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Dzia³ania izb przemys³owo-handlowych
na rzecz rozwoju innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw

W
procesie globalizacji i w warunkach gospodarki opartej na wiedzy1, jak zauwa¿y³

M. E. Porter przewaga konkurencyjna bazuj¹ca na czynniku kosztowym gwa³tow-

nie spada. Kraje, w których wystêpuje obecnie zjawisko niskich kosztów pracy s¹ szyb-

ko zastêpowane przez inne2. Szczególnego znaczenia nabieraj¹ natomiast innowacje
i innowacyjnoœæ bêd¹ce jednym z g³ównych Ÿróde³ przewagi konkurencyjnej wspó³cze-
snych gospodarek. Potwierdzaj¹ to najlepiej rozwijaj¹ce siê gospodarki na œwiecie,
które cechuje wysoki poziom innowacyjnoœci. St¹d zagadnienia innowacji i innowacyj-
noœci sta³y siê priorytetami wspó³czesnych gospodarek i funkcjonuj¹cych w ich ramach
przedsiêbiorstw.

Pojêcie „innowacja” wprowadzi³ na pocz¹tku XX w. wybitny austriacki ekonomista Joseph
A. Schumpeter. W swoim dziele Teoria rozwoju gospodarczego innowacj¹ nazwa³:
— wprowadzenie nowego produktu na rynek;
— wprowadzenie nowej metody produkcji;
— otwarcie nowego rynku, tj., rynku, na którym dana ga³¹Ÿ przemys³u danego kraju nie

by³a dot¹d reprezentowana, bez wzglêdu na to czy rynek ten wczeœniej istnia³, czy te¿ nie;
— zdobycie nowego Ÿród³a surowców i pó³fabrykatów i to niezale¿nie od tego czy rynek

ten istnia³ wczeœniej, czy te¿ nie;
— wprowadzenie zmian w organizacji jakiegoœ przemys³u, np. stworzenie sytuacji mono-

polistycznej lub jej z³amanie3.
Definicja sformu³owana przez Schumpetera pozwala wyodrêbniæ cztery typy innowacji:

produktowe, procesowe, organizacyjne i rynkowe. Schumpeter za innowacjê uznaje wy³¹cz-
nie pierwotn¹ realizacjê wynalazku, pierwsze wprowadzenie go w ¿ycie. Innowacja wed³ug
Schumpetera stanowi zmianê niepowtarzaln¹, jednorazow¹.

Inaczej definiuje innowacje Peter Drucker, dla którego innowacja jest szczególnym na-

rzêdziem przedsiêbiorców, za pomoc¹ którego ze zmiany czyni¹ okazjê do podjêcia nowej

dzia³alnoœci gospodarczej lub œwiadczenia nowych us³ug. Dla Druckera innowacja jest po-
wieleniem lub zaadoptowaniem do nowych warunków rozwi¹zañ ju¿ istniej¹cych4.

W szerokim kontekœcie, definiuje pojêcie innowacji tzw. Podrêcznik Oslo, opracowany
w 2005 r. przez Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju i europejski urz¹d staty-

1 Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której podstawowym sk³adnikiem jest wiedza tworzona, absor-
bowana, przekazywana i efektywnie wykorzystywana przez podmioty gospodaruj¹ce (przedsiêbiorstwa, organiza-
cje, osoby fizyczne, spo³ecznoœci), Korea and the knowledge – based economy. Information society, red. C. Dahlman,
T. Andersson, OECD, Word bank Institute, London 2000, s. 11–12.
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styczny Eurostat. Podrêcznik ten uchodzi za standard metrologii badania zagadnieñ do-
tycz¹cych innowacji. W trzeciej edycji podrêcznika Oslo innowacj¹ nazywa siê wdro¿enie

nowego lub znacz¹co udoskonalonego produktu (wyrobu lub us³ugi) albo nowej metody mar-

ketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, np. w organizacji

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem5. Innowacja ma miejsce w przypadku pierwszego

wykorzystania wiedzy w nowy sposób, który bêdzie zakoñczony sukcesem rynkowym. Warun-

kiem zaistnienia innowacji jest sytuacja, w której produkt, proces, metoda marketingowa, me-

toda organizacyjna s¹ nowe lub znacz¹co udoskonalone dla przedsiêbiorstwa. Mog¹ to byæ

