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Instytut Poznański to młody lokalny think tank. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe,
społeczne, a także międzynarodowe. Podstawową przestrzenią naszych działań jest Poznań, ale
w projektach często wykraczamy poza jego granice. Wszystkie tematy, które służą budowie
społeczeństwa obywatelskiego w mieście i poza jego granicami, są w naszym spektrum
zainteresowania. W zgodzie z poznańskim etosem pracy i działania.

CENTRUM ANALIZ INSTYTUTU POZNAŃSKIEGO

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH
NA LATA 2018 - 2030 PROO

Kontakt:
Fundacja Instytut Poznański
Ul. Młyńska 14, 61-730 Poznań
instytut@poznanski.org
Tel. 782 685 090

NIP (7831789732)
KRS (0000752367)
REGON (381529633)

Przedsięwzięcie analityczno-badawcze, w ramach którego odbywają się dogłębne diagnozy oraz
rekomendacje rozwiązań z zakresu najistotniejszych oraz bieżących problemów dotyczących
kraju, Wielkopolski oraz Poznania. W analizach poruszany jest szeroki wachlarz zagadnień m.in.:

• gospodarki regionalnej oraz krajowej,

• społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i Wielkopolski,

• samorządu oraz oczekiwań mieszkańców w kontekście rozwoju miasta Poznania,

• bezpieczeństwa,

• przedsiębiorczości.

Badania i analizy są prowadzone przez zespół ekspertów, składający się m.in. z naukowców,
polityków, samorządowców, ale także osób specjalizujących się w danych dziedzinach. Działania
skierowane są m.in. do samorządowców, przedsiębiorców, instytucji publicznych, które nie
posiadają odpowiednich zasobów czy doświadczenia do tworzenia tego typu analiz i raportów,
ale także do każdej osoby, która interesuje danym zagadnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami, które powstały w ramach Centrum Analiz
Instytutu Poznańskiego, które można znaleźć na stronie www.poznanski.org

https://www.facebook.com/InstytutPoznanski
https://twitter.com/InstytutPoznan
https://www.youtube.com/@instytutpoznanski
https://www.linkedin.com/company/85613489
https://www.poznanski.org
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PRZYCIĄGANIE INWESTORÓW DO POZNANIA
JAK MIASTO POZNAŃ DZIAŁA W TYM OBSZARZE

Doktor nauk Ekonomicznych
ADAM WEINERT

KILKA SŁÓW WSTĘPU

EKSPERCI

Ekonomista, doktor w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalizuje się w doradztwie
strategicznym, projektowym i w strukturach korporacyjnych, a także narzędziach
wspomagających zarządzanie. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, liczny stypendysta. W 2018 roku jego praca doktorska
pt.: Zaawansowanie przedsiębiorstw w zakresie informacyjnego wspomagania
wyborów strategicznych, została uznana przez Radę Wydziału Zarządzania
za wyróżniającą. Wykładowca przedmiotów w obszarze strategii, metod
planowania, konsultingu gospodarczego oraz zarządzania projektami. Autor
ponad 30 artykułów naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania
przedsiębiorstwami i koncepcji zarządzania. Adiunkt w Katedrze Zarządzania
Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Praktyk – współpracuje z firmami konsultingowymi i kancelarią prawną. Członek
zarządu spółki doradczej SMW Business Development. Współfundator i Prezes
Rady Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów. Pasjonat
projektów preinkubacyjnych i badawczo-rozwojowych. Mentor studencki i były
opiekun kół naukowych. Doradza wielu innym fundacjom.

Wierzymy, że wyniki badania i wskazane rekomendacje przyczynią się do utworzenia
poznańskiego ekosystemu startup-owego opartego o rzetelne badania produktów
i usług spełniających potrzeby społeczne, środowiskowe, a także przysłużą się do
wzmocnienia poziomu konkurencyjności miasta, co w konsekwencji przyciągnie nowych
inwestorów, nie tylko z innych regionów Polski, ale również z krajów sąsiadujących.

Autor składa podziękowania wszystkim osobom uczestniczącym w badaniu, które przysłużyły się znacząco
do przygotowania niniejszej publikacji zawierającej wskazania i rekomendacje eksperckie dla Miasta Poznań
w zakresie przyciągania inwestorów. Uzyskane wypowiedzi ekspertów wpłynęły istotnie na możliwość identyfikacji
obszarów wymagających poprawy, zwrócenia uwagi na dobre wzorce, a także przyjęcia konkretnych kierunków
rozwoju w przyszłości. Wyniki badania mogą stanowić również cenną inspirację dla poznańskiego otoczenia
biznesowego, samorządu oraz reprezentantów sektora trzeciego.

Wyjątkowe podziękowania należą się przede wszystkim ekspertom, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą
i wieloletnim doświadczeniem, poglądami i odczuciami dotyczącymi postrzegania aktualnego poziomu
wykorzystywania potencjału przez miasto i jego otoczenie. Ich wypowiedzi pozwoliły również wskazać liczne
rozwiązania gotowe do implementacji w Poznaniu.

