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Plan wystąpienia 

Co to jest atrakcyjne miejsce? 

Na czym polega dylemat wyboru rozwoju 

regionalnego? 

Biogospodarka jako  nowe ujęcie  

 Plany badawcze Instytutu Przedsiębiorstwa w 

2014 roku – Zakład  Otoczenia  Biznesu i 

Zakład  Przedsiębiorstwa Rodzinnego 
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Atrakcyjne miejsce – dla kogo? 

Mieszkańcy:  

- Obywatele 

- Pracownicy 

- Przedsiębiorcy 

Inwestorzy: 

- Regionalni 

- Zagraniczni 

- Globalni 

Przyszłość Teraźniejszość Przeszłość 

PRZYRODA 
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Atrakcyjne miejsce  - dylematy 

wyboru 

 Atrakcyjne miejsce – to miejsce spełniające oczekiwania interesariuszy, 

czyli o cennych walorach dla danego rodzaju użytkowania 

 

Dylematy wyboru ścieżki rozwoju regionalnego: 

 - Jakie cele są  nadrzędne lub jak są powiązane ze sobą: ekonomiczny,  

społeczny, czy przyrodniczy? 

-  Czy dana ścieżka  jest  dostępna-  problem kosztów zmiany 

dotychczasowej trajektorii rozwojowej, podatności na zmiany zachodzące 

w bliższym i dalszym otoczeniu; 

- Czy wybrać ścieżkę rozwojową już  obudowaną instrumentami polityki 

regionalnej, czy postawić na zupełnie nowe rozwiązania?  
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Bio-gospodarka 

 Bio-gospodarka to rozwój gospodarczy bazujący na zasobach 
odnawialnych i wiedzy.  

 

 Bio-gospodarka obejmuje wszystkie sektory  i związane z nimi 
usługi, które produkują,  przetwarzają lub wykorzystują zasoby 
biologiczne  występujące w każdej z możliwych form.  Ponadto 
obejmuje ono stosowanie bio-procesów w celu zrównoważenia 
działalności przemysłowej.  

 

 

  Celem jest stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej 
gospodarki, w której można pogodzić ze sobą zrównoważone 
rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważone wykorzystywanie zasobów odnawialnych dla celów 
przemysłowych, przy jednoczesnej ochronie różnorodności 
biologicznej i środowiska. 
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Koło zamachowe 

bioekonomii 

Przejście od zależności od paliw kopalnych do biomasy, jako 
odnawialnego materiału dla przemysłu, stanowi podstawę 

zintegrowanej bioekonomii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Wprowadzenie 
zrównoważonej 

produkcji 
przemysłowej  

Podniesienie 
jakości żywności  

Wzrost jakości 
życia 

 

Czyste środowisko  
 

Oparcie przemysłu 
na odnawialnych 

surowcach 
naturalnych  



Przemysły chemiczny  

i  farmaceutyczny 

Usługi 

Światowi  

dostawcy żywności Handel 

Budowa maszyn  

i konstrukcji 

Rolnictwo  

i  leśnictwo 

Biotechnologia 

Ochrona klimatu 

 i  środowiska 
Sektor energetyczny 

Przemysł 

drzewny  

i celulozowy 

Przemysł 

spożywczy 

Akwakultura 

Hodowla zwierząt 

i roślin 

Obszary wchodzące w skład 
biogospodarki 
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Nowe propozycje  badawcze  

 

Waloryzacja ryzyka inwestycyjnego -  można je 

określić jako potencjalny stopień zagrożenia 

wystąpienia efektów ekonomicznych niezgodnych  

z oczekiwaniami inwestorów.  

