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Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) założona w 1990 roku jest wiodącą organizacją 
inwestorów zagranicznych w Polsce. Reprezentuje firmy członkowskie oraz społeczność inwesto-
rów zagranicznych, zaznaczając pozytywną rolę biznesu i handlu w rozwoju kraju i społeczeństwa. 
Obecnie AmCham zrzesza 330 firm członkowskich, które stanowią największą grupę inwestorów 
zagranicznych w Polsce a ich łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 20 miliardów dolarów.

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
Józef Wancer, Prezes Rady Dyrektorów

ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa
Tel.: 48 22 520 5999
Fax: 48 22 520 5998
office@amcham.pl
www.amcham.pl

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan została założona w styczniu 1999 roku jako 
ogólnokrajowa organizacja reprezentująca pracodawców w relacjach z administracją państwową i 
związkami zawodowymi. Obecnie Konfederacja zrzesza 62 branżowe i regionalne organizacje praco-
dawców prywatnych oraz 22 członków indywidualnych, którzy reprezentują 3,750 firm zatrudniają-
cych 750,000 pracowników. Każda organizacja członkowska jest niezależna, zrzesza indywidualnych 
przedsiębiorców prywatnych i posiada własny statut oraz zarząd.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Henryka Bochniarz, Prezydent

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
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lewiatan@pkpplewiatan.pl
www.pkpplewiatan.pl

Polsko-Amerykańska Rada Biznesu
Polsko-Amerykańska Rada Biznesu, z siedzibą w Waszyngtonie, zrzesza 25 międzynarodowych firm 
z siedzibą w USA prowadzących interesy w Polsce. Jako wiodąca organizacja biznesowa w USA sku-
piona na Polsce, Rada stanowi dla członków kierownictwa amerykańskich firm oraz dla kluczowych 
decydentów rządowych Polski i USA forum do dyskusji działania na rzecz rozszerzenia możliwości 
handlowych i inwestycyjnych w Polsce oraz polubownego rozstrzygania problemów mogących utrud-
niać przyszły wzrost gospodarczy w ramach współpracy gospodarczej między obu krajami.

Polsko-Amerykańska Rada Biznesu
Eric Stewart, Prezes

701 8th St, NW Suite 500
Washington, DC 20001 
Tel.: 202-973-5979
Fax: 202-659-5249 
info@uspolbiz.org
www.uspolbiz.org
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Joseph Wancer
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Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

Józef Wancer jest  znakomitym międzynarodowym ekspertem ds. bankowości. Pełnił funkcję Wiceprezesa Citi-
banku w Nowym Jorku oraz w Japonii, Austrii, i Francji. 
W Polsce od 1991 roku, Wancer  aktywnie uczestniczył w procesie transformacji sektora bankowego. Był współ-
założycielem oddziału Citibank w Warszawie, z ramienia EBOR i Polsko Amerykańskiego Funduszu Przedsię-
biorczości był współzałożycielem  Banku Rolno-Przemysłowego (obecnie Rabo Bank) a następnie pełnił funkcję 
Prezesem i CEO Banków Raiffeisen i BPH. W 2010 roku został doradcą zarządu w Deloitte Polska. W 2011 roku 
został wybrany na prezesa Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Jest też członkiem zarządu 
w  Klubie Polskiej Rady Biznesu i Fundacji Auschwitz-Birkenau.
Józef Wancer otrzymał wiele nagród, w tym dwie nagrody, od Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej.

Henryka Bochniarz
Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
Wiceprezydent BUSINESSEUROPE 
Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych 
Prezydent Boeing Central and Eastern Europe

Henryka Bochniarz stoi na czele PKPP Lewiatan, największej polskiej organizacji pracodawców prywatnych. 
Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej konfederacji pracodawców w Unii Europejskiej oraz 
członkiem Enterprise Policy Group, organu doradczego Komisji Europejskiej. Jako wiceprzewodnicząca Trój-
stronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych od 2002 roku uczestniczy w dialogu między rządem, organiza-
cjami pracodawców,  a związkami zawodowymi. Od 2006 roku jest prezydentem Boeinga na Europę Środkową 
i Wschodnią. 
Jest też członkiem European Council on Foreign Relations, jak również  współtwórczynią Kongresu Kobiet,  jedną 
z pomysłodawczyń ustawy o parytetach, a od 2011 roku – wicepremierem i ministrem ds. rozwoju, przedsiębior-
czości i innowacyjności w gabinecie cieni Kongresu Kobiet.

Eric Stewart
Partner, Williams & Jensen, PLLC w Waszyngtonie. 
Doradca Amerykańskiej Izby Handlowej w USA (US Chamber of Commerce) 
Dyrektor Wykonawczy Amerykańsko - Turkmenistańskiej Rady Biznesu
Prezydent Amerykańsko -Polskiej Rady Biznesu
Prezes Amerykańsko-Rumuńskiej Rady Biznesu

Przed dołączeniem do firmy Williams & Jensen i Amerykańskiej Izby, Eric Stewart pracował jako Zastępca Asy-
stenta Sekretarza ds. Europy w Departamencie Handlu USA. Był w nim odpowiedzialny za zagadnienia związane z 
handlem oraz inwestycjami w ponad 50 krajach (w tym 25 krajów UE, Rosji, Turcji) i państw niepodległych w tym 
regionie. Podczas swojej kadencji w Departamencie Handlu był doradcą prezydenta USA, w zakresie począwszy od 
reformy o zabezpieczeniach społecznych (emerytury, renty, ubezpieczenia) do polityki energetycznej. Pan Stewart 
pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza i z racji swoich kompetencji korzystał z najwyższej dostępności do tajnych do-
kumentów.
W 2006 roku Eric Stewart został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej przez 
Prezydenta Węgier za jego wybitny wkład w promowanie węgiersko-amerykańskich stosunków gospodarczych. 
W 2002 roku otrzymał także Specjalną Nagrodę Uniwesytetu w Ohio dla wybitnego absolwenta. 
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W imieniu polskich i amerykańskich firm zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Polsko-Amerykańskiej Radzie Biznesu chcielibyśmy 
wyrazić wdzięczność Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Donaldowi Tuskowi oraz Prezydentowi 
Stanów Zjednoczonych, Panu Barackowi Obamie, za ich wsparcie w powołaniu do życia tej ważnej inicjatywy 
mającej na celu dalsze zacieśnianie współpracy handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Ich zaan-
gażowanie w rozwój dialogu gospodarczego świadczy o uznaniu na najwyższych szczeblach władzy państwo-
wej obu krajów potrzeby umacniania polsko-amerykańskich stosunków handlowych. 

Ostatnie lata przyniosły mnóstwo nowych możliwości oraz wyzwań, jeśli chodzi o zwiększanie handlu mię-
dzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dziś jest idealna okazja dla rządów obu państw, aby wyznaczyć nową 
dalekosiężną strategię działania w zakresie współpracy handlowej. Przez ostatnie dwa lata Polska udowodni-
ła, że zalicza się do grona europejskich liderów zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym, a 
Stany Zjednoczone od lat cieszą się wśród Polaków dobrą marką, jednak żaden z tych krajów nie może pozwo-
lić sobie na to, by spocząć na laurach. Żyjemy obecnie w czasach niepewności na rynkach finansowych. Tym 
pilniejsza wydaje się potrzeba nakreślenia i realizacji ambitnego planu współpracy gospodarczej i innowacyj-
ności z korzyścią dla obu sprzymierzonych krajów i zgodnie z ich strategicznymi interesami.

W tym celu trzy nasze organizacje otrzymały od rządów Polski i Stanów Zjednoczonych zaszczytne za-
danie sformułowania w imieniu sektora prywatnego wytycznych w sprawie sposobów rozszerzenia relacji 
handlowych między oboma krajami. Zgodnie z prośbą Premiera Donalda Tuska i Prezydenta Baraka 
Obamy, niniejsza Biała Księga stanowi próbę określenia i uszeregowania szans i przeszkód na drodze do 
osiągnięcia tego celu. Mamy nadzieję, że przedstawione tu podsumowanie obecnego stanu polsko-amery-
kańskich stosunków gospodarczych oraz zarys najważniejszych możliwości ekspansji ekonomicznej będą 
stanowić podstawę i drogowskaz dla wszystkich uczestników szczytu.

Polska i Stany Zjednoczone mogą bardzo wiele skorzystać na połączeniu doświadczenia i technologii ame-
rykańskich firm i uczelni z uwolnionym duchem polskiej przedsiębiorczości i dynamicznym dążeniem do 
rozszerzenia zasięgu działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa należące do naszych organizacji po obu 
stronach Atlantyku są wdzięczne za możliwość uczestnictwa w tym dialogu gospodarczym i z nadzieją 
oczekują współpracy, która, czerpiąc z sukcesów przeszłości, pozwoli zapewnić lepszą przyszłość obu 
naszym wielkim narodom.

Joseph Wancer Henryka Bochniarz Eric Stewart 
Prezes Prezydent Prezes
Amerykańskiej Izby   PKPP Lewiatan Polsko-Amerykańskiej    
Handlowej w Polsce  Rady Biznesu
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Ostatnie 20 lat było dla Polski okresem bardzo udanym, a główną siłą napędową wzrostu gospodarczego były 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Firmy amerykańskie były pionierami polskiej transformacji gospodar-
czej i nadal odgrywają na tym rynku ważną rolę. Mimo iż Polska może pochwalić się wzrostem PKB w 2011 
na poziomie 4,3%, dużym rynkiem wewnętrznym i wysokim poziomem eksportu, kraj ten powinien aktywnie 
poszukiwać możliwości i sposobów zapewnienia sobie stabilnego wzrostu w czasach pogłębiającego się kry-
zysu w Europie i za Atlantykiem. Dzisiaj należy zatem skupić się na możliwościach rozwoju relacji gospodar-
czych i handlowych między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które można wzmacniać nie tylko poprzez 
klasyczne kontakty biznesowe, ale także poprzez współpracę akademicką czy rządową. 

Dziedziną o szczególnym znaczeniu jest energetyka. Oba kraje mają tu wspólne priorytety, ale łączą je 
także doświadczenia i potrzeby w zakresie budowy elektrowni jądrowych, wydobycia gazu łupkowego i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istnieje w tym względzie cenny potencjał wymiany wiedzy 
fachowej i duże możliwości biznesowe.

Technologia informatyczna i komunikacyjna to kolejny obszar stanowiący olbrzymie pole do rozwoju relacji 
biznesowych i wymiany know-how. Polska stała się bowiem regionalnym liderem w produkcji oprogramowa-
nia i outsourcingu usług biznesowych. Polska stara się wspierać innowacyjność w gospodarce, dlatego władze 
państwowe muszą wykazywać zaangażowanie w podejmowaniu działań sprzyjających innowacyjnym rozwią-
zaniom i nowoczesnej technologii. Postęp we wdrażaniu projektu e-rządu we wszystkich agencjach państwo-
wych i rozwój potencjału informatycznego samego rządu nabierają coraz bardziej priorytetowego znaczenia 
podobnie jak w administracji amerykańskiej na szczeblu stanowym i federalnym.

Niezwykle istotne jest rozszerzenie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, szkolnictwa wyższego 
i wymiany studenckiej. USA są światowym liderem w dziedzinie innowacji i transferu technologii, a 
Polska ma imponujący potencjał naukowy, który mógłby skorzystać na amerykańskich doświadczeniach i 
umiejętnościach w zakresie przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy. Poziom współpracy akademickiej 
jest, jak dotąd, o wiele za niski. Potrzebne jest większe zaangażowanie i wsparcie rządu do tworzenia i 
pobudzania realizacji programów wymiany wiedzy. Wśród uniwersytetów amerykańskich są prawdziwe 
bastiony wzorcowych praktyk edukacyjnych. Uczelnie te należy wykorzystać do budowania relacji i dzie-
lenia się tym, co Ameryka ma najlepszego do zaoferowania. Polskie uniwersytety muszą nauczyć się, jak 
kształcić zgodnie z potrzebami rynku – ze szczególnym uwzględnieniem sektora przekształceń procesów 
gospodarczych, który wymaga udoskonalenia określonych umiejętności, tak by móc w przyszłości zaofe-
rować jeszcze bardziej złożone usługi.

Wreszcie takie działy gospodarki jak przemysł lotniczy, przemysł zbrojeniowy, biotechnologia czy usługi 
informatyczne wymagają szerszego dialogu z rządem na temat wymiany informacji i wsparcia strategii 
sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, postępowi i tworzeniu okazji biznesowych. Potrzeba strategii w 
zakresie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, innowacji i wymiany najlepszych praktyk między 
Polską a USA stanowi główne przesłanie niniejszego opracowania. 

  Streszczenie
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20 kolejnych lat bez recesji gospodarczej – to wynik, którym Polska wyróżnia się pozytywnie na tle Euro-
py, o ile nie całego rozwiniętego świata. Transformacja polityczna kraju od komunizmu do demokracji i 
od gospodarki nakazowej do wolnorynkowej sama w sobie jest już historycznym osiągnięciem. Doświad-
czenia okresu transformacji są aktualne do dziś, zwłaszcza przy obecnej sytuacji ekonomicznej na świe-
cie. Będąc szóstym pod względem wielkości państwem członkowskim Unii Europejskiej i zakończywszy 
z sukcesem swoje pierwsze przewodnictwo w Unii Europejskiej, Polska znacznie poprawiła swoją pozycję 
i wpływy na arenie międzynarodowej.

Niezależnie od silnych związków z UE, kraj ten pozostał zdecydowanym stronnikiem i wiernym sprzy-
mierzeńcem Stanów Zjednoczonych Ameryki, o czym świadczy jego aktywny udział w sojuszniczych 
operacjach militarnych w ostatnim dziesięcioleciu. Co ważniejsze, nasze kraje mogą zbliżyć się do siebie 
jeszcze bardziej dzięki nowym możliwościom w handlu i biznesie. Stany Zjednoczone utrzymują czołową 
pozycję wśród krajów inwestujących w Polsce. Do tradycyjnych projektów inwestycyjnych realizowanych 
od podstaw dołączyły obecnie centra tworzenia oprogramowania i przekształceń biznesowych, rysują się 
też ciekawe perspektywy w sektorze energetycznym.

Na atrakcyjność Polski dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wpływa także duży i prężny 
rynek wewnętrzny oraz liczna i dobrze wykształcona siła robocza charakteryzująca się dobrą znajomo-
ścią języków i wysoką etyką pracy, co zdaniem zagranicznych inwestorów przemawia za wyborem Polski 
w zestawieniu z innymi krajami Europy Środkowowschodniej. Potwierdzeniem tych zalet jest przyrost 
liczby centrów usługowych. Polska nie jest już tanim celem inwestycyjnym, tak jak Indie czy Chiny, ale 
konkuruje z tymi gigantami pod względem jakości i podstawowych czynników sukcesu. Poprawy wy-
maga natomiast stopień przełożenia działalności badawczo-rozwojowej na biznes. Kluczem do sukcesu 
jest tu umiejętność przekształcania innowacji w globalne produkty. Doświadczenia USA w tej mierze są 
absolutnie bezcenne. 

Przez ponad 20 lat bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowiły siłę napędową polsko-amerykańskich 
stosunków gospodarczych. W tym czasie amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce przeszło 20 mld 
USD. Wartość wymiany handlowej między oboma krajami jest jednak niewspółmiernie niska do jakości 
wzajemnych relacji i potencjalnych możliwości. Na szczęście oba kraje mają do dyspozycji wiele narzędzi 
wspierania i poprawy handlu w obu kierunkach. Do najważniejszych kwestii w wymiarze transatlantyckim 
zarówno dla USA, jak i Polski, należą bezpieczeństwo i energia. Mając to na względzie, Polska aktywnie 
działa na rzecz rozwoju energii atomowej i wydobycia gazu łupkowego. W oby tych dziedzinach Ameryka 
przoduje pod względem technologicznym i ma wiele do zaoferowania, by pomóc Polsce w zabezpieczeniu 
jej przyszłych potrzeb energetycznych. Polska natomiast jako jeden ze wschodzących liderów UE i lider 
wśród narodów Europy Środkowowschodniej może odegrać ważną rolę w kreowaniu dialogu transatlan-
tyckiego i wpływać na całokształt stosunków gospodarczych między Europą i Stanami Zjednoczonymi. 
Biorąc pod uwagę skalę potencjalnych korzyści dla obu stron, należy teraz pomyśleć o strategicznym pokie-
rowaniu wzajemnej współpracy, tak by móc posunąć się „o krok dalej”.

 I. Wprowadzenie
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1. Inwestowanie w Polsce

Bez wątpienia bezpośrednie inwestycje zagraniczne odegrały zasadniczą rolę w rozwoju ekonomicznym 
Polski od 1990 r. Napływ BIZ był motorem napędowym restrukturyzacji i modernizacji. Polska pozo-
staje krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych mimo konkurencji ze strony innych rynków 
wschodzących. 

To cel inwestycyjny numer jeden dla spółek amerykańskich w regionie Europy  Środkowowschodniej, 
wliczając Rosję i Ukrainę. Do chwili obecnej amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 20 mld 
USD. Na wysoką atrakcyjność inwestycyjną Polski wskazują najnowsze badania World Investment Pro-
spects Survey 2010-2012 przeprowadzone na zlecenie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i 
Rozwoju (UNCTAD), gdzie Polska została oceniona przez menedżerów z całego świata jako 13. najbar-
dziej atrakcyjna gospodarka z punktu widzenia BIZ (USA przyznano 4. miejsce).

Amerykańscy inwestorzy w Polsce korzystają z dostępnych ulg inwestycyjnych1 i należą do grona naj-
większych beneficjentów specjalnych stref ekonomicznych i dotacji rządowych wspierających inwestycje 
generujące nowe miejsca pracy. Inwestorzy zza oceanu korzystają także ze środków pochodzących z 
funduszy unijnych i europejskich programów badawczo-rozwojowych za pośrednictwem swoich spółek 
zarejestrowanych w Polsce. Dobre perspektywy ekonomiczne Polski oraz stosunkowo wysoka konkuren-
cyjność polskiej gospodarki stanowią korzystne warunki do dalszego napływu BIZ ze Stanów Zjedno-
czonych.

Biorąc pod uwagę przyrost wartości kapitałów własnych netto amerykańskich BIZ, inwestycje w Polsce 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca były mniejsze niż w wielu innych krajach UE, między innymi w 
Republice Czeskiej i na Węgrzech. Nadrobienie tej luki w najbliższych latach może spowodować po-
dwojenie wartości amerykańskich BIZ w Polsce.2 Aby skorzystać z tej okazji, Polska musi jednak stale 
podnosić swoją atrakcyjność inwestycyjną poprzez poprawę w dziedzinie edukacji, B+R i infrastruktury; 
zwiększenie elastyczności przepisów o zatrudnieniu; ograniczenie biurokracji oraz stworzenie systemu 
zachęt dla inwestorów chcących ulokować tutaj swoje centra produkcji i usług. 

Jednym z najważniejszych źródeł niepokoju dla amerykańskich inwestorów jest przyszłość rządowych 
programów wspierania inwestycji, między innymi dotacji inwestycyjnych i zwolnień podatkowych w 
specjalnych strefach ekonomicznych. Zdaniem amerykańskich inwestorów obecny system jest zbyt 
sztywny, by nadążyć za dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą na świecie. Ponadto proces 
oceniania i podejmowania decyzji jest długi i uciążliwy, głównie ze względu na nieprzewidywalne i su-
biektywne procedury biurokratyczne.

1 Inwestorzy mogą kontaktować się bezpośrednio z Ministerstwem Gospodarki (www.mg.gov.pl) lub Polską Agencją Informacji i Inwestycji Za-
granicznych (www.paiiz.gov.pl).

2 Wyliczenia podano w oparciu o dane Biura Analiz Ekonomicznych. Więcej szczegółów – patrz załącznik A.
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2. Inwestowanie w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są największym na świecie odbiorcą BIZ. W 2010 r. całkowita wartość bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych w USA wyniosła 228 mld USD (drugie miejsce pod tym względem zajmowały Chiny z BIZ na 
poziomie 106 mld USD). Polska dopiero od niedawna przyłączyła się do grona krajów inwestujących w USA. USA 
oferują inwestorom szeroki wachlarz programów wspierania inwestycji, w tym ulgi podatkowe i dotacje finanso-
we. Programy te są dostępne dla inwestorów z Polski.3 Obecnie polskie przedsiębiorstwa kierują swoje inwestycje 
przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej i byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Biorąc pod uwagę wiel-
kość polskich spółek i normy obowiązujące w USA, największe bariery dla inwestorów z Polski to:

 – ograniczona wiedza o rynku amerykańskim i jego potencjale inwestycyjnym, szczególnie brak infor-
macji w Polsce na temat specyfiki i możliwości rynku USA,

 – wymogi wizowe, które utrudniają wyjazdy w celu zebrania informacji i poznania warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej i potencjalnych partnerów biznesowych (zdarza się, że właściciele 
firm lub członkowie zarządu nie otrzymują odpowiednich wiz biznesowych do USA),

 – niedostateczne środki finansowe,
 – trudności w uzyskaniu patentów amerykańskich,
 – skomplikowane procedury uzyskania dostępu do ulg inwestycyjnych,
 – wysokie stawki podatku od osób prawnych (CIT) – 35%.

Wśród narzędzi wsparcia dostępnych dla podmiotów eksportujących do USA i zagranicznych inwestorów 
wymienić należy biura obsługi handlowej (U.S. Commercial Service) zlokalizowane w ponad 100 amerykań-
skich miastach oraz w przeszło 75 krajach, w tym w Polsce. U.S. Commercial Service zajmuje się wspiera-
niem handlu w ramach Administracji Handlu Zagranicznego w amerykańskim Departamencie Handlu, 
pomagając firmom w eksporcie i zwiększaniu sprzedaży na rynkach światowych. Sukces tych biur na całym 
świecie bierze się przede wszystkim z zaangażowania ich pracowników, którzy zapewniają ciągłość i facho-
wość obsługi niezależnie od placówek dyplomatycznych. 

Polska posiada podobną strukturę w postaci sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), która obej-
muje regionalne jednostki samorządowe udzielające informacji zagranicznym inwestorom i polskim przedsiębior-
com szukającym możliwości eksportu i inwestycji za granicą. Działalność polskich placówek dyplomatycznych w 
zakresie promocji inwestycji i handlu jest jednak ograniczona ze względu na braki kadrowe i finansowe, a przez to 
niedostatecznie skuteczna na takich kluczowych rynkach USA, jak Chicago, Nowy Jork czy Dolina Krzemowa.

Zwiększenie potencjału placówek lokalnych i dyplomatycznych pod względem promocji handlu i inwe-
stycji to jeden z potencjalnych obszarów współpracy polsko-amerykańskiej (np. między U.S. Commercial 
Service i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych – PAIiIZ) poprzez wymianę najlepszych 
praktyk tak, by skutecznie pomóc polskim i amerykańskim firmom w wejściu na rynek i znalezieniu 
partnerów handlowych i inwestycyjnych. Polskie centra COIE powinny nawiązać bezpośrednie relacje 
ze swoimi odpowiednikami w USA na szczeblu poszczególnych stanów i miast. To ułatwiłoby dostęp do 
możliwości handlowych i inwestycyjnych i poprawiłoby skuteczność określania partnerów biznesowych 
zainteresowanych polsko-amerykańskim handlem i inwestycjami.

3 Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej SelectUSA: http://selectusa.commerce.gov/
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3. Wsparcie eksportu 

Chociaż całkowita wartość obrotów towarowych w handlu między Polską i USA wzrosła w okresie 2001-
2010 prawie trzykrotnie (eksport do USA 3,4 raza a import z USA 2,6 raza), udział Polski w stosunkach 
handlowych USA-UE pozostaje raczej niewielki. Ten niewielki udział oznacza istotny potencjał wzrostu 
polsko-amerykańskich stosunków handlowych. Od stycznia do października 2011 r., obroty towarowe w 
handlu między Polską a USA zwiększyły się o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku po-
przedniego, osiągając poziom 7 mld USD. 

W 2010 r. Polska wyeksportowała do USA towary o łącznej wartości 2,9 mld USD (3,1 mld USD od stycz-
nia do października 2011 r.) i usługi o łącznej wartości 1,6 mld USD (2009) oraz zaimportowała towary o 
wartości 4,5 mld USD (3,9 mld USD od stycznia do października 2011 r.) i usługi o wartości 1,6 mld USD 
(2009). Istotną część polskiego eksportu generują firmy z udziałem kapitału amerykańskiego lub innego 
kapitału zagranicznego; należy zatem pobudzić eksport firm czysto polskich. Polskie firmy, w tym małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), eksportujące na cały świat, posiadają więc już teraz zdolność wejścia na 
rynek amerykański. A jednak Stany Zjednoczone jak do tej pory znajdowały się poza kręgiem zaintere-
sowania większości polskich eksporterów i potrzeba wielu starań, by zwiększyć wielkość handlu w obu 
kierunkach. Szczegółową analizę polsko-amerykańskich relacji inwestycyjnych i handlowych przedsta-
wiono w załączniku A do niniejszego opracowania.

Zarówno Polska, jak i USA, oferują wiele różnych instrumentów stymulowania eksportu (Polska oferuje np. 
kredyty eksportowe i instrumenty ubezpieczeniowe za pośrednictwem banków krajowych, takich jak Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz pro-
gramów finansowania strategii eksportowych, takich jak “Paszport do eksportu” oferowany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). 
W 2012 r. Polska rozpocznie wdrażanie 15 branżowych programów promocji (w ramach programu Promo-
cja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych), z których pięć dotyczy USA.

Stany Zjednoczone oferują międzynarodowy program dla nabywców (International Buyer Program), 
misje handlowe, programy finansowania Ex-Im Bank, oraz obsługę ze strony US Commercial Service. 
Warto zauważyć, że Amerykański Bank Eksportowo-Importowy aktywnie uczestniczy w finansowa-
niu eksportu do Polski od początku transformacji gospodarczej. W 1997 r. zaangażowanie tego banku 
wyniosło 699 mln USD. Od tamtej pory zmniejszało się, by osiągnąć poziom 545 mln USD w 2000 r., 282 
mln USD w 2004 r. i 6 mln USD pod koniec 2011 r.4

Polscy eksporterzy napotykają takie same bariery, jak te, związane z inwestycjami opisane w poprzedniej 
części. Na polskie inwestycje i eksport wpływają także bariery pozataryfowe dotyczące m.in. przemysłu 
meblarskiego i spożywczego (za sprawą ustawy Lacey’ego lub przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
żywności). Polscy eksporterzy narzekają również na procedury biurokratyczne. 

