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SYNTEZA 

Innowacjami mogą być zarówno produkty, jak i rozwiązania organizacyjne, technologiczne 

czy marketingowe. Kluczowy dla ich zidentyfikowania jest walor nowości oraz fakt,  

iż zostały one faktycznie zrealizowane. Innymi słowy - obiecujące opracowanie teoretyczne 

może być naukową ciekawostką, ale jeszcze nie innowacją. Im więcej jest w gospodarce 

innowacyjności, tym większa wydajność pracy, wyższa wartość dodana, a przez to również 

szybszy rozwój gospodarczy.  

 

Niestety, jak wynika z wszelkich dostępnych opracowań, Polska jest krajem bardzo mało 

innowacyjnym na tle nie tylko rozwiniętych gospodarek państw zachodnich, ale również 

naszych niewielkich, często uboższych sąsiadów. Zarówno liczba zarejestrowanych 

patentów, jak i współpublikacji naukowych z udziałem zagranicznych naukowców czy 

wydatki na badania i rozwój są w Polsce dużo poniżej unijnej średniej. Problemy istnieją 

również w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu, który jest – jak się wydaje – 

jednym z kluczowych warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki. 

 

Bariery innowacyjności w Polsce mają dwojaki charakter – występują zarówno zewnętrzne, 

jak i wewnętrzne. Wśród tych pierwszych istotną część stanowią ogólne bariery 

utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, takie jak nieefektywny system 

sądownictwa czy zbyt niskie poczucie bezpieczeństwa prawnego. Wśród drugich wskazać 

można niechęć przedsiębiorców do podejmowania ryzyka (istnieje wśród nich poważna 

obawa przed tym, że koszty zaimplementowania innowacji będą wyższe niż osiągnięte  

z tego tytułu zyski) czy też po prostu niedostrzeganie potrzeby prowadzenia działalności 

innowacyjnej. 

 

Wydaje się, że rządzący rozumieją potrzebę wspierania inwestycji, stąd też zaprezentowali  

w ostatnim czasie szereg propozycji rozwiązań mających na celu stworzenie lepszych 

warunków dla działalności innowacyjnej. Zarówno powołanie specjalnego funduszu 

inwestującego w fundusze venture capital, jak i stworzenie koncepcji prostej spółki akcyjnej 

czy też powołanie Kluczowych Klastrów Krajowych z pewnością zasługuje na aprobatę, 

jednak wydaje się, że to wciąż za mało, żeby móc mówić o bezpiecznym rozwoju 

innowacyjności w najbliższych latach. 
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REKOMENDACJE 

• Konieczne jest przeprowadzenie gruntownej reformy szkolnictwa zawodowego  

i wyższego – to od jakości kadr działów B+R, a następnie obsługujących 

nowoczesne maszyny zależy skuteczne projektowanie i wdrażanie innowacji  

w polskich przedsiębiorstwach. 

• Wypracowanie jednolitej strategii wspierania innowacyjności w Polsce – model 

„Polski resortowej”, z którą walczy wicepremier Mateusz Morawiecki, wciąż 

obowiązuje jeżeli chodzi o interdyscyplinarne działania, z natury obejmujące 

zróżnicowane obszary i dziedziny życia. Konieczne jest wprowadzenie spójnego 

modelu wspierania inwestycji, zarządzanego i nadzorowanego przez Ministerstwo 

Rozwoju. 

• Trzeba stworzyć system impulsów podatkowych, sprzyjających zwiększaniu 

nakładów na badania i rozwój. 

• Uproszczenie prawa gospodarczego i podatkowego będzie sprzyjało prowadzeniu 

działalności innowacyjnej, ponieważ znacznie ułatwi zarządzanie firmami. 

Koncepcja prostej spółki akcyjnej, dedykowanej przede wszystkim start-upom, 

pozwoli na wprowadzenie do porządku prawnego nowej formy prowadzenia 

działalności, dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. 

Należy wspierać to rozwiązanie i doprowadzić do jego uchwalenia. 

• Innowacyjna gospodarka, zwłaszcza w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej, 

wymaga powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Ważne jest 

zatem, by infrastruktura telekomunikacyjna była w dalszym ciągu rozwijana – jest 

to w istocie warunek rozwoju innowacyjności w Polsce. 
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1. WPROWADZENIE - CZY INNOWACYJNOŚĆ JEST WAŻNA? 

Żeby móc odpowiedzieć na pytanie dotyczące znaczenia innowacyjności dla gospodarki, 

należy najpierw jasno ją zdefiniować i określić co można uznać za innowację, a co nie. 

Według klasycznego ujęcia, zaproponowanego przez Josepha Schumpetera (który – 

notabene – wprowadził pojęcie innowacji do literatury ekonomicznej), innowacją może 

być: 

• wytworzenie produktu nowego lub wprowadzenie na rynek towarów o nowych 

właściwościach, 

• wprowadzenie nowej metody produkcji, 

• otwarcie nowego rynku zbytu, 

• zdobycie nowego źródła pozyskiwania surowców, 

• wprowadzenie nowej organizacji procesów gospodarczych1. 

 

Podejście Schumpetera do zagadnienia innowacji było jak widać bardzo fundamentalne  

– w jego ocenie, innowacją jest po prostu praktyczne zastosowanie nowego rozwiązania. 

Jest on zresztą twórcą koncepcji „twórczej destrukcji”, polegającej na ciągłym niszczeniu 

starych struktur i sukcesywnym zastępowaniem ich nowymi, coraz bardziej efektywnymi  

i wydajnymi2. Jednocześnie Schumpeter wyraźnie rozdzielał pojęcie „wynalazku” od pojęcia 

„innowacji”. Jak zaznaczono powyżej, kluczowym czynnikiem decydującym wg niego o tym 

czy dane rozwiązanie można uznać za innowację, czy nie, jest jego zastosowanie w 

praktyce. Nie ulega wątpliwości, że może istnieć wynalazek, który nie zostanie nigdy 

wykorzystany, jak również, że można przeprowadzić innowację nie posługując się żadnym 

wynalazkiem, a np. wymyślając nowy sposób wykorzystania istniejących już narzędzi. 

 

W teorii ekonomii istnieje oczywiście wiele innych, konkurujących z powyższą, propozycji 

definicji innowacji. Wymienić można choćby takie, zgodnie z którymi innowacją jest pierwsze 

zastosowanie nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia albo też każda modyfikacja 

bazująca na zaimplementowaniu przekazywanej wiedzy3. Komisja Europejska we współpracy  

z OECD wypracowała własną definicję innowacji, zawartą w tzw. podręczniku Oslo.  

Według niej, innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 

(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 

organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach  

z otoczeniem4. Jak można łatwo zauważyć, wszystkie z podanych definicji mają wspólne 

przynajmniej dwa czynniki – aby uznać dane rozwiązanie za innowację musi mieć ono walor 

nowości oraz być wprowadzone w praktyce. Jeśli chodzi o selekcję negatywną to wniosek jest 

prosty – innowacją nie będzie rozwiązanie zaimplementowane, ale już wcześniej istniejące  

w takiej samej formie, jak i rozwiązanie całkowicie nowe, ale jeszcze niezastosowane. 

 

                                                           
1 http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/3/1/04._malgorzata_gorka_wybrane_poglady_na_tema

t_innowacji_jako_czynnika_konkurencyjnosci_podmiotow_gospodarczych.pdf. 
2 http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/4.1.pdf. 
3 http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_27.pdf. 
4 http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf. 
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W tym miejscu należy poświęcić kilka słów typologii innowacji. Zgodnie z metodologią 

przyjętą w przytaczanym już podręczniku Oslo, podstawowy podział innowacji to ten na 

innowacje na poziomie firmy, poziomie sektora oraz na poziomie kraju (gospodarki). 

Innowacje w obrębie firmy (tylko one opisane są w ramach podręcznika) dzielą się 

dodatkowo w sposób następujący: 
 

RODZAJ 

INNOWACJI 
OPIS 

Innowacja 
produktowa 

Wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco 
udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Chodzi tu  
o znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, 
użytych komponentów oraz materiałów, wbudowanego 
oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. 

Innowacja 
procesowa 

Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji  
lub dostawy, przez co należy rozumieć zmiany w zakresie technologii, 
urządzeń oraz oprogramowania. 

