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ajbliższe lata przyniosą Polsce szereg wyzwań. Jednym z kluczowych zagadnień, z którymi trzeba będzie
się zmierzyć, jest kwestia podniesienia innowacyjności naszej gospodarki. Polska to kraj o ogromnym potencjalne i możliwościach. Mamy wykształcone społeczeństwo,
dysponujmy znakomitym położeniem geograficznym z coraz
lepszą infrastrukturą komunikacyjną. Aby wykorzystać te
atuty, musimy jednak poszukiwać trwałych przewag konkurencyjnych, których źródłem są m.in. innowacje. Ważne, aby
polskie firmy, w których akumulowany jest narodowy kapitał,
zwiększały swoje możliwości, dostarczając na rynek produkty najwyższej jakości. W ten sposób możemy osiągnąć wzrost
płac i wejść na ścieżkę zdrowego wzrostu gospodarczego
opartego na inwestycjach w najnowsze technologie. To może
i powinna być także siła naszego eksportu.

Grzegorz
TOMASZEWSKI

Prezes Zarządu Forum
Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.

Bardzo ważną rolę w budowaniu takiej gospodarki mają do
odegrania narodowi czempioni, czyli spółki z udziałem Skarbu Państwa o odpowiedniej skali i możliwościach. Możliwości
te powinny być wykorzystywane dla dobra wspólnego. Wkład
czempionów w budowanie silnej gospodarki może znaleźć odzwierciedlenie m.in. we wspieraniu ekosystemu sprzyjającego
innowacyjności. Spółki te bowiem mogą generować popyt na
usługi i towary z jednej strony zaspokajający ich potrzeb, z drugiej zaś pobudzający kooperantów do rozwoju oferty produktowej. Mogą także pełnić rolę tzw. smart money, czyli podmiotów
wspierających startupy nie tylko poprzez wejście kapitałowe,
ale także służąc im wsparciem w takich obszarach jak zarządzanie czy pozyskiwanie klientów. Wiemy, że takie działania już
mają miejsce. Pytanie, czy w wystarczającej skali.
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Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.
ul. Srebrna 16 lok. 18
00-810 Warszawa

REGON: 386-226-015
NIP: 527-292-86-29
KRS: 0000844719

Chodzi zatem o to, aby budować symbiotyczny system,
w którym kooperacja i realizacja wspólnych przedsięwzięć
mogą służyć wzmocnieniu dużych polskich firm i jednocześnie przyczynić się do wzrostu tych mniejszych. Całościowo zaś pożytek odniesie z tego polska gospodarka, wciąż
przecież doganiająca najbogatszych. Efektem powinien być
wzrost konkurencyjności naszego kraju oraz wyższe wynagrodzenia pracowników. Sprawa ta, w kontekście ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 oraz wartych wiele
miliardów planów rozwojowych nabiera szczególnego znaczenia.
Stąd redakcja „Forum Polskiej Gospodarki” w ramach cyklu
„Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę” zorganizowała Forum Innowacji,
licząc, że będzie ono owocnym wkładem intelektualnym
i przełoży się na pożyteczne i praktyczne rozwiązania.
Podczas tego wydarzenia odbyły się dwie debaty. Pierwsza
dotyczyła roli państwa i narodowych czempionów w budowaniu innowacyjnej gospodarki. W drugiej rozmawialiśmy
o tym, czy Polska ma szansę stać się europejskim centrum
FinTech. Wszyscy przecież zastanawiamy się, jak zmiany,
które przyśpieszyła pandemia, wpłyną na banki, cały sektor
finansowy i nasze portfele.
Z tego miejsca w imieniu Wydawcy „Forum Polskiej Gospodarki” – organizatora Forum Innowacji pragnę gorąco
podziękować naszym Partnerom, którzy wsparli to wydarzenie: Agencji Rozwoju Przemysłu, Totalizatorowi Sportowemu, Grupie Inwest oraz polskiemu fintechowi Provema.
Dziękuję także wszystkim uczestnikom debat, które odbyły
się w ramach wspomnianego Forum – za przyjęcie zaproszenia i niezwykle ciekawe dyskusje, a także wszystkim widzom
– zarówno obecnym podczas wydarzenia w Centrum Prasowym Foksal, jak i śledzącym je w mediach społecznościowych i na portalu fpg24.pl
Raport, który oddajemy Państwu do rąk, jest pewnego rodzaju uzupełnieniem Forum Innowacji. Nie jest on spisem poszczególnych debat, do obejrzenia których gorąco zachęcam
– transmisje z tego wydarzenia można zobaczyć na naszym
portalu fpg24.pl – ale pewnego rodzaju omówieniem zmierzającej w kierunku innowacyjności polskiej gospodarki na tle
europejskiej konkurencji. Przedstawiamy w nim fakty, interpretację – jak zwykle – pozostawiając Czytelnikom. Raport
wzbogaciliśmy cytatami uczestników poszczególnych debat.
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W stronę

innowacyjnej gospodarki
Trudno znaleźć termin związany z ekonomią, który w ostatnich latach
zrobiłby większą karierą, niż słowo innowacje. Być innowacyjnym, wprowadzać
innowacje, wspierać innowacje, rozwijać innowacje – te i tym podobne zwroty
pojawiają się w światowej prasie ekonomicznej każdego dnia. Nie inaczej
jest w Polsce. Trudno się jednak temu dziwić, skoro jednym z kluczowych
zagadnień, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w najbliższych latach, jest
kwestia podniesienia innowacyjności naszej gospodarki. Niniejszy raport został
przygotowany jako uzupełnienie Forum Innowacji – wydarzenia organizowanego
przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki” w ramach cyklu „Gospodarka
– inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę”.

