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Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy
w obszarze metropolitalnym Poznania

Wspó³czesnej i nadchodz¹cej epoce rozwoju gospodarczego nadaje siê ró¿ne okre�lenia:
epoka postindustrialna, superindustrialna, �trzecia fala�, spo³eczeñstwo informacyjne, gospo-
darka oparta na wiedzy, gospodarka napêdzana wiedz¹ (knowledge driven economy). Wraz
z nowym ³adem ekonomicznym opartym na zaawansowanych technologiach zmieniaj¹ siê zasady
funkcjonowania i organizacji gospodarki. Nowoczesno�æ gospodarki okre�la w coraz wiêkszym
stopniu przewagê konkurencyjn¹ pañstw, regionów i podmiotów gospodarczych.

W nawi¹zaniu do rozwoju i przemian gospodarki dokonuj¹cych siê pod wp³ywem nauki,
celem prezentowanego opracowania
jest analiza i ocena rozwoju przedsiê-
biorczo�ci w gospodarce opartej na
wiedzy w obszarze metropolitalnym
Poznania w latach 1999�2006. Przyjê-
to, ¿e obszar metropolitalny Poznania
obejmuje miasto Poznañ (o�rodek me-
tropolitalny) oraz powiat poznañski
(ryc. 1). Przyjêcie tak wyznaczonego
obszaru metropolitalnego Poznania ma
charakter dyskusyjny (Ludwiczak
1998; Zalewski 2005), jednak argumen-
tacja zakresu przestrzennego badañ
jest zwi¹zana z mo¿liwo�ci¹ dokona-
nia oceny relacji w badanym zakresie
miêdzy o�rodkiem metropolitalnym
a powiatem poznañskim.

Ryc. 1. Zakres przestrzenny badañ

Przedsiêbiorczo�æ jest pojêciem szerokim i mo¿e byæ w ró¿ny sposób definiowana. W kontek-
�cie prowadzonych badañ pojêcie to rozumie siê jako podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
tworzenia miejsc pracy i pobudzania dzia³alno�ci gospodarczej. Przyjêto, ¿e bran¿e zaawansowa-
nej technologii odgrywaj¹ du¿¹ rolê w tworzeniu miejsc pracy.

Realizacjê celu opracowania poprzedzaj¹ interpretacje tre�ci i operacyjno-statystyczne ujêcie
gospodarki opartej na wiedzy oraz ogólna ocena rozwoju przedsiêbiorczo�ci w obszarze metro-
politalnym Poznania na tle woj. wielkopolskiego.
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W postêpowaniu badawczym wykorzystano g³ównie materia³y wtórne, niepublikowane, bê-
d¹ce wynikiem rejestracji wykonanej w okresie 1999�2007 przez Urz¹d Statystyczny w Poznaniu.

Pojêcie i operacyjno-statystyczne ujêcie gospodarki opartej na wiedzy
Pojêcie GOW jest u¿ywane w ró¿nych znaczeniach i kontekstach. Z. Chojnicki i T. Czy¿ (2006,

s. 18) podkre�laj¹, ¿e ustalenie znaczenia tego pojêcia w zasadzie wyznacza jego nazwa. W ra-
mach takiej koncepcji rozumienia GOW mo¿na wyró¿niæ co najmniej cztery interpretacje jego
tre�ci (Chojnicki, Czy¿ 2006, s. 18 i 19):
� gospodarka oparta na wiedzy stanowi tê sferê (lub typ) gospodarki, której rozwój dokonuje

siê pod dominuj¹cym wp³ywem nauki lub wiedzy naukowej, przewa¿aj¹cym nad innymi
czynnikami;

� gospodark¹ opart¹ na wiedzy jest ta czê�æ gospodarki, któr¹ wyznaczaj¹ wiedza technolo-
giczna oraz oparte na niej innowacje, które s¹ lub mog¹ byæ wykorzystane w produkcji no-
wych dóbr i us³ug;

