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Streszczenie: Dynamiczny rozwój gospodarki 
światowej, procesy globalizacji oraz rosnąca 
konkurencyjność stawiają nowe wyzwania 
większości krajów. Rozwój nowych technologii, 
nowe metody wytwarzania, rozwój wiedzy 
sprawiają, że gospodarki krajów rozwijających 
się są zmuszone podążać za krajami wysoko 
rozwiniętymi. Innowacje należą do podstawo-
wych źródeł uzyskiwania przewagi konkuren-
cyjnej przez wiodące w gospodarce przedsię-
biorstwa. Przekłada się to także na wzrost i 
nowoczesność gospodarki kraju. W kontekście 
tych działań niezbędne jest, aby wspierać 
innowacje, tworząc odpowiednie warunki oraz 
wspierając wiodące polskie przedsiębiorstwa. 
Celem strategicznym państwa polskiego jest 
podniesienie poziomu innowacyjności gospo-
darki. Gospodarka polska stoi przed poważnymi 
wyzwaniami. Konieczne jest zintensyfikowanie 
działań w zakresie zwiększenia innowacyjności, 
efektywności, wspierania badań i rozwoju, 
realizacji strategii innowacyjnej. Niezbędna jest 
konsekwentna polityka innowacyjna oraz 
właściwe funkcjonowanie NSI. 
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instytucjonalne 
 

Abstract. Dynamic development of the world 
economy, globalization processes as well as 
increasing competitiveness pose new chal-
lenges to majority of countries. Advancement 
of new technologies, new methods of produc-
tion, knowledge development are forcing 
developing countries to follow highly devel-
oped countries. Innovations are the main 
source of competitive advantage for the 
leading companies in the economy. They are 
directly translated into growing and modern 
economy of a given country. In respect to this 
discussion, actions supporting innovations and 
leading Polish companies are a necessity. Due 
to the fact that Polish economy is facing 
serious challenges, the strategic goal of a 
government is to improve its innovation 
performance. Emphasis should be put on 
efforts to develop innovativeness and effec-
tiveness, support research and development 
and realize innovation strategy. A comprehen-
sive innovation policy and appropriately 
functioning NIS are a high issue. 
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WPROWADZENIE 

We współczesnej gospodarce system gospodarki opartej na wiedzy, któ-

rego rdzeniem jest innowacyjność, przekracza granice krajów wysoko rozwi-

niętych, a jego elementy stopniowo wrastają w struktury gospodarek nadra-

biających dystans do czołówki światowej (Indie, Chiny, Brazylia, Malezja).  

W związku z tym przed Polską staje poważne wyzwanie zwiększenia zdolno-

ści innowacyjnej gospodarki. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od 

wielu różnorodnych czynników, które dotyczą nie tylko sfery polityki gospo-

darczej, lecz również uwarunkowań społecznych i kulturowych [Atkinson, 

Andes 2009; Baumol 2002; Chen, Dahlman 2004]. 

TYPOLOGIA NARODOWYCH SYSTEMÓW INNOWACJI 

W analizach poświęconych ocenie poziomu innowacyjności gospodarek 

występują różne typologie Narodowych Systemów Innowacji (NSI) w zależ-

ności od przyjętych przez autorów kryteriów klasyfikacji. Narodowy system 

innowacji można zdefiniować jako całokształt powiązanych ze sobą publicz-

nych i prywatnych instytucji zgłaszających popyt na innowacje, realizujących 

projekty innowacyjne, komercjalizujących wyniki prac B+R oraz wpływają-

cych na dyfuzję innowacji. Do instytucji składających się na NSI zalicza się:  

 przedsiębiorstwa, a zwłaszcza te, które inwestują w działalność in-

nowacyjną, 

 uczelnie wyższe i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe, 

 instytucje publiczne i prywatne zajmujące się kształceniem ogólnym  

i zawodowym 

 instytucje rządowe, które finansują, wspierają i regulują procesy in-

nowacyjne [Weresa 2012, 34]. 

