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POdsumowanie
1. Czym są żabie skoki?
•

•

•

Żabie skoki to proces doganiania krajów
rozwiniętych technologicznie przez mniej
zaawansowane kraje, który odbywa się poprzez pomijanie niektórych etapów rozwoju
technologii;
Można je implementować na trzy sposoby:
importując technologię i nadrabiając dystans
tanią siłą roboczą, poprzez inżynierię odwrotną oraz poprzez wybór zupełnie innej ścieżki
do osiągnięcia celu;
Przykładami postępu osiągniętego dzięki żabim skokom jest np. fotowoltaika w Chinach,
wyświetlacze kolorowe w Korei Południowej
czy produkcja bioetanolu w Brazylii.

2. Potencjał polskiej gospodarki
•
Przez ostatnich 30 lat Polska dużo nadrobiła
do Zachodu. Obecnie PKB ważone PPP stanowi
75% średniej OECD, a udział w światowym
PKB wzrósł ponad 2 razy;
• W indeksach konkurencyjności Polska uzyskuje mieszane wyniki. Głównymi problemami
są bariery regulacyjne i jakość prawa;
•
Polskie przetwórstwo przemysłowe rozwija
się dynamicznie. W ostatniej dekadzie efekt
lokalny wyniósł 34,5% i jest jednym z najwyższych na świecie w krajach rozwiniętych;
•
Polska dysponuje silną bazą przemysłową
w obszarze przetwórstwa, produkcji surowców, branży chemicznej, produkcji opakowań
czy wodoru, a także w usługach cyfrowych;
•
Szczególnie silne efekty lokalne na tle Unii widać w sektorach sieci pasywnych, elementów
kokpitu samolotów i statków kosmicznych,
maszynach do przetwarzania danych i produkcji wodoru;
•
Lokalnie, teren dawnego Centralnego Okręgu
Przemysłowego ma na tle Polski przewagę
w przemyśle, zaś Łódź, Pomorze Zachodnie
oraz Warmia i Mazury w usługach finansowych i outsourcingowych.
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3. Polska innowacyjność. Bariery, szanse
i perspektywy
•
Transformacja energetyczna to wydatek
250–400 mld zł. Wartymi rozwijania technologiami są m.in. pozyskiwanie wodoru
i zgazowywanie biomasy czy reaktory jądrowe chłodzone gazem;
•
Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
w sektorze odpadów, której wprowadzenia
wymaga UE, daje szansę rozwinięcia produkcji opakowań, smarów i olejów z polimerów, a pozostałości (RDF) można wykorzystać
w elektrociepłownictwie;
•
Polski rynek finansowy może skorzystać
z technologii kwantowych, szybkich systemów
transakcyjnych czy nawet wprowadzeniu
polskiego tokena blockchain;
• W zbrojeniach, na które Polska planuje przeznaczyć ponad 500 mld zł przez następne 15
lat, możemy być konkurencyjni m.in. w produkcji broni krótkiej, wyposażenia piechoty
czy dronów rekonesansowo-bojowych;
•
Głównymi barierami są skomplikowane procedury i niedostateczne kompetencje;
•
Polska powinna koncentrować się na innowacjach i budowaniu pozycji konkurencyjnej
w niewielkim techu.
4. Rekomendacje
•
Deregulacja prawno-proceduralna, zwłaszcza
produkcji na małą skalę;
•
Zmiana systemu ewaluacji nauki. Magisteria
wdrożeniowe, rozszerzenie doktoratów;
•
Uproszczenie systemu podatkowego, np.
matrycy VAT;
•
Nastawienie sektora zbrojeniowego także na
produkcję cywilną.
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1. Czym są żabie skoki?
•

Żabie skoki to proces doganiania krajów
rozwiniętych technologicznie przez mniej
zaawansowane kraje, który odbywa się poprzez pomijanie niektórych etapów rozwoju
technologii;

•

wsparcia w rozwoju i wykorzystaniu nowych
technologii. W ten sposób do grona światowej
czołówki technologicznej awansowała m.in. Korea Południowa, która, między innymi dzięki
sprawnemu opanowaniu technologii produkcji
wyświetlaczy kolorowych, jest obecnie jednym
z najbogatszych państw świata.

Można je implementować na trzy sposoby:
importując technologię i nadrabiając dystans
tanią siłą roboczą, poprzez inżynierię odwrot- Stymulować żabie skoki próbuje także Polska.
ną oraz poprzez wybór zupełnie innej ścieżki Rząd w „Strategii dla Odpowiedzialnego Rozwoju”
do osiągnięcia celu;
wprost powoływał się na płynące z Azji przykłady zastosowania żabich skoków i odwoływał się
•
Przykładami postępu osiągniętego dzięki ża- do „Nowej ekonomii strukturalnej”, tj. koncepcji,
bim skokom jest np. fotowoltaika w Chinach, w której państwo wyszukuje i wspiera rozwój
wyświetlacze kolorowe w Korei Południowej branż, w których odnajduje „ukryte przewaczy produkcja bioetanolu w Brazylii.
gi komparatywne”. Linia ta podtrzymana jest
w Polskim Ładzie, nowej długofalowej strategii
gospodarczej partii rządzącej. Obu dokumentom
można jednak zarzucić pewną ogólność w specyStrategia dla Polski
fikowaniu perspektywicznych branż, co wynikać
może z niedostatecznie dokładnej identyfikacji
Żabie skoki to zjawisko doganiania technologicz- przewag konkurencyjnych danego kraju. Arbinego krajów rozwiniętych przez rozwijające się tralność wyboru preferowanych branż niesie
dzięki pomijaniu pewnych etapów dojścia do ze sobą ryzyko upolitycznienia całego procesu
obecnego poziomu rozwoju lidera. Dokonanie ża- typowania i dalszego wsparcia. Celem niniejszego
biego skoku możliwe jest po osiągnięciu pewnego opracowania jest obiektywne przeanalizowanie
poziomu zaawansowania, co przy sprzyjających potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki
okolicznościach pozwala na opracowanie techno- i wskazanie perspektywicznych sektorów, w któlogii bardziej wydajnej od dotychczas stosowanej. rych dokonać mogą się żabie skoki technologiczne.
Promowanie tego typu rozwoju gospodarczego Raport omawia pozycję Polski na tle świata w wysprowadza się do selektywnego, strategicznego branych wskaźnikach makroekonomicznych oraz
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indeksach konkurencyjności. Następnie, potencjał
ponad 1,5 tysiąca polskich branż badany jest na
tle Unii Europejskiej przy wykorzystaniu analizy
przesunięć (shift–share). Dzięki zastosowaniu
technik statystycznych badanie jest obiektywne
i powtarzalne. Opracowanie uzupełniają wywiady eksperckie i omówienie perspektyw czterech sektorów (energetyka, obronność, odpady
oraz rynki finansowe), w których rozwój Polska
w najbliższym czasie zainwestuje znaczne środki.

Trzy rodzaje skoków
Innowacyjność od dekad uznawana jest w ekonomii za trwały motor wzrostu. Oparcie się wyłącznie o konkurencyjność cenową nie daje gwarancji utrzymania przewag w długim okresie,
gdyż – prędzej czy później – pojawi się tańszy
wykonawca. Okres konkurowania ceną może
i powinien jednak zostać wykorzystany do pozyskania i opracowania własnych technologii,
które następnie pozwolą na przejście z konkurencyjności cenowej do jakościowej. Zaznaczyć
należy, że konkurencyjnym jakościowo można być
w obrębie całego łańcucha wartości, od poziomu
surowców, przez prefabrykaty i komponenty,
po gotowy produkt. Najbardziej pożądane, gdyż
pozwalające na uzyskanie największych marginesów zysku, jest wytwarzanie finalnego produktu.
Realnie, nie każdy kraj może stać się liderem
w każdym sektorze. Wieloletnia praca w obszarze
konkretnych technologii, gromadzenie się wiedzy
czy tworzenie się klastrów, sprawiają, że niektóre
kraje dostarczają gotowe produkty technologiczne, inne zaś są podwykonawcami. Przykładowo,
technologię pozwalającą umieścić ładunek na
orbicie Ziemi posiada jedynie kilka krajów.

nawstwie. Jest to jednak o tyle utrudnione, że
w wyniku formowania się klastrów, specjalizacja w wytwarzaniu konkretnego dobra, zwłaszcza technologicznego, oraz jego niezbędnych
komponentów, jest przypisana do konkretnej
lokalizacji. Klasycznym przykładem cytowanym
wielokrotnie w literaturze jest Dolina Krzemowa.
Konieczność nadrobienia znacznego dystansu
do technologicznych liderów stanowi poważny
problem dla krajów rozwijających się, pragnących
przejść z konkurencyjności cenowej do jakościowej. Występuje tzw. błędne koło: między krajem rozwijającym się a liderami występuje luka
technologiczna, do której zasypania wymagane
są znaczne fundusze; luka know how de facto
uniemożliwia konkurowanie jakościowo, zatem
kraj konkuruje ceną. Konkurencyjność cenowa
nie oferuje odpowiednio wysokich marginesów
zysku, więc kraj cierpi na brak funduszy i nie
jest w stanie zasypać luki inwestycyjnej na tyle,
by dogonić liderów.

Sposobom wyjścia z tej pułapki poświęcone są
liczne opracowania ekonomistów, którzy już
w ubiegłym stuleciu zdali sobie sprawę z wagi
problemu zasypywania luki technologicznej. Już
w 1980 r. Linsu Kim przedstawił model nadrabiania zaległości poprzez najpierw implementację zaimportowanej technologii, co wymagało
zaangażowania lokalizacji w pozyskanie FDI,
następnie jej asymilację i wreszcie poprawę1.
Podkreślane jest znaczenie w tym procesie akumulacji (wiedzy, kapitału), aglomeracji, efektów
zewnętrznych oraz nauki technologii2. Strategia taka ma wady. Najpoważniejszą wydaje
się zepchnięcie do głębokiej defensywy, tj. kraj
rozwijający się jedynie reaguje na ruchy lidera.
Na wczesnym etapie rozwoju technologii może
ona jednak przynieść wymierne korzyści, co egzemplifikuje walka USA z Japonią w sektorze
Inwestowanie zasobów w usilne dogonienie li- pamięci komputerowych. Cesarstwo reagowało
derów w danym sektorze nie zawsze jest wła- na nowe wynalazki Amerykanów, ulepszając
ściwym ich alokowaniem. W sytuacji, w której je. Chociaż w teorii USA wprowadzało na rynek
dystans do nadrobienia jest zbyt duży, a proces do nowe technologie, to w praktyce Japonia była
tego prowadzący zbyt kosztowny, rozsądniejsze w stanie zaoferować klientom tańsze odpowiedmoże okazać się skoncentrowanie na podwyko- niki poprzedniej technologii, nieznacznie gorszej
1

2

Kim L., (1980), Stages of development of industrial technology in a developing country: A model, Research Policy 9(3), 		
s. 254–277.
Lall S., (2000), The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, Oxford 		
Development Studies, 28(3), s. 337–369.
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od nowej. W efekcie udział USA na rynku pamięci
spadł w 8 lat z 70% do 20%, a udział Japonii wzrósł
z 30% do 75%. Jednocześnie rynek rozwijał się
na tyle szybko, że niemożliwa była ochrona wynalazków patentami, gdyż procedura była zbyt
czasochłonna3.

W drugim wariancie niektóre etapy procesu zostają pominięte, a pozyskana zostaje najnowocześniejsza dostępna technologia. Pozwala to
zaoszczędzić czas, który lider musiał wykorzystać
np. na testy. Pozyskanie aktualnej technologii
celem dalszego wykorzystania, bez naruszania
międzynarodowych umów dotyczących ochrony
Szybkie adaptowanie się do nowinek wprowa- własności intelektualnej, jest jednak w najlepdzanych przez konkurencję wymaga jednak od- szym wypadku trudne i kosztowne.
powiedniego przygotowania technologicznego
i najczęściej nie jest możliwe bez błędów popeł- Trzecim sposobem jest osiągnięcie tego samego
nianych przez lidera, na co wskazuje w wyżej poziomu rozwoju co lider przy zastosowaniu
omawianym przypadku D.A. Irwin.
kompletnie innego podejścia, często nowej
generacji technologii. Wymaga to poprawnego
Coraz więcej krajów zaczyna zatem stosować zidentyfikowania przyszłościowych sektorów,
metodę tzw. żabich skoków, kiedy to pewne ele- co niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędu,
menty rozwoju technologicznego są pomijane którego konsekwencje mogą okazać się niejako przestarzałe4. Zaczęto dostrzegać także zwykle kosztowne.
warianty żabich skoków – rynkowe żabie skoki
oraz technologiczne żabie skoki.
Zakończone powodzeniem zastosowanie strategii
żabich skoków można było zaobserwować np.
W pierwszym przypadku technologia zostaje za- w Korei Południowej, która w latach 90. ubiegłego
importowana od lidera, a skracanie dystansu od- stulecia znacznie zwiększyła swój udział w rynbywa się dzięki tańszej sile roboczej. Długookre- kach pamięci D-RAM, samochodowym oraz telesowo jednak taktyka ta skazana jest na porażkę, fonii komórkowej, a następnie stworzyła własną
z uwagi m.in. na rosnące koszty pozyskania coraz ścieżkę technologiczną, która pozwoliła jej zostać
bardziej zaawansowanych technologii, dlatego też światowym potentatem na rynku kolorowych
skuteczne zastosowanie tego wariantu żabich sko- telewizorów6. Wypracowana przewaga w całym
ków wymaga domknięcia luki technologicznej5. sektorze kolorowych wyświetlaczy została utrzyNa tym etapie szczególnie warto zwrócić uwagę mana, co najlepiej egzemplifikuje dostarczanie
na zastosowanie tzw. inżynierii odwrotnej, czyli kolorowych ekranów do telefonów firmy Apple
pozyskania technologii na podstawie demontażu przez firmy koreańskie (Samsung oraz LG).
i analizy istniejącego produktu. Tak pozyskana
technologia następnie jest ulepszana tak długo,
aż będzie stanowić nowoczesny i konkurencyjny
jakościowo produkt. Domykanie luki technolo- Jak przygotować się do żabiego skoku?
gicznej można także analizować z perspektywy
wyboru samego sposobu podążania za liderem. Wypracowanie globalnej, jakościowej przewagi
Pokonanie tej samej drogi w ten sam sposób konkurencyjnej przy wykorzystaniu strategii
co lider, będzie dla kraju goniącego łatwiejsze żabich skoków zwykle wymaga wyboru trzeciej
i szybsze, zwłaszcza że stara technologia zwykle z ww. sposobów pościgu, tj. wyboru całkowicie
nie jest w żaden sposób chroniona, a koszty jej odmiennej ścieżki. Wymaga ona od kraju gopozyskania są znikome.
niącego pewnych zasobów, takich jak dostęp do
3