• dr Marcin Bielicki
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Menedżer innowacji w Popojutrze 2.0)

• dr Kamil Stolarski
(SMW Legal)

• dr Radosław Luft & dr Łukasz Wójtowicz
(Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu, Fundacja
Innowacji i Nowoczesnych Technologii
INOTECH)

• Paweł Jaskuła
(SMW Business Development)

• Jan Bręczewski
(Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości
Wspólnej przez Studentów)

• Przemysław Przyjazny
(SMW Business Development)

• Robert Banaś
(Katedra Zarządzania Strategicznego,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
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Miasto Poznań z uwagi na uwarunkowania historyczne, geograficzne, lokalizację oraz czynniki
gospodarcze, w tym przede wszystkim za sprawą posiadania dużego kapitału intelektualnego,
wspieranego na co dzień przez silne ośrodki akademickie, ma ogromną szansę stać się
wyróżniającym miastem w Polsce, a wręcz w niektórych obszarach może stać się pionierem
nowych rozwiązań w zakresie budowania relacji inwestorskich.

Aby zidentyfikować potencjalne kierunki rozwoju postawiono w badaniu następujące pytania:

• W jakim zakresie Miasto Poznań przyciąga inwestorów poprzez swoje dotychczasowe

działania?

• Jakie działania prowadzone przez Miasto Poznań wzmacniają budowę atmosfery

sprzyjającej tworzeniu innowacji i przedsiębiorczości?

• W których działaniach należy zwiększyć ich natężenie, aby więcej inwestowano?

PUNKT WYJŚCIA

„MIASTO POZNAŃ MA WSZELKIE
PREDYSPOZYCJE DO TEGO, ABY BYĆ
WIODĄCYM W POLSCE OŚRODKIEM
INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

„MIASTO POZNAŃ MOŻE BYĆ
W PRZYSZŁOŚCI KOJARZONE NA TLE
INNYCH DUŻYCH MIAST JAKO NOWA
"POLSKA DOLINA KRZEMOWA"

„W POZNANIU POWSTAJĄ CIEKAWE
PROJEKTY, KTÓRE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
STAĆ SIĘ ROZPOZNAWALNYMI
STARTUPAMI”

„- UWAŻA TAK AŻ 63,4% BADANYCH”

„- WIĘCEJ NIŻ POŁOWA (52%)
RESPONDENTÓW
LICZY NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ W TYM
KIERUNKU”

„- PONAD POŁOWA (58%) UCZESTNIKÓW
BADANIA UWAŻA, ŻE MIASTO POZNAŃ
POWINNO PROMOWAĆ LOKALNE
INICJATYWY
I STARTUPY”

Źródło: opracowanie własne (N=101)
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• Z jakimi możliwościami inwestycyjnymi powinno być kojarzone Miasto Poznań
i jego najbliższe otoczenie?

• Które możliwości inwestycyjne powinny być dostępne w środowisku poznańskim?

• Czy startupy z lokalnego rynku są rozpoznawalne przez mieszkańców?

• Czy promocja lokalnych startupów skłoni w przyszłości poznaniaków
do inwestowania w te podmioty?

• Z jakim sposobem inwestowania powinien być kojarzony w przyszłości Poznań?

• Jakich aktywności może podjąć się Miasto Poznań, aby przyciągać nowych inwestorów?

• Jak poprawić poziom innowacji i przedsiębiorczości w Poznaniu?

Uwzględniono również pytania, które pozwoliły na dodatkowe komentarze
w Raporcie na temat aktywności w Poznaniu w kontekście przyciągania inwestorów.

POZOSTAŁE PYTANIA

SKOJARZENIA BADANYCH Z BUDOWĄ ATMOSFERY SPRZYJAJĄCEJ
TWORZENIU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, A ZARAZEM
PRZYCIĄGANIU INWESTORÓW DO POZNANIA:

• STAŻE DLA MŁODYCH
• COWORK
• BIUROWCE
• INFRASTRUKTURA
• UCZELNIE
• CENTRA BIZNESOWE
• STREFY EKONOMICZNE
• EDUKACJA
• PROMOCJA
• TRANSPORT
• INKUBATORY
• BADANIA I ROZWÓJ
• SOCIAL MEDIA
• NOWE TECHNOLOGIE
• SAMORZĄDY STUDENCKIE
•WYDARZENIA TYPU HACKATHON

• KREATYWNE PROJEKTY

• STARTUPY

• VENTURE CAPITAL

• NETWORKING

• PROGRAMY DLA STUDENTÓW

• TRANSPORT PUBLICZNY

•WSPÓŁPRACA

• INWESTYCJE W BADANIA

• NIERUCHOMOŚCI

• ULGI PODATKOWE

• EVENTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

• TARGI

• NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

• DOTACJE

• DOFINANSOWANIA

Źródło: opracowanie własne
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O BADANIU

Metodyka

Ograniczenia

Na potrzebę stworzenia raportu przeprowadzono analizę danych pochodzących z istniejących
źródeł, a następnie sformułowano na ich podstawie wnioski dotyczące badanego problemu.
Drugim krokiem były bezpośrednie wywiady z interdyscyplinarnym zespołem ekspertów, które
przyczyniły się do pogłębienia wskazanej problematyki. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły
zidentyfikować kluczowe, a zarazem krytyczne obszary wymagające poprawy. Na ich podstawie
sformułowano czynniki wpływające na poziom przyciągania inwestorów przez Miasto Poznań
i jego najbliższe otoczenie. Rozmowy odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2022 r.

