
Jan Czaja

DUBAI ANNUAL INVESTMENT MEETING

Trzecia edycja Dubai Annual Investment Meeting, odbyła się w tym roku w dniach 
30 kwietnia–2 maja w reprezentacyjnych salach Word Trade Center, tuż przy Burj 
Khalifa, czyli najwyższym budynku świata i zarazem symbolu Dubaju. Tematem 
tegorocznego spotkania było poszukiwanie nowych możliwości współpracy naj-
szybciej rozwijających się gospodarek (Chiny, Indie) świata. Gospodarze – wła-
dze emiratu Dubaju – postawili sobie za zadanie ściągnięcie jak największej licz-
by przedstawicieli władz rządów, globalnych korporacji i mediów z większości 
krajów świata. Zaplanowany został także szeroki udział naukowców i ekspertów,  
a prawie wszystkim spotkaniom gospodarczym i biznesowym towarzyszyły panele 
naukowe. Jednym z dominujących haseł AIM było bowiem zacieśnienie związków 
gospodarki i biznesu z nauką i innowacyjnością, a także rozwój sektora badań na-
ukowych.

Jeden z ciekawszych paneli dyskusyjnych (B + R [badania i rozwój] oraz 
innowacje na wyłaniających się rynkach) poświęcony został przedsięwzięciom  
i wydatkom na naukę, badania i rozwój, będącym podstawą innowacyjności  
i nowoczesności w gospodarce. Dyskutowano w grupie ekspertów, naukowców 
i menedżerów firm pochodzących z tzw. nowych rynków (emerging markets) – 
według przyjętej mniej więcej dwie dekady temu nowej klasyfikacji gospodarek 
narodowych. Zaliczenie do tej bardzo zróżnicowanej grupy (według kilku kryte-
riów: wielkość PKB, potencjał przedsiębiorstw, eksport) jest sygnałem, że dany 
kraj się rozwija ale wciąż daleko mu do wysoko rozwiniętych gospodarek. Istnieją 
wprawdzie i inne klasyfikacje, oparte na członkostwie w OECD i UE, które zakła-
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dają, że jeśli kraj jest członkiem tych organizacji, to przynależy do państw wysoko 
rozwiniętych. Problem jednak w tym, że światowe rynki i giełdy nie respektują 
tego faktu i na przykład Polskę wciąż traktują jako rynek się wyłaniający, co niesie 
wszystkie – zarówno dobre, jak i złe – konsekwencje tej klasyfikacji. Niestety, 
przyznać trzeba, że jeśli chodzi o innowacyjność, nakłady na naukę, badania i roz-
wój, to ten sektor pcha Polskę w dół wszelkich klasyfikacji. Tzw. wskaźnik GERD, 
czyli wielkość wydatków na B + R wyniósł w Polsce w 2012 r. ok. 0,8 PKB, co 
daje 63. miejsce w świecie i 24. (trzecie od końca) w UE. W liczbach bezwzględ-
nych jest jeszcze gorzej, bo jedna duża firma międzynarodowa (a nawet średnia, 
jak np. Bayer) przeznacza więcej na rozwój niż cała Polska. Nic więc dziwnego, 
że eksperci i firmy zajmujące się innowacyjnością i wysokimi technologiami nie 
słyszeli o Polsce jako zielonej wyspie europejskiej i światowej gospodarki. A zało-
żenie i hasło konferencji głosiło, że tylko wysoka innowacyjność, badania i rozwój 
oraz ścisłe powiązanie nauki z gospodarką, gwarantują konkurencyjność i sukces 
gospodarczy.

Polskie plany są jednak ambitne, funkcjonuje też strategia doganiania. Dzię-
ki niej od kilku lat nakłady na naukę oraz innowacyjność w Polsce rosną szybciej 
niż w całej UE, a od 2014 r. mają rosnąć trzy razy szybciej niż średnia unijna. 
Do 2020 r. Polska ma zwiększyć swoje nakłady na ten sektor o 122%, osiągając 
1,7% PKB. Będzie to mniej o ok. 25% niż średnia w Unii, ale Polska odbije się od 
dzisiejszego poziomu, czyli mniej więcej 30% średniej unijnej. Dotychczasowym, 
sporym osiągnięciem Polski jest liczba studentów – prawie 2 mln, co daje czwarte 
miejsce w UE.