4 Raporty roczne Amerykańskiego Banku Eksportowo-Importowego.
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 Główne bariery w eksporcie z UE do USA

 › niski stopień wdrożenia i stosowania norm międzynarodowych;

 › rygorystyczny system zatwierdzania leków, amerykańska ustawa o oznaczaniu pojazdów (Ameri-
can Automobile Labelling Act), wymogi dotyczące dokumentowania i oznaczania tekstyliów oraz 
oznaczenia wskaźnika ochrony przeciwsłonecznej;

 › nieakceptowanie świadectw pochodzenia WE przez amerykańskie urzędy celne;

 › rygorystyczne przepisy dotyczące żywności oraz środków sanitarnych i fitosanitarnych; 

 › powolne procedury rozpatrywania wniosków o zezwolenie na import nowych typów produktów 
roślinnych (analiza zagrożenia organizmem szkodliwym);

 › ograniczenia w imporcie szeregu zwierząt i produktów zwierzęcych w związku z zagrożeniem 
zmiękczeniem gąbczastym mózgu (BSE);

 › opłaty importowe i nadmierne wymogi w zakresie fakturowania;

 › ograniczenia w zamówieniach publicznych w związku z wprowadzeniem ustawy „Kupuj amerykańskie” 
(Buy American) zapewniającej preferencyjne traktowanie produktów wyprodukowanych w USA;

 › wstępna ocena kontenerów przed ich wwozem na terytorium USA wprowadzona na mocy inicja-
tywy na rzecz bezpieczeństwa kontenerów (Container Security Initiative) (skanowanie 100%);

 › Środki antydumpingowe – praktyka zerowania stosowana przez USA w celu zwiększenia, często 
znacznej, marży dumpingowej eksportera, a co za tym idzie wymiaru podatku antydumpingowego;

 › Ustawa Lacey’a – zakres i wykonanie amerykańskich przepisów ustawowych w sprawie zwalcza-
nia nielegalnej wycinki lasów; wymóg posiadania szczegółowego świadectwa pochodzenia;

 › Ustawa „Kupuj amerykańskie” – ogranicza nabywanie dóbr niebędących krajowymi produktami 
końcowymi; podobny wpływ ma Ustawa o ożywieniu gospodarczym i reinwestycjach (American 
Recovery and Reinvestment Act);

 › Firmy reasekuracyjne spoza USA są zobowiązane do ustanawiania zabezpieczenia rzeczowego na 
100% swoich akceptów reasekuracyjnych (tj. na działalność reasekuracyjną na terenie USA);

 › Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (Foreign Ac-
count Tax Compliance Act – FATCA) – wszystkie zagraniczne instytucje finansowe zostaną objęte 
wymogiem zawarcia umowy z amerykańskim Departamentem Skarbu o ujawnianiu informacji doty-
czących rachunków obywateli USA, a wszystkie zagraniczne podmioty niefinansowe muszą zgłaszać 
i/lub poświadczać posiadane przez siebie aktywa lub podlegać 30% podatkowi pobieranemu u źródła;

 › Prawo USA wymaga, by amerykańskie linie lotnicze podlegały faktycznej kontroli obywateli USA 
jako warunek uzyskania licencji na prowadzenie działalności;

 › ograniczenia dla nowych zagranicznych baz napraw statków powietrznych (Urząd Bezpieczeństwa 
Transportu w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ostatni przepis w sprawie bezpie-
czeństwa baz naprawy statków powietrznych);

 › niedostateczna ochrona wskazań geograficznych – Stany Zjednoczone nadal uznają szereg nazw 
europejskich produktów spożywczych za nazwy pół-rodzajowe (semi-generic);

 › ograniczenia BIZ nakładane przepisami CFIUS / FINSA – uprawniają prezydenta USA to wszczy-
nania dochodzeń wyjaśniających pod kątem bezpieczeństwa narodowego w sprawie przejęć, fuzji, 
połączeń i inwestycji z udziałem firm zagranicznych, których podmiotami są firmy amerykańskie.

Źródło: Komisja Europejska, Środki pozataryfowe w handlu i inwestycjach UE-USA – analiza ekonomiczna, odnośnik:  
 Dz.U. 2007/S 180-219493, grudzień 2009; Komisja Europejska, Raport za 2008 r. w sprawie amerykańskich barier w handlu  
 i inwestycjach, lipiec 2009 r.; baza danych dostępu do rynków Komisji Europejskiej  
 – http://madb.europa.eu/ (wymieniony tylko najważniejsze bariery); Polskie Ministerstwo Gospodarki.
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Z rozmów przeprowadzonych z polskimi przedsiębiorcami wynika, że jedną z podstawowych barier 
jest przekonanie, że wejście na rynek amerykański jest bardziej kosztowne niż na rynki UE i WNP ze 
względu na odległość, silną konkurencję i nieznane otoczenie regulacyjne. Brak BIZ z Polski przekłada 
się bezpośrednio na niski poziom polskiego eksportu. BIZ często stanowią punkt wyjścia do dalszych 
inwestycji w logistykę lub produkty detaliczne, ułatwiając na przykład wprowadzenie podstawowego 
produktu na nowy rynek. 

Niektóre z wyżej wspomnianych barier w handlu zostaną wyeliminowane w wyniku umów między 
Stanami Zjednoczonymi a unijną Transatlantycką Radą Gospodarczą (TEC) zawartych na posiedzeniu 
w listopadzie 2011 r. Unia Europejska i USA zgodziły się od czerwca 2012 r.uznawać wzajemnie swoje 
programy „bezpiecznych podmiotów handlowych”. Przyjęły także wspólne porozumienie o zasadach re-
gulacyjnych i najlepszych praktykach oraz wspólne porozumienie o systemie budowania mostów między 
normami USA i UE, które stworzą nowe mechanizmy wspierania współpracy i spójności w dziedzinie 
standardyzacji. Na posiedzeniu TEC w 2011 r. powołano do życia Grupę Roboczą Wysokiego Szczebla ds. 
Zatrudnienia i Wzrostu. Według ustaleń podjętych w czasie szczytu, grupa robocza określi i oceni moż-
liwości zacieśnienia amerykańsko-unijnych stosunków handlowych i inwestycyjnych, w szczególności 
w obszarach o największym potencjale zwiększania zatrudnienia i generowania wzrostu gospodarczego. 
Grupa robocza w czerwcu 2012 r. złoży raport okresowy, a do końca 2012 r. raport końcowy zawierający 
odpowiednie ustalenia, wnioski i rekomendacje. 

Doświadczenia innych krajów pokazują, że jednym z najważniejszych elementów skutecznej i długofalo-
wej polityki eksportowej jest kompleksowa i stała komunikacja. Dotyczy to zdolności docierania do róż-
nych odbiorców, w tym studentów, pracowników naukowych i przedsiębiorców, uwzględniania różnych 
aspektów, takich jak dostępność wysokiej jakości informacji i odpowiedni transfer wiedzy. Biorąc pod 
uwagę niewielką obecność polskich firm na rynku amerykańskim, istniejący system (w tym instytucji 
rządowe i pozarządowe) należy poddać gruntownemu przeglądowi i reorganizacji, mając na względzie 
poprawę pozycji Polski w stosunkach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Dobrze wykształcona kadra, rozumiejąca specyfikę rynków międzynarodowych ma olbrzymie znaczenie 
dla polskich eksporterów, którzy zwykle nie dysponują środkami na zatrudnienie zagranicznych doradców. 
Jak wynika z badania Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącego polskich eksporterów zaawansowa-
nych technologii, mniej niż 30% ankietowanych firm zatrudnia doradców lub prawników zajmujących się 
handlem międzynarodowym, a 78% twierdzi, że ma ograniczone środki na promocję eksportu. Mimo tych 
ograniczeń respondenci wymieniali Stany Zjednoczone jako kluczowy rynek strategiczny.

Jednym z najważniejszych warunków rozwoju rynkowego i współpracy międzynarodowej jest obecność 
na rynku, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i administracyjnym. Ma to szczególne znaczenie w 
przypadku Polski, gdyż wiedza przedsiębiorców amerykańskich o atutach Polski jest skromna w porów-
naniu z wiedzą o większych partnerach handlowych. Dlatego właśnie instytucje odgrywające najważniej-
szą rolę w rozwoju stosunków handlowych i inwestycyjnych (np. PAIiIZ) powinny rozważyć ustanowie-
nie swoich przedstawicielstw w Stanach Zjednoczonych.

II. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i handel
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Do pobudzenia obustronnej działalności handlowej 
i inwestycyjnej potrzebna jest także aktywniejsza 
polityka instytucji regionalnych, tak amerykańskich, 
jak i polskich, polegająca na przykład na nawiązywa-
niu stosunków roboczych między referatami urzędów 
miast odpowiedzialnymi za przyciąganie inwestycji 
czy regionalnymi izbami handlowymi. W celu wzmoc-
nienia potencjału eksportowego należałoby rozpocząć 
polsko-amerykańską współpracę polegającą na szkole-
niach i wizytach roboczych z udziałem przedstawicieli 
samorządów lokalnych. Byłaby to również platforma 
wymiany opinii na temat najlepszych praktyk związa-
nych z narzędziami promowania eksportu i inwestycji. 

Jednym z największych wyzwań jest stworzenie wa-
runków do dwustronnej współpracy małych i średnich 
przedsiębiorstw. MŚP odgrywają bardzo ważną rolę 
w gospodarce, zarówno polskiej, jak i Stanów Zjed-
noczonych. Można by nawiązać bliższą współpracę w 
celu określenia możliwych inicjatyw z udziałem U.S. 
Commercial Service, Small Business Administration, 
Ministerstwa Gospodarki i PARP. Potencjalne wspólne 
działania mogłyby dotyczyć tego, jak kojarzyć ze sobą 
MŚP, jakie instrumenty wsparcia nadają się najlepiej 
do poszerzania wzajemnej wiedzy o obu rynkach, jakie 
są najskuteczniejsze sposoby wymiany informacji do-
tyczących możliwości biznesowych. Biorąc pod uwagę 
rosnącą rolę internetu jako narzędzia komunikacji glo-
balnej, należy również zbadać możliwości i przeszkody 
w zakresie stosowania internetowych narzędzi umac-
niania polsko-amerykańskich stosunków handlowych.

Mając to na względzie, Polska powinna rozważyć ak-
tywniejsze zaangażowanie w realizację planu działania 
na 2012 r. obejmującego dialog w sprawie współpracy 
zmierzającej do wspierania udziału MŚP w handlu 
międzynarodowym, zgodnie z wnioskami amerykań-
sko-unijnego szczytu Transatlantyckiej Rady Gospo-
darczej z listopada 2011 r.
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A. Energia

Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski wiąże się z koniecznością modernizacji i rozbudowy sektora 
energetycznego. Według polskiego ministerstwa gospodarki w latach 2010-2030 popyt na paliwo i energię 
elektryczną wzrośnie o 40% (dane szacunkowe z września 2011 r.). Inne czynniki napędzające inwestycje 
w energetykę to wymiana wyeksploatowanych bloków energetycznych, stworzenie odpowiedniej struktury 
źródeł energii w interesie bezpieczeństwa energetycznego (stosunek źródeł własnych do źródeł zagranicz-
nych) oraz wymogi w zakresie poprawy efektywności produkcji i redukcji emisji zanieczyszczeń. 

Polska Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji 
(RNPRE) ocenia, że polskie elektrownie są już w znacz-
nym stopniu wyeksploatowane technologicznie. Ponad 
40% bloków działa od ponad 40 lat, a około 15% – 50 
lat lub dłużej. W najbliższych latach te starzejące się 
bloki będą stopniowo wycofywane z użytku. Mając to 
na względzie, eksperci w dziedzinie energetyki szacują, 
że Polska będzie potrzebować każdego roku co najmniej 
1000 MW nowej mocy wytwórczej.5

W następstwie unijnej polityki klimatycznej i energetycznej 
Polska będzie w najbliższych dziesięcioleciach zmuszona 
przestawić się na energetykę niskoemisyjną. By sprostać 
temu wyzwaniu, wymagany jest rozwój energetyki ato-
mowej, odnawialnych źródeł energii, czystych technologii 
węglowych oraz naturalnych zasobów gazu ziemnego. 
Aby osiągnąć zakładaną strukturę źródeł energii, Polska 
musi poszukać wykonalnych i opłacalnych metod wdro-
żenia nowoczesnych technologi dostępnych teraz bądź w 
przyszłości. Ogólny zarys wymaganych zmian zostanie 
przedstawiony przez polski rząd w narodowym progra-
mie gospodarki niskoemisyjnej, którego założenia zostały 
zatwierdzone przez rząd w sierpniu 2011 r.6

Energia to obszar, w którym zarówno Polska, jak i Stany 
Zjednoczone, mogą bardzo skorzystać na wzajemnej 
współpracy, szczególnie w takich dziedzinach, jak: 
energetyka jądrowa, gaz łupkowy, energia odnawialna, a 
także wychwytywanie i przechowywanie CO2, podziem-
na gazyfikacja węgla czy składowanie paliw.

5 Opracowanie sporządzone przez zespół sektora energetycznego, „Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora energetycznego 
w Polsce,” luty 2008 (poprano 1 grudnia 2011)

6 Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Naro
dowy+Program+Redukcji+Emisji+Gazow+Cieplarnianych (pobrano 1 grudnia 2011)

 III. Potencjalne obszary współpracy

III. Potencjalne obszary współpracy

Uwaga: inne = przemysłowe elektrociepłownie, energia odnawialna = hydro, biomasa,  
 biogazy, ogniwa słoneczne, ...; dane nie zawierają produkcji energii na potrzeby  
 własne; CAGR ... skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP, Prognoza odnośnie zapotrzebowania na paliwo  
 i energię do roku 2030, wrzesień 2011.
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1. Program energii jądrowej

Energetyka jądrowa na świecie będzie nadal się rozwijać mimo wypadku w Fukushimie w 2011 r. Według 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) moc elektrowni atomowych na całym świecie 
zwiększy się o 22-47% do roku 2020 i o 48-118% do roku 2030. Wzrost nastąpi głównie w rejonie Azji i 
Pacyfiku oraz w Ameryce Północnej. Zwiększenie mocy energetycznej w Europie będzie zależeć od losów 
niemieckiego programu energetyki jądrowej: jeśli utrzyma się tendencja odchodzenia od energii jądrowej, 
całkowita zainstalowana moc w Europie zmniejszy się pomimo wzrostu w innych krajach europejskich.

W 2005 r. polski rząd ogłosił plany wprowadzenia programu rozwoju energetyki jądrowej w celu dywer-
syfikacji źródeł energii, obniżenia stopnia uzależnienia od (importowanego) gazu ziemnego oraz redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z krajową strategią do 2030 r. elektrownie jądrowe powinny dostar-
czać około 15% wytwarzanej energii elektrycznej.

Stany Zjednoczone są największym producentem energii jądrowej na świecie. W ciągu ostatnich 30 lat 
wielkość energii atomowej wytwarzanej w USA zwiększyła się blisko dziesięciokrotnie, osiągając w 2010 
r. poziom 806968 mln kWh, a jej udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej zwiększył się z 4% do 
20%. USA obsługują także największą liczbę reaktorów jądrowych: 104, z których 69 to reaktory wodne 
ciśnieniowe (PWR), a 35 to reaktory wodne wrzące (BWR).7 Oprócz tego jest jeszcze 36 reaktorów ba-
dawczych i testowych.8 W połowie 2011 r. 20 planowanych reaktorów podlegało aktywnemu przeglądowi 
Nuklearnej Komisji Regulacyjnej.9 Roczne wydatki sektora prywatnego i rządowego na działalność badaw-
czo-rozwojową związaną z energetyką atomową przekraczają 1 mld USD. Warto też wspomnieć, że USA są 
pionierem w dziedzinie najważniejszych komercyjnych technologii jądrowych, takich jak BWR, PWR oraz 
– we współpracy z firmami kanadyjskimi – technologii reaktora jądrowego ciężkowodnego (CANDU). 
Pierwsze umowy licencyjne z firmami spoza USA zawarto pod koniec lat 50. ubiegłego wieku.

Zgodnie z polskim programem energii jądrowej Polska Grupa Energetyczna (PGE) ma wybudować dwie 
elektrownie atomowe o mocy 3 000 MWe każda. Pierwsza z nich powinna zostać oddana do użytku w 
2020 r. (łączna moc do 2030 r. ma wynieść 6 000 MWe). PGE szacuje, że całkowity koszt budowy pierw-
szej elektrowni atomowej III generacji wyniesie do 10,5 mld EUR (2 500-3 000 EUR/kW).

Polska planuje wdrożyć zaawansowane technologie reaktora generacji III/III+. Według danych MAEA 
w listopadzie 2011 działała tylko jedna elektrownia atomowa trzeciej generacji – w Japonii, a technologię 
reaktora dostarczyły do niej firmy amerykańskie. Do tej pory amerykańskie firmy wybudowały w Japonii 
cztery reaktory III generacji i są w trakcie budowy kolejnych ośmiu w różnych częściach świata. 

Aby zapewnić sobie odpowiedni transfer wiedzy, Polska podpisała szereg wspólnych deklaracji w sprawie 
współpracy w dziedzinie energetyki z krajami posiadającymi w tym zakresie odpowiednie doświadcze-
nie, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. PGE zawarła również niewyłączne porozumienia o współpracy 
z liderami branży, m.in. z firmami amerykańskimi. Transfer amerykańskich doświadczeń w zakresie 

7 Nuklearna Komisja Regulacyjna USA, www.nrc.gov/reactors/power.html (pobrano 1.12.2011).
8 Europejskie Towarzystwo Nuklearne, www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm(pobrano 1.12.2011).
9 Instytut Energii Jądrowej, www.nei.org/resourcesandstats/documentlibrary/newplants/graphicsandcharts/newnuclearplantstatus/ (pobrano 1.12.2011).
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całego łańcucha wartości energetyki jądrowej mógłby przynieść korzyści polskiemu przemysłowi, sferze 
B+R oraz krajowi jako takiemu. W zależności od łańcucha dostaw i modelu finansowania wartość ame-
rykańskich inwestycji związanych z dostarczeniem reaktorów do pierwszej elektrowni jądrowej mogłaby 
sięgnąć 7 mld USD. Amerykańskie firmy działające w Polsce już dziś zatrudniają ponad 2 000 inżynie-
rów specjalizujących się w energetyce.

Pamiętając o strategicznym znaczeniu programu nuklearnego dla polskiej gospodarki oraz jego dłu-
gotrwałych skutkach, cały proces powinien zostać starannie zaplanowany w oparciu o specjalistyczną 
wiedzę obejmującą:

 – znaczne wzbogacenie know-how w dziedzinie najnowszych technologii jądrowych i zagadnień z 
nimi związanych (np. specyfikacji technicznych, wydajności, bezpieczeństwa, wpływu na środowi-
sko) wśród głównych uczestników procesu, w tym decydentów i podmiotów nadzorujących przed-
sięwzięcie ze strony rządu, instytucji państwowych zaangażowanych w rozwój i ocenę programu 
nuklearnego oraz środowiska badawczego,

 – realizację istniejącej współpracy dwustronnej w sposób energiczny i ukierunkowany na wynik, 
szczególnie jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską, np. na linii amerykański Departament 
Energii – polskie Ministerstwo Gospodarki oraz amerykańska Nuklearna Komisja Regulacyjna – 
polska Narodowa Agencja Energii Atomowej,

 – stworzenie niezależnej bazy wiedzy o programie nuklearnym dla polskiego przemysłu, w tym 
współpraca w dziedzinie dostaw elementów oraz badań i rozwoju. W ten sposób proces wyboru 
technologii powinien w miarę możliwości uwzględniać potencjalny wpływ na rozwój lokalnej bazy 
przemysłowej i badawczo-rozwojowej,

 – zapewnienie przejrzystości procesu oraz najlepszych praktyk wypracowanych przez inne kraje i 
organizacje międzynarodowe dla firm zainteresowanych udziałem w polskim programie nuklear-
nym. Ma to w przypadku Polski szczególne znaczenie, gdyż budowa elektrowni atomowych będzie 
największym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w historii Polski i, co zapewne ważniejsze, 
będzie wymagać wysokiego poziomu złożoności technicznej, w sytuacji gdy lokalna baza wiedzy i 
umiejętności technicznych dopiero się tworzy,

 – dokonanie wyboru i oceny technologii i możliwości w oparciu o fakty i z uwzględnieniem wszystkich 
najważniejszych aspektów cyklu życia projektu. Niezwykle istotne znaczenie będą miały wymogi doty-
czące poziomu zaawansowania technologii – Polska powinna poszukać kompromisu między potrzebą 
zastosowania najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych technologii III/III+ a rozwiązaniami wcze-
śniej sprawdzonymi. Bardzo ważny jest również wybór projektanta i dostawcy potrafiącego dotrzymać 
terminarza i zobowiązań budżetowych, tak by ograniczyć ogólne ryzyko niepowodzenia projektu,

 – pełne zaangażowanie polskiego rządu, w tym gotowość zapewnienia gwarancji państwowych, tak by 
dać międzynarodowej agencji kredytowej możliwość zaoferowania atrakcyjnych stóp procentowych,

III. Potencjalne obszary współpracy

Transfer amerykańskich doświadczeń w zakresie całego łańcucha 
wartości energetyki jądrowej mógłby przynieść korzyści 
polskiemu przemysłowi, sferze B+R oraz krajowi jako takiemu.
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 – istotną poprawę rzeczowej komunikacji z opinia publiczną. Zbyt późne zaangażowanie opinii publicznej 
może spowodować wydłużenie procedur budowy i zwiększyć poziom niepewności u inwestorów.

Zważywszy na złożony i wieloczynnikowy charakter realizacji programu nuklearnego i wyboru techno-
logii do pierwszej polskiej elektrowni atomowej, proces ten powinien uzyskać silne wsparcie najbardziej 
doświadczonych agencji nuklearnych posiadających odpowiednie procedury i metodologię.

2. Gaz łupkowy

W maju 2011 r. Prezydent USA Barack Obama powiedział w Warszawie: 

Gaz łupkowy to szansa: jego eksploatacja musi odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska 
i odpowiedzialny. Wierzymy, że istnieją techniczne możliwości wydobywania gazu w sposób 
całkowicie bezpieczny, i chcemy podzielić się naszą wiedzą i technologią w tym zakresie z Polską 
w sposób w pełni przejrzysty i rozliczalny – gdyż uważamy, że konsumenci i ekolodzy, wszyscy 
powinni móc spojrzeć w dane i przekonać się, że jest to coś, co może się udać.10 

W kwietniu 2011 r. amerykańska agencja informacyjna ds. energii w swoim raporcie zatytułowanym 
World Shale Gas Resources oceniła technicznie dostępne zasoby złoża gazu łupkowego w Polsce na 187 
bln. stóp sześciennych (czyli ok. 5,3 bln. m3).11 20 marca 2012 r. opublikowany został wspólny polsko-
amerykański raport oceniający potencjał wydobywczy gazu łupkowego przy pomocy metodologii U.S. 
Geological Survey i danych Polskiego Instytutu Geologicznego. Ta ocena szacuje rozmiar potencjału 
wydobywczego gazu łupkowego pomiędzy 346 do 768 mld m3. 

Do stycznia 2012 r. wydano 111 koncesji zezwalających na poszukiwania złóż gazu łupkowego. Poszukiwa-
nia gazu łupkowego już się rozpoczęły, jednak wynik tych działań nie jest jeszcze znany. Biorąc pod uwagę 
wszystkie względy, należy stwierdzić, że gaz łupkowy daje wielkie możliwości współpracy gospodarczej między 
Polską a Stanami Zjednoczonymi, które są największym producentem gazu łupkowego na świecie. Osiągnięcia 
w eksploatacji i produkcji stawiają firmy amerykańskie w roli technologicznych liderów w tej dziedzinie, a co 
za tym idzie cennych partnerów dla polskiego sektora gazu łupkowego. Jeśli eksploatacja gazu łupkowego w 
Polsce okaże się ekonomicznie opłacalna, rozpocznie się olbrzymi napływ inwestycji kapitałowych i BIZ.

Aby wykorzystać tę szansę, należy jednak najpierw stworzyć dobrze funkcjonujące regulacje. Obecne 
przepisy ustawowe muszą zostać poddane istotnej modyfikacji, aby umożliwić potencjalną produkcję 
gazu łupkowego. Nasze rekomendacje są następujące:

 – Polska musi zliberalizować swój rynek gazu, wprowadzić ceny wolnorynkowe i zapewnić niedyskry-
minacyjne zasady dostępu do systemu transportu i magazynowania,

10 Biały Dom, konferencja prasowa z udziałem prezydenta Obamy i premiera Tuska, 28 maja 2011 r. www.whitehouse.gov/photos-and-video/
video/2011/05/28/president-obama-and-prime-minister-tusk-press-conference#transcript  (pobrano 1.12.2011 r.).

11 US Energy Information Administration, “World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States,” wydany 5 
kwietnia 2011 r.,  http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (pobrano 1.12.2011 r.).

“
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 – Posiadacze koncesji na poszukiwania, którzy zakończą z powodzeniem próby poszukiwawcze, po-
winni mieć pierwszeństwo w uzyskiwaniu koncesji na produkcję.

