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Procesy globalizacyjne współczesnego świata stawiają struktury gospodarczo-przemysłowe przed nowymi wyzwaniami, które mogą przybrać negatywne skutki w przypadku
niepowodzeń organizacyjnych lub błędów decyzyjnych. Dlatego w wielu centrach, istotnych
dla światowych gospodarek, organizowane są cyklicznie różnego rodzaju fora ekonomiczne1
(gospodarcze) i konferencje naukowe2, mające wskazać kierunki nowoczesnej gospodarczej
ewolucji.
Strategia Lizbońska, opracowana w 2000 roku, zakładała, że do 2010 roku Europa będzie pod
względem innowacyjności jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata i stanie się
Europejską Przestrzenią Badawczą. Okazuje się, że z powodu różnych utrudnień ten cel nie
został osiągnięty ani w skali Europy, ani w skali pojedynczych państw członkowskich.
Poszukiwanie nowych dróg do unowocześnienia gospodarki i rozwoju nauki, stało się
więc koniecznością. Dobrze, że w obszarze podejmowanych działań, mających na celu dostosowanie się do nowoczesności, swoje miejsce zaznacza również powiat otwocki poprzez
zorganizowanie I Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego. Było ono wydarzeniem, które zapewne na trwałe powinno wpisać się w kalendarz imprez gospodarczo-społecznych
regionu. Organizatorami tego potrzebnego i pouczającego spotkania byli:
- Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie;
- Starostwo Powiatowe w Otwocku;
- Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.
Patronat honorowy przedsięwzięcia zapewnili m.in.:
- Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki Janusz Piechociński, obecny na oficjalnej części Forum;
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa;
- Marszałek Województwa Mazowieckiego;
- Ministerstwo Finansów.
Nadrzędnym celem Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego było poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie – co i jak robić, jeżeli chcemy być konkurencyjni dla innych, nie odpaść w wyścigu technologicznym i posiadać wykwalifikowaną kadrę? Okazuje się, że dla
osiągnięcia sukcesu w dziedzinie innowacyjności gospodarki jest – co nie stanowi żadnego
odkrycia – potrzebna współpraca biznesu, świata nauki i administracji. Każdy z tych elementów „triady” jest dostępny w powiecie otwockim.
np. Dawos (Szwajcaria), St. Petersburg (Federacja Rosyjska), Krynica (Polska – XXII Forum Ekonomiczne; 3-5 września
2013 r. nt. perspektywy nowego ładu).
2
np. konferencja krakowska nt. Polska w Europie wielu prędkości (17-18 czerwca 2013 r.)
1

112

I FORUM GOSPODARCZE POWIATU OTWOCKIEGO (7 WRZEŚNIA 2013 ROKU)
Czesław Marcinkowski

