienia: rzeczowego (produktów, materiałów), informacyjnego (zamówienia,
dokumenty, raporty) i/lub finansowego (środków pieniężnych). Przez podejście
procesowe do zarządzania należy rozumieć identyfikację procesów, określenie ich
wzajemnych zależności, kolejności, ustalenie kryteriów i metod zapewnienia ich
skuteczności, regularne monitorowanie, mierzenie, analizowanie i dążenie do
ciągłego ich doskonalenia (ISO 9001:2000).
Transformacja organizacji w kierunku organizacji procesowej i budowanie jej
dojrzałości procesowej (ang. business process maturity) wymaga modelowania
procesów (Schmelzer i Sesselmann, 2003). Modelowanie procesów to graficzne
ujęcie logicznych i czasowych zależności kolejnych działań wykonywanych w
procesach, najczęściej za pomocą dedykowanych narzędzi informatycznych.
Procesy układane są w łańcuchy generowania wartości dla klientów, budowana
jest podstawowa architektura procesów na różnych poziomach szczegółowości,
powiązana z celami strategicznymi organizacji. Mapy procesów stanowią punkt
wyjścia w zarządzaniu procesami, stanowią graficznie przedstawione zestawienie
procesów. Można je porównać do map tworzonych na podstawie zachodzących
na siebie zdjęć lotniczych. Zależnie od rozpatrywanego poziomu szczegółowości
takiej mapy można mówić o architekturze procesów i uzyskać ogólny pogląd na
strukturę procesów lub, zależnie od potrzeb, rozpatrywać procesy prezentujące
przebieg pracy w przedsiębiorstwie, subprocesy czy działania wchodzące w skład
procesów (Gabryelczyk, 2006). Modelowanie procesów umożliwia identyfikację
nieefektywności potencjalnych obszarów usprawnień, pozwala dostrzec i
wyeliminować ryzyka działalności operacyjnej.
Do modelowania procesów wykorzystuje się dedykowane narzędzia
informatyczne, które oprócz tworzenia różnych typów modeli (map procesów,
diagramów łańcuchów wartości, przebiegów procesów, modeli dokumentów,
modeli struktur organizacyjnych) umożliwiają gromadzenie ich w bazie danych, a
dzięki temu również przeprowadzanie analiz i symulacji np. w zakresie kosztu
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wykonywania wybranego procesu w różnych jednostkach czasu czy wpływu zmian
w dostępności zasobów na czas przebiegu procesu.
W mikroprzedsiębiorstwach podejście procesowe wpisane jest niejako w naturę
ich funkcjonowania we wczesnych fazach rozwoju [Marciszewska, 2009], kiedy
nastawione są na zaspokojenie potrzeb klientów i utrzymanie klientów i w całą
działalność firmy angażuje się jej właściciel. Wraz z rozwojem i wzrostem wielkości
przedsiębiorstwa, kiedy rozpoczyna się formalizowanie struktur organizacyjnych i
zatrudnia się pracowników i menedżerów, następuje rozdzielenie funkcji
właściciela i zarządzającego, małe firmy tracą tę naturalną elastyczność i zdolność
reagowania na potrzeby klientów. W takich sytuacjach powinny systematyzować
swoje procesy, by nie dopuścić do problemów, które dotykają duże
przedsiębiorstwa [Hammer, Champy, 1993; Gabryelczyk 2000], ale też by
podnosić własną konkurencyjność i podejmować właściwe decyzje zarządcze
[Harmon, 2007; Kaplan, Cooper, 1998]. W badaniach zwraca się uwagę na
podejście procesowe jako punkt wyjścia dla wdrożenia controllingu, a w nim
rachunku kosztów opartego na działaniach (ang. ABC – Activity Based Costing),
[Gunasekaran, Marri, Grieve, 1999; Kluge 2009]. Activity Based Costing wymaga
podejścia procesowego [Kaplan, Cooper, 1998]. Często właściciele i zarządzający
małymi firmami nie potrafią znaleźć metod i narzędzi umożliwiających im
dokonanie rachunku rentowności klientów, poznania głównych czynników
kosztotwórczych czy też mierników efektywności organizacji. Błędnie uważąją, że
zarządzanie procesowe, ABC czy Activity Based Management to koncepcje
skierowane głównie do dużych firm, choć badania dowodzą, że ABM w małych
przedsiębiorstwach może być inwestycją niskonakładową [Adamska, 2005].
Dlatego też postulujemy ustawiczne zapoznawanie przyszłych mikro- i małych
przedsiębiorców z koncepcjami, metodami i technikami współczesnego biznesu.
Wykorzystanie podejścia procesowego i modelowania procesów w nauczaniu
przedsiębiorczości i rachunkowości cechuje dualizm. Z jednej strony mapy i
modele procesów pozwalają zrozumieć jak działa biznes, jak przepływa
informacja, jaki jest obieg dokumentów, także rejestracyjnych firmy i jakie
działania tworzą wartość dla klienta. W kontekście rachunkowości modele
procesów wizualizują funkcjonowanie mechanizmu ewidencji księgowej, jego
determinanty i zaangażowane instytucje. Z drugiej strony mapy i modele procesów
odwzorowują procedury postępowania, pokazując krok po kroku jakie działania
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należy wykonać w procesie i w jakiej kolejności logicznej i czasowej, a także
umożliwiają zrozumienie otoczenia instytucjonalno-prawnego przedsiębiorstwa.
Kierowanie się takimi mapami zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, zwraca uwagę
na konsekwencje decyzji oraz zasoby niezbędne do realizacji kolejnych działań.
Nieprzewidzenie realizowanych w przyszłości transakcji już na etapie rejestracji
firmy może spowodować znaczne obciążenia podatkowe firmy, które negatywnie
zaskoczą właściciela firmy w trakcie prowadzenia działalności.

Rys. 5. Proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce: diagram łańcucha
wartości dodanej wymodelowany w systemie ARIS Business Architect

Modelowanie procesów jest również istotne w procesach planowania,
projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Koncepcja modeli
semantycznych pozwala rozpoznać wymagania przyszłych użytkowników tych
systemów (Scheer i Jost, 2002).
Celem stosowania w przedsiębiorstwach Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ang. Information and Communications Technology) – ICT, w
tym zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP (ang. Enterprise Resource
Planning), jest uzyskanie dzięki wykorzystaniu ich przewagi konkurencyjnej, która
wynika z lepszego zrozumienia procesów, lepszej ich kontroli i jakości informacji.
Z tego powodu identyfikacja, modelowanie i usprawnianie procesów stanowią
często pierwszy etap implementacji systemów ERP, dzięki którym możliwa jest
integracja systemu rachunkowości z innymi systemami informacyjnymi
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organizacji. Systemy te wspomagają zarządzanie w obszarach sprzedaży, zakupów,
gospodarki magazynowej, rozliczeń produkcji, majątku trwałego, rozrachunków z
odbiorcami i dostawcami, finansów (banku, kasy) czy kadr i płac. Systemy
finansowo-księgowe i większe klasy ERP wykorzystuje się głównie do
automatyzacji ewidencji operacji gospodarczych oraz tworzenia raportów
(zestawienia obrotów i sald, rejestry VAT, bilans, rachunek zysków i strat,
deklaracje podatkowe). Procesy i podejście procesowe stanowią podstawową
logikę działania większości tych systemów. Ewidencja księgowa odzwierciedla
stany majątkowe i procesy w działalności prowadzonej przez jednostkę
gospodarczą. Aby mechanizm funkcjonowania ewidencji księgowej mógł być
odwzorowany w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie
buduje się modele pozwalające takie systemy zaprojektować.
Jedną z koncepcji ujmowania procesów biznesowych jest model REA (Resources,
Events, Agents) wykorzystywany w nauczaniu Systemów Informacyjnych
Rachunkowości (McCarthy, 2003). Może on stanowić podstawę konstruowania
architektury informacyjnej organizacji w oparciu o koncepcję łańcucha wartości
Portera (Porter, 1986) i występujące w tym łańcuchu procesy i podprocesy, które
realizowane są dzięki zdarzeniom związanym z ubytkiem i przyrostem zasobów i
podmiotom zaangażowanym w przepływ zasobów. Model ten zwraca uwagę na
kategorie zdarzeń i procesów, które pozwalają zrozumieć logikę działania
systemów informatycznych, umożliwiają ich prawidłowe zaprojektowanie i
wdrożenie.
Rys. 6. Łańcuch wartości jako zbiór procesów biznesowych w obszarze księgowości
według koncepcji REA
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W najbardziej ogólnej postaci łańcuch wartości jest celowym zbiorem wymian
(ang. exchange), gdzie początkowy nakład środków pieniężnych jest sukcesywnie
przekształcany w różnorodne, bardziej użyteczne przejściowe zasoby i ostatecznie
ponownie w środki pieniężne (Fliegner, 2010). Skoro więc podejście procesowe
stanowi paradygmat zarządzania i jest wymagane w projektowaniu i wdrażaniu
systemów informatycznych rachunkowości (Fliegner, 2010), warto wykorzystać je
również w nauczaniu rachunkowości z wykorzystaniem tych systemów.
Jak pokazują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach Projektu
FASTER uczelnie ekonomiczne w Polsce, Grecji, Bułgarii i na Słowacji, od kilkunastu
lat starają się zapoznawać studentów z prowadzeniem rachunkowości przy
wykorzystaniu oprogramowania komputerowego finansowo-księgowego.
Badanie użyteczności platformy edukacyjnej online do nauczania rachunkowości
objęło 146 nauczycieli akademickich z różnych uczelni i instytucji edukacyjnych, w
tym: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Atenach, City University w
Londynie, Uniwersytetu w Sofii i Politechniki w Koszycach. Prawie połowę z tych
nauczycieli akademickich stanowili adiunkci (47%), 23% profesorowie, 21% starsi
wykładowcy, a 9 % studenci studiów doktoranckich.
Spośród badanych 62% nauczycieli akademickich wykorzystuje oprogramowanie
księgowe w prowadzonych kursach, głównie w Grecji (78% respondentów), Polsce
(72%) i Bułgarii (71%). W poszczególnych krajach wykorzystywane są różne
programy księgowe: w Grecji najczęściej używane są Kefalaio i Modern
Accounting, natomiast Symfonia, CDN Optima, itp. są najczęściej stosowane w
Polsce i na Słowacji, a Ajur, Edis i Konta w Bułgarii. Około 75% nauczycieli
akademickich jest przekonanych, że umiejętności obsługi oprogramowania
finansowo-księgowego są bardzo ważne w pracy księgowego.
64% uczestników ankiety wśród nauczycieli akademickich nie oferuje kursów elearningowych w rachunkowości na swoich uczelniach, a 36% z nich w ogóle nie
korzystało dotychczas z e-learningu. Jednak ci ostatni pochodzą głównie z
Uniwersytetu w Sofii (Bułgaria) (85%) i AUEB w Atenach (Grecja) (79%).
Jednocześnie 70% respondentów prosi swoich studentów o wyszukiwanie w
Internecie informacji związanych z treścią ich zajęć z rachunkowości, głównie na
Słowacji (100%), w Polsce (87%) i Grecji (85%). Zdaniem polskich nauczycieli
akademickich, umiejętność obsługi programów komputerowych finansowoksięgowych jest bardzo ważna w pracy w księgowości (4,72 na pięciostopniowej
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skali Likerta). Pozostali respondenci oceniali znaczenie takich umiejętności na 4,4.
Ogólnie 74% badanych uważa, że internetowa platforma e-learningowa z obszaru
rachunkowości, zawierająca teoretyczne i praktyczne kursy księgowości, byłaby
przydatna w nauczaniu rachunkowości, zwłaszcza dla nauczycieli akademickich ze
Słowacji. Praktyczne zastosowanie księgowości w wirtualnej firmie, jak i różnych
innych przedmiotów rachunkowości (przykłady, studia przypadków) oraz linki do
krajowych i unijnych przepisów prawnych i ustawodawstwa zostały wskazane jako
przydatne elementy platformy e-learningowej do nauczania rachunkowości.
Większość zadań, np. księgowanie dokumentów czy generowanie zamówień
zakupu wykonywana jest w systemach automatycznie, co jest oczywiście
podstawową korzyścią stosowania systemu zintegrowanego, jednak w procesie
nauczania rachunkowości może powodować, że studenci nie w pełni zrozumieją
jakie procesy biznesowe są przez system wykonywane.
Na podstawie doświadczeń w prowadzeniu zajęć z Rachunkowości finansowej na
sześciu edycjach Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Rachunkowości i
Rewizji Finansowej, współorganizowanych przez wydziały Nauk Ekonomicznych
oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w których łącznie wzięło
udział 866 słuchaczy, można stwierdzić, że pełna automatyzacja ewidencji operacji
księgowych w zintegrowanym oprogramowaniu finansowo-księgowym stanowi
istotną barierę w zrozumieniu zasad ewidencji operacji gospodarczych i ich
wpływu na sytuację majątkową i finansową odzwierciedloną w sprawozdaniu
finansowym. Nasze przypuszczenia potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych
efektów kształcenia słuchaczy tych studiów podyplomowych. Brak zrozumienia
ogólnej koncepcji biznesowej, procesów biznesowych realizowanych przez
przedsiębiorstwo i związanych z nimi dokumentów źródłowych oraz
nieumiejętność odróżnienia zdarzeń gospodarczych od operacji gospodarczych,
faktur zakupu od faktur sprzedaży, zwłaszcza, że na dokumencie księgowym
widnieje tylko nazwa "faktura", może powodować błędy w ewidencji operacji.
Pojawia się więc postulat, by do programu nauczania rachunkowości włączyć
koncepcje, metody i narzędzia nowoczesnego, opartego na procesach
biznesowych, zarządzania organizacją. Aby zrozumieć jak działają systemy ERP,
należy najpierw zrozumieć jak funkcjonuje przedsiębiorstwo.
Chociaż budowanie organizacji zorientowanej na procesy jest zadaniem
czasochłonnym i wymagającym zaangażowania zasobów w identyfikowanie,
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modelowanie, analizę, usprawnianie procesów, to definiowanie przedsiębiorstwa
na podstawie opisu realizowanych procesów biznesowych silnie oddziałuje na
wyobraźnię studentów, ułatwia abstrakcyjne myślenie i pogłębia zrozumienie
funkcjonowania rachunkowości w praktyce. Spojrzenie na przedsiębiorstwo w
kontekście wykonywanych przez nie procesów biznesu pozwala między innymi
zrozumieć jak działa organizacja oraz jakie działania tworzą wartość dla klienta i
wynikają z podstawowej działalności operacyjnej. Opis i dokumentacja procesów
biznesowych, zdefiniowany obieg dokumentów księgowych w strukturze firmy
oraz opis systemu przetwarzania dokumentów rachunkowych powinny być
również ujęte w dokumencie o nazwie polityka rachunkowości i stanowić
podstawę szkieletu zarządzania wiedzą ekonomiczną w przedsiębiorstwie.
Podejście procesowe zyskuje więc na znaczeniu w obszarze budowania polityki
rachunkowości, co stanowi dobrą przesłankę do coraz szerszego wykorzystania
idei procesów również w nauczaniu rachunkowości i przedsiębiorczości.
Modelowanie procesów, czyli ich przedstawienie za pomocą przyjętych symboli
graficznych, ma na celu udokumentowanie procesów dla potrzeb zarządzania
nimi, a w aspekcie nauczania rachunkowości wspiera ten proces, ponieważ
student:
 na podstawie map procesów dostrzega i rozumie działania wartościowe dla
danej organizacji, logiczne i czasowe powiązania działań w procesach, a do
kolejnych procesów i działań przyporządkowuje odpowiednie dokumenty
niezbędne do ich realizacji,


ustala jakie informacje i dokumenty podlegają transformacji podczas realizacji
procesu oraz jakie informacje i dokumenty otrzymujemy w wyniku realizacji
procesu, niezależnie od formalnych granic jednostek organizacyjnych,



rozumiejąc przepływ informacji, pracy, decyzji i dokumentów, poprawnie
wnioskuje w obszarze skutków bilansowych i podatkowych prowadzonej
działalności, jak również w obszarze decyzji zarządczych dotyczących relacji z
różnymi partnerami biznesowymi.

W projekcie „Biotechnologia” pochodzący z platformy e-learningowej FASTER
moduł rachunkowości komputerowej „Accounting ERP” ewoluował w kierunku
podejścia procesowego w nauczaniu rachunkowości i przedsiębiorczości.
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Odzwierciedla on nie tylko obieg dokumentów, ale wskazuje też na źródła
informacji i działania w procesach determinujące podejmowane decyzje.
Celem wprowadzenia praktycznego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i
prowadzenia działalności gospodarczej - w formie ćwiczeń praktycznych i
warsztatów, z symulacjami, studiami przypadku (ang. case study), przykładowymi
dokumentami księgowymi, umowami i deklaracjami podatkowymi stosowanymi
w faktycznych, rzeczywistych transakcjach handlowych i procedur formalnych - do
programów kształcenia uczelni wyższych jest umożliwienie studentom odbycia
praktyki i zdobycia doświadczenia wymaganego przez pracodawców, a także w
celu zachęcenia ich do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej
(w formie samozatrudnienia lub mikroprzedsiębiorstwa).
Z kolei podejście procesowe w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości przez
pryzmat rachunkowości, podatków i regulacji prawnych prowadzenia działalności
gospodarczej, ma szansę dostarczyć praktyczną wiedzę i wyposażyć studentów w
praktyczne umiejętności zaplanowania i efektywniejszego prowadzenia własnego
biznesu.
Mimo że w większości modeli zarządzania księgowość jest postrzegana jako
działalność pomocnicza wspierająca realizację procesów głównych organizacji, to
przecież informacje płynące z systemu rachunkowości pozwalają prawidłowo te
procesy wykonywać i odzwierciedlać ich skutki w sprawozdaniach finansowych i
sprawozdaniach z działalności. Ewoluuje również rola właściciela
mikroprzedsiębiorstwa czy księgowego w małej firmie, ponieważ dla sprawnego
zarządzania powinien on dysponować taką informacją jak dyrektor finansowy w
dużym przedsiębiorstwie.
Podejście procesowe jest wpisane w podstawową logikę zintegrowanych
systemów zarządzania, mimo ich modułowej budowy i podziału według funkcji
takich jak księgowość, ewidencja zapasów, sprzedaży, zakupów, itp.
W kształceniu w zakresie przedsiębiorczości z elementami praktycznej
rachunkowości, studenci powinni być w stanie zauważyć zależności między
obszarem finansów i rachunkowości oraz pozostałymi obszarami funkcjonalnymi
organizacji, jak i jej otoczeniem zewnętrznym. Powinni być świadomi, że obszar
finansów i księgowości nie jest tylko podstawą do sporządzenia sprawozdania
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finansowego, ale także jądrem obiegu dokumentów i informacji zarządczej w całej
organizacji.
Informacja płynąca z systemu finansowo-księgowego może pomóc przedsiębiorcy
ograniczyć ryzyko ponoszone w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej, wskazując na wąskie gardła, identyfikując konieczne działania i
sygnalizując o przekroczeniu stanów krytycznych w magazynie.

Rys. 7. Przykład sterowanego zdarzeniami łańcucha procesu sprzedaży
wymodelowanego w systemie ARIS Business Architect

W szczególności nieznajomość kosztów sprzedaży prowadzi do nieprawidłowego
ustalania ceny sprzedaży poniżej kosztów. Bez monitorowania stanu należności,
płynność i zdolność do spłaty zobowiązań są zagrożone, a w konsekwencji,
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niecierpliwy dostawca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie
postępowania komorniczego. Warunki płatności oferowane klientom, jeśli są zbyt
długie, mogą doprowadzić do nieposiadania środków pieniężnych potrzebnych do
zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego, a tym samym do zajęcia rachunku
bankowego (patrz Rys. 7, 8 i 9).
Błędy w umowach sprzedaży co do terminu wykonania usługi mogą skutkować
koniecznością zapłaty kary za niewywiązanie się z umowy w terminie lub
niedopasowaniem terminu i specyfikacji usług montażu lub transportu. Brak
kontroli zmian stanów magazynowych może prowadzić do niezgodności między
rzeczywistymi zapasami a ich saldem księgowym i sprzedażą towaru
nieposiadanego w magazynie.

Rys. 8. Przepływ danych i dokumentów w procesie zakupu – wizualizacja procesu
z wykorzystaniem systemu ARIS
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Ryzyko walutowe towarzyszy zarówno procesom sprzedaży (eksportu), jak i
zakupu (importu) i w zależności od wielkości obrotu może prowadzić do utraty
rentowności sprzedaży przy z góry ustalonych cenach w walucie krajowej. Przy
wyborze dostawcy i zawieraniu długoterminowych umów należy zwrócić uwagę
na określenie strony ponoszącej koszty transportu, jak i pokrywającej szkody w
wyniku uszkodzenia towaru w transporcie. Przy transakcjach zagranicznych ryzyko
stwarza nieznajomość reguł handlowych w obrocie międzynarodowym. Przy
wysokiej wadliwości sprzedawanych produktów udzielone gwaracje mogą
spowodować znaczne obciążenie finansowe.

