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finansoWanie b + r i innoWaCje  
W kontekśCie rozWoju społeCzno-gospodarCzego

słowa kluczowe: nakłady na badania i rozwój, innowacyjność, rozwój społeczno- 
-gospodarczy

StreSzczenie

innowacyjność jako motor napędzający współczesną gospodarkę wymaga znacz-
nych nakładów na sferę badań i rozwoju (B + r), aby wszelkie pomysły, inicjatywy 
i odkrycia mogły być realizowane w praktyce. w przyszłości to właśnie one będą 
stanowiły o wzroście i rozwoju społeczno-gospodarczym narodów. artykuł podejmuje 
temat finansowania badań i rozwoju w wybranych krajach europejskich. analizie pod-
dano wielkość nakładów i ich strukturę w poszczególnych państwach. Porównano także 
Polskę z innymi krajami europy oraz omówiono wpływ realizowanych wydatków na  
B + r na gospodarkę.

Wprowadzenie

rozwój współczesnych społeczeństw osiągnął bardzo wysoki poziom zaawan-
sowania, opierając się w dużym stopniu na nowoczesnych technologiach oraz 
branży ict (Information and Communication Technology). nasycenie konsu-
mentów i całych rynków powoduje, że coraz intensywniej poszukuje się nowych 
dróg rozwoju, nowoczesnych produktów, mówiąc inaczej – innowacji, które za-
chwycą nabywców lub pozwolą ludzkości dokonać kolejnego kroku naprzód. 

*  aleksandra Milczarek, mgr, katedra Makroekonomii, wydział nauk ekonomicznych i zarzą-
dzania, Uniwersytet szczeciński, e-mail: olamilczarek86@op.pl.
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nie jest to możliwe bez znacznych nakładów na badania i rozwój. są one różne 
w zależności od kraju i polityki prowadzonej przez władze państwa. wiele firm 
samodzielnie finansuje ten obszar działalności, gdyż w przeciwnym wypadku 
ich rozwój i pozycja rynkowa utknęłyby w martwym punkcie. Państwo powin-
no wspierać działalność badawczą i innowacyjność podmiotów gospodarczych, 
jednak nie zawsze tak jest. czasami jego rola bywa czynnikiem hamującym. wy-
datki na badania i rozwój, dzięki którym powstają nowatorskie metody produkcji 
czy prekursorskie rozwiązania i wynalazki, przyczyniają się nie tylko do poprawy 
życia obywateli i usprawniania procesów gospodarczych, ale także do przyszłego 
wzrostu gospodarczego i rozwoju całych społeczeństw.

celem artykułu jest ukazanie zmian w zakresie badań i rozwoju (B + r) rea-
lizowanych w wybranych krajach europejskich, w tym także w Polsce. w szcze-
gólności skupiono się na nakładach oraz ich strukturze w tym obszarze działalno-
ści. omówiono także skutki realizowanych wydatków na B + r dla podmiotów 
ekonomicznych oraz całych gospodarek, ich wzrost i rozwój społeczno-gospo-
darczy. Przy wykorzystaniu metod analizy ilościowej danych statystycznych 
dokonano porównań pomiędzy finansowaniem sfery badań i rozwoju w Polsce 
i innych krajach europy. zakres czasowy analiz obejmuje lata 2005–2011.

innowacyjność jako stymulanta  
rozwoju społeczno-gospodarczego

Budowanie przewagi konkurencyjnej oraz sukces danej gospodarki nie zostaną 
osiągnięte poprzez bierność poszczególnych uczestników procesów rynkowych, 
państwa i innych instytucji. wymagana jest duża aktywność, coraz większa dy-
namizacja procesów ukierunkowanych na działania innowacyjne w sferze badań 
i rozwoju oraz w branży ict. innowacyjność bardzo często wskazywana jest 
jako czwarty czynnik produkcji obok ziemi, pracy i kapitału. inni za czwarty 
kluczowy czynnik produkcji uważają wiedzę. znaczenie wiedzy i innowacji bę-
dzie rosło z uwagi na wyczerpywanie się tradycyjnych zasobów, tym samym 
potrzebna będzie intensyfikacja prac badawczo-rozwojowych jako ich czynnika 
sprawczego, a co się z tym wiąże – i większych nakładów finansowych.