Kamil
GORAL

I

publicysta „Forum Polskiej
Gospodarki”, autor Raportu

nnowacyjni chcą być
przede
wszystkim
przedsiębiorcy. I chodzi tu nie tylko o kwestię poprawy efektywności, a co za
tym idzie bardziej
atrakcyjną cenowo i jakościowo

ofertę produktową. Kwestia
ta dotyczy także wizerunku.
Firma, która jest innowacyjna, wzbudza zaufanie,
dobrze rokuje i daje szansę
na wyższe stopy zwrotu
dla potencjalnych
inwesto rów.
W tym sensie
innowacyjność
to swego rodzaju rękojmia
zyskowności.
Kiedy słyszymy,
że na rynku poja-

wić ma się innowacyjny produkt, od razu zastanawiamy
się, która firma stoi za wprowadzeniem go do sprzedaży.
Zaczynamy interesować się
historią tej firmy, zaciekawienie budzą ludzie, którzy za nią
stoją, chcemy lepiej rozumieć
główną ideę, która czyni daną
ofertę innowacyjną.
Rozwijać innowacje chcą też
oczywiście politycy. Praktycznie każda partia polityczna,
nie tylko zresztą w Polsce,
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patenty etc. Na tej podstawie
można dokonać pewnej ewaluacji i ocenić fundamenty, na
jakich budowany jest wzrost
gospodarczy w długim okresie. Jeśli wskaźniki te nie wyglądają najlepiej, to oczekiwać
można, że niebawem dany
kraj wpadnie w pułapkę rozwojową, napotka tzw. szklany
sufit i w konsekwencji pozostanie w tyle za pozostałymi.
Badacze zajmujący się wzrostem gospodarczym przykładają dużą wagę do tego, czy
ów wzrost ma swoją genezę
w eksploatacji dotychczasowych zasobów, czy też może
jego źródłem są przełomowe
odkrycia, które przekładają
się na wysokoprzetworzone
produkty czy nowoczesne linie
produkcyjne.

Pracownicy zajmujący się działalnością B+R wg liczby pełnych etatów (w mln)
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różnicę między krajami, któ(dane Eurostat)
re w pewnym momencie były
Podstawowa zasada rozwoju gospodarki?
na podobnym
poziomie
roz86 742
85 981
Po pierwsze: nie przeszkadzać przedsiębiorcom.
woju. Te, które zainwestowały
80 000
72 966
w nowe techniki i technologie,
To fundamentalny element – stworzenie
takich
warunków,
67
195
67
106
64 966
65 689
77 264
63 501
76 012
63 419
zrobiły
znacznie
większy
poktóre nie utrudniają działalności
gospodarczej.
71 137
56 031
60 000
stęp
od
pozostałych.
A drugi element to zachęcanie do inwestycji w innowacje.

wyraża gotowość do wspie- nych narracji ten termin zrobił
rania innowacji. Z drugiej stro- oszałamiającą karierę.
ny jednym z zarzutów, jakie
można postawić konkuren- Innowacje to także przedtowi w walce o głosy wybor- miot poważnych i wieloletnich
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nawiązania do kwestii inno- jaki wpływ mają innowacje na
wacyjności i propozycji tego, wzrost gospodarczy, a także
jak ją wspierać, to duże uchy- jaka jest ich rola w cyklicznych
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Stąd jednym z kluczowych
wskaźników
związanych
z analizowaniem perspektyw
danego państwa, jeśli chodzi
o kwestie ekonomiczne, są
wskaźniki związane z innowa2019
2017
2018
cyjnością. Chcąc dowiedzieć
się, jakie ma ono przed sobą
perspektywy, warto zapoznać
się z takimi informacjami jak
nakłady na badania i rozwój,
liczba pracowników B+R, nowe

fot. Małgorzata Wasilewska/Forum Polskiej Gospodarki

Komentarz: w ciągu dekady liczba etatów poświęconych działalności badawczo-rozwojowej wzrosła w Polsce dwukrotnie,
w tym samym czasie w UE nastąpił wzrost o 33 proc.

Zaczęło się od Schumpetera
XX-wieczny dyskurs ekonomiczny nie wyglądałby tak
samo, gdyby nie Austriak Joseph Schumpeter, wieloletni

W czasie pandemii
rodzime fintechy
wykonały kawał dobrej
roboty. Już wkrótce
zobaczymy kilka rozwiązań,
które staną się
rozwiązaniami globalnymi.
Chciałbym, żeby niebawem
światowym pionierem na tym
rynku została któraś
z naszych, polskich firm.

