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JAPONIA
- lider innowacyjności
nie tylko w regionie azjatyckim













PKB per capita (PPP): 39,578 USD
(2011 r.) (ok. 320% średniej światowej);
PKB nomin.: 5,8 bln USD (ok. 491,7 bln jenów);
Wzrost PKB: 0,9% (1.kwartał 2013 r.);
W latach 1978-2010 druga po USA ekonomia na
świecie; w kolejnych latach – trzecia;
Populacja: 127,8 mln;
Stopa bezrobocia: 4,7%;
Powierzchnia kraju: 377.835 km²;
88% kraju stanowią góry;
Archipelag o dł. 3,3 tys. km;
Ustrój: monarchia konstytucyjna;
Waluta: japoński jen* (JPY);
Członek Grupy G8, WTO, ONZ, OECD, IEA,
APEC, ASEM, ASEAN, itp.;

 Jeden z najbardziej zaawansowanych
technologicznie i innowacyjnych
krajów na świecie;


Dominujące sektory gospodarki:
 Usługi (71,4%)
 Przemysł (27,5%)
 Rolnictwo (1,2%)

* średni kurs z dnia 27.05.2013 r.: 1 USD = 100,88 JPY

100 JPN = 3,21 PLN
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JAPONIA
– niekwestionowany lider
innowacyjności na świecie
Opublikowany w maju 2007 r., przez niezależną jednostkę badawczą magazynu
The Economist - Economist Intelligence Unit, ranking najbardziej innowacyjnych
gospodarek świata bezspornie wskazał Japonię jako światowego lidera
innowacji. Tuż za nią uplasowały się w rankingu: Szwajcaria, Stany
Zjednoczone i Szwecja.
Badanie obejmowało 82 kraje świata – badano je pod względem dynamiki ich
rozwoju gospodarczego i innowacyjności w latach 2002-2006.
Jednym z podstawowych współczynników, którymi mierzono innowacyjność
państw, była liczba patentów w stosunku do miliona mieszkańców. Jak się
okazało, nawet przy znacznej różnicy w liczbie obywateli, proporcja ta w
przypadku Japonii była 3,5 razy większa niż w Stanach. Co ciekawe, takie
szacunki niekoniecznie są zbieżne z danymi rynkowymi, które wprost wskazują
na dynamiczny wzrost gospodarczy, jak: infrastruktura telekomunikacyjna, IT,
czy kapitał ludzki.
Liderem w inwestowaniu w innowacyjność są Stany Zjednoczone
przeznaczające rocznie aż 330 mld USD na badania i rozwój.
Japonia zajmuje pod tym względem trzecie (po Chinach) miejsce - z
rocznym budżetem na działalność innowacyjną równym 130 mld USD.
Źródło: The Economist Intelligence Unit, 2007
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JAPONIA – podział administracyjny
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JAPONIA – mapa poglądowa
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Charakterystyka parków japońskich
– lata 50. i 60. XX wieku

Historia japońskich parków przemysłowych i naukowo-technologicznych sięga
lat 50. XX wieku (okres powojenny), kiedy po przegranej, a także w obliczu
śladowych w kraju ilości surowców naturalnych, Japonia musiała wydźwignąć
gospodarkę z kryzysu oraz z przepaści, jaka dzieliła ją od gospodarki USA.
Wówczas powstały pierwsze koncepcje tworzenia specjalnych miejsc koncentracji
wiedzy i przemysłu, wspieranych przez rząd.
Lata 50. były okresem wytężonej pracy i zakrojonej na szeroką skalę budowy
stoczni, odbudowy i rozbudowy sieci kolejowej, a także modernizacji infrastruktury
mediów komunalnych. Powoływane do życia parki przemysłowe, przy których
gromadziły się też pierwsze działające wespół z przemysłem jednostki naukowobadawcze, miały ten proces ułatwiać i przyspieszać.
Lata 60. były czasem zakładania nowych i powiększania istniejących miast,
a jednocześnie funkcjonujących w ich obrębie parków przemysłowych, a także
stopniowego uświadamiania sobie niszczącego wpływu tej działalności na
środowisko. Japonia dokonała cudu gospodarczego, podwajając gospodarkę
w latach 1960-1967, i stając się drugą pod względem wielkości, kapitalistyczną
gospodarką na świecie.

Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.
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Charakterystyka parków japońskich
- lata 70. XX wieku

W latach 70. zaczęto przyswajać na lokalnym gruncie założenia modelowych parków
przemysłowych USA („American industrial park”) i tworzyć kompleksowe parki
przemysłowe wyposażone we wszystkie niezbędne media i infrastrukturę.
Projekt rządowy utworzenia 250.000 nowych miast i transportowego połączenia ich
z już istniejącymi wymusił na przemyśle skoncentrowanie się na stworzeniu nowej
sieci logistycznej.
Jednocześnie, konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do
ratowania zanieczyszczonego działalnością przemysłową środowiska naturalnego
stała się faktem.
Kryzys naftowy z 1973 r. (Bliski Wschód pokrywał wówczas ok. 80%
zapotrzebowania Japonii na ropę naftową) wyhamował nieco japońską gospodarkę,
ale nadal wzrost gospodarczy był wyraźnie zauważalny. Dążąc do outsourcingu
produkcji, Japonia decydowała się na inwestycje zagraniczne, które trwały także
przez kolejną dekadę.

Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.
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Charakterystyka parków japońskich
- lata 80. XX wieku

Lata 80. przyniosły nowość w postaci tzw. „technopolis” – pierwszych hybryd
klastrów przemysłowych, zainicjowanych przez ówczesne japońskie Ministerstwo
Handlu Przemysłu (obecnie: METI – Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu)
oraz
klastrów wiedzy, promowanych przez ówczesne Ministerstwo Nauki (w 2001 r.
Ministerstwo Nauki połączyło się z Science and Technology Agency – JST, tworząc
nowy rozbudowany twór – Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i
Technologii, tzw. MEXT),
których przykładami opisywanymi w literaturze przedmiotu jako „klastry sukcesu” są
park w Hamamatsu i park w Kumamoto.
Technopolis miały za zadanie oferować tereny inwestycyjne, a także zachęty
podatkowe, a celem ich było przyciąganie przemysłu typu „high tech” – pojawiać
się w nich zatem zaczęły sektory takie, jak: R&D oraz IT i inne sektory o tzw.
wartości dodanej. Parki zaczęły stopniowo nabierać znanego nam obecnie
charakteru.

Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.
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Charakterystyka parków japońskich
– ostatnia dekada XX wieku

W 1990 r. doszło do powstania bańki giełdowej i na rynku nieruchomości, co
doprowadziło do dekady kryzysu finansowego oraz powtarzających się recesji tzw. „straconej dekady”, podczas której Japonia była wzmacniana przez ogromne
pakiety stymulacyjne oraz nadzwyczajne środki finansowe, opłacane z publicznych
funduszy.
Jednak, gdy nadszedł kolejny gospodarczy kryzys w latach 2008-2009, odwracając
to, co udało się osiągnąć premierowi Koizumiemu w latach 2003-2006, Japonia
wkroczyła w najgorszą recesję od czasów II wojny światowej, podczas gdy kolejna
runda niezabezpieczonych kredytów oraz nadzwyczajnych pakietów stymulacyjnych
została narzucona gospodarce. Narzędzia ekonomiczne Japonii nie odnosiły skutku,
a sytuacja fiskalna Japonii nadal się pogarszała.
Parki przemysłowe i naukowo-technologiczne
przeszkód, aby ratować chwiejącą się gospodarkę.

powstawały

Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.

jednak

bez
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Charakterystyka parków japońskich
- początek XXI wieku

W XXI wieku najpoważniejszym zagrożeniem dla osiągnięcia przez Japonię
strategicznych celów jest jej gwałtownie malejąca i starzejąca się populacja
(Japonia ma największą średnią długość życia na świecie). Od 1970 do 1990 roku,
japońska populacja starszych ludzi podwoiła się, co stanowiło kluczowy element
gospodarczego upadku lat 90-tych.
Pokolenie drugiego baby boomu, urodzone w latach 1971-1974, odnotowało
dramatyczny spadek współczynnika płodności, spowodowany wieloma społecznogospodarczymi czynnikami takimi, jak: większa gęstość zaludnienia, wskaźnik ilości
rozwodów oraz koszty wychowania dziecka.
Według Urzędu Statystycznego Japonii, całkowita populacja kraju osiągnęła w 2004 r.
maksymalny wynik niemal 128 milionów. Według przewidywań do 2030 r. liczba ta
ma spaść do 115 milionów i później do 95 milionów do 2050 r.
Wraz ze starzejącymi się Japończykami, Japonia staje w obliczu osłabienia swoich
zdolności gospodarczych, politycznych i militarnych. Można się spodziewać, że
gospodarka będzie nadal się osłabiać ze względu na malejącą siłę roboczą oraz bazę
klientów.
Gdy nadszedł XXI wiek, rząd przystąpił do szeregu nowatorskich projektów
mających na celu rozbudowę koncepcji parków.
Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.
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Charakterystyka parków japońskich
– kilka ostatnich lat