Publikacja zawiera również wyniki ankiety, w której udział wzięło 101 studentów - jednej
z poznańskich uczelni wyższej o profilu ekonomicznym. Studenci reprezentowali różne kategorie
wiekowe i jeden kierunek studiów - zarządzanie. Ankieta została przeprowadzona drogą internetową
na początku grudnia 2022 r.

Zważywszy na niejednoznaczność pojęć wykorzystanych na potrzebę zaprojektowania badania
oraz szeroki zakres przedmiotowy podjętej problematyki, przyjęto odpowiednie założenia, które
pozwoliły zrealizować cel badawczy. Z uwagi na zastosowane techniki badawcze oraz faktu,
że badania ilościowe są trudnym przedsięwzięciem, ponieważ respondenci często odmawiają
udzielania odpowiedzi, zawężono na tym etapie badań grupę respondentów.
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FAKTY I LICZBY O POZNANIU

Jak w tym wszystkim
odnajduje się Poznań?

Jaka przyszłość czeka
"nasze" miasto?

Czy Poznań odnajdzie
się w światowych trendach?

Według literatury oraz raportów stanowiących o poziomie rozwoju inwestycyjnego polskich
aglomeracji, na rozwój miast wpływa między innymi potencjał zatrudnienia, zaawansowanie
infrastruktury, ocena lokalizacji, wsparcie administracji publicznej, potencjał biznesowy,
dostępność powierzchni biurowych, a także potencjał edukacyjny.

Dane zastane z 2021 roku pokazują, że potencjał zatrudnienia w Poznaniu został oceniony wyżej
niż w Krakowie, Trójmieście, Łodzi i Katowicach. Gorzej wypada tylko pod względem Warszawy
i Krakowa. W tych samych badaniach Poznań zanotował słabsze wyniki w zakresie potencjału
edukacyjnego od Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta. W sferze edukacyjnej warto
podkreślić, że na tle innych największych miast w Polsce, w Poznaniu wiodące są obecnie kierunki
finansowe – 18,5 tys. studentów. Jednocześnie należy zauważyć, że największym aglomeracjom
"depczą po piętach" już mniejsze miasta (w tym przede wszystkim Szczecin, Lublin, Rzeszów,
Opole) [1].

Jak wskazują ogólnopolskie raporty Kraków jest liderem pod względem zatrudnienia w sektorze
SSC/BPO, ale również należy do czołówki w zakresie zainteresowania centrami badawczo-
rozwojowymi (R&D) przemysłu produkcyjnego. Drugi Wrocław promuje się jako „startupowa
potęga" i „Dolina Krzemowa". Cały region ten przyciąga liderów w branżach IT, finansach
i motoryzacji [1]. Co ciekawie w najnowszym raporcie pt. „Polskie Startupy” wskazano, że aktualnie
o pozycję „polskiej Doliny Krzemowej” rywalizują ze sobą regiony: dolnośląski (z Wrocławiem)
i mazowiecki (Warszawa). Trzecim regionem kraju z największą liczbą startupów jest Małopolska
(Kraków). Dalszą pozycję zajmuje Poznań [2]. W obecnych czasach dla inwestorów są dostępne
bardzo różne klasy aktywów inwestycyjnych, od instrumentów finansowych, nieruchomości
i walut, przez kruszce, kamienie szlachetne i sztukę, po kryptowaluty i startupy [3]. Możliwości
jest coraz więcej...

Źródła:

[1] Badania Antal – Business Environment Assesment Study, 2021.

[2] Raport "Polskie Startupy", Startup Poland, 2022.

[3] Raport "Polak Inwestor 2022", Jak inwestują Polacy?.
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DOBÓR EKSPERTÓW

EKONOMIA

INNOWACJE

BADANIA I ROZWÓJ

RZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZARZĄDZANIE

PRAWO

Dlaczego spytano właśnie ich?

Zastosowano różnorodność pod względem wykształcenia, praktyki zawodowej oraz dziedzin
wiedzy i specjalności naukowych wybranych do wypowiedzi specjalistów.

Opisuje przyczyny i mechanizmy rozwoju miast
oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych
i ich otoczenia.

Ekosystem innowacji to budowa relacji z biznesem, ale przede wszystkim szansa na unowocześnienie i zwiększenie
poziomu świadczonych usług dla użytkowników miast.

Potencjał rozwoju miast jest przedmiotem badania w wielu regionach, co przyczynia się do zmian w ich
funkcjonowaniu.

Miasta potrzebują kapitału intelektualnego i społecznego
oraz przedsiębiorczych organizacji. Z kolei organizacje
potrzebują rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury.

Uwzględnia nowoczesne metod zarządzania,
zorientowane na podnoszenie atrakcyjności
i konkurencyjności miast oraz organizacji.