Grzegorz
SZULIK

prezes polskiego
fintechu Provema

wykładowca na amerykańskim Uniwersytecie Harvarda. W swojej pracy badawczej
interesował się on tematyką
cykli koniunkturalnych. Zastanawiał się nad tym, czemu
wzrost gospodarczy nie jest
zjawiskiem permanentnym
i przeplatają się z nim także
okresy recesji. W swoich analizach Schumpeter dużą wagę
przykładał do przedsiębiorczości. Rozpatrywał więc gospodarkę głównie od strony
podażowej.
To zmiany w warstwie produkcyjnej są wydarzeniami
przełomowymi, które warunkują rozwój gospodarczy: „Linie kolejowe nie pojawiły się,
ponieważ konsumenci przejęli
inicjatywę i wyrazili efektywny

Piotr Hofman (z lewej) – prezes Grupy Inwest i Maciej Makuszewski
– dyrektor Biura Strategii Totalizatora Sportowego podczas dyskusji dotyczącej
roli narodowych czempionów w budowaniu innowacyjnej gospodarki.
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on jeszcze innowacją, poniepopyt na ich usługi, przedkła- ciągłości dotychczasowego
Pracownicy zajmujący się działalnością B+R wg liczby pełnych etatów (w mln)
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Schumpeter uznał jednak,
wiednio wyedukowani przez
prezes
WILIŃSKI GPW Tech
że zajrzeć trzeba do środka
rozbudowane psychotechniki
tego systemu i tam poszureklamy”1.
kać przyczyn jego dynamiki:
dokonuje się poprzez działal„Rozwój ma charakter czysto
Przedsiębiorca
w
myśli ność innowacyjną. W zasaendogeniczny, nie uwzględSchumpetera ma niezwykle dzie nie jest przedsiębiorcą ten,
nia się wpływu czynników
istotną rolę do spełnienia. kto nie wdraża innowacji. Sam
zewnętrznych, a głównym
Jego zadaniem jest zerwanie wynalazek to za mało, nie jest

Liczba pracowników w Polsce zajmujących się B+R
według podziału na sektor prywatny i pozostałe

sektor prywatny

To także Schumpeterowi zawdzięczamy
podkreślenie
znaczenia innowacji. Waga,
jaką do nich przykładał, wynika z nacisku na podażową
stronę gospodarki. Skoro to
podaż decyduje o cyklicznych
wahaniach ekonomicznych,
to stać musi za tym jakaś
zmiana w jej funkcjonowaniu,
która decyduje o efektywności procesu produkcyjnego.
Schumpeter uważał, że zmia-

(dane Eurostat)
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Komentarz: systematycznie rośnie liczba pracowników B+R w firmach prywatnych, jeszcze 2010 r. było ich 18,4 tys., czyli
o 45 tys. mniej niż zatrudnionych w pozostałych sektorach (rządowy, uczelnie wyższe, non-profit). W 2019 r. niemal 10 tys. osób
więcej (licząc według pełnych etatów) zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową pracowało w sektorze prywatnym.
1


J.A.
Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process,McGraw Hill, New York 1964, s. 47 cyt. za: A. Glapiński,
Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, Konsumpcja i Rozwój nr 1(2), 2012, s. 5.
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Maciej

wiceprezes Warsaw
Enterprise Intitute

na ta ma charakter skokowy,
nie dokonuje się zatem w ramach powolnych i ciągłych
dostosowań. Tu pojawić się

beneficjentem innowacji jest
sektor, a w rezultacie korzysta
na tym gospodarka jako całość. Rośnie produktywność,

Musimy intensywnie pracować nad tym,
aby w organizacjach Skarbu Państwa już od najniższego
szczebla edukować pracowników na temat tego,
co to jest innowacyjność i czym jest podejmowanie ryzyka.
W przeciwnym razie ci pracownicy nie będą mieli motywacji
do współpracy z innowacyjnymi firmami czy startupami.
MAKUSZEWSKI

Nie zapominajmy, że siłą
gospodarki jest mała
i średnia przedsiębiorczość,
czyli klasa średnia,
której tak bardzo w Polsce
potrzebujemy. Jeśli państwo
zdecydowało się już
na wspieranie innowacyjności,
absolutnie nie powinno tego
robić kosztem tej klasy.

pozostałe

85 981

musi szok, który ustanowi
nowe warunki gry. Tym szokiem jest właśnie innowacja.
Za te Schumpeter uważał3:

motorem napędowym zmian
są procesy zachodzące na
poziomie
przedsiębiorstw.
Jest to wyraźne odejście od
dominującego paradygmatu neoklasycznego, zgodnie
z którym procesy zmian wywoływane mogą być jedynie
za sprawą czynników pochodzących spoza systemu”2.