Wartościową w znaczeniu walorów poznawczych i uniwersalności podej-

ścia jest propozycja M. M. Godinho i współpracowników, którzy przedstawili 

wielopoziomową typologię NSJ opartą na hierarchicznej analizie skupień 

[Godinho]. Wykorzystana w tym przypadku taksonomia polega na wyodręb-

nieniu ośmiu wymiarów (cech) systemów, którym odpowiadają opisujące je 

wskaźniki. Zestaw cech NSI obejmuje: rynek wewnętrzny, uwarunkowania 

instytucjonalne, inwestycje materialne i niematerialne, zasób wiedzy teore-

tycznej i stosowanej, strukturę gospodarki, powiązania gospodarki z otocze-
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niem, dyfuzję wiedzy i innowacje. Cechy te opisane są przez 29 wskaźników, 

do których zaliczano między innymi: PKB per capita, nierówności dochodo-

we, stopę inwestycji, wydatki na B+R i edukację per capita, odsetek ludności 

ze średnimi i wyższym wykształceniem, udział branż high-tech w eksporcie, 

dostęp do Internetu, liczbę patentów per capita itp.  

W rezultacie przeprowadzonej analizy dokonano podziału NSJ na dwa typy: 

rozwinięte systemy innowacji i rozwijające się systemy innowacji. W ramach 

owych typów NSJ wyszczególniono po trzy odmiany systemów narodowych,  

a niektóre z nich podzielono następnie na rodzaje, nie przypisując im konkretnych 

nazw, lecz oznaczając je symbolem [Weresa 2012, 45-46]. Typologię narodowych 

systemów innowacji syntetycznie przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Typologia narodowych systemów innowacji 

Typy NSI Odmiany NSI Rodzaje 
Kraje reprezentujące 
poszczególne typy NSI 

T.1. Rozwinięte 
systemy innowacji 

T.1.1. Dynamiczne NSI 
Irlandia, Holandia, Szwajcaria, Finlandia, 
Szwecja, Singapur 

T.1.2. Stabilnie funk-
cjonujące NSI 

T.1.2.1. 

Niemcy, Wielka Bry-
tania, Francja, Wło-
chy, Korea Południo-
wa, Tajwan 

T.1.2.2. USA, Japonia 

T.1.2.3. 

Kanada, Norwegia, 
Australia, Austria, 
Nowa Zelandia, Hisz-
pania 

T.1.3. Nierównomier-
nie rozwinięte NSI 

Dania, Belgia, Luksemburg 

T.2. Rozwijające się 
systemy innowacji 

T.2.1. Doganiające NSI 

T.2.1.1. 
Portugalia, Grecja, 
Polska, Węgry, Cze-
chy, Słowenia 

T.2.1.2. Malezja, Malta 

T.2.1.3. 
Łotwa, Estonia, Litwa, 
Słowacja, Ukraina 

T.2.2. Niestabilne NSI 

T.2.2.1. Rosja 

T.2.2.2. Chiny, Brazylia, RPA, 
Tajlandia, Argentyna, 
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Indie, Meksyk 

T.2.2.3. 

Turcja, Kolumbia, 
Bułgaria, Indonezja, 
Filipiny, Peru, Rumu-
nia 

T.2.2.4. 
Egipt, Cypr, Chile, 
Wenezuela 

T.2.3. Nieukształtowa-
ne NSI 

T.2.3.1. 
Algieria, Iran, Wiet-
nam, Maroko, Ban-
gladesz 

T.2.3.2. 
Pakistan, Kenia, Etio-
pia, Tanzania, Sudan, 
Nigeria, Kongo 

Źródło: M.A. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, 

Warszawa 2012, s. 46; M. M. Godinho, S. Mendoga, T. S. Pereira, A Taxonomy of National 

Innovation System, Lessons from an Exercise Comprising a Large Sample of Both Developed, 

Emerging and Developing Countries, http://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853359 

88/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf 

Interesującym przypadkiem rozwijających się systemów innowacyjnych 

jest model określony jako „doganiający NSI”, który występuje w trzech od-

mianach. Pierwszą tworzą następujące kraje: Portugalia, Grecja, Polska, Wę-

gry, Czechy, Słowenia. Do drugiej grupy zaliczono Malezję i Maltę, a do trze-

ciej Łotwę, Estonię, Litwę, Słowację i Ukrainę. Należy podkreślić, że systemy 

innowacji zakwalifikowane do tego modelu są zróżnicowane, co utrudnia 

sformułowanie prawidłowości charakterystycznych dla większości wymie-

nionych krajów. 

Przynależność Polski do pierwszej grupy gospodarek „doganiających NSI” 

koresponduje z rankingiem opracowanym przez ekspertów Komisji Europej-

skiej i opublikowanym w raporcie Innovation Union Scoreboard z 2015 roku. 