 

Poszukiwanie inteligentnych zielonych projektów – 

poszukiwanie dobrych praktyk, źródeł finansowania  

i kierunków rozwoju  
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Ryzyko lokalizacyjne wg powiatów  

w latach 2009-2011 

 

 

 

 

 Źródło: H. Godlewska-Majkowska, Ryzyko lokalizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: K. Kuciński (red.), Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w 
Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014 (w druku). 
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Ryzyko lokalizacyjne

A - bardzo małe

B - małe

C - dość małe

D - dość wysokie

E - wysokie

F - bardzo wysokie

Ocena  aspektu ryzyka

1 3.5 6

Ryzyko lokalizacyjne wg powiatów w latach 2009-2011 z oceną  

aspektu ryzyka 
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Wspólne badania Zakładu  Otoczenia 

Biznesu i Zakładu Przedsiębiorstwa 

Rodzinnego Instytutu Przedsiębiorstwa 

 Rola interesariuszy lokalnych w kształtowaniu 

konkurencyjności regionów Polski i Europy  – aspekty 

kulturowe i społeczne 

 Szczególna  rola zostanie  poświęcona bliskości kulturowej 

jako czynnikowi napływu BIZ i tworzenia regionalnych  

i lokalnych sieci kooperacyjnych, a  także roli 

przedsiębiorstw rodzinnych w pobudzaniu endogenicznych 

podstaw rozwoju regionów.  
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 Badanie Zakładu Otoczenia  Biznesu 

IP – kontynuacja wieloletnich projektów 
 

Zarządzanie ekoinnowacjami przez jednostki samorządu 
terytorialnego jako źródło konkurencyjności pośredniej regionu  

 
 

Stawiamy tezę, że zarządzanie ekoinnowacjami jest źródłem pośrednich 
regionalnych przewag konkurencyjnych pod warunkiem, że region i położone w 
nim jednostki samorządu terytorialnego (rejony) wykazują cechy organizacji 
przedsiębiorczej.  

 
 

Region jako organizacja przedsiębiorcza to model, opierający swoje funkcjonowanie na 
następujących filarach:  

  lepszym wykorzystaniu informacji w porównaniu do innych regionów, 

  kreowaniu powiązań  sieciowych z innymi interesariuszami publicznymi, 

  wykorzystywaniu metod strategicznego zarządzania rozwojem regionalnym.   
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Tegoroczne badanie naukowe 

cz.2. Zakład Otoczenia  Biznesu 

  Z uwagi na słabe rozpoznanie tematu w polskiej literaturze,  
w tegorocznym badaniu pragniemy zbadać zasadność wdrożenia eko-
innowacji z zakresu zarządzania gospodarką wodną w miastach,  
ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych miejskich systemów 
odwadniania.  

 Nurt ten rozwija się w krajach Europy zachodniej, co daje możliwość 
przeanalizowania doświadczeń innych regionów oraz oceny możliwości 
ich zastosowania w polskich regionach, gdzie problem właściwego 
zarzadzania gospodarką wodną jest jednym z podstawowych źródeł 
ryzyka lokalizacyjnego i bezpieczeństwa.  

 Zakres badania obejmie zarówno ekoinnowacje w przedsiębiorstwach 
i ich organizacjach, jak i eko-innowacje związane z planowaniem 
 i realizacją zadań własnych JST z zakresu gospodarki wodno-
kanalizacyjnej.  
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Podsumowanie 
Jakie cele są  nadrzędne lub jak są powiązane  ze sobą: 
ekonomiczny,  społeczny, przyrodniczy - równorzędne 

-  Czy dana ścieżka  jest  dostępna-  problem kosztów 
zmiany dotychczasowej trajektorii rozwojowej, podatności na 
zmiany zachodzące w bliższym i dalszym otoczeniu – 
dostępność ścieżki jest ważna, ale to nie zwalnia  JST od 
poszukiwania nowych rozwiązań finansowych  
i projektowych, warta rozważenia  jest strategia oparta na 
biogospodarce 

- Czy wybrać ścieżkę rozwojową już  obudowaną 
instrumentami polityki regionalnej, czy postawić na zupełnie  
nowe rozwiązania? Wariant pośredni jest godny polecenia 
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Dziękuję za uwagę! 

KONTAKT 
 

Prof. SGH dr  hab. Hanna Godlewska-Majkowska 

Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa 

 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

Szkoła Główna Handlowa 

ul. Madalińskiego 6/8 

02-513 Warszawa 

hgodle@sgh.waw.pl 

Tel. + 48 22 564 9403  
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