dyrektor Biura Strategii
Totalizatora Sportowego

• wprowadzenia nowych towarów lub towarów o nowej
jakości
• wprowadzenia nowej metody do produkcji (zwiększające wydajność)
• otwarcia nowych rynków, na
których firma nie była dotychczas obecna
• zastosowania nowych surowców i półfabrykatów
• wprowadzenia nowych rozwiązań
organizacyjnych
(rozwiązania nawiązujące do
zarządzania)
Warto zauważyć, że innowacja
ma charakter dyfuzyjny. Ponieważ daje ona firmie przewagę
konkurencyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku, inni
także zaczynają ją wdrażać.
Nie chcąc pozostać w tyle muszą zatem stać się imitatorami,
naśladowcami pierwowzoru.
W ten sposób nowe rozwiązanie staje się coraz bardziej
powszechne. W konsekwencji

zwiększa się wydajność pracy,
co przekładać powinno się na
wysokość wynagrodzeń. To
zatem z poziomu mikro swoje
źródła czerpie wzrost o charakterze
makroekonomicznym.
Warto jeszcze wrócić do kwestii przedsiębiorcy jako kogoś,
kto implementuje wynalazek
w przedsiębiorstwie tak, aby
zamienił się on w konkretny
produkt, usługę lub wprowadzał usprawnienia do samego procesu produkcyjnego.
Wyjątkowość przedsiębiorcy
polega na odrzuceniu rutyny
i wyjściu ze strefy komfortu.
Dla wielu ludzi są to rzeczy
niezwykle trudne do osiągnięcia. Żeby móc być przedsiębiorcą, trzeba zatem posiadać
wyjątkowe cechy charakteru.
Przedsiębiorca to nie jest ktoś,
kto zarządza firmą albo nawet
jest jej właścicielem. To ktoś,
kto potrafi zmienić biznes,

2

E. Maślak, J. Schumpeter pół wieku później – współczesna recepcja teorii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt II, 2002, s. 223.

3

N. I Gust – Bardon, Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku, Acta Unversitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII nr 1 (2012), s. 110 – 111.
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W poszukiwaniu
reszty Solowa
We współczesnej ekonomii
wskazuje się, że myśl Josepha Schumpetera stała się
inspiracją dla dominującej
obecnie teorii realnego cyklu
koniunkturalnego (real business cycle – RBC). Zgodnie
z tym podejściem wahania
cykliczne spowodowane są
czynnikami realnymi, głównie
szokami
technologicznym,
które wpływają na produktywność pracy i międzyokresowe decyzje optymalizacyjne gospodarstw domowych.
Analiz związanych z RBC do-

konuje się często z zastosowaniem modelu wzrostu gospodarczego opracowanego
przez Roberta Solowa.

Model wzrostu Solowa:

Y = F(L, K)
gdzie:
Y – wielkość produkcji
L – nakłady pracy
K – nakłady kapitału
W tym podejściu wzrost gospodarczy uzależniony jest od
nakładów dwóch czynników
produkcji, jakimi są praca i kapitał, wielkość produkcji4 opisuje się za pomocą konkretnej
postaci funkcyjnej 5.

Zgodnie z tym modelem
wzrost gospodarczy uzależniony jest od wysokości
nakładów czynnika pracy
(liczba przepracowanych godzin) oraz czynnika kapitału
(inwestycje w nowy kapitał
rzeczowy: maszyny, budynki
etc.). W tym ujęciu występują stałe efekty skali, czyli
produkcja rośnie o tyle samo,
o ile rośnie wartość kombinacji czynników wytwórczych
(funkcja produkcji jest zatem homogeniczna stopnia
pierwszego). Jeżeli praca
i kapitał wzrosną dwukrotnie,
to o tyle samo wzrośnie produkcja. Kiedy jednak zaczęto
badać ten model empirycznie, okazało się, że wzrostu
gospodarczego nie da się

Uczestnicy panelu „Czy Polska ma szansę stać się europejskim centrum FinTech?” od lewej: Włodzimierz Kiciński
– wiceprezes Związku Banków Polskich, Kamil Goral – główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”,
Grzegorz Szulik – prezes polskiego fintechu Provema i Witold Wiliński – prezes GPW Tech.
4

Równie dobrze może ich być więcej, np. ziemia.

5

Najpopularniejsza jest tzw. funkcja Cobba – Douglasa.
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fot. Małgorzata Wasilewska/Forum Polskiej Gospodarki

w którym działa tak, że nie jest
on już taki sam jak przedtem.