Innowacja 
marketingowa 

Wdrożenie nowej metody marketingowej, która wiąże się ze 
znacznymi zmianami w projekcie lub konstrukcji produktu lub  
w opakowaniu, a także w jego dystrybucji, promocji lub strategii 
cenowej. 

Innowacja 
organizacyjna 

Wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę 
zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach  
z otoczeniem. 

 

Jak widać, innowacje można podzielić na kilka różnych grup, z których każda będzie miała 

nieco inne cele. Jeśli udało się zatem w pewien sposób zdefiniować innowacje, a nawet 

dokonać ich uproszczonego podziału, należy odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule 

rozdziału – czy są one ważne?  
 

Niejednokrotnie pojawiają się w ramach debaty publicznej głosy, jakoby „innowacyjność” 

stanowiła swoiste słowo-wytrych, pozbawione konkretnej substancji znaczeniowej. 

Twierdzi się, że jest ono używane do opisywania stanu, który jest bliżej nieokreślony i nie za 

bardzo wiadomo na czym polega, ale z pewnością zwiększa wartość przedmiotu czy 

zagadnienia, którego dotyczy5. Niejednokrotnie zwraca się również uwagę na fakt, iż nie 

wszystkie firmy potrzebują innowacji – przecież wiele przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku 

od lat, nie wprowadzając żadnych radykalnych zmian ani w zakresie stosowanych metod 

produkcji, ani w samym produkcie, jego dystrybucji czy też strategiach marketingowych6. 

Nie zmienia to jednak faktu, że na pytanie z tytułu rozdziału nie sposób jest odpowiedzieć 

inaczej niż tak, innowacje są bardzo ważne dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki,  

a w zasadzie dla europejskich gospodarek. Już bowiem na poziomie Unii Europejskiej 

dostrzeżono znaczenie innowacji dla dalszych losów państw członkowskich  

– w dokumencie programowym pt. „Europa 2020”, rozwój inteligentny, tj. oparty na wiedzy 

                                                           
5 http://www.vistula.edu.pl/pl/page/nowe-spojrzenie-na-pomiar-innowacyjnosci. 
6 http://innpoland.pl/124325,debata-o-innowacjach-cz-1-czym-sa-innowacje-jak-polska-moze-byc-bardziej-innowacyjna. 
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i innowacji, jest wymieniany na pierwszym miejscu spośród trzech zidentyfikowanych  

i opisanych priorytetów7. Nie jest to jednak wszystko. Niewystarczający poziom inwestycji 

w działalność badawczo-rozwojową i innowacje oraz niechęć części społeczeństw państw 

członkowskich UE (nie wymieniono wprost, których) do wprowadzania innowacji, zostały  

w tym dokumencie wymienione jako jedne z głównych przyczyn, przez które średnia stopa 

wzrostu w Europie była strukturalnie niższa, niż średnie stopy wzrostu jej największych 

partnerów gospodarczych.  

 

Tak mocne podkreślenie znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego na łamach 

istotnego dokumentu programowego przyjętego przez Unię Europejską nabiera jeszcze 

większego znaczenia, jeśli umieścić je w kontekście bieżącego dyskursu ekonomiczno-

społecznego i jednej z głównych koncepcji, na temat której powstało już wiele prac  

i artykułów – tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Pojęcie to zostało ukute w 2012 roku8  

i od tamtego momentu zdążyło zrobić ogromną „karierę”. Przez pierwszą rewolucję 

przemysłową rozumie się okres wynalezienia i szerokiego zastosowania maszyny parowej, 

która pozwoliła na zmechanizowanie produkcji. Początek drugiej rewolucji przemysłowej 

nastąpił wraz z wynalezieniem elektryczności. Znakiem trzeciej rewolucji przemysłowej jest 

komputer i jego wykorzystanie do automatyzacji produkcji. Czwarta rewolucja 

przemysłowa, która zdaniem wielu już się zaczęła, stanowi swoistą nadbudowę dla trzeciej 

rewolucji – polega ona na zatarciu granic pomiędzy sferą działania fizycznego, cyfrowego  

i biologicznego, dzięki szansie połączenia ze sobą miliardów ludzi, za pomocą urządzeń 

przenośnych o niespotykanych do tej pory możliwościach, przy jednoczesnym rozwoju 

sztucznej inteligencji, druku 3-D, pojazdów autonomicznych czy też Internetu rzeczy9.  

 

Z tego też powodu, by móc całkowicie uczestniczyć w następujących przemianach, 

kluczowy staje się rozwój sieci i infrastruktury szerokopasmowego Internetu. To właśnie na 

nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych opiera się cała konstrukcja czwartej rewolucji 

przemysłowej i to one stają się głównym nośnikiem innowacji. Trzeba zatem pamiętać,  

że budowa innowacyjnej gospodarki, „Przemysłu 4.0”, nie będzie możliwa bez powszechnie 

dostępnej i wydajnej sieci 5G. Wymagać będzie ona dużych nakładów na R&D (badania  

i rozwój), inwestycji m.in. w sieć światłowodową zdolną do obsłużenia prognozowanego 

ruchu, a ze strony administracji państwowej zapewnienia dostępu do odpowiednich 

zasobów częstotliwości i ułatwień w rozwoju sieci. Przed Polską – zarówno instytucjami 

państwowymi, jak i przedsiębiorcami - stoi zatem szereg wyzwań. W zamian ta nowa 

technologia stworzy zupełnie nowe możliwości. Zdaniem Komisji Europejskiej już w kilka lat 

po wprowadzeniu – do 2025 roku - 5G może przynieść europejskiej gospodarce do  

113 mld EURO w czterech kluczowych sektorach: motoryzacji, opiece zdrowotnej, 

transporcie i energetyce10. Sieć 5G ma bowiem służyć w takim samym zakresie  

do komunikacji między urządzeniami, co między ludźmi. Pozwoli to na wymianę olbrzymich 

ilości danych pomiędzy urządzeniami w ramach Internetu Rzeczy, a nawet cyfryzację całych 

                                                           
7 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 
8 http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution. 
9 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/. 
10 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-

study-finds. 
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fabryk, a co za tym idzie - znaczną poprawę ich efektywności. Oczywiście przełoży się także 

na większą prędkość Internetu mobilnego, z którego będziemy mogli korzystać, jednak  

w przeciwieństwie do dotychczasowych etapów rozwoju sieci, nie jest to główny cel.  

By korzystać z tych możliwości niezbędne jest szybkie wprowadzenie 5G na rynek masowy. 

Warto przy tym pamiętać, że w tym zakresie obowiązują już konkretne ramy czasowe – 

Komisja Europejska chce do 2020 roku objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście  

w każdym państwie członkowskim, a do 2025 roku powinny być w nią wyposażone 

wszystkie duże miasta w UE11. 

 

Do koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej, która jest już raczej uznawana za fakt, 

odnosi się również Ministerstwo Rozwoju. Na stronie internetowej resortu12 możemy 

przeczytać, że czwarta rewolucja przemysłowa zmienia model biznesowego działania firm  

i całych gałęzi gospodarki, a ostatecznie transformacja ma objąć nie tylko przemysł,  

lecz również energetykę, rolnictwo, transport, bezpieczeństwo publiczne, administrację  

czy też obszar przestrzeni miejskiej. Warto dodać, że na łamach bodaj najważniejszego 

dokumentu programowego, który powstał w Polsce po 1989 roku, czyli Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, słowo „innowacyjność” pojawia się na pierwszych 15 stronach 

ponad 20 razy. Jednym ze skutków implementacji Strategii ma być zresztą zmiana struktury 

PKB Polski, która nastąpić miałaby w wyniku właśnie zwiększenia poziomu innowacji  

w polskiej gospodarce13. W dokumencie, poza perspektywą makroekonomiczną, zwraca się 

również uwagę na mikroekonomiczne znaczenie innowacyjności, wymieniając ją jako jeden 

z głównych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jest to podejście 

zbieżne z tym, które można poznać z literatury, gdzie zwraca się uwagę na fakt, iż jeżeli 

uznamy, że przedsiębiorczość wiąże się nieodzownie z koniecznością wprowadzania zmian  

w działalności przedsiębiorstwa (choćby wskutek adaptacji do nowych warunków),  

to jednostka przedsiębiorcza musi być nastawiona na innowacje techniczne i organizacyjne14. 