4

5

6

Irwin D.A., (1996), The U.S. Japan Semiconductor Trade Conflict, The Political Economy of Trade Protection. National
Bureau of Economic Research, s. 5–14.
Perez C., Soete L., (1988), Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity, [rozdział w:] 		
“Technical Change and Economic Theory”, s. 458–479.
Lee K., Lim C., (2001), Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries,
Research Policy, 30(3), s. 459–483.
Lee K., Lim C., (2005), Emerging digital technology as a window of opportunity and technological leapfrogging: Catch-up
in digital TV by the Korean firms, International Journal of Technology Management, 29(1–2).
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wiedzy, kapitału czy sprawnie funkcjonującego
przedsiębiorstwa. Bardziej szczegółowo, krajom
planującym skuteczny pościg za liderami zarekomendować można rozpoczęcie od rejestrowania drobnych patentów i innowacji, a następnie
wejście w globalne łańcuchy wartości. Integracja
w produkcję globalną powinna być prowadzona
ostrożnie, tak, by w pewnym momencie rozbudowane zostały krajowe łańcuchy wartości dla
produktów o wysokiej wartości dodanej. Trzecim
krokiem jest budowa przewagi konkurencyjnej,
najpierw w technologiach o krótkim cyklu (np.
IT), a następnie o długim cyklu produktu (np.
lekarstwa)7. Powodzenie strategii często zależy
także od sprzyjających warunków zewnętrznych,
otoczenia makroekonomicznego i rynkowego,
nieznajdującego się pod kontrolą goniącego, tj. od
zaistnienia odpowiedniej szansy (ang. „window
of opportunity”). Wreszcie, pamiętać należy, że
ewentualny sukces nie nastąpi szybko, a raczej
w ciągu jednego–dwóch pokoleń. W demokracji
wymaga to ścisłej współpracy między rządem
a opozycją, która doprowadzi do stworzenia spójnej, akceptowanej przez wszystkie siły polityczne,
ogólnej strategii rozwoju. W przeciwnym razie
występuje ryzyko polityczne, tj. zmiana rządu
może spowodować przerwanie programów rozpoczętych przez poprzedników.
Szczęśliwie, nowe wykazujące potencjał technologie są często niedoceniane przez aktualnych liderów, którzy osiągnęli znaczną biegłość
w starszej technologii. Przyczyną jest – początkowo – mniejsza produktywność płynąca
z wykorzystania nowinek, przez co są one bagatelizowane przez niedostatecznie uważnych
liderów. Pozwala to wypracować goniącym przewagę konkurencyjną w obrębie nowej technologii,
której produktywność gwałtownie rośnie i przekracza poziomy osiągane przez starą technologię,
czego efektem jest zmiana lidera. Mechanizm ten
znany jest od dawna w literaturze ekonomicznej
pod nazwą „krzywych S”. Koncepcja żabiego
7
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skoku połączonego z wytyczeniem własnej drogi
rozwoju jest z nim w pełni zgodna8. Przykładem
udanego podążenia własną ścieżką przez konkurencję było zepchnięcie Nokii z pozycji lidera
rynku telefonii komórkowej, co wynikało z początkowego niedocenienia przez fińskiego giganta
zalet smartfona z dużym, kolorowym, dotykowym
wyświetlaczem. Nowinka technologiczna przyszła
jednak we właściwym momencie. Przykładem
nieudanej próby okazał się zaprezentowany na
początku nowego tysiąclecia tablet Microsoftu.
Chociaż, jak się okazało, sama idea cieszyła się
zainteresowaniem klientów, to odpowiedni moment na wprowadzenie produktu pojawił się
dekadę później, kiedy okazało się, że konsumenci
pozytywnie reagują na smartfony.
Żabie skoki mogą być krótkie lub długie. Przez te
pierwsze rozumie się poruszanie się w obrębie
jednego sektora, natomiast drugie pozwalają nadrobić dystans technologiczny na przestrzeni kilku
sektorów gospodarczych. Krótkie skoki są uważane za bezpieczniejsze, natomiast kraje goniące
liderów zwykle mają zbyt dużo do nadrobienia,
przez co zmuszone są do wykonania skoku na
przestrzeni kilku sektorów, jednakże to właśnie
udane długie skoki napędzają wzrost, powodując
transformację i konwergencję do poziomu lidera9.

Żabie skoki zakończone powodzeniem
Przykłady skutecznego zastosowania metody
żabich skoków można zaobserwować na całym
świecie. Wspomniane zostały przypadki utraty
pozycji lidera przez Nokię, budowa przewagi
na rynku kolorowych wyświetlaczy przez firmy
koreańskie czy wojna na rynku półprzewodników między USA a Japonią. Wymienić można
ponadto rynek stali, gdzie firmy amerykańskie
przegrały w latach 70. i 80. ubiegłego wieku walkę z japońskimi, które dekadę później ustąpiły

Lee K., (2019), The Art of Economic Catch-up: Barriers, Detours and Leapfrogging in Innovation Systems, Cambridge
University Press; Cykl życia produktu można podzielić na cztery etapy: wprowadzenie, rozwój (zdobywanie rynku),
dojrzałość (stała sprzedaż) i spadek (np. w wyniku pojawienia się tańszych albo lepszych alternatyw). Niektóre
produkty mają bardzo krótki cykl życia. Zaraz po wprowadzeniu na rynek pojawiają się ulepszenia lub warianty oparte
o inne technologie (np. karty graficzne). Niektóre, po wprowadzeniu, obecne są przez lata (np. penicylina).
Lee K., Ki J., (2017), Rise of latecomers and catch-up cycles in the world steel industry, Research Policy, 46(2), s. 365–375.
Hidalgo C.A., Klinger B., Barabasi A.-L., Hausmann R., (2007), The Product Space Conditions the Development of 		
Nations, Science, 317(5837), s. 482–487.
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koreańskim10. Pierwszą zmianę umożliwiło zaadaptowanie przez Japonię nowej technologii
konwertorów tlenowych, podczas gdy USA nadal
wykorzystywały piece martenowskie. Sukces
Korei spowodowany był zaś ospałością przedsiębiorstw japońskich i pojawieniem się właściwego momentu, który pozwolił Koreańczykom
niedrogo pozyskać najnowsze technologie oraz
zyskać na rządowych planach budowy sektorów
stoczniowego i motoryzacyjnego. Interesującym
przykładem jest także rozwój fotowoltaiki przez
Chiny. Kluczowy patent, który został przekazany
przez uniwersytet Tsinghua sektorowi przemysłowemu, umożliwił szybkie zelektryfikowanie
10

chińskiej prowincji, która pominęła etap generacji
energii z węgla czy gazu i od razu zastosowała
panele słoneczne. W Indonezji żabi skok zastosowano na farmach ryb i krewetek, gdzie zautomatyzowane zostało karmienie, co doprowadziło
do ograniczenia kosztów paszy o 21%. W Brazylii
zastępowanie ropy przez etanol, forsowane przez
tamtejszy rząd w latach 70. ubiegłego wieku, tj.
w trakcie kryzysów na rynku ropy, doprowadziło
do opracowania i wdrożenia technologii bioetanolu. Z kolei popularnym przykładem afrykańskich
żabich skoków jest rozwój technologii bankowości mobilnej, które znacznie wyprzedzały ofertę
krajów rozwiniętych.

Lee K., (2019), Economics of Technological Leapfrogging, United Nations Industrial Development Organization.

Warsaw Enterprise Institute

9

2. Potencjał polskiej gospodarki
•

Przez ostatnich 30 lat Polska dużo nadrobiła •
do Zachodu. Obecnie, PKB ważone PPP stanowi 75% średniej OECD, a udział w światowym
PKB wzrósł ponad 2 razy;

•

W indeksach konkurencyjności Polska uzyskuje mieszane wyniki. Głównymi problemami
są bariery regulacyjne i jakość prawa;

•

•

•

11

Lokalnie, teren dawnego Centralnego Okręgu
Przemysłowego ma na tle Polski przewagę
w przemyśle, zaś Łódź, Pomorze Zachodnie
oraz Warmia i Mazury w usługach finansowych i outsourcingowych.

polska na tle świata

Polskie przetwórstwo przemysłowe rozwija
się dynamicznie. W ostatniej dekadzie, efekt Ostatnie trzy dekady były dla Polski czasem ciąlokalny wyniósł 34,5% i jest jednym z naj- głego wzrostu gospodarczego, zahamowanego
wyższych na świecie w krajach rozwiniętych; jedynie przez pandemię COVID-19. Rozpoczęty
transformacją ustrojową, okres ten spowodował
Polska dysponuje silną bazą przemysłową zmniejszenie dystansu między Polską a krajami
w obszarze przetwórstwa, produkcji surow- Zachodnimi. Polska coraz częściej wymieniana
ców, branży chemicznej, produkcji opakowań jest jako kraj rozwinięty, nawet w obszarach,
czy wodoru, a także w usługach cyfrowych; w których dystans do nadrobienia był znaczny,
jak np. rozwój rynków finansowych. Potencjał
Szczególnie silne efekty lokalne na tle Unii wi- konkurencyjny polskiej gospodarki można zadać w sektorach sieci pasywnych, elementów tem mierzyć zarówno zmiennymi makroekonokokpitu samolotów i statków kosmicznych, micznymi, jak i wartościami wyspecjalizowanych
maszynach do przetwarzania danych i pro- indeksów. Delikatną preferencję można dać tym
dukcji wodoru;
pierwszym, na co wskazują statystyki przestrzenne11. Tak jedne, jak i drugie dostarczają jednak
Modelowanie przestrzenne to cała gama narzędzi uwzględniających lokalne różnice między badanymi regionami.
Do analizy formowania się klastrów konkurencyjności wykorzystać można np. statystykę Morana I, która bada
autokorelację przestrzenną między regionami. Wysokie jej wartości wskazują, że regiony z wysoką (lub niską)
wartością danej zmiennej sąsiadują ze sobą. Zależności przestrzenne są silniejsze, gdy analizowane są zmienne
makroekonomiczne, niż indeksy syntetyczne. Przypuszczalnie wynika to z dużej liczby zmiennych ankietowych
w ww. wskaźnikach, za: Lachowicz M., (2019), Spatial approach to nations’ competitiveness analyses, working paper, 		
Instytut Jagielloński.
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cennych informacji o potencjale polskiej gospodarki na tle świata. Poniżej omówione zostaną
zatem kluczowe zmienne makroekonomiczne
oraz pozycja Polski w najbardziej popularnych
indeksach konkurencyjności.

ani liczby mieszkańców, a przede wszystkim –
lokalnej siły nabywczej pieniądza oraz kursu
wymiany lokalnych walut. Niedociągnięć tych
pozbawione jest PKB przedstawiane w ujęciu
parytetu siły nabywczej. Na Wykresie 1 widać, że
w ciągu ostatnich 30 lat Polska skróciła dystans
do krajów rozwiniętych o połowę. PKB per capita
w ujęciu PPP (parytetu siły nabywczej) stanowi
makroekonomicznie
obecnie 75% wartości dla krajów OECD i 66%
wartości dla krajów z grona o wysokim dochodzie.
Przez ostatnie trzydziestolecie Polska nadrobiła Uwagę zwraca jednak Korea Południowa, która
wiele dystansu do rozwiniętych gospodarek Za- także doświadczyła gwałtownej transformacji,
chodnich. Najczęściej używanym do porównań między innymi dzięki wykorzystaniu żabich skogospodarczych wskaźnikiem jest PKB, samo PKB ków, przez co Polska nie była w stanie zmniejszyć
nie bierze jednak pod uwagę rozmiaru rynku do niej dystansu.

Wykres 1. Polska a kraje rozwinięte, PKB per capita, dolary międzynarodowe, PPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Polska powiększyła także ponad dwukrotnie
swój udział w światowym PKB (Wykres 2), jednakże w ostatnich latach zaobserwować można
zmniejszenie jej znaczenia, w porównaniu do
maksimum, przypadającego na lata 2007–2008,
kiedy Polska, w odróżnieniu od większości krajów
rozwijających się oraz rozwiniętych, była w stanie
utrzymać wzrost PKB mimo globalnego kryzysu.

Warsaw Enterprise Institute

Jednym z kluczowych warunków niezbędnych
do przeprowadzenia technologicznego żabiego skoku jest gotowość sektora przemysłowego
do absorpcji technologii i uruchomienia procesu produkcyjnego. Sprawny przemysł generuje większą wartość dodaną. Jej wysokość
w cenach bieżących per capita przedstawia Wykres 3. Choć nie jest na nim uwzględniona realna
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Wykres 2. Udział Polski w światowej gospodarce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

wartość pieniądza, a na porównanie cen bieżących między krajami wpływają tak inflacja, jak
i kursy walutowe, dostarcza on cennej informacji.
Polski przemysł produkuje dużo mniej wartościowe produkty niż kraje rozwinięte. Nie
oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie
wykonać technologicznego skoku. Przyczyną
niskiej wartości dodanej polskiego przemysłu
może być bowiem niska pozycja w łańcuchach
wartości, co nie musi oznaczać niezdolności
do wytwarzania produktów zaawansowanych
technologicznie. Pierwszym czynnikiem pro-

Warsaw Enterprise Institute

dukcji jest kapitał, którego obecność pozwala na
sprawne uruchomienie machiny przemysłowej,
a to stanowi jeden z czynników niezbędnych do
udanego żabiego skoku. Choć wartość środków
trwałych w Polsce (Wykres 4) jest mniejsza niż
w rozwiniętych gospodarkach zachodnich, to
znacznie wyprzedzamy naszych potencjalnych
regionalnych konkurentów takich jak Czechy czy
Węgry. Podkreślić należy, że wartości kapitału
nie trzeba analizować per capita, gdyż w przypadku rozwijania technologii znaczenie ma sam
rozmiar rynku.