Uwzględnia powszechnie obowiązujące
przepisy prawne. Jest obligatoryjnym
obszarem do analizy dla rozwoju miasta.
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"Skupmy się na wdrożeniu koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego"

O ekspercie:
Naukowiec i praktyk. Doktor nauk ekonomicznych z doświadczeniem zbieranym w 6 krajach. Od wielu lat łączy
pracę badawczą w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności i kompetencji przyszłości z szkoleniem ludzi
w tych obszarach. Mentor i tutor akademicki.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

dr MARCIN BIELICKI
- ekonomista, specjalizuje się w innowacyjności i przedsiębiorczości

Poznań ma wszelkie predyspozycje do tego, aby być wiodącym w Polsce ośrodkiem innowacji
i przedsiębiorczości (startupowej), tj. Bardzo dobre uczelnie w najważniejszych obszarach jak
biznes, technologia, medycyna czy design. Do tego w najbliższej okolicy miasta funkcjonuje wiele
przedstawicielstw międzynarodowych korporacji i silnych lokalnych firm. Również władze lokalne
zdają się zauważać potrzebę promowania gospodarki opartej o wiedzę, chociażby w ramach
sloganu Poznań – miasto know-how. Pozostaje zatem odpowiedzieć dla pytanie, dlaczego
w podobnych ekosystemach na zachodzie te elementy dają dużo lepsze rezultaty. Nie wchodząc
w szczegóły skupiłbym się tylko na jednym, kluczowym w moim odczuciu problemie – nie działa
potrójna helisa [1].

Wszystkie trzy grupy aktorów wskazanych przeze mnie powyżej mają istotny problem z wzajemnym
funkcjonowaniem. Współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem jest znikoma (w porównaniu
do liderów zagranicznych), podobnie między badaniem potrzeb przedsiębiorców a projektowaniem
polityki regionalnej. Pierwszą rzeczą, którą można tutaj

zrobić to zapewnić, żeby ta potrójna helisa zaczęła funkcjonować to wdrożenie koncepcji
uniwersytetu przedsiębiorczego.

Obecnie już funkcjonują pojedyncze programy (np. Nadzór i kontrola - pierwszy w Polsce kierunek
studiów z firmą audytorską EY prowadzony na UEP), ale aby wykorzystać w pełni ten potencjał
potrzeba więcej kierunków/programów interdyscyplinarnych, które będą bardzo mocno osadzone
w potrzebach przedsiębiorców.

Długoterminowo pozwoli to na osiągnięcie szeregu korzyści takich jak np. zbudowanie kadr
wykształconych interdyscyplinarnie i potrafiących funkcjonować w gospodarce opartej o wiedzę,
zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców poprzez dostarczenie im świeżego spojrzenia studentów/
naukowców, przyciąganie do miasta zarówno przedsiębiorców, jak i studentów, wiedzących jak
sprawnie działa lokalny ekosystem. Obecnie powyższe nie działa jak powinno, co sprawia,
że potencjał miasta w moim odczuciu nie jest wykorzystywany.

[1] Etzkowitz, Henry; Leydesdorff, Loet (1995-01-01). "The Triple Helix -- University- Industry-
Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development". Rochester,
NY. SSRN 2480085.
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"Współpraca na linii Poznań- Kraków jest właściwym kierunkiem w dobie
wojny na Ukrainie, ale i przyszłej odbudowie Ukrainy"

O ekspercie:
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukowo zajmuje się europejską tradycją
prawną i zagadnieniem dekodyfikacji prawa. Uczestnik projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.
Praktyk i wykładowca kilku uczelni wyższych.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

dr KAMIL STOLARSKI
- Radca prawny, specjalizuje się doradztwie podatkowym i obszarze B+R

Poznań, jak każde większe miasto, podchodzi do biznesu trochę inaczej, ma inną charakterystykę,
wynikającą z lokalizacji i historii. Poznań charakteryzuje się przede wszystkim szeroko rozwiniętą
siecią stref ekonomicznych, co nie jest domeną Krakowa. Bliskość Niemiec w sposób oczywisty
czyni z Poznania jedno z okien na zachód, choć pod tym kątem Kraków jest Poznaniowi bliski.
Wynika to przede wszystkim z historii, która ulokowała Królewskie Miasto w sercu zaboru
austriackiego. Chociaż oba miasta mają bogatą tradycję kupiecką, to w Krakowie zdecydowanie
silniejszy wydaje się rozwój sektora usług, kosztem często branż handlowych i przemysłowych.
Druga stolica Polski jest przede wszystkim centrum outsourcingu, w którym mocna jest obecność
światowych korporacji.Nie można też zapomnieć o istotnym znaczeniu biznesu opartego na
turystyce. Poznań pod tym kątem zdecydowanie bardziej stawia na wsparcie handlu i przemysłu,
szczególnie jak wskazałem na wstępie poprzez tworzenie licznych stref ekonomicznych wokół
miasta.