produkty, procesy, metody, które dana firma opracowa³a jako pierwsza oraz te które zosta³y

przyswojone od innych firm lub podmiotów6.
W literaturze funkcjonuje tak¿e pojêcie„innowacyjnoœæ”, która oznacza wprowadzenie

czegoœ nowego i wi¹¿e siê z ca³okszta³tem dzia³añ naukowych, technicznych, organizacyjnych,
finansowych, komercyjnych maj¹cych na celu wdro¿enie innowacji. Innowacyjnoœæ to inaczej
zdolnoœæ i motywacja gospodarki i podmiotów do ustawicznego poszukiwania i wykorzysty-
wania w praktyce wyników badañ naukowych, nowych koncepcji, pomys³ów, wynalazków7.

Zarówno w rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê pañstwach jedn¹ z najwa¿niejszych polityk
gospodarczych sta³a siê polityka innowacyjna. Rosn¹ce znaczenie polityki innowacyjnej wynika
z faktu s³abn¹cej roli tradycyjnych czynników produkcji, ale i z s³aboœci gospodarki rynkowej,
która bez interwencji pañstwa nie jest w stanie kreowaæ procesów innowacyjnych na odpowied-
nim poziomie. W polityce innowacyjnej pañstwa wykorzystuje siê m.in. takie obszary jak:
— edukacja;
— rozwój nauki poprzez granty;
— rozbudowa infrastruktury wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ innowacyjn¹;
— informacja – oœrodki i sieci informacyjne;
— specjalistyczne us³ugi doradcze dla MSP;
— finanse – po¿yczki, kredyty, gwarancje kredytowe;
— prawo i regulacje8.

Wiedza i innowacje s¹ uznawane za kluczowe obszary rozwoju tak¿e europejskiej gospo-
darki. Integracja europejska ma na celu stworzenie silnej, spójnej gospodarki – zdolnej do
konkurowania z najlepiej rozwijaj¹cymi siê gospodarkami œwiata. Strategia Lizboñska przy-
jêta w marcu 2000 r. by³a do niedawna najwa¿niejszym programem rozwoju spo³eczno-go-
spodarczego Europy. Strategia by³a reakcj¹ na s³abn¹ce w porównaniu do USA tempo
rozwoju UE. Dysproporcje w rozwoju miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Europ¹ ujawni³y siê
szczególnie w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. WskaŸnik rozwoju USA wynosi³ w tamtym
okresie 3,3% rocznie a UE 2,3%. W 2000 r. przeciêtny PKB w krajach cz³onkowskich UE wy-
nosi³ oko³o 70% wartoœci wskaŸnika w USA9. Gospodarka UE by³a okreœlana jako ma³o dy-
namiczna, z wysokim bezrobociem, brakiem nowych technologii. Miêdzy innymi niski
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poziom innowacyjnoœci zosta³ uznany za g³ówny czynnik os³abiaj¹cy konkurencyjnoœæ go-
spodarki UE w porównaniu do innych œwiatowych gospodarek.

Podniesieniu konkurencyjnoœci gospodarki UE s³u¿yæ mia³a Strategia Lizboñska10, a jej
g³ównym celem, by³o uczynienie z UE do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej gospodarki na
œwiecie. Podstaw¹ osi¹gniêcia tego celu mia³a byæ: gospodarka oparta na wiedzy, rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego, rozwój badañ naukowych i innowacji.

W 2005 r. dynamika rozwoju gospodarki rynkowej okaza³a siê wy¿sza ni¿ przewidywano
piêæ lat wczeœniej. Pañstwa cz³onkowskie jednak¿e niejednolicie anga¿owa³y siê w realizacjê
Strategii Lizboñskiej. Pojawi³a siê potrzeba weryfikacji wizji rozwoju UE. W odnowionej
w 2005 r. Strategii Lizboñskiej skoncentrowano siê na dwóch g³ównych celach: wzroœcie go-
spodarczym i wzroœcie zatrudnienia. Priorytetami pozosta³y: rozwój wiedzy i innowacji,
a kluczowym instrumentem finansowania tego rozwoju sta³a siê polityka spójnoœci.

