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Tezy
Pod względem innowacyjności państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) wciąż 
dzieli daleki dystans od najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej – 
Europy Zachodniej i Północnej, niemniej systematycznie udaje się go skracać. 
Przykładowo, nakłady na B+R oraz liczba pracowników tego sektora w latach 
2008-2018 w państwach V4 rosły w szybszym tempie niż średnio w państwach 
UE. Poprawiły także swoje pozycje na tle świata według rankingów Global In-
novation Index i Global Competitiveness Report, choć nie można tu mówić 
o spektakularnych przetasowaniach. Przesuwanie się w kierunku gospoda-
rek innowacyjnych pokazuje jednak zdolność państw Grupy Wyszehradzkiej 
do nadrabiania zaległości rozwojowych i tworzenia właściwych podstaw do 
dalszego rozwoju.
Państwa V4 koncentrują się na bezpośrednim finansowaniu działalności B+R 
poprzez granty, dotacje i instrumenty dłużne, a wydatkowane na te cele kwoty 
są w relacji do PKB wyższe niż średnio w UE. W finansowaniu pośrednim, które 
obejmuje udzielone ulgi podatkowe, w analogicznym ujęciu państwa Grupy Wy-
szehradzkiej odbiegają jednak znacznie od unijnej średniej. Należy nadmienić, 
że Polska i Słowacja dopiero niedawno wdrożyły tego typu rozwiązania fiskalne.
Państwa V4 stawiają sobie w ramach polityki innowacyjnej ambitne cele – za-
równo na poziomie strategii krajowych, jak i unijnych. Jednocześnie wiele z nich 
wydaje się trudnych do zrealizowania, jak np. podniesienie do wyznaczonych 
poziomów wydatków na B+R w ramach strategii Europa 2020.
W obliczu trwającej pandemii COVID-19 innowacje stały się ważniejsze niż kie-
dykolwiek wcześniej. Obecny kryzys powinien być bodźcem przyśpieszającym 
tempo potrzebnych reform, prowadzić do zmiany sposobu myślenia i torować 
drogę do wysiłków na rzecz polityki innowacyjnej w nadchodzących latach – 
zwłaszcza w państwach nadrabiających zaległości rozwojowe.





„Nie wprowadzać innowacji znaczy umierać”
Christopher Freeman
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Wstęp

Od kilkunastu lat słowo „innowacja” jest odmieniane przez 
wszystkie przypadki zarówno w dyskursie naukowym, jak 
i politycznym. Podnoszenie innowacyjności na poziomie po-
szczególnych przedsiębiorstw, a w konsekwencji także całej 
gospodarki, jest bowiem zjawiskiem pożądanym, a wręcz 
koniecznym do trwałego i zrównoważonego wzrostu go-
spodarczego. Nic zatem dziwnego, że polityki innowacyjne 
są obecnie na biurkach większości światowych decyden-
tów. Szczególna uwaga powinna być do nich przykładana 
w państwach aspirujących do grupy gospodarek wysoko 
rozwiniętych – a takimi bez wątpienia są państwa Grupy 
Wyszehradzkiej (V4), tj. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja.
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Celem niniejszej pracy jest analiza publicznych polityk 
innowacyjnych, które w ciągu dekady po globalnym kry-
zysie finansowym, tj. w latach 2008-2018, stały się istotną 
częścią polityk gospodarczych państw V4. W pierwszej czę-
ści pracy zostanie przybliżony obecny w literaturze sposób 
rozumienia innowacji i polityki innowacyjnej. Następnie 
analizie poddane zostaną wybrane instrumenty tej polity-
ki w państwach V4, m.in. wsparcie finansowe, zwłaszcza na 
działalność badawczo-rozwojową (B+R), zarówno bezpo-
średnie w postaci grantów, dotacji i instrumentów dłużnych, 
jak i pośrednie w postaci ulg podatkowych; ponadto zosta-
ną omówione elementy zarządzania polityką innowacyjną, 
przede wszystkim przyjęte w tym zakresie krajowe strategie, 
programy i plany.