 – Konieczne może być złagodzenie ograniczeń w imporcie i korzystaniu ze sprzętu i personelu spoza 
UE w celu umożliwienia operacji na dużą skalę, aż do chwili, gdy polski sektor usług będzie w stanie 
zaspokoić zwiększony popyt,

 – Mając na względzie interes narodowy, należy tak koordynować działania władz na poziomie regio-
nalnym i centralnym, by zarezerwować tereny pod wydobycie gazu łupkowego w planach zago-
spodarowania przestrzennego. Jeśli dany samorząd nie uwzględnia wydobycia gazu łupkowego w 
swoich planach rozwoju przestrzennego, uzyskanie w przyszłości koncesji na produkcje może być 
bardzo trudne,

 – Należy zasięgać opinii przedstawicieli branży gazowej przy wszelkiego rodzaju zmianach w opodat-
kowaniu, opłatach lub systemach regulacyjnych, gdyż większość inwestorów postrzega gaz łupkowy 
w perspektywie strategicznej i długoterminowej. Pozwoli to stworzyć zrównoważony system zapew-
niający odpowiedni poziom dochodów dla budżetu przy zachowaniu opłacalności projektu z punktu 
widzenia inwestora. Nieoczekiwane zmiany mogą doprowadzić do spadku zaufania inwestorów i 
wycofania się z projektu,

 – Urzędnicy i regulatorzy amerykańscy powinni nadal dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie 
gazu łupkowego z polskimi przedstawicielami władz centralnych i samorządów lokalnych. Kluczowe 
znaczenie ma komunikacja z opinią publiczną, która musi być prowadzona przez władze admini-
stracyjne i firmy w sposób ciągły. Sprzeciw lokalnej społeczności wobec podmiotów inwestujących w 
gaz łupkowy wynika głównie z niedostatecznej wiedzy,

 – Polski rząd powinien kontynuować lobbying na rzecz gazu łupkowego na szczeblu Unii Europejskiej 
i zwiększać w tym względzie współpracę z innymi państwami członkowskimi.

Część poważnych obaw związanych z produkcją gazu łupkowego wiąże się z oddziaływaniem poszuki-
wań i wydobycia na środowisko naturalne. Aby ograniczyć ewentualne zagrożenie dla środowiska, polski 
rząd powinien rozważyć podjęcie następujących kroków:

 – wprowadzenie przepisów i środków mających na celu promowanie i egzekwowanie najlepszych 
praktyk inżynieryjnych oraz sprawdzonych metod wykonywania odwiertów i szczelinowania,

 – finansowanie działań badawczo-rozwojowych w celu poprawy i rozpowszechnienia specjalistycznej 
wiedzy na temat metod wydobycia gazu łupkowego wśród naukowców i inżynierów,

 – kontynuowanie badań nad możliwym oddziaływaniem na środowisko i określenie sposobów łago-
dzenia skutków takiego oddziaływania.

Bodźcem do podjęcia wyżej wymienionych kroków mogłoby się stać zapoczątkowanie wspólnych polsko-
amerykańskich inicjatyw badawczych i programów wymiany naukowej (np. poprzez współpracę ame-
rykańskiego Departamentu Energii, polskiego NCBiR i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej) oraz utworzenie specjalnych platform, gdzie przedstawiciele biznesu i eksperci rządowi 
mogliby wymieniać się opiniami i przykładami dobrych praktyk. Przykładem takiej inicjatywy mogłoby 
być nawiązanie współpracy między amerykańską Agencją ds. Ochrony Środowiska (EPA) a jej polskim 
odpowiednikiem (np. Ministerstwem Ochrony Środowiska czy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska). 
EPA posiada już rozległą wiedzę na temat ekologicznych aspektów wydobycia gazu łupkowego.

III. Potencjalne obszary współpracy
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3. Energia odnawialna

Rząd Stanów Zjednoczonych angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii, podobnie jak UE. Państwa człon-
kowskie są zobowiązane do ograniczenia zużycia energii o 20% w stosunku do poziomu prognozowanego na rok 
2020, redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia o 20% udziału odnawialnych źródeł energii w 
ostatecznej strukturze źródeł energii. W związku z tym w marcu 2011 r. Komisja Europejska opublikowała “Mapę 
drogową przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku,” w której wskazuje się na potrzebę redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 80% do 95% do 2050 r. oraz pełnej dekarbonizacji sektora energetycznego.

Według Urzędu Regulacji Energetyki w 2010 r. udział energii ekologicznej w całkowitej produkcji energii 
elektrycznej w Polsce wynosił 7,1% w porównaniu z 4,6% w 2008, a całkowita zainstalowana moc wynosiła 2 
556 MW (3 082 MW do końca 2011 r.).

Amerykańscy inwestorzy odgrywają aktywną rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jeden z pierw-
szych i największych amerykańskich producentów energii w Polsce jest jednocześnie jednym z liderów w przemy-
słowej produkcji energii ekologicznej, gdyż 50% wytwarzanej przez siebie energii generuje z biomasy. Stanowi to 
blisko 4% energii wytwarzanej w Polsce ze źródeł odnawialnych. Stany Zjednoczone współfinansują również trzy 
największe farmy wiatrowe w Polsce: Duszniki, Margonin i Tymień. Ponadto trzej wiodący w Polsce producenci 
biogazu są finansowani bądź zarządzani przez Amerykanów, ze źródeł amerykańskich finansowany jest też naj-
starszy zagraniczny podmiot inwestujący w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (od 1997 r.).

Każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do ustalenia krajowego celu ogólnego – dla Polski jest to 15% 
źródeł odnawialnych w strukturze energetycznej do 2020 r. Oznacza to konieczność zapewnienia około 8 000 
MW12 dodatkowej mocy. Będzie to wymagać znaczących inwestycji ze strony sektora prywatnego. Według badania 
przeprowadzonego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych – Lewiatan, przedsiębiorcy działający w 
sektorze energii odnawialnej planują powiększyć obecną moc wytwórczą o dodatkowe 3 GW do 2013 r.13 Rząd prze-
widuje, że do 2030 r. produkcja energii ze źródeł odnawialnych zwiększy się czterokrotnie, do poziomu 11,8 GW. 

Aby zmniejszyć zużycie węgla w gospodarce, Polska będzie musiała przyjąć bardziej elastyczne podejście w 
urynkowieniu handlu biomasą. Promowanie nowych źródeł biomasy drzewnej, otworzyłoby na przykład 
nowe atrakcyjne możliwości wzrostu zysków i zatrudnienia w sektorze rolnictwa. Biomasa drzewna tworzy 
podwójnie korzystną sytuację, tymczasem niewykorzystany potencjał leśnych zasobów energii odnawialnej 
w Polsce wynosi aż 45%. Sektor leśny generuje w Polsce zaledwie 1,5% PKB i tylko 1% zatrudnienia, podczas 

12 Ministerstwo Gospodarki, „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,” Warszawa 2010, (pobrano 1 grudnia 2011). [Minis-
tra of Economy, “National Action Plan regarding Renewable Energy Resources,” Warsaw 2010 (pobrano 1.12.2011).

13 PKPP Lewiatan, “Inwestycje związane z energetyką odnawialną,” Warszawa 26 października 2011. [PKPP Lewiatan, „Investments in Renewable 
Energy Sources,” Warszawa, 26 października 2011].
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gdy lasy stanowią aż 30% powierzchni kraju. Istnieją duże możliwości lepszego wykorzystania bogactwa 
naturalnego, jakim są lasy, bez szkody dla środowiska naturalnego i jakości życia w Polsce.

Ważną rolę w osiąganiu polskich i unijnych celów w zakresie energii odnawialnej mogłyby też odegrać biopa-
liwa, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszając rozwój gospodarczy ob-
szarów wiejskich poprzez modernizację rolnictwa i tworzenie nowych miejsc pracy na wsi. Dysponując silnym 
zapleczem rolniczym, Polska ma duży potencjał wzrostu produkcji i zużycia biopaliw.

Zdolność wytwórcza w tej dziedzinie wynosi obecnie około 1 mln ton, z możliwością znacznego wzrostu do 
2020 r., kiedy limit ilościowy na wykorzystanie biopaliw w Polsce ma wzrosnąć z poziomu poniżej 6,2% w 2011 
r. do około 11%. Krajowy plan działań na rzecz energii ze źródeł odnawialnych przewiduje także dwukrotny 
wzrost udziału biopaliw w transporcie: z 755 ktoe w 2011 r. do 1 451 ktoe w 2020 r. Wzrost ten można osiągnąć 
dzięki zwiększeniu produkcji krajowej; w grę może też wchodzić import w zależności od dostępności pasz, wa-
runków rynkowych i innych czynników podaży i popytu. Podobnie, możliwości wytwórcze bioetanolu ocenia 
się na około 0,6 mln ton. W 2010 r. zużycie bioetanolu w transporcie wynosiło około 238 000 ton. Krajowy plan 
działań przewiduje wzrost udziału bioetanolu w transporcie: z 299 ktoe w 2011 r. do 451 ktoe w 2020 r. 

Inwestycje w źródła energii odnawialnej w Polsce mogą być jednak trudne. Główne bariery wpływające na 
decyzje inwestorów to:

 – brak rezerwowych obszarów przeznaczonych na rozwój odnawialnych źródeł energii w lokalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego i związane z tym trudności z uzyskaniem zgody na 
zmianę takich planów w przyszłości,

 – nieprzejrzyste i nieskuteczne procedury składania wniosków i udzielania zezwoleń w polskiej sieci 
elektroenergetycznej. Procedury te utrudniają, a często także spowalniają proces rozwoju odnawialnych 
źródeł energii. Polska powinna opublikować mapy dostępnej mocy przesyłowej na każdej linii energe-
tycznej i głównym punkcie zasilającym (GPZ) w celu ułatwienia rozwoju odnawialnych źródeł energii,

 – niedostatecznie rozwinięte infrastruktura i połączenia z sieciami elektroenergetycznymi krajów 
ościennych. Szybka modernizacja i utworzenie odpowiednich połączeń wzmocni bezpieczeństwo 
energetyczne i poprawi sytuację na krajowym rynku energii, 

 – niepewność związana z przyszłymi przepisami w dziedzinie energetyki, między innymi obawa o to, czy polskie 
władze wprowadzą sprawiedliwy i niedyskryminacyjny system ulg w zakresie odnawialnych źródeł energii,

 – niewdrożenie do prawa krajowego unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii,14

 – wydłużający się proces tworzenia przepisów ustawowych w sprawie biomasy i efektywności energetycznej, 
 – brak zróżnicowania procedur inwestycyjnych dla małych i dużych inwestycji utrudnia realizacje 

małych projektów energetycznych,
 – długi czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę,
 – brak uregulowań zachęcających do przekształcania odpadów w energię, np. szlam jest nadal trakto-

wany jako substancja odpadowa, tymczasem powinien być tratowany jako paliwo odnawialne,
 – trudności w uzyskaniu od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów, które można by użyć do zwięk-

szenia zasobów biomasy.

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych zmieniająca  i  w  następstwie uchylająca dyrektywy  2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
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Niektóre z powyższych barier zostaną zniesione wraz z wprowadzeniem w życie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii, której projekt jest obecnie w fazie konsultacji społecznych.

USA ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie, jeśli chodzi o technologię i przepisy dotyczące odnawial-
nych źródeł energii, mogłyby być w tej dziedzinie bardzo cennym partnerem dla Polski. Najważniejsze cele:

 – poprawa dostępności ulg dla sektora odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza ulg w stosowaniu takich 
źródeł do celów mieszkaniowych (domowe baterie słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy 
ciepła, biomasa jako opał),

 – stworzenie bardziej elastycznych procedur pozyskiwania gruntów państwowych do celów energetycznych,
 – promowanie współpracy technologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii (szczególnie energii 

wiatrowej z elektrowni lądowych i morskich; biogazu i energii słonecznej),
 – komercjalizacja innowacyjnych technologii,
 – rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych na dużą i małą skalę.

Stany Zjednoczone i Polska mogłyby zacieśnić współpracę w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. 
Podobnie jak w innych obszarach, tak i tu bardzo potrzebna jest współpraca badawczo-naukowa. Wskaza-
ne byłoby nawiązanie współpracy między takimi amerykańskimi instytucjami, jak: Departament Energii, 
Departament Rolnictwa, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych – Energia (ARPA-E), Agencja 
Ochrony Środowiska, Geological Survey, czy Federalna Komisja Regulacyjna Energetyki, a ich polskimi 
odpowiednikami, takimi jak: NCBiR, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Gospodarki i 
Urząd Regulacji Energetyki. Podstawę takiej współpracy mogłyby stanowić dwustronne umowy part-
nerskie między amerykańskim Biurem ds. Efektywnego Wykorzystania Energii i Energii Odnawialnej 
(EERE) w Departamencie Energii a jego polskimi odpowiednikami. W Europie EERE zawarło do tej pory 
dwustronne umowy partnerskie z Finlandią, Hiszpanią i Szwecją.15 Polska mogłaby skorzystać z doświad-
czeń amerykańskiego programu badań nad zmianami globalnymi (USGCRP), który koordynuje i integru-
je badania federalne nad zmianami w środowisku globalnym i ich skutkami dla społeczeństwa.16

Poprawa efektywności wykorzystania energii to jedno z najważniejszych wyzwań na przyszłość. Inteligent-
ne sieci elektroenergetyczne to jeden z obszarów ewentualnej współpracy polsko-amerykańskiej. Obydwa 
kraje stoją przed podobnymi wyzwaniami (rosnące zużycie, potrzeba modernizacji, dywersyfikacja źródeł 
energii) i obydwa mają długą tradycje badań w dziedzinie energetyki. Współpraca mogłaby obejmować 
tworzenie potencjału wiedzy naukowej poprzez programy badawcze, opracowanie projektów pilotażowych 
i wymianę najlepszych praktyk. Impulsem do współpracy mogą być wymogi prawne UE. Dyrektywa elek-

15 U.S. Department of Energy, “Energy Efficiency & Renewable Energy,” 7 lutego 2011, http://www1.eere.energy.gov/international/europe.html (po-
brano 1.12.2011).

16 U.S. Global Change Research Program, http://www.globalchange.gov/ (pobrane 1.12.2011).
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tryczna (2009/72/WE) zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia działań zmierzających do tego, by 
w 2020 r. 80% wszystkich odbiorców było wyposażonych w inteligentne liczniki energii. Warto zauważyć, 
że podczas spotkania TEC w listopadzie 2011 obie strony uzgodniły nowy plan mający na celu opracowa-
nie spójnych i kompatybilnych standardów dla pojazdów elektrycznych i inteligentnych sieci elektroener-
getycznych, z zamiarem ubiegania się o ich przyjęcie na odpowiednich forach międzynarodowych.

4. Strategiczne rezerwy paliwowe

Jednym z nadrzędnych i trwałych celów Polski jest zapewnienie bezpiecznych i stałych dostaw ropy 
naftowej dla swojej gospodarki. Wyzwanie to stało się jeszcze bardziej palące w obliczu dynamicznego 
wzrostu gospodarczego, związanego z nim wzrostu popytu na energię oraz zmienności dostaw w skali 
regionalnej i globalnej. Polska stara się dywersyfikować swoje źródła dostaw ropy naftowej, jednak realia 
sytuacji międzynarodowej wskazują, że światowy rynek ropy naftowej będzie przechodził wstrząsy wy-
wołane katastrofami naturalnymi i wydarzeniami politycznymi. W tych okolicznościach sprawą istotnej 
wagi z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego staje się modernizacja polskiej infrastruktury i 
strategii rezerw paliwowych. Polski rząd wskazał na konieczność zwiększenia pojemności magazynowej 
ropy naftowej i paliw płynnych, w tym obiektów podziemnych, w dokumencie strategicznym zatytuło-
wanym „Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (Ministerstwo Gospodarki, 2009).

Obecna pojemność magazynowa ropy naftowej i produktów rafineryjnych w Polsce wynosi około 11.6 mln 
m3, z czego 5.1 mln m3 przypada na tzw. kawerny solne.17 Według planów potencjalna pojemność technicz-
na kawern solnych rozpatrywanych do zagospodarowania wyniesie blisko 7 mln m3, z możliwością dalszego 
powiększenia. Wstępna analiza projektu wykonana przez grupę PERN i grupę Lotos została przekazana 
Ministerstwu Skarbu Państwa do dalszej oceny i decyzji o ewentualnej kontynuacji. Wstępny kosztorys in-
westycji opiewa na około 570 mln USD. Projekt zakłada szeroki udział sektora prywatnego w takich dziedzi-
nach, jak finansowanie, prace inżynieryjne i doradztwo geologiczne oraz planowanie biznesowe i operacyjne.

Biorąc pod uwagę doświadczenie USA w tworzeniu strategicznych rezerw paliwowych, zacieśnienie 
polsko-amerykańskiej współpracy w tej dziedzinie wydaje się bardzo korzystne. Stany Zjednoczone mają 
największe na świecie rezerwy paliwowe sięgające 696 mld baryłek wg. stanu na listopad 2011 r.18 Strate-
giczne rezerwy paliwowe (SRP) rozmieszczone są obecnie w czterech dużych obiektach magazynowych 
na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej: w Bryan Mound i Big Hill w stanie Teksas oraz w West Hackberry 

17 International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries, Poland 2011 Review, Paryż 2011, str. 119-120.
18 United States Department of Energy, Strategic Petroleum Reserve, “Strategic Petroleum Reserve Inventory,”  www.spr.doe.gov/dir/dir.html 

(pobrano 1.12.2011).
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i Bayou Choctaw w stanie Louisiana. Te cztery obiekty 
zapewniają łączną pojemność magazynową 727 mln 
baryłek i pozwalają na dzienny pobór 4.4 mln baryłek. 
Awaryjne rezerwy ropy naftowej przechowywane są 
w kawernach solnych, których pojemność waha się od 
6 do 35 mln baryłek, a w typowej kawernie magazy-
nuje się 10 mln baryłek. Magazynowanie w komorach 
solnych jest zdecydowanie najtańszą metodą przecho-
wywania dużych ilości paliwa. Amerykański program 
strategicznych rezerw paliwowych zapewnia krajowi 
bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze, a wielkość 
rezerw stanowi zabezpieczenie w przypadku ograni-
czeń w imporcie i narzędzie polityki zagranicznej.

Dzięki takiej współpracy Polska mogłaby czerpać z 
doświadczeń i metod wypracowanych przez rząd USA 
w ciągu czterech dziesięcioleci skutecznego zarządzania 
strategicznymi rezerwami paliwowymi i magazynami 
solnymi. Współpraca mogłaby dotyczyć między innymi 
takich zagadnień, jak: model biznesowy zastosowany w 
amerykańskim programie strategicznych rezerw paliwo-
wych; przepisy ustanowione na szczeblu federalnym, sta-
nowym i lokalnym; praktyki i uregulowania w zakresie 
bezpieczeństwa ekologicznego; sposoby odpowiadania na 
obawy społeczne; praktyki i procedury bezpieczeństwa; 
zasady dotyczące uwalniania zasobów SRP oraz dostępne 
technologie zapewniające bezpieczne, skuteczne i spraw-
ne zarządzanie podziemnymi magazynami paliw.

Dotychczasowa polsko-amerykańska współpraca w 
dziedzinie SRP obejmowała między innymi ocenę 
zastosowania podpowierzchniowych komór solnych 
do przechowywania ropy naftowej dokonaną wspólnie 
przez Polski Instytut Geologiczny i Idaho National 
Laboratory. Istnieją możliwości nawiązania bardziej 
intensywnej współpracy z udziałem takich instytucji, 
Departament Energii, Departament Ochrony Środowi-
ska, U.S. czy Geological Survey po stronie amerykań-
skiej i Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo 
Gospodarki, Agencja Rezerw Materiałowych i Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju po stronie polskiej.
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B. E-Biznes

1. E-rząd

Jedną z głównych inicjatyw usprawniających administrowanie na szczeblu centralnym i regionalnym jest 
projekt e-rządu ukierunkowany na interakcje na linii władze – obywatel, władze – biznes oraz władze – wła-
dze i procesy w obrębie rządu i samorządów. Realizacja programu e-rząd opiera się na technologiach infor-
matyczno-telekomunikacyjnych, których znajomość i dostępność są tak samo ważne dla wszystkich podmio-
tów wchodzących w skład trójkąta e-rządu: władz administracyjnych, sektora prywatnego i obywateli.

Polski rząd stale inwestuje w usługi e-rządu. Projekt ten zajmuje także ważne miejsce wśród priorytetów 
Unii Europejskiej. Jego podstawą była sformułowana w 2000 r. inicjatywa eEurope i związane z nią plany 
działań. W 2005 r. eEurope została zastąpiona inicjatywą i2010. Mimo znacznego postępu w ostatnich 
latach poziom gotowości e-rządu w Polsce jest nadal niższy niż we wiodących w tej dziedzinie krajach UE, 
a nawet niższy niż średnia dla UE. Według najnowszych badań porównawczych przeprowadzonych przez 
Komisję Europejską w kategorii pełnej dostępności internetowej Polska zajęła 19. miejsce na 32 badane 
kraje. Na czołowych miejscach znalazły się Irlandia, Malta, Portugalia, Szwecja i Austria. Dystans, jaki 
dzieli Polskę do najlepszych, pokazuje indeks ONZ rozwoju e-rządu za rok 2010: Polska plasuje się w nim 
na 45. pozycji wśród 184 krajów świata i na 5. wśród 10 krajów Europy Wschodniej. Na szczycie listy zna-
lazły się Korea, Stany Zjednoczone i Kanada. 

Wiele można zyskać na ściślejszej współpracy z USA w tej dziedzinie. Władze federalne i stanowe od lat 
realizują inicjatywy e-rządu, starając się pod względem innowacyjności nadążyć za sektorem prywatnym, 
zgodnie z oczekiwaniami obywateli i wymogami budżetowymi. Przykładami realizowanych obecnie 
projektów flagowych obejmujących cały sektor rządowy są: inicjatywa otwartego rządu (ściśle ukierunko-
wane wysiłki zmierzające do usprawnienia i unowocześnienia rządu i jego agencji) oraz federalna archi-
tektura przedsiębiorczości (wytyczne dla głównych programistów i kierowników technicznych dotyczące 
zastosowania najlepszych praktyk w dziedzinie architektury informatycznej). W obrębie tych programów 
mieści się wiele innych konkretnych projektów realizowanych na różnych szczeblach administracji. 

Wiele ze wspomnianych inicjatyw stymulowały konkretne ustawy, w tym: E-Government Act (2002), 
Government Paperwork Elimination Act (1998), Clinger-Cohen Act (1996), Federal Acquisition Stream-
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lining Act (1994) and Government Performance Results Act (1993). Każdego roku do Kongresu Stanów 
Zjednoczonych wpływa raport z postępu we wdrażaniu e-rządu zatytułowany “The Report to Congress on 
the Benefits of the President’s E-Government Initiatives”.

W ostatnich latach w Polsce notuje się stagnację, jeśli chodzi o wydatki władz centralnych i regionalnych 
na technologie informatyczne.  W 2009 r. zmalały one do poziomu 2,9 mld PLN z 3,3 mld PLN w 2008 r. 
Tymczasem obywatele i przedsiębiorcy oczekują bardziej dynamicznego wdrażania usług e-rządu, zarów-
no na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Program e-rządu powinien stanowić priorytet dla władz 
państwowych szczególnie w okresie stagnacji. Utworzenie nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryza-
cji pokazuje, że kwestia ta na nowo traktowana jest w sposób priorytetowy. Jak pokazuje przykład Stanów 
Zjednoczonych wdrożenie inicjatyw e-rządu może prowadzić do istotnych oszczędności w sektorze rządo-
wym oraz poprawy poziomu obsługi obywateli.

Problem z obecnym programem e-rządu w Polsce polega na tym, że jest on w dużym stopniu rozdrobnio-
ny, co podnosi koszty jego realizacji i wiąże się z ryzykiem braku kompatybilności między poszczególny-
mi systemami i agencjami. Potrzebna jest ogólnokrajowa wizja i spójna realizacja nienaruszająca niezależ-
ności poszczególnych organów rządowych, za to zapewniająca synergię projektów i umożliwiająca rozwój 
wiedzy i umiejętności informatycznych w instytucjach rządowych. 

Jak pokazują wskaźniki opracowane przez Komisję Europejską i ONZ, w Polsce następuje szybka kompute-
ryzacja, lecz nie na tyle szybka, by zmniejszyć lukę dzielącą Polskę od światowych liderów w tej dziedzinie.
Skuteczność wdrożenia była jak dotąd jednym z najsłabszych elementów polskiego programu e-rządu. Wiele 
ważnych projektów uległo opóźnieniom, albo zostało anulowanych. Jeśli sytuacja się nie poprawi, dystans 
do innych krajów jeszcze bardziej wzrośnie, a Polska straci okazję i zmniejszy swoją konkurencyjność. Ma to 
szczególne znaczenie w kontekście wspierania rozwoju innowacyjnego społeczeństwa i gospodarki.

Stany Zjednoczone i Polska mogłyby wiele zyskać na ściślejszej współpracy w dziedzinie e-rządu. Współpraca 
taka mogłaby obejmować wymianę najlepszych praktyk we wdrażaniu inicjatyw e-rządu oraz rozwiązywaniu 
problemów technologicznych. Naturalnymi partnerami wydają się tu być amerykańscy kierownicy techniczni 
z urzędów administracji stanowej i informatycy zatrudnieni w lokalnych i krajowych agencjach rządowych w 
Polsce. Jednym z usprawnień, które mogłoby pozytywnie wpłynąć na obustronne transakcje, jest wzajemne 
uznawanie i poświadczanie podpisów elektronicznych. Instrument ten jest coraz powszechniej stosowany w 
biznesie i administracji, zarówno w transakcjach wewnętrznych, jak i międzynarodowych.