Up³ynê³a dekada od przyjêcia Strategii Lizboñskiej jednak cel nie zosta³ osi¹gniêty. Wo-
bec kolejnych wyzwañ i pojawienia siê nowych konkurentów, przyjêto nowy program rozwo-
ju Wspólnoty „Europa 2020”11. Podobnie jak w Strategii Lizboñskiej, tak i w strategii Europa
2020 jedn¹ z przewodnich inicjatyw pozostaje innowacyjnoœæ.

Uniê Europejsk¹ pod wzglêdem innowacyjnoœci wci¹¿ dzieli dystans do Stanów Zjedno-
czonych i Japonii. Przewaga UE nad gospodarkami rozwijaj¹cymi siê, takimi jak Indie i Rosja
jest nadal znaczna, natomiast zmniejsza siê dystans do Chin, które wzmacniaj¹ swoj¹ pozycjê
w rankingach innowacyjnoœci12.

Zjednoczon¹ Europê od œwiatowych liderów innowacyjnoœci dziel¹ najwiêksze opóŸnie-
nia w dzia³aniach przedsiêbiorstw, takich jak:, wydatki firm na dzia³alnoœæ badawczo-rozwo-
jow¹ i, w porównaniu z Japoni¹, liczba patentów. Dystans dziel¹cy UE od jej konkurentów
w sferze innowacji szybko siê powiêksza tak¿e w dziedzinie dochodów uzyskiwanych z za-
granicy z tytu³u licencji i patentów13.

Polska w UE pod wzglêdem poziomu innowacyjnoœci gospodarki pozostaje na ostatnich
miejscach. W porównaniu do lat ubieg³ych, w przypadku niektórych wskaŸników mo¿na za-
uwa¿yæ zmiany na lepsze, ale nie s¹ to zmiany znacz¹ce. Potwierdzaj¹ to wyniki ostatniego
raportu European Innovation Scoreboard 201014, publikowanego corocznie przez Komisjê
Europejsk¹. Wed³ug danych tego raportu Polska zajmuje szóste miejsce od koñca. W raporcie
wyodrêbniono 4 grupy pañstw. Do pierwszej grupy innowacji wchodz¹: Szwecja, Dania, Fin-
landia i Niemcy. Druga grupa (innovations followers) obejmuje 10 krajów. Dziewiêæ krajów,
w tym Polska zosta³o zaliczonych do trzeciej grupy tzw. moderate innovators; wskaŸnik inno-
wacyjnoœci w tych pañstwach kszta³tuje siê poni¿ej œredniej unijnej. Ostatni¹ grupê (modest
innovators) stanowi¹ kraje, które dzieli najwiêkszy dystans do liderów innowacyjnoœci w UE.
Jak wynika z rankingu s³aboœci¹ s¹ polskie przedsiêbiorstwa, a szczególnie ich ma³a aktyw-
noœæ w zakresie wspó³pracy na rzecz innowacji, w zakresie wprowadzania nowych pro-
duktów na rynek, i niskie nak³ady przedsiêbiorstw na badania i rozwój. Dla przyk³adu firmy
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innowacyjne w Niemczech stanowi¹ 72% ogó³u przedsiêbiorstw, w Polsce 22%. Wœród
ma³ych przedsiêbiorstw (zatrudniaj¹cych do 49 osób) w Polsce jest tylko 15% przedsiê-
biorstw innowacyjnych. Jest to wynik najgorszy w porównaniu z innymi krajami Europy15.

Jak wynika z raportu stan innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw jest nadal niski. W tym
miejscu rodzi siê pytanie: dlaczego Polska w swojej grupie wyprzedza tylko S³owacjê? Dla-
czego tak ma³a liczba przedsiêbiorstw w Polsce to przedsiêbiorstwa proinnowacyjne? Przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest wiele. W literaturze podkreœla siê, ¿e na potencja³ innowacyjny
przedsiêbiorstwa oddzia³ywaj¹ zarówno czynniki wewnêtrzne, jak i czynniki zewnêtrzne.
W sferze wewnêtrznego potencja³u innowacyjnego przedsiêbiorstwa wa¿ne s¹ umiejêtnoœci
gromadzenia zasobów rzeczowych, zbieranie informacji dotycz¹cych najnowszych trendów
technologicznych, wartoœciowanie informacji oraz podejmowanie decyzji. Czynnikami zew-
nêtrznymi wp³ywaj¹cymi na potencja³ innowacyjny przedsiêbiorstwa s¹: rynek pracy, zasoby
wiedzy technicznej w regionie, informacja naukowa, funkcjonowanie instytucji wspoma-
gaj¹cych finansowanie dzia³alnoœci innowacyjnej16.

