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Gospodarka oparta na wiedzy w za³o¿eniach Strategii Lizboñskiej

� na przyk³adzie Francji

Jedn¹ z g³ównych przyczyn powstania Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, a w konsekwencji
� Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 50. XX w. by³ spadek znaczenia Europy w gospo-
darce �wiatowej. Zmiany, g³ównie w sektorach przemys³u ciê¿kiego i rolnictwa, doprowadzi³y w la-
tach 90. XX w. do wyra�nego os³abienia gospodarki UE, zw³aszcza w porównaniu ze Stanami
Zjednoczonymi. Wyra¿a³o siê to g³ównie wolniejszym tempem rozwoju oraz mniejsz¹ zdolno�ci¹ two-
rzenia i absorpcji nowych technologii w warunkach postêpuj¹cej globalizacji1.

Aby przeciwdzia³aæ tej niekorzystnej tendencji, w 2000 r. w Lizbonie szefowie pañstw Unii
Europejskiej uchwalili wspóln¹ strategiê ekonomiczn¹ i spo³eczn¹, maj¹c¹ na celu przekszta³cenie
unijnej gospodarki w najbardziej konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodarkê na �wiecie. Osi¹gniêciu
tych celów ma s³u¿yæ m.in. szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, rozwój spo³e-
czeñstwa informacyjnego, badania i zwiêkszenie innowacyjno�ci gospodarki oraz kszta³cenie w spo-
³eczeñstwie odpowiednich kwalifikacji i umiejêtno�ci. W tym celu przewidziano, ¿e do 2010 r. 3%
PKB (z czego 2/3 ma pochodziæ z sektora przedsiêbiorstw) zostanie przeznaczone na edukacjê,
prace badawczo-rozwojowe oraz na wprowadzanie mechanizmów rozpowszechniania wiedzy i in-
formacji. Wzrost efektywno�ci dzia³añ ma przynie�æ koordynacja polityk (regionalnych, krajo-
wych i europejskiej) oraz stworzenie wewnêtrznego rynku badañ, obszaru swobodnego przep³ywu
wiedzy, badaczy i technologii, który ma doprowadziæ do zacie�nienia wspó³pracy, uaktywnienia
rywalizacji oraz osi¹gniêcia lepszej alokacji dostêpnych zasobów.

Podstawowym instrumentem Strategii Lizboñskiej w sferze rozwoju wiedzy i innowacji s¹
programy ramowe. Obecnie jest realizowany 7. program ramowy na lata 2007�2013 o warto�ci
53 mld euro, a w nim � cztery programy: wspó³praca (koordynacja badañ), pomys³y (wspieranie
badañ we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, ³¹cznie z in¿ynieri¹, naukami spo³eczno-
-ekonomicznymi i humanistycznymi), ludzie (szkolenia i rozwijanie kariery naukowców) i mo¿li-
wo�ci (wspieranie kluczowych dziedzin badañ i innowacji).

Efektem realizacji tych programów ma byæ Europejska Przestrzeñ Badawcza (European Rese-

arch Area � ERA), w której sk³ad wchodzi³yby europejskie bieguny konkurencyjno�ci i klastry
Eureka.

Tematem niniejszego artyku³u s¹ dzia³ania Francji maj¹ce na celu rozwój gospodarki opartej
na wiedzy oraz przestrzenne zró¿nicowanie inwestycji. Jest on oparty na danych i informacjach
zamieszczonych na stronach internetowych instytucji rz¹dowych Francji.

1 W ci¹gu ostatnich 20 lat Unia rozwija³a siê w tempie 2,3% rocznie, a Stany Zjednoczone � w tempie 3,3%
rocznie.
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Francuski Narodowy Program Reform jest zbudowany na podstawie za³o¿enia �wzrostu spo-
³ecznego�, dlatego w dziedzinie badañ i innowacji planuje siê w nim zwiêkszenie prywatnych
inwestycji w tym sektorze, poprawê efektywno�ci badañ publicznych i pomoc w popularyzowa-
niu innowacji w gospodarce. G³ównymi celami programu s¹: koordynacja badañ publicznych
i intensyfikacja wspó³pracy z przedsiêbiorstwami oraz rozwój innowacyjno�ci i polityki przemy-
s³owej. Osi¹gniêciu tych celów maj¹ s³u¿yæ: usprawnienie wspó³pracy miêdzy podmiotami go-
spodarczymi i instytucjami, m.in. poprzez zmiany prawa pracy, ulgi, lepszy dostêp do finansowania,
rozpowszechnianie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zwiêkszenie �rodków
na rozwój lokalny i poprawê infrastruktury technicznej.