Dodatkowo twierdzi się również, że od poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa zależy 

możliwość efektywnego wykorzystania posiadanych przez nie zasobów, co prowadzi  

do konstatacji, że wzrost innowacyjności umożliwia obniżenie kosztów produkcji czy też 

przeprowadzenie któregokolwiek z etapów wprowadzania produktu na rynek,  

przy jednoczesnym wzroście jakości końcowego wyrobu czy usługi15. 

 

Zważywszy na przedstawione powyżej fakty i opinie, można podsumować dotychczasowe 

rozważania w sposób następujący – innowacje, rozumiane jako wprowadzenie nowego 

rozwiązania albo produktu, doprowadzają do zwiększenia konkurencyjności firmy,  

co po zsumowaniu ich oddziaływania na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw 

prowadzi do zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego państwa. Innowacje 

doprowadzają bowiem do wzrostu wartości dodanej we wszystkich gałęziach gospodarki, 

których dotyczą. Wpływ innowacyjności na rozwój gospodarczy jest jeszcze silniejszy,  

                                                           
11 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan. 
12 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/czwarta-rewolucja-przemyslowa/. 
13 https://www.mr.gov.pl/media/34300/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf. 
14 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ed82e840-fa0b-4a3c-8316-7caccfb4bc2b/c/526-1648-

1-PB.pdf. 
15 http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/3/1/04._malgorzata_gorka_wybrane_poglady_na_tem

at_innowacji_jako_czynnika_konkurencyjnosci_podmiotow_gospodarczych.pdf. 
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gdy weźmie się pod uwagę kontekst czwartej rewolucji przemysłowej – jeśli Polska chce 

startować w tym międzynarodowym wyścigu to musi postawić na rozwój innowacji, 

ponieważ taki jest charakter omawianej transformacji. W porównaniu do poprzednich 

okresów wielkich przemian przemysłowych, ten, w którym się aktualnie znajdujemy ma 

szczególny charakter, ze względu na poziom swojego skomplikowania – po raz pierwszy  

w historii nie wynika on z odkrycia jakiegokolwiek pojedynczego wynalazku. Chodzi raczej  

o szereg rozwiązań, które w tej chwili znajdują się na różnym etapie rozwoju (niektóre 

jeszcze bardzo wczesnym), a które mogą w relatywnie bliskiej przyszłości determinować 

sposób życia ludzi. Żeby móc spełnić wielkie marzenie, którym jest wejście w poczet 

najzamożniejszych państw świata, Polska musi zatem dołożyć większego wysiłku 

ukierunkowanego na stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacji.  

http://www.wei.org.pl/
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2. INNOWACYJNOŚĆ W POLSCE - STAN OBECNY 

Dla rozważań o innowacyjności w Polsce i jej przyszłości kluczowe jest z pewnością 

określenie punktu wyjścia, czyli jej stanu bieżącego. Wydaje się, że obiektywnym 

benchmarkiem może być zestawienie European Innovation Scoreboard16, przygotowywane 

przez Komisję Europejską. Jest to ranking, a w zasadzie analiza porównawcza, poziomu 

innowacyjności gospodarek poszczególnych państw Unii Europejskiej.  

 

Edycja raportu za rok 2017 rozpoczyna się od stwierdzenia na dużym poziomie ogólności: 

Unia Europejska jest, jako organizm quasi-państwowy, mniej innowacyjna niż Kanada, 

Australia czy Stany Zjednoczone. Państwa członkowskie podzielone zostały na cztery grupy 

– liderów innowacyjności (państwa, których poziom innowacyjności znacząco przewyższa 

średnią unijną), silnych innowatorów (poziom innowacyjności wyższy lub zbliżony do 

średniej unijnej), umiarkowanych innowatorów (poziom innowacyjności poniżej średniej 

unijnej) oraz skromnych innowatorów (innowacyjność znacznie poniżej średniej unijnej). 

 

Zanim opisane zostaną wyniki zaprezentowane w raporcie konieczne jest przybliżenie 

metodologii, którą posługują się autorzy badania. W klasyfikacji bierze się pod uwagę 

następujące czynniki: 

• nowi absolwenci z tytułem doktora (liczba absolwentów z tytułem doktora na 

1000 osób w wieku od 25 do 34 lat), 

• odsetek populacji w wieku od 25 do 34 lat z wykształceniem wyższym, 

• odsetek populacji w wieku od 25 do 64 lat uczestniczących w procesie kształcenia 

ustawicznego, 

• ilość międzynarodowych publikacji naukowych (liczba międzynarodowych 

publikacji z przynajmniej jednym współautorem będącym naukowcem 

zagranicznym, na milion obywateli), 

• liczba publikacji znajdujących się w 10 proc. najczęściej cytowanych publikacji na 

świecie, 

• liczba zagranicznych doktorantów, 

• dostępność telekomunikacyjnej infrastruktury szerokopasmowej (liczba 

przedsiębiorstw z zakontraktowanym dostępem do Internetu o maksymalnej 

przepustowości wynoszącej przynajmniej 100 Mb/s), 

• poziom wykorzystywania szans przez przedsiębiorców (stosunek liczby osób 

zaangażowanych w tworzenie przedsiębiorstw nastawionych na rozwój do liczby 

osób zaangażowanych w tworzenie przedsiębiorstw nastawionych na działania 

wynikające z konieczności; kryterium opracowywane na podstawie wyników badań 

Global Entrepreneurship Monitor), 

• wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym (jako proc. PKB), 

• inwestycje venture capital (jako proc. PKB), 

• wydatki na badania i rozwój w sektorze prywatnym (jako proc. PKB), 

• wydatki na innowacje niezwiązane z badaniami i rozwojem (jako proc. obrotu), 

                                                           
16 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl. 
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• liczba przedsiębiorstw zapewniających załodze szkolenia z zakresu umiejętności 

związanych ze stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

• odsetek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw implementujących innowacje 

produktowe albo procesowe, 

• odsetek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw implementujących innowacje 

marketingowe albo organizacyjne, 

• odsetek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dokonujących innowacji 

wewnątrz firmy, 

• odsetek innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących  

z innymi, 

• liczba publikacji badawczych będących efektem współpracy sektora publicznego  

z prywatnym (liczba takich publikacji przypadająca na milion obywateli), 

• współfinansowanie przez sektor prywatny wydatków sektora publicznego  

na badania i rozwój (jako proc. PKB), 

• zgłoszenia patentu w ramach procedury PCT (liczba zgłoszeń przypadających  

na miliard PKB uwzględniającego parytet siły nabywczej), 

• zgłoszenia znaku towarowego (liczba zgłoszeń przypadających na miliard PKB 

uwzględniającego parytet siły nabywczej), 

• zgłoszenia wzoru przemysłowego (liczba zgłoszeń przypadających na miliard PKB 

uwzględniającego parytet siły nabywczej), 

• poziom zatrudnienia do czynności wymagających wiedzy (jako proc. całkowitego 

zatrudnienia; czynności wymagające specjalistycznej wiedzy są sklasyfikowane 

w metodologii unijnej: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/ 

KS-RA-07-015-EN.PDF) 

• poziom zatrudnienia w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach z sektorów 

innowacyjnych (jako proc. całkowitego zatrudnienia, przez sektory innowacyjne 

rozumie się m.in. wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, działalność usługową 

wspomagającą górnictwo, produkcję napojów alkoholowych, produkcję wyrobów 

tytoniowych, produkcję koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcję 

chemikaliów i produktów chemicznych, produkcję podstawowych produktów 

farmaceutycznych i preparatów farmaceutycznych, produkcję komputerów, 

elektroniki i przyrządów optycznych), 

• wielkość eksportu produktów średnich i wysokich technologii (udział w całkowitym 

eksporcie), 

• wielkość eksportu usług opartych o wiedzę (udział w całkowitym eksporcie usług), 

• wielkość sprzedaży innowacji na poziomie firmy i innowacji na poziomie branży 

(proc. obrotu). 