Najważniejsze zalety e-rządu

Korzyści dla obywateli 
Korzyści dla firm  
i organizacji Korzyści dla rządu

 – Poprawa jakości usług

 – Koncepcja dostępności usług

 – Szybsze procedury 
administracyjne

 – Większy dostęp do informacji

 – Poprawa jakości usług

 – Niższe koszty transakcji

 – Szybsze i mniej kosztowne 
procedury administracyjne

 – Większy dostęp do informacji

 – Niższe koszty operacyjne

 – Większa przejrzystość działania

 – Usprawnienie zarządzania 
procesami

 – Komunikacja wielokanałowa

 – Większy udział obywateli

 – Poprawa konkurencyjności kraju
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2. Gospodarka internetowa

Podobnie jak w innych krajach, w Polsce internet staje się istotną siłą napędową gospodarki. Ocenia się, 
że w 2009 r. rynek internetowy wygenerował 35,7 mld PLN, tj. 2.7% polskiego PKB. Eksperci szacują, że 
gospodarka internetowa w Polsce będzie rosnąć w najbliższych latach w tempie 14% rocznie, by 2015 r. 
podwoić swoją wartość, osiągając poziom 92 mld PLN (4,9% PKB).19 Głównymi czynnikami wzrostu są 
wydatki konsumenckie i działalność internetowa osób indywidualnych. Mimo stałego wzrostu w ostat-
nich kilku latach polski e-handel nadal rozwija się wolniej niż przeciętna dla krajów UE. Według danych 
Eurostatu, odsetek użytkowników internetu, którzy zamówili przez internet jakieś towary lub usługi do 
prywatnego użytku w 2010 r. wyniósł w Polsce około 30% (EU-27: 40%). Krajami wiodącymi w tej dzie-
dzinie były Szwecja, Holandia, Wielka Brytania i USA, w których odsetek ten wynosił 60%.20

Udział polskich przedsiębiorstw w handlu elektronicznym jest nadal raczej niewielki. W 2010 r. sprzedaż 
drogą elektroniczną stanowiła 8% całkowitych obrotów przedsiębiorstw – o wiele mniej niż średnia dla EU-27 
wynosząca 14%. Jedną z podstawowych dźwigni gospodarki internetowej jest dostęp do sieci szerokopasmo-
wej. W Polsce w 2010 r. tylko 57% gospodarstw miało szerokopasmowe połączenie internetowe. Motorem roz-
woju gospodarki internetowej w Polsce jest także polityka UE. Priorytety gospodarki cyfrowej na poziomie 
UE zostały sformułowane w tzw. agendzie cyfrowej, która zawiera szereg docelowych parametrów, takich jak:

 – internet szerokopasmowy o przepustowości powyżej 30 Mbps obejmujący swoim zasięgiem cały 
obszar UE do 2020 r. i 50% abonentów korzystających z przesyłu powyżej 100 Mbps,

 – zakupy internetowe dokonywane przez 50% ludności do 2015 r.,
 – transgraniczne zakupy internetowe dokonywane przez 20% ludności do 2015 r.,
 – zakupy i sprzedaż internetowa dokonywane przez 33% MŚP do 2015 r.,
 – korzystanie z usług e-rządu przez 50% obywateli do 2015 r., z których więcej niż połowa wypełnia 

formularze internetowe.

W styczniu 2012 r. w ramach agendy cyfrowej i aktu o jednolitym rynku oraz na wniosek Komisji Euro-
pejskiej o przedłożenie planu działań zmierzającego do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2012 
r., Komisja Europejska przyjęła komunikat przedstawiający 16 ukierunkowanych inicjatyw mających 
na celu podwojenie do 2015 r. wartości e-handlu w obszarze sprzedaży detalicznej (obecnie 3,4%) oraz 
udziału internetu w europejskim PKB (obecnie poniżej 3%).21

Dynamiczny rozwój gospodarki internetowej mógłby stać się jednym z ważniejszych czynników 
napędzających polsko-amerykańską współpracę gospodarczą. Obecnie współpraca ta dotyczy przede 
wszystkim handlu sprzętem elektronicznym i telekomunikacyjnym stosowanym do budowy infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, notuje się jednak tendencję rosnącą w handlu zagranicznym przez internet. 
USA są światowym liderem pod względem skutecznego wdrażania gospodarki internetowej i wartości 
generowanej przez e-handel. W 2009 r. całkowita wartość e-handlu w USA wynosiła 3371 mld USD.22

19 Zgodnie z raportem “Connected Poland” (2010).
20 Komisja Europejska, dokument roboczy Komisji – Digital Agenda Scoreboard SEC(2011)708, Bruksela, 31.5.2011.
21 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej – “Stimulating growth and employment: an action plan for doubling the volume of e-commerce in 

Europe by 2015, 11 stycznia 2012, COM(2011)942. 
22 U.S. Census Bureau, E-commerce 2009, 26 maja 2011.
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Szczególnym polem współpracy polsko-amerykańskiej mogłaby się stać wymiana doświadczeń dotyczą-
cych skutecznych sposobów stymulowania rozwoju gospodarki internetowej, takich jak ukierunkowane 
działania strategiczne podjęte przez USA w celu pobudzenia gospodarki internetowej w połowie lat 90. Na 
przykład w czerwcu 1997 r. administracja Clintona wydała dokument o nazwie “A Framework for Global 
Electronic Commerce”, w którym przedstawiono najważniejsze wytyczne polityki (m.in. cła, opodatkowa-
nie, płatności elektroniczne, ujednolicone kody handlowe, ochrona prywatności, bezpieczeństwo, infra-
struktura telekomunikacyjna i technologia informatyczna, treść i standardy techniczne), które następnie 
krok po kroku wdrażano. W dalszej kolejności powołano do życia Amerykańską Rządową Grupę Roboczą 
ds. Handlu Elektronicznego. Interesującym przedmiotem wymiany doświadczeń byłyby też metody przy-
ciągania MŚP do e-handlu oraz strategie stymulowania międzynarodowego e-handlu.23

C. Innowacyjność

Innowacje definiuje się jako „wytwory powstałe w wyniku badań i eksperymentów” i przyjmują one różne 
formy: innowacyjny produkt, innowacyjny proces, innowacje eksperymentalne, innowacje strukturalne i 
inne. Dane statystyczne wskazują, że mimo szybkiego tempa modernizacji w wielu dziedzinach gospodar-
ki, Polska znajduje się dopiero w początkowej fazie rozbudzania swojego potencjału innowacyjności. W 
lutym 2011 r. w rankingu innowacyjności Komisji Europejskiej Polska znalazła się na 22 miejscu spośród 27 
państw członkowskich według złożonego wskaźnika efektywności innowacji. Dziedziny, w których Polska 
szczególnie mocno odstaje na tle innych krajów, to m.in. wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój, liczba 
doktorantów spoza UE, wspólne publikacje publiczno-prywatne, wnioski patentowe na podstawie między-
narodowego traktatu o współpracy patentowej oraz dochody zagraniczne z tytułu licencji i patentów.

Mimo to istnieje możliwość znacznego postępu. Po pierwsze, dlatego że - jak twierdzą eksperci w dzie-
dzinie innowacji - procesu tego można się nauczyć. Po drugie, z historycznego punktu widzenia, Polacy 
dokonywali najbardziej twórczych osiągnięć w swoich czasach: Kopernik zrewolucjonizował pogląd na 
wszechświat, Maria Skłodowska-Curie była pionierką diagnostyki medycznej, Jan Paweł II wzmocnił 
tolerancję religijną na świecie, a Lech Wałęsa i Solidarność nakreślili nową mapę polityczną Europy. Jak 
widać powyżej, innowacje mogą przybierać różne formy, podczas gdy statystyki rządowe koncentrują się 
wyłącznie na innowacyjnych produktach. Po trzecie wreszcie, nawet w tej dziedzinie, jak będzie można 
zobaczyć w wybranych fragmentach niniejszego opracowania, polscy inżynierowie i wynalazcy osiągają 
znakomite wyniki, gdy stwarza im się warunki przedsiębiorczości, takie jak w Stanach Zjednoczonych.

23 Na przykład zestaw narzędzi do prowadzenia e-handlu nastawionego na eksport opracowany przez Departament Handlu USA
http://export.gov/sellingonline/ 

Dynamiczny rozwój gospodarki internetowej mógłby  
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polsko-amerykańską współpracę gospodarczą.
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Oznacza to, że Polska powinna zreformować swoje instytucje i otoczenie regulacyjne, aby stać się krajem 
sprzyjającym innowacjom, co z czasem znajdzie odzwierciedlenie w statystykach. Wspierając to dążenie, 
rząd Stanów Zjednoczonych może: 

 – przekazać swoje doświadczenia i najlepsze praktyki w dziedzinie prowadzenia organizacji wspierają-
cych rozwój innowacji (np. centra innowacji, parki technologiczne, inkubatory biznesu, klastry itp.),

 – przekazać swoje doświadczenia dotyczące konkretnych przepisów i środków, które stymulują innowacje 
i nowatorskie przedsięwzięcia (np. inicjatywa Start-up America Initiative, zapoczątkowana przez Biały 
Dom w styczniu 2011 r., informacje o czynnikach napędzających przedsiębiorczość w Dolinie Krzemowej) 

Istotne znaczenie miałoby nawiązanie polsko-amerykańskich relacji przez instytucje, które zajmują 
się faktyczną realizacją polityki innowacyjności. Zarówno polskie, jak i amerykańskie władze mogły-
by zatem sprzyjać tworzeniu parków technologicznych, klastrów i innych przedsięwzięć związanych z 
innowacjami, by zacieśnić więzy współpracy. Polska bardzo skorzystałaby na przykład na partnerskiej 
współpracy z instytucją, taką jak Hasso Platner Institute of Design na Stanford University, aby nauczyć 
się, jak uruchomić “radykalną współpracę” na rzecz innowacji. Współpraca taka byłaby także okazją dla 
polskich firm i organizacji biznesowych do skorzystania z szansy, jaką dają amerykańskie centra inno-
wacyjności (takie jak Dolina Krzemowa czy Boston) na nawiązanie kontaktów i określenie możliwości 
prowadzenia tu interesów. Polska mogłaby skorzystać także z funduszy unijnych do sfinansowania wizyt 
roboczych w nowoczesnych centrach technologicznych w USA, by przekonać się, co stanowi o wyjąt-
kowości Doliny Krzemowej. Podobnie władze amerykańskie mogłyby zachęcać organizacje zajmujące 
się transferem wiedzy do odbycia wizyt roboczych w Polsce. Pełną listę działających w Polsce centrów 
technologicznych oraz ich obszary specjalizacji przedstawiono w załączniku D. 

Stojące przed Polską wyzwania w dziedzinie innowacyjności i nakreślone wyżej pomysły mogłyby stać się 
przyczynkiem do działania “Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacyjności”, która byłaby wspólną inicjatywą 
na rzecz wymiany wiedzy i zasobów. W skład takiej Rady mogliby wchodzić przedstawiciele przemysłu, śro-
dowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i rządów obu krajów. Jej zadaniem byłoby opracowanie 
zaleceń dla polskich władz do realizacji wraz z szerokim gronem partnerów na terenie całego kraju. Czasy i 
charakter tego zadania wymagają podjęcia skoordynowanych działań i powołania strategicznej grupy zaan-
gażowanej w rozwój innowacyjności w Polsce.

1. Działalność badawczo-rozwojowa i komercjalizacja 

Jednym z najważniejszych wyznaczników potencjału innowacyjności jest wielkość wydatków na działalność 
badawczo-rozwojową (B+R) Nakłady na B+R w Polsce należą do najniższych w UE. W 2009 r. wydatki brut-
to na B+R w stosunku do PKB wyniosły 0,67% , natomiast udział przedsiębiorstw prywatnych w finanso-
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waniu badań i rozwoju eksperymentalnego kształtował się na 
poziomie zaledwie 27.1%.24 W Stanach Zjednoczonych współ-
czynniki te wynoszą odpowiednio 2,7% i 66%.25 Jeśli sytuacja w 
tym względzie nie ulegnie poprawie, może dojść do względnego 
zmniejszenia potencjału innowacyjności w Polsce.

Firmy zagraniczne odgrywają znacząca rolę w wydatkach na 
B+R. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, udział 
przedsiębiorstw z większościowym kapitałem zagranicznym w 
wydatkach na B+R zwiększył się w latach 2005-2009 z 58,8% 
do 61,8%, mimo że w 2009 r. firmy zagraniczne stanowiły tyl-
ko 25% wszystkich firm prowadzących działalność badawczo-
naukową w Polsce. Nominalna wartość krajowych wydatków 
brutto na B+R poniesionych przez firmy z większościowym 
kapitałem zagranicznym w okresie 2005-2009 zwiększyła się 
ponad dwukrotnie, z 543 do 1 236 mln PLN.

Firmy amerykańskie są pod tym względem wydatków  w czo-
łówce. Według danych amerykańskiego Biura Analiz Gospo-
darczych (BEA), w 2008 r. firmy z większościowym udziałem 
amerykańskim działające w Polsce wydały na badania i rozwój 
łącznie 109 mln USD (w 2005 r. kwota ta wynosiła 54 mln 
USD). Stanowi to zaledwie niewielki ułamek całkowitych 
wydatków na B+R poniesionych przez firmy z większościowym 
udziałem amerykańskim w Europie, które wyniosły 24 mld 
USD i rozkładały się na poszczególne kraje w sposób nastę-
pujący: Niemcy 7,0; Wielka Brytania 5,2; Francja 2,2; Szwecja 
1,6; Holandia 1,5 i Belgia 1,3. Opierając się na danych BEA z lat 
2005-2008, można szacować, że wydatki amerykańskich firm 
na B+R w Polsce sięgnęły kwoty około 150 mln USD, co stano-
wi 25% wszystkich wydatków w tej dziedzinie. Jeśli doliczyć by 
do tego wydatki amerykańskich firm inwestujących w Polsce za 
pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Holandii czy 
Luksemburgu, udział ten byłby jeszcze wyższy.

W kontekście polsko-amerykańskiego przepływu wiedzy, 
warto zauważyć, że firmy zarejestrowane w USA są trzecim 
największym dostarczycielem wniosków patentowych w 
Polsce (po firmach krajowych i niemieckich, według Polskie-

24 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Nauka i technologia w Polsce w 2009 r., 
Warszawa, 2011.

25 The National Science Board, Wskaźniki dot. nauki i inżynierii: 2010, styczeń 2010 
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/c4/c4s5.htm (pobrano 1.12.2011).
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go Biura Patentowego – 62 z 3 430 wniosków ogółem w 2010 r.). Firmy zarejestrowane w USA zajmują 
również 3 miejsce (za firmami krajowymi i niemieckimi) pod względem wydanych patentów – 251 z 3 
004 ogółem. Ponadto niektóre firmy krajowe są zasilane kapitałem amerykańskim, co czyni pozycję USA 
mocniejszą, niż na to wskazują statystyki.

W Polsce rośnie liczba ośrodków badawczo-rozwojowych powstałych ze środków zagranicznych inwestorów. 
Obecnie jest ich 40, z czego 25% prowadzonych przez inwestorów amerykańskich. Amerykańskie centra 
B+R w Polsce zatrudniają ponad 5 000 polskich badaczy. Listę amerykańskich centrów badawczo-rozwojo-
wych w Polsce przedstawiono w załączniku E. 

Mimo że na badania i rozwój kładzie się coraz większy nacisk, istnieją nadal obszary, które wymagają odpo-
wiednich kroków ze strony państwa:

 – zwiększenie puli funduszy B+R dostępnych dla sektora prywatnego, gdyż projekty badawczo-rozwo-
jowe finansowane przez rząd często stymulują firmy do zainwestowania we własne badania i rozwój,

 – zadbanie o to, by prywatne i przemysłowe instytucje badawczo-rozwojowe miały taki sam dostęp do 
funduszy, jak instytucje publiczne,

 – zwiększenie ulg podatkowych w celu dodatkowego stymulowania B+R, w tym korzyści oferowane 
przez specjalne strefy ekonomiczne i ulgi w podatku CIT,

 – ocena działania i ewentualne usprawnienie przepisów podatkowych związanych z B+R, 
 – aktywniejsze stymulowanie uczelni wyższych do tworzenia wspólnych konsorcjów badawczych z 

przemysłem w celu ubiegania się o dotacje z programów badawczo-rozwojowych, 
 – stworzenie warunków regulacyjnych sprzyjających łatwej i opłacalnej komercjalizacji wyników badań, 

szczególnie dla MŚP i firm rozpoczynających działalność (małe i średnie przedsiębiorstwa często nie mają do-
statecznych środków na ochronę swoich praw własności intelektualnej – wsparcie w postaci pomocy prawnej),

 – stworzenie warunków regulacyjnych i mechanizmów wsparcia, w szczególności dla innowacyjnych 
firm rozpoczynających działalność i MŚP, zachęcających do utrzymywania i przyciągania wysokiej 
klasy specjalistów z dziedziny technologii i zarządzania oraz łatwa i opłacalna komercjalizacja,

 – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego szybkiego Internetu, stworzenie odpowiednich warun-
ków regulacyjnych dla innowacji i biznesu on-line (np. nowelizacja przepisów w zakresie ochrony 
własności intelektualnej i ochrony danych), oraz aktywniejsze promowanie metod przedsiębiorczo-
ści internetowej w celu umożliwienia innowacji technologicznych oraz tworzenie warunków rozwoju 
polskim MŚP w tradycyjnych gałęziach przemysłu, w tym zdolności eksportowych,

 – poprawa systemu zamówień publicznych, tak by pozwolić oferentom na proponowanie szerszej gamy 
rozwiązań, co może stanowić impuls do innowacji (np. w oparciu o Przewodnik w sprawie innowa-
cyjnych rozwiązań w dziedzinie zamówień publicznych)26,

 – aktywniejsze promowanie kultury innowacji i przedsiębiorczości.

W październiku 2011 r. prezydent Obama polecił wszystkim agencjom federalnym dysponującym zaple-
czem badawczym usprawnić i przyspieszyć procesy związane z udzielaniem dotacji na B+R dla małych 
przedsiębiorstw oraz współpracą z uniwersytetami i firmami prywatnymi. W 2010 r. Obama zapoczątko-

26 Komisja Europejska “Enterprise and Industry: Industrial Innovation,” 9 lipca 2011,   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/
public-procurement/index_en.htm (pobrano 1.12.2011).

III. Potencjalne obszary współpracy
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wał także inicjatywę na rzecz komercjalizacji uniwersyteckich badań naukowych. Celem tych działań jest 
przyspieszenie komercjalizacji badań finansowanych przez państwo. Stany Zjednoczone należą do świato-
wych liderów w dziedzinie komercjalizacji badań. Finansowanie firm we wczesnej fazie rozwoju odbywa 
się tu za pośrednictwem rozmaitych źródeł publicznych i prywatnych: około 32-47% środków pochodzi z 
przemysłu, 26-36% od tzw. „aniołów biznesu” i podmiotów inwestujących w kapitał wysokiego ryzyka, a 
pozostała część od władz federalnych i stanowych oraz uczelni wyższych.27

W Polsce poziom prywatnych inwestycji w komercjalizację badań jest niski. Według danych Eurostatu w 
2009 r. w początkujące firmy wysokich technologii zainwestowano zaledwie 1.1 mln EUR.28 Brak mecha-
nizmów finansowania koniecznych do wypełnienia tej luki powoduje obniżenie zwrotu z państwowych 
inwestycji w B+R, gdyż wyniki badań nie są przekształcane w produkty i usługi rynkowe. Sytuacja ta 
może się zmienić dzięki finansowanemu przez UE programowi “Inicjowanie działalności innowacyjnej” 
rozpoczętemu przez PARP w 2008 r. Celem programu jest finansowanie wybranych podmiotów inwestu-
jących w firmy będące we wstępnej fazie „inkubacji” lub rozruchu. Inną ważną inicjatywą jest program o 
nazwie „500 najlepszych innowatorów - nauka, zarządzanie, komercjalizacja”, który został zainicjowany 
w czerwcu 2011 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program ten adresowany jest do 
młodych polskich naukowców i specjalistów z zakresu transferu technologii, kładąc szczególny nacisk 
na komercjalizację technologii. W ramach tej inicjatywy aż 500 osób weźmie udział w kursach transferu 
technologii organizowanych przez najlepsze uczelnie amerykańskie. Program ma potrwać do 2014 r., w 
tym czasie planuje się udzielić finansowania na łączną kwotę 30 mln PLN. 

Transfer doświadczenia z USA mógłby wpłynąć na poprawę obecnych możliwości i tworzenie nowych. 
Szczególne znaczenie miałoby ustanowienie wspólnego programu szkoleń i wizyt ukierunkowanego głów-
nie na transfer wiedzy i finansowanie początkujących firm wysokiej technologii.

2. Współpraca między biznesem a środowiskiem akademickim

Jak wskazują badania na całym świecie, wysoki poziom edukacji jest kluczem do długofalowego roz-
woju i konkurencyjności w XXI wieku. Wpływ edukacji na gospodarkę zależy w dużym stopniu od 
tego, w jaki sposób środowisko akademickie współpracuje z przemysłem i w jakim stopniu przekłada 
się to skuteczny transfer wiedzy w obie strony. Dobrze funkcjonująca współpraca między biznesem a 
środowiskiem akademickim leży w interesie amerykańskich inwestorów, gdyż wpływa na ich obecne 
operacje i przyszły potencjał innowacyjności. Zakres tej współpracy jest różny i waha się od przy-

27 National Institute of Standards and Technology, “Between Invention and Innovation - An Analysis of Funding for Early-Stage Technology Devel-
opment,” 2002.

28 Eurostat, “Nauka, Technologia i Innowacje w Europie,” wydanie z 2011 r. (pobrano 1.12.2011).

Dobrze funkcjonująca współpraca między biznesem a środowiskiem 
akademickim leży w interesie amerykańskich inwestorów, gdyż 
wpływa na ich obecne operacje i przyszły potencjał innowacyjności.
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szłego zatrudnienia kadry do strategicznego partnerstwa w zakresie B+R i inwestycji kapitałowych. 
Przedstawiony tu wykres pokazuje poszczególne modele współpracy z punktu widzenia strategiczne-
go procesu decyzyjnego firm i zaangażowania uczelni. 

Potrzeba współpracy w dziedzinie edukacji wynika z konieczności dostosowania programów kształcenia 
do zapotrzebowania przemysłu na konkretne specjalności. Przedsiębiorcy muszą umieć sprostać tym 
wyzwaniom, aby zachować konkurencyjność w warunkach coraz krótszych cyklów technologicznych i 
globalizacji produkcji i usług. Z ankiety przeprowadzonej przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce 
(AmCham) wynika, że duża część amerykańskich firm współpracuje z polskimi uczelniami, udostępnia-
jąc im swoje programy rozwoju umiejętności. Pokazuje ona także ograniczoną zdolność polskich uczelni 
do dynamicznego dostosowania się do potrzeb kadrowych przedsiębiorstw. Wyeliminowanie deficytu 

III. Potencjalne obszary współpracy

Potrzeba współpracy w dziedzinie edukacji wynika 
z konieczności dostosowania programów kształcenia 
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wykwalifikowanych specjalistów jest jednym z warunków zapewnienia sobie stałego napływu BIZ, w 
tym w dziedzinach wymagających wysoko wyspecjalizowanej kadry. Listę amerykańskich firm współ-
pracujących z polskim środowiskiem akademickim przedstawiono w załączniku F.

W raporcie AmCham’s na temat współpracy między przemysłem i uczelniami wyższymi zaleca się pod-
jęcie następujących kroków w celu wypełnienia luki, która istnieje w Polsce w tej dziedzinie:

Rząd

 – promowanie współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim oraz poszerzanie wie-
dzy o takiej współpracy,

 – pomiar efektów finansowania państwowego/unijnego działalności badawczo-rozwojowej i współpra-
cy między przemysłem a środowiskiem akademickim,

 – stałe ulepszanie i promowanie ulg podatkowych związanych z B+R,
 – zainicjowanie ankiety na temat oceny umiejętności we wszystkich gałęziach przemysłu,
 – stworzenie międzyresortowego komitetu na rzecz zmniejszania barier administracyjnych, które 

utrudniają współpracę między przemysłem a uczelniami w dziedzinie edukacji i B+R

Środowisko akademickie

 – zachęcanie przedstawicieli biznesu do uczestnictwa w organach decyzyjnych uczelni,
 – stworzenie platformy roboczej w celu wypełnienia luk w wiedzy,
 – ustanowienie we współpracy z organizacjami biznesowymi stanowiska rzecznika praw w relacjach 

biznes - uczelnia,
 – ustanowienie form wymiany doświadczeń i wiedzy między firmami i gałęziami przemysłu,
 – zachęcanie środowiska akademickiego do otwarcia swoich drzwi dla przemysłu,
 – uwzględnienie w programach nauczania kursów mających na celu spełnienie zapotrzebowania prze-

mysłu (np. umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole itp.) oraz innych aspektów związanych ze 
współpracą między przemysłem a środowiskiem naukowym,

 – wprowadzenie ulg finansowych, które zachęcałyby przemysł do kierowania funduszy na uczelnie.

3. Współpraca w dziedzinie edukacji i nauki 

Innym ważnym czynnikiem stymulującym rozwój wiedzy jest międzynarodowa wymiana studentów. 
Amerykański system szkolnictwa wyższego uważany jest za jeden z najlepszych na świecie, przez 
co przyciąga dużą liczbę zagranicznych studentów. Polsko-amerykańska wymiana studentów jest 
jednak niewielka i stale się zmniejsza. Według amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki w okresie 
2006-2009 całkowita liczba polskich studentów na kierunkach ścisłych i inżynieryjnych zapisanych 
na uczelnie amerykańskie zmniejszyła się z 910 do 690 (dla wszystkich krajów europejskich licz-
ba ta zmniejszyła się z 20 700 do 17 900), podczas gdy liczba nowo zapisanych studentów spadła ze 
160 do 110 (dla krajów europejskich - z 4 530 do 4 300). Według danych GUS, w roku akademickim 



34

2009/2010 972 obywateli amerykańskich odbywało studia trzeciego stopnia na polskich uczelniach; 
łączna liczba studentów zagranicznych wynosiła 17 000. Studia doktoranckie odbywało 5 amerykań-
skich obywateli z 828 wszystkich zagranicznych studentów. 