12

Wykres 3. Wartość dodana przemysłu per capita, ceny bieżące (USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Wykres 4. Skumulowana wartość kreacji środków trwałych w Polsce, lata 1995–2019, ceny
stałe za 2010r. (dane w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.
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Polska dysponuje też dużym potencjałem siły
roboczej. Wyniki PISA za 2018 r. pokazują, że
polscy uczniowie plasują się w ścisłej czołówce
krajów OECD. W czytaniu uzyskali oni 512 pkt
(10. wynik na świecie, ale cztery pierwsze lokaty
to ujmowane osobno niektóre miasta chińskie
oraz Singapur), w matematyce – 516 pkt (lokata •
jw.), a w naukach ścisłych – 511 pkt (11. miejsce).
Potencjał ten niestety jest tracony w miarę dorastania młodych Polaków. Przynajmniej częściową
winą obarczyć można system szkolnictwa wyższego, który niedostatecznie reaguje na potrzeby
biznesu oraz aktualne trendy w światowej nauce.
•

W globalnych indeksach
Wartościowych informacji o stanie polskiej gospodarki dostarczają także międzynarodowe
indeksy. Global Competitiveness Index zaprojektowany został na potrzeby Światowego Fo- •
rum Ekonomicznego jako jeden z najstarszych i
najobszerniejszych indeksów konkurencyjności.
Publikowany od 1979 r., Indeks przeszedł rozmaite rewizje metodyczne. Obecnie analizuje on
141 gospodarek na przestrzeni 103 wskaźników
pogrupowanych w 12 filarów. Poszczególnym
filarom przypisywana jest dodatkowa waga
w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego. Autorzy podkreślają, że GCI jest w sta- •
nie wyjaśnić około ⅔ zmienności w wartości
PKB w analizowanych lokalizacjach. W 2020 r.,
z uwagi na pandemię COVID-19 nie został jednak
przygotowany pełen raport. Brak jest rankingu
krajów, a publikacja koncentruje się na walce •
z kryzysem gospodarczym. W edycji 2019 Polska
sklasyfikowana została na 37. miejscu z wynikiem 68,9 pkt. Liderami są Singapur i Stany
Zjednoczone, które osiągnęły rezultat około 84
pkt. Analiza profilu12 wskazuje, co następuje:
•

12

Polskie instytucje zaniżają wynik (56,4 pkt,
60. miejsce). Stosunkowo wysoko oceniona
została przejrzystość budżetu (30. miejsce),
a zagrożenie korupcją uznano za niskie •
(34. miejsce). Wyjątkowo nisko oceniane są:
niezależność sądów (118. miejsce), mechanizmy prawne pozwalające kwestionować

regulacje (121. miejsce), a także cały wskaźnik przyszłej orientacji rządu (99. miejsce),
w którego obrębie szczególnie podkreślana
jest nieprzewidywalność polityczna i brak
długofalowej wizji.
Infrastruktura w Polsce stoi na dobrym poziomie (wynik 81,2 pkt, 25. miejsce). Raport
wskazuje możliwości poprawy w obszarach
transportu kolejowego (45. miejsce), lotniczego (61. miejsce) oraz infrastruktury portowej
(51. miejsce).
W obszarze usług telekomunikacyjnych Polska wypada przeciętnie (65,4 pkt, 51. miejsce).
Chociaż usługi mobilne oceniane są wysoko,
wynik i miejsce zaniża stosunkowo słabe pokrycie terytorium światłowodami i kablami
umożliwiającymi poprowadzenie stałego
przyłącza internetowego.
Stabilność makroekonomiczna, biorąca pod
uwagę inflację oraz dynamikę długu, oceniana jest maksymalnie (1. miejsce). Należy pamiętać jednak, że ocena ta pochodzi
sprzed pandemii. Obecnie inflacja w Polsce
jest wyższa, niż w 2019 r., a rząd uruchomił
wielomiliardowe pakiety pomocowe w odpowiedzi na kryzys COVID-19.
Na filar zdrowia wpływa zaledwie jeden wskaźnik – szacowana długość życia.
W Polsce wynosi ona 83,8 roku, co daje nam
54. miejsce.
Ocena umiejętności pracowników wypada
pozytywnie (72,1 pkt, 34. miejsce). Wynik
zawyżają jednak zmienne ilościowe, takie jak
liczba uczniów na nauczyciela. Jakość kształcenia WEF oceniana jest nisko, szczególnie
krytykując jakość szkoleń zawodowych (110.
miejsce), umiejętności absolwentów (101.
miejsce) i zdolność nauczycieli do krytycznego myślenia (97. miejsce).
Rynek produktowy oceniany jest przeciętnie
(58,1 pkt i 50. miejsce). Krytykowany jest
między innymi skomplikowany system ulg
podatkowych i dotacji (84. miejsce), poziom

Wszystkie poniższe dane dotyczące GCI pochodzą z Global Competitiveness Report, edycja 2019.
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skomplikowania ceł (113. miejsce) oraz liczne
bariery pozacelne (68. miejsce).
•

Niemal wszystkie elementy rynku pracy oceniane są przeciętnie lub nisko, czego efektem
jest wynik na poziomie niecałych 60 pkt i 70.
miejsce na świecie. Szczególnie nisko oceniane są praktyki zatrudniania i zwalniania
pracowników (113. miejsce), wewnętrzna mobilność (127. miejsce), łatwość zatrudniania
cudzoziemców (118. miejsce), a także stopa
opodatkowania pracy (108. miejsce) oraz
jakość zarządzania (88. miejsce).

i publikowany przez Bank Światowy. Analizuje
on łatwość założenia i prowadzenia małego
lub średniego przedsiębiorstwa w 190 krajach
i lokalizacjach. Obejmuje 41 wskaźników grupowanych w 10 filarach. Polska, mimo znacznego awansu i wejścia do trzeciej dziesiątki na
świecie, w 2017 r. zanotowała spadek i obecnie
plasuje się na 40. pozycji. Nie oznacza to jednak, że punktowy wynik kraju uległ znaczącej
zmianie. Doing Business przedstawia ponadto
rezultaty w postaci „odległości do najlepszego” (oryg. „distance to frontier”), zatem spadek
w zestawieniu interpretować należy bardziej
jako spowolnienie tempa dościgania liderów, którzy teraz utrzymują nad Polską stałą przewagę.

System finansowy wypada przeciętnie (ok.
64 pkt, 57. miejsce). Polsce doskwiera szczególnie brak venture capital (99. miejsce) oraz Do mocnych stron polskiej gospodarki eksperci
możliwości uzyskania finansowania przez Banku Światowego zaliczyli potencjał do handlu
małe i średnie przedsiębiorstwa (69. miejsce). zagranicznego (1. miejsce na świecie, które przypadło jednak wielu krajom, z uwagi na współ• Wielkość rynku oceniana jest pozytywnie pracę międzynarodową, np. przynależność do
(ok. 74 pkt, 22. miejsce). Największą rolę Unii Europejskiej), a także rozwiązywanie proodgrywa tu wysokość Produktu Krajowego blemów upadłościowych (25. miejsce), łatwość
Brutto ważona PPP, co daje Polsce 23. miejsce uzyskania kredytu (37. miejsce) oraz pozwolenia
na świecie.
na budowę (39. miejsce). Wynik Polski zaniżają
z kolei: łatwość zarejestrowania działalności
Dynamika otoczenia biznesowego jest w Pol- gospodarczej (125. miejsce), zarejestrowanie
•
sce przeciętna (62 pkt, 59. miejsce). Szcze- nieruchomości (92. miejsce) oraz stopień skomgólnie krytykowany jest czas (127. miejsce) plikowania systemu podatkowego (77. miejsce)13.
i koszt (87. miejsce) założenia działalności gospodarczej, a w dalszej kolejności także cała Analiza ww. rezultatów na poziomie poszczekultura prowadzenia biznesu (94. miejsce). gólnych wskaźników dostarcza interesujących
informacji. Rejestracja działalności gospodar•
Potencjał innowacyjny Polski oceniany jest czej nie została bowiem oceniona tak nisko, jak
na 49,7 pkt, co pozwoliło zająć 39. miejsce. wskazywałoby na to miejsce w rankingu. Polska
Nisko oceniane są współpraca między in- uzyskała w tym obszarze niemal 83 punkty, czyli
teresariuszami (119. miejsce) oraz stopień więcej niż wyniósł nasz łączny wynik w całym
rozwoju klastrów (70. miejsce). Polska dobrze zestawieniu. Podstawowym problemem jest nie
wypada w samym obszarze badań i rozwoju tyle liczba procedur, ta bowiem na przestrzeni
(31. miejsce), traci jednakże w obszarach lat została zredukowana z jedenastu do zaledwie
komercjalizacji (43. miejsce).
pięciu, ile czas oczekiwania na decyzję, który
nadal jest długi i wynosi 37 dni. Koszt rejestraChoć na konkurencyjność gospodarki wpływają cji oceniany jest wysoko, powyżej 97 pkt. Bank
wszystkie powyższe filary, GCI szczególną wagę Światowy nie dostrzega ponadto żadnej dyskryprzydaje w krajach rozwiniętych dwóm ostatnim minacji ze względu na płeć. Można stwierdzić
obszarom, tj. dynamice otoczenia biznesowego zatem, że skrócenie procedur biurokratycznych
oraz potencjałowi innowacyjnemu.
o kilkanaście dni spowoduje znaczny awans Polski
W ocenie pierwszego z tych obszarów specja- w tym obszarze. Rejestracja nieruchomości
lizuje się ranking Doing Business, opracowany z kolei może zostać znacznie uproszczona
•

13

Źródła danych za: www.doingbusiness.org/en/data, data dostępu: 20.04.2021 r.

Warsaw Enterprise Institute

15

w momencie poprawy przejrzystości dostępnych
informacji, a w dalszej kolejności dzięki poprawie jakości zarządzania. Sam koszt procedury
jest znacznie niższy niż w innych krajach rozwiniętych.
Niska ocena polskiego systemu podatkowego
wynika przede wszystkim ze skomplikowanych
procedur i wymogów administracyjnych, na
których wypełnienie należy poświęcić dużo
czasu. Choć Polska znacznie poprawiła wynik
w tym obszarze, to w ostatnich latach zaobserwować można spadek wartości wskaźnika.
Jest to spowodowane zmianami w systemie
wprowadzanym przez obecny rząd. Baza Banku Światowego nie uwzględnia także ostatnich
reform, np. wprowadzonego w 2021 r. tzw. estońskiego CIT. Ogólna ocena wysokości podatku
jako odsetka zysku plasuje Polskę mniej więcej
w środku stawki krajów wysokiego dochodu.
Bank Światowy nisko ocenia także czas niezbędny na wypełnienie korekty zeznania podatkowego dla osób prawnych. Z pozytywnych aspektów,
podkreślana jest niewielka liczba formularzy.
Obszar innowacyjności omawiany jest wyczerpująco w Global Innovation Index14, przygotowanym i wydawanym pod auspicjami WIPO (World
Intellectual Property Organization). Indeks od
kilkunastu lat mierzy potencjał innowacyjny
131 gospodarek, wykorzystując w tym celu 80
wskaźników, składających się na 7 filarów, które
tworzą dwie podgrupy indeksu: wkłady i zwroty
z innowacji. W edycji 2020 Polska uplasowała się
na 38. pozycji z wynikiem prawie 40 pkt. Lide-

14

rem jest Szwajcaria, która uzyskała nieco ponad
66 pkt. W omówieniu wyników poszczególnych
filarów GII pominięte zostaną te obszary, które
pokrywają się z GCI, oba opracowania korzystają
bowiem z tych samych ankiet menedżerskich
i analizują podobne wskaźniki makroekonomiczne. Wartością dodaną GII są jednak dwa filary
zwrotów z innowacji.
W filarze zwrotów z wiedzy i technologii Polska
oceniona została na 32,7 pkt, co pozwoliło na
zajęcie 36. miejsca na świecie. GII najlepiej ocenia dynamiczny przyrost PKB ważonego PPP na
pracownika (18. miejsce), a także cytowalność
publikacji (indeks H, 25. miejsce) oraz udział
eksportu high-tech w handlu zagranicznym
(24. miejsce). W całym obszarze Polska nie ma
jaskrawych słabości (poza liczbą otwieranych
przedsiębiorstw w produkcyjnej grupie wiekowej, 70. miejsce), natomiast potencjał do poprawy
widać w patentach (44. miejsce), wydatkach na
oprogramowanie (43. miejsce) oraz inwestycjach
polskich firm za granicą (46. miejsce).
Obszar zwrotów z kreatywności charakteryzuje
się dużą wariancją w obrębie poszczególnych
wskaźników. Łącznie, w filarze Polska uzyskała
28,9 pkt, co dało jej 47. miejsce. Bardzo pozytywnie oceniany jest jednak sektor towarów
i usług kreatywnych (22. miejsce), a zwłaszcza
eksport tychże (12. miejsce). Polacy są też dość
kreatywni w Internecie (35. miejsce). Największymi problemami są niewiele warte znaki handlowe (72. miejsce) oraz modele organizacyjne
(74. miejsce).

Wyniki Polski w poszczególnych obszarach Global Innovation Index za edycją raportu na 2020.
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Potencjał polskich branż
Do oceny potencjału danej lokalizacji można także wykorzystać statystyki przestrzenne. Szczególnie do tego celu nadają się analizy przesunięć
(shift share) oraz ich warianty15, które pozwalają
sprawdzać specjalizacje i przewagi konkurencyjne danego regionu. Stosowana w opracowaniu
analiza przesunięć dekomponuje wzrost w danej
branży na danym terytorium na komponent globalny, sektorowy oraz lokalny. Wzrost globalny
to wzrost, jaki odbywa się przeciętnie w analizowanym makroregionie. Jeżeli w danym okresie
PKB makroregionu wzrosło średnio o 5% rocznie,
wówczas 5% stanowi wzrost globalny: wstępnie
można założyć, że wzrost był równomierny we
wszystkich branżach. Wzrost w makroregionie
w obrębie danej branży pokazuje jej potencjał.
Jeżeli był wyższy niż wzrost globalny, oznacza
to, że rozwija się ona szybciej, niż wynikałoby
z uśrednienia wzrostu. Pozostały element wzrostu w danej branży na danym terenie zależy już
od warunków lokalnych, takich jak prawo podatkowe, dostęp do pracowników czy proceduralna
łatwość prowadzenia biznesu. Im wyższy efekt
lokalny, tym lepiej dana branża radzi sobie na
danym terytorium, co świadczy o przewadze
konkurencyjnej. Statystyki te są istotne w kontekście identyfikowania branż o dużym potencjale
rozwoju w Polsce. Silny efekt lokalny pokazuje,
że Polska w danym sektorze jest silnie konkurencyjna, a przyczyna tego leży w jej lokalnych
charakterystykach. W części z nich, przewagi te
będą cenowe. Niektóre sektory są jednak silne
technologiczne. Wysoki efekt lokalny oznacza,
że w branżach tych albo dokonuje się skok, albo
budowana jest baza pod ów skok (patrz wstęp).