 

Powyższe czynniki pogrupowane są w większe kategorie, takie jak (kolejno): zasoby ludzkie, 

systemy badawcze, otoczenie dla innowacji, finansowanie i wsparcie, inwestycje firm, 

innowatorzy, współpraca, własność intelektualna, czynniki związane z zatrudnieniem oraz 

czynniki związane ze sprzedażą. Te z kolei połączone są w cztery meta-kategorie: ogólne 

uwarunkowania, inwestycje, aktywności innowacyjne i czynniki wywierające wpływ.  
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Jak widać, kryteriów branych pod uwagę przez ekspertów Komisji Europejskiej jest wiele,  

a część z nich wydaje się być trudno mierzalna (może to wynikać również z konieczności 

przetłumaczenia nazw używanych w języku angielskim na język polski – niektóre wyrażenia 

brzmią przez to dosyć oryginalnie, mimo że absolutnie mają sens). Proces ostatecznego 

przyznawania punktów jest dosyć skomplikowany, wynik koryguje się biorąc pod uwagę 

różnice strukturalne gospodarek czy też najbardziej „odchylone”, jeśli chodzi o punktację 

(zarówno dodatnio, jak i ujemnie), kryteria w przypadku danego państwa.  

 

Przechodząc jednak do części kluczowej, czyli określenia aktualnego poziomu 

innowacyjności polskiej gospodarki, według rankingu European Innovation Scoreboard, 

trzeba w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na liderów innowacyjności. W tej grupie 

znajduje się 7 państw, wymienionych w kolejności od najbardziej do najmniej 

innowacyjnego z nich: Szwecja, Dania, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania i Dania. Ciężko 

nie zauważyć, iż w zestawieniu dominują zatem państwa skandynawskie. W grupie 

„skromnych innowatorów” znajduje się jedynie Bułgaria i Rumunia. 

 

Polska znajduje się w najliczniejszej grupie „umiarkowanych innowatorów”. Może zatem 

powstać wrażenie, jakoby nasz kraj znajdował się mniej więcej w środku stawki – nic 

bardziej błędnego. Niestety w grupie umiarkowanych innowatorów zajmujemy 

przedostatnie miejsce i wyprzedzamy jedynie Chorwację. Oznacza to, że każdy spośród 

naszych sąsiadów ujętych w rankingu osiągnął lepszy wynik od nas. Wyniki osiągnięte przez 

wybrane państwa zilustrowane są na poniższym wykresie. 

 

 
 

LEGENDA: 

UE – średnia dla Unii 

Europejskiej, benchmark 

BE – Belgia 

DE – Niemcy 

IE – Irlandia 

FR – Francja 

 

NL – Holandia 

UK – Wielka Brytania 

Cz - Czechy 

EE – Estonia  

IT – Włochy 

 

 

LV – Łotwa 

HU – Węgry 

SK -Słowacja 

LT – Litwa 

PL – Polska 
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Jak widać, Polska pozostaje daleko w tyle nie tylko za rozwiniętymi państwami zachodnimi, 

co do których można było się spodziewać istotnej przewagi, lecz również za państwami 

sąsiednimi, niejednokrotnie znacznie mniejszymi i relatywnie uboższymi. Powinno to 

budzić uzasadnione obawy o stan polskiej innowacyjności. O ile bowiem długoterminowym 

celem do osiągnięcia, który kolejne ekipy rządzące stawiały sobie mówiąc o gospodarce 

było i jest osiągnięcie poziomu zamożności gospodarek zachodnich, o tyle dzisiaj okazuje 

się, że niejeden element składowy polskiej gospodarki znajduje się w stanie gorszym,  

niż analogiczne komponenty badane u naszych mniejszych i uboższych sąsiadów.  

 

Porównanie średniej dla UE i wyniku osiągniętego przez Polskę, dla poszczególnych 

kryteriów mających wpływ na ocenę, znajduje się w poniższej tabeli. Na czerwono zostały 

zaznaczone te kategorie, w których wypadliśmy najgorzej (osiągnęliśmy wynik gorszy lub 

równy połowie rezultatu średniego dla państw członkowskich UE), na zielono te,  

w przypadku których wynik osiągnięty przez Polskę przewyższa średni rezultat dla państw 

członkowskich UE, a na czarno te, które są gorsze niż średnia UE, ale wyższe niż połowa 

unijnej średniej. 

 

KRYTERIUM 
ŚREDNIA 

DLA UE 

REZULTAT 

POLSKI 

nowi absolwenci z tytułem doktora 1,8 0,6 

odsetek populacji w wieku od 25 do 34 lat  
z wykształceniem wyższym 

38,2 43,5 

odsetek populacji w wieku od 25 do 64 lat 
uczestniczących w procesie kształcenia ustawicznego 

10,8 3,7 

ilość międzynarodowych publikacji naukowych 494 277 

liczba publikacji znajdujących się w 10 proc. najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie 10,6 5 

liczba zagranicznych doktorantów 25,6 1,9 

dostępność telekomunikacyjnej infrastruktury 
szerokopasmowej 13 11 

poziom wykorzystywania szans przez przedsiębiorców 3,1 1,6 

wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym 0,71 0,54 

inwestycje venture capital 0,063 0,029 

wydatki na badania i rozwój w sektorze prywatnym 1,3 0,47 

wydatki na innowacje niezwiązane z badaniami  
i rozwojem 

0,76 1,24 

liczba przedsiębiorstw zapewniających załodze szkolenia 
z zakresu umiejętności związanych ze stosowaniem 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

22 12 
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odsetek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
implementujących innowacje produktowe albo 
procesowe 

30,9 13,3 

odsetek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
implementujących innowacje marketingowe albo 
organizacyjne 

34,9 11,4 

odsetek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
dokonujących innowacji wewnątrz firmy 

28,8 8,3 

odsetek innowacyjnych mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw współpracujących z innymi 

11,2 3,5 

liczba publikacji badawczych będących efektem 
współpracy sektora publicznego z prywatnym 

28,7 3,7 

współfinansowanie przez sektor prywatny wydatków 
sektora publicznego na badania i rozwój 

0,05 0,02 

zgłoszenia patentu w ramach procedury PCT 3,7 0,58 

zgłoszenia znaku towarowego 7,6 5,25 

zgłoszenia wzoru przemysłowego 4,33 5,9 

poziom zatrudnienia do czynności wymagających wiedzy 14,1 10 

poziom zatrudnienia w szybko rozwijających się 
przedsiębiorstwach z sektorów innowacyjnych 4,8 5,5 

wielkość eksportu produktów średnich i wysokich 
technologii 

56,2 49,4 

wielkość eksportu usług opartych o wiedzę 69,3 39,6 

wielkość sprzedaży innowacji na poziomie firmy  
i innowacji na poziomie branży 

13,37 6,45 

 

Opisywany ranking nie jest jedynym zestawieniem państw mierzącym ich innowacyjność. 

Podobne, choć o wiele prostsze, badania przeprowadza Bloomberg17. Jego ranking 

innowacyjności uwzględnia jedynie siedem czynników: dział wydatków na badania i rozwój 

w PKB, udział produkcji dodanej w PKB, wydajność pracy w przeliczeniu na pracownika, 

procentowy udział spółek z branż wysoko zaawansowanych technologicznie i w całości 

rodzimych firm, lokalny zasięg szkolnictwa wyższego, odsetek osób zaangażowanych  

w prace badawczo-rozwojowe oraz lokalną aktywność patentową. Ranking Bloomberga jest 

światowy – pierwsze miejsce zajmuje w nim Korea Południowa, a na podium znajdują się 

również Szwecja i Niemcy. W najnowszej edycji rankingu, opublikowanej na początku  

roku 2017, Polska znalazła się na 22 miejscu, wyprzedzając m.in. Węgry (27 miejsce)  

i Czechy (28 miejsce). Co ciekawe, w rankingu Bloomberga Polska regularnie awansuje  

– w 2015 roku zajęliśmy 25 lokatę, a w 2016 roku 23 miejsce. W ciągu trzech edycji 

awansowaliśmy zatem o trzy miejsca. W przypadku rankingu unijnego, od lat pozostajemy 

                                                           
17 http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ranking-innowacyjnosci-bloomberga-awans-polski-w-2017-roku/kvs8clj. 
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na najniższych pozycjach. Z kolei w rankingu The Global Innovation Index18 Polska zajmuje 

38 miejsce na 127 sklasyfikowanych gospodarek. Warto jednak wspomnieć, że tegoroczna 

edycja raportu poświęcona jest innowacjom w dziedzinie przemysłu żywieniowego  

i rolniczego, zatem nie obejmuje ona całej gospodarki jako takiej, a jedynie jej wycinek.  