W stronę innowacyjnej gospodarki RAPORT
fot. Małgorzata Wasilewska/Forum Polskiej Gospodarki
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Grzegorz Szulik – prezes polskiego fintechu Provema (z lewej)
podczas dyskusji z Witoldem Wilińskim – prezesem GPW Tech
o roli nowoczesnych instrumentów finansowych.

wyjaśnić jedynie wzrostem
nakładów czynników produkcji. Co więcej, nie da się w ten
sposób wyjaśnić nawet jego
większej części. Pojawiło się
zatem pytanie, co decyduje
o tym, że produkcja rośnie
bardziej niż wynikałoby to tylko z nakładów pracy i kapitału. Powodów może być wiele.
Wśród nich chociażby taki, że
korzyści skali wcale nie mają
stałego charakteru, Na poziomie mikro wzrost produkcji
jest szybszy niż wzrost nakładów, ponieważ pojawiają
się pozytywne korzyści skali,
takie jak specjalizacja, wyższe kompetencji pracowników, ulepszanie procedur etc.
W tym miejscu światło zainteresowania pada także na
technologię, która czyni wy6

Nadmierne regulowanie
i opodatkowywanie
sektora, który odpowiada
za 80 proc. finansowania
całej polskiej gospodarki,
na pewno nie jest najlepszą
metodą do budowania
nowoczesnego
i innowacyjnego państwa.
Włodzimierz
KICIŃSKI

wiceprezes Związku
Banków Polskich

dajniejszym wykorzystanie
tradycyjnych nakładów.
Powyższe
pokrywa
się
z Schumpeterowską definicją
innowacji, co potwierdza, że
kluczową rolę w rozwoju go-

spodarczym odgrywa postęp
techniczny.
Uwzględnienie
w modelu wzrostu Solowa
postępu technicznego nadaje
wskazanej wyżej funkcji następującą ogólną postać:

Y= AF(L. K),
gdzie A to wpływ nowych
technologii na wielkość produkcji.
Czynnik wzrostu, który nie
da się wyjaśnić tradycyjnym
wzrostem nakładów, określa
się jako reszta Solowa6. Jest
to właśnie zmiana technologiczna, która tę samą kombinację pracy i kapitału czyni
bardziej efektywną. I to jest
ta różnica, która decyduje
o tym, że jedne państwa roz-

Zob. A. B. Abel, B. S. Bernanke, Macroeconomics, Pearson/Addison Wesley, Boston etc., 2005, s. 362 – 366.
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wijają się szybciej niż inne, co
znajduje potwierdzenie w licznych badaniach empirycznych. Zasadniczym pytaniem
jest to, co wpływa na zmiany
technologiczne, które w tak
zasadniczy sposób zmieniają
produktywność danej gospodarki. Czy mają one charakter
zewnętrzny (egzogeniczny7)
wobec systemu ekonomicznego? Innymi słowy czynniki
o charakterze gospodarczym
wykazują tutaj postawę bierną, niejako absorbują to, co
pochodzi z otoczenia, nie biorą jednak czynnego udziału
w wytwarzaniu nowej jakości.
A może jest zgoła inaczej,
czyli tak jak wskazywał na to
Schumpeter? To na poziomie
przedsiębiorstwa dokonuje
się ta zmiana. Ma ona miejsce dzięki współpracy na linii

W stronę innowacyjnej gospodarki RAPORT
najmniej okresowo) pewien
rodzaj zysku monopolistycznego.

wynalazca – przedsiębiorca.
Jej źródłem jest zatem chęć
uzyskania przewagi konku-

Dostęp do finansowania
jest niezwykle
potrzebny. Co z tego, że ktoś
ma bardzo dobry pomysł,
skoro do tego, by firma mogła
wybrnąć z fazy embrionalnej,
potrzebnych jest 10 a czasem
nawet 500 mln zł. Zebrać tak
duży kapitał póki co w Polsce
jest bardzo trudno. I rodzi się
pytanie, jak przebić ten
szklany sufit.

Grzegorz
SZULIK

prezes polskiego
fintechu Provema

rencyjnej, taka nowa funkcja
produkcji danej firmy pozwalająca jej osiągać (przy-

„Ogólnym wnioskiem płynącym z tych teoretycznych
i empirycznych badań było
uwydatnienie, w niespotykanym nigdy wcześniej stopniu,
centralnej dla wzrostu gospodarczego roli, którą odgrywają
działania wytwarzające zmiany jakościowe w gospodarce.
Zmiany technologiczne zajęły
tę kluczową pozycję w skutek
tego, że to one zwykle stają
się impulsem wyzwalającym
inne zmiany jakościowe. Tym
samym badania te pokazały,
jak bardzo ograniczona jest
użyteczność (klasycznej) teorii wzrostu opartej na założeniu, że te zmiany jakościowe
są egzogeniczne i nieobciążone żadnymi kosztami”8.

Powyższy cytat wskazuje na
znaczenie drugiego z czynników motywujących zmiany
technologiczne w gospodarce. Przyjęcie założenia, że
pochodzą one spoza niej, jest
nierealistyczne. Wydaje się, że
to w systemie wolnorynkowej
konkurencji, w której przewaga konkurencyjna może być
źródłem
nadprzeciętnego
zysku, przynajmniej niektórzy
przedsiębiorcy są skłonni do
podejmowania działań skutkujących skokiem produktywności. Innymi słowy: chcą
wdrażać innowacje.