Statystyki przestrzenne zwykle używane były
do analizy potencjału rolnictwa, przemysłu oraz
usług, ale zakres ten wydaje się zbyt szeroki, zbyt
mało precyzyjny i niedostatecznie powiązany
z innowacyjnością, by mógł zostać użyty w niniejszym opracowaniu. Proponuje się zatem
dwie analizy: globalną, która porówna wartość dodaną sektora przemysłowego, gdzie PKB
będzie zmienną referencyjną oraz regionalną,
która zbada potencjał poszczególnych gałęzi
polskiego przemysłu na tle unijnym. Do analizy
globalnej wykorzystano szeregi PKB oraz wartości dodanej16 w przetwórstwie przemysłowym17,
pochodzące z bazy Banku Światowego, który
jako jedyny przedstawia tak obszerne statystyki
międzynarodowe. Analizowane zmienne podane
są w USD, w cenach stałych za 2010 r., co eliminuje wpływ inflacji oraz kursów walutowych
(stosowane są kursy z 2010 r.). Porównywana jest
dekada 2010–2019, gdzie rok 2019 jest ostatnim
dostępnym w bazie, a w roku 2010 nastąpiła już,
przynajmniej częściowa, rekonwalescencja po
kryzysie gospodarczym z lat 2007/2008. Braki
danych tam, gdzie było to możliwe, zastąpiono ostatnią dostępną wartością lub projekcją
trendu. Kraje, w których braki obejmowały więcej okresów niż dwa, nie zostały uwzględnione
w analizie18. Szczególnie dotkliwy jest brak danych dla Chin, co przypuszczalnie wynika z ograniczonego raportowania statystyk. Potencjału
Państwa Środka w rozwijaniu technologii nie
należy jednak lekceważyć, gdyż historia Chin jest
znakomitym przykładem zastosowania metody
żabich skoków i połączenia konkurencyjności
cenowej z jakościową, która pozwoliła im stać się
światowym mocarstwem ekonomicznym. Należy
także podkreślić, że baza Banku Światowego
jest bardzo obszerna i obejmuje 264 lokalizacje,

Wzory za Suchecki B. (red), (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. 		
Beck. Definicja statystyk przesunięcia za (tamże): „Analizę przesunięć udziałów można ogólnie zdefiniować jako
narzędzie badania zmian strukturalnych zjawisk ekonomicznych i społecznych, które mogą zachodzić w przestrzeni 		
geograficznej w określonym przedziale czasu […]. Analiza strukturalno-geograficzna przesunięć udziałów pozwala 		
więc na badanie i ocenę poziomu rozwoju danego regionu na tle poziomu rozwoju obszaru referencyjnego […]”.
16
Należy pamiętać, że Produkt Krajowy Brutto można obliczać, odejmując od całkowitej wartości produkcji kraju
zużycie pośrednie, tzw. podejście do PKB od strony wartości dodanej.
17
Działy 15–37 ISIC, które obejmują: przetwórstwo przemysłowe, a także zaopatrywanie w energię elektryczną i dostawy
wody. Nieuwzględniane są m.in. górnictwo, produkcja żywności, wyrobów tytoniowych i tekstyliów czy
gospodarka odpadowa.
18
Poza terytoriami o spornym statusie, regionami niezwykle słabo rozwiniętymi oraz krajami dotkniętymi
zawirowaniami polityczno-militarnymi, do grona tego należą jednak również: Bułgaria, Chiny, Irak, Lichtenstein,
Monako, Madagaskar, Nowa Kaledonia, Portoryko, Sudan, San Marino, Tadżykistan, Turkmenistan i Wenezuela.
15
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Wykres 5. Efekty lokalne przetwórstwa przemysłowego dla wybranych krajów i regionów Europy
(wartość efektu dla Irlandii wyniosła 141%; wykres ucięty)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

z czego tylko część to agregaty światowe (np.
kraje OECD albo UE), podczas gdy liczba krajów
na świecie raportowana jest przez ONZ na 195
(w tym dwa o statusie obserwatora). Łącznie,
statystyki przestrzenne wyliczyć można było dla
208 krajów oraz ich grup. W omawianym okresie
tj. w latach 2010–2019, wzrost światowego PKB
wyniósł 28,31%, a przyrost wartości dodanej
przetwórstwa przemysłowego – 20,92%19.

Szczegółowa analiza potencjału sektorowego
polskiej gospodarki została wykonana na podstawie bazy PRODCOM Eurostatu, która zawiera informacje na temat produkcji sprzedanej
w ponad trzech tysiącach branż europejskiego
przemysłu. Z uwagi na swoją znaczną szczegółowość, część danych jest niskiej jakości lub musiała zostać oszacowana przez Eurostat. Niektóre
dane stanowią tajemnicę i są niedostępne. Grupę
porównawczą, tj. „global” stanowią kraje UE-27,
Polska w omawianej dekadzie wykazała sil- z pominięciem UK. Porównywana jest dekada
ny efekt lokalny w obszarze przetwórstwa 2010–2019. Chociaż w niniejszym raporcie brak
przemysłowego, który wyniósł 34,48% i był jest miejsca na dokładne omówienie wszystkich
42. najwyższym na świecie w tym okresie. Dla branż na przestrzeni całej Unii, wyliczenia te
porównania, efekt lokalny w całej Unii Euro- były niezbędne dla rekomendacji.
pejskiej wyniósł -1,5%, a w strefie euro: -3,6%,
co oznacza, że Unia jako całość osłabiła swo- Osiem z 3432 sektorów przemysłu unijnego poją pozycję w przetwórstwie przemysłowym. siada łączny udział w produkcji przekraczający
W krajach OECD efekt lokalny był także nega- jeden procent. Są to:
tywny i wyniósł niemal -4%. Dla porównania,
chociaż efekt lokalny dla USA również był
negatywny, to wyniósł -1,2%.
19

Wszystkie zmiany są różnicą wartości z 2019 r. i 2010 r. podzieloną przez wartość z 2010 r. i pomnożoną przez 100%.

Warsaw Enterprise Institute

18

tabela 1. Największe branże przemysłowe EU-27 w 2019 r. (% całkowitej wartości produkcji sprzedanej przemysłu)

Wartość branży dla EU

Nazwa branży

2,46%

Pojazdy wyłącznie z silnikiem benzynowym o pojemności powyżej 1500 cc oraz
przyczepy kempingowe z silnikiem o pojemności powyżej 3000 cc z wyłączeniem
pojazdów do przewozu ponad 10 osób, śniegowych, wózków golfowych itp.

1,55%

Pojazdy wyłącznie z silnikiem diesla albo pół-diesla o pojemności między 1500 cc
a 2500 cc, z wyłączeniem pojazdów do przewozu ponad 10 osób, śniegowych,
wózków golfowych itp.

1,53%

Pojazdy z zapłonem iskrowym o pojemności cylindrów poniżej 1500cc

1,40%

Inne medykamenty ze zmieszanych lub niezmieszanych produktów

1,30%

Inne części samochodowe i akcesoria

1,13%

Preparowane i konserwowane mięso

1,03%

Karmy dla zwierząt, z wyłączeniem kocich i psich

1,00%

Części i akcesoria blacharki samochodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PRODCOM Eurostatu.
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Polskie efekty lokalne w wyżej wymienionych części samochodowych i akcesoriów. Branże,
branżach są niskie. W trzech największych wy- w których Polska ma najwyższe efekty lokalne
stąpiły braki danych. Efekt lokalny przekraczają- i jest unijnym liderem w tym aspekcie to:
cy 100% Polska posiada tylko w produkcji innych

tabela 2. Efekty lokalne polskiego przemysłu
Wartość w
Wartość
Polskie
efekty lokalne branży dla EU EU-27 w 2019 r.

Kod
PRODCOM

Nazwa
branży

3319,68%

0,033%

1495173,74

10851200

Preparowane posiłki z rybami,
skorupiakami lub małżami

2556,39%

0,003%

140000

10123000

Tłuszcze drobiowe

1900,83%

0,022%

990154,072

25621007

1774,62%

0,080%

3685442,249

26121080

Części do samolotów, pojazdów
kosmicznych i satelitów
z toczonego metalu
Sieci pasywne (w tym rezystory i kondensatory)

1735,60%

0,015%

668213,341

28492450

Części i akcesoria do maszyn
HS 8465 (cięcie, sklejanie, składanie itp. plastików, kości etc.)

1518,29%

0,041%

1903088,508

28296090

Maszyny, fabryki lub narzędzia
laboratoryjne do zmiany temperatury obiektu

1401,08%

0,009%

419411,226

28292120

Maszyny do czyszczenia lub
suszenia butelek i innych
pojemników

1395,11%

0,012%

566687,906

20592000

Tłuszcze zwierzęce lub roślinne, oleje modyfikowane
chemicznie

1243,96%

0,007%

329206,743

26518435

Części i akcesoria do zaopatrywania w gaz lub ciecze,
z wyłączeniem pomp do cieczy

1229,84%

0,029%

1352356,088

10201330

Mrożone ryby słonowodne

1055,x14%

0,007%

305929,101

20421890

Akcesoria do higieny jamy
ustnej (pasty, płukanki do
zębów itp.)

1043,18%

0,035%

1600191,299

24511250

Odlewy z żeliwa sferoidalnego do maszyn, z wyłączeniem silników

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PRODCOM Eurostatu.
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Nie wszystkie z wymienionych branż zapewniają
znaczną wartość dodaną ze sprzedaży wyrobów.
Przykładowo, choć Polska wykazuje silny efekt
lokalny w przygotowywaniu gotowych posiłków
z owocami morza, to nie jest to sektor, który
można zaliczyć do konkurencyjności jakościowej.
W momencie pojawienia się tańszej lokalizacji
na terytorium Europy, produkcja zostanie przeniesiona, bowiem nie jest ona na tyle skompli-

kowana, by Polska była w stanie wypracować
know-how. Istotne zatem jest znalezienie przewag szczególnie w sektorach przemysłowych
lub high-tech. Branże te nie muszą (na razie)
stanowić istotnej części europejskiego przemysłu.
Przykładowo, produkcja części do samolotów,
satelitów i pojazdów kosmicznych, choć stanowi zaledwie 0,022% europejskiej sprzedaży, ma
potencjał na dalszy rozwój w przyszłości.

tabela 3. Branże o dużym potencjale wzrostowym, w których Polska dysponuje wysokimi efektami
lokalnymi.

Polski
efekt lokalny

Waga branży
w Europie

Wartość produkcji
sprzedanej

Nazwa
branży

1901%

0,022%

990154,1

Części do samolotów, pojazdów kosmicznych i satelitów z toczonego metalu

1775%

0,080%

3685442

Sieci pasywne (w tym rezystory
i kondensatory)

1518%

0,041%

1903089

Maszyny, fabryki lub narzędzia laboratoryjne do zmiany temperatury obiektu

872%

0,008%

360643

Inne jednostki maszyn automatycznie
procesujących dane (za wyjątkiem tych,
służących do komunikacji z siecią)

608%

0,036%

1640358

Maszyny z funkcjami tłumaczenia lub
słownika, powietrzne wzmacniacze oraz
inne elektryczne maszyny i urządzenia

238%

0,043%

1989420

Maszyny (systemy) do cyfrowego procesowania danych cyfrowych

168%

0,025%

1153259

Wodór

130%

0,029%

1354257

Wzmacniane szkło do użytku w pojazdach, samolotach, okrętach, statkach
kosmicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PRODCOM Eurostatu.

W Tabeli 3 niewymienione są liczne branże dostarczające surowców i prefabrykatów,
w których Polska ma silne efekty lokalne. Są
to np. produkcja plastików, wyrobów metalowych, chemikaliów, gum, kabli, rur, maszyn
takich jak taśmociągi, silników spalinowych
i elektrycznych, a także naprawa różnorakiego sprzętu elektronicznego i maszynowego
z różnych branż, w tym medycznej. Szczególnie
istotne, z punktu widzenia potencjału Polskiej
gospodarki są maszyny służące do procesowania
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danych. Silny rozwój tej branży w Polsce nie
dziwi, gdyż dysponujemy silną bazą wykwalifikowanych informatyków oraz programistów,
a polscy uczniowie są dobrze przygotowani
z przedmiotów ścisłych, na co wskazują wyniki
PISA. Ciekawą powiązaną technologią są urządzenia z oprogramowaniem tłumaczącym. Chociaż na razie uniwersalny tłumacz, który byłby
w stanie na bieżąco i precyzyjnie tłumaczyć
zwroty z dowolnego języka na język słuchacza
istnieje wyłącznie w gatunku science fiction, to
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jest to technologia niewątpliwie przydatna, pomocna i, co najważniejsze, realna. Chociaż na
razie cyfrowi giganci to firmy spoza Europy, być
może opracowanie technologii tłumaczenia dla
kilku najważniejszych języków przypadnie innemu przedsiębiorstwu, które może być polskie.

do zaprezentowania pełnego potencjału Polski,
a w szczególności zaproponowania rekomendacji dla dalszego rozwoju polskich technologii.
By to uczynić, niezbędne jest przeanalizowanie
efektów lokalnych na poziomie poszczególnych
województw. Pamiętać należy, że Polska spędziła lata pod zaborami, a następnie przeżyła
Uwagę zwracają także sektory produkujące czę- dwie wojny światowe, po czym znalazła się pod
ści kadłubowe do samolotów i statków kosmicz- wpływem ZSRR. Można zatem wnioskować, że
nych. Chociaż Polska nie produkuje gotowych potencjał poszczególnych województw nie bępojazdów tego typu, to technologia budowy po- dzie jednakowy w każdym sektorze.
szycia jest dla nich kluczowa. Ewentualny rozwój
tego sektora może spowodować powstanie pol- Do analizy efektów lokalnych w poszczególskich czempionów np. w branży wzmacnianych nych sektorach wykorzystano szeregi wartości
szyb. Ponownie, Polska dysponuje wszystkimi dodanej na pracownika według grup Polskiej
branżami niezbędnymi do rozwoju tego typu Klasyfikacji Działalności (PKD), pochodzące
przedsiębiorstw.
z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego (BDL GUS). Wartości są w cenach
bieżących i nie zostały skorygowane o inflację,
gdyż można przyjąć, że wzrost cen był w Polsce
Potencjał polskich województw
równomierny, zatem jego wpływ na poziomie
wojewódzkim będzie jednakowy. Porównywana
Zbadanie, jakie sektory polskiej gospodarki jest dekada najbliższa analizowanej powyżej
są konkurencyjne w wymiarze europejskim 2010–2019, tj. 2009–2018 (w bazie GUS brak jest
lub globalnym nie jest jednak wystarczające aktualniejszych danych).
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tabela 4. Efekty lokalne dla wybranych branż w polskich województwach
Sekcje B, C,
D, E, F