Japońska gospodarka nie ma w ostatnich latach dobrej passy.
W 2011 r. poważnie ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi, fali tsunami i awarii w
elektrowni atomowej w Fukushimie. W całym 2011 roku PKB kraju skurczyło się o
0,6 proc.
W 2012 r. dużym wstrząsem były dla niej spory dyplomatyczne z Chinami o wyspy
Senkaku, które doprowadziły do bojkotu japońskich towarów w Chinach, np.
samochodów czy elektroniki. W III kw. 2012 roku PKB Japonii wzrosło jedynie o 0,5
proc. w stosunku do III kw. 2011 roku.
Dlatego nowy premier Shinzo Abe, który objął fotel 26 grudnia 2012 r., ogłosił
rządowy program wsparcia wzrostu gospodarczego, wart w sumie 20,2 bln
jenów (200 mld dol.). Z tej sumy japoński rząd zagwarantuje około 13 bln jenów
(130 mld dol.), a resztę władze lokalne oraz sektor prywatny. Dzięki pakietowi
wspierającemu gospodarkę ma powstać w Japonii 600 tys. nowych miejsc pracy, a
wzrost PKB sięgnie 2 procent.
Parki przemysłowe i naukowo-technologiczne nieprzerwanie powstają i
rozszerzają swoją działalność, wzbogaconą dodatkowo o pierwiastek
innowacyjności.
Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.
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Charakterystyka parków japońskich
- nadzieja na dalszy rozwój

Chcąc zachować obecną pozycję w gospodarce światowej, Japonia musi
utorować drogę technologicznie rozwiniętemu społeczeństwu, w którym
utrzymałaby zarówno wzrost w produkcji, pomimo malejącej konsumpcji
i byłaby przykładem dla innych państw, które borykają się z podobnym
spadkiem demograficznym.
Teraz, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, rozwój parków
przemysłowych i naukowo-technologicznych stanowi absolutny
priorytet dla japońskiego rządu wdrażającego aktualnie program
wsparcia wzrostu gospodarczego, mający na celu wydźwignięcie
gospodarki poszczególnych regionów i całego kraju ze stagnacji
dzięki technologicznym i innowacyjnym osiągnięciom, które pozwolą
Japonii zachować dominację w regionie i na świecie.

Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.
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Nazewnictwo parków japońskich

Od czasu narodzin idei tworzenia parków w latach 50., koncepcje i nazwy parków
zmieniały się wielokrotnie (np. w latach 80. nazywano je “technopolis”, w latach 90.
i później “klastry” lub “parki”, ewentualnie „miasta / dzielnice nauki”), stąd nie jest
łatwo przedstawić kompleksowy i jasny do zrozumienia obraz historii japońskich
parków, ich ewolucję, a także cele, zasady funkcjonowania i rezultaty ich
działalności.
Obraz dodatkowo komplikuje:
 wielość organizacji i instytucji powiązanych z tworzeniem parków
i nadzorowaniem ich funkcjonowania, np.:
METI, MEXT, MHLW, JST (Japan Science and Technology Agency), JSPS (Japan
Society for the Promotion of Science), JILC (Japan Industrial Location Center), AIST
(Advanced Industrial Science and Technology), JETRO, jednostki samorządu
terytorialnego, i inne;
 rozproszony pomiędzy tymi jednostkami budżet przeznaczony na działalność
parków;
 fakt, że parki są w zasadzie autonomicznym tworem poszczególnych
samorządów lokalnych, a zatem nie są prowadzone rzetelne statystyki zbiorcze ich
dotyczące.
Źródło: “Polityka lokalizacji przemysłu. Rozwój historyczny regionalnej polityki przemysłowej”, Hosoya Yuuji, 2009.
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Odpowiedzialne organy rządowe

Dwa kluczowe dla rozwoju japońskich sieci
parków przemysłowych i naukowo-technologicznych ministerstwa
(od etapu tworzenia, poprzez zastosowanie, aż po komercjalizację):
Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT)
budżet na realizację projektu klastrów regionalnych w 2009 r.:
13,4 miliarda JPY:
 Knowledge Cluster Initiative (8,9 miliarda JPY),
 City Area Program (4,5 miliarda JPY).

Dwustronna promocja międzyklastrowej współpracy i wymiany

Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI)
budżet na realizację projektu klastrów regionalnych w 2009 r.:
16,6 miliarda JPY:
 Industrial Cluster Project (1,2 miliarda JPY),
 Regional Innovation Cooperation Program (3,4 miliarda JPY),
 Strategic Technology Support (12 miliardów JPY).
Źródło: MEXT, 2009
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Parki przemysłowe – klastry (METI)

Parki przemysłowe w Japonii (w aktualnej formie) zaczęto tworzyć w 2001 r.,
z chwilą uruchomienia „Projektu Tworzenia Klastrów Przemysłowych”,
wdrażanego przez japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu
(METI), przekształconego w 2010 r. w „Projekt Tworzenia Ogólnokrajowych
Sieci Promocji Innowacji”.
Pomysł tworzenia nowoczesnych klastrów przemysłowych narodził się w wyniku
konsultacji prowadzonych na szczeblu rządowym z udziałem przedstawicieli
środowisk przemysłowych.

Parki przemysłowe mają na celu rozwój naukowo-technologiczny, przy
jednoczesnym rozwoju gospodarczym danego regionu.
Celem obydwu projektów jest powoływanie do życia klastrów przemysłowych
i skupianie w nich jak największej liczby przedsiębiorstw, a następnie „wiązanie”
tych klastrów w swoiste sieci tematyczne obejmujące terytorium całego kraju, tzw.
„sieci innowacji”.

Źródło: METI, 2011
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Definicja japońskich parków
przemysłowych
Według amerykańskiego ekonomisty, Michaela Portera:
„Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w
powiązanych sektorach związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same
umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe
przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej, niż gdyby miały pracować same,
dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji
akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze.
Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz
nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych
pracowników.
Klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej,
a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.”
Ze względu na pozytywny wpływ na gospodarkę kraju, klaster ma również
wpływ na pozostałe czynniki, które mogą podlegać zmianom wprowadzanym
przez instytucje rządowe w danym kraju (ułatwianie konkurencji firmom
zagranicznym dzięki wprowadzaniu ulg podatkowych na założenie siedziby
w danym parku przemysłowym jest metodą stosowaną przez wiele
japońskich klastrów).
Źródło: Japan Science and Technology Agency (JST) oraz M.E. Porter, „Porter o konkurencji”, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 207

20

Wpływ parków przemysłowych
na rozwój regionów
Anna Lee Saxenian (profesor i dziekan w Berkeley School of Information na
Uniwersytecie Kalifornijskim) podkreśla, że dystans, w jakim wschodniopółnocne japońskie klastry przemysłowe znajdują się od Tokio (ok. 100
kilometrów), działa na ich korzyść - w porównaniu np. do amerykańskiej Doliny
Krzemowej.
Klastry przemysłowe mają pozytywny wpływ na rozwój komunikacji i
infrastruktury w regionie, w którym występują.
Klastry przyczyniają się również do rozwoju nauki i informacji na dalszych
obszarach. Za przykład mogą posłużyć japońskie bioklastry, które mają wpływ
na rozwój wiedzy w całej Japonii.
UWAGA:
Bio Japan Cluster Mission - Matchmaking mission in Japan for EU Cluster
managers and their SMEs members (16 miejsc - 8 dla klastrów EU i 8 dla
powiązanych z nimi MSP z EU) :
http://www.eu-japan.eu/global/business-training/bio-cluster-mission.html

Źródło: Japan Science and Technology Agency (JST)
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Zadania parków przemysłowych

Integrowanie przedsiębiorstw, instytucji naukowych
i uniwersytetów jest głównym zadaniem japońskich klastrów.
Z tego punktu widzenia, klastry są miejscami, które umożliwiają (poprzez
gromadzenie wiedzy naukowej i wiedzy dot. Zarządzania) rozwój
przedsiębiorstw będących uczestnikami klastra poprzez stosowanie
zarządzania wiedzą we współpracy z innymi firmami.
Obieg informacji wewnątrz klastra znacznie przyśpiesza opracowywanie
nowych metod zarządzania i nowych technologii.
Umożliwia uniknięcie błędów poprzez opracowywanie ich na
doświadczeniach innych przedsiębiorstw.
Andrew C. Inkpen i Eric W.K. Tsang określili budowanie współpracy przez
klastry jako budowanie kapitału społecznego (termin oznaczający kapitał jako
element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie, którego
wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu
jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści).