W rankingu tym Polskę zaliczono do krajów określonych mianem „umiarko-

wanych innowatorów”, których poziom innowacyjności kształtował się na 

poziomie poniżej średniej unijnej, W grupie tej obok Polski znalazło się jesz-

cze 12 krajów, tj.: Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, 

Litwa, Malta, Portugalia, Słowacja i Hiszpania. Aż dziewięć spośród wymie-

nionych powyżej krajów to „doganiający NSI”. 

 

http://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853359%2088/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf
http://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853359%2088/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf
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PERSPEKTYWY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W POLSCE 

Istotne znaczenie dla kształtowania gospodarki opartej na wiedzy i pod-

niesienia poziomu innowacyjności ma wiele czynników, poniżej zostały 

omówione najważniejsze spośród wskazywanych w literaturze przedmiotu.  

Po pierwsze, długookresowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

to kluczowa determinanta w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i sty-

mulowaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Bez takiej strategii nie może ist-

nieć wewnętrznie spójna i konsekwentna polityka rozwoju innowacyjności, 

wyznaczająca preferowane przez państwo kierunki rozwoju badań nauko-

wych i obszary techniki, w których można wykorzystać krajowy potencjał  

i dorobek polskich wynalazców [Dworak 2011, 213-214]. 

Dotychczasowe podejście do kwestii strategii rozwoju bazującej na wyko-

rzystaniu wiedzy i innowacji jako głównej siły napędowej tego procesu obar-

czone jest licznymi mankamentami. Fundamentalną słabością jest przewaga 

doraźnego myślenia o gospodarce nad myśleniem perspektywicznym polega-

jącym na wytyczaniu długofalowych celów rozwojowych. Kolejne rządy usta-

lają na początku sprawowania władzy własne priorytety w oderwaniu od 

tego, co zostało już dobrze wykonane i zaplanowane przez poprzedników. 

Po drugie, ważnym warunkiem rozwoju innowacyjności jest zapewnienie 

stabilnego otoczenia makroekonomicznego, które stanowi tło dla realizacji 

programów modernizacyjnych. Przejrzyste reguły polityki fiskalnej i mone-

tarnej, a także niska i przewidywalna inflacja tworzą ramy dla działalności 

podmiotów gospodarczych. W tym kontekście szczególnie istotne znaczenie 

ma stan finansów publicznych, który decyduje o możliwościach udziału rządu 

w przedsięwzięciach rozwojowych, w tym zwłaszcza w takich obszarach, jak: 

edukacja, działalności B+R, wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, czy 

infrastruktura energetyczna i transportowa [Strategia innowacyjności 2011, 

54]. Dyscyplina i transparentne reguły w zakresie wydatkowania środków 

publicznych są fundamentem stabilnego wzrostu gospodarczego. 

Po trzecie, rozwój innowacyjności wymaga sprawnie funkcjonującego sys-

temu instytucjonalnego. Dostępność wykwalifikowanego kapitału ludzkiego  

i wysokie nakłady na B+R są istotnymi czynnikami stymulującymi procesy 

innowacyjne, ale nie gwarantują automatycznie ani efektywnej komercjaliza-

cji nowych technologii, ani przyspieszenia wzrostu PKB. Niezbędny jest od-
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powiedni ład instytucjonalny, który wpływa na stopień wykorzystania poten-

cjału technologicznego gospodarki i dyfuzję innowacji. Badania empiryczne 

potwierdzają istnienie dodatniej istotnej statystycznie zależności między 

stopniem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy a efektywnością działań 

systemowych państwa w zakresie kształtowania ładu instytucjonalnego 

[Płowiec 2010, 657]. 

Kluczowym elementem otoczenia instytucjonalnego są szeroko pojęte warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej. Budowa przyjaznego otoczenia instytucjo-

nalnego polega głównie na wprowadzeniu regulacji ułatwiających rozwój przedsię-

biorczości i innowacyjności. Oznacza to konieczność uproszczenia zawiłych i często 

nie nadążających za zmianami techniki przepisów, jak również przewlekłych proce-

dur administracyjnych i sądowych. W Polsce działania deregulacyjne rządu przebie-

gają w sposób wyrywkowy i opieszały. Ustawa deregulacyjna długo powstawała,  

a kiedy już została przyjęta to w wersji ograniczonej. 

Po czwarte, warunkiem powstania efektywnego systemu wspierania in-

nowacji jest zwiększenie i odpowiednia alokacja nakładów finansowych na 

działalności B+R i wdrożenia pochodzących z budżetu państwa i funduszy 

przedsiębiorstw. Zmiany w tej dziedzinie powinny polegać nie tylko na istot-

nym wzroście nakładów budżetowych, lecz przede wszystkim na zwiększeniu 

nakładów przedsiębiorstw na B+R poprzez ułatwienia w dostępie do kapitału. 