Sekcja
C

Sekcja Sekcje
F
G, H, I, J

Sekcje
K, L

Sekcje M, N,
O, P, Q, R, S, T

-9,76%

-8,15%

-16,14%

10,88%

2,96%

7,43%

7,58%

Kujawsko-pomorskie

-5,79%

6,22%

5,37%

-1,55%

0,32%

-9,87%

-2,17%

Lubelskie

30,83%

-4,91%

4,60%

-11,85%

-1,59%

-10,42%

2,44%

Lubuskie

-31,06%

-1,77%

4,80%

-20,58%

-3,59%

7,54%

0,13%

Łódzkie

-14,51%

-1,83%

0,38%

-3,70%

4,73%

13,92%

1,98%

Małopolskie

-24,78%

-4,68%

-2,65%

-11,17%

-0,26%

-13,29%

4,18%

Mazowieckie

29,83%

18,75%

17,94%

23,34%

-1,19%

-2,80%

-4,35%

Opolskie

-4,04%

-5,89%

8,81%

-22,81%

-3,05%

-2,52%

2,98%

Podkarpackie

-21,73%

5,82%

14,14%

-13,42%

-2,56%

-8,92%

-3,88%

Podlaskie

-6,49%

-1,58%

6,05%

-26,08%

-1,31%

-11,17%

-1,81%

Pomorskie

11,48%

4,46%

11,60%

-13,73%

-4,07%

-3,20%

-8,92%

Śląskie

-18,33%

-0,26%

-7,31%

16,09%

2,02%

3,40%

1,81%

Świętokrzyskie

4,97%

-13,68%

-17,98%

-10,54%

5,29%

-10,64%

-2,58%

Warmińsko-mazurskie

-7,91%

-12,20%

-16,25%

-6,01%

6,05%

13,04%

-1,51%

Wielkopolskie

-9,33%

-8,97%

-6,75%

-10,98%

-3,91%

12,68%

-0,77%

Zachodnio-pomorskie

-32,73%

3,38%

6,01%

-2,78%

-2,58%

17,45%

1,35%

Województwo

Sekcja
A

Dolnośląskie

Sekcja A – rolnictwo
Sekcje B, C, D, E, F – przemysł
Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe
Sekcja F – budownictwo
Sekcje G, H, I, J – transport, komunikacja
Sekcje K, L – działalność finansowa, obsługa rynku nieruchomości
Sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T – pozostałe usługi

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Szczególną uwagę zwraca silna pozycja województwa mazowieckiego w sektorach tradycyjnie kojarzonych z terenami Centralnego Okręgu
Przemysłowego, tj. przetwórstwem przemysłowym i ogólnie przemysłem. To w stołecznym
regionie efekty lokalne są najsilniejsze, znacznie
przewyższając Śląsk, gdzie efekt lokalny w sektorze przetwórstwa jest wręcz ujemny. Wysoka
wartość efektów lokalnych w centrum wynika
jednak przypuszczalnie z dużo szybszego wzrostu cen nieruchomości na Mazowszu, a zwłaszcza w Warszawie, w porównaniu z resztą kraju.
W działalności finansowo-ubezpieczeniowej
na czele znajdują się województwa zachodnio-pomorskie i łódzkie, a także Warmia i Mazury. Może to wynikać z budowy centrów usług
wspólnych na tych terenach. Kiedyś, klastry
business process outsourcing/shared services
formowały się w Warszawie i Krakowie, jednakże rosnące ceny najmu i gruntów w tych
miastach sprawiły, że firmy BPO/SSC zaczęły
lokować swoje przedstawicielstwa i siedziby
w innych miastach wojewódzkich, takich jak
Łódź, które zwykle posiadają odpowiednią infrastrukturę biurową, duży rynek pracy oraz są
odpowiednio skomunikowane.
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3. Polska innowacyjność. Bariery, szanse i perspektywy
•

Polskę czekają reformy kilku sektorów, •
w związku z wymogami organizacji międzynarodowych, do których należymy oraz
deklaracjami rządu;

•

Transformacja energetyczna to wydatek
250–400 mld zł. Wartymi rozwijania technologiami są m.in. pozyskiwanie wodoru
i zgazowywanie biomasy czy reaktory jądrowe chłodzone gazem;

•

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
w sektorze odpadów, której wprowadzenia
wymaga UE, daje szansę rozwinięcia produkcji opakowań, smarów i olejów z polimerów, a pozostałości (RDF) można wykorzystać
w elektrociepłownictwie;

•

Polski rynek finansowy może skorzystać
z technologii kwantowych, szybkich systemów transakcyjnych czy nawet wprowadzeniu polskiego tokena blockchain.

•

W zbrojeniach, na które Polska planuje przeznaczyć ponad 500 mld zł przez następne 15 reformy sektorowe
lat, możemy być konkurencyjni m.in. w produkcji broni krótkiej, wyposażenia piechoty Poza ogólnym przeanalizowaniem i wyciągnięczy dronów rekonesansowo-bojowych;
ciem wniosków dotyczących potencjału polskiej
gospodarki, w projektowaniu innowacji należy
Głównymi barierami są skomplikowane pro- także zwrócić uwagę na reformy, które Polska bęcedury i niedostateczne kompetencje;
dzie musiała wdrożyć z uwagi na zobowiązania

•

Warsaw Enterprise Institute

Polska powinna koncentrować się na innowacjach i budowaniu pozycji konkurencyjnej
w niewielkim techu, a nie koncentrować się
na megaprojektach.

Analiza danych Eurostatu i GUS-u przedstawiona
w poprzednim rozdziale pozwala stwierdzić, że
Polska jest przynajmniej przyzwoicie przygotowana do skoków technologicznych. Przemysł
stoi na odpowiednim poziomie i jest w stanie
dostarczyć niezbędnych surowców dla dowolnej
branży, takich jak wyroby metalowe (stal, żelazo,
aluminium, metale toczone itp.), chemikalia,
kable, wyroby z gumy, rury, maszyny (np. taśmociągi czy inne, bardziej specjalistyczne). Polska posiada ponadto silną bazę ludzką, zwłaszcza w sektorach informatycznych. W związku
z powyższym można uznać, że przedstawione
na początku opracowania wymogi minimalne,
niezbędne do progresu technologicznego, zostały
wypełnione.
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międzynarodowe. Szczególną uwagę poświęcić
należy unijnej polityce neutralności klimatycznej,
a w bliższym horyzoncie – nowelizacji dyrektyw
odpadowych, które nakazują wdrożyć Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. Transformacja energetyczna, w zależności od wyliczeń,
kosztować będzie od 250 do nawet 400 mld zł
w perspektywie najbliższych 20 lat. Rozszerzona
Odpowiedzialność Producenta, chociaż mniej
kosztowna, gdyż budowa niezbędnej infrastruktury do wypełnienia wymogów unijnych oznacza
wydatek rzędu 25 mld zł, musi zostać wprowadzona wcześniej, by wypełnić minima ustalone
na 2029 r. i 2034 r. W osi zainteresowań polskiego
rządu znajduje się też budowa systemu innowacji finansowych, tak, by warszawska giełda stała
się liderem tego rodzaju usług na poziomie przynajmniej Trójmorza. Wreszcie, wymienić należy
obiecane przez ministra Mariusza Błaszczaka
inwestycje w obronę narodową, na poziomie
ponad 500 mld zł na przestrzeni najbliższych
kilkunastu lat. Każdy z tych wątków wymaga
osobnego omówienia.

straty w wysokości ok. 1 mld zł. Choć wydaje
się, że przejście od węgla do niskoemisyjnych
atomu oraz OZE nastąpi z wykorzystaniem
w okresie przejściowym gazu oraz RDF, ostateczne proporcje i tempo zmian pozostają nieznane.
Niezależnie od wybranej drogi, Polska rozwija
kilka interesujących technologii energetycznych,
które mogą stać się konkurencyjnie globalnie.
Pamiętać należy, że kierunkami eksportu nie
powinny być wyłącznie państwa Europy Zachodniej czy USA, ale także inne regiony, takie
jak Azja, zwłaszcza kraje dawnego ZSRR, Afryka
czy Ameryka Południowa.

Transformacja energetyczna

Od kilku lat Polska pracuje nad stworzeniem
reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR).
Chociaż koncepcja ta znana jest od kilkudziesięciu lat, to reaktory tego typu nie powstały
na masową skalę. Nie oznacza to, że pomysł
jest bezwartościowy. Jedną z największych zalet reaktora HTGR jest praca w wysokich temperaturach, co wpisuje się w cele kogeneracji,
tj. produkcji zarówno energii elektrycznej, jak
i ciepła. Projekt ma wsparcie rządu, który przewiduje, że komercyjny HTGR Polska byłaby
w stanie wyprodukować już w 2031 r.20.

Obszar ten cieszy się szczególnym zainteresowaniem polskiego rządu. Cele neutralności klimatycznej narzucone przez EU sprawiają, że
konieczne jest zmodernizowanie polskiej energetyki, opartej o spalanie węgla. Mimo powołania
osobnego ministerstwa do spraw energii oraz
dwóch ministerstw ds. środowiska (wszystkie
urzędy zostały skonsolidowane w MKiŚ, z wyłączeniem poszczególnych spółek skarbu państwa,
które trafiły do MAP), brak jest konsensusu co
do ostatecznej struktury miksu energetycznego. Część think tanków postuluje przyśpieszenie neutralności i skoncentrowanie się na OZE,
inni eksperci lobbują za większym wykorzystaniem energii nuklearnej. Strategiczny dokument rządowy, tj. Polityka Energetyczna Państwa
2040, uległ znaczącym zmianom, a dalsze modyfikacje są niewykluczone. Symbolem chaosu
w transformacji staje się wyburzenie wież bloku
C elektrowni w Ostrołęce, co naraziło Polskę na

Inną technologią o wysokim potencjale, która
znajdzie zastosowanie także w systemie gospodarki odpadami, jest zgazowywanie biomasy.
Instalacje tego typu mogą być stosowane na
małą skalę, co czyni z nich znakomite źródło
wsparcia energetycznego na terenach rolniczych, czy wszędzie tam, gdzie dostęp do sieci
jest utrudniony. Przykładowo, w Polsce testowany jest obecnie reaktor KAJOT o mocy 20–30
kW, który produkuje gaz zarówno wartościowy energetycznie, jak i mniej zanieczyszczony,
w porównaniu ze standardowymi procesami21.
Warte nadmienienia jest także to, że z biomasy wytworzyć można w procesie pirolizy tzw.
biowęgiel, czyli substancję organiczną o parametrach zbliżonych do węgla drzewnego, którą
następnie dalej wykorzystać można w energetyce lub rolnictwie. Technologie energetycznego
zastosowania biomasy mają znaczny potencjał
eksportowy. Ofertę kierować można zwłaszcza

20
21

https://www.gov.pl/web/klimat/wysokotemperaturowe-reaktory-jadrowe-chlodzone-gazem-htgr.
https://www.cire.pl/pliki/2/2017/technologie_zgazowania_biomasy.pdf.
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do krajów Europy Wschodniej, Azji, Afryki czy
Ameryki Płd. Szczególnie dwie ostatnie lokalizacje są warte rozważenia, z uwagi na dużą
dostępność biomasy i rozproszenie ludności.

przetworzeniu ponownie przekształcany jest
w opakowania. Polska ma wysokie efekty lokalne w obszarze produkcji opakowań różnego
typu, co każe sądzić, że wytworzony w procesie
recyklingu surowiec będzie natychmiast zagoBiomasę wykorzystać można nie tylko do wytwa- spodarowany. Należy mieć na uwadze, że Polska
rzania gazu, można z niej bowiem produkować może przyjmować także strumienie odpadów
wodór22. W obszarze technologii wodorowych z zagranicy, a eksportować gotowe opakowaPolska wykazuje na tle Unii Europejskiej silne nia, co stanowi prosty sposób na wytworzenie
efekty lokalne (168%, trzecie miejsce na obsza- wartości dodanej w sektorze, na który zawsze
rze EU, za Portugalią i Węgrami). Technologie będzie popyt. Wspomnieć należy także o dowodorowe mogą stać się silną stroną polskich brych efektach lokalnych w obszarze produkcji
innowacji, gdyż cały ten sektor jest stosunkowo maszyn do czyszczenia opakowań (1400%), co
młody i nierozwinięty, a przewagi innych państw stanowi istotny element przygotowania odpadu
w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej nie do recyklingu. Technologię tę można sprzedawać
przekładają się na produkcję wodoru. Jednocze- za granicę, szczególnie do krajów UE, na które
śnie paliwo wodorowe ma potencjalnie szerokie nałożone zostały podobne wymogi recyklingowe,
zastosowania, nie tylko w obszarze produkcji co na Polskę.
energii, ale także jej magazynowania, czy niskoemisyjnego transportu. Obecnie, polskie przed- Niewykorzystane resztki frakcji zmieszanej możsiębiorstwa już są zainteresowane produkowa- na spalić. Paliwo to, RDF (refuse derived fuel),
niem wodoru z biomasy (np. ZE PAK Zygmunta jest niedrogą i interesującą frakcją przejściową
Solorza), jednakże firma ta zdecydowała się na w procesie transformacji energetycznej. Noworozwijane od 2000 r. rozwiązanie holenderskie. czesne bloki RDF emitują zanieczyszczenia na
Potencjał technologii wodorowych dostrzega podobnym lub niższym poziomie co elektrocietakże rząd w swoich strategiach gospodarczych. płownie węglowe, a Polska posiada kilkukrotną
Możliwości eksportowe są w zasadzie nieogra- nadwyżkę podaży RDF nad możliwościami zagoniczone, wykluczyć można jednak mocarstwa spodarowania, czego efektem jest jego niska cena.
takie jak USA, Chiny czy Rosja, gdyż kraje te Chociaż technologia spalania RDF jest zagranicznajprawdopodobniej rozwijać będą swoje pro- na, Polska może spróbować pozyskać pewne jej
pozycje. Mniejsze lokalizacje na całym świecie elementy w ramach umów transferowych.
pozostają jednak perspektywami eksportowymi.
Jednym z obszarów gospodarki odpadowej, który
Polska jest w stanie zagospodarować samodzielnie na poziomie małych i średnich przedsięRozszerzona odpowiedzialność
biorstw, jest recykling tworzyw sztucznych. Do
ich przetwarzania nie są potrzebne duże zakłady
producenta
czy rozbudowana infrastruktura, a technologie
Wymagane dyrektywami unijnymi poziomy re- są stosunkowo proste, przez co rynek zagospocyklingu odpadów wymuszają na Polsce znaczne darować mogą nawet niewielkie firmy. Przygoinwestycje infrastrukturalne, które w najbliż- towany surowiec wykorzystać można jednak nie
szym czasie trzeba będzie ponieść. Oszacowanie tylko do produkcji opakowań, a np. smarów lub
luki inwestycyjnej w tym obszarze, przygoto- olei, czy szeroko pojętej chemii. Polska posiada
wane na zlecenie MKiŚ, wynosi około 25 mld dobrze rozwinięty sektor chemiczny i rozwinięte
zł. Konieczności transformacji sektora odpado- duże zakłady. Branże chemiczne charakteryzują
wego nie należy jednak rozpatrywać w katego- się dobrymi efektami lokalnymi, co wskazuje na
riach przykrego obowiązku, co szansy dla pol- konkurencyjność Polski na tle EU. Przykładowo
skiej gospodarki. Selektywna zbiórka odpadów efekty dla rozpuszczalników czy amoniaku to
opakowaniowych dostarcza surowca, który po ponad 250%. Nie ulega wątpliwości, że produkcja
22