W ramach trzeciego priorytetu francuskiego narodowego programu rozwoju �Budowa go-
spodarki opartej na wiedzy� wyró¿nia siê trzy sfery przedsiêwzi¹æ. Jedn¹ z nich jest �Pobudzanie
badañ i innowacji�, w której podejmowane s¹ trzy rodzaje dzia³añ:
� zwiêkszenie �rodków finansowych i skuteczno�ci badañ publicznych poprzez lepsze sformu-

³owanie i ocenê polityki naukowej;
� rozwój wspó³pracy i popularyzowanie francuskich osi¹gniêæ naukowych na arenie miêdzyna-

rodowej, polepszenie atrakcyjno�ci kariery naukowej i integracji francuskiego systemu ba-
dañ w przestrzeni europejskiej;

� rozwijanie nauki poprzez rozwój skuteczno�ci wspó³finansowania prywatno-publicznego.

Ryc. 1. Przestrzenne rozdysponowanie �rodków finansowych z funduszu ANR w 2006 r. we Francji
(warto�æ ca³kowita dotacji 621 mln euro)

�ród³o: Rapport ANR 2006.

Dzia³ania te realizowane s¹ przez odpowiednie organy. Przyk³adem mo¿e byæ Narodowa Agencja
ds. Badañ (Agence National de la Recherche � ANR) utworzona w celu finansowania projektów
badawczych zarówno publicznych jednostek badawczych, jak i przedsiêbiorstw. Celem jest two-
rzenie nowej wiedzy oraz wspieranie wspó³pracy publicznych placówek badawczych i laborato-
riów przedsiêbiorstw poprzez tworzenie partnerstwa. ANR w 2007 r. otrzyma³a 825 mln euro na
projekty naukowe trwaj¹ce maksymalnie cztery lata. Geograficzny podzia³ finansowania projektów
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wykaza³ du¿¹ koncentracjê, skupiaj¹c w regionie Île-de-France (aglomeracja Pary¿a) 40,9% ogó-
³u dotacji; nastêpne by³y regiony Rhône-Alpes (14,6%) i Provence-Alpes-Côte d�Azur (6,8%)2.

Do promocji i wsparcia du¿ych innowacyjnych przedsiêwziêæ przemys³owych zosta³a powo-
³ana Agencja ds. Innowacji Przemys³owych (Agence de l�Innovation Industrielle � AII). Agen-
cja og³asza przetargi na du¿e projekty �redniookresowe, wspó³finansowane przez przemys³owców,
zgodnie z przepisami europejskimi, wymagaj¹ce wysi³ku badawczo-rozwojowego. W pierwszym
programie realizowanym od 2006 r. ujêto:
� BioHub, rozwój rolnictwa przez biotechnologiê (firma realizuj¹ca: Roquette Frères) w regio-

nach Nord-Pas de Calais, Lyon/Rhône Alpes;
� Homes, energooszczêdny budynek (Schneider Electric) � Rhône-Alpes;
� NeoVal, system automatycznego transportu na ogumieniu (Siemens Francja) � Cachin/Île-de-

-France;
� Quaero, przeszukiwanie i rozpoznawanie informacji w sieciach internetowych (Thomson) �

Bretagne;
� Tvmsl, Telewizja mobilna (Alcatel);
� VHD, samochody z napêdem hybrydowym (Peugeot, Citroen, PSA) � Île-de-France, Poitou-

-Charentes.

Ryc. 2. O�rodki przemys³owo-badawcze korzystaj¹ce z funduszu AII w 2006 r.

2 http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/Rapport-ANR-2006.pdf

�ród³o: http://www.spyworld-actu.com/IMG/_article_PDF/article_676.pdf

Osobna instytucja powsta³a w celu wspierania innowacji mniejszych przedsiêbiorstw � OSEO
(Le groupe OSEO au service de l�entrepreneur). OSEO ma szczególne powi¹zanie ze wszystkimi
MSP na ka¿dym etapie ich rozwoju. W ca³ej Francji te przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystywaæ
techniczno-ekonomiczne mo¿liwo�ci in¿ynieryjne OSEO, specjalistyczn¹ wiedzê finansow¹
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i us³ugi serwisów. Organizacja wspiera projekty o charakterze bardzo innowacyjnym poprzez
wspó³finansowanie projektów do 40�70% warto�ci, udzielanie gwarancji podczas negocjacji
z instytucjami bankowymi i finansowymi (OSEO Financement & Garantie), oferuje us³ugi on-
-line i prowadzi badania rozwoju MSP. Ponadto OSEO zajmuje siê przyznawaniem subwencji
i kredytów firmom zainteresowanym stosowaniem nowych technologii oraz nadaje firmom tytu³
�Firmy innowacyjnej� (Societe Innovante), który uprawnia do korzystania z dotacji. OSEO dzia³a
w 7 du¿ych regionach: Nord Ouest, Bretagne, Grand Est, Sud Est, Sud Méditerranée, Centre
Atlantique, Île-de-France. Wed³ug liczby realizowanych projektów w 2006 r. mo¿na wyodrêbniæ
dwa regiony rozwoju sektora innowacji: Île-de-France i Rhône-Alpes, istnieje równie¿ wyra�na
dominacja regionów po³udniowych Francji nad czê�ci¹ pó³nocn¹ pod wzglêdem liczby realizo-
wanych projektów.