Źródło: Andrew C. Inkpen i Eric W.K. Tsang, „The Academy of Management Review”, 2005, Academy of Management.
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Nazewnictwo – kumulacyjny
charakter japońskich parków
Należy podkreślić, iż w przypadku japońskich parków (klastrów)
przemysłowych dochodzi do zatarcia różnic pomiędzy
klastrami przemysłowymi (których głównym zadaniem jest umożliwienie
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami)
a parkami naukowo-technologicznymi (których głównym założeniem
jest gromadzenie w jednym punkcie jednostek badawczo-rozwojowych
i umożliwienie im współpracy).
Japońskie parki przemysłowe są instytucjami, które łączą
podstawowe zadania obydwu wyżej wymienionych rodzajów
organizacji i nie ograniczają się do elementów określonych
w polskim rozumieniu terminów:
park przemysłowy
i
park naukowy / park naukowo-technologiczny.
W zasadzie każdy park przemysłowy w Japonii jest jednocześnie
parkiem naukowym / naukowo-technologicznym.
Źródło: Andrew C. Inkpen i Eric W.K. Tsang, „The Academy of Management Review”, 2005, Academy of Management.
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Program RIT realizowany przez JETRO (1)
1. Tło
Coraz więcej japońskich MŚP planuje rozszerzenie biznesu zagranicą. MŚP z
zasady wykazują największe zainteresowanie tzw. business matching oraz
uzyskaniem informacji na temat zagranicznych firm i rynków. Znalezienie
odpowiednich zagranicznych partnerów jest kluczowym elementem dla
globalizacji MŚP.
2. Koncepcja Programu RIT
JETRO wdraża Program RIT (Regional Industry Tie-up Program) w celu
wypromowania interakcji biznesowej pomiędzy klastrami przemysłowymi
(skupiającymi co najmniej 5 MŚP) w Japonii oraz zagranicą.
Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego partnera przy zastosowaniu
takiej metody jest znacznie większe niż w przypadku spotkań typu “jeden do
jednego” i zwiększa szanse poszczególnych firm w danym regionie.
Cel nadrzędny to promocja dwukierunkowej wymiany przemysłowej i
nawiązanie współpracy pomiędzy regionami japońskimi i zagranicznymi,
prowadząca do rozwoju rynków, wymiany technologicznej i rozwoju lokalnej
gospodarki regionalnej.
Źródło: JETRO, 2013

Program RIT realizowany przez JETRO (2)

3. Wsparcie JETRO
Program RIT pomaga organizacjom wspierającym przemysł/klastrom
(wszystkie sektory) w nawiązywaniu stosunków biznesowych z zagranicznymi
partnerami (nie wspiera jednak uniwersytetów ani instytucji badawczych).
Relacje te pozwalają firmom rozpocząć wspólny biznes. JETRO oferuje
wsparcie na różnych poziomach, przez okres roku do trzech. Wsparcie polega
na delegowaniu ekspertów bądź grup studyjnych z zagranicy do Japonii lub z
japońskiego regionu zagranicę, nie oznacza jednak bezpośredniego
dofinansowywania uczestniczących w programie regionów.
4. Pre-Research Programu RIT
Gdy organizacja biznesowa w Japonii ma wykonać szczegółowe studium
wykonalności projektu jeszcze przed rozpoczęciem tzw. “business
matching“ za pośrednictwem Programu RIT, JETRO może wesprzeć ją w
ramach tzw. “Pre-research Programu RIT”. JETRO pokrywa wówczas koszty
badania danego sektora przemysłu oraz potencjału firm kraju docelowego, a
także koszty oddelegowania eksperta, który to badanie przeprowadzi.

Źródło: JETRO, 2013

Program RIT realizowany przez JETRO (3)

Region w Japonii

Przemysł A
Grupa MŚP
technologii a

Wymiana biznesowa
Oddelegowanie grup ekspertów
Badanie/ Follow-up

Business
matching
Organizator
（biuro zarządzające）
Krajowe biura JETRO

Źródło: JETRO, 2013

Import/eksport
Wymiana technologiczna
Wspólny rozwój

Region zagranicą

Przemysł A
Grupa firm
technologii b

Organizator
（biuro zarządzające）
Zagraniczne biura JETRO

Pre-Research Programu RIT
Nerima, Tokio － Quebec, Kanada (Animacja) - PRZYKŁAD

czerwiec 2012 ～

Nerima Animation
Association
51 animation studios, 40
companies

Wymiana
międzyregionalna
JETRO
Tokyo

JETRO
Toronto

QUEBEC FILM
AND TELEVISION
COUNCIL(QFTC)
Animation studios and
companies

・Nerima, dzielnica Tokio, jest kolebką animacji w Japonii oraz jednym z
największych klastrów produkcji animacji w Japonii, z ponad 90 studiami
animacyjnymi i powiązanymi firmami.
・ Quebec natomiast, a w szczególności Montreal, ma duże zagęszczenie
przemysłu gier z zaawansowaną technologią animacji 3D.
・ Ten projekt typu “pre-research” wykaże, czy firmy z Nerima będą w stanie
rozwinąć kanały marketingowe i zdobyć kontrakty w USA, we współpracy z
partnerami z Quebec.

Źródło: JETRO, 2013

2012 RIT Project Map

FY2011

FY2012

North America 1 project

Middle East 1 project

Fukuoka Prefecture - Silicon
Valley, the U.S.
【software development】

Osaka Prefecture - United Arab
Emirates (UAE)
【media contents】

Europe (including Far East Russia)
4 projects

Shonan area, Kanagawa
Prefecture – Finland
【information-communication
devices, electronic machines】

Asia 8 projects
Koriyama, Fukushima
Hiroshima Prefecture - Sichuan
Prefecture - Wonju City,
Province, China
Gangwon-do, South Korea
【environment】
【medical and welfare-related
devices】
Kitakyushu City - BusanGwangyeok City,
Kyushu area - Shandong
Gyeongsangnam-do, South
Province, China
Korea
【environment, recycle】
【machine parts, material
processing】

Hokkaido - Russian Far East
【cold climate housing】

Yamaguchi Prefecture - Taiwan
【machinery-related products】

Okinawa Prefecture Singapore
【media contents】

Oita Prefecture - Taiwan
【semiconductor】

Kitakyushu City - Haiphong,
Hanoi, Vietnam
【metal processing, machinery
manufacturing】

Saitama Prefecture - Germany
【high-precision processing
technology, cutting-edge materials】
Toyama Prefecture - NorthCentral Italy
【medical products】

Total: 14 projects as of FY2012
Projects continuing from FY2011:9
Projects adopted in FY2012:5
Źródło: JETRO, 2013

1. Japonia – regionalny i globalny lider innowacyjności
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Strategia naukowo-technologiczna

Główną przesłanką strategii naukowo-technologicznej jest
rozwój poszczególnych regionów
oraz
umożliwienie nawiązywania międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.
Strategia ta odnosi się nie tylko do krajów zachodnich, ale również (a może wręcz
przede wszystkim) do obszaru azjatyckiego.
Ma przyczyniać się do
globalnego rozwoju technologicznego
oraz umożliwiać
efektywniejsze wykorzystanie przez ludzi dostępnych dla nich zasobów.
Począwszy od 1996 r., co cztery lata wprowadzany jest nowy rządowy plan
czteroletni dotyczący strategii wspierania rozwoju naukowo-technologicznego w
Japonii.
W 2001 r. japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii
(MEXT) ogłosiło uruchomienie tzw. „Projektu Tworzenia Parków Naukowych i
Naukowo-Technologicznych”.
Źródło: Japan Science and Technology Agency (JST), 2012
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Parki naukowo-technologiczne
– Rada ds. Polityki NaukowoTechnologicznej
W 2001 r. powołano również
Radę ds. Polityki Naukowo-Technologicznej,
której zadaniem jest m.in. opracowywanie nowych ustaw dotyczących
badań i rozwoju w Japonii, tak aby była ona globalnym liderem w tej
dziedzinie, w szczególności zaś wyprzedzała w tym zakresie inne kraje
azjatyckie.
Budżet MEXT, które jest ministerstwem nadzorującym również działania
Rady ds. Polityki Naukowo-Technologicznej, od kilku lat systematycznie
wzrasta, ponieważ strategia naukowo-technologiczna jest uważana
za kluczową dla rozwoju Japonii.
W skład Rady wchodzą:
- premier (będący zarazem przewodniczącym Rady);
- podsekretarz stanu ds. polityki naukowo-technologicznej;
- odpowiedni ministrowie;
- personel wykonawczy.
Źródło: Japan Science and Technology Agency (JST), 2012
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Schemat organizacyjny Rady
ds. Polityki NaukowoTechnologicznej
Rada ds. Polityki Naukowo-Technologicznej

Źródło: Japan Science and Technology Agency (JST), 2012
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Parki naukowo-technologiczne
– Knowledge Cluster
Decyzją Parlamentu, już w 2001 r. (projekty trwają do dziś) zaczęto tworzyć
w różnych regionach Japonii tzw. “Knowledge Clusters” (“klastry wiedzy”)
mające pomóc rozwijać się regionalnym gospodarkom, a od 2006 r. – mające na
celu stworzenie w tych regionach klastrów światowego formatu.
“Knowledge Cluster” to system innowacji technologicznej, organizowany
przez lokalne samorządy wokół uniwersytetów i innych publicznych instytucji
badawczych, o potencjale rozwoju i ustanowionych zadaniach R&D, który
wzbogacony jest o czynny udział firm z danego regionu lub spoza jego granic.
Do celu koordynacji „klastrów wiedzy” wyznaczony został MEXT (Ministerstwo
Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii), który realizuje zadania związane
z powoływaniem „Knowledge Clusters” i rewitalizacją gospodarek poszczególnych
regionów Japonii.
W ramach tej inicjatywy, MEXT wybiera region w Japonii i zapewnia środki dla
kluczowych organizacji wyznaczonych przez lokalne samorządy w celu realizacji
koncepcji klastrowej dla danego regionu.

Źródło: Japan Science and Technology Agency (JST), 2012
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Rozwój naukowo-technologiczny
regionów – Knowledge Cluster
Initiative
W odniesieniu do obecnej regionalnej polityki gospodarczej, w oparciu o
koncepcję klastrową, samorządy lokalne mają za zadanie wdrożyć środki
takie, jak:
 przeprowadzanie wspólnych badań na styku trójkąta: przemysł-uniwersytetrząd, w lokalnych uniwersyteckich centrach badawczych itp., w celu powołania do
życia nowych ”ziaren” technologicznych odpowiadających potrzebom przemysłu;
 opatentowanie wyników badań i prowadzenie działalności R&D związanej
z inkubacją;
 kompleksowe i pełnowymiarowe wdrażanie projektów – od fazy R&D
do komercjalizacji, i przy zastosowaniu systemów R&D kontrolowanych przez
powiązane agencje i ministerstwa, takie jak np. METI (klaster przemysłowy) czy
JST – Japan Science and Technology Agency (centra R&D);
 ustanawianie siedzib głównych klastrów wiedzy w każdym regionie – do celów
kontrolowania stanu wdrażania projektów;
 wsparcie dla ekspertów naukowo-technologicznych, w tym ew. powoływanie
rzeczników patentowych;
 organizowanie forów i innych spotkań w celu ogłaszania i dyskutowania
rezultatów badań.