Ważne znaczenie dla finansowania przedsięwzięć innowacyjnych przed-

siębiorstw ma rozwój rynku kapitału wysokiego ryzyka (private equity, ventu-

re capital i „aniołowie biznesu”). Dotychczasowe zaangażowanie tych fundu-

szy w finansowanie działalności innowacyjnej jest wysoce niedostateczne. 

Obowiązujące ważne ustawy (dotyczące zamówień publicznych i partnerstwa 

publiczno-prywatnego), też nie mają dostatecznie proinnowacyjnego charak-

teru. Rozwój systemu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie finan-

sowania strategicznych technologii stwarza możliwości przezwyciężenia ba-

riery kapitałowej, która zniechęca, zwłaszcza małe i średnie przedsiębior-

stwa, do podejmowania innowacji [Dworak 2011, 219-222]. 

Po piąte, dla efektywnego funkcjonowania systemu innowacji konieczne 

jest wykształcenie trwałych powiązań i sposobów transferu wiedzy między 

podmiotami sfery B+R a sferą przedsiębiorstw. W Polsce brak jest skutecz-
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nego systemu współpracy między tymi sferami. Istnieje w tej dziedzinie swo-

isty „zaklęty krąg” niemożności. 

Budowanie systemu relacji między instytucjami sfery B+R i przedsiębior-

stwami powinno być ukierunkowane na rozwijaniu przedsięwzięć polegają-

cych na: 

 wspieraniu przepływu kadr między instytucjami B+R a gospodarką 

(między innymi staże pracowników sfery B+R w przedsiębiorstwach  

i pracowników przedsiębiorstw na uczelniach wyższych), 

 rozwijaniu współpracy w ramach klastrów, które zwiększają zdolno-

ści podmiotów gospodarczych do kreowania, absorpcji i dyfuzji in-

nowacji; szczególne znaczenie w tym procesie mają klastry techno-

logiczne, które grupują jednostki badawcze uczelni wyższych, przed-

siębiorstwa innowacyjne oraz firmy usługowe, 

 prowadzeniu badań finansowanych z funduszy publicznych w kon-

sorcjach naukowo-przemysłowych. 

Po szóste, nawet najlepsza makroekonomiczna polityka finansowa i struk-

turalna oraz instytucjonalne wzmacnianie konkurencji i ograniczanie biuro-

kracji nie wystarczą do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Koniecz-

na jest stała poprawa jakości zarządzania przedsiębiorstwami i systematycz-

ne podnoszenie konkurencyjności mikroekonomicznej. Brak owych umiejęt-

ności nie da się zastąpić dobrą polityką fiskalną i pieniężną. Polityka w tych 

obszarach może tylko dopomóc, ale tak naprawdę to zdolność przedsię-

biorstw do efektywnego zarządzania wiedzą i wprowadzania innowacji prze-

sądzi o poziomie innowacyjności polskiej gospodarki. 

W wielu polskich przedsiębiorstwach występują jeszcze proste rezerwy 

podnoszenia efektywności produkcji bez konieczności wdrażania własnych 

innowacji: wystarczy kopiowanie sprawdzonych rozwiązań. Ten stan rzeczy 

już niedługo ulegnie zmianie, ponieważ gospodarka polska otwiera się na 

rynki zagraniczne i globalizuje. W związku z tym przedsiębiorstwa będą po-

trzebowały innowacji, żeby przetrwać i rozwijać się. Sprostanie temu wyzwa-

niu wymaga zmian w modelu zarządzania przedsiębiorstwami polegających 

na [Błaszczuk 2011, 15-16]: 
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 położeniu nacisku na promowanie kreatywnych działań w ramach 

strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 

 budowaniu wzorca zarządzania przedsiębiorstwem opartego na in-

tegracji i wewnętrznej współpracy, a także otwartości na współpracę 

z otoczeniem, 

 kreowaniu kultury organizacyjnej nastawionej na wzbogacanie zaso-

bów wiedzy przedsiębiorstwa i pobudzanie działań proinnowacyj-

nych. 

Po siódme, ważnym filarem strategii rozwoju gospodarki opartej na wie-

dzy jest system edukacji kładący nacisk na rozwijanie kreatywności i umiejęt-

ności współpracy, kształcenie ustawiczne z szeroko dostępną ofertą uzupeł-

niania wiedzy czy wręcz zmiany zawodu oraz zwiększanie elastyczności 

kształtowania programów studiów i ich umiędzynarodowienia. 