 

Jak widać, w najlepszym wypadku, tj. w przypadku rankingu obejmującego bardzo 

ograniczony zakres badanych kryteriów, Polska jest typowym średniakiem, jeśli jednak 

weźmiemy pod uwagę szersze spektrum czynników to wypadamy fatalnie. Taka ocena 

pokrywa się z opiniami prezentowanymi w rodzimym środowisku badawczym, zgodnie  

z którymi polska gospodarka, na tle gospodarek unijnych, jest bardzo mało innowacyjna19. 

Przypuszczenia te wydają się także potwierdzać dane GUS-u, który podaje, że wśród 

przedsiębiorstw małych, aktywnych innowacyjnie w latach 2013-2015 było zaledwie  

11,5 proc. podmiotów działających w przemyśle oraz 8,2 proc. podmiotów usługowych20.  

Wydaje się zatem, że ocena poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w tej chwili  

nie może być inna niż mierna. Od najlepszych w Europie odstajemy wyjątkowo drastycznie, 

a co gorsze dużo tracimy również do państw regionu – takze tych zdecydowanie mniejszych 

i relatywnie uboższych. 

 

 

 

                                                           
18 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#. 
19 http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza_Innowacyjno%C5%9B%C4%87_27-02.pdf. 
20 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-

innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2013-2015,2,14.html. 
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3. BARIERY DLA INNOWACYJNOŚCI W POLSCE 

Jak zaznaczono już wcześniej, innowacyjność jest bezpośrednio powiązana  

z przedsiębiorczością. Przyjąwszy to założenie można stwierdzić, że bariery dla rozwoju 

przedsiębiorczości będą jednocześnie barierami dla innowacyjności. Oczywiście jest to teza 

prawdziwa, jeśli chodzi o przeszkody najbardziej podstawowe. Istnieją jednak również 

bariery o charakterze specyficznym, odnoszące się konkretnie do innowacji. Na łamach 

niniejszego rozdziału opisane zostaną pokrótce obie kategorie barier.  

 

W literaturze zaproponowano kilka możliwych podziałów barier działalności innowacyjnej. 

Jednym z nich jest podział na bariery strukturalne (wynikające głównie ze specyfiki 

określonej branży), systemowe (bariery zewnętrzne, wynikające z otoczenia prawno-

instytucjonalnego), świadomościowo-kulturowe (chodzi tu o bariery mentalne związane  

z brakiem zaufania i świadomości wagi innowacji dla przedsiębiorstwa i gospodarki) oraz 

kompetencyjne21. Jest to tylko jedna z propozycji, jednak na którąkolwiek nie spojrzeć,  

w każdej powtarzają się te same elementy – warunki prowadzenia działalności, regulacje 

prawne i instytucje, nakłady finansowe oraz kompetencje i wiedza.  

 

Jeśli chodzi o bariery dla rozwoju przedsiębiorczości, będące jednocześnie barierami dla 

innowacyjności w Polsce, warto zwrócić uwagę na cykliczne opracowanie Związku 

Przedsiębiorców i Pracodawców pt. „Warunki prowadzenia firm w Polsce”. Edycja  

za rok 201722 opisuje zwięźle główne przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej  

w naszym kraju, z których część z pewnością będzie stanowić również przeszkody dla 

rozwoju innowacji. Ciężko się spodziewać, by przedsiębiorcy poświęcali dużo czasu na 

inwestowanie w prace rozwojowe, a następnie implementację ich wyników w swoich 

firmach, jeśli utrudnia im się realizację podstawowych czynności związanych  

z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.  

 

Oczywiście największą bolączką polskich przedsiębiorców od lat pozostaje jakość i pewność 

prawa podatkowego. Przepisy są skomplikowane i trudne do interpretacji, a dodatkowo 

zmieniają się tak często, że zaplanowanie skutków podatkowych większych przedsięwzięć, 

rozpisanych na lata, staje się wręcz niemożliwe. Ma to swój oczywisty związek  

z innowacyjnością, ponieważ rozliczanie wydatków na badania i rozwój również ma swoje 

znaczenie podatkowe. W raporcie przytaczane są wyniki badania przeprowadzonego wśród 

uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, zgodnie z którym nasz system 

podatkowy oceniany jest jako zły – zaledwie na 2,2 w pięciostopniowej skali. Stabilność 

przepisów została skrytykowana przez 82 proc. badanych. Kluczowe z punktu widzenia 

prowadzenia działalności w ogóle, w tym także działalności o charakterze innowacyjnym, ustawy 

podatkowe zmieniają się w Polsce dramatycznie często. Ustawy o podatkach dochodowych 

zmieniły się w 2015 roku aż 41 razy, a w 2016 roku 27 razy. W raporcie Paying Taxes, 

przygotowywanym przez PWC i Bank Światowy, polski system podatkowy został sklasyfikowany 

na 47 miejscu na świecie – za systemami takich państw, jak Azerbejdżan czy Mauritius.  

                                                           
21 http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/55134375/REME_20_%281-2017%29-Art6.pdf. 
22 http://zpp.net.pl/upload/omt8zi_14.03.2017RaportZPPWarunkiprowadzeniafirmwPolsce2017.pdf. 
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Poza systemem podatkowym kłopotliwy jest również system sądownictwa (średni czas 

trwania spraw gospodarczych w obu instancjach w 2015 roku wynosił od ponad 17 do  

22 miesięcy) czy też nadmierna aktywność legislacyjna ustawodawcy, który w 2016 roku 

uchwalił prawie 32 tysiące stron maszynopisu prawa. 

 

Wymienianie i omawianie barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ogółem 

jest oczywiście istotne, poświęconych jest im jednak tyle opracowań, że na łamach 

niniejszego szersze opisywanie tego tematu wydaje się być zbyteczne. Warto natomiast 

zwrócić uwagę na bariery bezpośrednio przeszkadzające w rozwoju innowacji w Polsce. 

 

Już przeglądając raport krajowy, stanowiący część przywoływanego opracowania Komisji 

Europejskiej, łatwo można spostrzec, że Polska bardzo negatywnie odstaje od średniej 

unijnej, jeśli chodzi o wydatki na badania i rozwój. Przedsiębiorstwa, które przeznaczają na 

ten cel jakiekolwiek środki, wydają na to średnio 11,2 miliona euro, podczas gdy średnią 

dla Unii Europejskiej jest aż 165,8 milionów euro. Różnica jest zatem ponad 

dziesięciokrotna. Spoglądając natomiast na opracowania opisujące bezpośrednio bariery 

dla rozwoju innowacyjności w Polsce, można zauważyć, że wymieniane na ich łamach 

przykłady przeszkód mają bardzo różny charakter, a zaczynają się one już na etapie 

kształcenia osób, które mogą w przyszłości potencjalnie prowadzić badania, których 

efektem byłyby jakieś nowe rozwiązania możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwie. 

Polskie kształcenie wyższe jest miernej jakości – świadczy o tym nie tylko bardzo niska 

liczba publikacji w naukowych czasopismach czy też umiejscowienie polskich uczelni 

w światowych rankingach (zaledwie dwie znalazły się na liście szanghajskiej – w piątej 

setce23), lecz również czysto praktyczne doświadczenie osób, które miały jakąkolwiek 

styczność z polskimi szkołami wyższymi. O tym, jakie problemy dławią szkolnictwo wyższe, 

w rezultacie utrudniając współpracę uczelni z biznesem (która jest przecież konieczna po 

to, by skutecznie realizować znakomitą część innowacyjnych przedsięwzięć), mowa jest 

m.in. w raporcie WEI pt. „Przyszłość polskiej nauki – potencjał i bariery współpracy biznesu 

z nauką”24. Zgodnie z zaprezentowanym w opracowaniu badaniem, duża część Polaków 

uważa, że rodzima nauka jest nieinnowacyjna, nieprzydatna i oderwana od rzeczywistości. 

Zaledwie 8 proc. Polaków twierdzi w sposób zdecydowany, że polskie badania naukowe są 

użyteczne społecznie. Jedynie 6 proc. ankietowanych uznało, że polscy naukowcy rozumieją 

rzeczywistość biznesową. Ma to swoje przełożenie na statystyki dotyczące współpracy 

biznesu z nauką – zaledwie 24 proc. badanych przedsiębiorców miało jakiekolwiek 

doświadczenie polegające na współpracy z naukowcami przy okazji prowadzenia własnego 

biznesu. Oznacza to wyraźnie, że problem z rozwijaniem innowacji w Polsce powstaje już 

na etapie nawiązywania współpracy biznesu z nauką – okazuje się, że obecnie nie istnieją 

skuteczne platformy dialogu między tymi dwoma światami.  

