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GDZIE
WZROK
NIE SIĘGA
Podstawą rozwoju cywilizacyjnego świata jest akceptacja dla rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy. Coraz więcej ludzi wierzy, że nauka daje
szansę na poprawę jakości życia i rozwiązanie wielu problemów.
JAN MAZUREK
ospodarka oparta na wiedzy posiada ogromny potencjał
wzrostowy. Są kraje, w których na rozwój nauki prze
znacza się ponadprzeciętne kwoty, a obywatele cieszą się
wysokim standardem życia. Należą do nich Finlandia
i Szwecja, gdzie na prace badawczo-rozwojowe idzie 3,8% PKB. Dla
porównania, Polska przeznacza na te cele zaledwie 0,6% PKB, z wia
domym skutkiem. Pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy.
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Nano to 10 9

Świat pędzi do przodu, nie oglądając się na maruderów, dokonując
nowych odkryć, szukając możliwości nawet tam, gdzie wzrok nie się
ga - do świata nano, mierzonego w skali 10 do potęgi minus 9, czyli
w nanometrach. Nanometr to jednostka miary długości stanowiąca
jedną miliardową metra, czyli jedną milionową milimetra. To wiel
kość 50 tys. razy mniejsza niż średnica ludzkiego włosa. Nanometr
równa się dziesięciokrotności średnicy atomu wodoru. Warto dodać,
że łańcuch DNA ma grubość 2-12 nanometrów.
Niebywale odkrycia są wykorzystywane w różnych dziedzinach
produkcji - powstaje nowa dziedzina gospodarki: nanotechnolo
gie. Pod tym pojęciem kryją się innowacyjne metody wytwarzania,
w których kontrola procesów jest prowadzona na poziomie cząsteczek,
a nawet atomów, w skali od kilku do kilkuset nanometrów. Badania
na szeroką skalę są prowadzone w wielu krajach przez państwowe
oraz prywatne instytucje naukowo-badawcze, a ich wyniki transfe
ruje się do przemysłu. Rozwój zastosowań nanotechnologii jest możli
wy dzięki współpracy między naukowcami, inżynierami, biologami,
chemikami i lekarzami przy wsparciu finansowym państwa.
Nanotechnologie stanowią przyszłość XXI wieku, dając potencjał
rozwojowy wielu innowacyjnym firmom. Pojęcie „nanotechnologia" uwzględnia dwa kryteria: pierwsze dotyczy wielkości obiektów,
w drugim bierze się pod uwagę fenomenalne właściwości świata po
jedynczych atomów lub cząsteczek. Na tym poziomie nie funkcjonują
już prawa fizyki klasycznej, lecz mechaniki kwantowej. Granice mię
dzy fizyką, chemią i biologią stają się płynne lub nawet zanikają.

Nanotechnologie dały silny impuls kolejnej rewolucji przemysło
wej. Jest to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy, liczy sobie kilkana
ście lat. Nanotechnologie pozwolą w przyszłości na rozwiązanie wielu
problemów ludzkości. Niestety, mogą pojawić się nowe zagrożenia,
o których skali oraz skutkach obecnie nie mamy pojęcia. To jak od
krycie energii atomowej, która przynosi wiele korzyści, ale może rów
nież doprowadzić do unicestwienia ludzkości lub zatrucia środowiska
naturalnego na setki lat.
Już dziś trudno znaleźć dziedzinę, w której nanotechnologie nie
miałyby zastosowania. Wykorzystywane są m.in. w energetyce, in
formatyce, teletechnice, ochronie środowiska, medycynie, przemyśle
produkcji materiałów, chemicznym, farmaceutycznym, optycznym.
Materiały uzyskane z nanocząsteczek posiadają nadzwyczajne właś
ciwości fizyko-chemiczne - inne niż te, które znaliśmy dotychczas,
np. lekkie, a jednocześnie wytrzymałe materiały. W skali nano moż
na budować zminiaturyzowane pamięci komputerowe o ogromnych
pojemnościach. Przewody wykonane z nanomaterialów posiadają
nadzwyczajne właściwości przewodzące, co pozwala na konstrukcję
superszybkich komputerów czy łącz telekomunikacyjnych. Opierając
się na nanotechnologii, mogą być wytwarzanie wysokosprawne ogni
wa słoneczne. Uda się też zbudować superlekki samolot, zużywający
niewielkie ilości paliwa i biorący na pokład tysiąc pasażerów. Nano
technologie mogą przynieść wiele korzyści w ochronie środowiska.