najbardziej rozwinięte kraje świata osiągnęły swoją pozycję i wysoki sto-
pień zaawansowania dzięki gospodarce opartej na wiedzy (Gow). Jest to go-
spodarka wykorzystująca w sposób wszechstronny wiedzę, informację i kapitał 
intelektualny, do których społeczeństwo posiada nieograniczony dostęp, celem 
kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Podkreśla się znaczenie współ-
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działania państwa, przedstawicieli nauki i biznesu. Podstawowe określone przez 
Jerzego kleera warunki wyjściowe dla rozwoju Gow są następujące1:

a) gospodarka musi osiągnąć wysoki poziom rozwoju, który współcześnie 
oscyluje wokół 20 tys. dolarów na mieszkańca, a struktura PkB charak-
teryzuje się 70% udziałem usług w jego tworzeniu; 

b) społeczeństwo charakteryzuje się wysokim poziomem edukacyjnym, 
w którym za miarę powszechną uznawane jest wykształcenie średnie, 
a wyższe obejmuje co najmniej połowę ludności czynnej zawodowo; 

c) Gow jest gospodarką innowacyjną, udział nakładów na B + r wynosi 
około 3% PkB;

d) innowacyjność jest funkcją przynajmniej trzech zmiennych: kreatywno-
ści ludzi, popytu na innowacje oraz odpowiedniego klimatu proinnowa-
cyjnego, jaki musi tworzyć państwo; 

e) gospodarka i społeczeństwo mają charakter otwarty; 
f) Gow tworzy nową strukturę ekonomiczną i społeczną oraz wymusza 

istotne modyfikacje w funkcjach sektora publicznego. 
w tak sformułowanych warunkach gospodarki opartej na wiedzy wyraźnie wi-
dać, że jest ona nierozerwalnie związana z innowacyjnością oraz sferą badań 
i rozwoju. innowacja to tworzenie nowych, lepszych i bardziej efektywnych 
produktów, procesów, usług, technologii i pomysłów powszechnie akceptowa-
nych, natomiast pod pojęciem badań i rozwoju (B + r) kryje się praca twórcza 
prowadzona w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym 
wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie2. 

Badania i rozwój są najważniejszym źródłem innowacji oraz służą pozyski-
waniu nowej wiedzy. te z kolei są źródłem wzrostu efektywności gospodarowa-
nia. stąd tak istotne są nakłady na prace badawczo-rozwojowe. niski ich poziom 
czy brak stanowi przeszkodę dla budowy gospodarki napędzanej wiedzą, a tym 
samym może doprowadzić do pogłębienia dystansu technologicznego, gospodar-
czego i organizacyjnego pomiędzy krajami, a w najgorszej sytuacji nawet do 
zapaści cywilizacyjnej danej społeczności3. 

1  J. kleer, Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe,  
w: GOW – wyzwanie dla Polski, red. J. kotowicz-Jawor, Pwe, warszawa 2009, s. 69–79.

2  Monitoring Report 2012, Austria in International Rankings, austrian Federal economic 
chamber, economic Policy Department, May 2012, s. 89.