 

W niektórych publikacjach zwraca się uwagę na tok nauczania na polskich uczelniach, 

nastawiony przede wszystkim na kształcenie teoretyczne. Okazuje się, że model nauczania 

obowiązujący w polskich szkołach wyższych drastycznie odbiega od przynoszących 

                                                           
23 http://www.forbes.pl/polskie-uczelnie-w-rankingu-arwu,artykuly,206478,1,1.html. 
24 http://wei.org.pl/files/manager/file-6fb1d9a829f1d6c9863dedf31382e308.pdf. 
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najlepsze efekty praktyk stosowanych na świecie. W Japonii profesorowie prowadzą około 

cztery godziny wykładów w ciągu tygodnia, a pisanie pracy magisterskiej na niektórych 

uczelniach trwa półtora roku, przy czym okres ten przeznaczony jest wyłącznie na 

badania25. Oznacza to, że student dysponuje czasem na przygotowanie pracy o realnym 

znaczeniu merytorycznym. Tymczasem w Polsce sami profesorowie przyznają, że wiele prac 

dyplomowych nie ma większego sensu – studentów jest wielu, dlatego tematy notorycznie 

się powtarzają. Czasu na napisanie pracy jest mało, dodatkowo trzeba to pogodzić  

z zajęciami i wykładami, a niekiedy także zdobywaniem doświadczenia zawodowego.  

Nic zatem dziwnego, że prace dyplomowe wielu polskich absolwentów to kopie kopii, 

niewnoszące nic do dorobku naukowego, dziełka niemające żadnego praktycznego 

zainteresowania. 

 

Nie lepiej jest w przypadku szkolnictwa zawodowego. Nowoczesne maszyny i rozwiązania 

ktoś musi w końcu obsługiwać i wdrażać – niestety, wskutek notorycznego podupadania 

systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce, w chwili obecnej mamy niedobór wysoko 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych26. Ponownie warto powołać się na raport WEI, 

tym razem pt. „Efektywne szkolnictwo zawodowe jako kluczowy element nowoczesnej 

gospodarki”27, gdzie zdiagnozowano największe problemy systemu szkolnictwa 

zawodowego w Polsce. Okazuje się, że w dużej mierze pozostają analogiczne do tych 

mających miejsce w systemie szkolnictwa wyższego – chodzi przede wszystkim o brak 

współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i technikami a lokalnymi przedsiębiorcami, ale 

również o niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

Jak wspomniano wcześniej, jednym z kluczowych warunków rozwoju innowacyjnej 

gospodarki jest powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Tymczasem z danych 

GUS wynika, że na 13,6 miliona gospodarstw domowych w Polsce 2,6 miliona nie ma 

dostępu do Internetu28. Nieco lepiej jest w przypadku firm – ponad 93 proc. z nich ma 

dostęp do sieci, w tym większość do szerokopasmowej. W skali kraju, dostęp do 

szerokopasmowego Internetu ma 71 proc. gospodarstw domowych, przy średniej dla UE 

wynoszącej 78 proc.29. Jeśli Polska ma być pełnoprawnym uczestnikiem czwartej rewolucji 

przemysłowej i skorzystać na zachodzących przemianach (polegających w końcu m.in. na 

rozwoju tzw. „Internetu rzeczy”) to konieczny będzie dalszy rozwój sieci 

telekomunikacyjnych i równomierne objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu 

całego kraju. Jest to kluczowy warunek dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, która  

w zamyśle będzie mieć przecież charakter cyfrowy i opierać się ma na bezprzewodowej 

wymianie informacji. Wykorzystanie polskiego potencjału w tym zakresie nie będzie 

możliwe, jeśli nie zostanie rozwinięta telekomunikacyjna infrastruktura zapewniająca 

dostęp do szerokopasmowego Internetu – tylko w takich warunkach może powstać popyt 

na innowacyjne produkty i usługi wykorzystujące ogromne możliwości nowoczesnych 

                                                           
25 http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip28-2012/SiP-28-118.pdf. 
26 http://hrpress.pl/artykuly/wynagrodzenia/warto-byc-pracownikiem-fizycznym-wykwalifikowanym/. 
27 http://wei.org.pl/pozostale-aktualnosci/run,raport-wei-efektywne-szkolnictwo-zawodowe-jako-kluczowy-element-

nowoczesnej-gospodarki,page,1,article,2126.html. 
28 http://biznes.onet.pl/wiadomosci/teleinformatyka/sieci-szerokopasmowe-w-polsce-plan-rozbudowy-szybkiego-

internetu/z7ts87. 
29 http://www.telko.in/popc-internet-tylko-dla-duzych-miast,0. 
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technologii. W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na planowane już 

inwestycje w telekomunikacyjną infrastrukturę. W istotnym stopniu odznacza się w tym 

zakresie aktywność Orange Polska. Firma planuje zainwestować w latach 2016 – 2018 

łączną sumę do 2,2 miliarda złotych w budowę sieci światłowodowej doprowadzającej 

Internet do gospodarstw domowych. Trzeba dodać, że większość środków z inwestycji  

ma zostać przeznaczona na produkty i usługi pochodzące od polskich firm. To jednak  

nie koniec, ponieważ operator zobowiązał się już – w ramach porozumienia zawartego  

z Ministerstwem Cyfryzacji – że doprowadzi światłowód do ponad 4,5 tysiąca polskich 

szkół, finansując inwestycje z własnych środków. Do tego należy doliczyć, wynikające  

z planowanej budowy sieci światłowodowej w  ramach projektu Cyfrowa Polska, 

podłączenie 3,7 tysiąca szkół do superszybkiego Internetu, co w rezultacie daje podłączenie 

światłowodu do ponad 8,2 tysiąca szkół.   

  

Operator podpisał także umowy dotyczące zbudowania szybkiego łącza internetowego  

w ramach projektów pozyskanych w drugim konkursie Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa – światłowody mają dotrzeć do 364 tysięcy gospodarstw domowych. Tak duży 

rozmach realizowanych inwestycji z pewnością przyczyni się do znacznego 

upowszechnienia dostępu do szybkiego Internetu, a w rezultacie do znacznej poprawy 

statystyk przytoczonych na początku akapitu. 

 

Do zidentyfikowania barier rozwoju innowacyjności w Polsce, ciekawego materiału 

analitycznego dostarcza opublikowany w maju 2016 roku raport Narodowego Banku 

Polskiego pt. „Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, 

perspektywy”30. W tym obszernym opracowaniu zwrócono uwagę na szereg barier 

stojących na drodze rozwoju polskiej innowacyjności. Wśród najważniejszych wymienia się 

między innymi: 

• niestabilność prawa i nieefektywną egzekucję zobowiązań umownych, 

• dużą odległość od światowej granicy technologicznej, czyli najlepszych dostępnych 

technologii, 

• brak zachęt podatkowych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, 

• niski poziom współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, 

• słabo rozwinięty rynek kapitału wysokiego ryzyka, 

• niski stopień uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. 