Wiele zale¿y te¿ od istniej¹cego systemu innowacyjnego, który powinien uwzglêdniaæ
specyficzne w³aœciwoœci gospodarcze danego kraju czy regionu. System ten sk³ada siê z wielu
czynników, rozwi¹zañ instytucjonalnych. Obejmuje naukê, technologiê, edukacjê i szkole-
nia, a tak¿e instytucje otoczenia biznesu, regionaln¹ politykê innowacyjn¹ i politykê pañstwa.
System innowacyjny powinien przede wszystkim charakteryzowaæ siê wspó³dzia³aniem
spo³ecznoœci biznesowej, naukowej, rz¹dowej i samorz¹dowej.

W Polsce funkcjonuje wiele podmiotów, których celem jest instytucjonalne wsparcie dla
przedsiêbiorstw zainteresowanych dzia³alnoœci¹ innowacyjn¹. Do najwiêkszych nale¿y grupa
us³ugodawców w ramach Krajowej Sieci Innowacji (KSI)17. Œwiadczenia us³ug dla przed-
siêbiorców w ramach KSI finansowane s¹ przez Uniê Europejsk¹ w ramach programu Innowa-
cyjna Gospodarka. W systemie tym projekty proinnowacyjne realizuj¹ równie¿ izby
przemys³owo-handlowe. Przyk³adem jest projekt KIGNET INNOWACJE18 realizowany przez
Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹, w którym uczestniczy dwunastu innych partnerów, w tym Wielko-
polska Izba Przemys³owo-Handlowa19. Realizacja projektu trwa, trudno zatem oceniæ rezultaty,
a tym bardziej wp³yw tych rezultatów na rozwój innowacyjny polskich przedsiêbiorstw.

Elementem systemu innowacji w Polsce s¹ Regionalne Strategie Innowacji20. Samorz¹d
terytorialny na poziomie regionów ma do spe³nienia istotn¹ rolê w stymulowaniu procesów
innowacyjnych, dostosowuj¹c politykê innowacyjn¹ do regionalnych i lokalnych uwarunko-
wañ. Ka¿dy z 16 regionów w Polsce posiada regionaln¹ strategiê innowacji identyfikuj¹c¹ ob-
szary, które maj¹ kluczowe znaczenie dla rozwoju proinnowacyjnego regionu. Analiza
dokumentów (Regionalnych Strategii Innowacji) wskazuje, ¿e dla województw istotne jest
wzmacnianie klastrów przemys³owych, us³ug wykorzystuj¹cych nowe technologie, wzmoc-
nienie instytucji otoczenia biznesu. Województwa dostrzegaj¹ potrzebê aktywnego partner-
stwa w realizacji polityki innowacyjnej, ale nie wyró¿niaj¹ w tym zakresie samorz¹du
gospodarczego (izb przemys³owo-handlowych), czyli samych przedsiêbiorców najbardziej
zainteresowanych innowacjami. Mimo rozbudowanego systemu instytucji wspieraj¹cych
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przedsiêbiorstwa w regionach, poziom innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw jest nieza-
dowalaj¹cy, o czym mowa wy¿ej.

W literaturze podkreœla siê, ¿e dzia³alnoœæ wspieraj¹ca innowacyjnoœæ np. w regionach
powinna byæ skoncentrowana w jednym lub dwóch podmiotach, nadmierne rozcz³onkowanie
prowadzi do dezorientacji potencjalnych zainteresowanych. Skutkuje nisk¹ efektywnoœci¹
i czêsto nak³adaj¹cymi siê zadaniami. Dzia³ania zaœ przyjmuj¹ formê incydentalnych, przy-
padkowych dzia³añ a powinny mieæ charakter systemowy i trwa³y.