Źródło: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 2011
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Knowledge Cluster Initiative –
krajowe projekty regionalne (1)
Knowledge Cluster – Pierwsza Faza (rok fiskalny 2004-2008; zakończone w 2007 r. lub
wcześniej):
•SAPPORO – Sapporo IT Carrozzeria Cluster
•SENDAI – Sendai Cyber Forest Cluster
•TOYAMA/TAKAOKA – Toyama Medical-Bio Cluster
•NAGANO/UEDA – Nagano/Ueda Smart Device Cluster
•HAMAMATSU – Hamamatsu Optronics Cluster
•AICHI/NAGOYA – Nagoya Nano-Technology Manufacturing Cluster
•KYOTO – Kyoto Nanotechnology Cluster
•KANSAI SCIENCE CITY – Keihanna Human L3 Cluster
•NORTHERN OSAKA (SAITO) – Northern Osaka (Saito) Biomedical Cluster
•KOBE – Kobe Translational Research Cluster
•HIROSHIMA – Hiroshima Biocluster
•TOKUSHIMA – Tokushima Health and Medicine Cluster
•TAKAMATSU – Takamatsu Rare Sugar Biocluster
•FUKUOKA – Fukuoka Cluster for Leading-Edge System LSI Design Development
•KITAKYUSHU SCIENCE AND RESEARCH PARK – Kitakyushu Human Technology Cluster
Knowledge Cluster – Pierwsza Faza (rok fiskalny 2004-2008; zakończone w 2008 r.):
•KANAZAWA – Ishikawa High-Tech Sensing Cluster
•GIFU/OGAKI – Gifu/Ogaki Robotics Advanced Medical Cluster
•UBE – Yamaguchi Ube Medical Innovation Cluster

Źródło: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 2011
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Knowledge Cluster Initiative –
krajowe projekty regionalne (2)
Knowledge Cluster – Druga Faza (rok fiskalny 2007-2011; aktywne):
•REGION HOKKAIDO – Sapporo Biocluster “Bio-S”
•GREATER SENDAI – Advanced Preventive Health Care Services Cluster
•TOYAMA/ISHIKAWA – Hokuriku Innovation Cluster for Health Science
•REGION PREFEKTURY NAGANO – Shinshu Smart Device Cluster
•HAMAMATSU – Hamamatsu Optronics Center
•REGION TOKAI – Tokai Region Nanotechnology Manufacturing Cluster
•KYOTO i KEIHANNA – Kyoto Environmental Nanotechnology Cluster
•KANSAI (SAITO i KOBE) – Biomedical Cluster Kansai
•FUKUOKA–KITAKYUSHU–IIZUKA - Fukuoka Cluster for Advanced System LSI Technology
Development

Knowledge Cluster – Faza Innowacji (rok fiskalny 2009-2013; aktywne):
•REGION HAKODATE – Hakodate Marine Bio Industrial Cluster
•YAMAGUCHI – Yamaguchi Green Materials Cluster
•TOKUSHIMA – Tokushima Health and Medicine Cluster
•REGION KURUME – Kurume Cutting-Edge Medical Research Cluster

Źródło: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 2011
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Wsparcie MEXT dla
rozwoju naukowotechnologicznego regionów
Ważnym elementem rozwoju naukowo-technologicznego w Japonii jest
powierzanie głównych zadań niezależnym instytucjom administracyjnym.
Instytucje takie przeprowadzają badania w wyznaczonych gałęziach nauki
i technologii, podczas gdy zadaniem parków przemysłowych (klastrów) jest
promowanie ich działalności.
Parki przemysłowe (nadzorowane przez METI) są miejscami, które mają umożliwić
nawiązywanie takim instytucjom badawczym wzajemnej współpracy oraz kooperacji
z uniwersytetami, instytucjami rządowymi i firmami prywatnymi.
Według danych udostępnionych przez MEXT, w 2007 r. w sektorze prywatnym
zatrudnionych było 58% wszystkich naukowców pracujących w Japonii.
Klastry mają za zadanie tę olbrzymią bazę wiedzy efektywnie skomercjalizować,
doprowadzając jednocześnie do rozwoju regionu, w którym funkcjonują.
W 2011 r. MEXT opracował
„Program Promocji Nauki i Technologii w Regionach”,
a rok później - rozszerzony o nowy element
„Program Promocji Nauki, Technologii i Innowacji w Regionach”.

Źródło: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 2011
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Wsparcie MEXT dla
rozwoju innowacyjnego regionów
Dotychczas promocja nauki i technologii w regionach miała na celu rewitalizację
społeczności lokalnych poprzez rozwijanie posiadanych przez nie umiejętności
i tradycji, co doprowadziło do rozwoju nauki i technologii w całym kraju.
Teraz natomiast, każdy region powinien dążyć do autonomicznej implementacji
systemu innowacji dla zwiększenia swojej roli w państwie i roli Japonii
w regionie.
Ostatnie działania rządu wynikają z rosnącej świadomości zachodzących
w regionie azjatyckim zmian, wśród których na uwagę zasługuje przede wszystkim
wyraźnie zauważalny w ostatnich latach rozwój wschodzących gospodarek państw
Azji Środkowo-Wschodniej, intensyfikujący światową konkurencję.
Jednocześnie, Japonia boryka się z problemem ograniczonych surowców
naturalnych, jak również szybkiego starzenia się społeczeństwa, połączonego
z niskim współczynnikiem przyrostu naturalnego. Powoduje to konieczność podjęcia
działań, które pozwolą na utrzymanie wiodącej obecnie roli Japonii w regionie Azji i
umocnienie jej międzynarodowej konkurencyjności, co wpłynie pozytywnie na
zrównoważony wzrost gospodarczy. W konsekwencji, Japonia zmuszona jest
wykorzystać wypracowaną przez siebie infrastrukturę naukowo-technologiczną i
skutecznie wypromować „Naukę, Technologię i Innowacyjność w Regionach”,
który to program stanowi podstawę obecnej regionalnej polityki gospodarczej.
Źródło: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 2011
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Przyszłość: COI STREAM wsparcie MEXT dla rozwoju
regionów (1)
W dniu 29 marca 2013 r. MEXT ogłosił nabór wniosków, propozycji i opinii na temat
programu COI STREAM (COI = Center of Innovation), który ma na celu
usprawnienie współpracy sektora naukowego z sektorem biznesowym;
stworzenie ułatwień w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz ich
komercjalizacji.
Jest to inicjatywa oddolna, w której potrzeba klienta rodzi działalność R&D
i zaangażowanie korporacji w komercjalizację danego rozwiązania.
Pomysł zrodził się w 2012 roku – wtedy też zostały przeprowadzone warsztaty dla
zainteresowanych, zorganizowane przez MEXT i niezależną agencję rządową odpowiedzialną za
sprawy nauki i technologii JST (Japan Science and Technology Agency).
Program został wdrożony w dniu 1 maja 2013 roku – na podstawie analizy sytuacji, w jakiej
znajdzie się Japonia w perspektywie 10-20 lat.
W październiku br. zostanie wybrana siedziba biura. Okres przygotowawczy programu ma trwać
do kwietnia 2014 roku i od tego czasu zostanie on faktycznie uruchomiony.
Propozycje i wnioski ze strony obywateli rozpatrywane są przez wybrany do tego celu Komitet
Sterujący COI STREAM (COI STREAM Governing Committee), złożony z przedstawicieli zarządu
następujących firm i uniwersytetów:
Mitsubishi Sougou Kenkyuujo, MIT Media Labo, Hitachi Seisakusho, Horiba Seisakusho, Kyoto
University,
Rakuten,
Toyota
Motor
Corporation.
Ostateczna
decyzja
należy
do przewodniczącego Komitetu wyłonionego z Nagoya University.
Źródło: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 2011
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Przyszłość: COI STREAM wsparcie MEXT dla rozwoju
regionów (2)
Wszelkie podprojekty wdrażane w ramach projektu COI STREAM
realizowane będą przez powoływane do celu realizacji każdego z nich
odrębnie grupy wykonawcze, kierowane przez 6-osobowy Visionary
Team ze stojącym na jego czele Visionary Leader.
Obecnie planowane jest uruchomienie 3 tzw. „wizji”, tj.:
Wizja 1 - Smart Life Care, Ageless Society – Tokyo University, Kyouwa
Hakkou Kirin, Moriseiki Seisakusho
Wizja 2 – Smart Japan – Toray, Itochu
Wizja 3 – Active Sustainability – Hitachi Seisakusho
Budżet: co najmniej 400-800 mln JPY wyniesie dofinansowanie roczne
państwa na realizację programu COI STREAM (m.in. z tzw. „matching
fund”).
Pomysłodawcy projektu COI STREAM nie wykluczają nawiązywania
współpracy z zagranicą.