3  J. Heller, M. Bogdański, Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw  
europejskich, „studia regionalne i lokalne” 2005, nr 4 (22), s. 59–60.
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Możliwości innowacyjne mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu w gospo-
darce. rozwój nauki, a następnie wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz wdraża-
nie innowacji poprawiają efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw na ryn-
ku oraz ich konkurencyjność względem innych podmiotów. Determinują wzrost 
produkcji oraz większe dostosowanie firm do wymagań klientów, oferowanie 
coraz to nowych i ulepszonych produktów oraz bardziej zaawansowanych usług. 
zwiększenie produkcji krajowej generuje większą wartość PkB kraju. Pozytyw-
ne oddziaływanie przekłada się dalej na rynek pracy. większa efektywność go-
spodarowania przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. zwiększa się 
zatrudnienie, zmniejsza bezrobocie i w dalszym ciągu dynamika wzrostu gospo-
darczego zmienia się in plus. rezultaty prac badawczo-rozwojowych wprowa-
dzają wiele zmian jakościowych nie tylko w procesach gospodarczych, ale także 
w życiu obywateli, ułatwiając bardzo często codzienne funkcjonowanie. a zdo-
byta wiedza pozwala na świadome podejmowanie racjonalnych decyzji i dalszy 
zrównoważony rozwój. zatem inwestowanie w badania i rozwój owocuje inno-
wacjami, które następnie stają się przyczynkiem rozwoju społeczno-gospodar-
czego. 

nowe technologie produkcji czy wynalazki nie powstają w każdym kraju 
świata, gdyż często brakuje środków, bazy czy zaplecza służących działalności 
badawczo-rozwojowej. wówczas jednak są one importowane w formie zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich, co dotyczy w szczególności krajów rozwi-
jających się lub słabiej rozwiniętych. w takiej sytuacji wydatki na B + r mimo 
wszystko w dalszym ciągu powinny być realizowane, aby nie zaprzepaścić zdo-
bytego potencjału i móc go dalej rozwijać, by miał szansę zaprocentować w przy-
szłości, wpływając na dalszy rozwój państwa.

nakłady na badania i rozwój w wybranych krajach Ue

wskaźnikiem wykorzystywanym do analizy nakładów na badania i rozwój jest 
GerD (Gross Domestic expenditure on research and Development), czyli 
wskaźnik całkowitych wydatków krajowych na badania i rozwój. w myśl zało-
żeń strategii lizbońskiej w planie dla europy określono zalecany udział GerD 
w stosunku do PkB na poziomie 3%. zdaniem komisji europejskiej kształtowa-
nie na takim poziomie w relacji do produkcji krajowej wydatków na prace ba-
dawczo-rozwojowe zapewni dynamiczny i trwały rozwój krajów unijnych, które 
staną się najbardziej konkurencyjną na świecie gospodarką opartą na wiedzy. 
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Do roku 2010, a nawet obecnie, celu tego zdecydowana większość państw nie 
zdołała osiągnąć.

tabela 1

GerD jako procent PkB w wybranych krajach Ue 

Państwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

austria 2,46 2,44 2,51 2,67 2,71 2,79 2,75

Bułgaria 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 0,60 0,57

czechy 1,35 1,49 1,48 1,41 1,47 1,55 1,84

estonia 0,93 1,13 1,08 1,28 1,43 1,63 2,38

Finlandia 3,48 3,48 3,47 3,70 3,94 3,90 3,78

niemcy 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,80 2,84

Łotwa 0,56 0,70 0,59 0,61 0,46 0,60 0,70

Polska 0,57 0,56 0,57 0,60 0,67 0,74 0,77

słowacja 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 0,68

szwecja 3,56 3,68 3,40 3,70 3,60 3,39 3,37

Źródło: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?Datasetcode=scn_Ds&popupcusto
mise=true&lang=en# (26.04.2014).