Rys. 9. Przepływ danych i dokumentów w procesie sprzedaży – wizualizacja procesu
z wykorzystaniem systemu ARIS
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Podejście procesowe jest zapisane w podstawowej logice zintegrowanych
systemów zarządzania mimo ich modułowej budowy i podziału na funkcje takie
jak Księgowość, Magazyn, Sprzedaż, Zakupy etc. Z realizacji procesów
gospodarczych wynika istota integracji w systemach informatycznych. Spojrzenie
na organizację przez pryzmat procesów powoduje, że praca jednego działu ma
wpływ na wyniki w innych obszarach, że pracownicy widzą efekty swojej pracy i
rozumieją powiązania wykonywanych działań, stają się współodpowiedzialni za
cały proces, a nie jedynie za wybrane funkcje wykonywane w ramach tradycyjnych
jednostek organizacyjnych. Na przykład pracownicy działu sprzedaży mając
świadomość, że sposób w jaki wypełnią dokumenty magazynowe i fakturę będzie
miał bezpośredni wpływ na księgowania, będą prawdopodobnie generować mniej
błędów.
Konieczność rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla rozwoju
mikroprzedsiębiorstw nabiera znaczenia wraz z rosnącym bezrobociem wśród
młodzieży, zwłaszcza wśród absolwentów szkół wyższych. Wzrost liczby spółek
typu start-up, nowych innowacyjnych przedsiębiorstw prowadzonych przez
kreatywnych, dobrze wykształconych ludzi, którzy rozumieją rolę rynku i analizy
ryzyka, prawa podatkowego i rachunkowości w efektywnym prowadzeniu
działalności gospodarczej i którzy są wyposażeni w przedsiębiorcze kompetencje
niezbędne do tworzenia wartości dzięki komercjalizacji wyników innowacyjnych
badań jest niezbędny dla trwałego wzrostu gospodarczego opartego na
innowacyjności i doskonałości. Rozszerzenie kluczowych kompetencji
przedsiębiorczych uczniów jest istotne, gdyż zwiększa gotowość osób do
podejmowania ryzyka i umiejętność wcielania odważnych pomysłów w życie, a
także zdolność do planowania i kierowania przedsięwzięciami i projektami w celu
zrealizowania celów i / lub osiągnięcia zysków.
Przedmiotem naszych badań jest włączenie koncepcji, metod i narzędzi
zarządzania procesami biznesowymi do programu nauczania przedsiębiorczości.
Pojęcie procesu jest kluczem do zrozumienia, jak działa firma, jak przepływają
informacje (obieg dokumentów) i jakie działania tworzą wartość dla klienta.
Plaschka i Welsch (1990) opowiadają się za programami ukierunkowanymi na
kreatywność, interdyscyplinarność i podejście procesowe. Riccio i Gramacho
Sakata (2008), Rienzo i Han (2010) podkreślają rolę przetwarzania informacji i
wykorzystywania technologii w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
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Ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości zależą bezpośrednio od podatków
nałożonych na przedsiębiorców, stóp procentowych, dostępności zewnętrznych
źródeł finansowania, ograniczenia importu z krajów spoza UE, itp. W zależności od
przyjętych kierunków polityki oraz regulacji prawnych prowadzenia działalności
gospodarczej można stymulować lub hamować rozwój przedsiębiorczości poprzez
zachęcanie lub zniechęcanie do zachowań przedsiębiorczych. Prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce jest dość skomplikowane ze względu na
zmienność przepisów prawa, niestabilność i niejednoznaczność przepisów
podatkowych i wynikającą z tego potrzebę wnioskowania o ich indywidualne
interpretacje bez możliwości uogólniania poprzednich rekomendacji czy
opublikowanych interpretacji podatkowych.
Stąd dalsze działania powinny skupić się na efektach kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości, poszukiwaniu innowacyjnych spółek typu start-up oraz
stymulowaniu przedsiębiorczości, czyli istotnych determinantach rozwoju
przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności, zgodnie ze Strategią Europa
2020.

Determinanty zdolności uniwersytetów do
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
Di Gregorio i Shane (2003) analizują kilka dużych korporacji rozpoczynających
działalność w formie organizacji licencjonujących technologię od uniwersytetów,
w tym Genentech Cirrus Logic w półprzewodnikach i Lycos w wyszukiwarkach
internetowych, ale również w branży biotechnologicznej. Podkreślają jednak, że
częstotliwość I efektywność aktywności organizacji licencjonujących technologię
czy centrów transferu technologii różni się znacznie między uniwersytetami.
Niektóre uczelnie, jak Massachusetts Institute of Technology (MIT), rutynowo
dokonują transferu technologii do gospodarki poprzez tworzenie nowych
przedsiębiorstw typu spin-off, podczas gdy inne uczelnie, takie jak Uniwersytet
Columbia, rzadko generują spółki typu start-up. Ponadto, wskaźniki działalności
spółek typu start-up nie są prostą funkcją wielkości finansowania badań
sponsorowanych lub ilości wynalazków stworzonych na uczelni. Na przykład,
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Uniwersytet Stanforda, z badań sponsorowanych o nakładach w wysokości 391
mln USD wygenerował 25 organizacji licencjonujących technologię, które
rozpoczęły prowadzenie działalności w 1997 r. Natomiast Uniwersytet Duke, z
badań sponsorowanych o budżecie wydatków w wysokości 361 mln USD nie
wygenerował żadnej spółki tego typu. Do 2003 r. literatura tematu nie wyjaśniała
w sposób systematyczny, dlaczego niektóre uczelnie generują więcej spółek typu
start-up do wykorzystania własności intelektualnej niż inne. Wyjaśnienie różnic w
uczelniach wyższych w skali transferu technologii do gospodarki jest szczególnie
istotne z co najmniej czterech powodów. Po pierwsze, wynalazki uniwersyteckie
są ważnym źródłem przepływów wiedzy (Jaffe, 1989), a zrozumienie różnych
mechanizmów, dzięki którym wiedza z różnych uniwersytetów przepływa do
gospodarki jest ważne, aby w ramach tworzenia technologii prowadzić do stałego
wzrostu gospodarczego. Po drugie, organizacje licencjonujące technologię, zwykle
spółki typu start-up, starają się znaleźć się jak najbliżej instytucji, które je
utworzyły, co czyni z nich cenne podmioty lokalnego rozwoju gospodarczego i
aglomeracji gospodarek (Zucker et al., 1998). Po trzecie, sukces organizacji
licencjonujących technologię w tworzeniu spółek typu start-up generuje znaczny
wzrost bogactwa za pośrednictwem giełdy, a wynalazcy i rektorzy uczelni
wyższych interesują się przechwyceniem tego bogactwa. Po czwarte,
przedsiębiorcy akademiccy, współpracujący z uczelniami, podejmują inne decyzje
od przedsiębiorców niezwiązanych z ośrodkami akademickimi. Dlatego Di
Gregorio i Shane (2003) uważają, że warto zbadać, co prowadzi do tworzenia
organizacji licencjonujących technologię, rozpoczynających działalność w formie
spółek typu start-up, aby móc sformułować rekomendacje dotyczące norm
uniwersyteckich i polityki wobec badań, kształcenia i ujawniania wiedzy (Cohen et
al., 1998; Brooks i Randazzese, 1998). Cztery różne argumenty przemawiające za
zróżnicowaniem przestrzennym stóp tworzenia spółek typu start-up przez
instytucje akademickie dotyczą: lokalnej polityki, działalności Venture Capital,
orientacji przemysłowej badań uniwersyteckich i unikalności intelektualnej. Na
podstawie badań empirycznych wskazują, że dwie różne strategie uniwersytetów:
podejmowanie przez uniwersytety inwestycji kapitałowych zamiast nakładów na
patenty i licencje, motywowanych udziałem wynagrodzeń wynalazców w opłatach
licencyjnych przy unikalności intelektualnej uczelni wpływają na wskaźnik
tworzenia spółek typu start-up licencjonujących technologię wytworzoną na
uniwersytetach. Jednak badania nie potwierdzają wpływu lokalnej działalności
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Venture Capital, a jedynie dostarczają ograniczonego poparcia dla wpływu
orientacji komercyjnej i przemysłowej badań uniwersyteckich na stopę tworzenia
spółek typu start-up licencjonujących technologię.
Spółki typu start-up licencjonujące technologię są tworzone, gdy licencjobiorca
wynalazku przypisanego uniwersytetom tworzy nową firmę typu spin-off, aby
eksploatować ten wynalazek. Na decyzję o utworzeniu nowej spółki do
wykorzystania wynalazku uczelni wpływają różne czynniki, zarówno na poziomie
mikro-, jak i makro. Na poziomie mikro, badania wykazały, że na tę decyzję
wpływają atrybuty samych wynalazków technologicznych (Shane, 2001a),
doświadczenie zawodowe wynalazców (Levin i Stephan, 1991; Shane i Khurana,
2000), ich psychologiczny charakter (Roberts, 1991), a także ich umiejętności
badawcze (Zucker et al., 1998). Na poziomie makro, badania wykazały wpływ
reżimów technologicznych (Shane, 2001b), siły ochrony patentowej w branży
(Shane, 2002) oraz siły własności intelektualnej uniwersytetów (Goldfarb et al.,
2001) oraz polityka zasobów ludzkich (Kenney, 1986). Po pierwsze, uczelnie
zlokalizowane w obszarach geograficznych, obfitych w kapitał podwyższonego
ryzyka Venture Capital mają większe prawdopodobieństwo wygenerowania
spółek typu start-up licencjonujących technologię, ponieważ obfitość kapitału
podwyższonego ryzyka sprawia, że przejęcie zasobów staje się łatwiejsze dla
przedsiębiorców. Po drugie, uczelnie, które prowadzą badania finansowane przez
przemysł mają wyższe prawdopodobieństwo wygenerowania spółek typu start-up
licencjonujących technologię, ponieważ w takich warunkach jest bardziej
prawdopodobne niż w przypadku innych uczelni, że wygenerują komercyjnie
zorientowane innowacje. Po trzecie, w przypadku lepszych uniwersytetów,
bardziej wybitnych pod względem kapitału intelektualnego, jest bardziej
prawdopodobne, że wygenerują one spółki typu start-up licencjonujące
technologię, ponieważ unikalność i wybitność intelektualna pozwala uczelniom
wytworzyć nowe technologie o faktycznie lub potencjalnie wyższej jakości. Po
czwarte, uczelnie, które przyjmują pewną politykę mogą generować więcej spółek
typu start-up licencjonujących technologię, ponieważ polityki te zapewniają
większe zachęty do prowadzenia działalności gospodarczej. Orientacja
komercyjna i przemysłowa badań uniwersyteckich znajduje odzwierciedlenie w
źródłach finansowania tych badań. Zorientowane komercyjnie uczelnie otrzymują
większą część wpływów budżetowych na badania ze strony przemysłu od innych
uniwersytetów (Rosenberg i Nelson, 1994). Skłonność uczelni do prowadzenia
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działalności badawczo-rozwojowej finansowanej z przemysłu powinna zwiększyć
tempo tworzenia organizacji licencjonujących technologię, gdyż sektor
przedsiębiorstw wykazuje tendencję do finansowania bardziej zorientowanych
komercyjnie badań niż rząd, a orientacja komercyjna powinna zwiększyć
prawdopodobieństwo odkrycia technologii, które mają wystarczającą wartość
komercyjną dla przedsiębiorców do założenia firmy.
Zdaniem Ireny Łąckiej (2012) przedsiębiorczość akademicka w krajach
wysokorozwiniętych stanowi bardzo ważny element aktywności środowiska
naukowego. Od pewnego czasu postuluje się także w Polsce zwiększenie jej roli w
transferze technologii i komercjalizacji wiedzy. Silne powiązania nauki i gospodarki
(w przyszłości w ramach uniwersytetu trzeciej generacji) mają być szansą na
zbudowanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Przepływ wiedzy i wdrażanie
nowych rozwiązań (wyników badań naukowych) w przedsiębiorstwach może
następować za pośrednictwem różnych metod transferu i ścieżek komercjalizacji.
Niezależnie od sposobu, każdy pełni niezaprzeczalnie ważną rolę w życiu
społeczeństwa i gospodarki. Spółki typu spin-off zakładane przez naukowców lub
badaczy decydujących się uruchomić ryzykowne biznesy, wykorzystują własność
intelektualną uczelni. Inny bardzo często stosowany sposób transferu technologii
i komercjalizacji polega na uruchomieniu współpracy między pracownikami i
przedsiębiorcami w sferze naukowo-badawczej w formie umów o współpracy w
odniesieniu do badań i rozwoju, badań na zlecenie, licencji, korzystania z knowhow, wdrażania i konsultacji, itp. Przedsiębiorczość akademicka wywiera
korzystny wpływ na gospodarkę w mikro-, mezo- i makroskali. Współpraca
technologiczna środowiska naukowego z gospodarką i bezpośrednia aktywność
ich przedstawicieli w zakresie tworzenia spółek typu spin-off, przyczyni się do
wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości gospodarki.
Zdaniem Martina Falka (2006) inwestycje w kapitał ludzki poprzez kształcenie i
szkolenie są kluczowym czynnikiem w procesie innowacji. Istnieje wiele
argumentów przemawiających za znaczeniem kapitału ludzkiego dla innowacji. Po
pierwsze, wiadomo, że zdolność absorpcyjna kapitału w postaci własnych prac
badawczo-rozwojowych B+R i skala działalności innowacyjnej zależy przede
wszystkim od dostępności i jakości pracowników naukowo-technicznych. Po
drugie, pracownicy wykwalifikowani i przeszkoleni są również ważnym ogniwem
dla skutecznego transferu nowych technologii do firm (Bartel i Lichtenberg, 1987).

Pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej przez nauczanie rachunkowości …|

75

To może być uzasadnione faktem, że mają przewagę konkurencyjną w stosunku
do uczenia się i wdrażania nowych technologii ze względu na ich zdolność do
rozwiązywania problemów i dostosowania się do zmian w środowisku pracy.
Ponadto, w oparciu o model teoretyczny, Acemoglu (1998) pokazuje, że wysoki
odsetek pracowników wykwalifikowanych w gospodarce sprzyja zmianie
technologicznej dzięki wysokim kwalifikacjom i umiejętnościom. Acemoglu i
Zilibotti (2001) uważają, że kraj o wysokim udziale mniej wykwalifikowanych
pracowników będzie miał większe trudności w skutecznym wdrażaniu nowych
technologii ze względu na brak zdolności absorpcyjnych.
Sądzimy, że takie zjawisko występuje nadal w Polsce. Mimo wzrostu odsetka osób
z wyższym wykształcniem i rozwoju innowacyjnych branż, w tym sektora
biotechnologicznego, jakość kapitału ludzkiego w Polsce nadal jest niższa niż w
krajach o dużej skłonności do tworzenia nowych przedsięwzięć. Opisane w
rozdziale elementy praktycznego kształcenia przedsiębiorczości w polskich
uczelniach wskazują na właściwą ścieżkę rozwiązania tego problemu, a zatem
również na jeden ze sposobów stymulowania nowych przedsięwzięć akademickich
typu start-up także w Polsce

Rozdział 4.

Źródła finansowania a determinanty
rozwoju spółek biotechnologicznych
w Polsce
Czynniki wpływające na rozwój firm
biotechnologicznych: przegląd literatury
Sektor biotechnologiczny wyróżnia się ścisłym powiązaniem nauki z
innowacyjnością, charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością i ryzykiem
powodzenia przedsięwzięcia komercjalizacji wyników badań oraz utrzymania się
na
rynku
nowo
powstającej
firmy
biotechnologicznej.
Badania
biotechnologicznych spółek typu start-up we Francji, jak i badania 60-ciu
wyspecjalizowanych firm biotechnologicznych w Kanadzie wskazały, że sukces
biznesu biotechnologicznego zależy głównie od trzech kluczowych czynników:
kapitału ludzkiego, społecznego i fizycznego (Bureth, Penin, Wolff, 2010; Niosi,
2003). Kapitał ludzki w firmie biotechnologicznej, wpływający na szanse
kontynuacji działalności, należy do założycieli firmy. Ważna jest „jakość”, wielkość
i motywacja zespołu założycielskiego i zarządu (Bureth, Penin, Wolff, 2010).
Najwyższe tempo wzrostu mają spółki, które w zarządzie mają przedstawicieli z
kwalifikacjami naukowymi w obszarze biotechnologii i kompetencjami
zarządczymi (Colombo i Grilli, 2005). Wtedy zarówno interesy naukowe jak i
ekonomiczne są w firmie odpowiednio reprezentowane oraz równomiernie
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rozwijane. Często w sektorze biotechnologicznym zdarza się, że zespół
założycielski (zarząd) firmy składa się z samych naukowców, którzy zakładają firmę
w celu komercjalizacji wynalazku dla dobra ogółu społeczeństwa lub uzyskania
większego finansowania na swoje badania niż byłoby to możliwe ze środków
publicznych (Bureth, Penin, Wolff, 2010). Niestety takie firmy nie mają dużej
szansy na utrzymanie się na rynku. Wiek, wykształcenie i doświadczenie
zawodowe założycieli są pozytywnie skorelowane z szansą przetrwania firm na
rynku i ich dalszym rozwojem. Doświadczeni założyciele mają bowiem lepsze
wyczucie doboru wartościowych informacji i umiejętność przełożenia ich na
kontekst komercyjny. Z badań wynika, że ludzie starsi i z bogatą wiedzą często są
mniej zainteresowani założeniem własnego biznesu niż młodsi, gdyż dla nich
alternatywny koszt przedsiębiorczości może okazać się za wysoki (Evans i
Leighton, 1989). Jest to pewnego rodzaju paradoks, gdyż z kolei ludzie młodzi,
choć bardziej skłonni do podjęcia ryzyka takiego przedsięwzięcia, nie posiadają
wystarczających umiejętności do osiągnięcia sukcesu na rynku. W przypadku
naukowców-biotechnologów, profesorowie, którzy posiadają własne opracowane
rozwiązania często nie decydują się na ich komercjalizację ze względu na ryzyko
towarzyszące temu przedsięwzięciu i wolą nadal pracować jedynie naukowo.
Bardziej skłonni do założenia biznesu są doktorzy, ale oni zwykle nie mają jeszcze
wystarczająco opracowanych pomysłów, by nadawały się do komercjalizacji. Jeśli
nawet posiadają takie rozwiązania, to nie dysponują wystarczającym kapitałem
własnym potrzebnym do rozruchu firmy. Zatem wiek, wykształcenie i
doświadczenie założycieli odgrywają istotną rolę przy budowie wewnętrznej
wartości firmy, ale także wpływają na jej wizerunek. Fundamentem wiarygodności
młodej firmy biotechnologicznej są jedynie jej założyciele i ewentualnie posiadane
patenty (Niosi, 2003), gdyż nie posiada ona innych zasobów. Wiarygodność firmy
wzrasta, jeśli w skład jej zarządu - założycieli lub organu doradczego (rady
nadzorczej) wchodzi tzw. ”naukowiec-gwiazda” (Zucker, Darby, Brewer, 1998), tj.
znana osobowość świata nauki, autor licznych publikacji cieszący się dużym
autorytetem, który zostawia pracę w jednostce naukowej, by założyć firmę (lub
podejmuje się obu prac równocześnie). Taka osoba, oprócz licznych powiązań ze
światem naukowym, daje firmie siebie jako markę, która przekonuje
kontrahentów do zaangażowania się we współpracę. Podsumowując, skład i
aspiracje zarządu - założycieli są kluczowe dla rozwoju firm biotechnologicznych.
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Ważnymi czynnikami decydującymi o przetrwaniu i rozwoju firm jest kapitał
fizyczny oraz wartości niematerialne, w tym patenty, które uważa się za
najważniejsze aktywa nowopowstających spółek biotechnologicznych (Federal
Trade Commission, 2003). Rozwój przemysłu biotechnologicznego rozpoczął się
dzięki wprowadzeniu zmian w prawie patentowym w Stanach Zjednoczonych w
latach 80-tych, które dały możliwość uzyskania patentu na organizmy żywe
(wytworzone przez człowieka, posiadające nowe cechy genetyczne) (Bieguński,
2004). Bez możliwości patentowania przedsiębiorcy nie byliby zainteresowani
uprzemysławianiem rozwiązań biotechnologicznych (Mazzoleni i Sampat, 2002).
Patenty nadają ich autorom prawo wyłączności, które może być przekazywane za
pomocą licencji, zapewniając odpowiednie zyski z innowacji. I choć patenty nie
zmniejszają kosztów komercjalizacji ani nie ograniczają ryzyka jej powodzenia,
dają przywilej wyłącznego korzystania z innowacji, co jest atrakcyjne dla
przedsiębiorców. Dla nowoutworzonej firmy biotechnologicznej patenty są
podstawowym gwarantem jej wiarygodności (Levin, Klevorick, Nelson, Winter,
1987), symbolem kompetencji firmy (Pénin, 2002), który obok renomy założycieli
świadczy o potencjale firmy. Posiadanie patentów pomaga także w ubieganiu się
o finansowanie m.in. z Venture Capital (Niosi, 2003). Trzecim czynnikiem
decydującym o przetrwaniu firmy biotechnologicznej na rynku jest kapitał
społeczny, zbudowane sieci relacji i współpraca z potencjalnymi partnerami,
zarówno od strony naukowej, jak i finansowej (Powell, Koput, Smith-Doerr, 1996).