Ryc. 3. Liczba przedsiêbiorstw korzystaj¹ca z subwencji OSEO na 10 tys. mieszkañców w 2005 r.

�ród³o: opracowanie na podstawie Rapport OSEO sur l�évolution des PME.

Innym przyk³adem przedsiêwziêæ maj¹cych wspomagaæ rozwój innowacyjno�ci w�ród przed-
siêbiorstw s¹ specjalne jednoosobowe spó³ki inwestorów (Société Unipersonnelle d�Investis-

seurs a Risque � SUIR), dzia³aj¹ce na zasadzie �Business Angel� (tzw. �anio³ów biznesu�). Maj¹
one za zadanie kierowanie kapita³u do przedsiêbiorstw innowacyjnych poprzez 10-letnie ulgi dla
inwestorów. Ponadto zmodernizowano wspólne fundusze inwestowania w innowacje (Fonds

communs de placement innovation � FCPI), wspomagaj¹ce na zasadzie ulg inwestycyjnych
g³ównie firmy z grupy tzw. spin-offs, ³¹cz¹ce bran¿e technologii informacyjnych, biotechnologiê
i energetykê. Innym przyk³adem jest wprowadzenie rz¹dowych gwarancji SOFARIS (Société

Francaise de garantie des financements des Petites et Moyennes Entreprises) o wysoko�ci 30�
50% warto�ci inwestycji (mo¿liwo�æ 70% dla przedsiêbiorstw tworzonych od podstaw) niezbêd-
nych do otrzymania po¿yczki bankowej dla projektów innowacyjnych zg³aszanych przez MSP.

Innym narzêdziem finansowym wspieraj¹cym rozwój firm jest pomoc dla projektów m³odych
przedsiêbiorstw innowacyjnych (Aide aux projets des Jeunes Entreprises Innovantes � APJEI),
która pozwala MSP dzia³aj¹cym samodzielnie krócej ni¿ 8 lat, zatrudniaj¹cym mniej ni¿ 250
pracowników i ponosz¹cym wydatki na rozwój i badania przynajmniej w wysoko�ci 15% ca³ko-
witych kosztów dzia³alno�ci, na znaczne zwolnienia podatkowe. Podobne zadanie ma badawczy
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kredyt podatkowy (Crédit d�impôt recherche � CIR), ustanowiony w latach 80. XX w. jako jeden
z pierwszych programów przywilejów podatkowych i uzupe³niony w 2004 r. projektem �M³ode
innowacyjne przedsiêbiorstwa� (Jeune Entreprises Innovantes � YIC). Program wspiera przed-
siêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alno�æ w zakresie badañ i rozwoju (B+R), których koszty kwalifiko-
wane obejmuj¹ p³ace pracowników naukowych, koszty materia³ów, infrastruktury badawczej
i innego wyposa¿enia oraz koszty badañ zleconych. CIR wspiera równie¿ finansowo dzia³alno�æ
badawcz¹ uczelni wy¿szych i publicznych instytucji badawczych.

Ryc. 4. Bieguny konkurencyjno�ci w 2006 r. i planowane w 2007 r.

�ród³o: www.competitivite.gouv.fr

W zwi¹zku z tym, ¿e motorem wzrostu francuskiej gospodarki jest przemys³, bêd¹cy zarazem
g³ównym �ród³em innowacji (90 % ogó³u wydatków B+R) i konkurencji (80% eksportu), w 2004 r.
powo³ano we Francji tzw. bieguny konkurencyjno�ci (pôles de compétitivité), bêd¹ce terytorial-
nymi klasterami przemys³owymi. W sk³ad klastera wesz³y przedsiêbiorstwa, o�rodki badawcze,
w³adze lokalne i ró¿nego typu podmioty skupione wokó³ wspólnych projektów innowacyjnych.