Polityka państwa mająca na
celu wspieranie innowacji – takie są implikacje płynące
z założenia o endogenicznych

(dane Eurostat)
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Komentarz: udział przedsiębiorstw w wydatkach na badania i rozwój w ciągu dekady wzrósł w Polsce ponad dwukrotnie. Wciąż
jednak jest o blisko 6 pkt. proc. poniżej średniej unijnej.
7

Jeden z głównych zarzutów do modelu wzrostu Solowa polega na tym, że zmiany technologiczne nie są wyjaśniane przez ten model czyli mają właśnie charakter egzogeniczny.
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doradca Prezydenta
Rzeczypospolitej Polski

szansa na przełomowe odkrycia zmieniające potencjał
gospodarki.
W tym miejscu skoncentrujemy się jednak na zachętach
dla samych przedsiębiorców.
Czymś oczywistym i wyraźnie zasygnalizowanym wcześniej jest to, że innowacje
wiążą się z kosztami i ryzy-

Warto pomyśleć o większym wykorzystaniu zamówień
publicznych do kreowania popytu na innowacyjne
towary lub usługi. Państwo korzysta podwójnie: jako nabywca
dostaje wysokiej jakości produkt, a jako animator innowacji
sprawia, że pełnią one coraz większą rolę w gospodarce,
co napędza wzrost PKB o stabilnych fundamentach.
HOFMAN

40

prezes
Grupy Inwest

czynnikach wpływających na
wzrost produktywności poprzez zmiany technologiczne. Działania te mogą mieć
miejsce na różnych płaszczy-

W zasadzie lepiej jest przyjąć
założenie, że wiele z takich
wysiłków nie przyniesie ocze-

Ważną rzeczą jest budowanie rynku kapitałowego tak,
aby dochody klasy średniej, która jest powszechna
w społeczeństwie, opierały się nie tylko na wynagrodzeniu
za pracę, ale pochodziły również z kapitału,
jaki ta klasa posiada. Trzeba edukować i wychowywać
tę naszą klasę średnią właśnie w tym duchu.

Zdzisław
SOKAL

Wzrost endogeniczny
– implikacje dla polityki
gospodarczej

Udział wydatków przedsiębiorstw w nakładach na badania i rozwój (%)
60

znach9. Kluczowe znaczenia
ma już edukacja: im jej jakość jest lepsza, tym większa

kiem. Nie wszystkie nakłady
poniesione na prace badawczo-rozwojowe czy przygotowanie prototypu zakończą się
sukcesem
ekonomicznym.

kiwanych rezultatów, co oznacza koszty. Niejednokrotnie
są one pokrywane poprzez
finansowanie
zewnętrzne
o charakterze dłużnym (kredyt bankowy, emisja dłużnych
papierów wartościowych) lub
udziałowym (akcje, udziały).
Wobec tego do poniesionych
wydatków doliczyć trzeba
także koszt kapitału.
Barierą może być już zresztą
samo pozyskanie zewnętrznego finansowania, które
w polskich warunkach w dużej mierze pochodzi z sektora
bankowego. Ten zaś ma niską
tolerancję dla ryzyka, unika
zatem finansowania projektów, w których jest ono zbyt
duże i skoncentrowane wyłącznie na kredytującym dane
przedsięwzięcie banku10.
Alternatywą może być zebranie potrzebnych środków poprzez rynek kapitało-

8

S. Gomułka, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Biblioteka Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 1998, s. 23 – 24.

9

Zob. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie, polityka, PWN, Warszawa 1995, 121 – 126.

10

A . Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 12.
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Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój w euro w przeliczeniu na mieszkańca
według parytetu siły nabywczej (ceny stałe z 2005 roku)
(dane Eurostat)
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310,7

321,0

365,7

zapanowały w Polsce na początku perspektywy finansowej 2007–2013. W związku
z napływem tych funduszy
pojawiły się natomiast pewne
niekorzystne zjawiska w polskiej gospodarce, między innymi niepożądana substytucja między różnymi rodzajami
nakładów czy efekt wypychania wydatków prywatnych
przez środki publiczne (z Unii
Europejskiej)”12.
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52,2

61,4
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wy. W Polsce jest on jednak
niedostatecznie
rozwinięty
i z perspektywy szczególnie
mniejszych firm wciąż występują liczne bariery, jeśli chodzi
o pozyskiwanie kapitału za
jego pośrednictwem11. Inną
sprawą jest to, że wiele firm
osiąga zysk w oparciu jedynie
o działania rutynowe. Brak im
zatem motywacji do podejmowania ryzyka w sytuacji,
w której status quo pozwala
im funkcjonować na danym
rynku. Jedynym źródłem przewagi konkurencyjnej mogą być
tutaj niskie koszty pracy, co
zmniejsza presję na inwestycje
w nowe technologie.
W tych warunkach państwo
może oddziaływać na decyzje
przedsiębiorstw. Aby to osiągnąć, ma do dyspozycji różne
11

125,1

2014

2015

narzędzia. Wśród nich są alternatywne formy finansowania działalności innowacyjnej,
takie jak granty, dotacje, niskooprocentowane kredyty lub
gwarancje kredytowe etc. W li-

2016

2017

2018

2019

ra jednego z artykułów badającego to zagadnienie:
„Nie stwierdziliśmy zależności między poziomem innowacyjności polskich firm

Te rządy odnoszą sukces, które stwarzają odpowiednie
warunki przedsiębiorcom, a nie te, które bezpośrednio
angażują się w proces inwestycyjny. Kręgosłupem działania
każdego rządu powinno być stworzenie sektorowi
prywatnemu jak najlepszego środowiska do działania. To tam
najlepiej rozwijają się innowacje.