Rozwój przedsiębiorstw biotechnologicznych
typu spin-off a finansowanie Venture Capital
Branża biotechnologiczna podlega szybkim i nieustannym zmianom. Spółki
biotechnologiczne stają przed nowymi wyzwaniami i poszukują nowych modeli
biznesowych. Wcześniej ustanowione struktury z dużym prawdopodobieństwem
powinny zostać zastąpione bardziej nowatorskimi modelami, opartymi na
współpracy sieciowej między instytucjami publicznymi i prywatnymi. Ta zmiana
wywołuje popyt na ludzi zdolnych wypełnić lukę między badaniami
podstawowymi w obszarze biotechnologii a tworzeniem biznesu oraz popyt na
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osoby zdolne tworzyć nowe modele biznesowe. Zgodnie z rankingiem 2000 spółek
z całego świata według ponoszonych nakładów na inwestycje w badania i rozwój
B+R, sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny jest drugim najliczniejszym
sektorem z 58 spółkami, za produkcją przemysłową z 62 reprezentantami w
rankingu. Wśród Top 50, tj. pięćdziesięciu spółek ponoszących największe nakłady
na inwestycje w B+R aż 15 pochodzi z sektora farmaceutycznego i
biotechnologicznego. Większość europejskich spółek uwzględnionych w rankingu
zostało założonych w Niemczech (130 spółek), następnie 107 spółek w Wielkiej
Brytanii, 75 jednostek we Francji, 40 podmiotów w Szwecji, a 4 w Polsce (European
Commission, 2013b).
Poniżej przyjrzymy się cyklowi życia biotechnologicznych spółek typu spin-off, tzw.
”spółek odpryskowych” i roli źródeł finansowania działalności w poszczególnych
fazach ich rozwoju i etapach komercjalizacji wyników badań (od wynalazku do
innowacji). Spółki typu spin-off są narzędziem połączenia wiedzy z
przedsiębiorczością. W przypadku biotechnologii powstają głównie akademickie
spółki typu spin-off, będące przejawem przedsiębiorczości akademickiej, które są
zakładane i prowadzone przez pracowników naukowych uczelni lub instytucji
naukowych, studentów lub absolwentów. Celem powstania spółek typu spin-off
jest komercjalizacja wyników badań naukowych. Spółki typu spin-off są zwykle
zależne od organizacji macierzystej poprzez licencje na wykorzystanie określonej
wiedzy lub udziały, które organizacja macierzysta uzyskuje w firmie w zamian za
udostępnienie praw własności intelektualnej.
Komisja Europejska wyróżnia cztery podstawowe fazy rozwoju przedsiębiorstwa:
fazę zalążkową (ang. seed stage), fazę start-up (ang. start-up stage), fazę ekspansji
(ang. expansion stage) oraz fazę wycofania (ang. replacement) (Lipman, 1998;
European Investment Fund, 2011). Uwzględniając cykl życia innowacji European
Investment Fund (2011) wyróżnia dodatkowo fazę preinkubacyjną (ang. pre-seed)
obejmującą bardzo wczesne stadium badań, które realizowane są zwykle na
uczelniach, w instytutach badawczych i finansowane w ramach działalności
statutowej tych instytucji lub w oparciu o granty naukowe ze środków
budżetowych i UE. Faza zalążkowa w biotechnologii wymaga zintensyfikowania
prac naukowo-badawczych i ciągłej współpracy z uniwersytetami, ale
jednocześnie jest to faza, w której pojawia się pomysł produktu czy usługi, które
mogą zostać skomercjalizowane i następuje powstanie spółki typu spin-off. W
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biotechnologii jest to często etap testów preklinicznych. W cyklu rozwoju spółki
biotechnologicznej istotne wydaje się wyróżnienie fazy wczesnego rozwoju (ang.
early stage), w której następuje wprowadzenie produktu na rynek oraz
zapoczątkowanie działalności związanej z produkcją i sprzedażą.
Kapitał załążkowy (ang. Seed Capital), nazywany kapitałem potwierdzającym
poprawność koncepcji (ang. Proof-of-Concept Capital), stanowi pierwszy znaczący
zastrzyk kapitału, pozwalający spółce pobudzić przedsiębiorstwo, rozpocząć albo
rozwinąć prace nad produktem, rozszerzyć badania rynku, zatrudnić doradców, a
w niektórych przypadkach, nawet zatrudnić pierwszego pracownika (Shimasaki,
2009).
Rys. 10. Cykl życia a źródła finansowania spółek typu spin-off

Kapitał na inwestycje wysokiego ryzyka Venture Capital wnosi do
przedsiębiorstwa dużo więcej niż tylko gotówkę. Dobry Venture Capital posiada
cenne doświadczenie, kontakty i zapewnia pomoc w prowadzeniu biznesu
wpływając na jego wzrost i rozwój oraz pomagając stawić czoła wyzwaniom
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rynkowym. Ponadto, Venture Capital powinien współpracować z innymi Venture
Capital, co niestety w Polsce jest to praktycznie niemożliwe na gruncie obecnie
obowiązujących regulacji prawnych, a mogłoby być niezwykle pomocne w
przyszłości, gdy spółka napotka możliwości wzrostu albo wyzwania rynkowe,
wymagające znacznie większych nakładów kapitałowych. Venture Capital może
przyciągnąć finansowanie innych funduszy podwyższonego ryzyka (Shimasaki,
2009, s. 135), współpraca z Venture Capital podbudowuje wiarygodność firmy, a
tym samym wzmacnia jej pozycję na rynku, umożliwia nawiązanie współpracy z
większymi podmiotami np. korporacjami i uzyskanie wsparcia od innych
inwestorów (Niosi, 2003), w tym również inwestorów instytucjonalnych przy
emisji akcji. Wśród analizowanych w opracowaniu biotechnologicznych spółek
typu spin-off cztery skorzystały z finansowania z Venture Capital:
Medicalgorithmics, Genomed, Bioton i Braster (Tabela 6).
Alianse firm biotechnologicznych z korporacjami farmaceutycznymi zawiązywane
w odpowiednim czasie stanowią szansę na obustronne korzyści. Firmy mogą
otrzymać wsparcie finansowe, korzystać z doświadczeń i kompetencji korporacji
w zakresie m.in. produkcji, handlu i prowadzenia prób klinicznych, a korporacje
mogą zyskać dostęp do nowoczesnych technologii (Bureth, Penin, Wolff, 2010). W
Polsce przykładem utworzenia spółek typu spin-off przez konsorcjum spółek
farmaceutycznych jest Mabion (Tabela 6). Przy pozyskiwaniu zarówno
inwestorów, jak i wsparcia naukowego znaczącą rolę odgrywają kontakty
nieformalne, które umożliwiają przezwyciężenie asymetrii informacji pojawiającej
się między przedsiębiorcą a potencjalnym inwestorem lub współpracownikiem
(Shane i Cable, 2002).
W przypadku naukowca akademickiego albo lekarza proces zakładania spółki i
przyciągnięcie kapitału na jej rozruch i rozwój w fazie start-up wymaga znacznie
dłużego czasu niż pozyskanie kapitału przez przedsiębiorcę lub przedstawiciela
sektora biotechnologicznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy są: znacznie dłuższa
krzywa uczenia się w przypadku osób niezwiązanych z biznesem, brak kontaktów
ze sferą finansową, a czasem trudności w uzyskaniu wiarygodności biznesowej.
Większość naukowców akademickich zazwyczaj nie rozpoczyna działalności
gospodarczej od posiadanych relacji z instytucjami finansowymi, podczas gdy
osoby ze świata biznesu na ogół posiadają historię w banku, a nawet mogą
posiadać kontakty z kapitałem wysokiego ryzyka - Venture Capital (Shimasaki,
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2009, s. 125). Przykłady spółek typu spin-off założonych przez naukowców
akademickich i lekarzy, wśród poddanych analizie, stanowią: Selvita, Stem Cells
Spin, Biomax, Blirt, Ecotech Polska i Read-Gene (Tabela 5). Spółki typu start-up
powstające poprzez wydzielenie z większych przedsiębiorstw mogą niezwłocznie
pozyskać kapitał dzięki wiarygodności, która przychodzi wraz z personelem i
zaawansowaniem rozwoju produktów. Spółki typu spin-off (w niektórych źródłach
nazywane dla odróżnienia - spin-out) mogą same się ukształtować z większego
przedsiębiorstwa i dobrowolnie wyodrębnić albo mogą być zmotywowane do
wyodrębnienia przez nieuchronny przestój. Czasami spółki typu spin-off (spin-out)
są zakładane przez jednostkę dominującą, tak jak w maju 2008 r., gdy Pfizer
utworzył spółkę Esperion (Shimasaki, 2009). W Polsce takim przykładem może być
Biogened, którego udziałowcem jest Life Science Technologies NV (65% kapitału
akcyjnego).
Podczas fazy ekspansji wyróżnionej w cyklu życia spółek spin-off następuje
intensyfikacja produkcji i intensywny rozwój marketingu. Po ustabilizowaniu
sytuacji finansowej spółki biotechnologicznej w fazie ekspansji przedsiębiorstwo
jest w stanie pozyskiwać środki na działalność badawczo-rozwojową poprzez
publiczną emisję akcji, wypracowaną nadwyżkę finansową (kapitał własny), jak
również kredyty bankowe dzięki uzyskaniu wiarygodności i zdolności kredytowej.
Poza wsparciem w postaci finansowej dla sektora biotechnologii opracowano
szereg rozwiązań organizacyjnych z myślą o poprawie transferu wiedzy między
nauką a biznesem, w tym centra transferu technologii, parki naukowotechnologiczne, klastry biotechnologiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.
Firmy biotechnologiczne różnią się poziomem przyszłych wyników finansowych i
poziomem niepewności co do osiągnięcia oczekiwanych wyników finansowych.
Biotechnologiczne spółki typu start-up, realizujące projekty badawcze i
rozwojowe, wymagają znacznych środków finansowych. Koszty rozwoju nowego
leku, począwszy od biologicznej identyfikacji do uzyskania zezwolenia na
komercjalizację, sięgają średnio kwoty 500 mln USD (Ollig, 2001). Ponadto,
nakłady środków finansowych są wymagane przez długi okres czasu. Z tych
powodów wewnętrzna nadwyżka finansowa wydaje się być niewystarczającym
źródłem finansowania biotechnologicznych firm wysokich technologii. Spółki typu
start-up nie osiągają znaczących przychodów ze sprzedaży, a fundusze osobowe
przedsiębiorcy są zwykle zbyt małe, co potwierdzają badania empiryczne
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przeprowadzone przez Champenoisa, Engelb i Henericc (2006). Dotacje rządowe
na badania i rozwój B+R jako dodatkowe wewnętrzne źródło finansowania są
bardzo ograniczone co do wysokości i celu przeznaczenia. Ponadto, młode firmy
wysokich technologii mają ograniczony dostęp do kredytów, głównie ze względu
na asymetrię informacji, brak wystarczającej wartości zabezpieczenia,
ograniczone stopy zwrotu i negatywne skutki ryzyka niewypłacalności (Carpenter
i Petersen, 2002). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kredytów od
instytucji publicznych, których alokacja zależy od gotowości instytucji finansowych
(banków komercyjnych, prywatnych banków oszczędnościowych, kas
oszczędnościowych i banków spółdzielczych) do przejęcia w całości lub części
ryzyka upadłości. Według teorii hierarchii źródeł finansowania (ang. pecking order
theory) (Myers, 1984), przedsiębiorstwa uciekają do kapitałów zewnętrznych,
rozpatrywanych zwykle w ostatniej kolejności jako najbardziej kosztowne źródła
finansowania, aby zmniejszyć znaczącą lukę niedofinansowania projektu wysokich
technologii. Przedsiębiorstwa biotechnologiczne typu spin-off, zwłaszcza w fazie
start-up, poszukują finansowania u inwestorów kapitałowych, których można
podzielić na dwie kategorie: Aniołów Biznesu – inwestorów indywidualnych i
instytucjonalnych oraz Venture Capital – inwestorów realizujących strategię
kupna i sprzedaży udziałów kapitałowych w małych firmach.
Aniołowie biznesu tworzą te same niedoskonałości rynku co banki w zakresie
asymetrii informacji. Kwota wymagana do finansowania biotechnologii
dziesięciokrotnie przekracza ich własne możliwości finansowe. Aniołowie Biznesu
wybierają najlepsze propozycje przedsięwzięć i inwestują średnio 125 000 500 000 EUR w spółkę w fazie start-up. Natomiast inwestorzy instytucjonalni i
Venture Capital mają większe możliwości finansowania spółek kapitałowych
podwyższonego ryzyka niż Aniołowie Biznesu. Venture Capital pozyskują środki od
inwestorów aby zainwestować pieniądze w wybranych projektach. Poza
zapewnieniem finansowania, dostarczają finansowanym przedsiębiorstwom,
często spółkom typu start-up, praktycznego wsparcia w zarządzaniu i osiągają
zwrot z inwestycji poprzez sprzedaż swoich udziałów innym inwestorom (Gorman
i Sahlman, 1989; Sahlman, 1990). Konsorcjum na ogół prowadzi wiele inwestycji
w celu przezwyciężenia ograniczeń w pozyskiwaniu funduszy lub w celu
osiągnięcia wystarczającej dywersyfikacji i zwiększenia jakości procedur
weryfikacyjnych (Bygrave, 1987; Brander et al., 2002). Venture Capital realizuje
również funkcje ekonomiczne jako instytucja gospodarki rynkowej. Do
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najczęstszych argumentów wskazujących na korzyści pojedynczych inwestorów z
Venture Capital należą: łączenie ryzyka (Amit et al., 1998), dywersyfikacja ryzyka
(Diamond, 1984, Norton i Tenenbaum, 1993), specjalizacja (Chan, 1983) i
poszukiwanie lepszych okazji do inwestycji konsorcjum (Lerner, 1994). Zalety te
rosną wraz ze wzrostem poziomu kosztów agencji. Po stronie kosztów, Venture
Capital potrzebują wystarczającej rekompensaty za ich zaangażowanie oraz aby
skutecznie zaspokoić oczekiwania zewnętrznych inwestorów co do stopy zwrotu z
inwestycji. Zgodnie z teorią finansów, zwrot z inwestycji jest dodatnio
skorelowany z poziomem ryzyka. Podsumowując, korzyści z Venture Capital dla
indywidualnych inwestorów i konieczność zrealizowania wystarczających stóp
zwrotu z inwestycji sugerują, że Venture Capital wydaje się najlepiej dostosowany
do finansowania projektów wysokiego ryzyka.
W opinii inwestorów wysokiego ryzyka oczekiwania wysokich zysków finansowych
są skorelowane przede wszystkim z wielkością i rozwojem rynków docelowych
młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również istotnym charakterem
innowacji, związanych w przypadku branży biotechnologicznej z opieką
zdrowotną, a zwłaszcza z medycyną - gałęzią o największym rynku zbytu. Stąd
oczekuje się znaczącego wzrostu spółek biotechnologicznych związanych z
medycyną.
Biotechnologiczne produkty lecznicze (takie jak rekombinowane białka lub
przeciwciała monoklonalne) i produkty diagnostyczne mogą współuczestniczyć w
ponadprzeciętnym wzroście rynku. W przeciwieństwie do sytuacji w ochronie
zdrowia („czerwona biotechnologia”), rynek rolny i spożywczy („zielona
biotechnologia”) oferuje znacznie mniejsze perspektywy wzrostu gospodarczego
w Europie, ze względu na niski poziom akceptacji ze strony użytkowników
(rolników, konsumentów), jak również trudności związane z rozwojem technologii
i akceptacji regulacyjnej. Rynek aplikacji środowiskowych („szara biotechnologia”)
jest postrzegany jako nieistotny gospodarczo w porównaniu do dwóch
poprzednich.
Inwestorzy Venture Capital, akceptujący ryzyko, szczególnie poszukują
przełomowych technologii, które oferują zupełnie nowe rozwiązania dotychczas
nierozwiązanych problemów technicznych przemysłu lub usprawniają i ułatwiają
obecnie prowadzoną działalność sektora przemysłu, obniżając koszty działalności.
Reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. Polymerase Chain Reaction PCR) jest
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przykładem przełomowej technologii. Przed odkryciem tej technologii w 1985 r.,
naukowcy, którzy chcieli skopiować nici DNA musieli przejść przez żmudne,
długotrwałe procedury wstawiania sekwencji DNA do DNA bakterii, prowadzenia
dużych hodowli komórek transportujących sekwencje, kończąc na zebraniu
pożądanego DNA. PCR pozwala wyprodukować w kilka godzin ponad milion kopii
z próbek DNA w celu zdiagnozowania zaburzeń genetycznych i chorób zakaźnych
z próbki materiału genetycznego, który byłby wcześniej dalece niewystarczający.
Aby sprostać wyzwaniom lub skorzystać z nadarzającej się szansy, inwestorzy
korporacyjni mogą wybrać między sojuszami (aliansami) lub licencjonowaniem z
jednej strony a udziałem kapitałowym, z drugiej strony. Wybór instrumentu zależy
od kilku czynników, w szczególności od poziomu niepewności projektu, który
koncern chciałby kontrolować. Jak wspomniano powyżej, inwestorzy korporacyjni
nie mogą konkurować z Venture Capital w zakresie strategii finansowania
zaawansowanych technologicznie spółek typu start-up. Podmioty z konsorcjum
Venture Capital posiadają przewagę konkurencyjną w stosunku do udziału w
kapitale zakładowym, co potwierdza empiria wskazująca, że jednostki Venture
Capital wkraczają jako drugie w okresie boomu, a pierwsze wycofują się w fazie
recesji (Gompers i Lerner, 1998; Gompers, 2002). W Niemczech większość
inwestycji jednostek Venture Capital rozpoczęła się w 2000 r., trzy lata po
pierwszym znacznym wzroście w pozyskiwaniu funduszy i inwestycji na rynku
Venture Capital.
Alianse strategiczne z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi tworzone
poprzez licencjonowanie (ang. in-licensing) lub współpracę na zasadach
wspólnego rozwoju (ang. co-development collaborations) pozwalają inwestorom
korporacyjnym osiągnąć cele strategiczne i zminimalizować ich koszty obsługi
wysokiego poziomu niepewności projektów wysokiego ryzyka. Na przykład,
licencjonowanie łączy płatności finansowe z osiągnięciem sukcesu na rynku
(płatności z tytułu tzw. kamieni milowych dokonywane z tytułu osiągnięcia celów
technologicznych (ang. milestones payments); płatności licencyjne (ang. royalty
payments), tj. określony procent przychodów wypłacany firmie
biotechnologicznej w momencie wystąpienia sprzedaży). Ponadto,
licencjonowanie lub współpraca na zasadach wspólnego rozwoju pozwala
inwestorom korporacyjnym inwestować w późniejszych etapach bardzo
ryzykownego procesu opracowywania leków, a co za tym idzie, ograniczać
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ponoszone ryzyko. Jednak zdefiniowane a priori płatności mogą prowadzić do
problemów, jeśli przewidywania inwestorów korporacyjnych co do akceptacji
nowego produktu przez rynek okażą się błędne. Zagregowane dane, jak i badania
empiryczne Champenois, Engelb i Henericc (2006) potwierdzają, że inwestorzy
korporacyjni preferują współpracę bez inwestycji kapitałowych w projektach
wysokich technologii.
Inwestorzy korporacyjni osiągają przewagę nad Venture Capital spełniając własne
cele strategiczne i wykorzystując możliwości strategiczne w obszarze niskiego
ryzyka z branży biotechnologicznej poprzez udział w kapitale własnym. Inwestorzy
korporacyjni śledzą realizację celów niefinansowych w większym zakresie niż
Venture Capital i nie doświadczają trudności osiągnięcia satysfakcjonującej
rekompensaty z projektów o niskim potencjale wzrostu wartości firmy, jak to ma
miejsce w przypadku Venture Capital.
Podsumowując, różne instrumenty osiągania celów strategicznych i zalety
finansowania projektów wysokiego ryzyka z wykorzystaniem Venture Capital
prowadziły badaczy do sformułowania hipotezy, zgodnie z którą inwestorzy
korporacyjni, a w szczególności koncerny farmaceutyczne i chemiczne unikają
finansowania kapitałem (ang. equity funding) młodych biotechnologicznych
spółek wysokich technologii, natomiast częściej uczestniczą w finansowaniu
kapitałem własnym w warunkach niskiego poziomu niepewności.
Dla porównania działań Venture Capital i inwestorów korporacyjnych trzy
argumenty wydają się być kluczowe. Po pierwsze, z punktu widzenia inwestorów
korporacyjnych, finansowanie kapitałem własnym projektów wysokiego ryzyka na
wczesnym etapie rozwoju może nie być najlepszym rozwiązaniem wśród
rozpatrywanych możliwości inwestycyjnych. Po drugie, Venture Capital cieszy się
znaczną przewagą nad pojedynczymi inwestorami typu private equity, w tym
inwestorami korporacyjnymi, w warunkach wysokiej asymetrii informacji.
Wreszcie po trzecie, firmy biotechnologiczne prowadzące działalność badawczorozwojową B+R mogą mieć większą siłę przetargową w okresach łatwiejszego
dostępu do emisji akcji, a więc będą preferować Venture Capital jako partnera
kapitałowego (Lerner et al., 2003). Na podstawie powyższych argumentów i
wyników badań empirycznych można stwierdzić, że Venture Capital finansują
więcej firm wysokich technologii poprzez inwestycje kapitałowe niż inwestorzy
korporacyjni.
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Champenoisa, Engelb i Henericc (2006) koncentrują się na porównaniu
działalności spółek typu Venture Capital i zewnętrznych przedsiębiorstw
niefinansowych - inwestorów korporacyjnych - w zakresie finansowania
niemieckich biotechnologicznych spółek typu start-up założonych w latach 1995 i
1999. W analizie opisowej podkreślają znaczną wagę kapitału podwyższonego
ryzyka jako źródła finansowania rozwoju nowych produktów i technologii firm
biotechnologicznych w dziedzinach terapeutycznych i diagnostycznych, znanych
jako firmy biotechnologiczne wysokiego ryzyka. 42% z nich otrzymała
finansowanie z Venture Capital w początkowym etapie rozwoju. Dla porównania,
projekty o niskim ryzyku, w większości firmy handlowe (dostawcy, a nie
producenci), były jedynie w niewielkim zakresie finansowane przez kapitał własny
inwestorów typu Venture Capital. Oczywiście, można byłoby odwrotnie
zinterpretować statystyki finansowania producentów, stwierdzając, że Venture
Capital nie odgrywa istotnej roli, ponieważ 58% spółek z niego nie korzysta. Jednak
można podać co najmniej dwa argumenty przeciwko tej interpretacji. Po pierwsze,
tylko niewielki odsetek wszystkich przedsiębiorstw aplikujących o finansowanie z
Venture Capital otrzymuje finansowanie, co jest uzasadnione wyrafinowanymi
procedurami wyboru inwestycji wysokiego ryzyka. Po drugie, udział Venture
Capital w finansowaniu biotechnologicznych spółek typu start-up jest wyższy w
porównaniu z przemysłem wysokich technologii ogółem. Udział finansowania
Venture Capital wśród wszystkich młodych przedsiębiorstw wynosi jedynie około
2% w przemyśle wysokich technologii. W analizie wieloczynnikowej autorzy
podkreślają, że przedsiębiorstwa opracowujące nowe leki oraz platformy
technologiczne z większym prawdopodobieństwem będą finansowane kapitałem
udziałowym niż przedsiębiorstwa handlowe (dostawcy). Wyniki analizy opisowej
podtrzymują wnioski z analizy wieloczynnikowej, jeśli weźmiemy pod uwagę
jeszcze kilka czynników wpływających na finansowanie.
Firmy biotechnologiczne rozwijające nowe technologie badawcze lub produkty
(zestawy diagnostyczne, komponenty lecznicze - od identyfikacji celu do badań
przedklinicznych (wstępnych) i klinicznych) są szczególnie interesujące dla
inwestorów korporacyjnych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Jednak,
wyniki badań empirycznych sugerują, że inwestorzy korporacyjni w przemyśle
farmaceutycznym i chemicznym rzadko występują jako partnerzy typu venture dla
biotechnologicznych firm wysokiego ryzyka. Badacze wskazują, że niepowodzenia
wynikające z ryzyka, wyższa atrakcyjność alternatywnych strategii, takich jak