Jednym z czynników u³atwiaj¹cych podnoszenie zdolnoœci przedsiêbiorstw do kreowania
i wprowadzania rozwi¹zañ innowacyjnych jest wspó³praca, która mo¿e przybieraæ ró¿ne for-
my. Kooperacja potrzebna jest w g³ównej mierze ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom, które
nie s¹ w stanie samodzielnie prowadziæ dzia³alnoœci innowacyjnej. Ich potencja³ innowacyj-
ny, czyli zasoby materialne i niematerialne niezbêdne do kreowania nowych rozwi¹zañ s¹
niewystarczaj¹ce. Izby przemys³owo-handlowe, zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców stanowi¹ natu-
raln¹ platformê wspó³pracy podmiotów gospodarczych i mog¹ wspieraæ przedsiêbiorców na
ró¿nych p³aszczyznach ich dzia³alnoœci innowacyjnej. Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiê-
biorstw sk³ada siê zazwyczaj z trzech etapów:
1) zbierania informacji, czyli badania rynku, jego wielkoœci, struktury nabywców oraz

ich oczekiwañ;
2) implikacji pozyskanych informacji w dzia³alnoœci B+R z podzia³em na tworzenie

zupe³nych technologii i produktów, wykorzystaniem posiadanych technologii i pro-
duktów, wykorzystaniem posiadanych technologii w oferowaniu nowych produktów,
modyfikacji technologii produkcji i sprzeda¿y aktualnych produktów na rynku;

3) wdro¿enia przyjêtych rozwi¹zañ w dzia³alnoœci operacyjnej przedsiêbiorstwa i mie-
rzenia osi¹ganych wyników21.
Na ka¿dym tym etapie izby przemysko-handlowe jako instytucje publiczno-prawne

mog³yby wspieraæ przedsiêbiorców i zarazem koordynowaæ politykê innowacyjn¹.
Obszarem, który wydaje siê byæ niedoceniany jest kszta³towanie postaw innowacyjnych

przedsiêbiorców; jest niedostateczne inspirowanie i wyzwalanie myœli innowacyjnej w œrodo-
wisku spo³ecznym przedsiêbiorców. Rozbudzanie ducha innowacyjnoœci jest istotnym wyzwa-
niem stoj¹cym w³aœnie przed samorz¹dem gospodarczym. W przedsiêbiorstwach potrzebne s¹
nowe koncepcje kszta³towania procesów innowacyjnych. Kluczow¹ rolê w tej sferze powin-
ny odegraæ izby przemys³owo-handlowe, czyli sami przedsiêbiorcy. W literaturze podkreœla
siê, ¿e w rozwoju innowacji du¿¹ rolê odgrywaj¹ uwarunkowania kulturowe i spo³eczne,
w szczególnoœci jakoœæ kapita³u ludzkiego. W Konkluzjach Rady Europejskiej z 2008 r.22

czytamy, ¿e u podstaw innowacyjnoœci le¿y kreatywnoœæ. Wyzwalaæ kreatywnoœæ mo¿e œrodo-
wisko spo³eczne przedsiêbiorców. Wed³ug E. Zieliñskiego œrodowisko spo³eczne przedsiêbior-

ców stanowi ca³okszta³t spo³eczno-politycznych i ekonomicznych uwarunkowañ dzia³alnoœci

gospodarczej; tworzy ogó³ norm i obyczajów oraz cech swoistej grupy spo³ecznej, w której

dany przedsiêbiorca wchodzi w uk³ad wzajemnego oddzia³ywania23. To oddzia³ywanie mo¿e
mieæ charakter wychowawczy, mo¿e kszta³towaæ osobowoœæ, postawy i zachowania przedsiê-
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w sprawie promowania kreatywnoœci i innowacji przez kszta³cenie i szkolenie(2008/C 141/10), http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:PL:PDF.

23 Zob. E. L. Zieliñski, Rola izb przemys³owo-handlowych w kszta³towaniu œrodowiska spo³ecznego przed-

siêbiorców, w: Samorz¹d w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrêtowicza, Poznañ 2008, s. 323 i n.