Martwa i żywa natura

W ramach nanotechnologii rozwija się nowa dziedzina wiedzy - nanobiotechnologie. Stanowią one interfejs pomiędzy sektorem nano
technologii oraz biologią, czyli pomiędzy żywą i martwą naturą. Na
ukowcy poznają procesy życiowe zachodzące w nanoskali. Specjalne
narzędzia - nanosensory - pozwolą wkrótce na wgląd i obserwację
zmian w procesach biologicznych żywego organizmu. Prace są już
zaawansowane, a wyniki badań wykorzystuje się w pracach nad
nowymi lekami i ich produkcją. Dzięki nanobiotechnologii są kon
struowane wyrafinowane narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne,
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farmaceutyki oraz materiały medyczne. Powstaje nowa dziedzina
medycyny - nanomedycyna, która umożliwia wykorzystanie właści
wości nanoświata w leczeniu wielu, dziś jeszcze trudnych do leczenia
lub nieuleczalnych chorób. Będzie można regenerować tkanki, wy
twarzać nowe organy, produkować leki, tworzyć systemy dystrybucji
leków w organizmie, odmładzać i pielęgnować skórę czy likwidować
nieuleczalne dziś choroby nowotworowe.
Przewiduje się, że w najbliższych latach zostaną skonstruowane
trójwymiarowe nanosystemy zawierające heterogeniczne nanokomponenty i sieci połączeń o nowej architekturze. Będzie więc można
tworzyć molekularne nanosystemy imitujące procesy życiowe. Stwo
rzenie elementów życia w laboratorium będzie możliwe już w latach
20. tego stulecia.

Inwazja nanotechnologii

Z każdym rokiem przybywa przedsiębiorstw funkcjonujących w sek
torze nanotechnologii. W znacznej części nie są to okrzepłe firmy
- wiele znajduje się w początkowym stadium rozwoju. Zazwyczaj są
to prywatne spółki, czasami korzystające ze wsparcia państwa lub or
ganizacji ponadnarodowych. Coraz częściej ich akcje są notowane na
giełdach.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie coraz większej liczby przedsię
biorstw, jak również wsparcie wielu rządów, można spodziewać się, że
rynek nanotechnologii będzie rósł w szybkim tempie, bowiem wdro
żenie innowacyjnego rozwiązania daje przedsiębiorstwu ogromną
przewagę konkurencyjną i w efekcie sukces komercyjny. Ma to bez
pośrednie przełożenie na wartość firmy, a więc opłacalność inwesty
cji w jego akcje. Jednak inwestycje w nanotechnologie są obarczone
ryzykiem. Nie wszystkie nowe pomysły znajdą zastosowanie lub prze
zwyciężą konkurencję. Bywa, że nowa idea nie zda egzaminu w prak
tyce. Rynek ten jest niezwykle konkurencyjny, gdyż działają na nim
specjaliści o ponadprzeciętnych możliwościach intelektualnych.
Jednak znalezienie perełki, która za kilka lub kilkanaście lat bę
dzie dużą perlą, przyniesie odważnemu inwestorowi ogromne zyski.
To specyfika rynku kapitałowego znana od lat. Przykładem jest Mic
rosoft. Zakup jego akcji w latach 70. minionego stulecia mógł nieść
wiele niewiadomych. Dziś Microsoft jest światowym potentatem
w dziedzinie informatyki, zatrudniającym około 70 tys. osób, i prze
znacza na działalność badawczo-rozwojową 7 mld USD rocznie. Kto
kupił 30 lat temu jego akcje, dziś może liczyć krociowe zyski.
W tej dekadzie wkraczamy w nową erę, która odmieni oblicze
przemysłu światowego, a w konsekwencji ludzkie życie, chociaż mało
kto zdaje sobie sprawę z wagi przemian i z czym się one wiążą. Dzię
ki nanotechnologiom już dziś są wytwarzane innowacyjne materiały
oraz urządzenia. Medycyna korzystająca z osiągnięć nanotechnologii
daje szansę przedłużenia oraz poprawy jakości życia. Człowiek jest
skłonny zapłacić każdą sumę pieniędzy, aby ratować życie swoje oraz
bliskich mu osób. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw obroty
i zyski firm oferujących ten „eliksir życia" będą pomnażane.