Źródła finansowania a determinanty rozwoju spółek biotechnologicznych w Polsce|

89

współpraca, zakup (przejęcie) w późniejszych etapach i preferencje firm
biotechnologicznych są główną przyczyną tego zjawiska. Wyniki uzyskane przez
Champenoisa, Engelb i Henericc (2006) różnią się od obserwacji w USA co do
uzgodnień współpracy. Badanie Pisano (1989) wykazuje znacznie większe
prawdopodobieństwo wykorzystania formy finansowania kapitałowego w
przypadku biotechnologicznych firm prowadzących intensywną działalność
badawczo-rozwojową B+R. Jednak wyniki przytoczonych badań nie są w pełni
porównywalne. Analiza przypadku Niemiec przyczynia się do dyskusji, że specyfika
kraju odgrywa znaczenie dla wyników badań źródeł finansowania firm
biotechnologicznych, w tym w fazie start-up.
Bezpośrednie inwestycje (wkład kapitałowy) inwestorów korporacyjnych w celu
zmniejszenia luki finansowej w momencie zakładania przedsiębiorstwa są
stosunkowo niskie dla młodych niemieckich firm biotechnologicznych. Jednak ich
działalność jest ważnym sygnałem dla inwestorów wysokiego ryzyka Venture
Capital w celu oceny potencjału rynkowego pomysłów biznesowych i tym samym
pośrednio wpływa na prawdopodobieństwo ograniczenia luki finansowej.
Natomiast inwestorzy korporacyjni są bardziej zaangażowani jako partnerzy typu
venture w firmach biotechnologicznych o niskim ryzyku w oparciu o atrakcyjne
możliwości poziomego lub pionowego rozszerzenia własnej działalności
inwestorów w celu zapewnienia optymalnych dostaw dla bieżącego łańcucha
wartości produktu. Wielowymiarowa analiza potwierdza wyniki analizy opisowej
przeprowadzonej przez Champenoisa, Engelb i Henericc (2006).
Venture Capital jest szczególnie ważny dla finansowania wczesnego etapu rozwoju
firm biotechnologicznych wysokiego ryzyka. W Niemczech faza boomu w cyklu
kapitału podwyższonego ryzyka przypadała na fazę tworzenia nowoczesnego
niemieckiego przemysłu biotechnologicznego. Niższego znaczenia kapitału
podwyższonego ryzyka można spodziewać się w odniesieniu do przedsiębiorstw
biotechnologicznych założonych po 2000 roku. Obecnie młode i nowe firmy
biotechnologiczne doświadczają coraz większych trudności w pozyskiwaniu
kapitału zewnętrznego po krachu rynków giełdowych. Spółki podwyższonego
ryzyka Venture Capital mają tendencję do większego inwestowania w
późniejszych etapach cyklu życia przedsiębiorstw innowacyjnych i skupiają się na
inwestycjach następczych. Ponadto, jakość ich procedur wyboru potencjalnych
inwestycji drastycznie wzrosła. Ze względu na istotną rolę inwestycji kapitału
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podwyższonego ryzyka w narodzinach przemysłu biotechnologicznego
utrzymująca się wstrzemięźliwość Venture Capital wydaje się być problematyczna
dla dalszego rozwoju istniejących już przedsiębiorstw biotechnologicznych i
finansowania nowych przedsięwzięć typu start-up. Decydenci powinni zdawać
sobie sprawę, że stworzenie nowych przemysłów i komercjalizacja
„przełomowych” technologii wymagają stworzenia jak najlepszych warunków dla
rozwoju inwestycji Venture Capital.
Zdaniem Dante Di Gregorio i Scott Shane (2003) zróżnicowanie skłonności
uniwersytetów do tworzenia spółek typu start-up na bazie transferu technologii
wynika z dostępności kapitału podwyższonego ryzyka Venture Capital
specjalizujących się w tym obszarze. Inwestorzy Venture Capital odgrywają ważną
rolę w procesie innowacji poprzez zapewnienie kapitału podwyższonego ryzyka
oraz wsparcia nowych firm wysokich technologii w prowadzeniu działalności
(Florida i Kenney, 1988). Venture Capital odgrywa szczególnie ważną rolę w
finansowaniu akademickich spółek spin-off w fazie start-up, ponieważ jest
głównym źródłem funduszy dla nowych firm w dziedzinach, w których
uniwersytety są głównym źródłem nowych technologii, takich jak biotechnologia
(Zucker et al., 1998). Ponieważ formalnie Venture Capital jest głównym źródłem
finansowania kapitałowego dla nowych firm technologicznych, ich dostępność jest
szczególnie ważna do pokonywania barier rynku kapitałowego w finansowaniu
nowych przedsiębiorstw technologicznych typu start-up. Ponadto, Venture
Capital pelnią rolę „animatorów rynku” poprzez łączenie nowych firm
technologicznych z potencjalnymi dostawcami, klientami, prawnikami,
producentami i pracownikami (Florida i Kenney, 1988). Wreszcie, inwestorzy
Venture Capital zapewniają nowym firmom technologicznym cenne wsparcie
operacyjne, które ma pomóc tym firmom rozwijać się i konkurować na rynku. Na
ogół inwestycje Venture Capital mają charakter lokalny. Problemy pokusy
nadużycia (ang. moral hazard) są szeroko obecne w finansowaniu nowych
przedsiębiorstw technologicznych (Sahlman, 1990). Niepewność i asymetria
informacji skłaniają przedsiębiorców do ukrywania informacji, których inwestorzy
nie posiadają, więc ważne jest, aby inwestorzy Venture Capital uważnie
monitorowali swoje inwestycje w nowych spółkach. Ponieważ relacje
interpersonalne stanowią centralny mechanizm rozpowszechniania informacji, a
ta interakcja jest wzmocniona przez interakcję fizyczną i kontrolę (Sorenson i
Stuart, 2001), bliskość geograficzna (lokalizacja) obniża koszty monitorowania
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nowych przedsięwzięć (Gompers i Lerner, 1999; Gupta i Sapienza, 1992; Lerner,
1995; Sorenson i Stuart, 2001). Dodatkowo, w procesach łączenia nowych firm
technologicznych z potencjalnymi dostawcami i klientami, inwestorzy polegają na
sieci kontaktów. Sieci te są łatwiej tworzone i utrzymywane w zlokalizowanym
obszarze geograficznym (Sorenson i Stuart, 2001). Wreszcie, starania dotyczące
dostarczania finansowania nowym przedsięwzięciom wraz z kontaktami do
ważnych interesariuszy są ułatwione dzięki bliskiej geograficznie lokalizacji
inwestycji.
Świadczenie pomocy operacyjnej dla spółek technologicznych w fazie start-up jest
wzmocnione przez fizyczną bliskość do celów inwestycyjnych (Gupta i Sapienza,
1992). Inwestorzy Venture Capital spędzają 4-5 godzin miesięcznie na terenie
spółek, w które inwestują, a działania związane ze spółkami portfelowymi zajmują
połowę czasu pracy kapitalisty podwyższonego ryzyka (Gorman i Sahlman, 1989).
Ponieważ czas dojazdów zmniejszałby liczbę przedsięwzięć, na które inwestor
może oddziaływać, bliskie zlokalizowanie geograficznie inwestycji zwiększa
wielkość pomocy operacyjnej, którą Venture Capital może zapewnić. Co więcej,
jakość pomocy, którą inwestorzy Veture Capital mogą oferować nowym
przedsiębiorstwom maleje wraz z odległością geograficzną (Sorenson i Stuart,
2001). Wyniki licznych badań potwierdzają bliskość lokalizacji geograficznej
inwestycji Venture Capital (Gompers i Lerner, 1999, Gupta i Sapienza, 1992;
Lerner, 1995; Sorenson i Stuart, 2001). Sorenson i Stuart (2001) uważają, że
prawdopodobieństwo, że Venture Capital zainwestuje w spółkę typu start-up
maleje wraz z odległością geograficzną między siedzibą Venture Capital i spółki
typu start-up - stopa inwestycji w spółki zlokalizowane 10 mil od siedziby danego
inwestora kapitału podwyższonego ryzyka jest dwukrotnie wyższa niż w spółkach
usytuowanych w odległości 100 mil. Podobnie Lerner (1995) stwierdza, że bliskość
geograficzna wpływa na skład zarządów spółek typu start-up finansowanych przez
Venture Capital - dwukrotnie częściej w przypadku spółek typu start-up
finansowanych przez Venture Capital z siedzibą w odległości 5 mil od siedziby
podmiotu start-up niż skład zarządu spółek usytuowanych w odległości 500 mil od
Venture Capital.
Ewolucyjne wzorce rozwoju regionalnego, w połączeniu z dostępnością zasobów,
wpłynęły na zróżnicowane rozmieszczenie kapitału podwyższonego ryzyka w
różnych lokalizacjach geograficznych (Lerner, 1995). Zdecydowana większość
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kapitału wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych znajduje się w niewielkiej
liczbie miejsc, takich jak Silicon Valley i Route 128 (Florida i Kenney, 1988). Jeśli
przedsiębiorcy wykorzystują kapitał wysokiego ryzyka do założenia spółek spin-off
wysokich technologii w celu eksploatacji wynalazków uniwersyteckich, a
inwestorzy ograniczają zasięg geograficzny wspieranych inwestycji, to dostępność
kapitału podwyższonego ryzyka w pobliżu ośrodka akademickiego powinna
wpływać na tempo transferu technologii za pośrednictwem akademickich spółek
typu spin-off i rozwój przedsiębiorczości akademickiej.

W poszukiwaniu determinant rozwoju
biotechnologicznych spółek typu spin-off
w Polsce
Poniżej przyjrzymy się determinantom rozwoju polskich biotechnologicznych
spółek typu spin-off, tzw. ”spółek odpryskowych”, notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, głównie w ramach systemu
alternatywnego obrotu NewConnect, w celu skonfrontowania ich zasobów z
czynnikami sukcesu zidentyfikowanymi w literaturze tematu (m.in. Bureth, Penin,
Wolff 2010; Niosi 2003). Badaniem objęto 12 giełdowych biotechnologicznych
spółek typu spin-off spośród 26 spółek biotechnologicznych notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na głównym i alternatywnym
rynku, w latach 2005-2012. Większość produktów lub usług tych spółek znajduje
zastosowanie w medycynie (wraz z lekami 75%). 25% spółek jest zlokalizowanych
w Warszawie, chociaż nie funkcjonuje tu obecnie żaden Park NaukowoTechnologiczny ze specjalizacją w sektorze biotechnologii. Większe znaczenie
odgrywa natomiast bliskość kluczowych ośrodków uniwersyteckich i instytutów
badawczych. 75% biotechnologicznych spółek typu spin-off posiada patenty lub
złożyło zgłoszenia patentowe. Kadra zarządzająca z 58% biotechnologicznych
spółek typu spin-off posiada umiejętności zarządcze i zwykle doświadczenie na
stanowisku kierowniczym w firmie farmaceutycznej (Tabela 4). W Polsce sektor
szkolnictwa wyższego prowadzi badania w dziedzinie biotechnologii głównie z
wykorzystaniem nanobiotechnologii (54% podmiotów), bioinformatyki (47,5%) i
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technik procesów biotechnologicznych (45%). W sektorze przedsiębiorstw
najmniejszy udział mają techniki: nanobiotechnologia (16%), bioinformatyka
(17%) oraz geny i wektory RNA (19,4%) (GUS, 2012). Jednak to właśnie dzięki
wykorzystaniu technik niszowych w sektorze biotechnologii badane spółki typu
spin-off, wymienione w Tabeli nr 4, uzyskały przewagę konkurencyjną i pozyskały
finansowanie B+R przez emisję akcji na giełdzie papierów wartościowych.
Ze względu na bardzo szybki postęp naukowy dla firm biotechnologicznych, które
oparte są na wiedzy, istotny jest bliski kontakt z zewnętrznymi ośrodkami wiedzy,
rozumiany jako aktywna współpraca, ale też sama lokalizacja geograficzna
(Gambardella, 1995). Umiejscowienie firmy blisko źródła wiedzy – uczelni,
placówek naukowych, badawczo-rozwojowych oraz kooperacja z nimi wpływa
pozytywnie na firmę (Jaffe, Trajtenberg, Henderson, 1993). W Polsce 75%
biotechnologicznych spółek typu spin-off współpracuje z uniwersytetami lub
instytutami badawczymi (Tabela 5). Geograficznie firmy biotechnologiczne
skupiają się na obszarach wokół centrów wiedzy. Na takich terenach, gdzie
występuje zagęszczenie młodych firm z branż high-tech, zakładane są Parki
Naukowo-Technologiczne i często następuje łączenie firm w przemysłowe klastry,
co również sprzyja ich rozwojowi (Audretsch i Feldman, 1996).
W Polsce 42% biotechnologicznych spółek typu spin-off funkcjonuje na terenie
Parków Naukowo-Technologicznych (Tabela 5). W Krakowie, skąd pochodzi Selvita
specjalizująca się w działalności B+R w chemii, biotechnologii i farmacji, działa
Klaster Life Science. W biotechnologii istotną rolę odgrywa transfer wiedzy z
ośrodków ją gromadzących do podmiotów zajmujących się jej komercjalizacją. W
Polsce właśnie ta część sektora jest najsłabiej rozwinięta, co przyczynia się do
hamowania rozwoju biotechnologicznych spółek typu spin-off, powstających na
uniwersytetach (Tabela 5). Zdaniem Niosi (2003) w sieci tworzącej kapitał
społeczny powinny się znaleźć takie podmioty jak: jednostki naukowo-badawcze,
inwestorzy (głównie VC) i duże korporacje. Sieci współpracy o takiej
charakterystyce zbudowały prężnie rozwijające się biotechnologiczne spółki typu
spin-off takie jak Medicalgorithmics, Pharmena, Genomed, Bioton i Braster
(Tabele 5 i 6).
Sektor biotechnologiczny wykazuje zapotrzebowanie w dwóch głównych
obszarach: ochrony własności intelektualnej (patenty lub licencje dla określonej
technologii) oraz sieci kontaktów (ang. social networking), czyli zdolności do
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tworzenia sieci kontaktów z wybitnymi naukowcami w świecie nauki (w tym
naukowcami-gwiazdami), inwestorami i innymi partnerami. Sektor
biotechnologiczny
poszukuje
doświadczonych
liderów
sektora
biotechnologicznego, którzy mają wiedzę, umiejętności i chęć prowadzenia innych
do osiągnięcia czegoś większego niż oni sami mogliby osiągnąć. Ten sektor
potrzebuje silnych, opartych na wartościach liderów i zespołów naukowców,
którzy mają wizję przyszłości medycyny i pomogą zapoczątkować zmiany takie jak
genomika, proteomika, biologia molekularna i medycyna spersonalizowana
(Shimasaki, 2009, s. ix). Na świecie, zwłaszcza w USA, finansowanie spółek
biotechnologicznych przez Venture Capital stanowi ważny krok na drodze rozwoju
większości spółek biotechnologicznych. Spółki zwykle korzystają z tego typu
finansowania od momentu powstania do chwili debiutu na giełdzie (Lee, Dibner,
2005). Okres ten wynosi około 5,5 roku dla firm europejskich (5 lat dla firm
amerykańskich) (Bains, 2006).

Tabela 4. Charakterystyka biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
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Tabela 5. Profile i strategie założycielskie biotechnologicznych spółek typu spin-off

Data założenia spółki 09.2005 11.2002 09.2007 08.1989 2008 03.2007 2007 2009 03.2010 12.2008 09.2007 08.2005
Współpraca na linii
uczelnia-biznes
X
X
X
X
X
X
X
X
Współpraca na linii
instytuty badawcze-biznes
X
X
Kapitał intelektualny
Park NaukowoTechnologiczny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Legenda Tabeli 6:* istotne różnice w średnich (p<0.15); MSB – Wariancja międzygrupowa; MSW - Wariancja wewnątrzgrupowa
** Średnie możliwości wzrostu przedstawione w Tabeli nr 6 zostały obliczone jako średnia zmiany sprzedaży między latami t i t-1 podzielone przez
wielkość sprzedaży w poprzednim roku (t-1). Dane ustalono na podstawie rocznych sprawozdań finansowych.

Konsorcjum
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Ecotech
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Blirt
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X
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X
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X

Mabion

Braster

X

Bioton

X

Venture capital

Genomed

Seed Capital

Pharmena

Medicalgorithmics

Tabela 6. Źródła finansowania działalności spółek typu spin-off i ich rentowność, dźwignia finansowa i możliwości wzrostu

X

Stosunki międzynaodowe

X
X
M&A
wejście na NewConnect 11.2011 08.2008 05.2011
wejście na GPW 02.2014
03.2005
powiązania kapitałowe
0,25
0,714
0
0
dotacje, granty badawcze
1
1
1
1
pożyczki i kredyty
1
0,43
0,5
0,875
zaciągnięte
1
0,14
0
0,625
spłacone
0,75
0,14
0,5
1

2012
08.2010 07.2011
04.2013
0,33
1
1
1
0,6
1

08.2011
-

05.2011
1
0,67
0,5
0,33

03.2011
-

11.2011 02.2009
0
0,5
0,33
0,75
0,25
0,83

0,67
0,67
0,33

0,4
0,4
0,2

0,75
0,75
0,25

0
0
0

0
0
0

1
0,75
0,5

0,25
0
0,25

0,67
0,67
0,17

dźwignia finansowe

11%

11%

20%

25%

43%

7%

26%

12%

2%

42%

2%

34%

ujemny ROE

0,25

0

0,5

0,5

0,33

0,4

1

0,75

0,67

0,25

0,25

0,33

ujemna EVA

0,25

0,43

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

0%

1103%
sprzedaż>
0,75mln €

11%

960%
sprzedaż <
0,5mln€

-50%

518%
sprzedaż<
0,25mln €

482%
średnie możliwości
sprzedaż>
wzrostu** 2,5mln €

ANOVA
dla możliwości
wzrostu**

25%

Spółki typu spinoff poza Parkami
NaukowoTechnologicznymi

53%

19%

średnia

wariancja

1,32

20,09

Spółki typu spinoff założone w
Parkach NaukowoTechnologicznych

98%

200%

średnia

wariancja

MSB

MSW

test F

p-value

5,07

127,23

133,1

54,06

2,46

0,12*
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Wśród badanych spółek giełdowych 4 pozyskały finansowanie w formie Venture
Capital, w tym jedna w postaci Seed Capital, a jedna została utworzona przez
konsorcjum czterech spółek farmaceutycznych. Od 2011 r. obserwowany jest
znaczny wzrost zainteresowania wczesnym debiutem spółek biotechnologicznych
na giełdzie. Jednak, badania (Bains, 2006) pokazały, że biotechnologiczne spółki,
które otrzymały mniejsze wsparcie finansowe przed debiutem na giełdzie, są niżej
wyceniane podczas pierwszej oferty publicznej niż te, które otrzymały więcej
środków.
Zdobycie inwestorów za pomocą emisji akcji na giełdzie może odbyć się dwiema
drogami. Od 2007 r. w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z
alternatywnego rynku giełdowego NewConnect (NC), a duże z rynku głównego
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) (Kowalczuk, 2009). Rynek
NewConnect został stworzony z myślą o młodych spółkach o wysokim potencjale
wzrostu, których najbardziej charakterystyczną cechą wspólną jest
innowacyjność. Spośród badanych przedsiębiorstw jedynie Bioton nie szukał
finansowania na NC, gdyż przeprowadził publiczną emisję akcji dopiero w fazie
dojrzałości (16 lat od założenia spółki) w marcu 2005, przed stworzeniem rynku
alternatywnego obrotu NC. W Polsce spółki biotechnologiczne typu spin-off
średnio po 4 latach od założenia przeprowadzają publiczną emisję akcji na
alternatywnym rynku obrotu, najwcześniej spółki z Parków NaukowoTechnologicznych, średnio po 3 latach. Dwie najprężniej rozwijające się (wysokie
możliwości wzrostu przy sprzedaży powyżej 3 mln PLN, tj. 0,75 mln EUR) spółki
biotechnologiczne: Mabion i Medicalgorithmics już 2,5 roku po debiucie na NC
były w stanie sprostać wymogom głównego rynku giełdy. Średnie możliwości
wzrostu przedstawione w Tabeli nr 6 zostały obliczone jako średnia zmiana
sprzedaży między latami t i t-1 podzielone przez wielkość sprzedaży w poprzednim
roku (t-1).
Dla finansowania badań przedklinicznych i komercjalizacji innowacji
ukształtowanych na bazie wynalazków stworzonych przez spółki typu spin-off
kluczowe znaczenie mają dotacje ze środków budżetu Państwa i UE. Połowa
analizowanych spółek korzystała z grantów na badania w całym badanym okresie,
a pozostałe średnio finansowały się dotacjami w ciągu połowy analizowanego
okresu. Finansowanie ze środków bezzwrotnej pomocy pozwala spółkom typu
spin-off pokryć wysokie koszty badań, testów i prób klinicznych, jak również
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przygotowania wynalazków do opatentowania w celu ich komercjalizacji. Znaczny
udział dotacji w źródłach finansowania wpływa na obniżenie wskaźników dźwigni
finansowej (zadłużenie długoterminowe + zadłużenie krótkoterminowe / aktywa
ogółem), wynoszącej średnio 20%. Dotacje stanowią bezzwrotne i niemal
bezkosztowe źródło finansowania w odróżnieniu od kredytów i pożyczek.
Wykorzystanie dotacji w finansowaniu działalności B+R obniża średni ważony
koszt kapitału (WACC), mierzony według wzoru
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑 ×
×

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑦
𝑧𝑦𝑠𝑘𝑖 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑒
+ 𝑟𝑒 ×
+ 𝑟𝑙 (1 − 𝑡𝑎𝑥)
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑜𝑔ół𝑒𝑚
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