biorców. Niew¹tpliwie takie œrodowisko tworz¹ izby przemys³owo-handlowe modelu francu-
skiego reprezentuj¹ce wszystkich przedsiêbiorców. Jest to zadanie niezwykle wa¿ne, bowiem,
jak pokazuj¹ badania, polskich przedsiêbiorców charakteryzuje niechêæ do wspó³pracy, two-
rzenia nowej wiedzy, lêk przed utrat¹ tajemnicy, zleceniobiorców itp.24 Priorytetowym zada-
niem, a nawet misj¹ izb przemys³owo-handlowych powinno byæ stymulowanie rozwoju
kapita³u spo³ecznego przez podnoszenie poziomu œwiadomoœci innowacyjnej przedsiêbior-
ców – upowszechnianie wiedzy na temat innowacji i korzyœci wynikaj¹cych ze wspó³pracy
przedsiêbiorstw z nauk¹. W rezultacie tych dzia³añ dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw
powinna stanowiæ filozofiê zachowañ przedsiêbiorców w zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Tym-
czasem istniej¹ce w Polsce izby modelu anglosaksoñskiego obejmuj¹ zaledwie czêœæ œrodo-
wiska spo³ecznego przedsiêbiorców ; zaledwie 3% przedsiêbiorstw jest zrzeszonych w izbach
przemys³owo-handlowych w Polsce. Izby te nie maj¹ legitymizacji do reprezentowania
ca³ego œrodowiska przedsiêbiorców, bo funkcjonuj¹ jako podmioty prawa prywatnego, bez
w³adztwa administracyjnego. Najproœciej zmieniæ to i iœæ za wzorem Niemiec, Francji, czy
II Rzeczypospolitej i przywróciæ w Polsce francuski model izb samorz¹du gospodarczego
– podmiotów prawa publicznego z obligatoryjnym cz³onkostwem i w³adztwem administra-
cyjnym. Tylko izby przemys³owo-handlowe jako podmioty zdecentralizowanej administracji
pañstwowej maj¹ status powszechny i obejmuj¹ ca³e œrodowisko przedsiêbiorców.

Powa¿n¹ barier¹ rozwoju kreatywnoœci i w rezultacie innowacyjnoœci jest tak¿e niedosto-
sowany do potrzeb rynku pracy system edukacyjny i niechêæ do ustawicznego kszta³cenia. In-
nowacyjnoœæ zale¿y nie tylko od przedsiêbiorców, ale te¿ w du¿ym stopniu od potencja³u
intelektualnego i wiedzy ogó³u pracowników przedsiêbiorstw. Przedsiêbiorcy za poœrednic-
twem izb przemys³owo-handlowych powinni równie¿ uczestniczyæ w okreœlaniu zakresu
wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnej absolwentowi, np. przez tworzenie autorskich programów
nauczania, b¹dŸ wzorem Francji i Niemiec przez prowadzenie w³asnych szkó³ i uczelni.
Obecnie izby przemys³owo-handlowe w Polsce mog¹ tylko uczestniczyæ w przygotowywa-
niu programów nauczania lub postulowaæ zmiany w tych programach, ale na zasadzie wyra-
¿ania niewi¹¿¹cej opinii. Na prowadzenie w³asnych szkó³, i uczelni samorz¹d gospodarczy
nie ma delegacji ustawowej, nie ma odpowiednio wykwalifikowanych kadr, œrodków finan-
sowych, mo¿liwoœci lokalowych i technicznych.

Obszarem wspó³pracy przedsiêbiorstw, zwi¹zanym z kreowaniem i dyfuzj¹ wiedzy jest
obszar prac badawczo rozwojowych. W Polsce uwidacznia siê brak sta³ej wspó³pracy izb
przemys³owo-handlowych ze szko³ami wy¿szymi i placówkami badawczymi chocia¿by w celu
sta³ego dostêpu przedsiêbiorców do nowoczesnych rozwi¹zañ z zakresu ekonomii, zarz¹dza-
nia i technologii czy wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych. W rezultacie
potencja³ akademicki w Polsce jest niewykorzystany. W tej sferze rol¹ izb przemys³owo-han-
dlowych powinno byæ te¿ zarz¹dzanie wiedz¹ polegaj¹ce na systematycznych dzia³aniach po-
legaj¹cych na tworzeniu, wykorzystywaniu i upowszechnianiu wiedzy tak, by wyzwala³a
w przedsiêbiorstwach kreatywnoœæ.