Największym polsko-amerykańskim programem wymiany akademickim jest program Fulbrighta. 
Od chwili jego rozpoczęcia w 1959 r. wzięło w nim udział 2477 obywateli polskich i 1576 obywateli 
USA. W 2011 r. całkowity budżet programu wynosił 6,1 mln PLN, z czego 56% finansowały USA, a 
44% Polska. W ostatnich latach udział Polski w finansowaniu programu zwiększył się. Planuje się, że 
osiągnie on poziom 4 mln PLN (2,7 mln PLN w 2011 r.) i będzie porównywalny z wkładem Stanów 
Zjednoczonych, dzięki czemu Polska stanie się jednym z nielicznych krajów na świecie współpracu-
jących na równych zasadach. Rządy Polski i Stanów Zjednoczonych powinny zrobić wszystko, co w 
ich mocy, żeby zwiększyć liczbę uczestników i skuteczność tego f lagowego programu oraz rozważyć 
zwiększenie wymiany pracowników akademickich i naukowców. 

Z punktu widzenia finansowania najważniejszym wyzwaniem jest stworzenie modelu współdzia-
łania, który będzie stymulował współpracę naukową. W tym względzie ze strony Polski głóną rolę 
odgrywają: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz 
Polska Fundacja Nauki (PFN). NCN zostało ostatnio zakwalifikowane jako instytucja partnerska 
programu pod nazwą „Materials World Network:  Cooperative Activity in Materials Research be-
tween U.S. Investigators and their Counterparts Abroad” amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki 
(NSF). Program obejmuje projekty badawcze prowadzone przez amerykański i zagraniczne (w tym 
polskie) konsorcja badawcze, w których amerykańscy naukowcy ubiegają się o fundusze z NSF, a 
Polscy - NCN.

Podobny pomysł mogłoby wcielić w życie NCBiR i jego amerykańskie odpowiedniki. NCBiR wdraża i 
koordynuje najważniejsze krajowe projekty badawczo-rozwojowe (m.in. w dziedzinie inżynierii lądo-
wej, bezpieczeństwa i obronności) oraz angażuje się aktywnie w dostarczanie instrumentów ułatwia-
jących komercjalizację wyników badań. Potencjalnym kandydatem do współpracy mogłaby być tutaj 
amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Dziedzinie Obronności (DARPA) 
powszechnie znana ze swojego innowacyjnego podejścia do B+R i transferu technologii. Innymi 
potencjalnymi partnerami mogłyby być: Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) i Departament Energii 
(DOE). Wynikiem takiej współpracy mogłoby być zapewnienie polsko-amerykańskim konsorcjom 
badawczym dostępu do istniejących programów oraz opracowanie nowych programów.

Amerykańskie firmy i instytucje badawczo-rozwojowe mocno zachęca się do udziału w programach 
NCBiR. Niektóre z nich już uczestniczą w nowo wdrażanych programach sektorowych, w ramach 
których przedstawiciele określonej branży i NCBiR tworzą wspólną pulę finansowania B+R dostęp-
ną dla najlepszych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa z danej 
branży. Mimo istniejących ram prawnych i długoterminowych kontraktów, polsko-amerykańska 
współpraca naukowa pozostaje zdecydowanie w tyle za dynamicznie rozwijającą się współpracą go-
spodarczą w dziedzinie handlu i inwestycji. Zacieśnienie współpracy naukowej powinno być jednym 
ze strategicznych priorytetów w relacjach polsko-amerykańskich w nadchodzących latach.

III. Potencjalne obszary współpracy
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D. Przemysł

Mimo głębokiego kryzysu, który przetoczył się przez Eu-
ropę i Stany Zjednoczone, Polska gospodarka ma się nadal 
dobrze. Mimo obaw i trudności przemysł notuje ogólny 
wzrost, a Polska pozostaje atrakcyjnym celem inwestycyj-
nym z dużym rynkiem wewnętrznym. W tej części zaj-
miemy się kilkoma gałęziami przemysłu, które stwarzają 
największe możliwości polsko-amerykańskiej współpracy i 
inwestycji. Są to: przemysł lotniczy, przemysł zbrojeniowy, 
biotechnologia i produkcja oprogramowania.

1. Usługi biznesowe i informatyczne

Polska jest jednym z wiodących na świecie centrów biznesu 
transgranicznego i częstym celem inwestycji w Europie, 
gdzie sektor usług biznesowych napędzany jest przez zagra-
nicznych inwestorów. Do końca 2010 r., w Polsce działało 
282 centrów usług biznesowych z kapitałem zagranicznym, 
w których około 1/3 to inwestycje amerykańskie. Listę 
amerykańskich centrów BPO/SSC oraz ośrodków tworzenia 
oprogramowania przedstawiono w załącznikach B i C.

Usługi biznesowe to jeden z najszybciej rozwijających się 
obszarów w relacjach gospodarczych Polski z innymi kra-
jami. W okresie 2000-2009 eksport takich usług zwiększył 
się ponad sześciokrotnie z 1,3 mld USD do 7,6 mld USD; w 
tym czasie import wzrósł z 1,8 mld USD do 5,5 mld. Notuje 
się silny trend wzrostowy w usługach charakteryzujących 
się dużą wartością dodaną. Sektor ten generuje także dużą 
liczbę wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. W 2010 r. 

Polska jest jednym z wiodących 
na świecie centrów biznesu 
transgranicznego i częstym celem 
inwestycji w Europie, gdzie sektor 
usług biznesowych napędzany jest 
przez zagranicznych inwestorów.
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sektor usług biznesowych zatrudniał w przybliżeniu 70 000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
czyli około 50% więcej niż w 2008 r. Oczekuje się, że do 2013 r. zatrudnienie wzrośnie do 100 000 osób.29

Polska wiedzie prym w dziedzinie tworzenia oprogramowania. W 2011 r. zespół polskich programistów z 
Poznania po raz kolejny zwyciężył w Imagine Cup – największym konkursie technologicznym dla studentów 
organizowanym przez firmę Microsoft. Studenci z Poznania zwyciężyli zarówno w kategorii Europeana (finan-
sowanym przez Komisję Europejską) Hack4Europe, jak i Global Developer Challenge. Zespół z Krakowa zajął 3. 
miejsce w ACM International Collegiate Programming Contest, nazywanym olimpiadą programistów kompu-
terowych (polskie zespoły wielokrotnie wygrywały ten konkurs w poprzednich latach). Uniwersytet Warszaw-
ski, wcześniej notowany na 1. miejscu w świecie w konkursach TopCoder, nadal zajmuje znakomitą 2. pozycję 
(Stanford University, plasuje się np. na 30. miejscu). W rankingu krajów TopCoder Polska zebrała zajmuje 3. 
lokatę tuż za Rosją i Chinami. Nic więc dziwnego, że czołowe amerykańskie firmy zakładają w Polsce swoje 
centra tworzenia oprogramowania. To co może jednak dziwić, to fakt, że mają tu po kilka takich centrów.

Korzystną cechą rozwoju usług biznesowych jest to, że ma on zasięg ogólnokrajowy. Centra zlokalizowa-
ne są przede wszystkim w dużych ośrodkach akademickich, takich jak Kraków, Wrocław, Gdańsk i Łódź. 
Obecnie z powodu względnego nasycenia rynku pracy i wyższych kosztów zatrudnienia w największych 
miastach, coraz więcej centrów usług biznesowych zaczyna powstawać także w mniejszych ośrodkach.

29 Rzeczpospolita, „25 tysięcy nowych miejsc pracy w centrach usług”, str. B1, 10 grudnia 2011 r.
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Polska ma szereg zalet, które czynią z niej atrakcyjne miejsce inwestycji dla amerykańskich firm, szczególnie 
tych, które pragną rozszerzyć skalę swojej działalności w krajach UE i WNP (captive nearshoring i nearshore 
outsourcing). Tylko niewielka część centrów biznesowych w Polsce obsługuje bezpośrednio klientów zlokali-
zowanych w USA, tak więc sektor ten w minimalnym stopniu konkuruje o miejsca pracy z USA.

Polska posiada następujące atuty:
 – wysoki poziom znajomości języków obcych,
 – unijne standardy edukacji,
 – duża liczba odpowiednich pracowników,
 – konkurencyjne koszty pracy,
 – polscy pracownicy łatwo nawiązują stosunki robocze i integrują się z zagranicznymi zespołami,
 – dostateczne standardy ochrony danych,
 – przewidywalna sytuacja polityczna i warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Mimo że polskie władze coraz lepiej zdają sobie sprawę ze znaczenia sektora usług biznesowych dla 
polskiej gospodarki, są bariery, które należy wyeliminować, aby zwiększyć napływ BIZ i poziom zatrud-
nienia w centrach, takie jak:

 – niska świadomość potrzeb i istoty tego sektora wśród przedstawicieli władz lokalnych,
 – ograniczona współpraca między uczelniami i firmami z tego sektora,
 – rosnące koszty pracy,
 – wyłączenie z systemu wsparcia publicznego,
 – niedostatecznie elastyczne prawo pracy,
 – emigracja wykształconych pracowników do innych krajów europejskich,
 – trudności w znalezieniu wykwalifikowanych specjalistów władających rzadkimi językami,
 – słabe mechanizmy wspierające przedsiębiorczość początkujących firm informatycznych

Uproszczony model operacyjny firm z kapitałem amerykańskim świadczących usługi dla biznesu
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Amerykańscy inwestorzy obawiają się przede wszystkim przyszłego niedoboru odpowiednio wykwalifi-
kowanych pracowników. Sektor przechodzi na coraz bardziej zaawansowane usługi i rośnie zapotrzebo-
wanie na bardziej złożone i konkretne specjalizacje, tymczasem uczelnie wyższe nie nadążają z dosto-
sowaniem swoich programów nauczania do nowych wymogów kadrowych. Lukę tę do pewnego stopnia 
wypełnia współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim oparta na specjalistycznych 
kursach uniwersyteckich, jednak nie rozwiązuje problemu całkowicie. 

Polskie uczenie muszą mieć lepszą świadomość specyficznych potrzeb sektora usług biznesowych. 
Amerykańscy inwestorzy zwrócili się do uczelni o położenie większego nacisku na kształcenie „mięk-
kich umiejętności”, takich jak praca zespołowa czy zdolność prezentacji. Polska musi także pomyśleć, 
jak zwiększyć liczbę kobiet studiujących informatykę. Jest to rola władz centralnych i lokalnych. Jak do 
tej pory wpływ rozpatrywanego sektora na kształt programów nauczania był ograniczony. Niedosto-
sowanie systemu kształcenia kwalifikacji może osłabić zdolność Polski do przyciągania zagranicznych 
inwestycji (w tym amerykańskich) w zaawansowane usługi (np. knowledge process outsourcing) i jej 
pozycję w segmencie usług podstawowych (np. usługi głosowe, wprowadzanie danych), gdzie konku-
rencja ze strony innych krajów Europy  Środkowowschodniej jest najsilniejsza.

Polsko-amerykańska współpraca pomogłaby w realizacji tych priorytetów poprzez wspieranie:
 – transferu wiedzy – np. poprzez organizację firm informatycznych w stylu Doliny Krzemowej (sku-

teczna symbioza programistów, wsparcia prawnego i inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka),
 – wymiany informacji o najlepszych praktykach regulacyjnych,
 – intensyfikacji dwustronnej współpracy w dziedzinach o znaczeniu strategicznym (np. bezpieczeń-

stwa cyberprzestrzeni i robotyki, w których możliwe jest ubieganie się o finansowanie z amerykań-
skich, polskich i unijnych programów wspierania badań),

 – finansowanie wymiany studentów i badaczy.

2. Przemysł lotniczy

Polska może pochwalić się stuletnią tradycją lotnictwa i imponująca Doliną Lotniczą w południo-
wschodniej części kraju. Polska Dolina Lotnicza to jeden z największych europejskich klastrów branży 
lotniczej i jedyny taki ośrodek w Polsce. Dzięki lokalnemu potencjałowi inżynieryjnemu oraz dużej bazie 
wytwórczej zainwestowało tu aż 87 firm (w tym 10 amerykańskich), wśród nich czołowych przedstawicieli 
branży, w których powstało 23 000 nowych miejsc pracy (8 000 w firmach amerykańskich). Wartość bez-
pośrednich inwestycji amerykańskich w polski sektor lotniczy przekracza 1 mld30 USD i stanowi jeden z 
podstawowych motorów napędowych polskiego eksportu do USA. Dolina Lotnicza skupia 90% produkcji 
polskiego przemysłu lotniczego, a wartość generowanej tu sprzedaży ocenia się na 1,5 mld USD.

W przyszłości Dolina Lotnicza ma oferować kompleksową i wysoko zaawansowaną wartość dodaną 
obejmującą cały łańcuch wartości przemysłu lotniczego. Ta wizja zaczyna się już ziszczać, gdyż coraz 

30 Gazeta Rzeszów, „Amerykańskie Innowacje w Dolinie Lotniczej,” http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34975,10720655,Amerykanskie_
innowacje_w_Dolinie_Lotniczej.html 28 listopada 2011. [Gazeta Rzeszów, „American Innovation In the Aviation Valley,” 28 November 2011.]
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więcej firm buduje tu swoje bazy badawczo-rozwojowe i centra technologiczne o zasięgu ogólnoświato-
wym. Polska Akademia Nauk ocenia, że przemysł lotniczy to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów 
polskiej gospodarki, który zachowuje swoją atrakcyjność dla inwestorów amerykańskich. Przy stosun-
kowo niewielkim udziale w całkowitej wartości dodanej (0,09% w 2009 r.) udział przemysłu lotniczego w 
całkowitych wydatkach Polski na B+R przekracza 5%. Liderzy w dziedzinie B+R wydają na ten cel 10-20% 
swoich przychodów, co jest poziomem niespotykanym w innych sektorach polskiej gospodarki.

Aby ożywić działalność naukową i badawczą w dziedzinie lotnictwa, utworzono Centrum Zaawansowa-
nych Technologii “Aeronet - Dolina Lotnicza”. Obejmuje ona klaster Doliny Lotniczej oraz kilka polskich 
politechnik i instytutów badawczo-rozwojowych (Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, 
Instytut Lotnictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk). W 2005 r 
Dolina Lotnicza wraz z Narodowym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych oraz Politechniką 
Rzeszowską zainicjowały działalność Polskiej Platformy Technologicznej Aeronautyki. Dolina Lotnicza 
ma już duże osiągnięcia w realizacji programów finansowanych ze środków polskich i unijnych oraz two-
rzeniu konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw przemysłowych i uczelni wyższych.

Długoterminowym celem strategicznym Doliny Lotniczej jest głębsza integracja ze światowymi kanałami 
produkcyjnymi. Osiągnięcie tego celu zależy w dużej mierze od kontynuacji i umocnienia obecnie działa-
jących programów wsparcia państwowego dla rozwoju klastrów i działalności badawczo-rozwojowej. 

Rząd powinien w dalszym ciągu wspierać globalne ambicje Doliny Lotniczej poprzez aktywniejsze 
promowanie jej osiągnięć i możliwości technologicznych wśród przedstawicieli międzynarodowej 
branży lotniczej. Pomogłoby to przyciągnąć nowych partnerów i rozszerzyć zakres współpracy mię-
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dzynarodowej. Już teraz w Dolinie Lotniczej mają swoje siedziby ważni gracze światowego przemy-
słu lotniczego. Następnym krokiem powinno być przyciągnięcie MŚP, które mogłyby skorzystać na 
dostępie do rynku UE, sieci podwykonawców i kontraktów od potentatów lotniczych. 

3. Przemysł zbrojeniowy

Polskie siły zbrojne przeszły w ostatnich 20 latach istotne zmiany, w tym udział w międzynarodowych 
misjach militarnych, profesjonalizację armii i modernizację baz wojskowych. Budżet Ministerstwa Obrony 
Narodowej zwiększył się, osiągając w 2011 poziom 27,5 mld PLN (1,95% PKB), z czego 20% przeznacza się na 
zakupy. W 2012 budżet MON ma wynosić 29 mld PLN. Polski rząd kontynuuje dynamiczną modernizację 
sił zbrojnych, która może oznaczać inwestycje rzędu 35 mld PLN w latach 2013 do 2015. Zgodnie z opraco-
wanym przez MON planem modernizacji technicznej polskiej armii w latach 2010-2011 długoterminowe 
programy modernizacyjne obejmują systemy obrony lotniczej, śmigłowce wielozadaniowe, systemy wspoma-
gania dowodzenia, bezzałogowe systemy zwiadowcze, samoloty szkoleniowe i samolot transportowy M28.31

Polskę i USA łączy długa współpraca w dziedzinie obronności, która znacznie się pogłębiła w wymiarze eko-
nomicznym od drugiej połowy lat 90. Więzy ekonomiczne zacieśnią się jeszcze mocniej za sprawą Porozumie-
nia o wzajemności w ramach zamówień obronnych (RDPA), podpisanego we wrześniu 2011 r., które ułatwi 
współpracę w dziedzinie obronności dzięki znacznej redukcji barier handlowych. Porozumienie to otwiera 
amerykański rynek zbrojeniowy dla sprzętu wojskowego produkowanego w Polsce, gdyż kraje, które podpisa-
ły RDPA z amerykańskim Departamentem Obrony są zwolnione z wymogów ustawy „Kupuj amerykańskie” 
przy zamówieniach federalnych.32 Ponadto negocjowany jest właśnie protokół uzgodnień w sprawie B+R, 
testowania i ocen. Otworzy to możliwości współpracy w dziedzinie rozwoju naukowego i technologicznego.

Na polsko-amerykańską współpracę przemysłową może wpłynąć wdrożenie unijnego pakietu obronnego skła-
dającego się z dwóch podstawowych dyrektyw: dyrektywy EU w sprawie zamówień publicznych w przemyśle 
zbrojeniowym33 oraz dyrektywy w sprawie transferów wewnątrz UE.34 Wprowadzenie tych dyrektyw w życie 
może doprowadzić do zniesienia niektórych barier w dostępie rynkowym do wewnątrzunijnego handlu związa-
nego z obronnością oraz standaryzacji kontroli nad transferami sprzętu związanego z obronnością między UE a 
Stanami Zjednoczonymi. Żadna z tych dyrektyw nie została jeszcze wdrożona do polskiego ustawodawstwa. 

Liberalizacja rynku zbrojeniowego wynikająca z wdrożenia pakietu obronnego UE może skutkować 
powiększeniem rynku zbytu, ale także ostrzejszą konkurencją dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. 

31 Zespół Naukowo-przemysłowy przy Radzie Uzbrojenia MON, “Informacja o Modernizacji Sił Zbrojnych RP w latach 2010-2011,” 10 sierpień 2011,  
http://www.znp.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64:informacja-o-modernizacji-technicznej-sz-rp-w-latach-2010-
2011&catid=1:aktualnoci (pobrano 1.12.2011). [Scientific-Industrial Team of the Military Council of the Ministry of National Defense, Republic of Po-
land, “Information about the Modernization of the Armed Forces of the Republic of Poland in the year 2010-2011,” 10 sierpnia 2011 (pobrano 1.12.2011)].

32 Misja dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych w Warszawie, “US and Poland Signed Reciprocal Defense Procurement Agreement,” 8 września 
2011, http://poland.usembassy.gov/agreement.html (pobrano 1.12.2011).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień 
na roboty budowlane dostawy  i  usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w  dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów 
związanych z  obronnością we Wspólnocie.
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Aby przetrwać na zintegrowanym rynku UE, polskie firmy zbrojeniowe będą musiały postawić na dy-
namiczną modernizację i innowacje. Regulacje te mogą jednak stanowić impuls do napływu do Polski 
inwestorów z branży zbrojeniowej szukających niższych kosztów, dobrze wykształconej kadry i dostępu 
do rynku UE. Firmy amerykańskie podejmują już starania w tym względzie.

Z drugiej strony korzyści, jakie oferuje unijny pakiet obronny w postaci bezpieczeństwa dostaw i 
podwykonawstwa, budzą obawy przemysłu amerykańskiego przed wykluczeniem z rynku UE. Obawy 
te dotyczą zarówno amerykańskich eksporterów, jak i firm, które zainwestowały w Polsce – zwykle 
działających w granicach UE i poza unijnym łańcuchem dostaw. Może to oznaczać ograniczenie dostę-
pu Polski do amerykańskich technologii. Mimo dobrej jak do tej pory współpracy między Polską USA, 
istnieją pewne bariery utrudniające inwestycje w branży zbrojeniowej. Są to między innymi:

 – Niepewność związana z zamówieniami publicznymi – mimo strategicznej rangi, jaką Ministerstwo 
Obrony Narodowej przywiązuje do długoterminowego planu modernizacji, jego realizacja często 
odbiega od początkowych założeń i terminów. To bardzo utrudnia planowanie cyklów rozwojowych i 
hierarchizację inwestycji z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego,

 – Współdziałanie między ministerstwem a przemysłem zbrojeniowym jest niedostateczne i skutkuje kosz-
townymi lukami w informacji. Władze państwowe często nie zdają sobie do końca sprawy z możliwości 
technicznych branży, z kolei zakłady zbrojeniowe mają ograniczoną wiedzę na temat planów i problemów 
administracji. Dni Przemysłu organizowane przez MON są jednym ze sposobów zaradzenia tej sytuacji,

 – Lepsza współpraca między rządem i przemysłem mogłaby wpłynąć na poprawę dostępności innowa-
cji i zaawansowanych technologii (np. poprzez trafniej ukierunkowane programy B+R finansowane z 
budżetu państwa lub z budżetów firm) i umożliwić lepszą alokacje kapitału.

Wytyczne wykonawcze do RDPA wskazują na potrzebę odbywania regularnych spotkań w celu oceny 
postępu w realizacji porozumienia. W spotkaniach takich mogliby także brać udział przedstawiciele 
polskich i amerykańskich przedsiębiorstw przemysłowych. Byłyby one okazją do prezentacji najlep-
szych praktyk i udanych projektów.

Istnieje potrzeba stałego polsko-amerykańskiego dialogu i działań w zakresie B+R i edukacji. Wdrożenie 
pakietu obronnego UE może oznaczać dla Polski konieczność dynamicznej poprawy konkurencyjno-
ści swojego przemysłu. Obecność inwestorów amerykańskich w Polsce wywarła pozytywny wpływ na 
potencjał innowacyjny sektora zbrojeniowego.

4. Biotechnologia 

Jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki jest biotechnologia, która 
obejmuje swoim zasięgiem takie dziedziny, jak farmaceutyka, medycyna i ochrona zdrowia, rolnictwo 

Aby przetrwać na zintegrowanym rynku UE, polskie firmy zbrojeniowe 
będą musiały postawić na dynamiczną modernizację i innowacje.
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(uprawa roślin i hodowla zwierząt) oraz zastosowania ekologiczne (biopaliwa, rekultywacja gruntów). 
Komisja Europejska w swoim raporcie zatytułowanym “Nauki przyrodnicze i biotechnologia — stra-
tegia dla Europy” podała, że nauki przyrodnicze i biotechnologia uznaje się za jedne z najbardziej 
obiecujących technologii granicznych w nadchodzących dekadach. Mimo, że w Polsce technologie te są 
dopiero w początkowej fazie rozwoju, udało się już przyciągnąć międzynarodowe koncerny, które pod-
noszą polski potencjał naukowy i współpracują z lokalnymi firmami (niektórym udało się już odnieść 
międzynarodowy sukces).

W Polsce powstała szeroka sieć klastrów grupujących podmioty działające w dziedzinie nauk przyrod-
niczych i biotechnologii, skupionych wokół najprężniejszych ośrodków akademickich. Według rapor-
tów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) blisko 30 uczelni i instytucji z całej 
Polski oferuje kształcenie w zakresie biotechnologii, a studia na tym kierunku kończy co roku 8.000 
absolwentów. Istnieje ponad 60 przedsiębiorstw działających w branży biotechnologicznej, a sektor ten 
korzysta z dotacji z programów wspierających jego rozwój. Jednak ze względu na niezmiernie wysokie 
koszty B+R i komercjalizacji technologii, potrzebne jest ciągłe wsparcie wszystkich ogniw łańcucha 
wartości od B+R po udaną komercjalizację i ekspansję międzynarodową.

Mimo wielu starań Polska nie odgrywa jeszcze wiodącej roli w dziedzinie biotechnologii. W rankin-
gu 2011 Worldview Scorecard magazynu Scientific American klasyfikującym kraje wg ich możliwości 
generowania innowacji biotechnologicznych, Polska zajęła 38. miejsce na 48 kraje. Na szczycie listy 
znalazły się USA, Dania i Szwecja. Polskę wyprzedziło kilka krajów Europy  Środkowowschodniej, 
między innymi: Estonia, Węgry, Czechy, Słowacja i Litwa. Polska wypadła słabo w kategorii innowacji 
wprowadzanych przez firmy i wydatków na B+R. Była jednak najwyżej notowana spośród krajów Euro-
py  Środkowowschodniej pod względem jakości siły roboczej.35

USA są światowym liderem w dziedzinie biotechnologii: wytwarzają 62% spośród 50 najczęściej 
stosowanych obecnie leków. W okresie od 2001 do 2010 r., USA wprowadziły 57% nowych jednostek 
chemicznych36 i dysponowały największym budżetem na B+R w dziedzinie nauk przyrodniczych. Cał-
kowity budżet Narodowego Instytutu Zdrowia (federalnej agencji ds. badań w dziedzinie medycyny) na 
2010 r. wynosił na przykład 31 mld USD.37 Całkowita wartość funduszy publicznych przeznaczonych na 
badania w dziedzinie rolnictwa przekracza 5 mld USD rocznie.38

35 Worldview, “The 2011 Scientific American Worldview Overall Scores,” 2011,  http://www.saworldview.com/article/the-2011-scientific-american-
worldview-overall-scores (pobrano 1.12.2011).

36 BIOTechNOW, “Commercialization and Job Creation in the Biotechnology Sector,” 31 października 2011, http://www.biotech-now.org/public-
policy/patently-biotech/2011/10/commercialization-and-job-creation-in-the-biotechnology-sector-what-does-it-really-take (pobrano 1.12.2011).

37 Narodowy Instytut Zdrowia, Biuro Zdrowia, “Mechanism Detail Actual Obligations,”  (pobrano 1.12.2011).
38 Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Biuro Badań Ekonomicznych, “Agricultural Research Funding in the Public and Private Sec-

tors,” 19 lutego 2010,  http://www.ers.usda.gov/Data/AgResearchFunding/ (pobrano 1.12.2011).