Poznań jest też komunikacyjnie ulokowany w sposób zapewniający szybki dostęp do innych dużych
centrów biznesowych, takich jak Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Toruń i Warszawa,
a z miast zagranicznych przede wszystkim Berlin. Kraków znajduje się w bliskości Śląska i ostatnio
coraz szybciej rozwijającego się Rzeszowa, no i rzecz jasna Warszawy (poprzez kolej i coraz
szybszy tranzyt samochody). Niemniej tak jak Poznań jest jednym z okien na zachód, tak Kraków
jest istotnym oknem na południowy wschód i południe. Wojna na Ukrainie sprawiła, że znaczenie
Krakowa pod tym kątem znaczne wzrosło i można spodziewać się, że miasto to odegra istotną
rolę w odbudowie Ukrainy.

Sprawia to również, że współpraca na linii Poznań-Kraków może być prowadzona na obopólnych
korzyściach i stanowić pomost pomiędzy gospodarką Ukrainy, a gospodarkami państw zachodnich,
szczególnie Niemiec.
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"Dysponowanie wyłącznie zasobami twardymi może okazać się
niewystarczające w dłuższej perspektywie"

O ekspercie (dr. R. Luft):
Wykładowca w Katedrze Biznesu i Finansów Międzynarodowych, UTH w Radomiu. Przewodniczący Rady
Biznesowej Fundacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH. Ekspert w zakresie systemów
informacyjnych i informatycznych. Redaktor naukowy publikacji pt. Międzynarodowa Innowacyjność i
Konkurencyjność w XXI w.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

dr RADOSŁAW LUFT & dr ŁUKASZ WÓJTOWICZ
- ekonomiści, specjalizują się w edukacji, innowacyjności i przedsiębiorczości
technologiach

„Jeśli mężczyzna mówi na przyjęciu pewnej kobiecie, że potrzebny jej jest mężczyzna i to on jest
tym właściwym, to jest marketing. Jeśli natomiast staje wysoko na krześle i oferuje
zgromadzonemu towarzystwu swoje usługi w miłości, to już jest reklama. Jeśli z kolei mówi
kobiecie, że jest najwspanialszym kochankiem i powinna natychmiast udać się z nim do domu,
to jest sprzedaż. A jeśli to ona podejdzie do niego i powie, że ma opinię najlepszego kochanka
na świecie, to mamy do czynienia z public relations [1]”.

Parafrazując słowa P. Forsytha w kontekście efektywnego przyciągania kapitału przedsiębiorstw
innowacyjnych przez władze samorządowe, kształtuje się trudna sytuacja na tle
konkurencyjności ośrodków miejskich. W dobie postępującej globalizacji napędzanej dynamicznym
rozwojem technologicznym, granice między sferą rzeczywistą a niematerialną zdają się
sukcesywnie zacierać.

W szczególnie niekorzystnej sytuacji wypadają mniejsze ośrodki miejskie znajdujące się w pobliżu
większych aglomeracji, które z racji mniejszych zasobów i ograniczeń, nie są w stanie zaproponować
konkurencyjnego zaplecza badawczo-biznesowego.

Jednak, gdyby podjąć się próby zrewidowania powyższego założenia to dysponowanie wyłącznie
zasobami twardymi może okazać się niewystarczające w dłuższej perspektywie. W nawiązaniu
do powyższego cytatu- nie wystarczy posiadać zasobów i o nich informować, bądź biernie
oczekiwać na okazanie zainteresowania.

Należy wykreować potrzebę, okazję i możliwości, które utkną w umyśle niczym idea. Za przykład
miasta, które posłuży w niniejszym rozważaniu niech będzie Radom. Aglomeracja licząca ponad
200 tys. mieszkańców, znajdująca się w południowej części województwa mazowieckiego w
odległości 100 km od stolicy kraju.

Poddając analizie realizowane strategiczne inwestycje z ostatnich lat, można zauważyć, że miasto
rozpoczęło dynamiczny rozwój strukturalny, tym samym udostępniając wolną przestrzeń dla
potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców oraz pracowników.
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"Efektywne promowanie miasta możliwe jest przy zastosowaniu
niestandardowych nisko kosztowych technik promocji"

O ekspercie (dr. Ł.Wójtowicz):
Adiunkt w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu. Członek zarządu
Fundacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH oraz członek Rady Naukowej Fundacji na rzecz
Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów. Były dyrektor ośrodka kształcenia kadr oświaty i nauczyciel
przedsiębiorczości.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

dr RADOSŁAW LUFT & dr ŁUKASZ WÓJTOWICZ
- ekonomiści, specjalizują się w edukacji, innowacyjności i przedsiębiorczości
technologiach

Przedsiębiorstwa innowacyjne nierzadko muszą mierzyć się z potencjalną konkurencją bądź
przedsiębiorstwami dotychczasowo utrzymujących stabilną pozycję rynkową w dużych
aglomeracjach.

Wybór mniejszego ośrodka miejskiego zorientowanego na intensywny rozwój poparty realizowanymi
inwestycjami i niekonwencjonalnymi metodami reklamy oraz marketingu, może stanowić dobrą
alternatywę. Mniejszy lokalny rynek to również nowe możliwości: mniejsze prawdopodobieństwo
zagrożenia konkurencją, sprawniejsza współpraca z władzami samorządowymi i otoczeniem
biznesowo- naukowym, jak również możliwość wzajemnej promocji uwzględniając wartość dodaną
zgodnie z zasadą synergii.