Źródło: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 2011
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TSUKUBA INNOVATION ARENA
(TIA-NANO) (1)
Powstała w 2009 r. TIA-NANO jest zarządzana przez:
 Narodowy Instytut Zaawansowanej Nauki i Technologii Przemysłowej
(AIST - Advanced Industrial Science and Technology),
 Narodowy Instytut Nauk Materiałowych (NIMS - National Institute for Materials
Science), Uniwersytet w Tsukubie,
 Organizację Badań ds. Akceleratora Wysokoenergetycznego (KEK - High Energy
Accelerator Research Organization).
Zarząd Generalny TIA-nano składa się z sześciu
przewodniczącymi czterech głównych instytucji TIA-nano:

członków

będących

 Teruo Kishi - przewodniczący Tsukuba Innovation Arena of Nanotechnology;
 Tomatsu Nomakuchi - prezes Narodowego Instytutu Zaawansowanej Nauki
i Technologii Przemysłowej (AIST);
 Sukekatsu Ushioda - prezes Narodowego Instytutu Nauk Materiałowych (NIMS);
 Nobuhiro Yamada – rektor Uniwersytetu w Tsukubie;
 Atsuto Suzuki - dyrektor generalny Organizacji Badań ds. Akceleratora
Wysokoenergetycznego (KEK);
 Ryoji Chubachi - wiceprezes Rady Technologii Przemysłowej Keidanren
(Japońskiej Federacji Biznesu).
Źródło: Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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TSUKUBA INNOVATION ARENA
(TIA-NANO) (2)
Zarząd odpowiedzialny jest za tworzenie i liberalizację przepisów,
z uwzględnieniem kwestii zarządczych w celu wprowadzania nowych innowacji.
Standardowe kwestie operacyjne rozpatrywane są przez Komitet Sterujący
(Steering Board). Sekretariat jest wspólnie zarządzany przez cztery główne
instytucje TIA-nano.
Działania związane z kluczowymi badaniami oraz kluczową infrastrukturą
prowadzone są przez grupę roboczą utworzoną z przedstawicieli akademickich,
rządowych i odpowiednich gałęzi przemysłu.
Została również utworzona struktura współpracy pomiędzy TIA-nano
a organizacjami będącymi użytkownikami klastra, tzw. TIA-nano Alliance Forum
(Forum Koalicji TIA-nano). Ma ona na celu umożliwienie obydwu stronom szybkiej
i bezproblemowej komunikacji.

Źródło: Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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TSUKUBA INNOVATION ARENA
(TIA-NANO) (3)
Schemat organizacyjny TIA-nano:

Źródło: Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano), 2012.04- Revised Edition.
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TSUKUBA INNOVATION ARENA
(TIA-NANO) (4)
Sześć głównych domen badawczych TIA-nano:
 Nanoelektronika
Nanomatryce CMOS, krzemowa fotonika, węglowa fotonika, spintronika, bazy danych, nowe
materiały, zaawansowana litografia EUV.
 Elektronika energetyczna
Zintegrowane badania nt. węgliku krzemu, urządzenia wykorzystywane w elektronice
energetycznej.
 Nano- i mikrosystemy
Masowa produkcja zintegrowanych nano- i mikrosystemów.
 Ekologiczna nanotechnologia
Prace nad wprowadzeniem ekologicznych technologii energetycznych i opracowaniem
nowych materiałów.
 Węglowe nanorurki
Prace badawczo-rozwojowe nad masową produkcją węglowych nanorurek oraz
opracowywanie materiałów w celu ich szerszego zastosowania.
 Bezpieczeństwo nano-materiałów
Zintegrowana baza danych i badania nt. bezpieczeństwa nano-materiałów.
Źródło: Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano), 2012.04- Revised Edition.
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TSUKUBA INNOVATION ARENA
(TIA-NANO) (5)
Trzy główne instalacje na terenie TIA-nano:
 Nanodevice Research Foundry
Zadania:
• promocja i integracja materiałów nanotechnologicznnych i wykorzystywanych
przy produkcji nanomatryc CMOS;
• promocja praktycznego zastosowania krzemowej fotoniki poprzez produkcję
prototypów, weryfikację i ewaluację technologii;
• promocja i komercjalizacja rozwoju nowej technologii nano-mikrosystemów,
w oparciu o zapotrzebowanie na tego rodzaju technologię na rynku.
 Nanotech Open User Facilities
Laboratoria i instalacje czterech głównych instytucji TIA-nano są otwarte dla
wszystkich użytkowników.
 Networking School of Nanotechnology
Szkoła ma na celu rozwój zasobów ludzkich poprzez współpracę z japońskimi
uczelniami, pod kierownictwem Uniwersytetu w Tsukubie.

Źródło: Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano), 2012.04- Revised Edition.
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TSUKUBA INNOVATION ARENA
(TIA-NANO) (6)
Pięć podstaw działania TIA-nano:
 Tworzenie globalnej wartości dodanej
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla nowych międzynarodowych przedsiębiorstw poprzez
pokazy praktyczne przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu.
 „Pod jednym dachem”
Zapewnienie powszechnej platformy twórczej, gdzie mogą współpracować naukowcy i instytucje
badawczo-rozwojowe ze środowisk przemysłowych, naukowych i rządowych.
 Niezależność / tzw. pozytywny cykl
TIA-nano gromadzi rozwinięcia technologiczne oparte na wiedzy, które zadowalają członków
instytucji - tak japońskie, jak i zagraniczne firmy. TIA-nano promuje badania i rozwój oraz
komercjalizację poprzez udostępnienie światowej klasy technologii i infrastruktury.
 Promowanie współpracy typu „win-win”
TIA-nano, jako narodowe centrum nanotechnologii, współpracuje przy rozszerzaniu współpracy
pomiędzy przemysłem, instytucjami naukowymi i rządem - tak lokalnie, jak i zagranicą. TIA-nano
promuje nawiązywanie przez ww. strony współpracy typu „win-win”.
 Edukacja kolejnych pokoleń naukowców i inżynierów
Opierając się na współpracy pomiędzy przemysłem, instytucjami naukowymi i rządem, TIA-nano
ustanawia instytucję, która będzie w stanie zapewnić edukację podyplomową i rozwój
przemysłowy zasobów ludzkich. Przy współpracy z zagranicznymi uczelniami i Uniwersytetem
w Tsukubie, TIA-nano zamierza również utworzyć Międzynarodową Szkołę Dyplomową
Nanotechnologii.

Źródło: Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano), 2012.04- Revised Edition.
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KAZUSA AKADEMIA PARK
(KAP) (1)
Kazusa Akademia Park znajduje się w prefekturze Chiba, niedaleko Tokio.
W tym klastrze znajdują się światowej klasy biotechnologiczne instytucje badawcze i
firmy działające w branży farmaceutycznej. Lokalne władze i okoliczne miasta
oferują firmom zakładającym siedziby w KAP różnego rodzaju ulgi podatkowe, które
zapewniają wsparcie dla start-up’ów rozpoczynających działanie w Kazusa. Klaster
zapewnia współpracę pomiędzy instytucjami akademickimi a firmami działającymi w
sektorze prywatnym.
Dwie najważniejsze instytucje działające na terenie parku to:
 Kazusa DNA Research Institute (KDRI) - założony w 1991 r. instytut, który jest jednym
z przodujących instytutów prowadzących badania nt. DNA w Japonii. Badania Instytutu dotyczą:
genomów roślin i bakterii, kodów DNA roślin oraz markerów DNA, genetycznych informacji nt.
roślin, metabolomów, ludzkich kodów genetycznych, opracowywania oprogramowania
komputerowego do przeprowadzania analiz genetycznych, itp.
 The Biological Resources Preservation and Supply Facility - założony przez National
Institute of Technology and Evaluation (NITE) instytut zajmuje się przede wszystkim
gromadzeniem danych taksonomicznych, danych dotyczących bakterii, grzybów, alg i innych
mikroorganizmów oraz gromadzeniem danych genetycznych.
Na terenie parku działa również inkubator, który skupia w sobie firmy działające na rynku
biomedycznym oraz - poprzez ulgi podatkowe i innego rodzaju bodźce finansowe, wspiera
zakładanie start-up’ów, które rozpoczynają działalność na terenie KAP.
Źródło: Kazusa Akademia Park, 2011.
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KAZUSA AKADEMIA PARK
(KAP) (2)
Firmy działające na terenie Kazusa Akademia Park:
• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation – Farmaceutyki;
• Kawamura Sangyo Co., Ltd. - Badania nt. sekwencji izolacyjnych, elektronika, itp.;
• Koyo Denshikiki Co., Ltd. - Badania i produkcja maszyn testujących przewodniki;
• Kuroda Precision Industries Ltd. - Badania i produkcja siłowników gwintowanych;
• MANAC Incorporated - Badania i produkcja opóźniaczy zapłonu;
• Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. - Produkcja i sprzedaż maszyn drukarskich;
• San-ai Plant Co., Ltd. - Usługi czyszczenia elektronicznego i chemicznego dla przemysłu;
• Kyoritsu Chemical Industry Co., Ltd. - Badania i produkcja wysokiej klasy żywic
wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym;
• Sato Pharmaceutical Co., Ltd. – Farmaceutyki;
• Kodama Engineering Co., Ltd. - Badania i produkcja energooszczędnych maszyn
transportowych i sortujących;
• Nissin Seiki Co., Ltd. - Badania i produkcja maszyn czyszczących;
• Aureo Co., Ltd. - Opracowywanie funkcjonalnej żywności;
• Solar Silicon Technology Corporation - Badanie i produkcja krzemu, ogniw i modułów z ogniw
słonecznych;
• Kyowa Metal Works Co., Ltd. - Rozwój, produkcja
i sprzedaż części samochodowych;
• Honda R&D Co., Ltd. - Technologia produkcji
bioetanolu z biomasy.