� gospodarkê opart¹ na wiedzy tworz¹ nie tylko dzia³ania innowacyjne, lecz tak¿e procesy
uczenia i kszta³cenia podmiotów gospodarowania, zarówno przygotowawcze, jak i odbywaj¹ce
siê w toku dzia³alno�ci gospodarczej. �Kszta³cenie w ujêciu gospodarki opartej na wiedzy
pojmuje siê jako proces, który polega na uzyskiwaniu kwalifikacji i umiejêtno�ci (a nie wy³¹cznie
wiedzy), prowadz¹cych do osi¹gniêcia wiêkszego sukcesu w realizacji celów jednostek lub
organizacji. Z punktu widzenia kszta³cenia gospodarka oparta na wiedzy ma stanowiæ gospo-
darkê ludzi ucz¹cych siê� (Chojnicki 2003, s. 319);

� gospodarkê opart¹ na wiedzy, oprócz innowacyjno�ci i du¿ej roli kszta³cenia, cechuj¹ tak¿e
uwarunkowania organizacyjno-instytucjonalne dzia³alno�ci gospodarczej, które skutecznie
oddzia³uj¹ na absorpcjê wiedzy i innowacji oraz konkurencyjno�æ gospodarki.

Przedstawione interpretacje dotycz¹ istotnych aspektów GOW i ³¹cznie podaj¹ jego tre�æ
charakterystyczn¹ jako podstawê okre�lenia pola przedmiotowego GOW i jego w³a�ciwo�ci
(Chojnicki, Czy¿ 2006, s. 19).

Podstaw¹ empirycznej charakterystyki GOW jest jej operacyjno-statystyczne ujêcie, ustalo-
ne przez europejskie i polskie instytucje. Termin GOW odnosi siê do przemys³ów i us³ug zaawan-
sowanej technologii (high technology), czyli sekcji gospodarki stosuj¹cych najnowocze�niejsze
techniki i technologie, w szczególno�ci techniki informacyjne i telekomunikacyjne. Tab. 1 przed-
stawia wykaz sekcji i dzia³ów (bran¿) zaawansowanej technologii1 wed³ug polskiej wersji klasy-
fikacji Unii Europejskiej NACE.

W prezentowanym opracowaniu analizê sektora GOW przeprowadzono w ujêciu obejmuj¹-
cym przemys³ zaawansowanej technologii (high technology manufacturing sectors) i szersz¹
kategoriê us³ug o wysokim nasyceniu wiedz¹ (knowledge intensive services), w tym us³ugi
zaawansowanej technologii (high technology services).

1 W literaturze i opracowaniach statystycznych, w tym tak¿e GUS, spotyka siê równie¿ okre�lenie
�wysoka technika� jako odpowiednik �high technology�, sformu³owanie  �zaawansowana technologia�
wydaje siê jednak trafniejsze [przyp. red.].

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania
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Tab. 1. Sekcje i dzia³y (bran¿e) zaawansowanej technologii wed³ug klasyfikacji PKD 2006 (polskiej wersji
klasyfikacji Unii Europejskiej NACE)

1. Sekcja produkcyjna zaawansowanej technologii
D24 � produkcja chemikaliów
D29 � produkcja maszyn i urz¹dzeñ
D30 � produkcja maszyn biurowych i komputerów
D31 � produkcja maszyn i aparatury elektrycznej
D32 � produkcja sprzêtu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej
D33 � produkcja aparatury naukowo-badawczej
D34 � produkcja pojazdów mechanicznych
D35 � produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego
2. Us³ugi zaawansowanej technologii
I64 � poczta i telekomunikacja
K72 � informatyka i dzia³alno�æ pokrewna
K73 � prace badawczo-rozwojowe
3. Us³ugi o wysokim nasyceniu wiedz¹
I61 � transport wodny
I62 � transport powietrzny
I64 � poczta i telekomunikacja
J65 � po�rednictwo finansowe
J66 � fundusze i ubezpieczenia emerytalno-rentowe
J67 � us³ugi finansowe
K70 � obs³uga nieruchomo�ci
K71 � wynajem maszyn i sprzêtu
K72 � informatyka i dzia³alno�æ pokrewna
K73 � prace badawczo-rozwojowe
K74 � pozosta³a dzia³alno�æ biznesowa
M80 � edukacja
N85 � ochrona zdrowia i opieka spo³eczna
O92 � dzia³alno�æ w zakresie rekreacji, kultury i sportu