w tabela 1 przedstawiono GerD w relacji do PkB w latach 2005–2011� 
w wybranych 10 krajach Unii europejskiej, w tym Polsce. Do analiz wybrano 
państwa mające podobny, wyższy lub niższy od polskiego wskaźnik nakładów na 
B + r. czechy, niemcy i słowacja to sąsiedzi Polski. Dla porównań uwzględnio-
no także Finlandię oraz szwecję jako kraje z najwyższym poziomem wskaźnika 
w europie oraz Bułgarię jako reprezentanta jednego z niższych poziomów GerD 
w relacji do produkcji krajowej. wybór austrii podyktowany był jej zbliżaniem 
się do wartości zalecanej 3%. Łotwa natomiast ma podobną wartość wskaźnika 
jak Polska, a w estonii charakteryzował się on największą dynamiką wzrostu.

na przestrzeni sześciu badanych latach w analizowanych krajach z wyjąt-
kiem szwecji nastąpił wzrost nakładów na sferę badań i rozwoju. największy, 
bo ponad dwukrotny wzrost GerD w relacji do PkB, odnotowała estonia z po-
ziomu 0,93% w 2005 roku do 2,38% w 2011 roku. Finlandia na koniec okre-
su badawczego uzyskała najwyższy poziom wskaźnika (3,78%), choć dwa lata 
wcześniej był on jeszcze wyższy (3,94%). w europie jedynie w krajach skandy-
nawskich wydatki na prace badawczo-rozwojowe przekroczyły 3% PkB. w au-

�  w momencie powstawania artykułu brak danych za 2012 rok.
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strii i niemczech powoli do tego celu się zmierza. spośród krajów sąsiadujących 
z Polską to właśnie niemcy wykazują najwyższy poziom GerD (2,84% w 2011 
roku, zmiana in plus o 0,33% w porównaniu do roku 2005). więcej na B + r 
w relacji do PkB niż w Polsce wydaje się także w czechach. niższy poziom tych 
wydatków obserwuje się natomiast na Łotwie, słowacji oraz w Bułgarii. Łotwa 
i Polska w 2005 roku przeznaczały na badania podobny procent PkB (odpowied-
nio: 0,56 oraz 0,57%). Było to niewiele w porównaniu do innych państw. w roku 
2011 polski GerD wynosił 0,77% produkcji, przewyższając wskaźnik łotewski 
o 0,07%. 

Rysunek 1. Nak ady na B+R wed ug róde  finansowania rysunek 1. nakłady na B + r według źródeł finansowania
Źródło: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?Datasetcode=scn_Ds&popupcustomise=true&l

ang=en# (26.04.2014).

Poziom wydatków na B + r, jak widać, jest w europie wysoce zróżnico-
wany. Dysproporcje między krajami są znaczne i sięgają nawet ponad 3 punkty 
procentowe. różnice w finansowaniu tej działalności przekładają się następnie 
na dystans rozwojowy czy obniżenie poziomu intelektualnego kraju. wielu eko-
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nomistów wskazuje, że nakłady na naukę powinny wynosić przynajmniej 2% 
PkB, a ich kształtowanie się na poziomie poniżej 1% PkB nie jest w pełni wy-
starczające5. niestety, w Polsce dotychczas nie udało się przekroczyć tego progu. 
w roku 2011 GerD wynosił 0,77% PkB, a rok później – 0,9%6. 