Źródło: Kazusa Akademia Park, 2011.
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KANAGAWA SCIENCE PARK (1)
W 1986 r., na podstawie Aktu Promocji Prywatnych Inicjatyw Finansowych, zostało
powołane do życia Stowarzyszenie Japońskich Parków Naukowych (Japan
Science Park Association).
Wtedy też ustanowiony został Park Naukowy Kanagawa (KSP - Kanagawa Science
Park). W 1987 r. na terenie parku został rozpoczęty pierwszy projekt inkubacyjny na
terenie KSP. W 1989 r. budowa KSP została zakończona, a w 1992 r. otwarto
Venture Business Management School.
KSP jest pierwszym parkiem naukowym utworzonym w Japonii.
W parku zatrudnionych jest obecnie 4.500 osób.
Powierzchnia KSP to około 55.000 metrów kwadratowych.
Park Naukowy Kanagawa zarządzany jest przez KSP, Inc., we współpracy
z Akademią Naukowo-Technologiczną w Kanagawa (Kanagawa Academy of Science
and Technology).
Firmy działające na terenie parku
reprezentują następujące branże:
- biotechnologia,
- informatyka,
- elektronika,
- mechatronika.
Źródło: Kanagawa Science Park, 2011.
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KANAGAWA SCIENCE PARK (2)

Park udostępnia firmom, które działają na jego terenie następujące pomieszczenia:
- Biuro YUME - przestrzeń biurowa, która została utworzona w celu sprostania potrzebom
przygotowania firm typu start-up. Do roku przestrzeń może być wykorzystywana bezpłatnie.
- Dzielona przestrzeń biurowa - zapewnia przestrzeń biurową o wymiarach od 9 do 43 metrów
kwadratowych. Czas kontraktu wynosi rok i może zostać przedłużony poprzez odnawianie
kontraktu do trzech lat. Przestrzeń przeznaczona jest dla firm, które działają nie dłużej niż pięć
lat.
- Zachodnie skrzydło biur firm typu start-up - oddzielna przestrzeń biurowa, która zapewnia
pomieszczenia wielkości od 36 metrów kwadratowych do 75 metrów kwadratowych.
Generalnie preferowane są pięcioletnie kontrakty, które mogą zostać przedłużone o trzy lata.
Docelowi najemcy to osoby lub firmy działające nie dłużej niż pięć lat.
- Wschodnie skrzydło biur firm typu start-up - oddzielna przestrzeń biurowa, która zapewnia
pomieszczenia wielkości od 77 metrów kwadratowych. Wyposażona jest w dopływ i odpływ
wody, klimatyzację etc. Generalnie preferowane są pięcioletnie kontrakty, które mogą zostać
przedłużone o trzy lata. Docelowi najemcy to osoby lub firmy działające nie dłużej niż pięć lat.
- Przestrzeń dla firm typu think start-up - przestrzeń biurowa z pomieszczeniami wielkości od
33,45 do 108,23 metrów kwadratowych, które wyposażone są w sprzęt laboratoryjny.
Kontrakty na ich wykorzystanie obejmują dwa lata i mogą zostać przedłużone do lat pięciu.
Docelowi najemcy to osoby lub firmy działające nie dłużej niż pięć lat.
- Skrzydło badawczo-rozwojowe - pomieszczenia i przestrzeń laboratoryjna do wykorzystania
przez wszystkie firmy. Po zakończeniu umów na wykorzystanie innych pomieszczeń w KSP,
wciąż możliwe jest korzystanie ze skrzydła badawczo-rozwojowego.
Źródło: Kanagawa Science Park, 2011.
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KANAGAWA SCIENCE PARK (3)
Schemat wsparcia oferowanego przez Kanagawa Science Park
dla tzw. start-upów i przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju:

Źródło: Kanagawa Science Park, 2011.
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YOKOSUKA RESEARCH PARK
(YRP) (1)
YRP jest klastrem wybudowanym do celów przeprowadzania badań
w dziedzinie informatyki, które mają przyczynić się do rozwoju
technologii radiowej i telekomunikacyjnej. Skoncentrowane są w nim
państwowe instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i laboratoria
uniwersyteckie.
W 2002 r. z dwóch instytucji (Yokosuka Research Park R&D
Committee działająca od 1997 r. i Yokosuka Research Park Promotion
Society działająca od 1991 r.) została utworzona jedna - YRP R&D
Promotion Committee, która przejęła zadania obydwu poprzednich).
Jej cele to:
 Formułowanie wszechstronnych przepisów dot. badań i rozwoju;
 Zapewnienie
odpowiednich
warunków
do
przeprowadzania
eksperymentów radiofalowych;
 Współpraca z oddziałami YRP w Japonii i zagranicą, oraz działania
badawczo-rozwojowe na terenie YRP;
 Zapraszanie do współpracy przedsiębiorstw i organizacja działań
mających na celu wypromowanie YRP.
Źródło: Yokosuka Research Park, 2013.
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YOKOSUKA RESEARCH PARK
(YRP) (2)
Yokosuka Research Park (YRP) zrzesza w sobie 153 firmy (stan na 1 kwietnia 2013
r.).

Na terenie parku działa 9 uniwersytetów:
- Uniwersytet Tohoku,
- Uniwersytet Todo,
- Państwowy Uniwersytet w Yokohamie,
- Uniwersytet w Nagoi,
- Uniwersytet w Kioto,
- Uniwersytet Elektrokomunikacji w Tokio,
- Japoński Zaawansowany Instytut Nauki i Technologii,
- Uniwersytet Waseda,
- Duński Uniwersytet Allborg.

Źródło: Yokosuka Research Park, 2013.
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YOKOSUKA RESEARCH PARK
(YRP) (3)
Schemat organizacyjny Komitetu Promocyjnego
Yokosuka Research Park R&D:

Aktualnie Yokosuka Research Park (YRP) zrzesza w sobie 153 firmy
(stan na 1 kwietnia 2013 r.).
Na terenie parku działa 9 uniwersytetów:
- Uniwersytet Tohoku,
- Uniwersytet Todo,
- Państwowy Uniwersytet w Yokohamie,
- Uniwersytet w Nagoi,
- Uniwersytet w Kioto,
- Uniwersytet Elektrokomunikacji w Tokio,
- Japoński Zaawansowany Instytut Nauki i Technologii,
- Uniwersytet Waseda,
- Duński Uniwersytet Allborg.

Źródło: Yokosuka Research Park, 2013.
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KANSAI SCIENCE CITY
(„KEIHANNA”) (1)
Wybudowanie Kansai Science City (znanego pod nazwą „Keihanna”) zostało
zaproponowane w 1978 roku przez Radę Studyjną ds. Miasta Naukowego Kansai,
nazwanej „Komisją Okudy”.
W 1987 r. powstał Akt Promujący Wybudowanie Miasta Naukowego Kansai.
Budowa miasta rozpoczęła się na wzgórzach Keihanna, które znajdują się na
połączeniu trzech prefektur: Kioto (znak chiński stosowany w zapisie: Kei), Osaki
(znak chiński stosowany w zapisie: Han) i Nary (znak chiński stosowany w zapisie:
Na), z tego połączenia powstała skrótowa nazwa miasta naukowego „Keihanna”.
Kioto KEI + Osaka HAN + Nara NA = Kansai Science City KEIHANNA

Źródło: Kansai Science City 2012.
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KANSAI SCIENCE CITY
(„KEIHANNA”) (2)

Ponad 110 firm i instytucji założyło już swoje siedziby na terenie Keihanna.
Miasto przyczynia się do rozwoju współpracy pomiędzy firmami
przemysłowymi, instytucjami akademickimi oraz rządem.
Keihanna została założona na obszarze bogatym w kulturalne i naukowe
zasoby, znanym w Japonii jako Kinki. W celu stworzenia „nowego Kinki”,
w mieście naukowym Kansai kładzie się szczególny nacisk na rozwój
projektów związanych z kulturą, nauką i badaniami.
Miasto naukowe Kansai wybudowane jest na obszarze 15.000 hektarów,
który rozciąga się na obszarze prefektur Kioto, Osaka i Nara.
Na obszarze tym zlokalizowane są następujące miasta: Kyotanabe, Seika,
Kizugawa, Hirakata, Shijonawate, Katano, Nara i Ikoma.

Źródło: Kansai Science City, 2012.
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KANSAI SCIENCE CITY
(„KEIHANNA”) (3)
Podstawowe cele Keihanna to:
 stworzenie nowej bazy rozwojowej dla kultury, nauki i działalności badawczej;
 udział w rozwoju kultury, nauki i badań w Japonii i na świecie oraz rozwój
japońskiej gospodarki;
 stworzenie kreatywnego i intelektualnego miasta przyszłości.
Miasto Keihanna podzielone jest na Dzielnice Badań Naukowych (nazywane dalej
klastrami) oraz obszary peryferyjne. Przewidywany docelowy obszar 12 klastrów ma
wynieść 3.600 hektarów.
W marcu 2006 r. udziałowcy miasta naukowego Kansai utworzyli „Plan Trzeciego
Etapu”, który obejmuje okres kolejnych dziesięciu lat. W oparciu o ten plan
realizowana jest rozbudowa i zaawansowane działania infrastrukturalne miasta.
Keihanna jest rozbudowywana w sposób policentryczny i dba o rozwój infrastruktury
- aby móc zapewnić jak najlepszy przepływ informacji i komunikację pomiędzy
dwunastoma dzielnicami miasta. Plan rozbudowy zakłada równomierny rozwój przy
współpracy z istniejącymi miastami oraz przyczynia się do ochrony lokalnego
środowiska.
Źródło: Kansai Science City, 2012.
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KANSAI SCIENCE CITY
(„KEIHANNA”) (4)

Podział terenów miasta naukowego Kansai:

Podział

Obszar
(w hektarach)

Planowana populacja
(liczba osób)

Aktualna populacja
(stan na 1 kwietnia 2010 r.)