http://www.ztch.umcs.lublin.pl/materialy/rozdzial_16.pdf.
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chemikaliów z plastiku zapewni dużo większą
wartość dodaną niż eksport samego surowca
czy opakowań.
Powyższe informacje wskazują, że sektor odpadowy, choć nie spektakularny, ma duży potencjał,
z którego Polska może skorzystać. Idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego będzie obecna na
terenie wspólnoty, a recykling odpadów będzie
obowiązkiem każdego państwa członkowskiego. Przytomne wykorzystanie szansy pozwoli
polskim branżom zagospodarować surowiec,
który i tak powstanie w sposób generujący wartość dodaną.

RYnki finansowe
Wraz z uznaniem Polski przez część agencji ratingowych za rozwinięty rynek finansowy, GPW
kontynuuje strategię rozwoju, w myśl której
stanie się ona wiodącą giełdą w Europie Środkowej i Wschodniej, a także krajach Trójmorza.
Plany ekspansji są bardzo aktywne. W 2020 r.
ogłoszono plan przejęcia giełdy armeńskiej
i chociaż wojna w regionie je wstrzymała, to nie
zostały one porzucone. Pod nowym kierownic23
24

twem, Książęca mocno angażuje się w obszary nowych technologii. Niedawno zakończono
rozbudowę cyfrowej platformy transakcyjnej23,
która znacznie ułatwiła przeprowadzanie transakcji i handlowanie instrumentami obecnymi na
GPW. Giełda rozważa także dalszą rozbudowę
analityki finansowej w oparciu o komputery
kwantowe. W niektórych operacjach, np. znajdowaniu minimów i maksimów funkcji, bywają one
do kilkuset milionów razy szybsze niż zwykłe
komputery, z uwagi na różnicę w architekturze.
Podczas gdy bit pamięci zwykłego komputera
może przyjąć dwie wartości: 0 albo 1, bit kwantowy może przyjąć także wartości „pomiędzy”.
Chociaż platformy kwantowe nie są wykorzystywane w gospodarstwach domowych, to coraz
częściej korzysta się z nich w różnych branżach
biznesu. Dla usprawnienia procesu handlowania
papierami wartościowymi GPW powołała także
do życia własną agencję ratingową24.
Jednym z najnowszych pomysłów GPW jest cyfryzacja złotówki w oparciu o technologię blockchain. W podobny sposób generowany jest np.
bitcoin. W rozumieniu szefostwa GPW pieniądz
cyfrowy prędzej czy później zostanie wprowadzony, zarówno z uwagi na bezpieczeństwo, jak
i łatwość zawierania transakcji. Polska może

https://www.gpw.pl/platforma_transakcyjna.
http://ratingi.pl.
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zatem wprowadzić cyfrową złotówkę jako pierwsza lub nie robić w tej kwestii nic. Wtedy Polskę
uprzedzić może EBC albo FED, emitując – odpowiednio – cyfrowe euro lub dolara25. Obecność
silnej, zagranicznej waluty, przy braku polskiej
alternatywy sprawi, że rynek wybierze walutę
i następnie dostosuje do niej swoje systemy cyfrowe. Wówczas, spóźnione wprowadzenie cyfrowej
złotówki, może okazać się pozbawione sensu.
W obszarze analizy danych i budowania systemów baz Polska dysponuje silnymi efektami
lokalnymi, wynikającymi z dużej bazy wykwalifikowanych programistów oraz naukowców.
Efekty lokalne w obszarze systemów do procesowania danych wynoszą blisko 240%, co w zglobalizowanym, silnie konkurencyjnym sektorze,
należy uznać za sukces.

obronność
Choć większość opracowań ekonomicznych
ignoruje sektor zbrojeniowy, to bagatelizowanie jego znaczenia w kontekście innowacji jest
poważnym błędem. Strach przed utratą życia
lub dobytku stanowił silną motywację do tworzenia coraz doskonalszych narzędzi służących
do obrony, co napędzało rozwój technologii.
Leciwym już przykładem może być zaangażowanie się Archimedesa w obronę Syrakuz przed
armią rzymską. Wyścigi zbrojeń dały światu
liczne technologie od metalurgii, po komunikację. Nawet sieć Internet miała swój początek
w amerykańskich bazach wojskowych.
W najbliższych latach Polska planuje przeznaczyć
znaczne środki na obronność. Suma wydatków
ma wynieść ponad 500 mld zł do 2034 r., tj. więcej, niż kosztować będzie omawiana obszernie
w mediach transformacja energetyczna26. Szczegóły Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP nie są oczywiście jawne. Do mediów
trafiają na razie szczątkowe informacje. Wiadomo, że część pieniędzy przeznaczona zostanie
25
26
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na zakup 32 samolotów myśliwskich F-35, wraz
z zapleczem logistyczno-szkoleniowym. Polskę
czekają też inne, poważne wydatki. Resuscytować trzeba flotę bałtycką. Polskie okręty są
nieliczne i przestarzałe. Prawdopodobne jest
także zainwestowanie w wielozadaniowe śmigłowce, gdyż po rezygnacji MON z francuskich
Caracali, nie wybrano jeszcze nowego dostawcy.
Widać także konieczność modernizacji wojsk
pancernych.
W wywiadach ekspert ds. obronności i były wiceminister obrony narodowej, prof. Romuald
Szeremietiew wskazuje na konieczność sformułowania szczegółowej strategii obrony, która
powinna poprzedzać decyzje inwestycyjne. Jego
zdaniem, Polska powinna przygotowywać się do
obrony w taki sposób, by okupacja jej terytorium
była niemożliwa. Profesor cytuje wyliczenia,
zgodnie z którymi do utrzymania podbitego,
europejskiego terytorium należy mieć przewagę
dwudziestu okupantów na jednego stawiającego
opór. Jego zdaniem, przygotowanie społeczeństwa polskiego do stawiania oporu w razie potrzeby jest absolutnie niezbędne, a oparcie się
wyłącznie o regularną armię byłoby błędem.
Profesor zwraca uwagę, że, choć Polska nie będzie w stanie wyprodukować zaawansowanych
systemów ofensywnych, to ma duże zdolności
produkcyjne w obszarze elektroniki wojskowej,
a także dronów, robotów oraz w innych środkach walki nieregularnej, opartej o postulowany
wariant obrony społecznej. Uzbrojenie takie
mogłoby być przez Polskę eksportowane na cały
świat27. Opinię prof. Szeremietiewa podziela
w dużym stopniu gen. Leon Komornicki, który
zwraca jednocześnie uwagę, że przy zakupie ciężkiego sprzętu, polski rząd powinien podpisywać
umowy offsetowe, zabezpieczyć transfer technologii i zapewnić możliwość jego serwisowania
na miejscu, w Polsce. Podaje przykład czołgów,
gdzie Polska kupiła licencję na produkcję modelu
T-72, a następnie, na jego bazie, wyprodukowała
PT-91. Pozyskanie niemieckich Leopardów odbyło się jednak bez podpisania odpowiednich
umów z producentem, przez co serwisowanie

Wypowiedź Prezesa GPW Marka Dietla na Kongresie 590.
https://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/articles/aktualnosci-w/2019-10-10k-plan-modernizacji-technicznej-sz-			
rp-na-lata-2021-2035-podpisany.
Akapit oparty o dwa wywiady Prof. Romualda Szeremietiewa dla portalu PolishBrief, 9 i 13 lipca 2020 r.
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czy modernizacja sprzętu przez polskie zakłady okazały się niemożliwe. Jednocześnie brak
zapotrzebowania ze strony Wojska Polskiego
na model PT-91 doprowadził do utraty zdolności produkcji licznych jego komponentów, np.
silnika, wytwarzanego przez zakłady „Wola”28.
Powyższe opinie eksperckie wskazują, że odzyskanie potencjału do wytwarzania samych
istotnych elementów skomplikowanej broni
takiej jak śmigłowce czy czołgi, zajmie Polsce
dużo czasu. Dzięki potencjałowi przemysłowemu Polska może jednak być konkurencyjna
w mniejszym uzbrojeniu, takim jak broń krótka i długa. Na terenie kraju znajduje się także
wiele firm produkujących wyspecjalizowane
drony, które mogą być wykorzystywane także
do celów wojskowych, nie tylko rekonesansowych. Produkować i eksportować można także
elementy ochrony osobistej, takie jak hełmy, kamizelki kuloodporne czy maski, wykorzystując
do tego doświadczenia sektora chemicznego czy
włókienniczego. Grupą docelową takiego sprzętu
są w zasadzie wszystkie państwa świata, poza
tymi stanowiącymi bezpośrednią konkurencję.

Bariery innowacyjności
Przedstawione w rozdziale 2 przewagi nie pojawiły się w kraju nagle, a były budowane przez
lata. Praca ta nie doprowadziła jednak do powstania przełomowych wynalazków. Przyczyną
mogą być bariery w rozwoju innowacyjności,
szczególnie w obszarze komercjalizacji. Zidentyfikowanie tychże nie jest jednak oczywiste.
Chociaż wiele opracowań zawiera ogólny zarys
problemu, to brak jest zarówno wyczerpującej
analizy przyczyn takiego stanu rzeczy, jak i dokładniejszych rekomendacji. Mając na uwadze
wypełnienie owej luki literaturowej, na potrzeby
niniejszego raportu przeprowadzono wywiady
z ekspertami obszaru innowacji, których pełna
treść znajduje się w załącznikach.

28
29

Odpowiedzi na pytania udzielili:
•

Dyrektor Departamentu Instrumentów
Finansowych NCBR, Włodzimierz Kuc, wcześniej Dyrektor Departamentu Innowacji
i koordynator wielomiliardowego programu
BRIdge Alfa29.

•

Profesor Marzenna Anna Weresa, Dziekan
Kolegium Gospodarki Światowej SGH, ekspertka w obszarze konkurencyjności oraz
innowacyjności gospodarek, autorka licznych
opracowań naukowych.

Na podstawie wywiadów, lektury dostępnych
opracowań oraz doświadczeń autorskich, uznać
można, że bariery do komercjalizacji różnią
się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
i branży, w której ono działa. Głównym problemem polskich innowacji przestaje być brak finansowania. Pieniądze są coraz szerzej dostępne,
częściowo w wyniku zaangażowania funduszy
UE rozdysponowywanych za pośrednictwem
agencji rządowych, a częściowo w wyniku większego zaangażowania inwestorów prywatnych,
którzy uczą się zarządzać ryzykiem związanym
z inwestycjami w innowacje. Poprawy wymaga
natomiast współpraca biznesu z naukowcami,
a zwłaszcza jakość komunikacji w obie strony.
Na poziomie ministerialnym skorygować należy system oceny jakości pracy naukowej, który
premiuje publikacje, a nie wyniki badań. Dążyć
należy również do poprawy samej jakości edukacji wyższej. Choć polscy uczniowie uzyskują
znakomite wyniki w testach PISA, to na etapie
dalszego rozwoju potencjał ten jest tracony. Pożądane są działania deregulacyjne, upraszczające
biurokrację i procedury oraz edukacyjne, które
powinny być kierowane do wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza przedsiębiorców,
o możliwościach globalizacji wynalazku oraz
urzędników o realiach prowadzenia działalności
gospodarczej.