W pracy dokonana zostanie także próba oceny skutecz-
ności tej polityki przede wszystkim poprzez przedstawie-
nie poziomu innowacyjności państw V4 na tle pozostałych 
państw UE z uwzględnieniem mierników ilościowych, w tym 
nakładów na B+R, personelu pracującego w tym obszarze 
oraz liczby patentów triadowych. Przeanalizowane zosta-
ną także dane Eurostatu pochodzące z badania Community 
Innovation Survey oraz wskaźnik innowacyjności wykorzy-
stywany przez Komisję Europejską – European Innovation 
Scoreboard. Innowacyjność państw V4 zostanie także oce-
niona wobec szerokiej grupy państw z całego świata przy 
wykorzystaniu wskaźników Global Innovation Index oraz 
Global Competitiveness Report.
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Gdzie leży źródło wzrostu? Dlaczego jedne państwa są bo-
gate, a inne biedne? Jak zmniejszyć dystans dzielący gospo-
darki słabiej rozwinięte od światowej czołówki? Odpowiedzi 
na te fundamentalne pytania, od ponad wieku1 stawiane 
w nauce ekonomii, poszukuje się w clou niniejszej publika-
cji – w innowacjach.

1 Wielu badaczy zajmowało się wcześniej różnymi aspektami wdra żania nowych 
produktów, urządzeń lub systemów w przedsiębiorstwach – po cząwszy od 
A. Smitha i jego koncepcji, że podział pracy sprzyja powstawaniu nowych wyna-
lazków. Niemniej za początek teorii innowacji w naukach ekonomicznych przy-
jęło się uznawać prace J. Schumpetera.

1. Znaczenie innowacji 
i polityki innowacyjnej
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Jako pierwszy ku innowacjom – w sposób komplekso-
wy – zwrócił się austriacki ekonomista Joseph Schumpeter 
w wydanej ponad sto lat temu Teorii rozwoju gospodarcze-
go2. Po pierwsze, przedstawił je jako główną siłę napędową 
gospodarki. Po drugie, wprowadził rozróżnienie pomiędzy 
wynalazkiem a innowacją, czyli pomiędzy nowatorskim 
pomysłem a jego realizacją w praktyce. Po trzecie, zwrócił 
uwagę na szerokie postrzeganie innowacji. Wskazał, że mogą 
one wyrażać się nie tylko wprowadzeniem na rynek nowe-
go lub udoskonalonego produktu, ale także zastosowaniem 
nowej metody produkcji, otwarciem nowego rynku zbytu, 
zdobyciem nowych źródeł surowców lub półproduktów czy 
też wprowadzeniem nowej organizacji przemysłu.

Podobne, szerokie rozumienie innowacji prezentowali 
także dwaj wybitni dwudziestowieczni teoretycy w dzie-
dzinie zarządzania – Peter Drucker3 oraz Michael Porter4. 
Pierwszy z nich pisał, że są one „specyficznym narzędziem 
przedsiębiorczości – działaniem, które nadaje zasobom nowe 
możliwości tworzenia bogactwa”. Według Druckera istotą 
innowacji nie jest bowiem wyłącznie nowe rozwiązanie, lecz 
sukces rynkowy, który wynika z jego zastosowania. Porter 
upatrywał je także w nowych podejściach do zarządzania, 
dystrybucji czy marketingu. W literaturze przedmiotu in-

2 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
3 P. Drucker, Innovation and entrepreneurship: practice and principles, New York 1986.
4 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, London 1990.
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nowacje bywają definiowane także w wąskim znaczeniu – 
jako wprowadzenie czy też zastosowanie nowego produktu, 
urządzenia lub systemu. Takie podejście reprezentują m.in. 
czołowi badacze innowacji – Christopher Freeman5 i Edwin 
Mansfield6. 

Innowacje znalazły odzwierciedlenie także w teoriach 
wzrostu gospodarczego: począwszy od modelu Solowa-
-Swana7, który umożliwił uwzględnienie znaczenia postępu 
technologicznego we wzroście gospodarczym, przez model 
Romera8, w którym dużą rolę przypisuje się kapitałowi ludz-
kiemu i wiedzy, po model Aghiona-Howitta9, który stanowi 
o „twórczej destrukcji” wywołanej przez innowacje, czyli 
nieustannym burzeniu starej struktury gospodarczej i two-
rzeniu w jej miejsce nowej, lepszej. 

Od blisko trzech dekad międzynarodowe standardy w za-
kresie konceptualizacji tego pojęcia wyznacza Podręcznik 
Oslo (Oslo Manual) – międzynarodowy podręcznik metodo-
logiczny z dziedziny badań statystycznych innowacji. Jego 
pierwsze wydanie zostało opracowane przez Organizację 

5 C. Freeman, The Economics of Industrial Innovation, London 1982.
6 E. Mansfield, Industrial Research and Technological Innovation, New York 1968.
7 R.M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, „The Quarterly Jo-

urnal of Economics” 1956, nr 70, s. 65-94; T.W. Swan, Economic Growth and Capital 
Accumulation, „Economic Record” 1956, nr 32, s. 334-361.