Rozwój przedsiêbiorczo�ci w obszarze metropolitalnym Poznania
Szczególn¹ rolê w procesie rozwoju przedsiêbiorczo�ci przypisuje siê elementom tzw. terytorial-

nego wyposa¿enia spo³ecznego (np. duch przedsiêbiorczo�ci, zdolno�ci innowacyjne, kultura
przemys³owa, samoidentyfikacja, solidarno�æ spo³eczna, interaktywno�æ komunikacyjna, �rodo-
wisko zaufania, obywatelskie zaanga¿owanie) oraz dostatecznie silnemu wsparciu instytucjonal-
nemu (Conti 1997, Stryjakiewicz 1999, Domañski 2000). Analiza elementów terytorialnego
wyposa¿enia spo³ecznego i instytucjonalnego nie jest celem tego opracowania, jednak w kontek-
�cie zakresu przestrzennego badañ nale¿y zaznaczyæ, ¿e pozycjê regionu poznañskiego kszta³tuje
w du¿ym stopniu rozwój inicjatywy prywatnej w gospodarce, a sk³onno�æ do podejmowania
nowej dzia³alno�ci, ryzyka i innowacji wynika z tradycji historyczno-kulturowych (Czy¿ 1998).

Przyjmuj¹c za podstawê analizy poziomu rozwoju przedsiêbiorczo�ci wska�nik liczby zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym, traktowany jako
wska�nik kreatywno�ci i tzw. klimatu spo³ecznego, zauwa¿a siê nie tylko istotn¹ ró¿nicê poziomu
rozwoju badanego zjawiska w uk³adzie obszar metropolitalny Poznania � woj. wielkopolskie, ale
równie¿ zwiêkszenie tej ró¿nicy (ryc. 2). W 2006 r. warto�æ wska�nika dla Poznania wynios³a 236
firm, dla pow. poznañskiego � 192, dla regionu � 158. Obok wyboru Poznania na miejsce rozwoju
nowych przedsiêbiorstw, wybór miast jego otoczenia, jak równie¿ s¹siaduj¹cych z Poznaniem
obszarów wiejskich (ryc. 3) wskazuje, ¿e wyra�nie na przedsiêbiorczo�æ oddzia³uj¹ czynniki
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wynikaj¹ce z korzystnego zagospodarowania tych obszarów, na których spodziewane s¹: wiêk-
sza efektywno�æ podejmowanych przedsiêwziêæ i mniejsze ryzyko ekonomiczne.

Ryc. 2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym
w obszarze metropolitalnym Poznania i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Ryc. 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym
w Poznaniu i powiecie poznañskim w uk³adzie miasto�wie� w latach 1999�2006

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.
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Badanie poziomu rozwoju przedsiêbiorczo�ci ukierunkowano równie¿ na analizê poziomu
zaspokojenia potrzeb lokalnych w zakresie poda¿y pracy, mierzonego wska�nikiem liczby pracu-
j¹cych na 100 osób w wieku produkcyjnym. Niezale¿nie od ograniczonej pojemno�ci informacyj-
nej zastosowanego wska�nika, nieuwzglêdniaj¹cej rzeczywistych relacji miêdzy poda¿¹ pracy
a popytem na pracê, wska�nik ten mo¿e byæ traktowany jako wska�nik efektywno�ci rozwoju
strukturalnego. Wydaje siê, ¿e wska�nik ten pozwala, w pewnym stopniu, na syntetyczn¹ ocenê
relacji miêdzy ofensywnymi (aktywnymi) a defensywnymi (pasywnymi) strategiami rozwoju.
Wskazuje nie tylko na dystans, jaki dzieli obszar metropolitalny Poznania i region, ale równie¿ na
dystans, jaki dzieli o�rodek metropolitalny i o�rodki jego otoczenia (ryc. 4). W 2006 r. warto�æ
wska�nika dla Poznania wynios³a 110 osób, dla pow. poznañskiego � 73, a dla regionu � 65.