III. Potencjalne obszary współpracy

W Polsce powstała szeroka sieć klastrów grupujących podmioty 
działające w dziedzinie nauk przyrodniczych i biotechnologii, 
skupionych wokół najprężniejszych ośrodków akademickich.
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Biorąc pod uwagę obecny stan sektora biotechnologii w Polsce, rządy Polski i USA powinny rozważyć 
kilka podstawowych kwestii zmierzających do pobudzenia wzrostu w tym obszarze i przyciągnięcia 
inwestorów:

 – Organy regulacyjne powinny zachęcać do inwestowania w firmy rozpoczynające działalność (np. 
poprzez ulgi podatkowe dla inwestorów i „aniołów biznesu” w celu ściągnięcia kapitału), by zapew-
nić finansowanie kosztownego i długotrwałego procesu badań biotechnologicznych,

 – Należy stworzyć specjalne fundusze kapitału wysokiego ryzyka z przeznaczeniem dla początkują-
cych firm biotechnologicznych finansowane lub współfinansowane ze środków państwowych (jeśli 
brak innych mechanizmów zachęcających prywatny sektor do inwestycji),

 – Należy znacząco zwiększyć publiczne środki przeznaczane na finansowanie B+R i udostępnić je in-
stytucjom państwowym i firmom prywatnym. Dostęp do finansowania B+R jest ważny dla inwesto-
rów prywatnych, gdyż nowe firmy z branży biotechnologicznej finansują swoją działalność zarówno 
ze środków publicznych, jak i prywatnych, a na pierwsze przychody muszą zazwyczaj czekać kilka lat,

 – Należy położyć nacisk na komercjalizację, m.in. poprzez kierowanie środków do tych instytucji 
państwowych (np. uczelni), gdzie miarą wyników B+R są innowacje i produkty rynkowe (np. licen-
cje, wspólne przedsięwzięcia), 

 – Potrzebne jest współdziałanie obu stron w dziedzinie badań o charakterze aplikacyjnym, by 
ułatwić komercjalizację odkryć naukowych i otworzyć drogę do obustronnej współpracy. Polska 
ma na przykład dobre doświadczenia w badaniach aplikacyjnych nad opracowaniem leków we 
współpracy ze środowiskiem akademickim, w dziedzinie medycyny regeneratywnej (badania nad 
komórkami macierzystymi) i zwierząt transgenicznych.

Polska już teraz odgrywa ważną rolę w rozwoju nowych, innowacyjnych leków i jest największym ryn-
kiem badań klinicznych w Europie  Środkowowschodniej. W 2010 r. firmy farmaceutyczne i biotechnolo-
giczne zainwestowały w Polsce ponad 300 mln USD w próby kliniczne i inne badania. Biorąc pod uwagę 
wielkość rynku i wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, badań takich można by prowadzić jeszcze 
więcej. Szybszy wzrost rynku i maksymalizacja potencjalnych korzyści są możliwe pod warunkiem wyeli-
minowania trudności administracyjnych, zwiększenia przejrzystości procedur i racjonalizacji wymogów 
regulacyjnych i operacyjnych.

Aby osiągnąć wymierne korzyści gospodarcze, należy zapewnić odpowiednią restrukturyzację i koordy-
nacje działań w zakresie biotechnologii, tak by sprzyjały one innowacjom, między innymi poprzez:

 – wyeliminowanie biurokratycznych procedur, które utrudniają wydawanie zezwoleń na prowadzenie 
zamkniętych badań i badań terenowych z potencjalnym kontrolowanym oddziaływaniem na środo-
wisko (zastosowania biotechnologii ekologicznej), 

 – przyjęcie nowych, sprawniejszych procedur zatwierdzania produktów w celu ograniczenia czasu, 
kosztów i biurokratycznych opóźnień,

 – rozszerzenie zakresu programów wsparcia o nowe innowacyjne produkty, np. programy refundowa-
nia nowych leków,

 – koordynowanie otoczenia regulacyjnego przez cały cykl życia produktu. Inwestorzy nie zainwestują 
w B+iR, jeśli będą istnieć ograniczenia w komercjalizacji gotowych produktów (np. biotechnologia 
roślin lub GMO),
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 – zachęcanie do innowacji poprzez odpowiednią politykę zamówień publicznych (np. biopaliwa do 
rządowej i samorządowej floty pojazdów),

 – zachęcania rynków kapitałowych do inwestycji w sektor biotechnologiczny.

Polska i USA mogłyby skorzystać na zacieśnieniu wzajemnej współpracy, tworząc bardziej innowacyjny i 
efektywny sektor biotechnologiczny. Współpraca taka mogłaby koncentrować się wokół kwestii technologicz-
nych (np. opracowywanie leków we współpracy z uczelniami, medycyna regeneratywna, ksenotransplanto-
logia, biopaliwa 3 generacji) lub wokół określonych problemów (np. zdrowie osób starszych, otyłość, rzadkie 
choroby, kompleksowa koncepcja rozwoju nowych produktów, medycyna regeneratywna i nutrigenomika).

Ponadto współpraca polsko-amerykańska mogłaby dotyczyć następujących dziedzin:
 – transferu wiedzy – np. poprzez wspieranie czynników sukcesu klastrów biotechnologicznych (sku-

teczna symbioza badaczy, przedsiębiorców i podmiotów inwestujących w kapitał wysokiego ryzyka),
 – wymiany informacji o najlepszych praktykach regulacyjnych,
 – intensyfikacji i promowania dwustronnej współpracy badawczej (np. wspólne laboratoria badawcze, 

które mogłyby ubiegać się o dofinansowanie ze środków amerykańskich i polskich/unijnych) oraz 
stymulowania działania w nowym paradygmacie otwartej innowacji,

 – finansowania wymiany studentów i badaczy.

Doświadczenia USA pokazują, że kwestią o nadrzędnym znaczeniu jest stworzenie odpowiednich warun-
ków do działania dla nowych firm, w tym udział uczelni wyższych. Siłą napędową innowacji w tym sek-
torze są MŚP, dlatego tak ważne jest ograniczenie barier w ich tworzeniu i działalności. W tym względzie 
USA mogą się pochwalić wieloma przykładami nowym firm, które odniosły światowy sukces, korzystając 
ze współpracy ze środowiskiem akademickim i z państwowego systemu wsparcia. Wiedząc, że warun-
kiem skutecznego rozwoju jest transfer wiedzy, polskie władze powinny aktywniej wspierać współpracę 
międzynarodową.

Aby przynieść wymierne wyniki, współpraca instytucjonalna powinna być wzmacniana na różnych 
poziomach, w tym na poziomie strategii, finansowania B+R, współpracy między biznesem i uczelnia-
mi oraz klastrów innowacyjnych. Po stronie amerykańskiej we współpracy takiej powinny uczest-
niczyć takie instytucje, jak: Biuro Żywności i Leków, Narodowy Instytut Zdrowia, Departament 
Rolnictwa i Agencja Ochrony Środowiska, zaś po stronie polskiej: Ministerstwo Rolnictwa, Minister-
stwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Zdrowia i NCBiR. Odpowiednie doświadczenie w stymulo-
waniu wzrostu branży biotechnologicznej ma też kilka rządów stanowych, które mogłyby pełnić rolę 
partnerów we współpracy bilateralnej.

Aby przynieść wymierne wyniki, współpraca instytucjonalna 
powinna być wzmacniana na różnych poziomach, w tym na 
poziomie strategii, finansowania B+R, współpracy między 
biznesem i uczelniami oraz klastrów innowacyjnych.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że od 1989 r. nastąpiła wyraźna ewolucja i postęp w polskiej go-
spodarce i charakterze polsko-amerykańskich relacji. Budując silną i bardziej złożoną gospodarkę 
wewnętrzną, szczególnie w czasach globalnego kryzysu, Polska stała się ważnym partnerem dla USA z 
punktu widzenia możliwości handlowych i biznesowych.

Nie ingerując w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, władze państwowe USA i Polski 
powinny zapewnić konieczne wsparcie i system zachęt dla firm pragnących wykorzystać możliwości 
opisane w niniejszym opracowaniu. Zagadnienia te będą przedmiotem dyskusji podczas polsko-ame-
rykańskiego szczytu gospodarczego, który zostanie zorganizowany w 2012 r. przez autorów niniejszego 
opracowania we współpracy i na wniosek obu rządów. Istotne znaczenie ma aktywny udział i zaangażo-
wanie wszystkich zainteresowanych stron, aby właśnie teraz wykorzystać nadarzające się okazje.

 IV. Wnioski
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BEA amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych

CTO dyrektor ds. technicznych

DOA amerykański Departament Rolnictwa

DOD amerykański Departament Obrony

DOE amerykański Departament Energii

EPA amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

BIZ bezpośrednie inwestycje zagraniczne

GUS Główny Urząd Statystyczny 

MNSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

NBP Narodowy Bank Polski 

NCBiR Narodowe Centrum Badań I Rozwoju 

SCOIE Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów 

NIH amerykański Narodowy Instytut Zdrowia

NIST Narodowy Instytut Norm i Technologii

NCN Narodowe Centrum Nauki 

NSF Narodowa Fundacja Nauki

PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznej 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PFNP  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 

SRP strategiczne rezerwy paliwowe

TEC Transatlantycka Rada Gospodarcza

USA  Stany Zjednoczone Ameryki

 V. Skróty

V. Skróty
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HANDEL TOWARAMI 1

  2.9 mld. USD  

  4.5 mld. USD  

HANDEL USŁUGAMI 2

1.7 mld. USD  

  1.5 mld. USD  

WARTOŚĆ NETTO BIZ 3

1.1 mld. USD  

  20.0 mld. USD  

WARTOŚĆ INWESTYCJI PORTFELOWYCH 4

0.9mld. USD

21.8 mld. USD  

Podsumowanie relacji handlowych i inwestycyjnych

Zestawienie bilateralnych stosunków gospodarczych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi  
a Polską w 2010 r.

1. Polsko-amerykańskie relacje w dziedzinie BIZ

BIZ napływające do Polski z perspektywy regionalnej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) stanowiły główną siłę napędową polskiego wzrostu gospo-
darczego, zapewniając wymagany kapitał i transfer technologii. BIZ odegrały kluczową rolę w transfor-
macji gospodarczej i poprawie konkurencyjności Polski. Wzrost poziomu konkurencji spowodowany 
napływem zagranicznych firm zmusił polskie przedsiębiorstwa do restrukturyzacji i ulepszenia swojej 
działalności. Obecnie duża liczba polskich firm należy już do globalnych łańcuchów dostaw korporacji 
transnarodowych (TNC), korzystając z ich globalnego zasięgu i skali sprzedaży.

1  dane GUS
2  dane ONZ
3  dane NBP (na koniec roku) oraz szacunki Amcham
4  dane NBP oraz MFW (na koniec roku) 

Źródło: mapa dostępna na www.presentationmagazine.com

  ZAŁĄCZNIK A
  Raport na temat stanu polsko-amerykańskiej 
  współpracy gospodarczej
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Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczących sytuacji inwestycyjnej w Polsce do koń-
ca trzeciego kwartału 2011 r. całkowita wartość BIZ wynosiła ogółem ok.198 mld USD. To stawia Polskę w 
gronie największych odbiorców BIZ w Europie  Środkowowschodniej. Według danych UNCTAD w 2010 
r. udział Polski w całkowitej wartości BIZ w Unii Europejskiej wynosił 2,8% (1,5% w 2000 r.). Udział ten 
wydaje się niewielki, jednak należy wziąć pod uwagę, że duże ilości BIZ zostały wygenerowane w Europie 
Zachodniej w latach 80. i 90., podczas gdy pierwsze bezpośrednie inwestycje zagraniczne zaczęły napły-
wać do Polski dopiero na początku lat 90. Obraz ten wygląda zupełnie inaczej, gdy spojrzymy na region 
Europy Środkowowschodniej. Opierając się na definicji tego regionu zaproponowanej przez OBWE, jako 
grupy państw, do której należą Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia i trzy państwa bałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa; udział Polski w wartości BIZ w 2010 r. wyniósł 
28%, nieco mniej niż 2000 r. (32%). Wśród wymienionych wyżej państw Polska jest największym odbior-
cą, wyprzedzając Czechy (130 mld USD), Węgry (92 mld USD) i Słowację (51 mld USD).

Mimo tak dużego napływu BIZ, pozycja Polski w porównaniu z innymi państwami UE i Europy  Środ-
kowowschodniej wskazuje, że potencjał napływu BIZ jest o wiele większy. 

Można to zilustrować przy pomocy uproszczonych wskaźników, takich jak stosunek BIZ do ludności kra-
ju, stosunek BIZ do całkowitego PKB i stosunek BIZ per capita do PKB per capita. Według danych UNC-
TAD, wartość BIZ napływających do Polski w przeliczeniu na jednego mieszkańca zwiększyła się z około 
100 USD na początku lat 90. do 5046 USD w 2010 r. Wartość ta jest znacznie mniejsza niż średnia dla UE 
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Źródło: Analiza oparta na danych UNCTAD 

Wartość netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Europy  
Środkowo-Wschodniej, Rosji i Ukrainy (USD, mln.)

Relacje pomiędzy PKB per capita a bezpośrednimi  
inwestycjami zagranicznymi napływającymi per capita

Załącznik A  |  Raport na temat stanu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej
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(13708 USD) i wiodących pod tym wzglę-
dem krajów Europy  Środkowowschodniej: 
Czech(12379 USD), Estonii (12257 USD), 
Słowacji (9278 USD) i Węgier (9208 USD). 
Pokazuje to, że istnieje potencjał, by co naj-
mniej podwoić obecną wartość BIZ. Drugi 
wskaźnik, BIZ do PKB, pokazuje względna 
zależność PKB do napływu BIZ. W 2010 
r. współczynnik ten dla Unii Europejskiej 
wynosił 42% (strefa euro 39%). Polska jest 
bliska tego poziomu ze współczynnikiem 
41%, który jest jednak o wiele niższy niż w 
innych krajach Europy Środkowowschod-
niej: Estonia 85%, Węgry 71% i Czechy 67%. 
Biorąc pod uwagę PKB Polski na jednego 
mieszkańca, który jest nadal niższy niż 
średnia dla UE, również pod tym względem 
istnieje potencjał wzrostu.

Wyżej opisaną sytuację należy rozpatry-
wać w kontekście globalnym. Od samego 
początku transformacji Polska korzystała 
z pozytywnych czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych. Wśród najważniejszych 
czynników zewnętrznych wymienić należy 

stabilny wzrost światowego PKB na poziomie ok. 2,7% rocznie przez ostatnią dekadę, liberalizację prze-
pływów kapitałowych i handlowych oraz włączenie Polski do gospodarki światowej. Najważniejszą rolę 
odegrało tu członkostwo w Unii Europejskiej, które zastąpiło umowę stowarzyszeniową podpisaną w 
1991 r. Czynniki wewnętrzne są dobrze znane: bliskość rynków UE, stabilne tempo wzrostu PKB, duży 
rynek wewnętrzny i dobrze wykształcona, stosunkowo niedroga siła robocza. Gospodarka światowa 
ulega jednak zmianom, w wyniku których tradycyjne „twarde” czynniki zaczynają odgrywać mniejszą 
rolę. Tendencje te wpłynęły także na gospodarkę polską i napływ BIZ.

Napływ BIZ do Polski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stały się realną częścią polskiej gospodarki od początku liberaliza-
cji rynku. Od tamtej pory aż do trzeciego kwartału 2011 r. zainwestowano w Polsce około 198 mld USD 
w formie BIZ.

Schemat napływu BIZ można podzielić na kilka specyficznych faz - (a) „inkubacja” od początku do połowy 
lat 90.; (b) „umiarkowany wzrost” od połowy lat 90. do 2003 r.; (c) „przyspieszenie” 2004-2007 r.; (d) „spa-
dek” od 2008 r. do chwili obecnej. Faza „inkubacji” była związana z otwarciem rynku i z punktu widzenia 
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Źródło:  Analiza oparta na danych UNCTAD 

Relacje pomiędzy PKB per capita a bezpośrednimi  
inwestycjami zagranicznymi napływającymi per capita
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inwestorów zagranicznych była okresem testowania stabilności polskich warunków gospodarczych. BIZ 
napędzane był głównie przez transakcje prywatyzacyjne z niewielką liczbą projektów rozpoczynanych od 
podstaw. Ważną rolę w tym względzie odegrały instytucje międzynarodowe (międzynarodowe korporacje 
finansowe i EBOR). Faza „umiarkowanego wzrostu” charakteryzowała się dynamicznym wzrostem gospo-
darczym i poprawą reputacji rynków Europy Środkowowschodniej. Polska i inne kraje dostosowywały w 
tym czasie swoje przepisy prawne do standardów UE, co pozytywnie wpłynęło na poziom zaufania zagra-
nicznych inwestorów. Trzecia faza - „przyspieszenia”, była najlepszym jak dotąd okresem w historii Polski, 
jeśli chodzi o BIZ. Ostatnie dwa lata tej fazy (2006 i 2007) wygenerowały rekordowy napływ BIZ przekra-
czający niemal poziom 19 mld USD rocznie (dane NBP). BIZ kierowane były w projekty przekształceniowe 
i projekty od podstaw, zasilane w dużej mierze środkami pochodzącymi z zysków.

W następnej fazie nastąpiło spowolnienie napływu BIZ. Są to lata globalnego kryzysu gospodarczego 
i ponownego ożywiania koniunktury. Podobny trend jak w Polsce występował prawie we wszystkich 
krajach regionu. Wyjątkiem były Czechy i Rosja, gdzie w 2010 r. zanotowano wzrost. Warto zauważyć, że 
ostry spadek wartości BIZ w latach 2008-2010 dotknął całą gospodarkę światową. W 2010 r. napływ BIZ 
na świecie był 38% niższy niż w 2007 r. (dane UNCTAD); w Unii Europejskiej spadek był jeszcze większy 
– ogółem 64% (np. na największych rynkach UE: Francja – 65%, Niemcy – 42%, Wielka Brytania –77%).

Amerykańskie BIZ w Polsce

Polska jest największym odbiorcą amerykańskich BIZ spośród wszystkich krajów  
Europy  Środkowowschodniej

Według danych amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych (BEA) za 2010 r., uwzględniając całkowitą 
wartość amerykańskich BIZ w Polsce (12,7 mld USD), Polska była celem inwestycyjnym numer jeden dla 
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USA spośród wszystkich krajów Europy  Środkowowschodniej (łącznie z Rosją i Ukrainą). Następne w ko-
lejności były Rosja (9,9 mld USD), Czechy ( 5,9 mld USD) i Węgry (4,9 mld USD). Udział Polski w BIZ we 
wspomnianej grupie w 2010 r. wyniósł 34%. W 2000 r. odsetek ten był jeszcze wyższy (43%), co wynikało 
ze stosunkowo niskiego poziomu amerykańskich inwestycji w Rosji.

USA są największym źródłem BIZ w Polsce

Firmy amerykańskie były pionierami polskiej transformacji gospodarczej. Szybko urosły do rangi najwięk-
szych zagranicznych inwestorów. Według danych NBP w połowie lat 90. udział amerykańskich inwestycji w 
ogólnej wartości BIZ wynosił 14% (12,7 mld USD na 19,3 mld USD ogółem). Od tamtej pory dynamika na-
pływu amerykańskich BIZ osłabła, osiągając w 2010 r. poziom 6% ogólnej wartości BIZ, co sytuuje USA na 5 
miejscu pośród największych inwestorów zagranicznych – za Holandią, Niemcami, Francją i Luksemburgiem.

Rzeczywista wartość amerykańskich inwestycji jest wyższa, gdyż ze względu na korzystne przepisy po-
datkowe, Luksemburg i Holandia są często wykorzystywane przez firmy amerykańskie jako instrumenty 
inwestycyjne. Ocenia się, że faktyczna wartość netto amerykańskich BIZ w Polsce może przekraczać 20 mld 
USD.39 O istnieniu tej „nadwyżki” może świadczyć lista największych zagranicznych inwestorów publiko-
wana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Według danych tej instytucji 
za 2009 r. liczba amerykańskich inwestorów zarejestrowanych w innych krajach wynosiła: Holandia 13, 
Wielka Brytania 4, Luksemburg 3, Niemcy 3, Grecja 1, Włochy 1, Cypr 1, Finlandia 1, Kanada 1, Hiszpania 
1, Szwecja 1. To dawałoby Stanom Zjednoczonym pozycję 2. największego źródła BIZ, zaraz za Niemcami, 
największym partnerem handlowym Polski. 

39 Raport Amcham i KPMG „20 amerykańskich inwestycji w Polsce”, 2010.
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Według danych BEA, inwestycje amerykańskie koncentrują się głównie wokół sektora sprzedaży hurto-
wej, finansów i przetwórstwa żywności. Na te 3 sektory przypadało w 2010 r. łącznie blisko 60% amery-
kańskich BIZ w Polsce. Inne duże gałęzie gospodarki to przemysł chemiczny i branża IT. Z punktu widze-
nia całej polskiej gospodarki inwestorzy amerykańscy odgrywają czołową rolę w następujących sektorach 
– chemia, przemysł zbrojeniowy, żywność, motoryzacja i finanse.

Według danych GUS, w 2010 w Polsce zarejestrowanych było łącznie ponad 19 000 firm zagranicznych, z czego 
756 amerykańskich (589 w 2009 r.), co dawało USA 9. pozycję za Holandią (2438), Niemcami (5950), Francją 
(1295), Cyprem (1212), Wielką Brytanią (1219), Luksemburgiem (1079), Szwajcarią (599) i Hiszpanią (678).

Lokalizacja zagranicznych firm w Polsce charakteryzuje się silną koncentracją. Dotyczy to także inwestorów 
amerykańskich. Według danych GUS w 2010 r. prawie 70% kapitału zakładowego firm amerykańskich (5,2 
mld USD; nie licząc instytucji finansowych) było zarejestrowane w najbardziej rozwiniętym pod względem 
gospodarczym województwie mazowieckim. Następne w kolejności były województwa wielkopolskie (10%) i 
śląskie (5%). Tradycyjnie zagraniczni inwestorzy najchętniej wybierają Warszawę jako główną siedzibę swo-
ich firm, w następnej kolejnością łącząc ją z operacjami regionalnymi za pośrednictwem łańcucha dostaw 
lub oddziałów regionalnych. Z uwagi na duże różnice w kosztach pracy i specyfikę rynków lokalnych firmy 
prowadzące operacje na szeroką skalę coraz bardziej optymalizują swoje lokalizacje.

Perspektywy

Wartości względne napływu amerykańskich BIZ, pokazują, że Polska nadal jest daleko w tyle za innymi 
krajami UE. Biorąc pod uwagę wzrost wartości amerykańskich BIZ w okresie 2000-2010 w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, Polska z kwotą 230 USD plasuje się poniżej wielu krajów UE, w tym krajów Europy  
Środkowowschodniej takich jak: Czechy (445 USD) i Węgry (294 USD). Jeśli uda się wykorzystać związaną 
z tym perspektywę wzrostu, wartość amerykańskich BIZ w Polsce może wzrosnąć co najmniej dwukrotnie.
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Wkład amerykańskich BIZ w gospodarkę Polski

Inwestorzy amerykańscy należą do grona najwięk-
szych pracodawców w Polsce. Według danych BEA, w 
ostatnim dziesięcioleciu przedsiębiorstwa pozabanko-
we zwiększyły swoje zatrudnienie w Polsce o 91%, do 
160 000 pracowników, co stanowi 3,8% zatrudnienia 
wygenerowanego przez amerykańskich inwestorów w 
Europie i 1,6% całkowitego zatrudnienia w polskim 
sektorze prywatnym. Wzrost zatrudnienia w Polsce 
wygenerowany przez przedsiębiorstwa amerykańskie 
znacznie przekraczał wzrost zatrudnienia wygenero-
wany przez firmy z USA na innych rynkach (UE-27 – 
16%; inne kraje – 33%).

Przychody ze sprzedaży amerykańskich firm w Polsce 
w okresie 2000-2009 zwiększyły się blisko czterokrotnie 
do poziomu ok. 40 mld USD (wyliczenie oparte na da-
nych BEA). Podobną dynamikę wzrostu osiągnięto pod 
względem całkowitej wartości dodanej, która wyniosła 
ok.10 mld USD w 2009 r. (2,5 mld USD w 2000 r.).

Całkowita wartość inwestycji kapitałowych zareje-
strowanych w Polsce firm z większościowym udzia-
łem amerykańskim w okresie 2000-2009 wyniosła 
ponad 11 mld USD.

Większość amerykańskich spółek, które zainwesto-
wały w Polsce, to firmy nastawione na eksport. Udział 
eksportu w całkowitej wartości sprzedaży wynosił 31% 
w 2009 r. (39% w 2008 r.). W 2009 r. wartość eksportu 
ogółem sięgnęła 10,4 mld USD (w 2008 – 13,6 mld 
USD), co stanowi około 8% całkowitego eksportu 
Polski. Wartość eksportu do USA wynosiła łącznie 
418 mln USD, co stanowiło ok.17% całego eksportu z 
Polski do Stanów Zjednoczonych.

Firmy amerykańskie obsługują złożoną sieć łańcucha 
dostaw. Aby zoptymalizować koszty i jakość, filie 
amerykańskich spółek w Polsce intensywnie wykorzy-
stują miejscowe zasoby. Raport AmCham wskazuje, że 
blisko 60% badanych firm amerykańskich ma więcej 
niż 26 partnerów biznesowych lub dostawców.
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BIZ wypływające z Polski

Polska jest odbiorcą netto BIZ. Wartość inwestycji wypływających stale jednak rośnie, co jest naturalną 
konsekwencją industrializacji kraju i rozbudowy sektora biznesu.

Według danych NBP dotyczących międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na koniec trzeciego kwarta-
łu 2011 r. wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynosiła ok.48 mld USD. Odpływ BIZ 
netto zwiększył się w ciągu ostatnich pięciu lat, przekraczając poziom 3 mld USD.