strukturę nakładów na badania i rozwój analizowanych państw w podzia-
le na pochodzenie źródeł finansowania przedstawiono na rysunku 1. w krajach 
o wysokim wskaźniku GerD dominującą rolę w finansowaniu prowadzonych 
badań i rozwoju eksperymentalnego posiadał sektor przedsiębiorstw. Jego udział 
w całkowitych wydatkach na B + r wynosił w 2011 roku ponad 50%, w Finlandii 
nawet ponad 65% w całym okresie badawczym. Przy tym udział państwa oscy-
lował w granicach 25–30%. w przypadku państw o niskim wskaźniku GerD 
tendencja była odwrotna – wydatki na naukę i badania w większej części pokry-
wane były przez sektor rządowy, a w mniejszej przez sferę biznesu. Uczelnie 
wyższe we wszystkich krajach w minimalnym stopniu uczestniczyły w finanso-
waniu badań, ich nakłady stanowiły w 2011 roku 0,2–2,4% wydatków ogółem. 
co ciekawe, najwyższy procent występował w Polsce. rola krajowych instytucji 
non-profit jest nikła w zakresie B + r, natomiast udział zagranicy w badanym 
okresie zwiększył się w 8 z 10 państw w 2011 roku w porównaniu do początko-
wego okresu badania. w roku 2011 udział nakładów sektora zewnętrznego oscy-
lował pomiędzy 10–15%. niższy był jedynie w Finlandii i niemczech – krajach 
bardziej zaawansowanych i bogatszych, gdzie środki wewnętrzne praktycznie 
w pełni pozwalają finansować naukę. w Bułgarii i na Łotwie zagranica pokrywa-
ła koszty badań odpowiednio aż w ponad 40 i 50%. w Polsce w 2011 roku było 
to 13,4%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż jeszcze sześć lat temu, co świadczy 
o pewnym otwarciu państwa na współpracę międzynarodową, ale także jest wy-
nikiem przystąpienie do Unii europejskiej i napływu środków unijnych. 

Dostrzeżenie potencjału i przyszłych możliwości rozwoju gospodarek 
w oparciu o naukę wywołało potrzebę porównywania osiągnięć poszczególnych 
państw w tym zakresie na arenie międzynarodowej, czemu służyć mają liczne 
rankingi. wśród 37 państw uwzględnianych w rankingu oecD w zakresie wy-
datków GerD jako procentu PkB w 2011 roku Finlandia zajęła drugą pozycję, 
a szwecja – trzecią (całkowicie odwrotnie niż jeszcze rok wcześniej). warto do-
dać, że pierwsze miejsce zajmuje izrael. z analizowanych państw w pierwszej 

5  w. Janasz, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: Innowacje w rozwoju 
przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. w. Janasz, Difin, warszawa 2004, s. 138–169.

6  Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r., GUs, warszawa 2013, s. 1.
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dziesiątce znalazły się jeszcze niemcy i austria. Polska w roku 2011 zajmowała 
miejsce 33, trzy pozycje wyżej niż w roku 20107. 

Jak zostało wspomniane we wcześniejszym punkcie pracy, badania i roz-
wój są źródłem innowacji, które kolejno przekładają się na wzrost gospodarczy. 
nie dziwi zatem fakt, że czołowe miejsca w rankingu Global innovation index 
(Gii) zajmują najbardziej rozwinięte gospodarki świata, a jednocześnie kraje 
z wyższym wskaźnikiem GerD. Globalny indeks innowacji jest publikowany 
od 2007 roku przez inseaD, jedną z największych prywatnych szkół zarządza-
nia i biznesu na świecie. Jego celem jest porównanie prowadzonej polityki pro-
innowacyjnej w różnych krajach. ranking obejmuje 125 krajów z całego świata. 
Przy jego tworzeniu uwzględniane są następujące kategorie: instytucje, kapitał 
ludzki, badania, infrastruktura, zaawansowanie rynku, poziom rozwoju biznesu 
oraz naukowe i twórcze podejście8. Państwa uzyskują za nie określoną liczbę 
punktów, w sumie zdobywając od 0 do 100 punktów. w tabeli 2 ujęto pozycje 
poszczególnych państw w rankingu ogólnoświatowym oraz miejsca wśród kra-
jów europejskich.

tabela 2

Global innovation index

Państwo
Pozycja na świecie Pozycja w europie

2011 2013 2011 2013
austria 19 23 12 1�
Bułgaria �2 �1 27 27
czechy 27 28 17 18
estonia 23 25 1� 16
Finlandia 5 6 3 5
niemcy 12 15 8 10
Łotwa 36 33 23 22
Polska 43 49 28 31
słowacja 37 36 2� 2�
szwecja 2 2 2 2
Źródło: www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=past- 

reports (27.04.2014).