 

Ciekawe okazują się być powody nieprowadzenia działalności innowacyjnej, podawane 

przez samych przedsiębiorców. Wg badania przeprowadzonego przez KPMG31, większość 

firm nie prowadzi działalności innowacyjnej z dwóch powodów: po pierwsze, z obawy 

przed tym, że koszty podjęcia takiej działalności mogą przewyższyć potencjalne zyski,  

a po drugie, ze względu na to, że w ich opinii przyjęty model biznesowy lub strategia firmy 

nie uzasadniają podjęcia takich kroków. Co ciekawe, istotnie mniej przedsiębiorców zwraca 

uwagę na brak wystarczających środków finansowych, co oznaczałoby, że brak dostępu  

do finansowania zewnętrznego nie stanowi najistotniejszej przyczyny powstrzymywania się 

                                                           
30 https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160530_Raport_innowacyjnosc.pdf. 
31 http://kpmglegal.pl/wp-content/uploads/2014/07/Dojrzalosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-Polsce-KPMG-2014.pdf. 
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przed podejmowaniem działalności innowacyjnej. Okazuje się zatem, że zdaniem samych 

przedsiębiorców największe bariery dla innowacji mają charakter czysto wewnętrzny. W tej 

perspektywie ciekawe staje się spojrzenie na zagadnienie innowacyjności firm, 

zaproponowane przez dr. Joannę Frycę w referacie pt. „Stymulowanie rozwoju 

innowacyjności w przedsiębiorstwach – uwarunkowania behawioralne”32. Traktuje ona 

prowadzenie bądź nieprowadzenie przez firmę działalności innowacyjnej w kategoriach 

behawioralnych, tj. jako reakcje na bodźce. Zgodnie ze schematem – zmienne niezależne 

(czyli bodźce, ergo – warunki zewnętrzne, aktywność państwa, otoczenie regulacyjne etc.) 

oddziałują na podmiot, w ramach którego dochodzą do głosu wewnętrzne uwarunkowania 

rozwoju innowacyjności, czyli zmienne pośredniczące. Przywoływany w referacie schemat, 

stanowiący de facto katalog zmiennych pośredniczących, jest przy okazji ilustracją procesu 

innowacyjnego, w ramach którego od fazy świadomości przechodzi się do fazy gotowości, 

następnie nabywa się umiejętności, a na końcu pojawia się możliwość, z której można 

skorzystać albo nie. Na każdym z wymienionych etapów można napotkać bariery – 

wziąwszy pod uwagę przytoczone wyniki badań, istnieje poważne niebezpieczeństwo,  

iż w Polsce najpoważniejsze z nich występują już w dwóch pierwszych fazach.  

 

Swoje badania dotyczące barier innowacyjności w Polsce przeprowadziła również Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości33. Zidentyfikowała ona cztery kategorie barier: 

ekonomiczne, związane z wiedzą, związane z rynkiem oraz inne. Wśród tych pierwszych 

wyróżniono zbyt wysokie koszty innowacji i brak środków finansowych pozwalających je 

zrealizować. Wśród drugich wymieniono m.in. niedobór wykwalifikowanego personelu oraz 

niedobór informacji o rynkach i technologii. Jedną z barier dotyczących rynku jest 

niepewny popyt na produkty innowacyjne, a w kategorii „Inne” ujęto choćby brak potrzeby 

prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na prowadzenie jej w poprzednich 

latach.  

 

Ciekawa baza konkretnych barier innowacji w Polsce zawarta jest w opracowaniu Giza 

Polish Ventures pt. „Bariery rozwoju innowacji w Polsce. Wybrane uwagi i postulaty”34. 

Zwraca się w nim uwagę m.in. na nieefektywną koncentrację środków ulokowanych  

w zapleczach badawczo-laboratoryjnych uczelni. Mimo, iż wiele z laboratoriów 

uczelnianych zostało w ciągu ostatnich lat istotnie zmodernizowanych, często nie są one 

wykorzystywane. Dobrze byłoby, gdyby te zasoby zostały udostępnione przedsiębiorcom 

chcącym prowadzić swoje działania. Brak jest jednak wzorców współpracy w takich 

sytuacjach. W opracowaniu zwraca się uwagę również na brak powiązania systemu 

przyznawania dotacji państwowych z prawdopodobieństwem komercjalizacji danego 

projektu (która powinna być przecież głównym celem jakiejkolwiek działalności 

innowacyjnej) oraz na szereg barier o charakterze prawnym oraz podatkowym, w tym m.in. 

niekorzystną dla rozwoju innowacji konstrukcję wnoszenia własności intelektualnej 

aportem do spółek przez instytucje publiczne (generującą konflikt interesów pomiędzy 

inwestorem, który nie jest w stanie zaakceptować zbyt wysokiej wyceny aportu,  

                                                           
32 http://www.pte.pl/kongres/referaty/Fryca%20Joanna/Fryc%20Joanna%20-

%20STYMULOWANIE%20ROZWOJU%20INNOWACYJNO%C5%9ACI%20W%20PRZEDSI%C4%98BIORSTWACH.pdf. 
33 http://www.parp.gov.pl/files/74/107/447/10044.pdf. 
34 http://gpventures.pl/repository/files/Bariery_rozwoju_innowacji_Zygmunt_Grajkowski_GPVI.pdf. 
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a np. uczelnią, która w obawie o przyszłą ewentualną wysoką wartość projektu woli 

zawyżyć wycenę, żeby nie narazić się na zarzuty niedbałości o interes placówki publicznej) 

czy też moment opodatkowania wniesienia do spółki aportem własności intelektualnej, 

niepowiązany z realnym osiągnięciem z tego tytułu jakiegokolwiek zysku, czyli  

np. sprzedażą udziałów.  

 

Podsumowując powyższe rozważania – bazując na rozmaitych opracowaniach należy dojść 

do wniosku, że bariery innowacji w Polsce mają charakter zarówno zewnętrzny wobec 

przedsiębiorstw, jak i wewnętrzny. Ich struktura jest bardzo skomplikowana, ponieważ  

ze względu na interdyscyplinarność materii, dotyczą one wielu obszarów aktywności 

państwa – od przepisów podatkowych, poprzez konstrukcje zawarte w kodeksie spółek 

handlowych, aż po politykę gospodarczą i system kształcenia. Stworzenie wyczerpującego 

katalogu barier innowacyjności jest, jak się wydaje, niemożliwe, jednak próba generalnego 

ich scharakteryzowania jest jak najbardziej realna i znajduje się w powyższym rozdziale. 
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4. AKTYWNOŚĆ PAŃSTWA DLA ROZWOJU 

INNOWACYJNOŚCI W POLSCE 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, rządzący podjęli kilka ciekawych inicjatyw, 

mających na celu wsparcie rozwoju innowacyjności w Polsce. Warto przyjrzeć się tym 

najbardziej interesującym działaniom, ponieważ w istotnym stopniu mogą one wpłynąć  

na stan polskiej innowacyjności w najbliższych latach. 

 

Jedną z obiecujących inicjatyw podjętych w roku 2016 było powołanie przez PZU oraz 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnego funduszu Witelo35. Projekt realizowany 

jest pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. 

Fundusz Witelo, którego początkowe zasoby wynoszą 500 milionów złotych, inwestować 

ma w fundusze venture capital, w celu zachęcania ich do realizacji innowacyjnych 

projektów w Polsce. W założeniu, fundusz ma usuwać jedną z najistotniejszych barier  

dla rozwoju innowacyjności w Polsce, polegającą na ograniczonych możliwościach 

komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. Ambicją instytucji realizujących program jest, 

by Polska stałą się swoistym hubem dla start-upów venture capital na całą Europę.  

 

Bardzo ciekawym pomysłem jest koncepcja prostej spółki akcyjnej, mającej w założeniu 

stanowić atrakcyjną formę prowadzenia działalności dla start-upów. W każdym 

opracowaniu dotyczącym tej, stosunkowo nowej, formuły realizowania swojej 

przedsiębiorczości, jaką jest start-up, wyraźnie zaznacza się, że jest ona w istocie swojego 

rodzaju generatorem innowacji. Już sam koncept start-upu często stanowi innowację,  

a miejsca pracy w nim wymagają wysokich kwalifikacji w dziedzinach gospodarki  

o wysokiej wartości dodanej, takich jak IT, biotechnologia, robotyka czy przemysł 

kreatywny.36  Z tego też powodu, każde państwo, a już w szczególności takie jak Polska,  

tj. mająca do nadgonienia ogromny dystans do liderów innowacyjności w Europie, powinno 

być zainteresowane dynamicznym rozwojem start-upów i traktować je jako miejsca 

potencjalnego wypracowywania nowych, udoskonalonych rozwiązań i produktów.  

W Polsce w 2015 roku działało ok. 2,5 tysiąca start-upów. Stanowią one zatem niewielki 

wycinek całej rzeszy przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym kraju, liczącej ponad  

1,7 miliona podmiotów. Polski prawodawca zaproponował zatem utworzenie nowego typu 

spółki kapitałowej, dedykowanego właśnie start-upom. Okazuje się bowiem, że tradycyjne 

formy, takie jak spółka akcyjna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przystają 

do warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w bardzo wczesnej fazie ich rozwoju, 

działających niemal w hiperbolicznym garażu. Mimo wczesnego etapu, przedsiębiorstwa te 

często są już w stanie generować wysoką wartość dodaną. Spółka akcyjna pozwala 

stosunkowo łatwo zainwestować w dane przedsięwzięcie, istnieją w jej ramach różnorodne 

formy zaangażowania się w działalność danego podmiotu wyłącznie kapitałowo.  