Wywiad Gen. Leona Komornickiego dla portalu PolishBrief, 24.08.2020 r.
Program BRIdge Alfa współfinansowany był ze środków UE i służył do wspierania innowacyjnych projektów w fazie
seed, tj. na bardzo wczesnym etapie i o wysokim ryzyku. W ten sposób podobny był do funduszy venture capital. 		
BRIdge Alfa podlegało Departamentowi Innowacji NCBR.
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tor IT jest naturalnym kandydatem na lidera
innowacyjności, gdyż przewaga w nim zależy
przede wszystkim od talentu programistów,
Mając powyższe na uwadze, widać, że Polska
a w mniejszym stopniu od sprzętu, gdyż ten jest
posiada silną bazę innowacyjną. Efekty lokalne
podobny na całym świecie. Oprogramowanie
w wielu obszarach przemysłowych są silne, co
niezbędne jest w analizie danych i w technolodaje nadzieję na zdolność do dokonania skoku
giach finansowych (określanych jako FinTech)
w innowacjach. Na przeszkodzie stoi jednak
czy produkcji robotów i bezzałogowych statków
szereg barier, wśród których wymienić można
powietrznych. Zagospodarowanie potencjału
najważniejsze:
biomasy pozwoli sprzedawać produkty, takie jak
reaktory do zgazowywania na cały świat. Insta•
nadmiernie skomplikowane prawo;
lacje takie mogą być stawiane lokalnie, nawet na
terenach wiejskich i trudno dostępnych, gdzie
•
czasochłonne procedury;
poprowadzenie linii energetycznej od dużej
elektrowni byłoby skomplikowane i kosztowne.
•
bariery kompetencyjne, w tym brak zdolności
Jednocześnie skuteczne opracowanie i skomerdo zatrzymania i przyciągnięcia talentów.
cjalizowanie prototypu niewielkiego reaktora
wymaga dużo mniejszych środków i know-how,
Za szanse dla polskiej gospodarki należy
niż próba stworzenia np. wielomegawatowej
uznać jednak planowane inwestycje w sektoelektrowni jądrowej, przez co jest w zasięgu
ry: energetyczny, odpadowy, finansowy oraz
polskich możliwości. Recykling plastików może
zbrojeniowy. Część z nich wymuszana jest
wesprzeć polskie MŚP, które przetwarzając odpaprawem międzynarodowym, którego Polska
dy opakowaniowe, wytworzą surowiec, z którego
zobowiązana jest przestrzegać, inne wynikają
produkować można nie tylko nowe opakowaz chęci zmodernizowania konkretnych branż.
nia, ale smary czy oleje z tworzyw sztucznych.
Szczególną uwagę warto poświęcić obszarom
Można tu wykorzystać doświadczenia polskiego
takim jak:
sektora chemikaliów, który jest dość rozwinięty
i konkurencyjny. Tworzywa sztuczne i wiedzę
•
systemy analizy danych oraz szeroko powłókienniczą można także wykorzystać do oprajęte IT, w tym komunikacja oraz cyfrowe
cowania specjalistycznych tkanin, np. odpornych
zarządzanie;
na pociski lub ogień.

podsumowanie potencjału

•

•
•
•

•
•

technologie blockchain, uczenia maszynoPolska winna zatem budować swoją innowacyjwego oraz sztucznej inteligencji;
ność w taki sposób, by móc eksportować nowoczesne i cenne technologie na cały świat, tak, by
produkcja wodoru;
ich użytkownikami mogły być nawet niewielkie
firmy czy wręcz pojedyncze jednostki. Nadrotechnologie zgazowywania biomasy;
bienie dystansu w realizacji wielkich projektów
infrastrukturalno-innowacyjnych jest de facto
recykling tworzyw sztucznych na poziomie
niemożliwe, natomiast konieczne jest uświaMŚP połączony z produkcją smarów i olejów
domienie sobie, że owe projekty potrzebne są
z plastików;
niewielu państwom na świecie i to w ograniczonej liczbie. Skoncentrowanie się na mniej
budowa dronów;
spektakularnych projektach pozwoli uzyskać,
przy wsparciu polskiej dyplomacji ekonomiczprodukcja mniejszego uzbrojenia wykorzynej, dobre wyniki eksportowe i wysoką wartość
stywanego na potrzeby piechoty.
dodaną sprzedaży.

Przewagi w ww. sektorach wynikają zarówno
z obecnego stanu gospodarki i sektora przemysłowego, jak i z dawnych specjalizacji. Sek-
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4. Rekomendacje
Diagnoza i wnioski przedstawione w rozdziałach 2 i 3 niniejszego opracowania wskazują,
że usprawnić można i należy liczne obszary
polskiego ekosystemu innowacji. W tym celu
rekomenduje się następujące działania:
•

•

Odejście od rozliczania pracy sektora
naukowego wyłącznie liczbą publikacji
naukowych. Większy nacisk powinien być
kładziony na innowacyjne rozwiązania,
a szczególnie ich wdrażanie. Komisja Euro- •
pejska rozróżnia kilka typów innowacji, poza
produktowymi są to także innowacje procesowe, organizacyjne i marketingowe. Obecny
system publikacji nie premiuje rozwiązań
kreatywnych i nieszablonowych. Publikacje
często nie wnoszą wielkiej wartości dodanej
i służą wyłącznie spełnieniu minimów dla
poszczególnych stopni naukowych. Ciekawy
byłby powrót do tzw. „majstersztyków”, gdzie
młody naukowiec mógłby otrzymać stopień
doktora nie tylko poprzez napisanie pracy
i opublikowanie artykułu naukowego, ale też
poprzez opracowanie prototypu wynalazku.
Wprowadzenie tzw. magisterium wdrożeniowego jako rozszerzenie koncepcji
doktoratu wdrożeniowego na wcześniejsze •
stadium rozwoju zawodowego oraz rozszerzenie doktoratów wdrożeniowych także na
studentów przygotowujących doktorat z wol-
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nej stopy. Choć wprowadzenie doktoratów
wdrożeniowych jest rozwiązaniem słusznym
i zgodnym z zagranicznymi standardami, to
pozostawienie tej opcji wyłącznie studentom
szkół doktorskich utrudnia polskiej innowacyjności skorzystanie z utalentowanych
jednostek, które skupiając się na pracy zawodowej, zwyczajnie nie mają czasu lub chęci
uczestniczenia w zajęciach.
Praktyczne rozszerzenie możliwości zastosowania autorskich kosztów uzyskania
przychodu także na działalność wspierającą innowacje. Teoretycznie, sektory badawczo-rozwojowe uprawnione są do 50%
kosztów uzyskania przychodu podobnie, jak
artyści i programiści. Możliwość ta powinna
być jednak rozszerzona na inne branże, tak,
by osoby zaangażowane bezpośrednio w komercjalizację oraz wytwarzanie innowacji
innego typu niż produktowe, mogły z nich
skorzystać. Obecny system faworyzuje samo
wytworzenie wynalazku, nie zachęcając do
jego komercjalizacji. Ulga w PIT może też
pomóc w zatrzymaniu w kraju szczególnie
utalentowanych osób.
Uproszczenie przepisów prawnych
i przyśpieszenie procedur niezbędnych do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Rankingi konkurencyjności takie jak Doing
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Business wskazują na długi okres niezbędny
choćby do zarejestrowania działalności gospodarczej. Przyśpieszenie prawa powinno
także obejmować ochronę własności intelektualnej i patenty, bowiem obecnie procedura
ta jest często zbyt wolna, by była efektywna.
Rozwiązaniem może być automatyzacja części procedur przy wykorzystaniu systemów
informatycznych.
•

Deregulacja produkcji na małą skalę. Zaproponowaną w Nowym Ładzie koncepcję
budowy domu do 70 mkw bez zezwoleń
można wprowadzić także, z pewnymi modyfikacjami, w sektorze przemysłowo-in•
nowacyjnym.

•

Uproszczenie systemu podatkowego. Chociaż rząd wprowadza liczne ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz zachęty
finansowe dla niewielkich firm, płacenie
podatków w Polsce ciągle jest czasochłonne
i skomplikowane. Wprawdzie podjęta została próba zmiany matrycy stawek podatku
VAT, to wydaje się, że niezbędne są bardziej
radykalne kroki.

•

Rozszerzenie produkcji firm przemysłowych sektora zbrojeniowego także o ofertę
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kierowaną do sektora cywilnego. Działają
tak największe firmy branży, takie jak Lockheed Martin, Boeing, Rheinmetall, Airbus,
United Aircraft Corporation czy Raytheon.
Taki model biznesowy pozwala adaptować
rozwiązania opracowane dla wojska i wykorzystywać zdobytą wiedzę na użytek cywilny.
Efektem są wyższe zyski oraz mniejsze ryzyko prowadzenia działalności, gdyż firma nie
jest uzależniona jedynie od wojskowych przetargów, tylko jest w stanie funkcjonować na
podstawie oferty sektora cywilnego. W taki
sposób funkcjonuje przykładowo prywatna
WG Group wytwarzająca drony.
Podniesienie kwalifikacji tak sektora publicznego, jak i przedsiębiorców. Urzędnicy,
by móc skutecznie wspierać przedsiębiorczość, muszą być świadomi skali wyzwań,
z jakimi wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy
powinni zaś być świadomi możliwości ekspansji zagranicznej swoich produktów, tak,
by nie koncentrowali się wyłącznie na rynku
krajowym w początkowym okresie działalności. Szkolenia dla sektora publicznego koordynować mogą organizacje pracodawców,
natomiast w ekspansji zagranicznej firmom
powinny pomagać GPW i MSZ.
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5. Załączniki
Wywiad z Włodzimierzem Kucem, Dyrektorem Departamentu Instrumentów Finansowych, NCBR
Marek Lachowicz: Jakie bariery dla komercjalizacji udało się w ostatnich latach
zlikwidować?
Włodzimierz Kuc: W ostatnich latach w naszym kraju wdrożono kilka skutecznych narzędzi sprzyjających komercjalizacji technologii.
Poza wsparciem finansowym skierowanym do
innowatorów, wprowadzono pakiet rozwiązań
legislacyjnych tzw. Innovation Box oraz tzw.
doktoraty wdrożeniowe. Zwiększyliśmy dostęp
polskich spółek technologicznych do tzw. smart
money. W ramach perspektywy budżetowej
2014–2020 około miliarda euro przeznaczono
na finansowanie projektów technologicznych
na zasadzie venture capital (VC). Wdrażanie
programów, które zakładają współpracę z funduszami kapitałowymi powierzono między innymi
NCBR, PFR Ventures oraz BGK. W kwartalnych
raportach przygotowywanych i publikowanych
wspólnie przez te instytucje możemy dostrzec,
jak prężnie rozwija nam się rynek VC. Na ile ten
kapitał rzeczywiście przyczynia się do komercjalizacji polskiej myśli technicznej? Jeśli przyjrzymy się strukturze udziałowej spółek, które
zgodnie z klasyfikacją PKD przynależą do sektora
wysokiej i średnio wysokiej techniki, możemy
zaobserwować, że do grona udziałowców tych
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spółek dołączają fundusze kapitałowe finansowane przez NCBR. Dotyczy to przede wszystkim spółek przemysłowych oraz badawczych.
Co najważniejsze, analiza danych finansowych
tych spółek pokazuje, że w ciągu pierwszych
kilku lat działania dobrze zarządzany startup,
nawet w tak trudnych obszarach, jak wysoka czy
średnio wysoka technika, jest w stanie osiągnąć
duże przyrosty sprzedaży, a obecność inwestora
stanowi bufor finansowy minimalizujący ryzyko upadłości. Są to dobre prognostyki efektywnego finansowania metodą venture capital.
ML: Co jeszcze stoi na przeszkodzie?
WK: Z opublikowanego niedawno raportu dot.
startupów technologicznych płynie też inny,
mniej optymistyczny wniosek. Na przestrzeni
ostatnich 5 lat coroczne przyrosty nowych spółek
technologicznych cechował trend malejący. Można by więc stwierdzić, że sama dostępność kapitału nie przyczynia się do zwiększenia wskaźnika
powstania tych spółek. Proces komercjalizacji
od samego początku do samego końca ociera się
o wiele barier systemowych. Po pierwsze, pomimo tego, że wiele pozytywnych zmian na uczelniach udało się wprowadzić, to wciąż za dużo
premiujemy za publikacje naukowe, a za mało za
komercjalizację wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych. Po drugie, otoczenie prawne
dot. komercjalizacji częstokroć jest uznawane
za mało przyjazne i mało przejrzyste. Po trzecie,
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nie ma odpowiedniego wsparcia dla szeroko
rozumianych brokerów nauki. Jeśli chodzi o tę
ostatnią kwestię, to jest to dobry moment na to,
aby takie środowiska jak Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii czy też
Porozumienie Spółek Celowych Uczelni zabrały
głos w trwających konsultacjach społecznych
dotyczących kształtu przyszłego programu operacyjnego Fundusze Europejskiej Nowoczesnej
Gospodarki.
ML: W których obszarach związanych z komercjalizacją najbardziej pomóc mogą instytucje rządowe i samorządowe, a w których
przedsiębiorcy, uczelnie i inne jednostki?
WK: Idąc po kolei, instytucje rządowe powinny
tworzyć dobre prawo, które sprzyja wdrożeniu
innowacji, ale także nadąża za postępem technologicznym. Dla przykładu, w pewnej rozmowie
przedstawiciel funduszu stwierdził, że pomimo
iż w spółce portfelowej nic się nie dzieje, to jej
nie likwidują: „[…] jest z tym tyle biurokracji,
że się nie opłaca”. Cóż, 1 lipca bieżącego roku
weszły w życie długo wyczekiwane przez rynek
VC przepisy PSA (Prostej Spółki Akcyjnej), które
powinny znacznie ułatwić procedury kończące
działalność spółki. Poza zadaniami czysto legislacyjnymi państwo powinno mocno wspierać
ekspansję zagraniczną rodzimych innowatorów.
Nie jesteśmy ani Estonią, ani Izraelem, które,
z uwagi na bardzo mały rynek wewnętrzny, od
początku myślą o swoim produkcie globalnie
i z uwagi na stosunkowo duży rynek bardzo
łatwo jest nam wpaść w pułapkę średniego wzrostu. Stąd też warto odważnie wspierać internacjonalizację polskich startupów.

NCBR od wielu lat próbuje łączyć naukę z biznesem. Wydaje się, że przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące ze współpracy
z naukowcami. Dążmy do rozwoju kultury innowacyjności, chociażby poprzez umożliwianie
testowania nowoczesnych rozwiązań i wynalazków w swoich firmach. Konkretnym krokiem
w tym kierunku są właśnie doktoraty
wdrożeniowe.
Uczelnie mają wiele do zaoferowania z uwagi na posiadaną infrastrukturę badawczą,
a w całym łańcuchu komercjalizacji są chyba najważniejszym ogniwem. Odpowiednia strategia
zarządzania wiedzą, wynikami prac B+R oraz
wynalazkami jest kluczowa. Najgorszą strategią
jest „strategia strusia”, gdzie mechanizmy komercjalizacji nie są wcale bądź są ubogo uregulowane. Na szczęście jest coraz lepiej, powstają liczne
przyuczelniane centra transferu technologii,
a nawet fundusze inwestycyjne z kapitałem
uczelni. To bardzo dobry kierunek.