Piotr
PALUTKIEWICZ

Pojawiają się zatem pytania
o inne sposoby zachęt do inwestycji w innowacje. Jedną
z takich metod są ulgi i preferencje podatkowe. Polegają
one na zmniejszeniu efektywnego opodatkowania dla tych
podmiotów, które podnoszą
nakłady na innowacje. Chodzi

80,9

73,2

wiceprezes Warsaw
Enterprise Intitute

teraturze pojawiają się w tym
kontekście wątpliwości dotyczące np. wpływu środków
unijnych na innowacyjny skok
polskiej gospodarki. Wyraża to
następująca konstatacja auto-

przemysłowych a dopływem
środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Nie spełniły się zatem wielkie oczekiwania innowacyjne, jakie dość powszechnie

 barierach w pozyskiwaniu finansowania przez MŚP zob. D. Kordela., Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego, Finanse, Rynki
O
Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/2) 2017, s. 155–163.
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171,8

Maciej

MAKUSZEWSKI

dyrektor Biura Strategii
Totalizatora Sportowego

tutaj zatem o umiejętne zastosowanie funkcji stymulacyjnej podatków w ramach takiej polityki podatkowej, która
będzie zwiększała skłonność
określonej grupy podmiotów
do preferowanych przez de-

fot. Małgorzata Wasilewska/Forum Polskiej Gospodarki

150

Fundusze CVC działają
w duchu smart money.
Chodzi o to, by dawać
startupom nie tylko
pieniądze, ale przede
wszystkim kontakty,
pomagać w budowaniu relacji
i pokazywać inne sposoby
rozwoju niż tylko przez rynek
wewnętrzny.

cydentów publicznych zachowań. Chociaż nie jest to wyrażone bezpośrednio, w długim
okresie funkcja stymulacyjna
pomaga zrealizować główny
cel, dla jakiego wprowadza się
daniny publiczne, a mianowicie zapewnienie wystarczającego strumienia dochodów
niezbędnego dla funkcjonowania państwa. Warto zatem
potraktować różnego rodzaju zachęty do inwestowania
w innowacje „wbudowane”
w system podatkowy jako
par excellence inwestycję
państwa, która w przyszłości
zwiększy dochody budżetowe
poprzez zwiększenie bazy podatkowej. Można także uznać,
że państwo, będące w przyszłości beneficjentem wdrożenia innowacji – poprzez

Zdaniem doradcy Prezydenta RP Zdzisława Sokala (w środku) bez silnego rynku kapitałowego nie zbudujemy
innowacyjnej gospodarki. Obok (z lewej) Piotr Palutkiewicz – wiceprezes Warsaw Enterprise Institute,
z prawej prowadzący Forum Innowacji – Krzysztof Budka.
12

A . H. Jasiński, Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?, Studia i Prace WNEIZ US nr 52/2 2018, s. 238.
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Nominalna produktywność
na godzinę pracy, UE – 27 = 100
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Komentarz: produktywność pracy w Polsce wciąż jest wyraźnie poniżej średniej unijnej. Jest także o niemal połowę niższa niż
w Niemczech, czyli najsilniejszej gospodarce UE. Pozytywne jest jednak to, że w ciągu roku pozycja Polski pod tym względem wyraźnie się poprawiła. Produktywność pracy jest jedną z miar nowoczesności, w tym innowacyjności danej gospodarki.

zwiększone wpływy podatkowe – współdzieli z przedsiębiorcą ryzyko związane z inwestycjami w innowacje.
Niezwykle istotne dla stworzenia odpowiednich warunków
dla rozwoju innowacji jest także silny rynek funduszy typy
Private Equity/Venture Capital.
Rola tych podmiotów nie sprowadza się tylko do zapewnienia stabilnego finansowania
dla ryzykowanych przedsięwzięć. To także istotne wsparcie w zarządzaniu biznesem
na wczesnym etapie rozwoju, w tym w tak istotnych dla
jego wzrostu obszarach jak:
rozwój produktu, doradztwo
wykwalifikowanego personelu
13

i dostarczenie wysokiej jakości know-how, udostępnienia portfela relacji, w ramach
których firma może budować

Piotr

Hasło „duzi dla małych”
jest dziś wyjątkowo
aktualne. Duże spółki
z udziałem Skarbu Państwa
mają możliwości i potencjał,
by wspomóc małe i średnie
firmy w rozwoju.
Taka współpraca musi się
jednak odbywać w modelu
win-win, gdzie obie strony
są zwycięzcami.
HOFMAN

prezes
Grupy Inwest

Zob. B. Rudnicka, Rola Venture Capital w kreowaniu wartości firmy, Nauki o Finansach 2(7) 2011, s. 119 – 129.
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Polski Ład a wsparcie
dla innowacji