Większość polskich inwestycji zagranicznych ulokowana jest w krajach Unii Europejskiej (wartość BIZ 
wypływających w 2010 r.): Luksemburg (9,1 mld USD), Holandia (2,9 mld USD), Czechy (2,5 mld USD), 
Niemcy (2,4 mld USD), Wielka Brytania (2,5 mld USD), Cypr (1,6 mld USD) i Litwa (2,2 mld USD). 

Stany Zjednoczone nie są popularnym celem dla polskich inwestorów. Do 2010 r. zainwestowali oni w 
USA 1,1 mld USD.

2. Polsko-amerykańskie relacje w dziedzinie inwestycji portfelowych

Polsko-amerykańskie stosunki finansowe mają długą tradycję. 

USA są jednym z najważniejszych pożyczkodawców dla rządu polskiego. Pierwsza emisja polskich obliga-
cji rządowych nominowanych w USD miała miejsce w 1994 r. i była powiązana z obligacjami Brady’ego. 
Emisja ta była integralnym elementem restrukturyzacji polskiego długu i umowy z Klubem Londyńskim.
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Pierwszą komercyjną emisję obligacji nominowanych w USD przeprowadzono w 1995 r. na kwotę 250 mln 
USD. Od 1995 r. do stycznia 2012 r. rząd Polski zebrał około 13 mld USD z obligacji nominowanych w 
USD kierowanych do inwestorów amerykańskich. Według stanu na czerwiec 2011 r. udział długu nomino-
wanego w USD w całkowitym długu zagranicznym Polski wynosił 14.8%.40

Amerykański rynek finansowy przyciąga także polskie instytucje prywatne, które sprzedają amerykań-
skim inwestorom instrumenty dłużne lub udziałowe.

Biorąc pod uwagę, zarówno publiczne, jak i prywatne instrumenty finansowe, inwestorzy amerykańscy 
odgrywają kluczową rolę dla polskich emitentów. Według danych MFW, w okresie 2001-2010 całkowita 
wartość inwestycji amerykańskich inwestycji portfelowych w polskie instrumenty finansowe  zwiększyła 
się z 3,1 mld USD do 21,8 mld USD (19% całkowitej wartości zagranicznych inwestycji  portfelowych w 
polskie instrumenty finansowe w 2010 r.). Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce w tej kategorii.

Udział polskich inwestycji portfelowych w instrumenty finansowe emitowane przez amerykańskich emitentów 
jest stosunkowo niski. Według danych Narodowego Banku Polskiego do końca 2010 r. wynosił on 867 mln USD.

3. Polsko-amerykańskie relacje w dziedzinie handlu zagranicznego  
    – handel towarowy41

Mimo pewnego postępu w ostatnich latach dwustronne stosunki handlowe są nadal słabe i poniżej oczekiwań. 

40 Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15), grudzień 2011.
41 Analizując dane dotyczące handlu zagranicznego, należy wziąć pod uwagę, że dane gromadzone przez polski i amerykański urząd statystyczny różnią się od 

siebie ze względu na stosowaną metodologię. Dane gromadzone przez GUS dotyczące importu przedstawiane są według kraju pochodzenia, a dane dotyczące 
eksportu - według kraju przeznaczenia. Dane BEA dotyczące eksportu liczone są natomiast w oparciu o tzw. franco wzdłuż burty statku (FAS) w porcie 
amerykańskiego eksportera, a import w oparciu o wartość celną w porcie zagranicznego eksportera.
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Według danych GUS, w okresie 2000-2010 całkowita wartość obrotów towarowych w handlu między 
Polską a USA (eksport plus import) zwiększyła się z 2,5 mld USD do 7,3 mld. Przez cały okres od 2000 do 
2010 r. Polska miała ujemne saldo wymiany handlowej z USA, gdyż import z USA znacznie przekraczał 
eksport do tego kraju. Rok 2011 przyniósł oznaki ożywienia handlu, gdyż, jak pokazują dane Mini-
sterstwa Gospodarki, w okresie od stycznia do października 2011 r. obroty towarowe w handlu między 
Polską a USA zwiększyły się o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając 
poziom 7 mld USD. 

Stosunki handlowe z USA w pewnym sensie przypominają stosunki z innymi dalekimi krajami. Polski 
handel koncentruje się głównie na sąsiednich krajach europejskich, a wymiana handlowa z innymi part-
nerami jest stosunkowo niewielka, co dotyczy w szczególności eksportu. Głównymi partnerami handlo-
wymi Polski są kraje Unii Europejskiej. Wyjątek pod względem importu stanowią Chiny i Korea. W 2010 
r. udział krajów Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 79%; a w imporcie – 60%. Udział Chin i 
Korei w polskim imporcie wyniósł 12%.

Z perspektywy polskich firm, szczególnie tych powiązanych z korporacjami transnarodowymi, stosun-
kowo niska wartość eksportu do USA może wynikać z następujących czynników:

 – istniejące bariery handlowe, głownie środki pozataryfowe,
 – duże odległości, które podnoszą koszty logistyki i zmniejszają konkurencyjność eksportu o niewiel-

kiej wartości dodanej,
 – brak konkretnych i szczegółowych informacji o rynku i kraju/stanie,
 – niedostateczny poziom konkurencyjności produktów,
 – brak środków finansowych na zainwestowanie w dystrybucję, promocję itp.

Niektóre z wyżej wymienionych czynników są specyficzne dla przedsiębiorstw opartych na kapitale 
polskim, które nie mają zazwyczaj doświadczenia w działalności zagranicznej i tak dobrze rozwiniętych 
globalnych sieci dystrybucyjnych, jak korporacje transnarodowe. Jest to istotna bariera utrudniająca wej-
ście na rynek amerykański, biorąc pod uwagę ograniczenia w dostępie do kapitału. Problemem jest też 
konkurencyjność produktów, gdyż konkurencyjne ceny mogą nie wystarczyć do zrównoważenia kosztów 
logistyki i innych kosztów związanych z wejściem na rynek.

Polsko-amerykańskie stosunki handlowe są w dużej mierze kształtowane przez korporacje transnaro-
dowe, ich globalną strategię i pozycję Polski w ich łańcuchu dostaw. Polska z uwagi na swoje położenie, 
wielkość rynku i atrakcyjne koszty pracy, przyciągnęła inwestorów, których decyzje podyktowane były 
chęcią dostępu do rynku i optymalizacji kosztów. Ta strategia wpłynęła znacząco na wielkość wymiany 
handlowej, a BIZ przyniosły skutki w postaci zamiany inwestycji na handel (dawny eksport do Polski 
zastąpiła produkcja w Polsce) oraz generowania nowych obszarów handlu (reeksport/eksport towarów 
produkowanych w Polsce; import na potrzeby produkcji). Skalę tych skutków trudno jednak ocenić. Ich 
istotnym wyznacznikiem może być generalnie wiodąca rola przedsiębiorstw z udziałem kapitału za-
granicznego (w tym amerykańskiego) w polskim handlu zagranicznym. W 2010 r. ich udział w polskim 
eksporcie towarowym wyniósł ogółem 61%; a w imporcie – 60%.
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Polski eksport do USA

Stany Zjednoczone nie należą do największych partnerów handlowych Polski. Udział USA w całym eks-
porcie Polski w 2010 r. wynosił zaledwie 1,8%.

Polski eksport do USA stale rośnie, chociaż w umiarkowanym tempie. Według danych GUS w latach 
2008-2010 nastąpił nawet zastój na średnim poziomie 2,6 mld USD (w 2010 r. – 2,9 mld USD). Według 
danych Ministerstwa Gospodarki od stycznia do października 2011 r., polski eksport do USA zwiększył 
się o 29% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, osiągając poziom 3,1 mld USD.

Produkt
sty.-gru. 

2000
sty.-gru. 

2005
sty.-gru. 

2008
sty.-gru. 

2009
sty.-gru. 

2010
sty.-lis. 

2011
części do silników turboodrzutowych i turbośmigłowych 0,2% 1,4% 2,1% 7,3% 12,0% 10,1%

meble i akcesoria meblowe 6,5% 8,2% 11,9% 8,7% 9,8% 9,2%

żywność 7,5% 6,8% 6,3% 6,9% 7,5% 5,3%

statki, łodzie (w tym poduszkowce) oraz konstrukcje pływające 0,9% 2,3% 7,6% 20,5% 6,7% 4,1%

srebro 0,0% 0,7% 1,1% 0,5% 4,3% 8,8%

inne jednostki pływające (statki, łodzie) do transportu towarów (w 
tym jednostki pływające przeznaczone do transportu pasażersko-
towarowego)

0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 4,2% 1,6%

inne części samolotów i śmigłowców 1,1% 0,6% 1,0% 1,6% 2,0% 1,8%

węgiel, kos i brykiety 0,0% 3,9% 1,0% 0,0% 1,8% 1,0%

gluten pszenny, suszony lub nie; kazeina; kazeiniany i inne 
pochodne kazeiny; klej kazeinowy

1,5% 1,8% 3,3% 2,9% 2,0% 1,5%

strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp 0,3% 0,7% 1,4% 1,5% 1,1% 0,9%

Paliwa i oleje uzyskane z materiałów bitumicznych (inne niż 
nieprzetworzone)

0,1% 1,1% 0,9% 0,1% 1,6% 8,5%

części i akcesoria samochodowe 0,2% 1,6% 2,8% 1,1% 1,7% 2,2%

sprzęt do przesyłu energii elektrycznej 2,2% 2,3% 2,8% 0,8% 1,6% 1,9%
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Źródło:  Analiza oparta na danych Eurostat (klasyfikacja SITC)

Polski eksport do Stanów Zjednoczonych (EUR, mln.)

Źródło: analizy oparte na danych Eurostatu (kody SITC).

Najważniejsze polskie produkty eksportowane do USA (EUR)
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W ujęciu łącznym (na podstawie danych Eurostatu) wśród towarów eksportowanych do USA z Polski 
dominują produkty i komponenty związane z przemysłem lotniczym, meble, żywność, srebro oraz pro-
dukty energetyczne (węgiel i paliwa).

Import ze Stanów Zjednoczonych

W odróżnieniu do eksportu, Stany Zjednoczone zajmują stosunkowo silną pozycję w polskim imporcie, 
który stanowił 2,5% całego importu w 2010 r.

Według danych GUS, od końca lat 90. do 2006 r. import z USA kształtował się na średnim poziomie 1,5 
– 2,8 mld USD. Od tamtej pory zaczął rosnąć, by w 2010 r. osiągnąć poziom 4,5 mld USD, czyli o 60% 
więcej niż w 2006 r. Według danych polskiego Ministerstwa Gospodarki, polski import z USA zwiększył 
się o 5% do poziomu 3,9 mld USD.

W ujęciu łącznym (na podstawie danych Eurostatu) wśród towarów importowanych do Polski z USA są 
produkty i komponenty związane z przemysłem lotniczym, pojazdy i części pojazdów oraz maszyny. 

Bardziej szczegółowa analiza pokazuje, że istotna część importu z USA idzie na zaopatrzenie produkcji w 
Polsce. 
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Źródło: Analiza oparta na danych Eurostat (klasyfikacja SITC)

Poland’s import from the US (EUR, mn)
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Produkt
sty.-gru. 

2000
sty.-gru. 

2005
sty.-gru. 

2008
sty.-gru. 

2009
sty.-gru. 

2010
sty.-lis. 

2011
części do silników turboodrzutowych i turbośmigłowych 0,1% 0,6% 1,0% 7,3% 11,0% 13,0%

statki, łodzie (w tym poduszkowce) oraz konstrukcje pływające 1,6% 0,8% 0,4% 1,1% 4,0% 1,4%

samoloty i sprzęt z nimi związany oraz części do nich 23,7% 6,6% 3,0% 5,1% 4,0% 5,0%

pasze dla zwierząt (z wyłączeniem ziarna niemielonego) 0,1% 0,2% 1,2% 1,3% 4,0% 1,3%

leki w dawkach mierzonych bądź w postaciach lub opakowaniach 
przeznaczonych do handlu detalicznego

2,6% 3,8% 1,4% 1,5% 1,7% 2,4%

olejki eteryczne i substancje żywicopochodne, składniki perfum, 
preparaty toaletowe, środki do polerowania i czyszczenia

1,1% 1,6% 1,4% 1,6% 1,3% 1,6%

pojazdy do transportu osobowego 0,6% 3,4% 13,6% 3,6% 2,9% 1,0%

miazga papiernicza i makulatura 1,5% 4,2% 3,4% 3,9% 2,7% 3,0%

światłowody oraz wiązki i kable światłowodowe; arkusze i płytki z 
materiału polaryzującego; niezmontowane elementy optyczne,

0,1% 0,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9%

metale nieżelazne (głównie nikiel i aluminium) 0,2% 1,1% 0,8% 0,7% 0,7% 0,9%

wyroby z niklu 0,0% 0,1% 1,8% 2,6% 1,9% 2,1%

pompy do płynów i inne 1,3% 1,7% 1,6% 2,6% 2,7% 3,4%

krany, kurki, zawory, i podobne urządzenia hydrauliczne, płaszcze 
kotłów, zbiorniki, kadzie itp, w tym zawory redukujące ciśnienie i 
termostatyczne

0,4% 0,6% 0,5% 1,0% 1,0% 1,1%

sprzęt telekomunikacyjny, oraz części i akcesoria do aparatów 9,3% 5,1% 2,8% 3,1% 2,0% 1,7%

aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych, 
chirurgicznych, stomatologicznych i weterynaryjnych oraz 
aparatura radiologiczna

1,3% 2,1% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1%

pojazdy do transportu osobowego 0,6% 3,4% 13,6% 3,6% 2,9% 1,0%

części i akcesoria samochodowe 0,6% 0,6% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7%

maszyny rolnicze (w tym traktory) i części do nich 0,6% 2,7% 2,1% 2,0% 1,7% 1,1%

elementy do maszyn wiertniczych i zgłębiarek oraz maszyny 
wiertnicze i zgłębiarki, inne niż samobieżne

0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,9%

inne jednostki pływające (statki, łodzie) do transportu towarów (w 
tym jednostki pływające przeznaczone do transportu pasażersko-
towarowego)

0,0% 0,0% 3,9% 1,3%

Źródło: analizy oparte na danych Eurostatu (kody SITC).

Najważniejsze produkty importowane do Polski ze Stanów Zjednoczonych (EUR)

4. Polsko-amerykańskie relacje w dziedzinie handlu zagranicznego  
     – handel usługami

Polski handel usługami notuje dynamiczny wzrost. Według danych NBP, w okresie 2000-2010 całkowity 
eksport usług zwiększył się z 10,4 mld USD do 32,5 mld USD; a import wzrósł z 9,0 mld USD do 29,0 mld.

Dynamika polsko-amerykańskiego handlu usługami jest nieco mniejsza niż średnie tempo wzrostu 
polskiego sektora handlu usługami. Według danych ONZ, w okresie 2004-2010 eksport usług z Polski do 
USA zwiększył się z 1,0 mld USD do 1,5 mld USD; w tym czasie import wzrósł z 1,3 mld USD do 1,7 mld 
Najwyższą jak dotąd wartość handlu usługami zanotowano w 2008 r., kiedy to polski eksport do USA 
sięgnął poziomu 1,9 mld USD, a import z 2,0 mld USD. 
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W 2010 r., według danych ONZ, eksport usług obejmował głownie: transport 27% (45%), podróże 14% 
(15%), usługi komputerowe i informatyczne 14% (9%), B+R 9% (2%), konsulting zarządczy 6% (2%). W 
okresie od 2004 do 2010 r. najwyższy roczny współczynnik wzrostu eksportu42 zanotowano w usługach 
biznesowych oraz usługach komputerowych i informatycznych; w obu przypadkach ponad 23% rocznie. 

Jeśli chodzi o import, główne importowane usługi to transport 23% (31% w 2009), honoraria i opłaty 
licencyjne 17% (13%), usługi komputerowe i informatyczne 14% (7%), konsulting zarządczy 8% (2%). W 
okresie od 2004 do 2010 r. wśród usług mających stosunkowo wysoki udział w usługach ogółem naj-
wyższy roczny wzrost importu zanotowano w usługach finansowych (16%), usługach komputerowych i 
informatycznych (15%) oraz konsultingu zarządczym (43%).

W ujęciu względnym pozycja USA w polskim handlu usługami jest wyższa niż w handlu towarami. W 
2010, udział polskiego eksportu do USA w całym eksporcie usług wyniósł 5% (7% w 2004), a importu – 
6% (10% w 2004).

W kilku sektorach usług Stany Zjednoczone odgrywają wiodącą rolę w polskim handlu usługami. Są to 
następujące sektory (2010, dane ONZ, udział proc. w eksporcie /lub imporcie usług ogółem): w eksporcie 
– usługi B+R (24%), usługi komputerowe (14%), usługi edukacyjne (14%), honoraria i opłaty licencyjne, 
inne niż franczyza (13%), usługi prawne (12%), konsulting zarządczy (11%), usługi rachunkowe (10%) 
i usługi finansowe (9%); w imporcie – usługi edukacyjne (14%), usługi prawne (11%), usługi finansowe 
(17%), usługi komputerowe i informatyczne (14%), honoraria i opłaty licencyjne (14%), usługi ubezpie-
czeniowe (10%). Duża część tych usług jest świadczona za pośrednictwem zlokalizowanych w Polsce 
centrów usług typu BPO i SSC.

42 CAGR ... skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
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Źródło: Analiza oparta na danych ONZ

Polska wymiana usługowa ze Stanami Zjednoczonymi (USD, mln.)
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Firma Miasto  Zatrudnienie Activities
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1. Bank BPH Gdańsk  2 900    1

2. HP Wrocław  2 100    1 1 1 1

3. IBM Wrocław  1 700    1

4. IBM Kraków  1 500    1 1 1 1

5. Thomson Reuters Gdynia  900    1 1 1

6. Philip Morris Kraków  800    1 1 1 1

7. Intel Gdańsk  600    1

8. Sitel Warszawa  450    1 1

9. UPS Wrocław  429    1 1 1 1 1

10. Citi Handlowy Łódź  370    1 1

11. F. T. Invest. Poznań  350    1

12. Lionbridge Warszawa  346    1 1

13. Soft System Rzeszów  300    1

14. Stream Global Szczecin  280    1

15. McKinsey & Co. Poznań  250    1

16. Amway Kraków  227    1 1 1 1 1 1

17. Ciber Poznań  200    1 1

18. Colgate Palmolive Warszawa  200    1

19. Procter & Gamble Warszawa  200    1

20. E&Y Wrocław  200    1 1 1

21. PNC (PFPC) Wrocław  200    1

22. AMG.net Łódź  180    1 1 1

23. First Data Warszawa  180    1 1

24. TRW Częstochowa  160    1

25. Compuware Warszawa  160    1

26. Compuware Gdańsk  150    1

27. Sony Pictures Gdynia  150    1

28. PwC Katowice  150    1

29. ACS Łódź  150    1 1

30. First Data Gdańsk  130    1 1 1 1 1

31. Euronet World Warszawa  120    1 1

32. General Motors Gliwice  118    1 1

33. Rockwell Auto. Katowice  110    1 1 1 1

34. CB Richard Ellis Warszawa  110    1

35. Comm. Factory Kraków  100    1

36. Avon SSC Warszawa  100    1 1

37. Google Wrocław  100    1

38. C. Standard Bielsko -Biała  70    1

39. Liberty Mutual Warszawa  70    1 1

40. GE Łódź  55    1 1

41. IBM Gdańsk  50    1

  ZAŁĄCZNIK B
  Amerykańskie firmy z centrami SSC/BPO w Polsce grudzień 2011
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Firma Miasto  Zatrudnienie Activities
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42. Fortis Bank Kraków  50    1

43. Xerox Warszawa  50    1

44. Kennametal Poznań  35    1 1 1 1 1 1

45. Mellon Warszawa  35    1

46. SAS Institute Warszawa  30    1

47. C.H.Robinson Wrocław  24    1 1 1

48. Microsoft Poznań  20    1

49. Deloitte BPO Katowice  13    1 1

50. Deloitte BPO Poznań  13    1 1

51. UPC Katowice  10    1

52. CitiFinancial Łódź  10    1 1

53. JP Morgan Bydgoszcz 1

54. Kroll Katowice 1

55. ACS Kraków 1 1 1 1 1

56. Hewitt Kraków 1 1

57. Internat. Paper Kraków 1 1 1 1 1

58. Motorola Kraków 1 1 1

59. RR Donnelley Kraków 1 1

60. State Street Bank Kraków 1 1

61. Pratt& Whitney Rzeszów

62. Acxiom Warszawa

63. Athenasoft Warszawa 1

64. Autodesk Warszawa 1

65. ADP Warszawa

66. Betacom Warszawa 1

67. Comp. Assoc. Warszawa 1

68. Epicor Warszawa 1

69. Epicor Software Warszawa

70. Hogart Warszawa 1

71. Schneider Electric Warszawa 1 1 1

72. Atemis Warszawa 1

73. Progress Soft. Warszawa  1

74. CE BPO Warszawa 1

OGÓŁEM  17 205    27 24 20 14 10 10 7 6 5 5 3 2 2 2

Źródło: Badania AmCham wśród firm członkowskich; “Outsourcing Poland 2011 - BPO and Shared Services Center”,  
 BiznesPolska Media sp. z o.o., Warszawa 2011.
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Firma Miasto  Zatrudnienie 

wg liczby zatrudnionych

1. IBM Wrocław 3000

2. Motorola Kraków 1000

3. Intel Technology Poland Gdańsk 800

4. Alcatel-Lucent Bydgoszcz 700

5. Sabre Holdings Kraków 300

6. IBM Kraków 200

7. Compuware Gdańsk 150

8. Jeppesen by Boeing Gdańsk 150

9. Antenna Volantis Kraków 140

10. Synopsys Gdańsk 100

11. Rockwell Automation Katowice 100

12. Accenture Łódź 80

13. Microsoft Wrocław 60

14. Lionbridge Warszawa 50

15. Ncomputing Gdańsk 50

16. Symantec Warszawa 40

17. IBM Gdańsk 20

18. Microsoft Poznań 20

19. Computer Associates Warszawa

20. Epicor Software Warszawa

21. Google Warszawa

22. Hewlett-Packard Warszawa

23. Intergraph Europe Warszawa

24. Microsoft Warszawa

25. Oracle Poland Warszawa

26. Progress Software Warszawa

27. Google Kraków

OGÓŁEM 6960

Źródło: Badania AmCham wśród firm członkowskich; “Outsourcing Poland 2011 - BPO and Shared Services Center”,  
 BiznesPolska Media sp. z o.o., Warszawa 2011.
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  Amerykańskie centra tworzenia 
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Głównym zdaniem parków technologicznych w Polsce jest zapewnianie infrastruktury ukierunkowanej 
na potrzeby przedsiębiorców, szczególnie w początkowej fazie działalności gospodarczej.

Większość polskich parków technologicznych świadczy usługi wspomagające na rzecz podmiotów 
zainteresowanych rozwojem innowacyjnych pomysłów. Usługi te obejmują: konsulting, szkolenia, usługi 
informatyczne oraz pomoc w zdobywaniu dodatkowego finansowania, w tym ze środków unijnych, 
lokalnych grantów i funduszy zalążkowych. Usługi konsultingowe obejmują przygotowanie dokumentów 
(biznesplanów, studiów wykonalności, wniosków o dotacje) oraz nadzór nad przebiegiem przedsięwzię-
cia. Do usług proinnowacyjnych zalicza się audyty technologiczne, komercjalizację technologii i badań 
naukowych, wdrażanie innowacji oraz usługi badawcze i wdrożeniowe.

Centra technologiczne w Polsce widzą siebie w roli ośrodków promowania przedsiębiorczości, rozwoju 
i kreatywności, gdzie pomysły zamienia się w realny biznes. Działają także jako agencje pomagające w 
zawieraniu kontaktów z zagranicznymi partnerami, zdobywaniu innowacyjnych technologii i ułatwiają-
ce udział w programach ramowych UE.

Większość parków technologicznych nie prowadzi własnej działalności badawczo-rozwojowej, lecz 
ułatwia i tworzy warunki prowadzenia badań na preferencyjnych warunkach zarówno dla nowo powsta-
łych podmiotów gospodarczych, jak firm o ustalonej pozycji na rynku. Parki technologiczne zapewniają 
dostęp do laboratoriów, powierzchni wystawowych, nowoczesnych zakładów produkcyjnych, serwerow-
ni/centrów danych, przestrzeni biurowej i biur do prowadzenia usług uzupełniających, w tym archiwów 
i przestrzeni magazynowej. Centra danych zlokalizowane w obrębie parków technologicznych świadczą 
usługi chmury obliczeniowej. Parki technologiczne działają także jako ogniwo łączące naukę i biznes 
w celu tworzenia sieci współpracy między biznesem a uczelniami wyższymi. Sieci te obejmują następu-
jące podmioty: ośrodki akademickie, przedsiębiorców, duże i małe firmy, centra transferu technologii, 
agencje publiczne, fundacje i fundusze inwestycyjne. Park technologiczny ma w założeniu być miejscem, 
gdzie mogą się spotkać i współpracować firmy, niezależne jednostki badawczo-rozwojowe, pracownicy 
naukowi, lokalne władze i organizacje otoczenia biznesu. Dodatkową zaletą parków technologicznych 
jest bliskość innych innowacyjnych firm.

Jeśli chodzi o strukturę własności, parki technologiczne stanowią często spółki, w których swoje udziały 
mają lokalne władze samorządowe na szczeblu wojewódzkim lub miejskim oraz miejscowe uniwersytety 
lub instytucje szkolnictwa wyższego. Jeśli park technologiczny jest częścią specjalnej strefy ekonomicz-
nej, strefa taka jest również współwłaścicielem parku. Wiele parków jest jednak otwartych na współpracę 
z innymi podmiotami niepaństwowymi, w tym podmiotami gospodarczymi. Duże przedsiębiorstwa i 
koncerny, które zakładają swoje oddziały w parku mogą przejąć udziały w spółce. Prawo współwłasności 
parku zapewnia bezpośredni dostęp do obiektów i laboratoriów oraz kontakt z naukowcami z pobliskich 
uczelni. Niektóre parki są także otwarte na potencjalnych inwestorów w celu dalszego rozwoju.  
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Inkubatory technologii

Inkubatory technologii mają zapewniać wsparcie nowo powstałym, innowacyjnym przedsiębiorstwom, 
aż do chwili gdy okrzepną na tyle, by móc prowadzić samodzielną działalność rynkową. Inkubatory 
wspierają początkujące firmy poprzez zapewnianie preferencyjnych stawek wynajmu, dostępu do infra-
struktury badawczej, sieci biznesowych, laboratoriów i ośrodków badawczo-rozwojowych, kontaktów ze 
środowiskiem naukowym, doradztwa, pomocy w transferze technologii, komercjalizacji i pozyskiwaniu 
funduszy.