Co więcej, władze samorządowe już kilka lat temu z sukcesem udowodnili, iż możliwe jest efektywne
promowanie miasta przy zastosowaniu niestandardowych nisko kosztowych technik promocji
jak Ambient Media. Jednym z przykładów jest świąteczny tunel świetlny, który od lat stanowi
wizytówkę miasta plasując się na czołowych miejscach rankingowych w regionie województwa
mazowieckiego.

[1] P. Forsyth, Marketing dla niewtajemniczonych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 199.
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"Liczy się innowacyjna przedsiębiorczość"

O ekspercie (dr. Ł.Wójtowicz):
Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczestniczył
w wielu wymianach o charakterze międzynarodowym. Ukończył studia doktoranckie oraz liczne kursy, w tym
zajęcia na John Henley Business School.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

dr PAWEŁ JASKUŁA - ekonomista, specjalizuje się w ekosystemie startpów

Obserwując wektor rozwoju Poznania w ostatnich latach, poważnie zastanawia brak postawienia
odważnego akcentu na promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości. Pomimo, wydawać by się
mogło, wręcz cieplarnianych warunków dla jej rozwoju, najlepsze startupy konsekwentnie
opuszczają miasto i kierują się do bardziej zaawansowanych ośrodków biznesowych. Jednak,
przeprowadzając nieco bardziej szczegółową analizę lokalnego ecosystemu, widać dramatyczne
braki. Jednym z nich jest faktyczny brak funduszów typu VC, czy akceleratorów i inkubatorów
proponujących ponad administracyjne wsparcie w założeniu i prowadzeniu firmy na jej bardzo
wczesnym etapie rozwoju. Takie działanie nie ma nicmwspólnego z promowaniem środowiska
dla uformowania się w Poznaniu hubu, który nie tylko utrzymywałby lokalną inicjatywę, ale również
przyciągał innowatorów z innych części kraju, czy nawet z zagranicy. Trudno porównywać potencjał
miasta do np. niedalekiego Berlina, natomiast przykład Magdeburga wydaje się być już jak
najbardziej adekwatny. Lokalne władze samorządowe, wraz z miejscowymi Uniwersytetami zadały
sobie trud zrozumienia rosnącego zapotrzebowania w konkretnych sektorach dwóch największych
gospodarek wschodzących XXI w., tj. Chin i Indii. W odpowiedzi na wyniki badań, utworzono
dostosowane do zidentyfikowanych trendów kierunki studiów, a także stworzono warunki dla
napływu młodzieży z tych perspektywicznych biznesowo destynacji, proponując im nie tylko
wysokiej jakości edukację, ale także tworząc odpowiednie warunki dla rozwijania własnych
inicjatyw biznesowych w wybranych przez miasto dziedzinach.

Dzięki temu, prestiż Magdeburga zyskał nie tylko na międzynarodowej rozpoznawalności, ale
także na wzroście stanowić o sile tego ekosystemu. Dla porównania, Poznań stara się o
przyciąganie inwestycji o charakterze

odtwórczym, zaniedbując przy okazji przedsiębiorców chcących tworzyć

wartość dodaną. Kult “pracy u podstaw” niestety pozostał na poziomie XIX w. idei, nie dokonując
przeskoku do obecnych czasów. Miasto nie angażuje się też dostatecznie w komercjalizację
projektów naukowych, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na życie codzienne całej lokalnej
społeczności. Moim zdaniem, takie działanie będzie jeszcze bardziej okopywało Poznań i jego
okolice na pozycjach pasywnych, nie dających należnej szansy regionowi na budowanie jego
brandu w skali globalnej.
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"Stawiajmy na sport w życiu społecznym i gospodarczym"

O ekspercie :
Posiada wieloletnie doświadczeniebiznesowe z klientami w branży m.in.: FMCG, sportowej, prawnej, filmowej,
produkcyjnej i usługowej. Rozwija sieci sprzedaży w Polsce i na świecie (Polska, Wielka Brytania, USA, Benelux,
Niemcy, Ukraina, Indonezja). Całe życie związany ze sportem wyczynowym.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

dr JAN BRĘCZEWSKI - przedsiębiorca, sportowiec i pasjonat zdrowego trybu życia

W obrębie Poznania aktualnie funkcjonuje i rozwija się ponad 40 różnych dyscyplin sportowych.
Rozwój każdej z dyscyplin na dowolnym szczeblu zawodowstwa zawdzięczamy trenerom i
działaczom. Swoim zaangażowaniem i ciężką pracą wychowują kolejne pokolenia sportowców
często utrzymując się na co dzień z innej formy działalności. To właśnie oni organizują życie
społeczne mniejszych i większych organizacji sportowych. Wyzwaniem w każdej z nich jest
pozyskanie funduszy na sprzęt, udział w zawodach, czy opłaty za korzystanie z infrastruktury
sportowej. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdzie ze względu na warunki atmosferyczne
większość dyscyplin musi przenieść się pod dach, jest to uciążliwe. Rozwiązaniem ze strony miasta
mogłoby być zinwentaryzowanie obiektów posiadanych lub zarządzanych przez miasto, a dalej
udostępnienie ich za niewielką opłatą klubom.