Ryc. 4. Liczba pracuj¹cych na 100 osób w wieku produkcyjnym w obszarze metropolitalnym Poznania
i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

W ogólnym ujêciu analiza pozycji miast z otoczenia Poznania na tle pozosta³ych miast woj.
wielkopolskiego pod wzglêdem poziomu zaspokojenia potrzeb lokalnych w zakresie poda¿y
pracy pozwala ustaliæ, ¿e po³o¿enie w obszarze metropolitalnym Poznania nie nadaje o�rodkom
miejskim specyficznego charakteru (�widurska 2007). W wyniku oddzia³ywania Poznania jako
o�rodka koncentracji inwestycji wzros³a wprawdzie zdecydowanie atrakcyjno�æ inwestycyjna
jego obszarów podmiejskich, jednak procesy inwestycyjne nastêpowa³y przede wszystkim wzd³u¿
g³ównych dróg wylotowych z Poznania i obejmowa³y szczególnie obszary gmin wiejskich. W efek-
cie w uk³adzie obszary miejskie�obszary wiejskie, te drugie charakteryzuj¹ siê nieznacznie wy-
¿sz¹ warto�ci¹ wska�nika (ryc. 5).
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�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

W wyniku relatywnie dynamicznego rozwoju przedsiêbiorczo�ci w pow. poznañskim, w szcze-
gólno�ci w gminach wiejskich s¹siaduj¹cych z Poznaniem, prymat Poznania w obszarze metro-
politalnym nieznacznie zmniejszy³ siê: w liczbie podmiotów gospodarczych � z 74% do 71%,
i w liczbie pracuj¹cych � z 79% do 74%. Wydaje siê, ¿e wstêpna ocena relacji miêdzy Poznaniem
a pow. poznañskim nie pozwala na nawi¹zanie do koncepcji rozwoju zrównowa¿onego, zak³ada-
j¹cej �cis³y zwi¹zek miêdzy du¿ym o�rodkiem a otaczaj¹cym go obszarem, ich wspó³istnienie
i harmonijny rozwój (Korenik 2004, s. 27).

Rozwój przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania
Analizy i oceny rozwoju przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy dokonano, sto-

suj¹c mierniki: liczby przedsiêbiorstw i liczby pracuj¹cych. W latach 1999�2006 liczba przedsiê-
biorstw GOW w obszarze metropolitalnym Poznania zwiêkszy³a siê z 29,2 tys. do 45,3 tys. Liczba
pracuj¹cych w sektorze GOW wzros³a w tym okresie ze 165,1 tys. do 192,7 tys. Prymat Poznania
w obszarze metropolitalnym zmniejszy³ siê: w liczbie przedsiêbiorstw z 84% do 78% ogó³u przed-
siêbiorstw obszaru metropolitalnego, a w liczbie pracuj¹cych z 88% do 82%. Przyjmuj¹c za
podstawê analizy poziomu rozwoju przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy wska�-
nik liczby przedsiêbiorstw GOW na 1000 osób w wieku produkcyjnym, stwierdzono nieznaczne
zwiêkszenie ró¿nicy w poziomie rozwoju badanego zjawiska w uk³adzie obszar metropolitalny
Poznania � woj. wielkopolskie (ryc. 6). Uwzglêdniony wska�nik ujawni³ najwiêkszy wzrost ak-
tywno�ci w kierunku rozwoju przedsiêbiorstw GOW w jednostkach s¹siaduj¹cych z Poznaniem.
W 2006 r. warto�æ wska�nika dla Poznania kszta³towa³a siê na poziomie 93, dla pow. poznañskie-
go � 52, a dla regionu � 48.