𝑑ł𝑢𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑤𝑒 𝑧𝑎𝑑ł𝑢ż𝑒𝑛𝑖𝑒
𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑗𝑒
+ 0×
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑜𝑔ół𝑒𝑚
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

gdzie: kapitał ogółem – suma zysków zatrzymanych, kapitału podstawowego,
długoterminowego zadłużenia i dotacji,
rd - stopa wypłaconych dywidend mierzona jako stosunek wypłaconych dywidend
do zysków zatrzymanych,
re - koszt kapitału podstawowego (akcyjnego) przbliżany stopą procentową
WIBOR,
rl - koszt długoterminowego zadłużenia równy rocznemu rynkowemu
oprocentowaniu kredytów,
tax - nominalna stopa podatku od dochodu przesiębiorstw (podatku
dochodowego od osób prawnych).
Istotnego wsparcia finansowego zapewniają również jednostki powiązane w
postaci kredytu handlowego (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) lub pożyczek
średnio przez 48% długości badanego okresu (mierzonej w latach). Dla 33%
badanych przedsiębiorstw zobowiązania wobec jednostek powiązanych stanowią
stałe źródło finansowania (stała pozycja w montażu finansowym
odzwierciedlonym w pasywach bilansu). Pomimo niskiej dźwigni finansowej
biotechnologiczne spółki typu spin-off finansują się kredytami bankowymi,
głównie krótkoterminowymi, średnio przez 42% długości badanego okresu. Może
to być spowodowane potrzebą kredytowania działalności badawczo-rozwojowej
przed wypłatą dotacji lub w okresie opóźnień w wypłatach kolejnych transz
dotacji. W Tabeli 6 przedstawiono udział lat z ujemnymi wskaźnikami rentowności
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ROE i EVA w całym badanym okresie. Wszystkie badane spółki typu spin-off, z
wyjątkiem Selvity działającej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego, były w
stanie osiągnąć dodatnią stopę zwrotu z kapitału własnego ROE w ponad połowie
długości badanego okresu. Natomiast jedynie cztery spośród badanych spółek
typu spin-off przynosiły wartość dla akcjonariuszy przez co najmniej połowę
badanego okresu, mierzoną wskaźnikiem ekonomicznej wartości dodanej
Economic Value Added (EVA) według wzoru:
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 – 𝐼𝐶 × 𝑊𝐴𝐶𝐶,

gdzie NOPAT – zysk operacyjny netto (po opodatkowaniu),
IC – kapitał, tj. kwota zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału netto po
pomniejszeniu o umorzenie (narastającą amortyzację). Może być obliczony jako
suma długu obciążonego kosztami odsetkowymi i kapitału lub jako suma środków
trwałych netto i kapitału obrotowego, gdzie kapitał obrotowy jest równy aktywom
obrotowym pomniejszonym o rezerwy i zobowiązania krótkoterminowe.
Średnioważony koszt kapitału (WACC) jest minimalną stopą zwrotu z kapitału
wymaganą do skompensowania inwestorom (dostarczającym finansowanie w
postaci długu lub kapitału) ponoszonego ryzyka, ich kosztu alternatywnego. EVA
jest zyskiem osiągniętym przez firmę, pomniejszonym o koszt finansowania
kapitału przedsiębiorstwa. Koncepcja EVA polega na kreowaniu wartości, gdy
stopa zwrotu z kapitału ekonomicznego zaangażowanego w przedsiębiorstwie jest
wyższa niż koszt kapitału. W literaturze tematu proponuje się wiele uzgodnień EVA
(Sarbapriya Ray, 2012), ale z punktu widzenia przeprowadzanej analizy w tym
opracowaniu istotna jest zdolność do osiągnięcia dodatniej ekonomicznej
wartości dodanej przez bardziej dojrzałe biotechnologiczne spółki typu spin-off
(tylko 4 z 12 analizowanych).
W celu zbadania roli Parków Naukow-Technologicznych w rozwoju spółek
biotechnologicznych typu spin-off przeanalizowano zróżnicowanie możliwości
wzrostu spółek typu spin-off usytuowanych w Parkach NaukowoTechnologicznych oraz spółek typu spin-off funkcjonujących poza Parkami
Naukowo-Technologicznymi, wykorzystując test ANOVA. Na poziomie istotności
(p<0,15) możliwości wzrostu różnią się bardziej między biotechnologicznymi
spółkami typu spin-off zlokalizowanymi w Parkach Naukowo-Technologicznych a
założonymi i prowadzącymi działalność poza Parkami Naukowo-Technologicznymi
niż wewnątrz tych grup spółek typu spin-off, MSB>MSW (Tabela 6). Chociaż spółki
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typu spin-off funkcjonujące w Parkach Technologicznych wykazują średnio wyższe
możliwości wzrostu dzięki wyższym stopom wzrostu sprzedaży, to jednak nie mają
one charakteru trwałego – występują w pierwszym roku po udanej komercjalizacji
innowacji, ale już w kolejnym roku spółki doświadczają znacznego spadku
sprzedaży. Może to wynikać z niewłaściwego rozpoznania rynku lub
nieumiejętności podtrzymania sprzedaży poprzez wykorzystanie adekwatnych
kanałów dystrybucji i zapewnienie usług posprzedażnych bądź znalezienie
alternatywnych zastosowań dla opatentowanego wynalazku. Innowacje
biotechnologiczne wymagają znacznych wydatków na prace badawczorozwojowe, które są obarczone ryzykiem niepowodzenia, a także ryzykiem
pozytywnego zakończenia i wprowadzenia uzyskanego rozwiązania do produkcji i
sprzedaży. Z tego względu spółki typu start-up jako stosunkowo młode podmioty
znajdujące się na początku budowania własnej historii kredytowej, prowadzące
działalność badawczo-rozwojową z obszaru biotechnologii, poszukują źródeł
finansowania badań na alternatywnym parkiecie giełdy papierów wartościowych
NewConnect. Często młode firmy biotechnologiczne nie mają ratingu, ponieważ
generują straty finansowe, dlatego nie mogą korzystać z kredytu. Ponadto dotacje
są przyznawane na konkretne projekty, a firma otrzymuje je w transzach pod
warunkiem zrealizowania wcześniejszego etapu harmonogramu działań. Dotacje
nie dają takiej swobody zarządzania środkami finansowymi według własnego
uznania jak środki pozyskane na giełdzie papierów wartościowych w drodze emisji
akcji.
Tak więc źródła finansowania działalności B+R pozyskane za pomocą emisji akcji
wydają się najlepsze dla młodych firm, których potencjał nie jest jeszcze
odzwierciedlony w wynikach finansowych, ale jest zauważalny dla inwestorów.
Emisja akcji innowacyjnych firm jest możliwa na alternatywnym rynku
NewConnect, który został stworzony z myślą o młodych innowacyjnych
przedsiębiorstwach, z ograniczonym dostępem do zewnętrznych źródeł
finansowania. Słabe wyniki finansowe młodych firm biotechnologicznych można
wytłumaczyć ich intensywną działalnością badawczo-rozwojową B+R. Jednak
inwestorzy giełdowi wierzą w potencjał tych firm, co powoduje, że uzyskują one
wysokie agio emisyjne (różnicę między ceną emisyjną a nominalną danej akcji).
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Rola Parków Naukowo-Technologicznych
w stymulowaniu przedsiębiorczości spółek
typu spin-off
Zgodnie z kierunkami strategicznymi rozwoju zjednoczonej Europy również w
Polsce występują wyspecjalizowane podmioty, których zadaniem jest aktywne
wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości.
Największą grupę (62%) (Bąkowski, Mażewska, 2012) stanowią ośrodki
jednofunkcyjne: szkoleniowo-doradcze, instytucje finansowe, akademickie
inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, a więc takie, które z
definicji nie posiadają wystarczającej infrastruktury i kompetencji, by wspierać
wszystkie fazy procesu innowacji, od badań podstawowych, przez prace
rozwojowe i wdrożeniowe związane z komercjalizacją. W obszarze biotechnologii
akademickie inkubatory przedsiębiorczości przydatne są głównie w fazie badań
podstawowych, które nie wymagają zaplecza specjalistycznych stanowisk
umożliwiających przeprowadzanie prób przedklinicznych i wstępną produkcję.
Ośrodkami wsparcia innowacyjności, które z definicji mają charakter
wielofunkcyjny i są najbardziej predysponowane do wspierania komercjalizacji
wyników badań w obszarze biotechnologii są Parki Naukowo-Technologiczne.
Według Międzynarodowej Organizacji Zrzeszającej Parki NaukowoTechnologiczne International Association of Science Parks (IASP, 2002) do
głównych zadań Parków Naukowo-Technologicznych należy: realizacja procesów
tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na wiedzy, w tym
spółek typu spin-off, stymulowanie i zarządzanie przepływem wiedzy i technologii
pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi,
przedsiębiorstwami i innymi uczestnikami rynku oraz wspieranie budowania
wartości firm poprzez oferowanie im obiektów, infrastruktury naukowobadawczej oraz wysokiej jakości specjalistycznych usług.
Badania empiryczne efektywności Parków Naukowo-Technologicznych na świecie
w większości skupiają się na stronie popytowej - lokatorach i próbie oceny jak
wsparcie ze strony parku wpływa na współpracę z instytucjami badawczymi,
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wejście na rynek, wzrost sprzedaży, rentowności i zatrudnienia (Löfsten i Lindelöf,
2002; Colombo i Delmastro, 2002; Albahari et al.; OECD, 2012). Badania te
prowadzą często do sprzecznych wniosków odnośnie wsparcia procesów
komercjalizacji wyników badań. Z badania empirycznego wpływu Parków
Naukowo-Technologicznych w Polsce na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw
w nich zlokalizowanych (Pelle et al., 2008) wynika, że firmy decydują się na
lokalizację działalności w parkach głównie ze względu na niski czynsz, nadzieję na
pomoc parku w pozyskiwaniu finansowania oraz ze względu na dostęp do
infrastruktury technicznej. Nieco mniej niż połowa firm ocenia wpływ parków na
ich rozwój jako istotny. Oceniając kryteria zainteresowania firm lokalizacją
działalności w Parku Naukowo-Technologicznym należy wnioskować, że firmy
same nie są świadome jakiego rodzaju wsparcia powinny oczekiwać od parków i
nie myślą zgodnie ze strategią „born global”. Na etapie zakładania spółki typu spinoff jej działalność podstawową (and. core business) stanowią prace badawczorozwojowe, a nie sprzedaż wyników badań. Wynalazcom brakuje umiejętności
ekonomicznych, nie posiadają kompetencji zarządczych, nie myślą o fazie
ekspansji. Wyniki kontroli wdrażania innowacji przez wybrane Parki NaukowoTechnologiczne przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Polsce (NIK,
2012) wskazują, że skuteczność działań pomocy udzielanej lokatorom oceniana
jest na podstawie mierników dotyczących doboru lokatorów, liczby wdrożonych
rozwiązań, uzyskanych patentów, pomocy w pozyskiwaniu nowych technologii,
współpracy z instytucjami finansującymi oraz jednostkami naukowymi. Taka
konstrukcja systemu oceny parków oraz oczekiwań ze strony lokatorów skłania do
wniosku o niedopasowaniu strony popytowej i podażowej w działalności
ośrodków wsparcia i istnieniu luki, która uniemożliwia, z jednej strony realizację
misji parków, a z drugiej budowanie wartości firm lokatorów w długim okresie
czasu. Na podstawie analizy biotechnologicznych spółek typu spin-off można
wnioskować, że ta luka powinna być wypełniona poprzez dopasowanie strategii i
procesów oferowanych przez Parki Naukowo-Technologiczne oraz odpowiednie
projektowanie działań i usług dostosowanych do potrzeb lokatorów nie tylko w
fazie start-up, ale również podczas fazy ekspansji na rynku.
Na podstawie definicji IASP oraz koncepcji niezbędnych komponentów modelu
biznesowego zaproponowanej przez Oesterwaldera i Pigneur (2010) można
zaproponować listę przesłanek, dzięki którym park powinien tworzyć wartość dla
lokatorów i czerpać zyski z wytworzonej wartości. W ramach propozycji wartości
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oferowanej przez Park Naukowo-Technologiczny jego lokatorom powinno znaleźć
się: stymulowanie przedsiębiorczości lokatorów parku, dopasowywanie
infrastruktury parku do potrzeb lokatorów, kojarzenie lokatorów z
poszukiwaczami innowacyjnych rozwiązań np. w ramach modelu „otwartych
innowacji” i generalnie gwarantowanie najwyższej jakości wsparcia, które będzie
umożliwiało rozwój firm – lokatorów parku. Do kluczowych partnerów parku
powinny należeć uczelnie i instytuty badawczo-naukowe, Venture Capital, Anioły
Biznesu, a także wyspecjalizowani konsultanci, szczególnie pomocni lokatorom w
procesie komercjalizacji wyników badań naukowych, np. dbający o ochronę
własności intelektualnej, doradzający w kwestiach decyzji finansowych,
marketingowych czy logistycznych.
Elastyczne dostosowywanie oferty do potrzeb lokatorów, budowanie aktywnie
działających sieci współpracy, pozyskiwanie finansowania i skuteczne wsparcie
komercjalizacji powinny należeć do kluczowych procesów realizowanych przez
parki. Natomiast kluczowe zasoby parku to wykwalifikowana siła robocza (która
powinna pełnić rolę brokerów innowacji), infrastruktura, obejmująca zarówno
biura jak laboratoria czy hale do produkcji testowej i prototypowej, jak i procesy
pomocnicze, np. związane z ochroną, sprzątaniem czy dostarczaniem usług IT.
Wśród głównych segmentów klientów – lokatorów parku wymienić należy
wynalazców, naukowców, uczelnie wyższe i instytuty badawcze, z którymi park
powinien kształtować relacje oraz do których powinien znaleźć drogę dotarcia za
pośrednictwem własnych kanałów komunikacji i dystrybucji. Na strukturę kosztów
Parku Naukowo-Technologicznego główny wpływ ma zarządzanie infrastrukturą,
udogodnieniami dla lokatorów (ang. facility management) oraz procesy
innowacyjne. Strumienie przychodów mogłyby stanowić efekty realizacji
propozycji wartości, a więc opłaty od wzrostu wartości firm lokatorów oraz
prowizje od przychodów lokatorów ze sprzedaż licencji.
Wyniki analiz biotechnologicznych spółek typu spin-off wskazują, że firmy nie
dostają w Parkach Naukowo-Technologicznych wsparcia, które pomogłoby im
wejść na rynki globalne. Oferty Parków Naukowo-Technologicznych w Polsce nie
obejmują
kształcenia w
zakresie
przedsiębiorczości
w
sektorze
biotechnologicznym.
Rozwój Parków Naukowo-Technologicznych wspierających firmy innowacyjne z
branży biotechnologii może okazać się kluczowy dla rozwoju sektora
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biotechnologicznego w Polsce i powinien opierać się na zwycięskich relacjach typu
win-win. Aby zbudować tego typu relacje zmiany wymaga system ewaluacji i
oceny zarówno parków, jak i ich lokatorów.
Podsumowując, analizy biotechnologicznych spółek typu start-up wykazały, że
sukces firmy w dziedzinie biotechnologii zależy przede wszystkim od ich kapitału
ludzkiego, społecznego i fizycznego (Niosi, 2003; Bureth et al., 2010). Kwalifikacje
akademickich członków zarządu w dziedzinie biotechnologii i ich doświadczenie
menedżerskie znajdują przełożenia na najwyższe tempo wzrostu firmy (Colombo i
Grilli, 2005). Analiza biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (5) zlokalizowanych w Parkach
Naukowo-Technologicznych kontra 7 spółek typu spin-off prowadzących
działalność poza Parkami Naukowo-Technologicznymi wskazuje ważną rolę
Parków Naukowo-Technologicznych w poprawie możliwości wzrostu poprzez
komercjalizację wyników badań, ale tylko w krótkim okresie i na wczesnym etapie
rozwoju. Polskie biotechnologiczne spółki typu spin-off z siedzibą w Parkach
Naukowo-Technologicznych nie są wystarczająco przygotowane do utrzymania
wielkości sprzedaży przez dłuższy okres czasu, mimo, że mają większe możliwości
wzrostu (mierzonego wzrostem sprzedaży) niż te utworzone poza Parkami
Naukowo-Technologicznymi. Wydajność i możliwości wzrostu mogą zależeć od
różnych czynników determinujących rozwój spółek typu spin-off, w tym dostępu
do źródeł finansowania, kompetencji menedżerskich, obszaru działalności, analizy
rynku i konkurencji, itp. Jednak Parki Naukowo-Technologiczne powinny ułatwić
przygotowanie do wejścia na rynek i rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej, jak
określono w ich misji. Zaobserwowana sytuacja wydaje się sugerować
niezgodność między ofertami Parków Naukowo-Technologicznych i potrzebami
ich lokatorów, w szczególności w dojrzałej fazie ich rozwoju, jak również w całym
procesie komercjalizacji.
Identyfikacja czynników zmniejszających lukę i niedopasowanie oferty Parków
Naukowo-Technologicznych specjalizujących się w dziedzinie biotechnologii do
potrzeb ich lokatorów wymaga pogłębionych badań. Krytyczne wydaje się
zbudowanie takiego systemu pomiaru, który w ewaluacji i ocenie oferty Parków
Naukowo-Technologicznych uwzględni wpływ rozwoju ich lokatorów również w
fazie ekspansji i pozwoli ocenić skuteczność i efektywność procesów
komercjalizacji wyników badań w długim okresie i w oparciu o kwantyfikowalne
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kategorie. Takie podejście jest istotne zarówno z punktu widzenia rozwoju spółek
typu spin-off i całej branży biotechnologicznej w Polsce, jak i rewizji strategii
Parków Naukowo-Technologicznych, w których wobec coraz mniejszego
finansowania z dotacji Unii Europejskiej, spada udział spółek innowacyjnych (w
2011 r. wynosił 33%).

Rozdział 5.

Modele biznesowe polskich
biotechnologicznych spółek typu
spin-off
Komercjalizacja jako model biznesowy dla spółek
typu spin-off: przegląd literatury
Dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw niezbędne są szeroko rozumiane
innowacje w odniesieniu nie tylko do produktów i technologii, ale również
strategii oraz modelu biznesowego (Christensen, 2010; Orłowski, 2013). Teza ta
dotyczy również spółek typu spin-off, których powstanie jest zwykle
uwarunkowane pojawieniem się innowacji w zakresie prowadzonych badań, ale
wejście na rynek, rozwój i przetrwanie firm w warunkach globalnej konkurencji
wynika z dochodowości i konstrukcji modelu biznesowego (Jabłoński, 2013).
Model biznesowy określa sposób, w jaki przedsiębiorstwo dostarcza wartość dla
klientów, skłania ich do zapłaty za nią oraz przekształca te płatności w zysk. W ten
sposób odzwierciedla przypuszczenia kierownictwa o tym, czego klienci chcą, jak
chcą to otrzymać, i jak przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić te potrzeby,
uzyskać za to zapłatę i osiągnąć zysk (Teece, 2010). Model biznesowy opisuje
logikę firmy, pokazuje jak firma działa i w jaki sposób tworzy wartość dla
interesariuszy (Casadeus-Masanell i Ricart, 2010), jest unikalną mieszanką trzech
strumieni, kluczowych dla przedsiębiorstwa: strumienia wartości dla partnerów
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biznesowych i odbiorców, strumienia przychodów i strumienia logistycznego
(Mahadevan, 2000; Jabłoński, 2013). Model biznesowy powinien zmieniać się
wraz ze zmiennością rynku i wnętrzem przedsiębiorstwa, powinien wręcz
wyprzedzać oczekiwania rynku (Jabłoński, 2013).
Chesbrough i Rosenbloom (2002) uważają, że model biznesowy stanowi
organizacyjną i finansową architekturę biznesu. Autorzy zwracają również uwagę,
że model biznesowy jest tym, co pośredniczy pomiędzy innowacją technologiczną
a tworzeniem wartości ekonomicznej. Zdefiniowali oni zależność między modelem
biznesu a strategią. Strategia służy powstaniu modelu, natomiast sam model
kreuje wartość dla klienta.
Większość zaproponowanych definicji i podejść posiada cechy wspólne.
Najważniejszą z nich jest opis sposobu tworzenia przez firmę wartości dla klienta,
a także osiągania przez nią zysków. Model biznesowy powinien też określać
pozycję firmy w łańcuchu tworzenia wartości, czyli jej interakcje z zewnętrznymi
podmiotami oraz zasoby posiadane przez firmę i jej strategiczne ukierunkowanie
(Nenonen i Storbacka, 2010). Opisanie koncepcji tworzenia wartości przy użyciu
modelu biznesowego jest szczególnie istotne dla spółek w fazie start-up, które
muszą ustalić strategie działania oraz przekonać do niej inwestorów. Do
osiągnięcia tego celu należy przedstawić model biznesowy w takiej formie, żeby
był zrozumiały. Takie rozwiązanie zaproponowali Osterwalder i Pigneur (2010)
przedstawiając narzędzie, które nazwali kanwą modelu biznesowego (ang.
business model canvas), składajce się z dziewięciu elementów. Należą do nich:


Segmenty klientów – organizacja obsługuje jeden lub większą liczbę
segmentów klientów,



Propozycja wartości – organizacja stara się rozwiązywać problemy klientów i
zaspokajać ich potrzeby za pomocą propozycji wartości,



Kanały – propozycja wartości trafia do klientów za pośrednictwem kanałów
komunikacji, dystrybucji i sprzedaży,



Relacje z klientami – organizacja kształtuje relacje z poszczególnymi
segmentami klientów,



Strumienie przychodów – stanowią efekt realizacji propozycji wartości,
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Kluczowe zasoby – są to aktywa niezbędne do formułowania i realizacji
poprzednich elementów,



Kluczowi partnerzy – wykonują działania, które organizacja zleca firmom
zewnętrznym i dostarczają zasoby pozyskiwane spoza przedsiębiorstwa,



Kluczowe działania – czyli działania niezbędne do realizacji pozostałych
elementów,



Struktura kosztów – poszczególne elementy modelu biznesowego wpływają
na określoną strukturę kosztów.