W za³o¿eniach g³ównymi elementami sukcesu bieguna s¹: ca³kowita spójno�æ strategii roz-
woju z obszarem, partnerstwo miêdzy podmiotami skupionymi wokó³ projektu, koncentracja na
rozwoju zaawansowanych technologii oraz znaczenie miêdzynarodowe. Wed³ug Miêdzyresor-
towego Komitetu ds. Zagospodarowania i Rozwoju Terytorialnego (CIADT � Comité Intermi-

nistériel d�Aménagement et de Développement des Territoires), w lipcu 2007 r. przyjêto do
realizacji 71 �biegunów konkurencyjno�ci�, z których 7 ma wymiar �wiatowy, a 10 ku takiemu
wymiarowi zmierza. Bieguny bêd¹ mia³y dostêp do pomocy publicznej, któr¹ na lata 2006�2008
przewiduje siê w wysoko�ci 1,5 mld euro).

S£AWOMIR DOROCKI
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Wed³ug bilansu finansowego z 2006 r., najwiêcej dotacji (oko³o 34% ogó³u dotacji w biegu-
nach z 533 mln euro) otrzyma³ sektor TIC (technologie informacyjne i komunikacyjne), nastêpne
w kolejno�ci by³y sektory biotechnologii, zdrowia i spo¿ywczy. W uk³adzie terytorialnym naj-
wiêksze warto�ci inwestycji zgromadzono w regionie Île-de-France (23%) i Rhône-Alpes (18%).
Regiony z ponad 10-procentowym udzia³em kumulacji finansowej to Provence-Alpes-Côte-
-d�Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées i Bretagne.

Ryc. 5. Liczba biegunów konkurencyjno�ci wed³ug regionów w 2006 r.

�ród³o: www.competitivite.gouv.fr

Ryc. 6. Udzia³ biegunów konkurencyjno�ci w dotacji ogó³em w 2006 r. (w %; 533 mln euro ca³o�ci dotacji)

�ród³o: opracowanie na podstawie Rapport OSEO sur l�évolution des PME.
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Bieguny konkurencyjno�ci s¹ przyk³adem dzia³añ wchodz¹cych w sk³ad paktu na rzecz badañ
(Pacte pour la recherche). Jest to program dzia³añ rz¹du francuskiego, którego celem jest pro-
wadzenie polityki krajowej spójnej z rozwojem nauki i badañ, aby utrzymaæ najwy¿szy poziom
sektora badawczo-rozwojowego w odniesieniu do miêdzynarodowej konkurencji. Pakt zawiera
sze�æ g³ównych celów:
� wzmocnienie priorytetów francuskich badañ;
� budowa jednolitego, spójnego i przejrzystego systemu ewaluacji badañ;
� rozwój wspó³pracy miêdzy g³ównymi podmiotami sfery badawczo-rozwojowej;
� stworzenie karier naukowych bardziej atrakcyjnymi;
� wsparcie wysi³ku badawczego przedsiêbiorstw, szczególnie w zakresie nawi¹zania �ci�lej-

szych powi¹zañ miêdzy projektami badawczymi publicznymi i prywatnymi;
� integracja francuskiego systemu badawczego w europejskiej przestrzeni naukowej.

Dzia³ania podejmowane w nawi¹zaniu do tych za³o¿onych celów polegaj¹ g³ównie na zapew-
nieniu dodatkowych �rodków finansowych na wdro¿enie dzia³añ paktu do 2010 r. �rodki te bêd¹
wspomaga³y g³ównie badania publiczne, ale przewidziano tak¿e pewn¹ czê�æ na dzia³ania ba-
dawcze przedsiêbiorstw, przek³adaj¹ce siê na wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Przyk³a-
dem mo¿e byæ reforma zwi¹zana z mo¿liwo�ciami uzyskania stopnia doktora. W 2007 r.
przewidziano 3,36 mln euro dla 500 doktorantów, które to �rodki maj¹ byæ przeznaczone m.in. dla
przedsiêbiorstw jako ulgi zwi¹zane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, którzy zdecyduj¹
siê na uzyskanie stopnia doktora. Ponadto zak³ada siê, ¿e w kolejnych latach o 10% wzro�nie
liczba prac doktorskich, które powstan¹ jako wynik wspó³dzia³ania uczelni z przedsiêbiorstwami.
Inn¹ zmian¹ ma byæ podniesienie znaczenia tytu³u doktora na rynku pracy.

Ryc. 7. Struktura finansowania wed³ug sektorów we francuskich biegunach konkurencyjno�ci w 2006 r.
(% ogó³u dotacji)

�ród³o: opracowanie na podstawie danych: http://www.competitivite.gouv.fr.