Kolejnym wa¿nym zadaniem izb przemys³owo-handlowych powinno byæ wspieranie przed-
siêbiorców w zakresie tworzenia i wspó³dzia³ania w ramach tzw. sieci przedsiêbiorstw, któr¹
tworzy grupa przedsiêbiorstw zorganizowanych wokó³ wspólnych dzia³añ, np. produktu25.
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Jednym z rodzajów takich sieci s¹ klastry, czyli geograficzne skupiska wzajemnie powi¹za-

nych przedsiêbiorstw, wyspecjalizowanych dostawców pokrewnych sektorowi, zwi¹zanych

z nimi wyspecjalizowanych instytucji, konkuruj¹cych miêdzy sob¹, ale i wspó³dzia³aj¹cych26.
Polska nale¿y do krajów, w których tego typu inicjatywy nie znajduj¹ wiêkszego zaintereso-
wania wœród przedsiêbiorców, ze wzglêdu na ich niski poziom zaufania spo³ecznego, a tak¿e
niechêæ do cz³onkostwa w stowarzyszeniach i zrzeszeniach. Podkreœla siê, ¿e bariery rozwoju
klasteringu w Polsce maj¹ przede wszystkim pod³o¿e kulturowe27.

Izby przemys³owo-handlowe jako instytucje administracji publicznej, wyposa¿one we
w³adztwo administracyjne, odpowiednie œrodki materialne i finansowe dzia³ania powinny
mieæ istotny wp³yw na pomoc, doradztwo w wykorzystaniu zarówno czynników zewnêtrz-
nych, jak i wewnêtrznych przedsiêbiorstwa, byæ si³¹ napêdow¹ podejmowania aktywnoœci in-
nowacyjnej. W ujêciu M. Haffera otoczenie instytucjonalne, w tym instytucje wspierania
biznesu stanowi¹ integralny element modelu zarz¹dzania innowacjami w przedsiêbiorstwie28.
To w³aœnie otoczenie instytucjonalne ma najwa¿niejszy wp³yw na kwestie zwi¹zane z potrze-
bami dotycz¹cymi kreowania i wdra¿ania innowacji, a tak¿e potrzebami w zakresie budowy
potencja³u innowacyjnego przedsiêbiorstw.

Spo³eczny potencja³ drzemi¹cy w izbach przemys³owo-handlowych modelu francuskiego
dostrzeg³y ju¿ w przesz³oœci Niemcy. Dziêki zaanga¿owaniu przedsiêbiorców w realizacjê
polityki gospodarczej pañstwa, Niemcy przyspieszy³y swój postêp przemys³owo-techniczny
i zdystansowa³y w koñcu XX w. Angliê. Tym kierowa³y siê równie¿ polskie ko³a gospodar-
cze po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 r. Przyk³adem sukcesu mo¿e byæ
Gdynia i Centralny Okrêg Przemys³owy, fabryki produkuj¹ce nawozy sztuczne, rozwój
szkolnictwa wy¿szego, które prowadzone by³o równie¿ przez izby przemys³owo-handlowe
m.in. w Poznaniu. Wiele przyk³adów zaanga¿owania izb przemys³owo-handlowych w rozwój
innowacyjnoœci mo¿na odnaleŸæ we wspó³czesnej Europie, szczególnie w Niemczech, Francji
i we W³oszech.

Pojawia siê zatem kolejne pytanie: dlaczego w Polsce izby przemys³owo-handlowe nadal
funkcjonuj¹ jako podmioty prawa prywatnego i nie s¹ znacz¹cym partnerem w realizacji poli-
tyki innowacyjnej? Jak wspomniano jest przecie¿ wiele obszarów, w których izby mog¹
permanentnie, a nie tylko doraŸnie uczestniczyæ w systemie wsparcia innowacyjnoœci przed-
siêbiorstw. Podkreœliæ nale¿y, ¿e wiêkszoœæ us³ug proinnowacyjnych w Polsce realizowanych
tak¿e przez izby przemys³owo-handlowe ma charakter doraŸnych projektów, które finansuje
Unia Europejska. Jaka jest alternatywa na przysz³oœæ, kiedy fundusze unijne bêd¹ ograniczo-
ne? Uwagê zwróciæ nale¿y równie¿ na efektywnoœæ funkcjonuj¹cego w Polsce systemu
wspierania innowacji, o czym œwiadcz¹ rankingi innowacyjnoœci.