Liczba przyznanych europejskich
patentów w 2020 r.

kontakty biznesowe etc. To
w konsekwencji powinno prowadzić do zwiększenia rynkowej wartości spółki i ułatwić
komercjalizację opracowanego przez nią produktu 13.
Rozwój rynku funduszy typu
PE/VC w dużej mierze zależy
od liczby atrakcyjnych i dobrze
rokujących biznesowo podmiotów, w które może zostać
zainwestowany kapitał. Dodatkowym elementem wsparcia
tego sektora może być także
sprzyjający długoterminowym
inwestycjom system podatkowy oraz otoczenie regulacyjne ułatwiające dezinwestycję
poprzez wprowadzenie danej
spółki na giełdę.

1

Niemcy

20 056

2

Francja

8 397

3

Niderlandy

3 962

4

Włochy

3 813

5

Szwecja

3 577

6

Austria

1 756

7

Finlandia

1 565

8

Belgia

1 380

9

Dania

1 272

10

Hiszpania

909

11

Irlandia

612

12

Luksemburg

369

13

Polska

278

14

Czechy

154

15

Portugalia

119

16

Słowenia

95

17

Grecja

91

18

Węgry

79

19

Malta

33

20

Cypr

29

21

Rumunia

23

22

Estonia

20

23

Bułgaria

18

Litwa

18

25

Słowacja

15

26

Chorwacja

10

27

Łotwa

5

Komentarz: Polska wciąż jest daleko w tyle, jeśli chodzi o liczbę europejskich patentów. Chociaż sytuacja
stopniowo się poprawia, dystans do czołówki jest
ogromy. Niemcy mieli w 2020 r. ponad 70 razy więcej
przyznanych patentów niż Polska.

14

Odpowiedzią na wyzwania
rozwojowe, jakie stoją w najbliższych latach przed Polską,
ma być Polski Ład. To przygotowany przez rządzących
program, w którym zawierają
się także propozycje dotyczące wsparcia inwestycji i innowacji. W odniesieniu do tej
materii ów dokument zawiera
liczne, chociaż jeszcze niedoprecyzowane, rozwiązania
o charakterze podatkowym.
W duże mierze nawiązują one
do tego, co opisano powyżej.
Wśród tych propozycji są 14:
• Ulga B+R i IP Box: umożliwienie
łącznego korzystania z dwóch
ulg, które dotąd nie mogły
być w przedsiębiorstwie stosowane jednocześnie
•
Ulga na prototyp: ma ona
umożliwić firmie odliczenie
dodatkowych 30 proc. kosztów poniesionych na zaprojektowanie innowacyjnego
produktu, nie więcej jednak
niż 10 proc. dochodu
• Ulga na robotyzację: odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50 proc. wydatków poniesionych na zakup
robota, a także innych kosztów
związanych z jego instalacją
i wyposażeniem w odpowiednie oprogramowanie
• Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników: polega
na zmniejszeniu zaliczek na
podatek dochodowy płaconych przez pracodawcę

prowadzącego działalność
badawczo-rozwojową i zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników
• Ulga dla Venture Capital: podmiot, który zainwestuje w innowacyjny start-up, będzie mógł
odliczyć 50 proc. tej kwoty od
swojego dochodu (nie więcej
jednak niż 250 tys. zł)
•U
 lga na IPO: umożliwiająca emitentowi będącemu
polskim rezydentem podatkowym i nienotowanemu
wcześniej na giełdzie odliczenie 150 proc. kosztów
bezpośrednich związanych
z pierwszą emisją akcji
Trzeba mieć na uwadze duży
poziom ogólności powyższych rozwiązań, jednak
wstępnie należy się do nich
odnieść pozytywnie. Są to
propozycje nawiązujące do
światowych standardów, dobrze adresujące problem, jakim jest efektywne wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwie. Państwo jest tutaj swego rodzaju współinwestorem,
który bierze na siebie część
kosztów związanych z nakładami na przygotowanie
i wdrażanie innowacyjnych
produktów i usług. Kluczowe
będzie jednak to, jak te ulgi
będą wyglądały w praktyce.
Jeśli nie będą one skomplikowane w aplikacji oraz obarczone szerokim katalogiem
wyłączeń, istnieje duża szansa, że pomogą zwiększyć
potencjał innowacyjności polskiej gospodarki. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulg dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
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WYDARZENIE W RAMACH CYKLU
„GOSPODARKA - INWESTYCJE -WYDARZENIE
INNOWACJE. W
WYZWANIE
DLA POLSKI NA NAJBLIŻSZĄ DEKADĘ”
RAMACH CYKLU
„GOSPODARKA - INWESTYCJE -WYDARZENIE
INNOWACJE. W
WYZWANIE
DLA POLSKI NA NAJBLIŻSZĄ DEKADĘ”
RAMACH CYKLU
„GOSPODARKA - INWESTYCJE - INNOWACJE. WYZWANIE DLA POLSKI NA NAJBLIŻSZĄ DEKADĘ”