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania

Ryc. 5. Liczba pracuj¹cych na 100 osób w wieku produkcyjnym w Poznaniu i powiecie poznañskim
w uk³adzie miasto � wie� w latach 1999�2006
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Ryc. 6. Liczba przedsiêbiorstw GOW na 1000 osób w wieku produkcyjnym w obszarze metropolitalnym
Poznania i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Bior¹c pod uwagê szersz¹ kategoriê us³ug o wysokim nasyceniu wiedz¹, obszar metropolital-
ny Poznania charakteryzuje siê rozwojem GOW g³ównie w us³ugach. W 2006 r. w us³ugach
o wysokim nasyceniu wiedz¹ pracowa³o 84% ogó³u pracuj¹cych w sektorze GOW (w Poznaniu
� 87%, w pow. poznañskim � 72%, w regionie � 81%). W latach 1999�2006 prymat Poznania
w obszarze metropolitalnym zmniejszy³ siê: w liczbie przedsiêbiorstw z 85% do 78%, w liczbie
pracuj¹cych z 89% do 84%. Dokonuj¹c oceny stopnia koncentracji tej dzia³alno�ci, wykorzysta-
no wska�nik liczby pracuj¹cych w us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ na 1000 mieszkañców
(ryc. 7). W 2006 r. warto�æ wska�nika dla Poznania wynios³a 246, dla pow. poznañskiego � 87,
a dla regionu � 106.

W obszarze metropolitalnym Poznania w us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ pracowa³o
44% ogó³u pracuj¹cych w us³ugach (w Poznaniu � 47%, w pow. poznañskim � 31%, w regionie
� 42%). Stosunkowo wysoki udzia³ w gospodarce us³ug o wysokim nasyceniu wiedz¹ wynika³
z w³¹czenia do nich edukacji i ochrony zdrowia, które zatrudnia³y 45% pracowników us³ug o wy-
sokim nasyceniu wiedz¹ (w Poznaniu � 45%, w pow. poznañskim � 41%, a w regionie � 50%).
W us³ugach zaawansowanej technologii pracowa³o tylko 3% ogó³u pracuj¹cych w us³ugach.

Najbardziej ekspansywn¹ czê�ci¹ sfery us³ug s¹ us³ugi dla dzia³alno�ci gospodarczej okre�la-
nej mianem otoczenia biznesu. W okresie badawczym liczba pracuj¹cych w firmach komercyj-
nych � obejmuj¹cych sekcjê J po�rednictwo finansowe oraz sekcjê K obs³uga nieruchomo�ci,
firm, nauka � zwiêkszy³a siê w Poznaniu z 52,1 tys. do 67,3 tys., a w pow. poznañskim � z 5,6 tys.
do 12,8 tys. Wysoka dynamika rozwoju us³ug dla dzia³alno�ci gospodarczej dotyczy w szczegól-
no�ci gmin strefy peryferyjnej aglomeracji poznañskiej (Dominiak 2006).
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Ryc. 7. Liczba pracuj¹cych w us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ na 1000 mieszkañców w obszarze
metropolitalnym Poznania i województwie wielkopolskim w latach 1999�2006

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Ryc. 8. Struktura przedsiêbiorstw wed³ug roku za³o¿enia (sekcja produkcyjna zaawansowanej technologii;
stan w maju 2007 r.)