Firmy na wczesnym etapie rozwoju mogą korzystać z inkubatorów poprzez regularne kontakty z ich 
kierownictwem i pracownikami, szkoleniowcami, konsultantami i innymi przedsiębiorstwami korzysta-
jącymi z usług inkubatora. Współpraca to największa wartość dodana do korzyści płynących z bycia w 
inkubatorze. 

Celem inkubatorów jest zaznajomienie początkujących firm ze realiami gospodarki wolnorynkowej. 
Przeciętny okres inkubacji trwa od trzech do pięciu lat. 

Usługi świadczone przez inkubatory technologii obejmują: doradztwo biznesowe w sprawach zwią-
zanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie prawa i rachunkowości; 
doradztwo patentowe (przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej i patentów); pozyskiwanie 
funduszy; kursy szkoleniowe dla prowadzących firmy w ramach inkubatorów; reklama, marketing i inne 
działania promocyjne; zarządzanie biurem; kontakty z ekspertami technicznymi; dostęp do laboratoriów 
i bibliotek; pomoc w organizacji spotkań biznesowych i poszukiwaniu partnerów biznesowych, handlo-
wych i technicznych; organizacja współpracy oraz forów i audytów technologicznych. Inkubatory poma-
gają także w zawieraniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, ośrodkami BiR, parkami 
technologicznymi i inkubatorami. Udzielają także wsparcia w procesie pozyskiwania funduszy (w tym 
nisko oprocentowanych kredytów).

Centra transferu technologii

Podstawową rolą centrów transferu technologii (CTT) jest budowanie więzów między nauka i biznesem 
oraz komercjalizacja wyników badań naukowych. Jeden ośrodek współpracuje przeciętnie z 90 firmami, 
szczególnie MŚP. 

Ich działalność skupia się na szerzeniu wiedzy o prowadzonych badaniach, zdobywaniu partnerów biz-
nesowych i komercjalizacji wyników prac badawczych. Są często powiązane z ośrodkami akademickimi 
i wspierają przedsiębiorczość akademicką, zajmują się innowacjami na uczelniach i polityką w zakresie 
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patentów i własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności). Polskie CTT działają zazwyczaj 
na zasadzie non-profit. W Polsce funkcjonuje około 90 ośrodków transferu technologii. Przedsiębior-
stwa zwracają się do CTT w poszukiwaniu usług doradczych i szkoleniowych, możliwości współpracy ze 
środowiskiem naukowym, pomocy w zawieraniu i utrzymywaniu kontaktów oraz wsparcia w zakresie 
transferu i komercjalizacji technologii. 

Każde CTT tworzy co roku około czterech planów działalności gospodarczej. Liczba odbiorców przecięt-
nego transferu technologii waha się od 500 do 700. Centra pomagają także w zakładaniu akademickich 
spółek wydzielonych. Ogółem w całym kraju powstaje co roku ponad 100 firm wydzielonych, zakłada-
nych głównie przez studentów, absolwentów i doktorantów. 

Wiele centrów kieruje swoje usługi do jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz przedsiębior-
ców. Usługi te obejmują promowanie potencjału intelektualnego uczelni, organizacje badań i innowacyj-
ne przedsięwzięcia z zakresu nauk przyrodniczych. Wspierają także proces komercjalizacji nowatorskich 
rozwiązań, zakładania firm typu spin-off i spin-out, doradztwa w dziedzinie zarządzania własnością 
intelektualną obejmującego tworzenie wewnętrznych przepisów regulujących ochronę i wykorzystanie 
własności intelektualnej jednostek badawczych. Niektóre ośrodki pomagają w pozyskiwaniu funduszy 
na innowacyjne projekty ze środków UE, dotacji rządowych i kapitału prywatnego (kapitał zalążkowy, 
kapitał wysokiego ryzyka, anioły biznesu).

Ośrodki wspierają przedsiębiorczość akademicką poprzez ocenę nowych pomysłów, pomoc w tworzeniu 
modeli i konstrukcji prototypowych oraz ochronie własności intelektualnej, opracowaniu umów dot. 
komercjalizacji i zakładaniu działalności gospodarczej. Oferują także proinnowacyjne doradztwo dla 
przedsiębiorców i organizacji BiR, w tym pomoc w poszukiwaniu krajowych i zagranicznych partne-
rów do współpracy technologicznej, ekonomicznej i naukowej poprzez dostarczanie odpowiednich baz 
danych, organizowanie spotkań pośredniczących i wizyt służbowych. 

Centra transferu technologii działają także w charakterze instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie 
własnością intelektualną uczelni, pod warunkiem że dane centrum jest częścią takiej uczelni. Centrum 
może także poszukiwać podmiotów chętnych do zainwestowania w nowe rozwiązania opracowane przez 
uczelnię.

Źródło: „Ośrodki innowacji w Polsce – Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  
 Warszawa 2011.
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Małopolska Miasto Specjalizacja/Fakty

Krakowski Park Technologiczny Kraków status specjalnej strefy ekonomicznej; wydano 90 pozwoleń na 
prowadzenie działalność na terenie SSE; pomaga rozwiniętym firmom 
uzyskać pomoc państwa na inwestycje w strefie

Jagiellońskie Centrum Innowacji, Park 
LifeScience

Kraków nauki przyrodnicze, sektor służby zdrowia, biotechnologia, medycyna, 
farmacja, biologia, chemia, fizyka, nanotechnologia i ochrona 
środowiska

MMC Brainville Nowy Sącz Centrum rozwoju Biznesu dla firm z sektora ICT, w budowie, 
planowane zakończenie: połowa 2012 r. 

Centrum Transferu Technologii – 
Politechnika Krakowska

Kraków Pomoc w założeniu 84 nowych firm, co roku przeprowadza prawie 10 
transferów technologii

Centrum Innowacji, Transferu Technologii 
i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) przy 
Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie

Kraków Dzięki CITTRU znacznie wzrosła liczba patentów zarejestrowanych 
przez naukowców z UJ (z 0 w 2006 do 26 tylko w 2010). 

Centrum Transferu Technologii Akademii 
Górniczo-Hutniczej im  St.  Staszica w 
Krakowie

Kraków Centrum zdołało złożyć 120 krajowych i 10 międzynarodowych 
wniosków patentowych. Uczestniczyło także w założeniu 2 spółek 
wydzielonych i pomogło w przyznaniu 25 licencji biznesowych

Centrum Transferu Technologii 
Medycznych Park Technologiczny

Kraków Nauki przyrodnicze, autorstwo pierwszego zbioru kompleksowych 
zasad zarządzania własnością intelektualną w instytucji służby 
zdrowia

Śląsk Miasto Specjalizacja/Fakty

Park Naukowo-Technologiczny 
"Technopark Gliwice" 

Gliwice Umowy z 30 instytucjami naukowymi, 4 uniwersytetami, 4 innymi 
parkami w Polsce; obecnie 28 firm technologicznych, głównie z branży 
IT

Park Naukowo-Technologiczny Euro-
Centrum

Katowice Technologie energooszczędne, oszczędność energii w budynkach; 
12 umów partnerskich z uczelniami wyższymi i instytucjami; 
współpracuje z 70 różnymi podmiotami

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Ruda Śląska Firmy geodezyjne, architektoniczne i budowlane

Rybnicki Inkubator Technologiczny Rybnik Obecnie 50 MŚP, głównie z sektorów projektowania, IT, budownictwa i 
usług komercyjnych

Górnośląska Agencja Promocji 
Przedsiębiorczości S. A. wcześniej 
Górnośląska Agencja Przekształceń 
Przedsiębiorstw S. A. 

Katowice Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych

Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Politechniki Śląskiej

Zabrze Uczestniczyło z powodzeniem w projekcie bolidu Silesian Greenpower 
2011 (2.  miejsce oraz nagroda the Best Engineered Car w wyścigu 
Greenpower Corporate Challenge 2011, tor Silverstone, Wielka 
Brytania). Politechnika Śląska zrealizowała 504 projekty naukowo-
badawcze, 398 projektów badawczo-usługowych, 74 projekty badawczo-
rozwojowe
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Wielkopolska Miasto Specjalizacja/Fakty

Nickel Technology Park Poznań Poznań Branża biotechnologiczna i IT; pierwszy i największy park 
technologiczny w Polsce

Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

Poznań Technologie chemiczne, zarządzanie odpadami, archeologia, 
diagnostyka medyczna, technologie mowy 

Zachodnie Centrum Innowacji Gorzów 
Wielkopolski

Do tej pory z centrum skorzystało 60 firm

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kalisz 20 firm z różnych sektorów; 1100 osób uczestniczących co roku w 
kursach szkoleniowych

InQbator Technologiczny Poznańskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

Poznań firma pochodząca z parku INNO-GENE S.A. jest notowana na rynku 
wtórnym NewConnect 

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniuy (UCITT UAM)

Poznań Do połowy 2011 r., UCITT AM zrealizowało 4 projekty finansowane 
z funduszy zewnętrznych, związane z transferem technologii, 
komercjalizacją i własnością intelektualną

Dolny Śląsk Miasto Specjalizacja/Fakty

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-
Technologiczny

Wrocław IT, medycyna, biotechnologia i sektor farmaceutyczny

Wrocławski Park Technologiczny Wrocław Sektor hi-tech, część konsorcjum przedsiębiorstw budujących elementy 
dla międzynarodowego projektu XFEL (X-Ray Free Electron Laser); 
ponad 120 uczestniczących firm

KGHM Letia Legnicki Park 
Technologiczny

Legnica Obecnie skupia 27 przedsiębiorstw zatrudniających łącznie 200 osób 

Dolnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego (DARR) Dolnośląski Park 
Technologiczny T-Park

Szczawno- 
Zdrój

BPO, firmy typu start-up

Wrocławskie Centrum Transferu 
TechnologiiPolitechnika Wrocławska

Wrocław Uczestniczyło w podpisaniu ok. 60 umów dotyczących 
międzynarodowego transferu technologii, przeprowadziło ok. 300 
audytów technologicznych, przeszkoliło ponad 33 000 osób, pomogło 
w założeniu blisko 140 innowacyjnych przedsiębiorstw i zrealizowało 
ok. 70 projektów finansowanych przez Komisję Europejską; członek 
Enterprise Europe Network 

Województwo Łódzkie Miasto Specjalizacja/Fakty

Bełchatowsko-Kleszczowski Park 
Przemysłowo-Technologiczny

Bełchatów Część Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: działalność 
przemysłowa, produkcyjna, usługowa i logistyczna  Wdrożenie 
technologii nanoszenia warstwy nanokrystalicznego węgla na implanty 
medyczne

Łódzki Regionalny Park Naukowo-
Technologiczny (Technopark Łódź)

Łódź Opracowano do tej pory 3 patenty z dziedziny urządzeń dla osób 
upośledzonych ruchowo, m.in. przeglądarkę internetową sterowaną 
mruganiem (b-link)

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości 
i Nauki

Łódź Studia TV, media, i przemysł filmowy

Dział Transferu Technologii Politechniki 
Łódzkiej

Łódź Zwycięzca programu  "Kreator innowacyjności – wsparcie 
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", zorganizowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Łódzkiej

Łódź Centrum przyznano tytuł "regionalnego lidera innowacji i rozwoju" w 
województwie łódzkim
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Zachodniopomorskie Miasto Specjalizacja/Fakty

Inkubator Technologiczny w Białogardzie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Gospodarczych

Białogard Posiada nowoczesne linie technologiczne do powlekania proszkowego 
oraz komorę do malowania natryskowego

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości

Szczecin W ciągu ostatnich 15 lat (najstarsza tego rodzaju instytucja w kraju) 
lokatorami inkubatora było ponad 400 firm

Technopark Pomerania, Szczeciński Park 
Naukowo-Technologiczny

Szczecin IT, technologie informacyjno-komunikacyjne 

Regionalne Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie

Szczecin Członek  Enterprise Europe Network

Mazowieckie Miasto Specjalizacja/Fakty

Centrum Transferu Technologii i 
Rozwoju Przedsiębiorczości Politechnika 
Warszawska (CTTIRP)

Warszawa Ochrona środowiska 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa Sektory: biologia, chemia, fizyka i geologia; Członek EEN (Enterprise 
Europe Network)

Fundacja Centrum Innowacji FIRE Warszawa Przyczyniła się do założenia dwóch spółek działających w sektorze 
nauk przyrodniczych

Fundacja Partnerstwa Technologicznego 
(koordynator i przedstawiciel prawny 
konsorcjum Technology Partners)

Warszawa Organizacja badawczo-wdrożeniowa specjalizująca się w realizacji 
wielodyscyplinarnych krajowych i międzynarodowych projektów 
badawczych dużej skali

Rejon Trójmiasta Miasto Specjalizacja/Fakty

Gdański Park Naukowo–Technologiczny 
im. prof. Hilarego Koprowskiego 
(część Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej)

Gdańsk Biotechnologia, biomedycyna, ICT i energetyka  Reprezentowane 
branże: budowlana, elektryczna, projektowa, gastronomiczna, 
multimedialna, meblowa, motoryzacyjna oraz rekreacyjna  Ponad 60 
założonych firm

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Firmy cenione na całym świecie; 100 partnerów biznesowych i 
naukowych w ramach współpracy między biznesem a środowiskiem 
naukowym

Business Point – Zespół ds. Innowacji 
i Transferu Wiedzy przy Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym

Gdańsk Zarządza własnością intelektualną Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego; sektor nauk przyrodniczych

Podkarpackie Miasto Specjalizacja/Fakty

Krośnieński Inkubator Technologiczny Krosno 12 firm, które wyłoniły się z inkubatora nadal działają na rynku; 
obecnie skupia 9 podmiotów

Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 
Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR

Mielec 124 przedsiębiorstwa, w tym 94 nowo powstałe, zatrudniające 1150 
osób; zwycięzca konkursów dotyczących pojazdów elektrycznych i 
infrastruktury w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i 
Transferu Technologii „Horyzonty”

Rzeszów Dobrowolne zrzeszenie współpracujące z władzami lokalnymi, 
uczelniami wyższymi, organizacjami studenckimi, przedsiębiorstwami 
i różnymi stowarzyszeniami
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Warmińsko-Mazurskie Miasto Specjalizacja/Fakty

Centrum Sportowo-Biznesowe Elbląski 
Inkubator Nowoczesnych Technologii 
Informatycznych

Elbląg 67 podmiotów w ciągu ostatnich 4 lat; sektor IT

Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie

Olsztyn 7 międzynarodowych transferów technologii w obszarach: 
odnawialnych źródeł energii, mleczarstwa, technologii maszyn, 
drobiarstwa i geodezji 270 innowacji organizacyjnych, technicznych 
i technologicznych w przedsiębiorstwach z regionu Warmii i Mazur.  
Członek  Enterprise Europe Network

Lublin Miasto Specjalizacja/Fakty

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Lublin sieć 400 naukowców prowadzących badania w różnych sektorach 
przemysłu

Lubelskie Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Lubelskiej

Lublin Posiada na swoim koncie 20 wdrożonych technologii z zakresu 
inżynierii produkcji, nowoczesnych technologii produkcyjnych oraz 
automatyzacji procesów produkcyjnych

Świętokrzystkie Miasto Specjalizacja/Fakty

Kielecki Park Technologiczny Kielce Dwa obszary działalności: Inkubator technologii (profesjonalne 
wsparcie dla nowo powstałych firm) + centrum technologiczne (obiekty 
+ tereny inwestycyjne) 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 
Transferu Technologii

Kielce 3 projekty rozwoju regionalnego w 3 kluczowych obszarach: regionalne 
systemy innowacji, społeczeństwo informacyjne i odnawialne źródła 
energii

Podlaskie Miasto Specjalizacja/Fakty

Park Naukowo-Technologiczny Polska – 
Wschód w Suwałkach

Suwałki Miejsce spotkań biznesu Wschodu i Zachodu; 16 obecnych firm

Międzynarodowe Wschodnie Centrum 
Innowacji – Stowarzyszenie Innowacyjna 
Polska Wschodnia

Białystok Organizator cyklicznych międzynarodowych forów, które przyniosły 
ponad 400 konkretnych ofert współpracy dotyczących realizacji 
nowych projektów lub wspólnych przedsięwzięć biznesowych. 
Inżynieria biomedyczna, technologie medyczne, biotechnologia, 
opieka zdrowotna i ICT

Lubuskie Miasto Specjalizacja/Fakty

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielona Góra przeznaczony dla środowiska akademickiego (studentów, absolwentów 
szkół wyższych, pracowników akademickich), którzy chcą rozpocząć 
działalność gospodarczą

Kujawsko-Pomorskie Miasto Specjalizacja/Fakty

Toruński Park Technologiczny Toruń Dotychczasowe osiągnięcia: 365 wypromowanych ofert gospodarczych 
w bazie współpracy gospodarczej Komisji Europejskiej, 23 
wypromowane oferty technologiczne w bazie współpracy Bulletin Board 
Service, 32 wypromowane badania naukowe o potencjale rynkowym

Źródło:  “Ośrodki innowacji w Polsce – Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  
 Warszawa 2011.Warsaw 2011.

Załącznik D  |  Centra technologiczne w Polsce
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  ZAŁĄCZNIK E
  Lista amerykańskich firm z ośrodkami 
  badawczo-rozwojowymi w Polsce

Firma Miasto Sektor Zatrudnienie

wg liczby zatrudnionych

1. General Electric Warszawa Wzornictwo przemysłowe 1300

2. Alcatel-Lucent Bydgoszcz Telekomunikacja 700

3. Delphi Kraków Przemysł motoryzacyjny 700

4. IBM (Tivoli SWG Lab) Kraków IT 350

5. Citi International Warszawa Usługi finansowe 350

6. Mentor Graphics Katowice IT 200

7. Woodward Governor Niepołomice Automatyka 150

8. Hamilton Sundstrand Rzeszów Przemysł lotniczy 150

9. McKinsey & Company Wrocław KPO 100

10. Whirlpool Wrocław AGD 100

11. Avio Polska Bielsko-Biala Przemysł lotniczy 80

12. General Motors Gliwice Przemysł motoryzacyjny 76

13. Microsoft Wrocław IT 60

14. NVIDIA Warszawa IT 50

15. Bristol-Myers Squibb Warszawa Badania kliniczne 43

16. Wabco Wrocław Przemysł motoryzacyjny 40

17. 3M Wrocław Przemysł 30

18. Telcordia Technologies Poznań Telekomunikacja 25

19. Pharmaceutical Research Warszawa Przemysł farmaceutyczny 22

20. Citi Group Łódź Usługi finansowe 20

21. W.R.Grace Poznań Chemia 20

22. Wikia Poznań IT 20

23. Mentor Graphics Poznań IT 20

24. Rockwell Automation Katowice Automatyka 14

25. Animex Ostróda Rolnictwo 8

26. Lionbridge Warszawa Technologia językowa 4

27. Google Kraków Biuro inżynieryjne

28. Microsoft Łódź IT

29. Cooper Standard Myślenice Przemysł motoryzacyjny

30. GlaxoSmithKline Poznań Przemysł farmaceutyczny

31. Microsoft Poznań IT

32. Google Warszawa Biuro inżynieryjne

33. Oracle Warszawa IT

34. Pittsburgh Glass Works Wrocław Obróbka

35. Remy International Wrocław Przemysł motoryzacyjny

36. Amgen Badania kliniczne

37. Pfizer Badania kliniczne

38. TPSA Telekomunikacja

OGÓŁEM 4632

Źródło: Badania AmCham wśród firm członkowskich; “Outsourcing Poland 2011 - BPO and Shared Services Center”,  
 BiznesPolska Media sp. z o.o., Warszawa 2011.



72

  ZAŁĄCZNIK F
  Amerykańskie firmy, które współpracują 
  z polskimi uczelniami grudzień 2011

Załącznik F  |  Amerykańskie firmy, które współpracują z polskimi uczelniami

Firma Uczelnia Współpraca

1. 3M Politechnika Wrocławska BiR

Politechnika Łódzka BiR

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wykład na Forum Technicznym spółki

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Łódzka

Politechnika Śląska

Politechnika Poznańska

Politechnika Krakowska

Politechnika Zachodniopomorska

Wojskowa Akademia Techniczna

Polsko-Japoński Instytut Technologii Informatycznych

Politechnika Lubelska

2. Amgen Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Gdański 
Uniwersytet Medyczny

BiR

3. Amway Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wspólne impreza w 2011 r.

4. Animex Warszawski Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

5. Avio Polska Partnerzy Doliny Lotniczej: Politechnika Śląska, 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydział 
Mechaniczny i Instytut Techniki Cieplnej, ITC

Współpracuje z Politechniką Warszawską i Wojskowymi 
Zakładami Lotniczymi nr 2 przy tworzeniu spółki 
Polonia Aero

Firma rozpoczęła budowę bardzo 
nowoczesnego laboratorium 
przeznaczonego do badań i testowania 
prototypów turbin silników lotniczych 
Wartość projektu wynosi ok. 50 mln EUR.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii 
Materiałowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i 
Lotnictwa

W przygotowaniu umowy o współpracy z następującymi uczelniami:

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Politechnika Częstochowska

Instytut Maszyn Przepływowych. im. Roberta 
Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład 
Przepływów Transonicznych i Metod Numerycznych 

6. Boeing Politechnika Warszawska

7. CB Richard Ellis Szkoła Główna Handlowa

8. CH2M Hill AGH 

Politechnika Krakowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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Firma Uczelnia Współpraca

9. Colgate-Palmolive Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Uniwersytet Nauk Medycznych w Poznaniu 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Śląski Uniwersytet Medyczny 

Pomorski Uniwersytet Medyczny 

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

10. Delphi Politechniki w Warszawie, we Wrocławiu, w 
Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach

AGH 

11. Dow Corning w trakcie rozmów z 5 uniwersytetami, Akademią 
Nauk i niezależnymi instytucjami 

12. EIP Warszawski Uniwersytet Przyrodniczy

Szkoła Główna Handlowa

Uniwersytet Warszawski

13. Ernst & Young Wszystkie najważniejsze uniwersytety i uczelnie 
ekonomiczne:

Szkoła Główna Handlowa

Uniwersytety Ekonomiczne w Warszawie, we 
Wrocławiu, w Krakowie i Poznaniu

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Warszawska

14. Fluor S.A. Politechnika Śląska

Formalna umowa o współpracy mająca na celu zapewnienie przyszłym inżynierom praktycznej wiedzy i doświadczenia w przyszłym 
zawodzie; przekazuje także fundusze na oprogramowanie i sprzęt, wspiera konkurs „Mój pomysł na biznes” i sponsoruje warsztaty 
kreatywności w ramach “Inkubatora Przedsiębiorczości”; studenci mają możliwość korzystania z pomocy ekspertów Fluor przy pisaniu prac 
magisterskich; eksperci Fluor przedstawiają się studentom Politechniki.

15. GE Hitachi Nuclear Energy Politechnika Warszawska Firma przekazała ponad tuzin licencji 
(o wartości przeszło 200 000 USD) 
na program GATE Cycle do obliczeń 
układów energetycznych, w tym układów 
gazowo-parowych i jądrowych 

Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Szczeciński

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie

Politechnika Koszalińska

16. GE Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Warszawska

Politechnika Lubelska

Politechnika Śląska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Koszalińska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Politechnika Gdańska
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Firma Uczelnia Współpraca

17. GM Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prezentacje dla studentów na 
temat rozwiązań stosowanych 
przez GM w dziedzinie robotyki i 
w zautomatyzowanych procesach 
produkcyjnych

Uniwersytet Jagieloński

Kongres Przemysłowy w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna

Politechnika Śląska Zarząd GMMP jest stale obecny na 
Wydziale Mechanicznym Technologicznym 
i publikuje aktualności techniczne 

Politechnika Śląska Działalność badawczo-rozwojowa: 
opracowanie i wdrażanie nowych 
rozwiązań stosowanych w fabryce w 
Gliwicach w zakresie nowych systemów 
sterowania półautomatycznych stanowisk 
spawania oporowego.

18. Halcrow Politechnika Warszawska Wdrażanie nowoczesnych systemów 
zasilania; modernizacja istniejących 
mostów i wiaduktów w celu umożliwienia 
przejazdu pociągów z maksymalną 
prędkością 300 km/godz.

19. Hyatt Regency Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

20. IBM 25 uczelni wyższych w większych miastach Polski, 
głównie politechniki

21. Intel Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Polsko-Japoński Instytut Technologii 
Informatycznych

22. Lionbridge Uniwersytet Warszawski Kilka prac doktorskich napisanych na 
podstawie danych dostarczonych przez 
Lionbridge 

23. Marathon Oil Porozumienie z AGH w Krakowie

24. Philip Morris Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Targi pracy, wspólne imprezy

Akademia Górniczo-Hutnicza

Szkoła Główna Handlowa

25. Pittsburgh Glass Works Instytut Ceramiki w Krakowie Badania naukowe

26. Prologis Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

27. TPSA Politechnika Warszawska Działalność w dziedzinie BiR i HR

Politechnika Łódzka Działalność w dziedzinie BiR i HR

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Działalność w dziedzinie BiR Telco 2.0

Polsko-Japoński Instytut Technologii 
Informatycznych

Działalność w dziedzinie HR

28. UPC Uniwersytet Śląski - Wydział Informatyki i Nauki o 
Materiałach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w 
Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Politechnika Warszawska

Źródło: Badania AmCham wśród firm członkowskich
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Szczególnie dziękujemy Panu Romanowi Gurbielowi, za dogłębne opracowanie 
i przygotowanie wstępnej wersji Białej Księgi.

PODZIĘKOWANIA