W spółkach typu spin-off zestaw komponentów składających się na model
biznesowy zależy od fazy rozwoju firmy i jest zintegrowany z procesem
komercjalizacji. Rezultaty badania McKinsey Global Survey: Innovation and
Commercialization (2010) wskazują, że komercjalizacja innowacji i technologii jest
elementem strategii przedsiębiorstw i kształtuje ich modele biznesowe (McKinsey
Global Survey, 2010; Gwarda-Gruszczyńska, 2013). Zaobserwowano również silną
zależność między umiejętnościami komercjalizowania a konkurencyjnością firm.
Firmy te traktowały proces komercjalizacji jako podstawę tworzenia modelu
biznesowego, który pomógł im odnieść sukces rynkowy.
Komercjalizacja jest definiowana jako przenoszenie pomysłów z laboratoriów
badawczych na rynek (Thore, 2002; Gwarda-Gruszczyńska, 2013), jako proces
przejmowania pomysłów, powiększanie ich o komplementarną wiedzę, rozwijanie
i wytwarzanie produktów na sprzedaż i sprzedawanie tych produktów na rynku
(Mitchell i Singh, 1996; Gwarda-Gruszczyńska, 2013).
Technology Handbook, Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology
definiuje komercjalizację jako tworzenie modelu biznesowego, którego efektem
jest wzrost zysków osiągnięty dzięki dostarczaniu wartości klientom poprzez
rozwój produktów/usług opartych na specjalnych technologiach oraz ich
urynkowienie (APCTT, 2008). Do współczesnych modeli procesu komercjalizacji
nowych technologii zalicza się: Model Stage-Gate (Cooper, 2001), Model Jolly’ego
(Jolly, 1997), Model Goldsmitha (Gwarda-Gruszczyńska, 2013).
Dla potrzeb komercjalizacji wyników badań naukowych dedykowany jest Model
De Geetera (De Geeter, 2004), w którym autor duży nacisk położył na działania
związane z transferem technologii, ochroną własności intelektualnej oraz

110 | Rozdział 5
doborem partnerów do współpracy. Podstawowe komponenty komercjalizacji to:
technologia, wartość, klient i proces.
Według podręcznika wydanego w Polsce przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (Komercjalizacja B+R dla praktyków, 2013) komercjalizacja „sensu
stricte” rozumiana jako realizacja jednego z trzech sposobów komercjalizacji
wyników B+R: sprzedaży wyników prac badawczych i rozwojowych, udzielenia
licencji na wyniki prac B+R lub wniesienia wyników prac badawczych i
rozwojowych do spółki, czyli np. założenie spółki typu spin-off. Natomiast proces
„komercjalizacji sensu largo” powinien uwzględniać szereg działań koniecznych do
podjęcia jeszcze przed komercjalizacją „sensu stricte”. Do tych działań należą:


mechanizmy prawne związane z ochroną posiadanych praw własności
intelektualnej (ang. smart patenting),



mechanizmy księgowe np. odpowiednie ujęcie kosztów prac badawczych w
toku jako rozliczeń międzyokresowych kosztów, a po ich zakończeniu –
kosztów pozytywnie zakończonych prac rozwojowych w wartościach
niematerialnych i prawnych w bilansie, a nie w Rachunku Zysków i Strat,



mechanizmy podatkowe związane np. z prawidłową wyceną wartości prac
badawczo-rozwojowych.

W kontekście badania spółek typu spin-off sektora biotechnologicznego konieczne
jest szerokie postrzeganie pojęcia komercjalizacji, obejmującej wskazywane
komponenty modelu biznesowego po dostosowaniu ich do kolejnych etapów
rozwoju firm.
Rys. 11 nawiązuje do podstawowych faz rozwoju przedsiębiorstwa wyróżnianych
w literaturze (European Investment Fund, 2011) oraz do opisu procesu
komercjalizacji „sensu largo” zaproponowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (Komercjalizacja B+R dla praktyków, 2013). Kluczowym czynnikiem
sukcesu firmy w fazie wczesnego rozwoju jest budowanie modelu biznesu, który
obejmuje wszystkie wyróżniane przez autorów komponenty, dotyczące
zasadniczych obszarów działalności biznesowej, czyli oferty innowacji
produktowych, klientów oraz infrastruktury. Proces komercjalizacji „sensu largo”
obejmuje etapy od pomysłu do rynku, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji
komercjalizacji oraz fazy wdrożenia na rynek. Koncepcja komercjalizacji
najczęściej jest realizowana w fazie start-up, choć należy podkreślić, że granice
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między fazami mogą być dość płynnie określane w zależności od rodzaju
przedsiębiorstwa, sektora, komercjalizowanej technologii i otoczenia (GwardaGruszczyńska, 2013). Główne działania w tej części procesu obejmują analizy
użyteczności rynkowej nowej technologii, wybór sposobu komercjalizacji (np.
sprzedaż wyników B+R lub licencjonowanie), identyfikację zasobów potrzebnych
do wprowadzenia produktu na rynek, w tym również finansowych np. we
współpracy z Venture Capital.

Rys. 11. Kluczowe działania w rozwoju modelu biznesowego w świetle procesu
komercjalizacji oraz cyklu życia spółki spin-off

Kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu komercjalizacji mają zagadnienia
ochrony własności intelektualnej, w tym tzw. “smart patenting”. Przyjęta forma
ochrony przekłada się wprost na inne elementy modelu biznesowego, np.
dochody ze sprzedaży licencji. W fazie wczesnego rozwoju firma wprowadza na
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rynek produkt i powinna umieć opisać wszelkie „przesłanki stojące za sposobem,
w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej
wartości” (Oesterwalder i Pigneur, 2010). Należy podkreślić, że modele biznesowe
powinny być systematycznie weryfikowane i aktualizowane w celu tworzenia
nowych alternatyw strategicznych.

Analiza modeli biznesowych polskich
biotechnologicznych spółek typu spin-off
Analizie poddano modele biznesowe polskich biotechnologicznych spółek typu
spin-off, począwszy od fazy start up, kiedy większość z nich prowadziło działalność
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez fazę wczesnego
rozwoju (osiąganie przychodów ze sprzedaży) aż po emisję akcji notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, głównie w ramach systemu
alternatywnego obrotu NewConnect.
Celem tej analizy jest zidentyfikowanie atrybutów modelu biznesowego
kluczowych dla rozwoju innowacyjnego biznesu biotechnologicznego w kierunku
realizacji strategii „go global”, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kapitału
intelektualnego, nakładów na B+R w stosunku do pozyskanych dotacji oraz udziału
podmiotów trzecich w kapitale zakładowowym. Ponadto zbadamy kierunki
ewolucji modeli biznesowych stosowanych przez badane biotechnologiczne spółki
typu spin-off, wskazując na obszary ryzyka niepowodzenia komercjalizacji
wynalazku. W badaniu wykorzystano akta (dokumentację) spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością dostępne w archiwum Krajowego Rejestru Sądowego Sądu
Gospodarczego w Warszawie (Medicalgorithmics, Genomed, Braster, Ecotech
Polska), sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu oraz dokumenty
informacyjne spółek przygotowywane na potrzeby publicznej emisji akcji (od
początku działalności dla spółek typu spin-off zlokalizowanych w Parkach
Naukowo-Technologicznych: Selvita, Stem Cells Spin i BioMax). Badaniem objęto
7 spośród 12 giełdowych biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na
alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w większości
od 2011r. (z wyjątkiem Braster – od 2012 r.).
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Według Shane (2004) spółka typu spin-off jest nowym przedsiębiorstwem
utworzonym przez członków społeczności akademickiej w celu komercjalizacji i
transferu technologii, która tworzy element własności intelektualnej, utworzony
w macierzystej instytucji naukowej. Badane polskie biotechnologiczne spółki typu
spin-off mają różne relacje z macierzystą instytucją naukową - uczelnia posiada
udział w kapitale zakładowym spółki w zamian za udostępnione (wniesione
aportem) prawa własności intelektualnej (Stem Cells Spin), spółki zawierają
alianse (sojusze) naukowe z instytucjami naukowymi (Selvita, Braster,
Medicalgorithmics na wczesnym etapie cyklu życia), nie wykazują żadnych
formalnych powiązań z instytucją naukową poza korzeniami założycieli spółek
typu spin-off (Ecotech Polska) lub współpracują z uczelnią w poszukiwaniu
innowacyjnych projektów o wysokiej wartości dla komercjalizacji (Biomax,
Selvita).
Genomed został założony przez grupę naukowców współpracujących ze sobą na
polu naukowo-badawczym przez 7 lat w laboratorium wyodrębnionym w
instytucie badawczym. Decyzja o rozpoczęciu działalności na własną rękę w formie
spółki była ich świadomym wyborem, co ułatwiło im pozyskanie Venture Capital.
Natomiast o powstaniu Brastera zadecydowały warunki dofinansowania projektu
B+R związane z wymogiem komercjalizacji wyników prac badawczych, co wywarło
znaczny wpływ na nieporozumienia z pozyskanym w ramach projektu inwestorem.
Środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki są przeznaczone na wspieranie tworzenia spółek typu spin-off, które
powinny komercjalizować innowacyjne rozwiązania, wiedzę i technologię. Nie ma
wymogu korzystania z wiedzy chronionej (patentem lub w inny sposób), która
została wygenerowana w jednostce naukowej (Łącka, 2012). Współpraca spółek
typu spin-off z uczelniami dotyczy nie tylko badań, lecz także specjalistycznego
kształcenia. Od 2010 r. Genomed współpracuje z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą
Technik Komputerowych oraz Instytutem Onkologii przy realizacji wspólnego
projektu studiów doktoranckich “Bioinformatyka” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmierzającego do wykształcenia nowej kadry
bioinformatyków, wyspecjalizowanych w analizie danych genomowych.
W Polsce współpraca uczelni z branżą biotechnologiczną rzadko odbywa się
poprzez przyznanie licencji na opracowaną technologię. Przykładem współpracy
na podstawie umów licencyjnych pomiędzy uczelnią a spółką typu spin-off jest
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READ-GENE utworzony w celu komercjalizacji wyników własnych prac badawczych
i naukowej technologii firmy wytworzonej przez Międzynarodowe Centrum
Nowotworów Dziedzicznych oraz Centrum Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie. Zgodnie z umową licencyjną, zawartą z
Pomorską Akademią Medyczną (obecnie uniwersytet) w grudniu 2005 r. spółka
typu spin-off uzyskała dostęp do technologii powstałych na uniwersytecie. Umowa
licencyjna gwarantuje tej spółce typu spin-off wyłączność do skomercjalizowanej
technologii, patentów, składających się z bazy próbek biologicznych i danych
klinicznych pacjentów, tajemnic handlowych, know-how. Uczelnia otrzymuje 20%
wpływów ze sprzedaży wypracowanych przez spółkę (Łącka, 2012).

Faza start-up polskich biotechnologicznych
spółek typu spin-off
Dla rozwoju innowacyjnego biznesu w fazie start-up kluczowe są nie tylko wizja,
wyzwania rynkowe, wyniki badań naukowych, ale też duch przedsiębiorczy i
posiadanie silnej kontroli. Do powstania spółki Braster bezpośrednio przyczyniły
się wymogi Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka” (POIG) związane
z wdrożeniem (komercjalizacją) wyników prac B+R (wynalazku), o czym świadczy
wysoki stosunek nakładów na B+R do pozyskanych dotacji przy stosunkowo
wysokim udziale podmiotów trzecich w kapitale podstawowym (Rys. 12). Badania
spółki typu spin-off Braster, współfinasowane ze środków unijnych POIG, miały na
celu opracowanie i przygotowanie do seryjnej produkcji unikalnego w skali
światowej, opartego na polskim wynalazku, medycznego testera
termograficznego, przeznaczonego do wczesnego wykrywania raka piersi.
Założyciele Brastera skoncentrowani na badaniach naukowych i rozwoju własnej
kariery naukowej, pozyskali patenty indywidualnie, a nie przez spółkę.
Spowodowało to wycofanie finansowania Venture Capital ze spółki i blokowanie
uchwał zarządu (58% udział w kapitale i prawach głosu posiadał zewnętrzny
inwestor Venture Capital), co zablokowało dalszy rozwój spółki.
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Rys. 12. Modele biznesowe polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off w fazie
start-up
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W przypadku naukowców-biotechnologów, profesorów uniwersyteckich, którzy
opracowali własne rozwiązania biotechnologiczne, często wybór braku
komercjalizacji wynika z ryzyka i preferowania kontynuowania prac badawczych
ponad pracami rozwojowymi i wdrożeniem do przemysłu. Naukowcy ze stopniem
doktorskim są bardziej skłonni przejść do biznesu, ale - co do zasady z uwagi na
młody wiek zazwyczaj brakuje im rozwiązań rynkowych o charakterze
aplikacyjnym. Natomiast rozpoczynając prowadzenie biznesu, nie mają
wystarczającego prywatnego kapitału wymaganego do założenia spółki. Stąd wiek
założycieli, wykształcenie i doświadczenie odgrywają ważną rolę w procesie
budowania wewnętrznej wartości firmy, podczas gdy w tym samym czasie
wpływają na jej wizerunek. Sami założyciele i ich patenty, jeśli w ogóle są, stanowią
podstawę wiarygodności biotechnologicznej spółki w fazie start-up (Niosi, 2003),
zwłaszcza przy braku wszelkich innych zasobów.

Tabela 7. Faza start-up polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off
Charakterystyka fazy start up
biotechnologicznych spółek typu
spin-off

Medic
algorithmics

Genomed

Braster

Selvita

Stem Cells Spin

Biomax

Ecotech Polska

data założenia spółki

09.2005

09.2007

2008

2007

2009

03.2010

09.2007

data wejścia na parkiet
alternatywnego obrotu
NewConnect

11.2011

05.2011

2012

07.2011

08.2011

05.2011

11.2011

data wejścia na główny rynek GPW

02.2014

-

-

-

-

-

-

2005-2007

2007-2009

2008-2009

2007-2008

2009-2010

2010

2007-2008

czas trwania fazy start up
udział podmiotów trzecich w
kapitale własnym start upu

26%

45%

58%

40%

43%

93%

0%

nakłady na B+R /aktywa

1,1%

5,98%

63,95%

5,88%

34,91%

0%

50,61%

120,5%

20,2%

2,82%

0%

0%

inwestycje kapitałowe /aktywa
dotacje i granty /aktywa

liczba patentów i zgłoszeń
patentowych

Jaki obszar wymaga poprawy przez
spin-off?

67,36%
79,15%

3 zgłoszenia
pierwszeństwa
w USA & Polsce

9,14%

patenty
naukowców
(autorów),
nie spółki

silna kontrola

wiele
wniosków
patentowych

prawa z 4
wniosków
patentowych
złożonych w
Polskim
Urzędzie
Patentowym
wewnętrzne
zaufanie,
niewłaściwa
ochrona
własności
intelektualnej
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Rys. 13. Strategia współpracy spółki Braster z uczelniami w procesie komercjalizacji
produktów

Po przeciwnym biegunie udziału podmiotów trzecich w kapitale podstawowym
znajduje się Ecotech Polska, któremu nie udało się pozyskać inwestora
strategicznego ani dotacji na B+R w fazie start-up. Spółka typu spin-off Ecotech
Polska starała się realizować strategię “born global”, jednak nie mogła znaleźć
inwestora strategicznego. Spółka opracowała technologię stabilizacji
przemysłowych odpadów niebezpiecznych EnviroMix®, którą zgłosiła do ochrony
patentowej w UE i USA. Technologia ta znajduje się w europejskich bazach
technologii innowacyjnych i jest objęta rządowym programem wspierania
transferu polskich technologii GreenEvo. Chociaż od momentu powstania
technologia ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie (Chiny, USA,
Europa, Malezja, Indie, Armenia) dzięki niskim kosztom inwestycyjnym i z uwagi
na brak wymogu specjalistycznej instalacji, to, jak dotąd, spółce nie udało się
sfinalizować żadnej umowy sprzedaży i osiągnąć przychodów. Nawet próba
pozyskania kapitału przez emisję prywatną akcji w 2011 r. skończyła się fiaskiem,
gdyż 92,8% akcji objęła spółka matka Ecotech Polska Sp. z o. o. Dodatkowo, próba
realizacji celu informacyjnego przez spółkę akcyjną notowaną na giełdzie nie
spełniła wymagań potencjalnych inwestorów. Można przypuszczać, że przyczyną
tego mogło być lobby koncernów wyspecjalizowanych w utylizacji odpadów, obok
zaniedbań w zakresie ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie patentów nie
wystarczy, gdy nie zadba się o właściwą ochronę własnego wynalazku przed
patent trollami. Istotną rolę odgrywa tzw. smart patenting, chroniący prawo
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wynalazcy, ale nie odkrywający kluczowych obszarów wiedzy i technologii
wynalazku. Przykład zaprzepaszczonych marzeń i planów Spółki Ecotech Polska
wskazuje, że kiedy przedsiębiorca ma pomysł lub coś wynalazł, nie powinien go
ujawniać innym (potencjalnym konkurentom) dopóki przynajmniej nie złoży
zgłoszenia patentowego (ang. a provisional application). Bezpłatne prezentacje
wynalazku z wyjaśnianiem technologii jego działania, składanie ofert wraz z
bezpłatnym studium wykonalności i analizą próbek odpadów nie mogą prowadzić
do sukcesu, jeśli jest się jedynie płotką (Ecotech Polska zatrudniał tylko 2
pracowników). W 2012 r. Spółka przeprowadziła pozytywne wdrożenie
technologii dwóch rodzajów odpadów przemysłowych w Chinach, potwierdzone
przez chińskie laboratorium rządowe. Spółka podpisała warunkową umowę
licencyjną z dużą grupą kapitałową Mo-Bruk na teren Polski.
Rys. 14. Strategia utworzenia spółki spin-off Ecotech Polska i komercjalizacji
technologii

Największe nakłady na B+R w stosunku do pozyskanych dotacji przy bezpiecznym
poziomie udziału podmiotów trzecich w kapitale zakładowym (poniżej 50%)
wykazują Stem Cells Spin i Genomed. Stem Cells Spin została założona w 2009 r.
przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet
Medyczny) w celu komercjalizacji odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem
dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o
symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych. Akademia Medyczna we Wrocławiu
(obecnie Uniwersytet Medyczny) wniosła do spółki aportem prawa ze zgłoszeń do
rejestracji przed Urzędem Patentowym Polski 4 patentów. Wynalazek ten może
być wykorzystany w produkcji na ich bazie naturalnych (nie modyfikowanych
chemicznie ani genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale

Modele biznesowe polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off

| 119

regeneracyjnym tkanek organizmów ludzkich i zwierzęcych. Spółka prowadzi
programy badawcze nad innowacyjnymi lekami biologicznymi, ale ponieważ
wprowadzenie innowacyjnego leku wymaga kilkuletnich badań, istotne znaczenie
dla modelu biznesowego spółki ma możliwość zastosowania substancji czynnych
pochodzących z komórek macierzystych MIC1 na rynkach z mniejszymi barierami
wejścia (rynek dermokosmetyków). Spółka wewnętrznie realizuje wszystkie
procesy krytyczne z punktu widzenia wartości Spółki (w tym ochrony własności
intelektualnej). Ze względu na standardy bezpieczeństwa hodowla komórek
macierzystych MIC-1 i wytwarzanie substancji na ich podstawie (procesy
badawcze i produkcja) są realizowane wyłącznie „in house”. Natomiast ze względu
na efektywność biznesową, zadania wymagające specjalistycznej aparatury i
unikalnych kompetencji zlecane są zweryfikowanym podmiotom zewnętrznym w
ramach ściśle wyznaczonych i kontrolowanych przez własnych pracowników
zadań. Powyższy model zarządzania pozwala na skupienie posiadanych zasobów
na najważniejszych celach. Spółka prowadzi politykę kreowania wartości portfela
prowadzonych projektów zakładając, iż nawiązanie ewentualnej współpracy
biznesowej z podmiotem branżowym powinno nastąpić po zakończeniu badań
przedklinicznych. Własność intelektualna spółki jest wyrażana przez know-how
oraz wynalazki dotyczące linii komórek macierzystych MIC-1, chronione
zgłoszeniami patentowymi (8 patentów zagranicznych i 5 krajowych wg stanu na
maj 2014 r.). Do połowy 2011 r. Spółka Stem Cells Spin prowadziła za
pośrednictwem spółki zależnej FUTURIS komercjalizację i sprzedaż własnych
struktur produkcyjnych i wszystkich elementów związanych z przetwarzaniem i
sprzedażą produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1, po czym
nastąpiło rozwiązanie umowy licencyjnej i umowy o współpracy. W połowie 2011
r. przeprowadzono transakcję sprzedaży aktywów spółki związanych z
przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzących z komórek macierzystych
MIC-1, w tym praw do znaków towarowych, rozpoczętych projektów
kosmetycznych i medycznych. Dotychczasowy zakres działalności spółki zależnej
włączono do strategii działalności Stem Cells Spin, a spółka zależna zakończyła
działalność w branży biotechnologicznej. Obecnie spółka FUTURIS działa jako
fundusz private equity inwestujący w udziały i akcje perspektywicznych spółek z
branży TMT (Technologia, Media, Telekomunikacja), znajdujących się na etapie
szybkiego wzrostu i ekspansji.
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Rys. 15. Strategia współpracy spółki Stem Cells Spin z uczelniami w procesie
komercjalizacji produktów