Dzielnice naukowokulturalne

3 600

210 000

84 815

Obszary peryferyjne

11 400

200 000

153 526

Całkowity obszar

15 000

410 000

238 341

Źródło: Kansai Science City, 2012.
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KANSAI SCIENCE CITY
(„KEIHANNA”) (5)
Instytucje działające na terenie miasta naukowego Kansai:
 Międzynarodowy Instytut Zaawansowanej Nauki (International Institute
for Advanced Studies);
 Biblioteka Parlamentu Japońskiego, oddział w Kansai (Kansai-kan of the
National Diet Library);
 Instytut Nauki i Technologii w Nara (Nara Institute of Science and
Technology);
 Uniwersytet Doshisha (Doshisha University);
 Uniwersytet Elektro-Komunikacji w Osace (Osaka ElectroCommunication University);
 Szkoła Wyższa Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Żeńskiego Doshisha
(Doshisha Women’s College of Liberal Arts);
 Uniwersytet Studiów Zagranicznych w Kansai (Kansai University of
Foreign Studies);
 Uniwersytet Międzynarodowy w Osace (Osaka International University);
 Keihanna Plaza;
 Takayama Science Plaza.
Źródło: Kansai Science City, 2012.
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KANSAI SCIENCE CITY
(„KEIHANNA”) (6)

Główne instytucje badawcze w Keihanna:
 Międzynarodowy Instytut Badań nad Zaawansowaną Telekomunikacją
(ATR - Advanced Telecomumunications Research Institute International);
 Narodowy Instytut Technologii Informatycznej i Komunikacyjnej
Laboratoria Badawcze w Keihanna (NICT - National Institute of
Information and Communications Technology, Keihanna Research
Laboratories);
 Instytut Badawczy Innowacyjnej Technologii Badań Ziemi (RITE Research Institute of Innovative Technology for the Earth);
 Instytut Nauki Fotonowej w Kansai, Japońska Agencja Energii
Atomowej (Japan Atomic Energy Agency - Kansai Photon Science
Institute).

Źródło: Kansai Science City, 2012.

61

KYOTO RESEARCH PARK
(KRP) (1)
Kyoto Research Park powstał w 1989 r. jako owoc współpracy władz prefektury
Kioto, miasta Kioto i lokalnych firm przemysłowych. Był pierwszym zarządzanym
prywatnie parkiem naukowym. Został założony w celu wspierania firm, które
zamierzają działać w nowych dziedzinach, takich, jak: IT, digital data, medycyna,
bioprzemysł i nanotechnologia. Na terenie parku działa 250 firm. KRP umożliwia
takim firmom rozwijanie się poprzez udostępnianie im: biur i laboratoriów
(przeznaczonych dla firm zatrudniających od 1 do 300 pracowników), baz danych,
restauracji, auli wykładowych, sal konferencyjnych, itp.

Kioto jest miastem akademickim (siedziby ma w nim 40 uniwersytetów). Utworzonych
tu zostało wiele firm typu venture (Horiba, Ltd., Kyocera Corp.) Jednym z zadań
miasta naukowego Kioto jest tworzenie sieci kontaktów personalnych, nie tylko na
szczeblu lokalnym, ale również międzynarodowym.
Źródło: Kyoto Research Park, 2012.
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KYOTO RESEARCH PARK
(KRP) (2)
Poprzez badanie obecnych trendów gospodarczych i przemysłowych, KRP oferuje
wszechstronne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zrealizować nowe
przedsięwzięcie, tj.:
• wsparcie technologiczne i zarządcze;
• doradztwo w zakresie patentów;
• doradztwo w dziedzinie zasobów ludzkich;
• wsparcie w kwestii opracowywania nowych technologii i oprogramowania;
• wymiany przemysłowe, itp. usług.
Branże firm prowadzących działalność na terenie KRP (dane w procentach):

Źródło: Kyoto Research Park, 2012.
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OSAKA (SAITO)
BIO MEDICAL CLUSTER (1)

W latach osiemdziesiątych XX w. dr Yuichi Yamamura (dziekan Uniwersytetu
w Osace) zaproponował stworzenie w północnej Osace klastra skupiającego firmy
zajmujące się naukami medycznymi. W 1982 r. w ogólnym planie prefektury Osaka
stworzono Międzynarodową Strefę Kulturalną - od 1996 r. znaną jako obszar Saito).
W 1986 r. rząd prefektury Osaka, ogłosił, że wprowadzenie na obszarze Saito
„Podstawowej Koncepcji Miejskiego Międzynarodowego Parku Kulturalnego”.
W 2003 r., wraz z rozwojem strefy Saito, podjęto decyzję o utworzeniu Specjalnej
Strefy Rozwoju Klastra Biomedycznego Saito. Rok później oficjalnie otwarto Park
Nauk Medycznych Saito oraz utworzono Bio-Inkubator Saito. W 2008 r.
ustanowiono tzw. „bio-strategię” dla miasta Osaka , czego rezultatem było utworzenie
w tym samym roku Centrum Bio-Innowacyjnego Saito.
W 2009 r. Klaster Bio-Medyczny w Kansai został wytypowany przez
Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) oraz
Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) jako Międzynarodowe
Centrum ds. Współpracy Przemysłu, Uniwersytetów i Rządu.
W dzielnicy Osaki - Dosho swoje siedziby założyło ponad 300 firm farmaceutycznych
tj.: Takeda Pharmaceutical Co.,Ltd., (największa firma farmaceutyczna w Japonii),
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp., Shionogi&Co., Ltd., Dainippon Sumitomo Pharma
Co., Ltd., itp.
Źródło: Northern Osaka Biomedical Cluster, 2011.
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OSAKA (SAITO)
BIO MEDICAL CLUSTER (2)
Poniższy plan przedstawia najważniejsze instytucje, których
siedziba znajduje się w Klastrze Biomedycznym Saito
(obszar klastra wyznaczony został czerwoną linią graniczną):

Źródło: Northern Osaka Biomedical Cluster, 2011.
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OSAKA (SAITO)
BIO MEDICAL CLUSTER (3)

Lista instytucji naukowo-badawczych działających na terenie
klastra biomedycznego w Osace (użyto ich angielskich nazw):
• Osaka University;
• Research Institute for Microbial Diseases (RISD), Osaka University;
• Immunology Frontier Research Center (IFReC);
• Osaka University;
• Osaka University Hospital;
• Institute for Protein Research (IPR), Osaka University;
• Osaka Prefecture University;
• Osaka City University;
• National Cerebral and Cardiovascular Center (NCVC);
• National Institute of Biomedical Innovation (NIBIO);
• Osaka Bioscience Institute (OBI);
• Osaka Chamber of Commerce and Industry;
• Osaka Pharmaceutical Manufacturers Association;
• Senri Life Science Foundation;
• Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry (METI-KANSAI);
• NPO Kinki Bio-Industry Development Organization.
Źródło: Northern Osaka Biomedical Cluster, 2011.
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National Institute of Biomedical
Innovation (NIBIO)
Narodowy Instytut Innowacji Biomedycznych NIBIO został utworzony w 2005 r. w
ramach planu reorganizacyjnego, który przekazał laboratoria i instytucje działające
na terenie klastra pod jurysdykcję Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki
Społecznej (MHLW - Ministry of Health, Labor and Welfare).
Główne zadania i programy NIBIO dotyczą:
• badań nad podstawowymi technologiami farmaceutycznymi;
• badań nad źródłami chorób;
• badań i rozwoju promocji produktów farmaceutycznych.
Głównymi polami działania NIBIO są:
• badania nad szczepionkami następnej generacji;
• badania w celu rozwoju systemu testującego toksykologię nowych leków;
• podstawowe badania nad metodami leczenia rzadkich chorób.