z uwagi na fakt, że Gii uwzględnia nie tylko kwestię prac badawczo-roz-
wojowych, ale także inne komponenty, Finlandia mimo najwyższego wskaźnika 

7 Monitoring Report 2012..., s. 99.
8  Ibidem, s. 95.
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GerD w relacji do PkB wśród analizowanych państw w rankingu innowacyjno-
ści nie zajmowała najwyższego miejsca, lecz pozycję piątą w roku 2011 i szóstą 
w 2013 roku. najlepiej wypada na tym tle szwecja, zajmująca od kilku lat drugie 
miejsce na świecie i w europie. w roku 2013 austria, czechy, estonia, Finlandia, 
niemcy i Polska zajmowały niższe pozycje niż jeszcze dwa lata wcześniej w obu 
ujęciach. co więcej, Łotwa z nieco niższymi nakładami na B + r znalazła się 
w ostatnim roku 16 miejsc wyżej niż Polska w klasyfikacji światowej i 9 miejsc 
wyżej w klasyfikacji europejskiej.

podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że dostrzega się znaczenie i oddziaływanie 
prac badawczo-rozwojowych na funkcjonowanie i rozwój gospodarek oraz spo-
łeczeństw, stąd wzrost wydatków na B + r w relacji do PkB. Poziom wydatków, 
a tym samym wskaźnik GerD, w wielu krajach w dalszym ciągu jest jednak zbyt 
niski. Dotyczy to także Polski. Dysproporcje w rozwoju nauki opóźniają procesy 
doganiania gospodarek bardziej rozwiniętych przez słabiej rozwinięte. w Finlan-
dii, szwecji, niemczech, austrii wydaje się zdecydowanie większy procent pro-
dukcji krajowej na B + r niż w Polsce, Bułgarii, na Łowie czy słowacji. Jest to 
aż 4–5-krotnie mniejsza część PkB, często nieprzekraczająca nawet 1%. stąd tak 
duża konieczność i zalecanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia 
wydatków na sferę badań i rozwoju, aby w jak najkrótszym czasie osiągnąć ich 
wyższy poziom. w przypadku krajów o niższym wskaźniku GerD widoczna jest 
tendencja do finansowania badań w głównej mierze przez państwo, a w mniej-
szym stopniu przed przedsiębiorstwa. trend ten powinien ulegać odwróceniu, aby 
sektor prywatny finansował realizację badań i innowacje dla biznesu. wiadomo, 
że środki takie wówczas lepiej i efektywniej zostałyby wykorzystane, a nowości 
mogłyby zostać od razu wdrożone, przekładając się na zwiększenie wyników 
finansowych przedsiębiorstw. w Polsce brakuje jeszcze powiązania sfery biznesu 
i nauki. Możliwości takiej współpracy są zdecydowanie za rzadko wykorzysty-
wane, a dodatkowo występuje ciągle problem komercjalizacji wyników badań. 
trzeba jednak podkreślić, że choć prace badawczo-rozwojowe są wysoce kosz-
towne i często ich końcowy sukces nie jest absolutnie pewny, to nakłady na ba-
dania i rozwój są konieczne i potrzebne jako źródło przyszłych innowacji, a tym 
samym dziedzina gwarantująca przyszły wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy 
współczesnych państw.
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r&d finanCing and innovations in the Context  
of the soCio-eConomiC development

keywords: the expenditure on research and development, innovation, socio-economic 
development

summary

innovation is the driving force behind the modern economy and it requires increas-
ing the expenditure on the research and development sphere. it will allow ideas, initiatives 
and discoveries to be realized in practice. in the future, they will determine the growth 
and the socio-economic development of nations. this article describes the funding for 
research and development in selected european countries. the level of outlays and their 
structure in each country were analysed. Poland is compared with other european coun-
tries and the impact of r&D expenses on the economy is discussed. 