8 P.M. Romer, Endogenous technological change, „Journal of Political Economy” 1990, 
nr 98, s. 71-102.

9 P. Aghion, P. Howitt, A model of growth through creative destruction, Bureau of 
Economic Research 1990.
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Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Nordycki 
Fundusz Przemysłu (Nordisk Industrifond) w 1992 r. W naj-
nowszej, czwartej edycji – wydanej w drugiej połowie 2018 r. – 
innowacje definiowane są jako „nowy lub ulepszony produkt 
lub/i proces, który różni się znacznie od wcześniejszych pro-
duktów lub/i procesów i który został udostępniony poten-
cjalnym użytkownikom lub wprowadzony do użycia przez 
jednostkę”10. We wstępie tej publikacji autorzy piszą o „impe-
ratywie innowacji” z uwagi na ich rosnącą rolę we wszystkich 
sektorach gospodarki i w codziennym życiu obywateli na 
całym świecie. W ostatniej dekadzie wśród badaczy, którzy 
postrzegali je w podobny sposób, znaleźli się m.in. Nathan Ro-
senberg11, Jan Fagerberg i Jakob Edler12 oraz Charles Edquist13.

W warunkach postępującej globalizacji, dynamicznego 
i zmiennego rynku oraz konkurencyjnego otoczenia innowa-
cje stały się przedmiotem zainteresowania nie tylko wśród 
teoretyków, ale także polityków. Wzrost innowacyjności 
wymaga bowiem sprawnego współdziałania trzech środo-
wisk: biznesowego, naukowego i rządowego. Powszechny 
stał się pogląd, że polityka ma wpływ na innowacje i w ciągu 

10 OECD, Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and  
Using Data on Innovation, www.oecd.org/science/oslo-manual-2018- 
9789264304604-en.htm [10.10.2020].

11 N. Rosenberg, Studies on science and the innovation process, World Scientific 2010.
12 J. Edler, J. Fagerberg, Innovation policy: what, why, and how, „Oxford Review of 

Economic Policy” 2017, nr 33(1), s. 2-23.
13 S. Borrás, C. Edquist, The choice of innovation policy instruments, „Technological 

Forecasting and Social Change” 2013, nr 80(8), s. 1513-1522.
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ostatnich kilku dekad decydenci wyraźnie uaktywnili się na 
tym polu. Skala tych działań doprowadziła do wyodrębnie-
nia polityki innowacyjnej w ramach polityki gospodarczej.

Ilekroć w niniejszej pracy będzie mowa o polityce inno-
wacyjnej, rozumiana będzie ona – za badaczami z Uniwer-
sytetu Oxfordzkiego14 – jako interwencja publiczna, mająca 
na celu wspieranie, tworzenie i rozpowszechnianie inno-
wacji. Podmiotem, który dokonuje takiej interwencji, może 
być rząd, agencje państwowe lub innego rodzaju jednostki 
rządowe. Należy przy tym podkreślić, że istnieje kilka róż-
nych typów polityki innowacyjnej. Wspomniani badacze 
wskazują, że są to:

 ■ polityka zorientowana „na misję” – ma na celu do-
starczenie nowych rozwiązań w odniesieniu do kon-
kretnych wyzwań będących przedmiotem agendy 
politycznej15;

 ■ polityka zorientowana na wynalazki – koncentruje 
się na fazie badań i rozwoju (B+R) i różnych formach 
ich wsparcia; 

14 Handbook of innovation policy impact, red. J. Edler, P. Cunningham, A. Gök, Chel-
tenham 2016; J. Edler, J. Fagerberg, Innovation policy: what, why, and how, „Oxford 
Review of Economic Policy” 2017, nr 33(1), s. 2-23.

15 Obecnie takim problemem jest np. globalne ocieplenie, więc działania podej-
mowane przez decydentów na rzecz jego rozwiązania będą elementem polity-
ki innowacyjnej. Wiele działań, podejmowanych przez decydentów w obliczu 
różnych wyzwań, było zatem elementem polityki innowacyjnej na długo przed 
wprowadzeniem tego terminu do teorii i praktyki.
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 ■ polityka zorientowana na system – skupia się na ce-
chach na poziomie narodowych systemów innowacji, 
czyli zbiorów instytucji, które biorą udział w rozwoju 
i dyfuzji innowacji.