ML: Jak chronić polskie wynalazki przed skopiowaniem? Czy istnieje rejestr kluczowych
technologii?
WK: Jako prawnik z wykształcenia mogę odpowiedzieć, że skuteczną ochronę naszego wynalazku zapewni patent. W Polsce jednak patentujemy stosunkowo niewiele, wolimy trzymać karty
przy orderach. Wiele technologii na świecie
wybiera też taką ścieżkę komercjalizacji – bez
patentowania. Czasami najlepszym patentem
jest jak najszybsze zdobycie rynku… Wracając
do pytania, wydaje się, że kopiowania technologii możemy uniknąć, jeśli będziemy je rozwijać
w Polsce (zamiast sprzedawać na etapie wynalazJeśli chodzi o samorząd to – w myśl zasady „myśl ku) i tu znowu wracamy do potrzeby pokonania
globalnie, działaj lokalnie” – inicjatywy lokal- barier w komercjalizacji, stosowania właściwych
ne są bardzo ważne. Osobiście uważam, że są zachęt i stworzenia odpowiednich warunków
kluczowe. Poczynając od takich programów jak do rozwoju.
aktywizacja lokalnych społeczności, poprzez
lokalne centra rozwoju przedsiębiorczości aż po Jeśli chodzi o kluczowe technologie to w NCBR
programy typu Polska Wschodnia, które systemo- trwają prace nad strategią, która adresuje powo zwiększają podaż innowacyjnych projektów szczególne obszary rozwojowe, dając temu
w tej części Polski. Akceleratory oraz fundusze wyraz w konkursach realizowanych w trybie
inwestycyjne, które już powstają w regionach innowacyjnych zamówień publicznych, wieli specjalizują się w branżach, z których dany kich wyzwań czy też partnerstw innowacyjnych.
region słynie – to bardzo dobry trend.
Rejestry technologii, jako takie, które mają szcze-
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gólne znaczenie (np. bezpieczeństwo i obronność), funkcjonują w poszczególnych resortach,
natomiast próby wprowadzenia jednolitego rejestru kluczowych technologii dotychczas się
nie powiodły.
ML: Jak w sprzedaży polskiej myśli technologicznej może pomóc dyplomacja gospodarcza?
WK: W warstwie „miękkiej” to właśnie dyplomacja gospodarcza, jak już wspomniałem, powinna
wspierać wszelkie kroki związane z globalną
ekspansją nowych, innowacyjnych produktów
czy usług oferowanych przez polskie firmy. Zaangażowanie polskiej dyplomacji w promocję polskich innowacji czy to poprzez udziały w EXPO,
czy też w bardziej systematyczny i radykalny
sposób z pewnością pomogłaby w zdobywaniu
nowych rynków. Natomiast w warstwie „twardej”
jest to tzw. biały wywiad, a więc analizy gospodarcze wykonywane za pomocą dostępnych
narzędzi i baz danych. Dane na temat rozwijanych technologii w innych krajach i efektów
powinniśmy na bieżąco monitować, zarówno ze
względów bezpieczeństwa, jak również w celu
stymulowania wzrostu gospodarczego dzięki
rozwojowi rodzimych firm.
Od pewnego czasu prężnie działa biuro
NCBR w Brukseli, w pewnym sensie realizując
m.in. misję „dyplomacji gospodarczej”.
ML: W których obszarach możemy dokonać
żabiego skoku?
WK: Nie tylko możemy, ale musimy. Musimy
dokonać żabich skoków w transformacji energetycznej i w gospodarce obiegu zamknięte-

go. Odpowiedzią na wyzwania, przed którymi
stoimy nie tylko jako kraj, ale jako świat, są
inicjatywy NCBR realizowane w formule innowacyjnych zamówień publicznych. Kilka dni
temu ogłosiliśmy już dziewiąte z serii przedsięwzięć NCBR zmierzających do opracowania
technologii, które mają być polską odpowiedzią
na cele wyznaczone w strategii „Europejskiego
Zielonego Ładu”. Mówiąc krótko, w 2050 roku
Unia Europejska ma osiągnąć zerowy poziom
emisji gazów cieplarnianych netto. NCBR zaprosiło już zainteresowane podmioty do realizacji
takich projektów, jak: oczyszczalnia przyszłości,
innowacyjna biogazownia, budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, ciepłownia
przyszłości, elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, magazynowanie energii
elektrycznej, wentylacja dla szkół i domów oraz
technologie domowej retencji. Wszystkie one
zostały wybrane pod kątem zapotrzebowania,
potencjału do masowego wdrożenia i możliwości
stania się polską specjalnością. W ostatnio ogłoszonym przedsięwzięciu chodzi o pobudzenie
rozwoju naszego sektora producentów bezemisyjnych urządzeń grzewczych, aby rozbudowali
swoje systemy o magazynowanie ciepła lub chłodu, ponieważ aktualnie stosowane rozwiązania
pozostawiają wiele do życzenia tak w zakresie
bilansu energetycznego, jak i emisyjności. Dodatkowo, odpowiadając na wieloletnie postulaty
środowiska AI oraz ML powołana została spółka
IDEAS, wspierająca rozwój sztucznej inteligencji. W tych i innych inicjatywach zapraszam
do współpracy wszystkich innowatorów, a po
szczegóły odsyłam na stronę NCBR.

między nauką i biznesem. Słabość tych powiązań
wynika z niedostatecznej motywacji obu stron
w nawiązywaniu takich relacji oraz istnieniu
niewielu instrumentów polityki wspierających
tę współpracę. Jedną z barier jest na przykład
ML: Jakie dostrzega Pani największe bariery
brak uregulowań prawnych (np. podatkowych),
dla komercjalizacji polskich innowacji? Liktóre promowałyby współpracę nauka–biznes.
kwidacją, których Polska powinna zająć się
Innym problemem, wskazywanym przez przedw pierwszej kolejności?
siębiorstwa, jest brak dostępu do oferty nauki,
MAW: Najważniejszym czynnikiem utrudnianaukowcy natomiast podkreślają niedostateczny
jącym komercjalizację wiedzy w Polsce jest od
przepływ informacji o popycie biznesu na nowe
wielu lat niewystarczający zakres współpracy
rozwiązania.

Wywiad z prof. dr hab. Marzenną Anną
Weresą, Dyrektor Instytutu Gospodarki
Światowej Szkoły Głównej Handlowej
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Wdrażanie innowacji hamują również bariery
finansowe. Wydawałoby się, że obserwowany
w ostatnich latach wzrost nakładów na B+R,
w tym sektora biznesu i spore możliwości otrzymania finansowania z funduszy europejskich,
powinny usunąć tę barierę, ale sama dostępność
środków nie wystarczy. Pozyskanie finansowania
na bardzo innowacyjny projekt, który mógłby
mieć przełomowe znaczenie, wiąże się zwykle
z dużym ryzykiem, a instytucje finansujące raczej preferują projekty o mniejszym ryzyku.
Barierą są również żmudne i często długie procedury administracyjne, które musi pokonać
innowator, aby uzyskać wsparcie finansowe dla
wdrożenia swojego pomysłu.
Należy ponadto zauważyć, że znaczenie różnych
barier dla komercjalizacji zależy od sektora gospodarki (inne czynniki osłabiają komercjalizację w przemyśle, a inne w usługach), wielkości
przedsiębiorstwa, rodzaju innowacji (innowacje
produktowe, procesowe). Na przykład badania dotyczące wdrażania innowacji cyfrowych
w małych i średnich przedsiębiorstwach
w Polsce pokazują, iż najważniejszymi barierami są biurokratyczne procedury, brak wsparcia
ze strony narzędzi polityki innowacyjnej oraz
niewystarczające zasoby wykwalifikowanych
pracowników, a bariery finansowe są w tym
przypadku nieco mniej istotne. Z kolei w branży
wiedzochłonnych usług biznesowych kluczowe
bariery dla wdrażania innowacji to silna konkurencja w branży, niedobory wykwalifikowanych
pracowników oraz niedopasowanie instrumentów wsparcia innowacyjności do specyfiki tej
branży. Trudno zatem wskazać, które z barier są
najważniejsze, natomiast wydaje się, iż łatwiej
jest pokonać bariery finansowe, a trudniej te
o charakterze strukturalnym czy kompetencyjnym. Bariery finansowe można wyeliminować
w perspektywie krótkookresowej. Trudniejsze
jest wyeliminowanie barier strukturalnych takich jak niedostateczna współpraca nauka–biznes, bariery świadomościowo-kulturowe, regulacje prawne czy uciążliwe procedury. Można
je rozwiązać poprzez długofalowe precyzyjnie
zaplanowane działania – potrzebna jest do tego
dobra polityka komercjalizacji.

z niedoborem wykwalifikowanych pracowników
i niewystarczającą wiedzą podmiotów zaangażowanych w komercjalizację o rozwiązaniach
prawnych dotyczących ochrony praw własności
intelektualnej oraz bariery kompetencyjne, odnoszące się do administracji publicznej, władz
i administracji jednostek naukowych i instytucji
pośredniczących w procesie komercjalizacji.
Projektując politykę komercjalizacji, warto szukać inspiracji, analizując dobre praktyki międzynarodowe dotyczące tworzenia programów
wspierających wdrażanie innowacji, ich implementację oraz ewaluację. Cenne są w tym
zakresie na przykład doświadczenia Szwecji,
Norwegii czy Wielkiej Brytanii. Potrzebne jest też
dostosowanie programów wsparcia innowacji
do specyfiki różnych dziedzin nauki czy branż
– do tego niezbędne jest eksperymentowanie
i twórcza adaptacja rozwiązań, które sprawdziły
się w innych krajach.
ML: Jakie przewagi konkurencyjne ma nasz
kraj? Jak utrzymać przewagę nad krajami
słabiej rozwiniętymi, a jak zmniejszyć dystans
do tych, które nas wyprzedzają?
MAW: Jak wynika z badań, które prowadzimy
od wielu lat w Instytucie Gospodarki Światowej
SGH i publikujemy w serii wydawniczej „Polska.
Raport o konkurencyjności”, w zakresie dóbr
przemysłowych nasze przewagi konkurencyjne
dotyczą grup towarów takich jak: żywność i napoje, środki transportu oraz ich części i akcesoria,
a także inne towary konsumpcyjne trwałego
użytku (np. meble). Są to dobra niskiej techniki lub średnio-wysokiej techniki. Niestety nie
mamy przewag konkurencyjnych na rynkach
międzynarodowych w zakresie towarów wysokiej techniki. Natomiast w polskim handlu usługi
przewagi konkurencyjnej występują zarówno
w zakresie usług tradycyjnych, takich jak usługi budowlane czy transportowe, jak i wiedzochłonnych usług biznesowych takich jak: usługi
informatyczne, badawczo-rozwojowe, księgowo-audytowe, prawnicze oraz marketingowe.

Jedyną drogą do poprawy naszej pozycji konkurencyjnej i zmniejszenia dystansu w stosunku
do wyżej rozwiniętych państw są innowacje,
W mojej ocenie w pierwszej kolejności należało- zarówno te technologiczne, jak i organizacyjne
by usunąć bariery kompetencyjne związane m.in. czy społeczne. W związku z tym niezbędne jest
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inwestowanie w badania i rozwój oraz w edukację. Potrzebne są również zmiany regulacyjne
dotyczące przedsiębiorczości, w szczególności
ułatwienia dla prowadzenia biznesu. Przejrzyste
regulacje, nowoczesna edukacja, rozwój cyfryzacji, wdrażanie nowych modeli biznesu uwzględniających odpowiedzialność za środowisko
i odpowiedzialność społeczną to czynniki, które
mogą Polsce dać szansę na poprawę konkurencyjności w jej zrównoważonym wymiarze.

technologii na światowe rynki. Jednak, aby bardziej precyzyjnie wskazać niszę technologiczną,
w której mamy potencjał, warto bliżej przyjrzeć
się technologiom zyskującym na znaczeniu
w kontekście walki z pandemią COVID-19. Mam
tu na myśli technologie komunikacji cyfrowej
oraz technologie niezbędne do zarządzania przy
użyciu metod informatycznych, a także technologie medyczne i technologie farmaceutyczne. Kształtowanie się wskaźnika względnych
przewag patentowych dla tych czterech grup
ML: W których technologiach Polska może technologii pokazuje, że Polska ma potencjał
stać na szczycie łańcucha wartości?
wynalazczy (mierzony względnymi przewagami
MAW: Polska jest relatywnie bardziej zaangażo- patentowymi) w technologiach dotyczących
wana w globalne łańcuchy wartości jako odbior- farmaceutyków. W pozostałych trzech grupach
ca komponentów niż jako ich dostawca. Oznacza technologii o rosnącym obecnie znaczeniu nieto, że nasz kraj nie jest znaczącym dostawcą stety nie jesteśmy konkurencyjni.
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Aneks metodyczny do analiz shift-share
W przestrzennej analizie przesunięć wzrost gospodarczy w obrębie danej branży na danym terenie rozbija się na trzy komponenty: globalny, sektorowy oraz regionalny. Wzrost globalny to
wzrost, jakiego można oczekiwać, obserwując przeciętny wzrost gospodarczy w makroregionie.
Wzrost sektorowy to wynik danej branży na terenie makroregionu. Pozostały komponent wzrostu w konkretnym sektorze na danym terenie to efekt regionalny, wynikający z uwarunkowań
lokalnych. Do obliczania statystyk wykorzystuje się wzory 1–4.

				

1)

gdzie r oznacza region, i sector, a * ostatni obserwowany okres. Użyć można także zagregowanych formuł:
		
		

2)

Średnia stopa wzrostu w rtym regionie, gdzie z oznacza zmienną referencyjną. Najczęściej
zri = xri co oznacza wartości zmiennej X w początkowym okresie;
		
		

3)

Średnia stopa wzrostu w itym sektorze;
		
		

4)

Przeciętna globalna stopa zwrotu w danym okresie.

Z powyższych wzorów widać zatem, że analiza przesunięcia pozwala zdekomponować wzrost
w danym regionie w obrębie danej branży na komponent wzrostu globalnego, sektorowego oraz
lokalnego. Ostatni komponent pozwala określić potencjał danej lokalizacji z perspektywy konkretnej branży. Im wyższy efekt lokalny, tym lepsze środowisko dla konkretnego typu działalności
gospodarczej. Statystyki przestrzenne od lat wykorzystywane są w badaniach konkurencyjności.
W raporcie oparto się o bazę danych Banku Światowego. Braki danych tam, gdzie było to możliwe, zastąpiono ostatnią dostępną wartością lub projekcją trendu. W niektórych przypadkach
implementacja wykonana została metodą średniej ruchomej ze zmniejszającymi się wagami30.
Uzupełnienia braków weryfikowano, porównując daną lokalizację z krajami podobnymi (tzw.
hot deck imputation)31.
30
31

Tam, gdzie zastosowanie metod wypełnienia trendem było niemożliwe, w wyniku np. „nieliniowości szeregu”.
Kompleksowy przegląd procedur uzupełniania braków danych znajduje się np. w Handbook on constructing
composite indicators. Methodology and user guide wydanym przez OECD w 2005. Z opracowania korzystają liczne 		
instytucje, był on m.in. wykorzystywany przez autora do zaprojektowania i obliczenia pierwszej edycji Indeksu
Odpowiedzialnego Rozwoju.
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