Poniższa tabela przedstawia plan budżetowy NIBIO w 2010 r.:
Budżet na rok
fiskalny 2010
(całkowity
budżet:
11,2 miliardów
jenów)

Wydatki administracyjne

9,74 miliardów jenów

Subsydia budowlane

180 milionów jenów

Inwestycja rządowa

400 milionów jenów

Inne wydatki

880 milionów jenów

Źródło: National Institute of Biomedical Innovation, 2010.
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KITAKYUSHU
SCIENCE AND RESEARCH PARK
(KSRP) (1)
Kitakyushu Science and Research Park został otwarty w 2001 r.
Celem instytucji jest rozwijanie technologii, tworzenie nowych gałęzi przemysłu oraz
utworzenie centrum akademickich badań w Azji poprzez zgromadzenie w jednym
kampusie wielu japońskich państwowych i prywatnych uniwersytetów oraz rozwój
specjalizacji w nauce i inżynierii. Obecnie cztery uniwersytety posiadają siedziby w
parku i zaangażowane są w organizowanie szkoleń i badań dot.
najnowocześniejszych technologii (szczególnie w dziedzinie IT i biotechnologii).
Park naukowo-technologiczny budowany jest według koncepcji „planowania
wieloperspektywicznego miasta” i jest w trakcie drugiego etapu rozbudowy. Aktualnie
populacja KSRP wynosi 3.300 osób (2.354 studentów, 150 pracowników
pełnoetatowych i 162 naukowców, w tym 41 naukowców zagranicznych). Docelowa
populacja po ukończeniu rozbudowy ma wynieść 12 000 osób.
Obszar oddany pod zabudowę to 335 hektarów. Planuje się wybudowanie 4.000
budynków mieszkalnych.
1. faza projektu - realizowana w okresie 1995-2006 r. przez Urban Renaissance Agency, objęła
obszar 121 hektarów;
2. faza projektu - realizowana jest od 2002 r. przez miasto Kitakyushu; ma zostać zakończona w
2014 r.; obejmuje obszar 136 hektarów;
3. faza projektu - przeprowadzenie jej wciąż jest rozważane; w zamierzeniu miałaby ona objąć
obszar 68 hektarów; rozważa się również usprawnienie biegu rzeki, co obejmie obszar 10
hektarów.
Źródło: Tsukuba Innovation Arena (TIA-nano), 2012.04- Revised Edition.
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KITAKYUSHU
SCIENCE AND RESEARCH PARK
(KSRP) (2)
Plan rozbudowy Kitakyushu Science and Research Park
(z uwzględnieniem wybudowanej infrastruktury):

Źródło: Kitakyushu Science and Research Park 2011 and 2012.
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KITAKYUSHU
SCIENCE AND RESEARCH PARK
(KSRP) (3)

Instytucje działające na terenie parku naukowo-technologicznego KSRP
oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie działających na jego terenie
podmiotów:

Źródło: Kitakyushu Science and Research Park 2011 and 2012.
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KITAKYUSHU
SCIENCE AND RESEARCH PARK
(KSRP) (4)
Uniwersytety i instytucje badawcze związane z nauką i inżynierią oraz
jednostki badawcze firm zlokalizowanych w KSRP:
 Krajowe uniwersytety państwowe i prywatne:
 Szkoła Inżynierii Środowiskowej Uniwersytetu w Kitakyushu;
 Szkoła Nauk Przyrodniczych i Systemów Inżynieryjnych, Instytut Technologiczny
Kyushu;
 Szkoła Informatyki, Produkcji i Systemów, Uniwersytet Waseda;
 Szkoła Inżynierii, Uniwersytet w Fukuoce;
 Publiczne i prywatne instytucje badawcze (16 instytucji);
 Firmy zaangażowane w działania badawczo-rozwojowe (55 firm).

Wymiana i współpraca pomiędzy naukowcami, pracownikami i studentami:
 Wspólne badania i wymiany studenckie pomiędzy uniwersytetami działającymi
w KSRP;
 Wspólne programy szkół wyższych organizowane przez uniwersytety będące
członkami KSRP (np. kurs Wspólnej Szkoły Elektroniki Samochodowej).
Źródło: Kitakyushu Science and Research Park 2011 and 2012.
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KITAKYUSHU
SCIENCE AND RESEARCH PARK
(KSRP) (5)
Powszechna edukacja i założenia badawcze na uniwersytetach
działających na terenie KSRP:
 Przeprowadzanie zaawansowanej edukacji i badań w dziedzinach
związanych z najnowocześniejszą technologią;
 Promocja współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami;
 Promocja zakładania spółek typu venture;
 Utworzenie centrum dla badań akademickich w Azji.
Współpraca
przy
zarządzaniu
KSRP
oraz
powszechne
wykorzystanie infrastruktury parku:
 Komitet sterujący KSRP składa się z przedstawicieli uniwersytetów
zaangażowanych we współpracę z parkiem, a jego zadaniem jest
planowanie współpracy;
 Możliwość powszechnego korzystania z: bibliotek, instalacji
przetwarzających informacje, budynków użyteczności publicznej i innych
udogodnień.

Źródło: Kitakyushu Science and Research Park 2011 and 2012.
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KITAKYUSHU
SCIENCE AND RESEARCH PARK
(KSRP) (6)
KSRP zarządzane jest przez FAIS - Kitakyushu Foundation for the
Advancement of Industry, Science and Technology (Fundację
Kitakyushu ds. Promocji Przemysłu, Nauki i Technologii).
Struktura organizacyjna FAIS:

Źródło: Kitakyushu Science and Research Park 2011 and 2012.
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FUKUOKA SOFT RESEARCH
PARK (SRP) CENTER BUILDING
(1)
Fukuoka jest jednym z głównych miast w zachodniej Japonii (wyspa Kiusiu).
Populacja miasta Fukuoka wynosi 1,5 miliona ludzi. Prefektura Fukuoka jest
zamieszkiwana przez 5 milionów osób.
Niektóre firmy zagraniczne wykorzystują miasto jako miejsce, w którym – lokując
swoje siedziby, mają szansę dostać się na rynek japoński.
Fukuoka Soft Research Park (SRP - park naukowy powołany do przeprowadzania
badań nad oprogramowaniem) znajduje się w obszarze Momochi, który jest
miejscem nowoczesnym, wygodnym i zapewniającymi dogodne zakwaterowanie w
dobrze położonym komunikacyjnie miejscu (przy pomocy metra można dotrzeć stąd
do lotniska międzynarodowego w Fukuoce w 15 minut).

Źródło: Fukuoka City, 2012.
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FUKUOKA SOFT RESEARCH
PARK (SRP) CENTER BUILDING
(2)
Firmy, których siedziby zlokalizowane są w Fukuoka SRP Center Building
mają do dyspozycji wiele udogodnień publicznych (aptekę, klinikę
dentystyczną, restauracje, sklepy, itp.) oraz pomieszczeń pracowniczych
(np. pokoje konferencyjne, pomieszczenia seminaryjne i treningowe).
Wydzierżawienie pomieszczeń w Fukuoka SRP Center Building wiąże się z
możliwością wykorzystania ww. zasobów po konkurencyjnej cenie, z
wykorzystaniem sieci szerokopasmowej NTT lub QT-Net.
Aktualnie w Fukuoka SRP Center Building znajdują się siedziby 60 firm
działających w dziedzinie IT. Budynek znajduje się w centrum parku SRP w
Fukuoce w którym swoje siedziby posiadają również największe firmy IT,
tj.: Hitachi, NEC, Sony, czy też Fujitsu. Budynek jest miejscem chronionym
przez służby wartownicze 24 godziny na dobę.

Źródło: Fukuoka City, 2012.
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Sumitomo Corporation
– projekt na Filipinach
W lutym 2013 r. firma Sumitomo Corporation uruchomiła prace na 100 ha działce
przygotowanej w ramach parku przemysłowego na Filipinach „First Philippine
Industrial Park” (FPIP). FPIP jest przedsięwzięciem typu joint venture pomiędzy
Sumitomo Corporation a First Philippine Holdings Corporation (FPH). FPH należy w
100% do Lopez Group (wiodącego filipińskiego konglomeratu notowanego na
Filipińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych).
First Philippine Industrial Park w Santo Tomas, Tanauan City, Batangas Province (ok.
50 km na południe od Manili), został utworzony w 1996 r., i obejmuje teren 349 ha wraz z budynkami fabryk i biur dla 67 firm, w tym 37 firm japońskich; stworzył miejsca
pracy
dla
30.000
osób.
Sumitomo
Group
ma
30%
udziałów
w spółce, zaś pozostałe 70% jest w rękach Lopez Group.
Wśród krajów azjatyckich, w których inwestują japońscy producenci, to właśnie
Filipiny zyskują na znaczeniu jako kraj eksportujący (eksport z Filipin wzrósł
o 7,7% w stosunku rocznym podczas pierwszej połowy 2012 roku), wspierany
atrakcyjnym systemem zachęt podatkowych, a także bogatą bazą siły roboczej
władającej biegle językiem angielskim.
Sumitomo Corporation jest od wielu lat zaangażowane w rozwój, funkcjonowanie, a
także sprzedaż swoich własnych parków przemysłowych w 4 lokalizacjach w krajach
takich, jak: Wietnam, Indonezja, Filipiny. Ponadto, firma działa również jako
pośrednik sprzedaży w parkach przemysłowych stworzonych wysiłkiem rządów
krajów takich, jak: Tajlandia, Indonezja oraz Kambodża.
Źródło: Sumitomo Corporation, 2013.
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Sojitz Corporation
– projekt w Indiach

W 2012 r. japońska firma Sojitz Corporation założyła park przemysłowy SojitzMotherson Industrial Park (SMIP) na przedmieściach Chennai, Tamil Nadu,
w Indiach, we współpracy z the Motherson Group, największym indyjskim
producentem części samochodowych, takich jak wiązki przewodów elektrycznych.
SMIP - pierwszy park przemysłowy z udziałem japońskim w Indiach i czwarty
zagraniczny park przemysłowy założony przez Sojitz, o całkowitej powierzchni
użytkowej 115 ha, będzie zlokalizowany w Kanchipuram District, ok. 45km na
południowy-zachód od Chennai. Sojitz zapewni 34% of kapitału nowej spółce, a
Motherson Group – pozostałe 66%. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą
około 5 mld JPY.
Pierwsza faza prac budowlanych ruszyła zimą 2012 r., zaś najemcy będą mogli
rozpocząć prace konstrukcyjne latem 2013 r.
SMIP ma zostać oficjalnie uruchomiony latem 2014 r.

Źródło: Sojitz Corporation, 2012.
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Dziękuję za uwagę!
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