Wszystkim tym dzia³aniom towarzyszy priorytet 3.3 francuskiego narodowego programu roz-
woju dotycz¹cy promocji, tworzenia i rozpowszechniania technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych. Podjête w ramach tej akcji dzia³ania zwi¹zane s¹ z bezpieczeñstwem funkcjonowania sieci
informatycznych i zapewnieniem powszechnego do nich dostêpu, zw³aszcza w sektorze MSP.
W priorytecie tym wskazuje siê na pañstwo jako g³ównego aktora spo³eczeñstwa informacyjnego.

handel

AGD

tekstylia

energia

mechanika/mikrotechnika

komunikacja/transport

logistyka

rolnictwo

tworzywa sztuczne/chemia

technologie morskie

multimedia

biotechnika/zdrowie/¿ywno�æ

lotnictwo/obronno�æ

techn. informatyczna i komunikacyjna

S£AWOMIR DOROCKI



183

Wynikiem podjêtych dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodarczego jest drugie w Euro-
pie (po Niemczech) i czwarte (po Stanach Zjednoczonych, Japonii i Niemczech) miejsce wspó³-
czesnej gospodarki francuskiej na �wiecie. Charakterystyczn¹ cech¹ gospodarki francuskiej jest
szybko rosn¹cy udzia³ sektora zaawansowanych technologii, który generuje ponad 80% wp³y-
wów eksportowych kraju. Na pewno du¿e znaczenie w przypadku Francji ma polityka pañstwa,
która w porównaniu z polityk¹ Stanów Zjednoczonych jest bardzo scentralizowana. Pomoc
pañstwa w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy obejmuje g³ównie subsydia i zwolnienia po-
datkowe3 w zakresie badañ i rozwoju4. Przyk³adem mo¿e byæ dofinansowanie inwestycji do
wysoko�ci 75% wydatków na prace badawcze czy na wprowadzanie nowych rozwi¹zañ do
przedsiêbiorstw. Oprócz przyznawania ulg, pañstwo pomaga w nawi¹zywaniu wspó³pracy miê-
dzynarodowej poprzez tworzenie europejskiego partnerstwa technologicznego, nadawanie sta-
tutu �m³odego przedsiêbiorstwa innowacyjnego� oraz wsparcie finansowe w celu przyci¹gniêcia
najlepszej kadry badawczej z zagranicy oraz m³odych, zdolnych naukowców.

Potwierdzeniem celowo�ci wymienionych zabiegów jest to, ¿e pod wzglêdem wska�ników
obrazuj¹cych rozwój sektora B+R Francja znajduje siê w czo³ówce pañstw europejskich i �wiato-
wych, a region Île-de-France od 2001 r. zajmuje pierwsze miejsce pod wzglêdem rozwoju techno-
logicznego w�ród wszystkich regionów europejskich.
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Knowledge-based Economy in the Premises of Lisbon Strategy.

The Case of France

In spite of the process of economic integration in Europe, a lot of developed countries
surpass it in the area of industrial development based on the knowledge. Therefore, in 2000 in
Lisbon the heads of EU countries accepted the common economic and social strategy for the
transformation of EU into the most dynamic and competitive economy in the world. To reach this
goal a quick transformation into knowledge-based economy, the development of information
society and the increase of economic innovation are planned.

3 Podwy¿szenie progu wolnego od opodatkowania funduszy na badania z 6,1 do 8,2 mln euro na przed-
siêbiorstwo.
4 Je¿eli dany program badawczy nie jest bezpo�rednio subsydiowany, firma mo¿e otrzymaæ do oko³o
6,1 mln euro zwolnieñ podatkowych rocznie.
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The following article presents the steps France is taking in the framework of National Reform
Programme based on �social increase�. It assumes that in the area of research and innovation
the increase of private investment and the increase of effectiveness of public research and help
in popularizing innovations in economy are planned. The main aim of the programme is to
coordinate public research and intensify the cooperation with enterprises and development
of innovation and industrial politics. The plans to reach these aims consist of the change the la-
bor law, concessions, better access to funds, the promotion of IT and the increase of funds for
local development and the improvement of technical infrastructure.

The third priority, �the formation of economy based on knowledge�, distinguishes three
spheres of enterprises. One of them is �the stimulation of research and innovation� which deals
with:
� the increase of funds and effectiveness of public research by means of better formulation

and estimation of scientific politics
� the development and popularization of French scientific achievements, the improvement

of attractiveness of scientific career and the integration of French research system in Europe
� the development of science by means of projects and the improvement of effectiveness

of public-private co-financing.
Apart from the steps taken, spatial differentiation of development of R+D sector will be ana-

lyzed.
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