Nano na giełdzie

Potęgami światowymi w zakresie badań oraz wykorzystania nano
technologii są Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Szwajcaria, Wiel
ka Brytania, Francja, Chiny. Tam funkcjonuje najwięcej laboratoriów
i przedsiębiorstw, które oparły działalność produkcyjną na nanotechnologiach. Ich potencjałem wzrostowym zainteresowali się już inwe
storzy z rynku kapitałowego.
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Inwestowanie w nanotechnologie wymaga sporo wiedzy z tej
dziedziny. Pojawiają się nieznane dotychczas pojęcia i trudno zrozu
mieć, gdzie jest szansa na sukces komercyjny. Niełatwo więc zbudo
wać portfel akcji oparty na spółkach sektora nanotechnologii.
Od polowy 2007 r. bank Credit Suisse zaczął publikować Credit
Suisse Global Nanotechnology Index. Odzwierciedla on stopy zwrotu
z inwestycji w następujących dziedzinach nanotechnologii: produkcja
materiałów, informatyka, medycyna, produkcja narzędzi, energety
ka i inne. Do połowy 2008 r. wzrósł on o 20%. W tym czasie indeks
S&P500 stracił 20%. Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Na
stąpiło załamanie rynków finansowych i ostatecznie fala kryzysu za
brała indeksowi amerykańskiej giełdy 65%. Z kolei Credit Suisse Global
Nanotechnology Index stracił w tym okresie 50%. Od marca 2009 r.
wskaźnik ten wraz z innymi podąża w górę. Jak widać, indeks spółek
nanotechnologicznych w późniejszym czasie poddał się fali kryzysu
i mniej ucierpiał, kiedy na parkietach „rządziły niedźwiedzie".
Credit Suisse wyróżnia trzy obszary inwestycji w nanotechnologie:
• Duże przedsiębiorstwa, gdzie nanotechnologie mają zastosowanie
przy pewnej części produkcji (np. BASF, IBM, General Electric, Ge
neral Motors, Hewlett-Packard, Dow Chemical, Intel, IBM).

Gospodarka oparta na wiedzy zawsze
posiadała potencjał wzrostowy.
Gwarantują go nowoczesne rozwią
zania, jakie przynosi świat skali nano.
• Firmy dostarczające wyposażenie oraz nanosurowce dla badań
w nanotechnologii (np. Veeco, FEI Company).
• Mniejsze przedsiębiorstwa silnie zorientowane na nanotechnologie
(np. Flamel Technologies, Nanogen).
Potencjał technologii przyszłości wykorzystują fundusze po
wiernicze i hedgingowe. Przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu
w określone spółki zarządzający korzystają z ekspertyz specjalistów
z dziedziny nanotechnologii.

Inwestycje dla każdego

Identyfikacja potencjału wzrostowego, jaki jest dziś jeszcze ukryty
w wielu przedsiębiorstwach dokonujących transferu najnowszych
zdobyczy nauki o świecie nano, może w perspektywie następnych
kilku lub kilkunastu lat przynieść ponadprzeciętne zyski.
Gospodarka oparta na wiedzy zawsze posiadała potencjał wzro
stowy. A taki gwarantują nowoczesne rozwiązania technologiczne,
jakie przynosi świat w skali nano.
W obecnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł się świat, trudno
o właściwą wycenę akcji spółek, w tym nanotechnologicznych. Nie
jasna sytuacja na rynkach finansowych może potrwać jeszcze wiele
miesięcy. Jednak wraz z powrotem kapitału na rynek dowartościo
wane zostaną akcje spółek nanotechnologicznych. Zapewnia im to
unikalność zastosowań ich produktów, gdyż cywilizacja XXI wieku
będzie wymagać nadzwyczajnych innowacji. Dlatego już dziś warto
zastanowić się, jak pokierować swymi inwestycjami w przyszłości.
Może być to okazja do zajęcia pozycji inwestycyjnej w segmencie naj
bardziej innowacyjnych spółek, które funkcjonują w różnych obsza
rach technologii najbliższej przyszłości - nanotechnologii.