Spółka Genomed została założona we wrześniu 2007 r. przez grupę naukowców z
kilkunastoletnim doświadczeniem i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie
genomiki, jak również licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach,
w tym w “Nature”. Jej celem było skomercjalizowanie know-how, wiedzy
naukowej i doświadczeń praktycznych zespołu specjalistów z dziedziny biologii
molekularnej. Potencjał komercyjnych rezultatów prac nad sekwencjonowaniem
DNA dostrzeżono już w trakcie budowy i rozwoju serwisu Oligo.pl, a
doświadczenie zdobywane od 2000 roku przy tworzeniu Pracowni Syntezy
Oligonukleotydów i Sekwencjonowania DNA przy Polskiej Akademii Nauk okazało
się nadzwyczaj przydatne przy tworzeniu spółki Genomed. Spółka prowadzi
działalność w obszarze diagnostyki chorób o podłożu genetycznym w utworzonym
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Genomed. Spółka oferuje
diagnostykę molekularną do badań genetycznych w zakresie m.in. niepłodności,
kardiologii, neurologii, onkologii i okulistyki. W styczniu 2008 r. Spółka pozyskała
inwestora finansowego w postaci Venture Capital (MCI.BioVentures Sp. z o.o.),
który sfinansował inwestycje Spółki w trzech rundach, odpowiednio w kwotach
255.682 EUR (luty 2008), 134.160 EUR (czerwiec 2008) i 123.865 EUR (październik
2008). W lipcu 2008 r. Spółka sprawnie prowadziła działalność podstawową w
zakresie syntezy i sekwencjonowania DNA oraz analizy sekwencji DNA na potrzeby
jednostek naukowych, zakładów opieki zdrowotnej i firm prywatnych, a także
sprzedaży odczynników i materiałów do analizy DNA dla potrzeb jednostek
naukowych i zakładów opieki zdrowotnej.
Inwestycje Venture Capital dostarczają nie tylko środków finansowych, ale przede
wszystkim wartościowej wiedzy eksperckiej i doradztwa w prowadzeniu biznesu i
pomagają sprostać wyzwaniom rynkowym (Shimasaki, 2009). Venture Capital
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podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa, umacnia jego pozycję na rynku,
umożliwia zawiązanie współpracy z głównymi korporacjami, zachęcając
inwestorów instytucjonalnych do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę
(Niosi, 2003). Ponadto, Venture Capital na ogół mają profesjonalne relacje z
innymi Venture Capital. Jeśli spółka rozwija się lub stawia czoła wyzwaniom rynku,
będzie wymagała znacznie większego finansowania na późniejszym etapie
rozwoju, Venture Capital może zachęcić do inwestycji innych inwestorów, aby
wesprzeć finansowo rozwijające się przedsiębiorstwo (Shimasaki, 2009, p. 135).
W 2009 r. Spółka realizując strategiczne założenia dynamicznie rozwijała
działalność w obszarze diagnostyki chorób o podłożu genetycznym, rejestrując
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Genomed i rozwijając zespół diagnostów
w myśl zasady wyboru najlepszych z nich „ang. hire smart”, uzyskując certyfikaty
CF Network (Cystic Fibrosis Network) oraz EMQN (European Molecular Quality
Network), które potwierdzają jakość świadczonych usług diagnostyki medycznej
spółki i pozwalają na rozwinięcie usług z zakresu diagnostyki molekularnej. W
październiku 2009 r. Spółka pozyskała dofinansowanie (58%) z Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka w wysokości 542 tys. EUR na wdrożenie wyników
projektu pt. „Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich
w diagnostyce medycznej”. W grudniu 2009 r. Spółka podpisała umowę z
Instytutem Matki i Dziecka na badania przesiewowe noworodków w kierunku
mukowiscydozy na lata 2010-2011 o wartości 852 tys. EUR. Już w drugim roku
działalności Spółce udało się potroić przychody i wygenerować dodatni EBITDA,
niewątpliwie dzięki wsparciu finansowemu i doradztwu Venture Capital, jak i
aktywom intelektualnym, głównie know-how.
Rys. 16. Strategia współpracy spółki Genomed z uczelniami w procesie komercjalizacji
produktów
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Niższym udziałem nakładów na B+R w stosunku do pozyskanych dotacji
charakteryzują się Medicalgorithmics, Selvita i Biomax o zróżnicowanym udziale
podmiotów trzecich w kapitale własnym, odpowiednio 26%, 40% i 93%. Chociaż
każda z tych spółek zaczynała prowadzenie działalności w Parku NaukowoTechnologicznym, to wypracowała inny model biznesowy, pozwalający na
sukcesywne zwiększanie sprzedaży. Każda z nich była w pełni świadoma znaczenia
rozeznania rynku i konkurencji, wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania
finansami spółki i cash flow, jak również planowania i egzekwowania planów z
uwzględnieniem faktycznej sytuacji, realnych warunków w prognozach i planach
dla osiągnięcia sukcesu w biznesie.
Medicalgorithmics został założony w lipcu 2005 r. przez dwóch naukowcówprzedsiębiorców, a we wrześniu rozpoczął działalność, której celem była
komercjalizacja polskiej myśli technicznej. Od początku prac nad najbardziej
zaawansowanym technologicznie systemem do diagnostyki arytmii na świecie
PocketECG, Spółka dążyła do osiągnięcia pozycji jednego z wiodących dostawców
rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej. W 2005
r. Spółka rozwijała dwa podstawowe produkty – Coperniqs i PocketECG,
przykładając duże znaczenie do marketingu i tworzenia marki produktu. System
PocketECG zapisuje, przetwarza i rozpoznaje każde uderzenie serca, transmituje
zapis w czasie rzeczywistym i generuje rozbudowane raporty. Takie raporty
trafiają do centrum monitoringu EKG, a po ich weryfikacji przez technika trafiają
do lekarza. Znacznie przyspiesza to i ułatwia proces diagnozowania zaburzeń
rytmu serca, a także pozwala na postawienie wiarygodnego rozpoznania.
PocketECG jest stosowany w telemetrii kardiologicznej, cardiac safety (kliniczne
badania leków pod kątem bezpieczeństwa kardiologicznego) oraz w projektach
naukowych. Natomiast system Coperniqs służy do wizualizacji powierzchni
mięśnia sercowego oraz analizy zmiennych istotnych przy inwazyjnych zabiegach
terapeutycznych, takich jak ablacje (usuwanie ognisk arytmii prądem o
częstotliwości radiowej). Coperniqs testowano w szpitalu Harvard Medical School
w Bostonie i w Hôpital Cardiologique du Haut Lêvêque w Bordeaux.
W 2006 r. Medicalgorithmics aktywnie poszukiwał dofinansowania działalności w
formie inwestycji kapitałowej (Bioinfobank miał udział 20% w kapitale
podstawowym, Fundacja Centrum Innowacji FIRE i Ronald Gale Landes po 3%)
oraz dofinansowania ze środków publicznych prac nad rozwojem produktów i
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testami klinicznymi. W 2006 r. spółka otrzymała pożyczkę 120 000 USD na
prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozyskała inwestycję kapitałową od
inwestora prywatnego w wysokości 540 000 USD. W grudniu 2006 r. spółka złożyła
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o dofinansowanie projektu
celowego pt. "Zdalny system monitorowania kardiologicznego z automatyczną
diagnostyką arytmii i stanów przedzawałowych PocketECG" o wartości 259 tys.
EUR z dofinansowaniem w kwocie 144 tys. EUR. W latach 2005-2006 zarząd nie
pobierał wynagrodzenia, a spółka nie zatrudniała żadnych pracowników. Po
pojawieniu się pierwszych przychodów ze sprzedaży (5 220 EUR w 2006) spółka
stopniowo pozyskiwała kolejnych pracowników, przykładając duże znaczenie do
ich kwalifikacji (ang. hiring smart Intellectual assets).
Jeśli naukowiec akademicki lub lekarz jest jednocześnie założycielem i sam
indywidualnie wnosi kapitał do spółki, to na ogół dłużej zajmie mu przyciągnięcie
kapitału
niż
przedstawicielom
sektora
biotechnologiczego
lub
wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy. Wymagania znacznie dłuższego czasu wiążą
się z krzywą uczenia się w przyciąganiu i pozyskiwaniu kapitału. Dodatkowo jest to
spowodowane brakiem istniejących kontaktów finansowych i czasu do ustalenia
wiarygodności biznesowej. Większość naukowców akademickich zazwyczaj nie
zaczyna prowadzenia biznesu od istniejących relacji w kręgach finansowych,
podczas gdy osoby z otoczenia biznesu mogą już posiadać kontakty z Venture
Capital (Shimasaki, 2009, p.125).
W 2007 r. Medicalgorithmics zatrudniał 8 pracowników, zarząd pobierał
miesięczne wynagrodzenie 4 500 EUR, a w 2008 r. już 6 400 EUR. W 2007 r. spółka
rozwijała system Pocket ECG i CardVET (stosowany w weterynarii psów, kotów i
koni), ale nie posiadała zasobów na prace nad wykonaniem prototypu i
rozpoczęciem wstępnych testów klinicznych dla produktu HeartSounds (system
do badania przepływu krwi w sercu pacjenta, pomocny w wykrywaniu wad serca).
Do końca 2007 r. spółka nie prowadziła aktywnej sprzedaży, jedynie sprzedała 50
urządzeń BT-ECG z oprogramowaniem i wspomagający system informatyczny do
Centrum Monitorowania Kardiosystem za 76 730 EUR. W związku z brakiem
certyfikatu dopuszczającego do obrotu wyrób medyczny, urządzenia sprzedawano
jedynie do wykorzystania w testach i pracach badawczych. Spółka wzięła udział w
Targach MEDICA 2007 w Dusseldorfie. W 2007 r. próby zrealizowania inwestycji
kapitałowej (konwersji pożyczki 250 000 USD od New Europe Venture LLC (USA,
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New York)) nie powiodły się z powodu niedomknięcia funduszu VC NEV. Spółka
podpisała z New Europe Venture LLC porozumienie o przekształceniu pożyczki na
12-miesięczne opcje na udziały Spółki.
W 2008 r. spółka Medicalgorithmics wciąż borykała się z opóźnieniami
wynikającymi z przedłużającej się procedury dopuszczenia do obrotu wyrobu
medycznego (uzyskanie znaku CE) na produkt Pocket ECG. Mimo to udało się jej
pozyskać dofinansowanie z Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie
215 700 EUR na realizację projektu "Inicjatywa Technologiczna". W maju 2008 r.
Spółka nabyła własne udziały od Bioinfobank (20% kapitału podstawowego) celem
umorzenia w zamian za obligacje wyemitowane przez spółkę na kwotę 201 255
EUR. Ale już w czerwcu 2008 r. spółka pozyskała inwestycję kapitałową od
BioInfoBank Seed Capital Sp. z o. o., funduszu kapitału zalążkowego promującego
transfer technologii z polskich jednostek naukowych do małych i średnich
przedsiębiorstw działających w Polsce. Koszty pozyskania kolejnej rundy
finansowania wyniosły wraz z odkupieniem udziałów do umorzenia przekroczyły
239 670 EUR, ale dzięki temu spółka pozyskała ponad 551 241 EUR na kontynuację
i rozwój działalności. Według Shimasaki (2009) Seed Capital (tzw. Kapitał
potwierdzający poprawność strategii biznesu) pozwala przedsiębiorstwu rozwinąć
biznes, rozpocząć rozwój lub rozwinąć produkt, rozszerzyć badania rynku, a nawet
zatrudnić konsultantów.
Niestety, ze względu na powiększanie strat finansowych i brak perspektyw
poprawy sytuacji finansowej Medicalgorithmics był zmuszony sprzedać swoją
jednostkę zależną Kardiosystem ze stratą 86 281 EUR. Alternatywą dla sprzedaży
było ogłoszenie upadłości przez Kardiosystem. Dodatkowo, na skutek kryzysu w
USA i nieudanych negocjacji z potencjalnym inwestorem kapitałowym BHRT, rok
później (w 2009 r.) spółka musiała ograniczyć zatrudnienie z 11 do 9 pracowników
i obniżyć wynagrodzenie zarządu do 2 400 EUR. Spółka podjęła ryzyko zawarcia
transakcji z BHRT ze względu na bardzo wysoką wycenę Spółki uzyskaną na
wstępnym etapie negocjacji oraz przekonania Zarządu i większości Wspólników o
potrzebie znalezienia partnera z USA, który umożliwiłby szybkie wprowadzenie
produktów i usług firmy na rynek amerykański. Niestety potencjalny inwestor
BHRT doświadczył zagrożenia utratą płynności, co istotnie ograniczyło szanse na
pozyskanie dodatkowych środków finansowych z planowanej emisji papierów
wartościowych na NASDAQ w formie private placement. Pomimo porażki
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negocjacji i poniesionych kosztów obsługi prawnej, Medicalgorithmics jest
znacznie lepiej przygotowany do przyszłych transakcji fuzji i przejęć (ang. mergers
and acquisitions M&A) lub negocjacji na temat innej formy finansowania przez
branżowego inwestora strategicznego. Po bolesnych doświadczeniach Spółka
skoncentrowała się na rozwoju sprzedaży, jednocześnie kontynuując
poszukiwania wiarygodnego partnera lub inwestora strategicznego. Na szczęście
w 2009 r. Spółka zakończyła prace rozwojowe w zakresie dwóch podstawowych
produktów mobilnego monitoringu kardiologicznego, czego rezultatem było
wykazanie w wartościach niematerialnych wartości opracowanych technologii.
Rys. 17. Strategia współpracy spółki Medicalgorithmics z uczelniami w procesie
komercjalizacji produktów

W 2009 r. sprzedaż wzrosła o 29%. Opisane perypetie Spółki wskazują, że dla
osiągnięcia sukcesu w biznesie bardzo ważne jest planowanie i egzekwowanie
planów, uwzględniając realne warunku w planach i prognozach oraz „pewne
stąpanie po ziemi” (ang. hitting the ground hard).
Przyjrzyjmy się początkom działalności spółek typu spin-off, które były tworzone
„na miarę” przez doświadczonych menadżerów z jasno sprecyzowanymi wizją,
wyzwaniami rynkowymi, jak również znajomością zarządzania finansami
przedsiębiorstw i cash flow – spółkom Biomax i Selvita.
Biomax został utworzony w marcu 2010 r. przez firmę doradczo-inwestycyjną Max
Investments Sp. z o. o., angażującą się kapitałowo w rozwój atrakcyjnych
projektów o dużym potencjale rozwoju. Max Investments przeprowadził ofertę
prywatną akcji Biomax, doradzał w zakresie sporządzenia wniosku o
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na tworzenie
systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP i wsparcie dla MSP w celu
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przygotowania dokumentacji potrzebnej do pozyskania inwestora. Po emisji akcji
Max Investments świadczył usługi dla Biomax w zakresie relacji inwestorskich. W
sierpniu 2010 r. Zarząd Biomax powołał Radę Naukową składającą się z 2
profesorów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i doktora inżyniera. Rada
Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym
Spółki w zakresie jej działalności w sprawach rozwoju kadry badawczo – naukowej,
rozwoju i opatentowania nowych preparatów biotechnologicznych.
Rys. 18. Strategia współpracy spółki Biomax z uczelniami w procesie komercjalizacji
produktów

Działania Rady Naukowej mają na celu opracowanie nowych preparatów
biotechnologicznych, zaczynając od kolagenu, opatentowanie metody
pozyskiwania, prowadzenie wstępnych badań na skalę laboratoryjną. Badania
będą przeprowadzane w laboratorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
a w przyszłości na terenie Parku Naukowo-Technologicznego. Spółka tworzy grupę
kapitałową z jednostką zależną Nutripharmax (własność 76,5% od 2010 r.)
produkującą dodatki do żywności i suplementów diety, dostarczającą surowiec do
Biomax i pozyskującą dotacje unijne. W 2011 r. Spółka utworzyła jednostkę
zależną Bioservice docelowo mającą zajmować się sprzedażą stacjonarną i
bezpośrednią przez Internet oraz prowadzeniem biotechnologicznej platformy
internetowej. Natomiast w 2012 r. Spółka nabyła 93% udziałów Bio-Park
powołanego w celu stworzenia klastra biotechnologicznego i laboratorium. Obie
jednostki zależne mają w strategii wpisane pozyskiwanie dotacji unijnych.
Selvita została założona w lipcu 2007 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w
Krakowie, a trzy lata później została przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie
Selvita jest największą innowacyjną firmą biotechnologiczną w Polsce pod
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względem zatrudnienia (155 pracowników) oraz osiąganych przychodów 4 480
200 EUR, w tym z tytułu dotacji i grantów badawczych 1 847 900 EUR. Specjalizuje
się w onkologii i chorobach ośrodkowego układu nerwowego i immunologicznego.
Spółka działa jak broker innowacji (nauki), poszukując wśród projektów
badawczych realizowanych w polskich instytutach i placówkach naukowych
aktywnych biologicznie cząsteczek o potencjale terapeutycznym oraz inwestując
w rozwój odpowiednio wyselekcjonowanych w celu komercjalizacji na rynku
farmaceutycznym. Model biznesowy stworzony przez Spółkę obejmuje ewaluację
znalezionych projektów badawczych w oparciu o procedury scoringowe i analizy
wyceny przedsiębiorstw (ang. due dilligence) oraz definiowanie na jej podstawie
koncepcji nowych leków, aby nabyły realną wartość komercyjną. Zawierając
umowę partneringową z dużą globalną firmą farmaceutyczną Spółka zakłada
płatności typu up-front payment w zależności od zaawansowania projektu. Jeżeli
Selvita uczestniczy dalej w projekcie – badaniach sponsorowanych (ang. research
funding), przewidywane są płatności za powodzenie (ang. success fee), tj. kolejne
tzw. kamienie milowe (ang. research milestone payments) osiągane w projekcie aż
do dopuszczenia leku na rynek. Kolejne przewidywane w umowach płatności,
związane z sukcesem rynkowym leku, są uzależnione od osiągnięcia kolejnych
progów sprzedaży (ang. commercial milestone payments) i dotyczą udziału w
przychodach ze sprzedaży leku (ang. royalties) przez cały okres sprzedaży
przyszłego leku na rynku. Umowa partneringowa zapewnia Selvicie nie tylko
potrzebne środki finansowe do przeprowadzania dalszych etapów procesu
badawczego, ale przede wszystkim rozległy know-how dużej organizacji w zakresie
znajomości rynku farmaceutycznego, jego podmiotów, determinantów i
zwyczajów, co znacznie ułatwia poszukiwanie i selekcję potencjalnych
licencjobiorców. Dzięki znajomości uwarunkowań i praktycznemu doświadczeniu
Zarządu w prawnym i finansowym strukturyzowaniu transakcji in- i outlicensingu
możliwe jest zapewnienie umiejętnego przygotowania procesu licencjonowania.
Taka współpraca z partnerem strategicznym, dzięki synergii w obszarach
naukowym i biznesowym, zapewnia Spółce wyższe prawdopodobieństwo
powodzenia projektu i ogranicza ryzyko operacyjne.
W lipcu 2010 r. Selvita podpisała kontrakt na sprzedaż projektu
biotechnologicznego - SEL103 (lek na chorobę Alzheimera) - z Orion Pharma.
Spółka prowadzi własną działalność badawczą oraz działalność badawczorozwojową na zlecenie firm farmaceutycznych, począwszy od projektowania
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komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną,
skończywszy na badaniach przedklinicznych, prowadzonych w jednostce zależnej
– BioCentrum. Realizację szerokiej działalności umożliwiło Spółce zatrudnienie
doświadczonego zespołu menedżerskiego (posiadającego doświadczenie w
tworzeniu najstarszej i prężnie rozwijającej się polskiej spółki IT typu spin-off –
Comarch) oraz wysokiej klasy naukowców z obszaru chemii, farmacji, biologii
molekularnej, biotechnologii i informatyki z uczelni polskich i zagranicznych.
Koszty wynagrodzeń spółka w 80% pokrywa z dotacji i grantów na realizację
projektów badawczych. Klientami Spółki są duże międzynarodowe i krajowe
przedsiębiorstwa farmaceutyczne takie jak: Sandoz, Sanofi Aventis, Pfizer, Abbott,
AstraZeneca, Rottapharm-Madaus, Merck Serono (Niemcy) i H3 Biomedicine
(USA).
Rys. 19. Strategia współpracy spółki Selvita z uczelniami w procesie komercjalizacji
produktów
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Rola kapitału intelektualnego w modelach
biznesowych polskich biotechnologicznych
spółek typu spin-off
Kapitał intelektualny to wszystkie zasoby niepieniężne i niefinansowe w całości lub
częściowo w posiadaniu organizacji, sposoby współpracy i relacje z
interesariuszami, które są wykorzystywane do tworzenia wartości (Roos et al.,
2005). Według Edvinsson i Sullivan (1996) kapitał intelektualny to wiedza, która
może zostać przekształcona w wartość (produktu, firmy). W tabeli 8 podjęto próbę
oceny kapitału intelektualnego analizowanych biotechnologicznych spółek typu
spin-off na podstawie podziału na kapitał organizacyjny, kapitał ludzki i kapitał
relacyjny (Tayles et al., 2005). Różnice między wyodrębnionymi częściami dotyczą
alokowanego ryzyka i wyceny. Łączna wartość rynkowa kapitału intelektualnego i
konwencjonalnego kapitału finansowego odzwierciedla wartość firmy, określoną
przez przepływy pieniężne generowane przez wszystkie aktywa: finansowe,
rzeczowe, wartości niematerialne wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz
pozostałe aktywa intelektualne (Zambon, 2003). Inaczej niż aktywa intelektualne
składnik wartości niematerialnych może być precyzyjnie wskazany, wyodrębniony,
wyróżniony, osobno wyceniany, a nawet odrębnie sprzedany, niezależnie od tego,
czy został ujęty w księgach rachunkowych czy też nie (Sullivan i Sullivan, 2000)

Tabela 8. Struktura kapitału intelektualnego polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (alternatywny parkiet)
Medicalgorithmics

Kapitał intelektualny

Kapitał Relatcyjnyl / Partnerski

Kapitał
ludzki

Kapitał organizacyjny

Własność intelektualna (patenty krajowe)
Patenty zagraniczne
Aktywa niematerialne
Aktywa intelektualne
Ochrona własności intelektualnej
Umiejętności sprzedaży
Umiejętności zarządu
intelektualny kapitał ludzki – naukowiec
“gwiazda”
Rada Naukowa
Naukowcy wchodzący w skład Rady Nadzorczej
Alianse strategiczne
Współpraca uniwersytetu z przemysłem
Współpraca jednostek badawczych z
przemysłem
Park Naukowo-Technologiczny

Genomed

Braster

AP

-

4 (USA, EU)
4 AP
X
X
XX
sprzedaż
abonamentowa

-

P patenty członków
zarządu
AP

X
X
X

M+R
X

Stem Cells
Spin

Selvita

Biomax

Ecotech
Polska

AP

5

-

AP

8

-

X
X
-

AP (USA, EU)
EURO-PCT
X
X
X
X

X
X
X
X

R M(2013)