Do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego niezbędny jest przyrost 

kapitału społecznego, rozumianego jako zestaw nieformalnych wartości  

i norm etycznych wspólnych dla członków określonej społeczności i umożli-

wiających im skuteczne współdziałanie, merytoryczne porozumiewanie się 

oraz obdarzanie się wzajemnym zaufaniem. Wskaźniki charakteryzujące ten 

kapitał w Polsce należą obecnie do najniższych w Unii Europejskiej. Jak wyni-

ka z badań w ramach „Diagnozy społecznej 2009” tylko 13,4% Polaków ufa 

innym ludziom, przy średnim wskaźniku poziomu zaufania wynoszącym 32% 

w Unii Europejskiej [Diagnoza społeczna … 2009, 277]. 

Po ósme, należy dokonać dwóch fundamentalnych zmian w systemie 

udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorstwom w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Środki powinny trafiać do 

przedsiębiorstw, które przekształcą je w sukces komercyjny, a za miarę suk-

cesu należy przyjąć efekty ekonomiczne, a nie tempo wydatkowania pozy-

skiwanych z UE środków. Podstawą uzyskania wsparcia nie może być tylko 

poprawne wypełnienie skomplikowanego wniosku, tylko cykl spotkań firm  

i instytucji, które rząd powoła do oceny potencjału badawczego i rozwojo-

wego tych pierwszych (model panelowy). 
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ZAKOŃCZENIE 

Czy w Polsce, która ma problemy z utrzymaniem prawidłowych proporcji 

makroekonomicznych, niedoinwestowaną infrastrukturę i znaczne obszary 

biedy, istnieją warunki sprzyjające wzrostowi innowacyjności? Analizując 

obecne trudności polskiej gospodarki i charakter polityki gospodarczej kolej-

nych rządów można wyrazić sceptyczną opinię.  

Trudno sformułować jednoznaczną ocenę szans na przyspieszenie proce-

su tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Z jednej strony 

na rzecz optymistycznej prognozy przemawia niewątpliwie wielkość i dyna-

mika polskiego rynku na takie dobra, jak systemy komputerowe, sprzęt kom-

puterowy, usługi internetowe, lekarstwa, sprzęt medyczny itp. Taki rynek jest 

atrakcyjny dla przedsiębiorstw opierających swą przewagę konkurencyjną na 

wiedzy. Poza tym na polskim rynku ciągle jest dostępny znaczny potencjał 

badawczy i intelektualny. Z drugiej zaś strony należy zwrócić uwagę na fakt, 

że krajowy rynek nowoczesnych produktów obsługiwany jest w znacznym 

stopniu przez firmy zagraniczne, które stosunkowo rzadko lokują w Polsce 

elementy łańcucha wartości związane z pracami badawczo-rozwojowymi  

i projektowaniem. 

Węzłową kwestią jest przyznanie wyraźnego priorytetu w polityce gospo-

darczej nakładom na działalność B+R, zarówno finansowanym z budżetu 

państwa, jak i ze środków przedsiębiorstw. Powszechnie przyjmuje się, że 

nakłady krajowe na działalność B+R w relacji do PKB kształtujące się na po-

ziomie poniżej 1% grożą w długim okresie osłabieniem sił napędowych roz-

woju gospodarczego. Uniknięcie tej groźby wymaga politycznej woli dokona-

nia zasadniczych zmian w podejściu polityków i opiniotwórczych elit do roli 

nauki i techniki w polskiej gospodarce. Polsce potrzebna jest ugruntowana 

świadomość, że przyszły dobrobyt materialny zależy w znacznym stopniu od 

zwiększenia aktywności innowacyjnej gospodarki. 

Podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki wymaga opra-

cowania i prowadzenia przez państwo spójnej i aktywnej polityki innowacyj-

nej, która z istoty swej jest polityką horyzontalną, zespalającą politykę na-

ukowo-techniczną z polityką przemysłową. W związku z tym niezbędna jest 

koordynacja działań odpowiednich ministerstw, które powinny współpraco-

wać przy tworzeniu strategii rozwoju nauki i techniki zgodnej z kierunkami 
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restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Obecny poziom współpracy 

owych ministerstw jest niedostateczny i nie sprzyja powstaniu efektywnej 

polityki innowacyjnej. 
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