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania
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W przemy�le zaawansowanej technologii w 2006 r. pracowa³o 26% ogó³u pracuj¹cych w prze-
my�le w obszarze metropolitalnym Poznania (w Poznaniu � 29%, w pow. poznañskim � 22%,
a w regionie � 23%). W latach 1999�2006 liczba pracuj¹cych w badanym sektorze w Poznaniu
zmniejszy³a siê z 26,5 tys. do 21 tys., podczas gdy w pow. poznañskim zwiêkszy³a siê z 4,9 tys. do
9,8 tys. Udzia³ Poznania wyra�nie siê zmniejszy³ � z 84% do 68%. Spo�ród 2,9 tys. przedsiêbiorstw
reprezentuj¹cych sekcjê produkcyjn¹ zaawansowanej technologii oko³o 70% powsta³o przed
rokiem 2000 (ryc. 8). W 90% to przedsiêbiorstwa o liczbie pracuj¹cych do 9 osób. W Poznaniu
prowadzi dzia³alno�æ 13 przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych wiêkszej ni¿ 250, w pow. poznañskim
s¹ dwa takie przedsiêbiorstwa (tab. 2 i 3). Procesy inwestycyjne objê³y w szczególno�ci obszary
gmin wiejskich (Tarnowo Podgórne, Czerwonak, Owiñska, Kozieg³owy, Komorniki, Suchy Las).

Tab. 2. Przedsiêbiorstwa produkcyjne zaawansowanej technologii w Poznaniu w 2007 r.
(o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 250)

�ród³o: Urz¹d Statystyczny w Poznaniu.

Porównanie struktury bran¿owej przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych sekcjê produkcyjn¹ za-
awansowanej technologii w Poznaniu i pow. poznañskim prowadzi m.in. do ustalenia dotycz¹-
cego specjalizacji bran¿owej pow. poznañskiego (ryc. 9 i 10). W 2006 r. 52% ogó³u pracuj¹cych
w przemy�le zaawansowanej technologii pracowa³o w przemy�le �rodków transportu (w Po-
znaniu � 10%, a w regionie � 13%). W powiecie wa¿n¹ rolê odgrywa ponadto produkcja
maszyn i urz¹dzeñ (21%).W Poznaniu blisko 80% ogó³u pracuj¹cych w przemy�le zaawanso-
wanej technologii koncentruj¹ trzy bran¿e: produkcja maszyn i urz¹dzeñ (34%), produkcja
chemikaliów, wyrobów chemicznych i w³ókien sztucznych (30%), produkcja maszyn i aparatu-
ry elektrycznej (12%).
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PKDNazwa przedsiêbiorstwa Liczba
pracuj¹cych
wed³ug grup

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Nivea Polska SA
Poznañskie Zak³ady Zielarskie Herbapol SA
Kreisel � Technika Budowlana sp. z o.o.
SKF Poznañ SA
H. Cegielski � Poznañ SA
H. Cegielski � Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych sp. z o.o.
Centra SA
Kimball Electronics Poland sp. z o.o.
Fabryka Wodomierzy Powogaz  sp. o.o.
Volkswagen Poznañ sp. o.o.
Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego � Poznañ sp. z o.o.
H. Cegielski � Fabryka Pojazdów Szynowych

2442
2442
2452
2462
2911
2911
2914
3140
3161
3320
3410
3430
3520
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Tab. 3. Przedsiêbiorstwa produkcyjne zaawansowanej technologii w powiecie poznañskim w 2007 r.
(o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 50)