Docelowym rozwiązaniem, w dobie rosnących cen energii i trendu dbałości o środowisko, powinno
być wybudowanie uniwersalnego, modułowego i wielozadaniowego obiektu, na którym wiele
klubów i dyscyplin mogłoby

jednocześnie trenować. Poznańskie centrum treningowe mogłoby pełnić funkcję obiektu do
organizacji imprez sportowych wielu dyscyplin jak również kulturalnych. Obiekt taki powinien
powstać na obrzeżach miasta, aby zapewnić dogodny dojazd i parking nawet kilku tysiącom
widzów. Widać, że nowoczesne budynki ze swobodnym dojazdem i parkingiem przyciągają
organizatorów imprez do mniejszych gmin. Sport to również turystyka i amatorska aktywność
fizyczna. W tym obszarze dobrą strategią była rozbudowa ścieżek rowerowych w Poznaniu, w
których staliśmy się liderem w Polsce. Ciekawym pomysłem byłaby kontynuacja tej strategii i
inicjowania przez infrastrukturę aktywności fizycznej w aglomeracji poznańskiej. Kontynuacja
to np. rozwój trasy rowerowej wzdłuż Warty we współpracy z gminami ościennymi, np. połączenie
Biedruska na północy i Wielkopolskiego Parku Narodowego i stworzenie turystycznej trasy
rowerowej wzdłuż Warty. Przy każdym szlaku sportowo-turystycznym naturalną konsekwencją
jest powstawanie usług np. kawiarni, restauracji, czy miejsc animujących czas.

Poprzez zintegrowaną infrastrukturę oraz klimat wokół sportu w Poznaniu, Miasto może przyciągać
inwestorów.
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POZNAŃ POWINIEN MIEĆ
KOORDYNATORA INFORMACJI
W SPRAWIE INWESTORÓW

RADA EKSPERTA

Przemysław Przyjazny - ekonomista, przedsiebiorca, ekspert R&D

Powołany koordynator informacji w sprawie inwestorów powinien współpracować na bieżąco
z NGOsami, które zajmują się badaniami i rozwojem (R&D). Nie musi to być, a nawet nie powinna
być to stricte komórka miejska.

Może być to jedno NGO lub najlepiej kilka, a nawet kilkanaście, które w imieniu Miasta Poznań
będą ściągać zagraniczne i krajowe fundusze inwestycyjne.

Co więcej podmioty te powinny dbać o ich zainteresowanie, zabiegając o podpisywanie nowych
porozumień i przyczyniać się do realnych inwestycji. Jednocześniemogą agregować pomysły
i promować miasto.

Jest to relatywnie niskonakładowy sposób na utworzenie w Poznaniu klimatu inwestycyjnego
i innowacyjnego.
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ZIDENTYFIKOWANE CZYNNIKI:

• promocja miasta i jego otoczenia

• wsparcie udzielane dla NGO

• współpraca z uczelniami wyższymi

• odpowiadanie na potrzeby lokalnych przedsiębiorców

• rozwój infrastruktury, w tym inkubatorów, miejsca do współpracy i przestrzenie wspólne

• prowadzenia edukacji dla lokalnych inwestorów

• organizowanie spotkań i wydarzeń o charakterze inwestorskim

• zaplanowana współpraca z zaangażowanymi przedsiębiorcami

• aktywna współpraca ze studentami

• zwiększona współpraca z innymi miastami w Wielkopolsce

• podejmowanie współpracy z innymi miastami

MOŻLIWE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYCIĄGANIA INWESTORÓW
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Jak było dotychczas?

Blisko połowa badanych
uważa, że Poznań przyciąga

inwestorów dzięki działaniom
promocyjnym

Prawie 3/4 osób uważa,
że Poznań współpracuje

z uczelniami w sposób, który
pozwala przyciągać

inwestorów

Połowa respondentów
uznaje, że Miasto Poznań

przyciąga poprzez
wspieranie wydarzeń
organizowanych dla

inwestorów

Aż taki procent osób nie wie
czy i jakie działania są

podejmowane przez miasto
na rzecz NGO

Ponad połowa respondentów
jest zdania, że Poznań
współpracuje z innymi

miastami na rzecz rozwijania|
relacji inwestorskich

Relatywnie duża część
badanych uważa, że

podejmowane działania nie
odpowiadają na potrzeby

lokalnych przedsiębiorców

Większość studentów chwali
współpracę prowadzoną

na ich rzecz przez
Miasto Poznań

Znacząca część badanych
nie zna żadnych działań
prowadzonych na rzecz

edukacji dla inwestorów
w Poznaniu

Blisko 2/3 badanych nie wie
o współpracy Miasta Poznań
z innymi miastami w Polsce

w zakresie wspólnego
przyciągania inwestorów

47%

73%

50%

58%

57%

67%

70%

79%

62%

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE (N=101)
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Jak chcielibysmy, żeby było?