R

M+R

M+R

X
przez
spółkę
zależną
M

P(USA,
EU)
X
X
-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X
X

X

X
-

-

naukowe
X
-

X
X

X
X

X
X
-

X
-

naukowe
X
-

X
-

X

X

X

-

-

-

X

-

X

X
jednostka
zależna
FUTURIS od
2011

X
X

-

X 2007-2009
VC z USA
X w ramach projektu
Venture Capital
Seed Capital z
X
PARP
Polski
nieporozumienia
Sieć dystrybucji
X
Udzielanie Licencji
X
nieudana próba –
sprzedaż
Grupa Kapitałowa
jednostki zależnej
ze stratą
Legenda: M – menadżerskie, R - tylko naukowo-badawcze, CG - grupa kapitałowa, No - niespecjalistyczne

R
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W Polsce większość innowacyjnych małych przedsiębiorstw nie ewidencjonuje
nakładów na prace badawczo-rozwojowe B+R jako składnika aktywów (rozliczenia
międzyokresowe kosztów lub wartości niematerialne i prawne) w bilansie, ze
względu na regulacje prawa podatkowego, ale ewidencjonuje je jako koszty,
zmniejszając wynik finansowy. Zgodnie z Carroll i Tansey (2000) wartość
poszczególnych aktywów zależy od ich strategicznego wykorzystania i rodzaju
własności oraz ochrony własności Intelektualnej aktywów o najwyższej wartości.
Przykładami aktywów intelektualnych są notatki naukowca z dziedziny
biotechnologii i nauki o życiu Life Science, reputacja spółki typu spin-off,
wewnętrznie opracowana baza wiedzy, a nawet własny innowacyjny model
biznesowy. Według Hall (1989) własność intelektualna jest zdefiniowana jako
aktywa, do których organizacja ma prawo własności, w tym patenty, znaki
towarowe, zarejestrowane wzory i prawa autorskie, które zapewniają ochronę
prawną. Bez możliwości patentowania, przedsiębiorcy nie będą zainteresowani
sprzedażą swoich rozwiązań biotechnologicznych (Mazzoleni i Sampat, 2002).
Rys. 20. Modele biznesowe polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off w fazie
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Rys. 21. Modele biznesowe polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off w fazie

w tysiącach
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Patenty dają ich autorom wyłączne prawa, które mogą być transferowane
(przenoszone) i licencjonowane, zapewniając w ten sposób zyski z innowacji.
Mimo, że patenty nie zmniejszają kosztów komercjalizacji, ani nie eliminują ryzyka
niepowodzenia, oferują przywilej wyłącznego użytkowania innowacyjnego
rozwiązania, co jest szczególnie atrakcyjne dla biznesu. Patenty są gwarancją
wiarygodności biotechnologicznych spółek typu spin-off (Levin et al., 1987),
symbolem ich kompetencji (Penin, 2005). Kapitał intelektualny nie zwiększy
wartości spółki typu spin-off, gdy jej pracownicy nie są w stanie wynaleźć
produktów rynkowych lub usług albo gdy to, co wymyślają nie jest akceptowane
przez klientów, czy też nie jest na tyle konkurencyjne, aby zdobyć przewagę na
rynku (Stewart, 1997), zwłaszcza w biotechnologii na globalnym rynku. Zgodnie z
Daum (2003) proces rozwoju firmy opartej na wiedzy, w szczególności wartości
biotechnologicznej spółki typu spin-off, powinien zawierać wszystkie elementy
zarządzania kapitałem intelektualnym i rozwoju strategii konwersji wiedzy w
wartości niematerialne i prawne lub własność intelektualną jako komponenty
majątku posiadanego przez spółkę typu spin-off.

Tabela 9. Charakterystyka fazy wczesnego wzrostu polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie (alternatywny parkiet)
Charakterystyka rentowności spółek
typu spin-off w fazie wczesnego
wzrostu

Medicalgorithmics

Genomed

Braster

Selvita

Stem Cells
Spin

Biomax

Ecotech
Polska

4,62

6,79

2,94

1,42

1,22

2,29

0,30

w EUR

pierwsze notowanie
min (do 2012) / min (do 2013)

4,16

4,10

2,94

0,99

-

0,81

0,64

0,53

0,23

0,22

0,14

0,12

0,12

0,03

max (do 2012) / max (do 2013)

18,6

79,3

6,89

6,79

-

7,27

1,37

3,91

1,47

1,45

2,21

2,18

0,39

0,39

średnia (do 31.12.2012) / średnia (do
31.12.2013)

11,5

41,7

4,91

3,89

-

4,10

1,00

2,22

0,79

0,78

1,22

1,21

0,26

0,21

wartość rynkowa

2012

38 922

6 488

2 113*

10 493

9 036

50 886

3 337

(w tysiącach EUR)

2013

142 745

5 138

10 111

23 211

8 907

49 694

2 713

ROA (do 2012) / ROA (do 2013)

0,06

0,08

0,02

0,00

-0,4

-0,4

-0,3

-0,3

-0,16

-0,1

-0,0

0,01

-1,3

-1,04

ROE (do 2012) / ROE (do 2013)

-0,0

0,03

0,03

0,01

-2,5
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Mimo, że kapitał ludzki nie należy do spółki typu spin-off, tworzy kapitał
organizacyjny i relacyjny, które przenoszą się do wartości niematerialnych i
prawnych lub własności intelektualnej (Becker et al., 1997). Wysoki kapitał
intelektualny odgrywa ważną rolę w modelu biznesowym Stem Cells Spin,
Medicalgorithmics i Selvita, które wykazują najwyższy kapitał organizacyjny i
wysoką ochronę własności intelektualnej wśród wszystkich analizowanych spółek
typu spin-off. Zarząd tych spółek posiada zdolności i umiejętności menedżerskie i
naukowe, które są ważne dla osiągnięcia sukcesu w biznesie (te biotechnologiczne
spółki typu spin-off generują najwyższe dochody). Selvita posiada najwyższy
kapitał ludzki, który umożliwia jej aplikowanie i otrzymywanie najwyższych
dotacji. Medicalgorithmics i Biomax posiadają najwyższy kapitał relacyjny
(partnerski), który pozwala im na osiągnięcie zysku finansowego oraz marży brutto
na sprzedaży. Sukces modelu biznesowego i realizacji przez Medicalgorithmics
strategii "Go Global" w 2013 roku (rys. 21, 22) potwierdza znaczenie kapitału
organizacyjnego, w tym własności intelektualnej (głównie patenty zagraniczne),
ochrony własności intelektualnej, rolę aktywów niematerialnych umożliwiających
podpisanie umów licencyjnych, przede wszystkim w USA.

Wdrożenie strategii "Go Global”
Dla innowacyjnych spółek realizujących strategie „Born global” i „Go global” rynek
w USA jest najbardziej atrakcyjny i stanowi docelowo podstawowy rynek zbytu,
gdyż oferuje największy potencjał wzrostu. Jednak proces internacjonalizacji
stawia przed młodymi, innowacyjnymi spółkami typu start-up i spin-off wyzwania
związane z nieznajomością tradycji i kultury biznesu obcego kraju, kontaktów
i zakorzenienia w biznesowym otoczeniu zagranicą, a także wysokiego ryzyka i
zagrożenia niepowodzeniem. Z tego względu jedynie dwie spośród badanych
spółek typu spin-off – Medicalgorithmics i Selvita – skutecznie weszły na rynek
międzynarodowy (Rys. 22). Dla pozostałych spółek typu spin-off, nawet z wyższym
udziałem aktywów niematerialnych w aktywach ogółem, wejście na rynek
międzynarodowy wiązało się z za wysokim ryzykiem i koniecznością poznania
zwyczajów i kultury zagranicznego biznesu (Rys. 22).
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Rys. 22. Realizacja strategii „Go Global”
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Medicalgorithmics rozpoczął sprzedaż od rynku polskiego, jednak szybko stał się
on dla Spółki za mały, gdyż szpitale w Polsce nie miały (i wciąż nie mają) pieniędzy
na innowacyjny sprzęt do telemedycyny bądź nie są otwarte na innowacje
(wystarcza im starszy zamiennik – holtery). Rynek USA wydawał się dla Spółki
atrakcyjny ze względu na prywatny system ubezpieczeń medycznych, refundację
kosztów leczenia w prywatnej służbie zdrowia, brak barier mentylnych i niechęci
znacznej grupy lekarzy czy administracji szpitalnej do nowinek technicznych.
Wystąpiły jednak bariery prawne, gdyż na rynku USA produkt musiał uzyskać
zgodę Amerykańskiej Komisji ds. Leków i Żywności (ang. Food and Drug
Administration (FDA)) na komercyjne wykorzystanie w USA.
Wymagano, by Spółka produkowała sprzęt według standardów ISO, a dane
pacjentów musiały być przechowywane zgodnie z prawem amerykańskim, w
szczególności zgodnie z HIPAA (ang. Health Insurance Portability and
Accountability Act). Proces internacjonalizacji Spółka przeprowadziła w oparciu o
wiedzę swoich wspólników i pracowników. Z pozyskaniem informacji nie było
trudności, gdyż procedury w USA są bardzo jasno określone przez wyżej
wymienione instytucje. Najważniejsze było dotarcie do potencjalnych klientów
(najbardziej znanych kardiologów i elektrofizjologów w USA) i przekonanie ich, że
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oferowana przez Spółkę technologia jest lepsza od konkurencyjnej. Okazało się, że
Spółka jest nie tylko lepsza, ale również tańsza od konkurentów, co pozwoliło jej
na rozwój biznesu. Dla Medicalgorithmics pozyskanie międzynarodowego patentu
na własne innowacyjne rozwiązania przed komercjalizacją produktu było
kluczowe, choć kosztowne jak na możliwości spółki typu start-up. Początkowo na
ochronę patentową Spółka przeznaczała środki pochodzące od inwestorów, a
następnie pozyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka „Zarządzanie Własnością Intelektualną”. Pierwsze zgłoszenia
patentowe spółka złożyła w roku jej powstania (2005). Następnie Spółka składała
zgłoszenia pierwszeństwa (ang. Provisionals), które rozszerzają i uszczegóławiają
zakres oryginalnych PCT (ang. Patent Cooperation Treaty) z 2005 r. Ocena czystości
patentowej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia
wynalazku i uzyskania międzynarodowej ochrony w dziedzinie telemedycyny na
terenie USA i Europy wymaga szczegółowej znajomości tego rynku, bardzo
starannego przygotowania i specjalistycznej wiedzy rzeczników, dlatego Spółka
współpracowała z doświadczoną Kancelarią Patentową z USA.
Selvita działa na szybko rozwijającym się rynku badań aktywnych związków
chemicznych, o potencjale rozwojowym w oryginalne, innowacyjne leki. Realizuje
usługi badawcze na rzecz firm farmaceutycznych, stanowiące element ich
projektów badawczych. Obserwowany na rynku usług badawczo-rozwojowych
ciągły wzrost inwestycji, połączony ze strategią redukcji własnego zaplecza
laboratoryjnego skłania firmy farmaceutyczne do przenoszenia początkowych i
długotrwałych etapów prac badawczych do podwykonawców, w tym analizę
patentową i przegląd publikacji naukowych, małoskalową syntezę i opracowanie
analityki, udoskonalanie procesu i przygotowanie zgłoszeń patentowych, a
następnie przygotowanie technologii do skali półtechnicznej. Konkurentami
Selvity na rynku badań przedklinicznych są przede wszystkim firmy zagraniczne
takie jak WuXi Apptec, Evotec, Almac, AMRI, Aurigene czy GVK*Biosciences. W
2013 r. Selvita zwiększyła przychody o 30,9% dzięki zawarciu umowy z H3
Biomedicine o zagwarantowanych przychodach w wysokości 1 920 000 USD przez
dwa lata trwania projektu oraz realizacji zawartej w październiku 2013 r.
dwuletniej umowy badawczo-rozwojowej z Merck Serono (Niemcy),
gwarantującej przychód na poziomie 2 412 000 EUR. Osiągnięcie wzrostu było
możliwe dzięki większej wartości realizowanych kontraktów usługowych oraz
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poszerzeniu portfolio projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.

Model biznesowy Medicalgorithmics
Kierując się systematyką modeli biznesowych zaproponowaną przez
Oesterwaldera (Oesterwalder i Pigneur, 2010), model biznesowy realizowany
przez firmę Medicalgorithmics, od początku jej działalności, należy zaklasyfikować
jako model innowacji produktowych w ramach rozdzielonej korporacji. Hagel i
Singer (1999), autorzy podejścia „rozdzielonej korporacji” (ang. unbundling
corporation) twierdzą, że na funkcjonowanie firmy składają się trzy odmienne
rodzaje działalności, zróżnicowane pod względem ekonomicznym, kulturowym i
konkurencyjnym. Autorzy wyróżniają działania związane z relacjami z klientami,
innowacjami produktowymi i infrastrukturą. Rolą działalności związanej z
innowacjami produktowymi jest wymyślenie atrakcyjnych nowych produktów i
usług i dowiedzenie się, jak najlepiej dostosować je do potrzeb rynku. Działania
firmy Medicalgorithmics koncentrują się na wykorzystaniu efektu prac B+R i ich
komercjalizacji. Propozycja wartości firmy to produkt PocketECG oraz usługa
ciągłego monitorowania i raportowania czynności serca. Produkt firmy jest tak
przygotowany, że może być wykorzystywany nie tylko w diagnostyce i leczeniu,
ale również w badaniach klinicznych leków pod kątem bezpieczeństwa
kardiologicznego (ang. cardiac safety) oraz w projektach badawczych. Ponadto
zintegrowana w ten sposób usługa daje fimie Medicalgorithmics przewagę nad
konkurentami, jednocześnie buduje relacje z klientami i tworzy, dzięki umowom
abonamentowym, strumień przychodów. Natomiast na strukturę kosztów
wpływają głównie wysokie koszty B+R i koszty pozyskiwania talentów. Przewagę
kosztową na rynku Stanów Zjednoczonych spółka typu spin-off osiąga między
innymi ze względu na niższe koszty produkcji w Polsce. W modelu innowacji
produkty i usługi mogą być wprowadzane na rynek bezpośrednio, ale na ogół, tak
jak w firmie Medicalgorithmics, trafiają do użytkowników poprzez pośredników
B2B – szpitale i korporacje medyczne lub B2C.
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Rys. 23. Model biznesowy Medicalgorithmics na bazie szablonu modelu biznesowego
Oesterwaldera

Szablon modelu biznesowego (Rys. 23) ilustruje dziewięć elementów
fundamentalnych i opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki
Medicalgorithmics tworzy wartość dla klienta oraz zapewnia i czerpie zyski z tej
wytworzonej wartości.

Zakończenie
Konieczność rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla rozwoju
mikroprzedsiębiorstw nabiera znaczenia wraz z przedłużającym się kryzysem
finansowym, niewykorzystanym potencjałem innowacyjności gospodarki Polski w
obszarze biotechnologii, jak i rosnącym bezrobociem wśród absolwentów szkół
wyższych. Wzrost liczby spółek typu start-up, nowych innowacyjnych
przedsiębiorstw prowadzonych przez kreatywnych, dobrze wykształconych ludzi,
którzy rozumieją rolę rynku i analizy ryzyka, prawa podatkowego i rachunkowości
w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej i którzy są wyposażeni w
przedsiębiorcze kompetencje niezbędne do tworzenia wartości dzięki
komercjalizacji wyników innowacyjnych badań jest niezbędny dla trwałego
wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i doskonałości. Rozszerzenie
kluczowych kompetencji przedsiębiorczych uczniów jest istotne, gdyż zwiększa
gotowość osób do podejmowania ryzyka i umiejętność wcielania pomysłów w
życie, pomimo związanego z tym ryzyka, a także zdolność do planowania i
kierowania przedsięwzięciami i projektami w celu zrealizowania celów i
osiągnięcia zysków.
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu koncepcja kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości zintegrowana z podejściem procesowym w nauczaniu
rachunkowości podkreśla rolę zarządzania procesami biznesowymi. Podejście
procesowe jest zapisane w podstawowej logice zintegrowanych systemów
zarządzania mimo ich modułowej budowy i podziału na funkcje takie jak
Księgowość, Magazyn, Sprzedaż, Zakupy etc. Z realizacji procesów gospodarczych
wynika istota integracji w systemach informatycznych. Spojrzenie na organizację
przez pryzmat procesów jest kluczem do zrozumienia, jak działa firma, jak
przepływają informacje (obieg dokumentów) i jakie działania tworzą wartość dla
klienta, jakie informacje i skąd można czerpać, aby sprawnie zarządzać biznesem.
Za programami kształcenia w zakresie przedsiębiorczości ukierunkowanymi na
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podejście procesowe, kreatywność i interdyscyplinarność opowiadają się Plaschka
i Welsch (1990). Rolę przetwarzania informacji i wykorzystywania technologii w
procesie podejmowania decyzji biznesowych podkreślają Riccio i Gramacho
Sakata (2008), Rienzo i Han (2010).
Jednak należy zdawać sobie sprawę, że również podatki nałożone na
przedsiębiorców, koszt kredytu (długu), dostępność zewnętrznych źródeł
finansowania, ograniczenia importu z krajów spoza UE, itp. wpływają na
ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości. Przyjęte kierunki polityki kraju oraz
regulacji prawnych prowadzenia działalności gospodarczej mogą stymulować lub
hamować rozwój przedsiębiorczości. Dodatkowo prowadzenie działalności
gospodarczej w Polsce jest dość skomplikowane ze względu na zmienność
przepisów prawa, niestabilność i niejednoznaczność przepisów podatkowych i
potrzebę wnioskowania o ich indywidualne interpretacje podatkowe.
Na podstawie studiów przypadków empirycznych przytoczonych w niniejszym
opracowaniu można stwierdzić, że do powstania wielu polskich
biotechnologicznych spółek typu spin-off bezpośrednio przyczyniły się wymogi
Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka” związane z wdrożeniem
(komercjalizacją) wyników prac badawczo-rozwojowych B+R (wynalazku).
Ponieważ wprowadzenie innowacyjnego leku biologicznego wymaga kilkuletnich
badań, istotne znaczenie dla modelu biznesowego ma możliwość zastosowania
wynalazku na rynkach z mniejszymi barierami wejścia (rynek dermokosmetyków i
suplementów diety). Polskie biotechnologiczne spółki typu spin-off prowadzą
politykę kreowania wartości portfela realizowanych projektów zakładając, iż
nawiązanie współpracy biznesowej ze strategicznym podmiotem branżowym
powinno nastąpić po zakończeniu badań przedklinicznych.
Własność intelektualna spółek typu spin-off jest wyrażana przez know-how oraz
wynalazki chronione zgłoszeniami patentowymi. Umowy partneringowe z
inwestorami strategicznymi zapewniają spółkom typu spin-off (Selvita) przede
wszystkim rozległy know-how dużej organizacji w zakresie znajomości rynku
farmaceutycznego, jego podmiotów, determinantów i zwyczajów, co znacznie
ułatwia poszukiwanie i selekcję potencjalnych licencjobiorców. Współpraca z
partnerem strategicznym, dzięki synergii w obszarach naukowym i biznesowym,
zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia projektu B+R.
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Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wskazuje, że dla rozwoju
innowacyjnego biznesu w fazie start-up kluczowe są nie tylko wizja i wyzwania,
wyniki badań naukowych potwierdzone patentami, ale też posiadanie silnej
kontroli nad biznesem i właściwa ochrona wynalazku przed patent trollami
poprzez smart patenting, nie odkrywający kluczowych obszarów wiedzy i
technologii wynalazku. Przykład Ecotech wskazuje, że kiedy przedsiębiorca ma
pomysł lub coś wynalazł, nie powinien go ujawniać innym (potencjalnym
konkurentom) dopóki przynajmniej nie złoży zgłoszenia patentowego. Dla
porównania Stem Cells Spin, dbając o wartość Spółki i ochronę własności
intelektualnej, realizuje wewnętrznie wszystkie procesy krytyczne, procesy
badawcze i produkcyjne wyłącznie „in house”. Rozwój spółki typu spin-off jest
determinowany pozyskaniem Venture Capital, z którego korzystały 4 z 7 badanych
spółek. Inwestycje Venture Capital dostarczają nie tylko środków finansowych, ale
przede wszystkim wartościowej wiedzy eksperckiej i doradztwa w prowadzeniu
biznesu i pomagają sprostać wyzwaniom rynkowym (Shimasaki, 2009). Venture
Capital podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa, umacnia jego pozycję na rynku,
jak również umożliwia zawiązanie współpracy z głównymi korporacjami,
zachęcając inwestorów instytucjonalnych do nabycia akcji wyemitowanych przez
spółkę (Niosi, 2003). Spółce Genomed już w drugim roku działalności udało się
potroić przychody i wygenerować dodatni EBITDA dzięki wsparciu finansowemu i
doradztwu Venture Capital, jak i kapitałowi Intelektualnemu głównie w postaci
know-how. Natomiast Medicalgorithmics współpraca z Venture Capital z USA
pomogła z sukcesem zrealizować strategię „Go Global” sprzedaży innowacyjnego
produktu telemedycyny objętego smart patenting. Dla Selvita i Biomax kluczem
do sukcesu jest prowadzenie działalności brokerów nauki w Parkach NaukowoTechnologicznych, wyszukujących projektów z wysoką wartością dla procesu
komercjalizacji.
Dla osiągnięcia sukcesu w biznesie i sukcesywnego zwiększania sprzedaży
kluczowe są znajomość rynku i konkurencji, wiedza i umiejętności zarządzania
finansami spółki i cash flow razem z planowaniem i egzekwowaniem planów z
uwzględnieniem w planach realnej sytuacji.
Aby w pełni wykorzystać potencjał rodzący się podczas badań podstawowych na
uniwersytetach i w instytutach badawczo-naukowych, jednostki naukowe,
zwłaszcza funkcjonujące na uczelniach powinny otworzyć się na komercjalizację
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prac rozwojowych oraz bliższą współpracę z biznesem. Mimo niskiego poziomu
innowacyjności polskiej gospodarki oraz szeregu barier instytucjonalnych na linii
uniwersytety-biznes, sektor biotechnologiczny wykazuje wysoki potencjał rozwoju
i zdolność do konkurowania na rynkach globalnych.
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