250�999
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
≥1000

50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249
50�249

PKDNazwa przedsiêbiorstwa Liczba
pracuj¹cych
wed³ug grup

Zak³ady Chemiczne Luboñ sp. z o.o.
Quattropol International sp. z o.o.
Nied�wied� � Lock
Tempra
Merkury sp. z o.o.
Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o.
Solaris Bus & Coach SA
Hawle Fabryka Armatury sp. z o.o.
Novol sp. z  o.o.
Ak sp. z o.o
Berker Polska sp. z o.o.
Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy Idmar
El-Cab sp. z o.o.
Forte Sweden sp. z o.o.
Eurofoam sp. z o.o.
Ossmet
Foliarex sp. z o.o.
Fabryka Silników Elektrycznych Wiefamel
Bajerlein sp. z o.o.
Plandex
Jestic
P.P.H. Armatury Zawgaz sp. z o.o.
ITE sp. z o.o.
Trans-Plast sp. z o.o.
Ever sp. z o.o.
Fabryka Armatur Swarzêdz sp. z o.o.
Frimo Poland sp. z o.o.
Tesgas sp. z o.o.
Instalcompact sp. z o.o.
Moldexpol sp. z o.o.
Man Star Trucks & Busses sp. z o.o.
A. Kayser Automotive Systems Polska sp. z o.o.

2415
3230
3430
3430
3430
2960
3410
2913
2430
2956
3120
2913
3130
2452
2416
2923
2416
3110
3420
3420
3430
2913
3162
3430
3202
3430
2956
2956
2912
3230
3410
3430

Lokalizacja

Luboñ
Luboñ
Luboñ
Luboñ
Puszczykowo
Owiñska
Owiñska
Kozieg³owy
Komorniki
Komorniki
Kórnik
Mosina
Murowana Go�lina
Rokietnica
Kobylnica
Kobylnica
Stêszew
Stêszew
Stêszew
Stêszew
Stêszew
Suchy Las
Suchy Las
Suchy Las
Swarzêdz
Swarzêdz
Prze�mierowo
Prze�mierowo
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne

�ród³o: Urz¹d Statystyczny w Poznaniu.
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�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

W badaniach rozwoju GOW � obok podej�cia uogólniaj¹cego � istotne znaczenie ma empirycz-
na analiza okre�lonego problemu na przyk³adzie przedsiêbiorstwa (case study). Na potrzebê badañ
przedsiêbiorstw w Polsce, które reprezentuj¹ GOW, zwraca uwagê m.in. A. Kukliñski (2001). Ana-
liza zachowañ przestrzennych i strategii rozwoju przedsiêbiorstw GOW pozwoli odpowiedzieæ na
pytanie: Jak rzeczywi�cie wygl¹da newralgiczna sfera wzajemnych oddzia³ywañ w uk³adzie przed-
siêbiorstwo � wiedza � przedsiêbiorstwo? (Kukliñski 2001, s. 16). Autorka jest w trakcie badañ
obejmuj¹cych innowacyjny, inwestycyjny, przestrzenny i perspektywiczny wymiar dzia³alno�ci
przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych sekcjê produkcyjn¹ zaawansowanej technologii.

Ryc. 9. Struktura sekcji produkcyjnej zaawansowanej technologii wed³ug liczby pracuj¹cych w Poznaniu
w 2006 r.

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Ryc. 10. Struktura sekcji produkcyjnej zaawansowanej technologii wed³ug liczby pracuj¹cych w powiecie
poznañskim w 2006 r.

ANNA �WIDURSKA



163Przedsiêbiorczo�æ w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania

Podsumowanie
Analiza rozwoju przedsiêbiorczo�ci w gospodarce opartej na wiedzy w Poznaniu i pow. po-

znañskim w latach 1999�2006 pozwoli³a stwierdziæ, ¿e w aspekcie przestrzennym zmiany nast¹pi-
³y przede wszystkim w jednostkach otaczaj¹cych o�rodek metropolitalny.

Badany obszar charakteryzuje siê rozwojem GOW g³ównie w zakresie us³ug. Szczególnie
du¿a rola bran¿ o wysokim nasyceniu wiedz¹ w tworzeniu miejsc pracy dotyczy³a us³ug otocze-
nia biznesu (tab. 4). Jednocze�nie w jednostkach s¹siaduj¹cych z Poznaniem nast¹pi³ stosun-
kowo dynamiczny rozwój przemys³u zaawansowanej technologii, g³ównie przemys³u �rodków
transportu.