Blisko połowa badanych
uważa, że Poznań przyciąga

inwestorów dzięki działaniom
promocyjnym

Zdecydowana większość
badanych uważa, że należy

zwiększyć działania
promocyjne w mieście na

rzecz przyciągania
inwestorów

Tylko Połowa respondentów
uznaje, że Miasto Poznań

przyciąga poprzez
wspieranie wydarzeń
organizowanych dla

inwestorów

Aż taki procent osób nie wie
czy i jakie działania są

podejmowane przez miasto
na rzecz NGO

Prawie wszyscy respondenci
są zdania, że powinno się

wdrożyć działania
odpowiadające potrzebom
lokalnych przedsiębiorstw

Relatywnie duża część
badanych uważa, że

podejmowane działania nie
odpowiadają na potrzeby

lokalnych przedsiębiorców

Większość studentów chwali
współpracę prowadzoną

na ich rzecz przez
Miasto Poznań

Relatywna większość osób
uważa, że Miasto Poznań
powinno zwiększyć swoje

zaangażowanie we
współpracę

z przedsiębiorcami

Blisko 2/3 badanych nie wie
o współpracy Miasta Poznań
z innymi miastami w Polsce

w zakresie wspólnego
przyciągania inwestorów

47%

84%

50%

58%

95%

67%

70%

89%

62%

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE (N=101)
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TOP 5 WYNIKÓW

Osób zamierzających
założyć

własną firmę

podmiotów typu
Venture Capital

Osób planujących
prowadzić startup

podmiotów
typu inkubatory

darmowych przestrzeni
do pracy

dla studentów

91%

58%

93%

71% 68%

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE (N=101)

potencjalnych możliwości inwestycyjnych z perspektywy młodego pokolenia

Poznańscy studenci chcą,
aby powstawało więcej możliwości dla:

Poznańscy studenci uważają,
że w mieście powinno funkcjonować więcej:
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REKOMENDACJE

Poprawa klimatu inwestycyjnego i innowacyjnego

Działania, które mogą się do tego przyczynić:

• powołanie osób / podmiotów odpowiedzialnych
za zarządzanie informacją w sprawie przyciągania inwestorów

• utworzenie komórki doradczej (apolitycznej) współpracującej
bezpośrednio z Prezydentem Miasta Poznania, która
rozpoczynałaby rozmowy z firmami z aglomeracji poznańskiej
- “otwierałaby drzwi” i umożliwiała współpracę klubów
bezpośrednio z biznesem

• powołanie pełnomocnika ds. ekosystemu startupów
w Poznaniu, który zapewniłby stały kontakt miasta
z reprezentantami przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym,
ale międzynarodowym, a także przyczyni się do wzmocnienia
promocji lokalnym startupów

• wdrożenie koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego
i współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi

• wykorzystanie bliskości położenia z Berlinem

• nastawienie na współpracę strategiczną z miastami mogącymi
umożliwić działania w zakresie przyszłej odbudowy Ukrainy

• zwiększona aktywność współpracy z NGO

• intensyfikacja działań w zakresie promocji poznańskiego
ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości

• zwiększony zakres działań na rzecz studentów
i osób zakładających własną działalność gospodarczą
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REKOMENDACJE

POZNAŃ MIASTEM NIE TYLKO KNOW - HOW... POZNAŃ MIASTEM NOWOCZESNYM
- POZNAŃ MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

Raport obejmuje więcej niż analizę i podsumowanie wyników przeprowadzonych badań. Zawarto w
nim istotne informacje, które mogą przyczynić się do rozwoju Poznania. Aby skutecznie połączyć
przedstawione propozycje, trzeba stworzyć odpowiednie ku temu przyjazne warunki.

Do tego właśnie zachęcamy osoby zapoznające się z tym Raportem oraz wszystkich zaangażowanych
w tworzenie strategii rozwoju Miasta Poznania. Dotyczy to również interesariuszy, którzy mogą
wywierać wpływ na podejmowane w nim decyzje. Są nimi nie tylko samorządowcy, ale także
przedstawiciele otoczenia biznesowego, nauki i sektora trzeciego.

Jako rodowity Poznaniak wierzę, że podjęcie skutecznej współpracy na tej linii sprawi, że Poznań
stanie się "Nową Polską Doliną Krzemową".
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WYRÓŻNIONE CYTATY JAKO CIEKAWOSTKI Z BADANIA...

„Poznań nie przyciagnie inwestorów
bez efektywnego transportu

miejskiego”

„Brak miejsc pracy w branży
finansowej prowadzi do drenażu

mózgów”

„Najdroższa Autostrada w Polsce
- nie Pomaga”

„Poznań ma potencjał. Ponieważ
czuć bliskość do zagranicznych
inwestorów oraz w poznaniu

powstały uznane. Perspektywiczne
przedsiębiorstwa”

„Powinno się kierować komunikaty
w stronę młodych, przedsiębiorczych

osób, które może jeszcze nie
prowadzą własnych działalności,

ale będą w przeszłości siłą
napędową miasta”

„Ogólna polityka miasta (zwłaszcza
mieszkaniowa) doprowadza do tego,

że coraz więcej ludzi opuszcza
centrum (a czasami nawet Miasto)”