Podstawę merytoryczną zwołanego Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego stanowił raport z badań, przygotowany przez zespół autorski z Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, o uwarunkowaniach społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego. Podtytuł tej publikacji – Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, wskazuje cel, jakiemu miała ona służyć.
Raport3 zawiera syntezę badań społeczno-gospodarczych powiatu otwockiego, które
rozpoczęły się w 2012 roku, a niektóre elementy podjęte zostały nawet jeszcze kilka lat wcześniej. Opracowanie zawiera wstęp i pięć rozdziałów:
- Przedsiębiorczość szansą rozwoju społeczeństwa lokalnego;
- Założenia badawcze i metodologia badań;
- Charakterystyka gmin powiatu otwockiego;
- Potrzeby społeczności powiatu otwockiego w świetle badań;
- Analiza wybranych problemów dotyczących przedsiębiorczości w powiecie otwockim
w świetle badań.
Wyniki badań posłużyły zespołowi przygotowującemu raport do opracowania rekomendacji zawierających dwanaście konkretnych punktów, obejmujących podstawowe kierunki
działań w celu poprawy skuteczności społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że reprezentacja biznesu z rejonu powiatu otwockiego
na Pierwszym Forum Gospodarczym była daleka od jego potencjału i możliwości ekspansyjnych. Również potencjał intelektualny był nie do końca reprezentatywny4.
Ciekawym i pouczającym był udział w Otwockim Forum Gospodarczym zagranicznych
gości. Doświadczenia Ukrainy i Turcji, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale uczestniczą w procesie innowacyjności i konkurencyjności gospodarek, może być inspirującym również dla powiatu otwockiego.
Praktycznym wyrazem i jednocześnie finałem pierwszego Forum Gospodarczego
Powiatu Otwockiego było podpisanie, w dniu 8 września 2013 roku w Celestynowie, umowy o powołaniu Otwockiego Klastra Nowych Technologii. Założycielami były: Narodowe
Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii
Nauk. Pozytywnym przykładem dalszego rozwoju innowacyjnych zmian na terenie powiatu otwockiego było przystąpienie, w październiku 2013 roku, Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej w Józefowie do Otwockiego Klastra Nowych Technologii.
Otwocki Klaster Nowych Technologii w swojej działalności będzie ukierunkowany na
wykorzystanie technik akceleratorowych i radiacyjnych, analizie efektów promieniowania i rozwiązaniach technologicznych przeznaczonych dla środowisk, w których występuje wzmożone promieniowanie, inżynierii zaawansowanych materiałów z wykorzystaniem wysokich ciśnień, projektowanie
i badanie układów MEMS, projektowanie i wytwarzanie eksperymentalnej aparatury wysokociśnieniowej5.
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. B. Barbachowska, WSGE im. Alcide De Gasperi, Józefów 2013.
4
Zabrakło m.in. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych z Otwocka, której założycielem jest Instytut
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
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www.ncbj.gov.pl [dostęp: 2013.10.06]
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Nowo powstały Otwocki Klaster przystąpił już do realizacji swojego sztandarowego projektu – budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Celestynowie, który decyzją
Zarządu Województwa Mazowieckiego został umieszczony na liście projektów kluczowych
i uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 8,5 mln zł (przy całkowitej wartości projektu
10,050 mln zł).
Należy uznać, że spotkania tego typu i tej miary powinny stać się cyklicznym wydarzeniem dla powiatu otwockiego. Dlatego potrzebne jest kolejne (drugie) spotkanie, zapewne
już w rozszerzonym składzie i przy pełnym udziale wszystkich podmiotów gospodarczych
i społecznych.
Zasadniczym zadaniem kolejnego spotkania powinno być poinformowanie społeczeństwa i szeroko rozumianego biznesu o zrealizowanych zamierzeniach z pierwszego Forum
Gospodarczego oraz nakreślenie perspektyw rozwoju powiatu otwockiego w aspekcie przyszłościowej ewolucji województwa mazowieckiego.
Otwockie Forum Gospodarcze można uznać za swoiste podsumowanie na gruncie lokalnym dwóch programów:
- mazowieckiego: rozwój nauki – rozwojem regionu (stypendia i wsparcie towarzyszące
dla mazowieckich doktorantów w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki);
- unijnego Siódmego Programu Ramowego (7 PR), jako głównego instrumentu Unii
Europejskiej w zakresie finansowania badań w Europie.
Na tle obrad i raportu należy zadać sobie pytanie: Czy Forum Gospodarcze stanowiło pierwszy krok dla przebudowy gospodarki powiatu otwockiego w kierunku innowacyjności? Zapewne
tak, ale będzie potrzeba jeszcze licznych działań, gdyż efekt jest w zasięgu ręki. W powiecie otwockim jest odpowiedni potencjał i trzeba go wyzwolić. Istotne byłoby określenie dla
powiatu otwockiego kilku podstawowych branż przemysłowych, na których należałoby
skupić wysiłki modernizacyjne i innowacyjność. Wskazane branże, współpracujące z innymi instytucjami i firmami, mogłyby być przysłowiowym kołem zamachowym dla rozwoju
całego regionu.
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