Tab. 4. Dynamika liczby pracuj¹cych w Poznaniu i pow. poznañskim na tle województwa wielkopolskiego
w latach 1999�2006 (1999 = 100)

�ród³o: obliczenia autorki na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Poznaniu.

Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu nowoczesno�ci struktury przemys³u Poznania w po-
równaniu z innymi du¿ymi miastami w Polsce (Gaczek 2004, s. 38), du¿y potencja³ naukowy
i badawczy Poznania w ma³ym stopniu warunkuje proces �zmiêkczania� struktury przemys³u,
tzn. przechodzenia do postindustrialnej fazy rozwoju, a tak¿e wzrostu znaczenia przemys³u za-
awansowanej technologii. Wydaje siê jednak, ¿e kszta³tuj¹ce siê bieguny technologii (m.in.
Poznañski Park Naukowo-Technologiczny) mog¹ wywo³aæ now¹ industrializacjê, opart¹ na przed-
siêbiorstwach zaawansowanej technologii, utworzonych lub przyci¹gniêtych do tego miejsca.
Zwa¿ywszy na wiele innych czynników warunkuj¹cych implantacjê i rozwój przemys³u zaawan-
sowanej technologii (wysoki poziom kultury spo³eczno�ci poznañskiej, wysokie kwalifikacje
pracowników, intensywny rozwój infrastruktury transportowej i informatycznej, przyrost nowo-
czesnej powierzchni biurowej, znaczenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, korzy�ci
aglomeracji dla rozwoju dzia³alno�ci badawczo-rozwojowej, proinnowacyjna polityka w³adz lo-
kalnych), nale¿y s¹dziæ, ¿e proces wykszta³cenia w aglomeracji poznañskiej technopolii, czyli
o�rodka koncentracji, i wzajemnego przenikania siê dzia³alno�ci gospodarczych zwi¹zanych
z zaawansowanymi technologiami jest mo¿liwy (Meissner, Guliñski 2000). Jednocze�nie wa¿ne
jest to, aby proces kszta³towania siê poznañskiej technopolii stymulowa³ rozwój przemys³u
i us³ug zaawansowanej technologii w o�rodkach subregionalnych woj. wielkopolskiego. Tech-
nopolia jest bowiem miastem spe³niaj¹cym tak¿e ,,funkcje polaryzacji regionalnej, ³¹cz¹c w tym
samym miejscu i w tym samym czasie si³ê innowacji i zdolno�ci rozwoju regionalnego� (Benko
1993, s. 14).

Ogó³em 113 145 115
W gospodarce opartej na wiedzy 108 178 115
W przemy�le ogó³em 87 125 105
W przemy�le zaawansowanej technologii 79 200 105
W us³ugach ogó³em 121 171 124
W us³ugach o wysokim nasyceniu wiedz¹ 115 171 118
w tym w us³ugach otoczenia biznesu 129 228 147

Wska�nik dynamiki liczby pracuj¹cych Poznañ Powiat
poznañski

Województwo
wielkopolskie
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Entrepreneurship in the Knowledge-based Economy
in the Poznañ Metropolitan Area

The aim of the paper is to analyse and evaluate the growth of entrepreneurship in the know-
ledge-based economy in the Poznañ metropolitan area over the recent years (1999�2006)
� a contribution to the research into the development and transformation of the economy under
the influence of science. The spatial range of the analysis makes it possible to examine the
relations under study between the metropolitan core and the surrounding area.

For the purposes of the present research, the term entrepreneurship is understood as the
taking of measures intended to create jobs and stimulate economic activity. It is assumed that
high-tech branches play an important role in job creation.

The analysis of the KBE sector embraces high-tech manufacturing sections and the broader
category of knowledge-intensive services, including high-tech services.

The main body of the paper is preceded by interpretations of the essence of a knowledge�
based economy, an operational-statistical approach to it, and a general assessment of the deve-
lopment of entrepreneurship in the Poznañ metropolitan area.