* * *

Rozwój innowacyjnoœci le¿y w ¿ywotnym interesie wszystkich pañstw Wspólnoty. W zwi¹z-
ku z tym wszystkie kraje musz¹ wnosiæ odpowiedni wk³ad w realizacjê polityki innowacyjnej
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26 Zob. K. Kubiak, Rola organizacji przedsiêbiorców w rozwijaniu innowacyjnych klastrów, w: Partnerstwo dla
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UE. Tymczasem jest inaczej; Polska jest beneficjentem postêpu cywilizacyjnego innych
pañstw europejskich – do UE wnosi zaœ niewiele. Tymczasem pozycjê Polski w UE bêdzie
okreœlaæ jej realny wk³ad w rozwój UE.

W gospodarce polskiej ukryte s¹ potê¿ne rezerwy gospodarcze i spo³eczne, które wyzwo-
liæ mog¹ tylko bezpoœrednio zainteresowani, czyli sami przedsiêbiorcy. W obecnym systemie
prawnym odpowiedzialny za tworzenie warunków ¿ycia gospodarczego, w tym za politykê
innowacyjnoœci s¹ administracja rz¹dowa i samorz¹d terytorialny. Natomiast w niewielkim
stopniu wp³yw na rozwój ¿ycia gospodarczego, na innowacyjnoœæ i konkurencyjnoœæ gospo-
darki ma samorz¹d gospodarczy. W rezultacie ogromny potencja³ wiedzy i doœwiadczenia
najbardziej kompetentnego w sprawach gospodarczych czynnika obywatelskiego – przedsiê-
biorców nie jest w Polsce w pe³ni wykorzystywany.

Potrzebne s¹ zatem izby przemys³owo-handlowe jako podmioty zdecentralizowanej ad-
ministracji publicznej. Izby te z jednej strony by³yby reprezentantami interesów œrodowiska
biznesowego, z drugiej strony pe³ni³yby funkcje publiczne w imieniu pañstwa, m.in. w zakre-
sie polityki innowacyjnej.

Izby przemys³owo-handlowe jako samorz¹d powszechny, posiadaj¹cy legitymizacje do re-
prezentowania wszystkich przedsiêbiorców powinny staæ siê p³aszczyzn¹ wymiany wiedzy
i doœwiadczeñ oraz platform¹ nawi¹zywania i utrzymywania wspó³pracy podmiotów zajmu-
j¹cych siê kreowaniem i udostêpnianiem rozwi¹zañ innowacyjnych i tych zainteresowanych ich
wykorzystaniem, czyli przedsiêbiorców. Priorytetami w dzia³aniach izb przemys³owo-handlo-
wych powinno byæ wspieranie mo¿liwoœci innowacyjnych firm, zwiêkszenie informacji o mo-
¿liwoœciach finansowania dzia³alnoœci innowacyjnej, tworzenie klastrów, waloryzacja badañ
naukowych, budowa sieci przedsiêbiorstw chc¹cych podj¹æ kooperacjê w dziedzinie innowacji.

W Polsce nie ma jak dot¹d instytucji umocowanej w systemie, pe³ni¹cej rolê ³¹cznika miê-
dzy biznesem a nauk¹, stanowi¹c¹ naturaln¹ platformê wspó³pracy przedsiêbiorców. Jeœli ten
stan rzeczy siê nie zmieni, Polska nadal bêdzie w grupie pañstw o najgorszych wskaŸnikach
innowacyjnoœci gospodarki.

Summary

The activity of the chambers of commerce and industry

to promote the innovativeness of Polish businesses

In a knowledge-based economy innovativeness is among the most significant factors that
are decisive for the competitiveness of modern businesses. EU member states undertake nu-
merous activities to support the innovativeness of their businesses and to reduce the distance
between them and the global leaders of innovativeness. In Poland only a small proportion of
businesses run innovative activities and the level of innovativeness of the economy signifi-
cantly differs from that of the majority of EU states. Stimulating an enterprise’s innovative
potential is significantly influenced by cooperation and connections with the institutions of
the business environment. The institutions supporting the innovative activity of businesses in
Poland are not fit to meet their needs. At the same time the civil factor, namely the entrepre-
neurs, is not taken advantage of. Their role in business life can be strengthened by the cham-
bers of commerce and industry – the institutions of public law that represent all entrepreneurs
and which are competent to participate in the shaping and implementation of policies to pro-
mote the innovativeness of the state and its regions.
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