Wadą spółki akcyjnej, z perspektywy start-upu, jest koszt jej utworzenia i funkcjonowania 

                                                           
35 https://www.pb.pl/pzu-i-ncbir-powolaly-fundusz-witelo-ktory-rozpocznie-inwestycje-w-tym-roku-834109. 
36 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/startup-ankieta2016-

2.html. 
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oraz poziom skomplikowania procedur, których trzeba dopełnić. Prostsza w prowadzeniu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie pozwala z kolei na łatwe dokapitalizowanie. 

Proponowana formuła prostej spółki akcyjnej miałaby w założeniu łączyć zalety obu 

wymienionych wcześniej spółek37. Możliwa byłaby jej rejestracja elektroniczna, 

dokonywana za pomocą formularza, kapitał zakładowy wynosiłby złotówkę, know how  

i praca możliwe byłyby do wniesienia do spółki bez konieczności ich skomplikowanej 

wyceny na etapie rozpoczynania działalności, a relacje inwestorskie określone byłyby  

w ustawie w ramach norm względnie obowiązujących. W przypadku niepowodzenia, 

spółka mogłaby zostać w prosty sposób zlikwidowana. Duży poziom elastyczności 

projektowanych rozwiązań odzwierciedlony jest choćby w zaproponowanych przez 

Ministerstwo Rozwoju rodzajach akcji dedykowanych prostej spółce akcyjnej. Przewiduje 

się akcje założycielskie, które mogłyby zostać objęte w zamian za pracę lub wkład, akcje 

inwestorskie obejmowane – zgodnie z nazwą – przez inwestorów, w zamian za wkłady 

pieniężne i niepieniężne, akcje pracownicze obejmowane przez pracowników nieodpłatnie 

albo na preferencyjnych zasadach oraz akcje dla doradców, obejmowane w ramach 

wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych38.  

 

Prosta spółka akcyjna jest rozwiązaniem, które z pewnością może przyczynić się do wzrostu 

liczby start-upów w Polsce. Dotychczas rodzime otoczenie prawno-instytucjonalne 

odbierane i recenzowane było jako średnio lub mało przyjazne dla tych form prowadzenia 

działalności – wystarczy wspomnieć, że wśród 20 miast o najlepszym otoczeniu dla start-

upów, sklasyfikowanych w Globalnym Indeksie Ekosystemów 2015, nie znalazła się ani 

jedna polska miejscowość. Prosta spółka akcyjna może stanowić rozwiązanie, które pomoże 

zmienić ten stan rzeczy, a w rezultacie – wziąwszy pod uwagę potężny potencjał 

innowacyjnotwórczy start-upów – pozytywnie wpłynąć na rozwój innowacji w Polsce. 

 

Ciekawą inicjatywą są również Krajowe Klastry Kluczowe. Klastry mają stanowić skupiska 

podmiotów gospodarczych o jednolitej specjalizacji branżowej. Koncepcja ich powoływania 

stanowi realizację inteligentnej specjalizacji, zalecanej przez Komisję Europejską we 

wspomnianym dokumencie „Europa 2020”. Chodzi zatem o ukierunkowanie zasobów na 

skupione w jednym regionie, prężnie działające podmioty, a szczególnie te o znacznym 

potencjale innowacyjnym. Rekomendacje, które wypracowała Grupa Robocza ds. Polityki 

Klastrowej jednoznacznie wskazują na to, że głównym celem całej polityki klastrowej 

powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki39. 

Krajowy Klaster Kluczowy jest zatem klastrem o dużym znaczeniu dla krajowej gospodarki, 

cechującym się wysoką konkurencyjnością na poziomie międzynarodowym oraz wysokim 

potencjałem rozwojowym i innowacyjnym. Aktualnie statusem Krajowego Klastra 

Kluczowego może cieszyć się szesnaście klastrów: Klaster Dolina Lotnicza, Klaster Interizon, 

Klaster Obróbki Metali, Mazowiecki Klaster ICT, Polski Klaster Aluminium, Wschodni Klaster 

Budowlany, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, Klaster Lifescience 

Kraków, MedSilesie – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, NUTRIBIOMED Klaster,  

                                                           
37 https://www.mr.gov.pl/media/21042/Prosta_Spolka_Akcyjna.pdf. 
38 http://www.rp.pl/Firma/303109995-Prosta-Spolka-Akcyjna-jako-nowa-spolka-kapitalowa.html. 
39 http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp. 
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Śląski Klaster Lotniczy, Wschodni Klaster ICT, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, 

Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe 

oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy. Jak widać, poszczególne klastry skupione są w różnych 

branżach i gałęziach gospodarki – wydaje się, że takie ich zróżnicowanie stanowi ewidentny 

atut.  

 

Reasumując, państwo polskie podjęło w ostatnim czasie szereg działań ukierunkowanych 

na wspieranie innowacyjności w Polsce. Część z nich jest możliwa do szybkiego 

zaimplementowania i prawdopodobnie ich efekty będą zauważalne bardzo niedługo (może 

tak się wydarzyć choćby w przypadku prostej spółki akcyjnej), część jednak rozplanowana 

jest na lata i konkretne rezultaty może przynieść dopiero za jakiś czas – mowa tu przede 

wszystkim o całej polityce klastrowej i koncepcji Kluczowych Klastrów Krajowych. 
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5. PERSPEKTYWY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W POLSCE 

Wydaje się, że dla określenia perspektyw rozwoju innowacyjności w Polsce najwłaściwsze 

będzie zidentyfikowanie zarówno mocnych i słabych stron naszego kraju, jak i stojących 

przed nim – w kontekście właśnie rozwoju innowacyjności – szans i zagrożeń. Konieczne 

jest zatem przeprowadzenie prostej analizy SWOT, której efekty uwidocznione są  

w poniższej tabeli. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• duży odsetek ludności z wyższym 

wykształceniem, 

• stosunkowo duże zatrudnienie  

w przedsiębiorstwach z sektorów 

innowacyjnych, 

• przedsiębiorcze społeczeństwo, często 

skłonne do podejmowania ryzyka. 

• niski poziom wydatków na badania  

i rozwój, 

• słaba współpraca uczelni  

z przedsiębiorcami, 

• uwarunkowania regulacyjne 

niedostosowane do sprawnej 

komercjalizacji własności 

intelektualnej, 

• słabe szkoły wyższe, 

• niewiele zgłoszeń patentowych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• działalność Ministerstwa Rozwoju, 

które staje się resortem 

koordynującym politykę gospodarczą 

państwa, w tym politykę dotyczącą 

innowacyjności, 

• spadek dynamiki rozwoju 

gospodarczego zamożnych państw 

zachodnich, pogorszenie warunków 

prowadzenia działalności w nich, 

• rosnący popyt na usługi i produkty 

innowacyjne wśród ludzi młodych. 

• niestabilność polityczna skutkująca 

brakiem bezpieczeństwa prawnego 

przedsiębiorców i obywateli, 

• marnotrawienie środków 

publicznych na projekty niemożliwe 

do skutecznego skomercjalizowania, 

• pogłębiający się kryzys 

demograficzny. 
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6. PODSUMOWANIE 

Mimo faktu, iż większość obserwatorów życia gospodarczego dostrzega niebagatelne 

znaczenie innowacyjności zarówno dla tempa, jak i jakości wzrostu gospodarczego Polski, 

jej poziom jest w naszym kraju wciąż dalece niezadowalający. Na łamach różnych 

opracowań można znaleźć opis szeregu barier i czynników powodujących taki stan rzeczy. 

Głównym zaleceniem dla rządzących powinno być ustanowienie konkretnego, spójnego 

planu wspierania innowacyjności, zarządzanego i koordynowanego przez jeden resort 

(domyślnie Ministerstwo Rozwoju), a polegającego na wykorzystaniu działań już podjętych 

(takich jak np. Kluczowe Klastry Krajowe) oraz na punktowym usuwaniu zidentyfikowanych 

w toku uprzednich badań barier. Tylko w ten sposób Polska będzie mogła nie tylko 

uczestniczyć w czwartej rewolucji przemysłowej, ale dużo na niej skorzystać. 
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