Analiza polityki innowacyjnej prowadzona w niniejszej 
pracy dotyczyć będzie jej dwóch ostatnich rodzajów – czy-
li zorientowania na wynalazki oraz na system. W tym celu 
rozpatrzone zostaną wybrane instrumenty tych polityk 
w państwach przynależących do Grupy Wyszehradzkiej. 

Wybór tych państw nie był podyktowany jedynie ich re-
gionalną współpracą. Wynikał – być może nawet w głównej 
mierze – z ich doświadczeń gospodarczych. Przez ostatnie 
trzydzieści lat niwelowały one pozostałości po poprzednim, 
komunistycznym ustroju, później były wspólnie częścią jed-
nolitego rynku Unii Europejskiej, a przez kilka ostatnich lat – 
do kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 – imponowały 
wzrostem gospodarczym szybszym niż średnio w państwach 
UE. Ponadto pod względem nominalnego PKB kolejno Pol-
ska, Czechy, Węgry i Słowacja – to także cztery największe 
gospodarki Europy Środkowej, przy czym ich dotychczaso-
wy wzrost opierał się w dużym stopniu na stosunkowo ta-
niej i jednocześnie wysoko wykwalifikowanej sile roboczej 
i, w efekcie, niskich cenach eksportowanych towarów16.

16 M. Próchniak i in., Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschod-
niej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego, Warszawa 2020.
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Państwa V4, aby poprawiać swoją pozycję konkurencyj-
ną i gonić najlepiej rozwinięte gospodarki UE, co dotychczas 
udawało się tylko w pewnym stopniu17, potrzebują nowego 
modelu wzrostu, opartego na innowacjach i akumulacji za-
awansowanego technicznie kapitału – tym bardziej, że ba-
dania empiryczne potwierdzają pozytywny związek między 
wzrostem gospodarczym a innowacjami w państwach Grupy 
Wyszehradzkiej18. Równocześnie wskazuje się na występują-
cy w nich niski poziom innowacyjności, co wymaga realizacji 
skutecznej polityki innowacyjnej19.

Należy także zauważyć, że nie sposób analizować polityki 
innowacyjnej Polski, Czech, Węgier i Słowacji w oderwaniu 
od polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Od kilku dekad 
UE pełni ważną rolę jako katalizator rozwoju innowacji 

17 A. Cieślik, D.R. Wciślik, Convergence among the CEE-8 economies and their catch-up 
towards the EU-15, „Structural Change and Economic Dynamics” 2020, nr 55, s. 39-
48.

18 A.M. Pece, O.E.O. Simona, F. Salisteanu, Innovation and economic growth: An empi-
rical analysis for CEE countries, „Procedia Economics and Finance” 2014, nr 26, s. 461-
467; Z.K. Szabo, E. Herman, Innovative entrepreneurship for economic development 
in EU, „Procedia Economics and Finance” 2012, nr 3, s. 268-275; E. Herman, Inno-
vation and entrepreneurship for competitiveness in the EU: an empirical analysis, 
Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Sciendo 
2018, s. 425-435.

19 O. Oksanych, Innovation As An Opportunity For Economic Development Of Central 
Eastern Europe Countries (Poland Case Study), „Economy & Business Journal” 2020,  
nr 14(1), s. 268-281; F. Crowley, P. McCann, Firm innovation and productivity in Eu-
rope: evidence from innovation-driven and transition-driven economies, „Applied 
Economics” 2018, nr 50(11), s. 1203-1221; V. Kravtsova, S. Radosevic, Are systems of 
innovation in Eastern Europe efficient?, „Economic Systems” 2018, nr 36(1), s. 109-
126.
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w państwach członkowskich. Założenie zwiększenia wysił-
ków na rzecz tworzenia systemów wspierających innowacje, 
B+R oraz przedsiębiorczość stanowi centralny element poli-
tyki spójności Unii na lata 2014-2020, czego dowodzi kwota 
ok. 65 mld euro przeznaczona w tej perspektywie na badania 
naukowe i innowacje (pod koniec września 2020 r. 13,5 mld 
euro trafiło do państw V4; blisko 7,6 mld euro do Polski, 
2,5 mld euro do Czech, 2,2 mld euro do Węgier i 1,2 mld euro 
do Słowacji)20. Wśród kluczowych inicjatyw UE w tym za-
kresie można wymienić także Unię innowacji w ramach 
strategii Europa 2020 i poświęcony jej instrument finanso-
wy Horyzont 2020.

20 European Commission, European Structural & Investment Funds, https://cohesion-
data.ec.europa.eu/themes/1#. [10.10.2020].
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Istnieje całe spektrum instrumentów, którymi dysponują 
państwa w ramach polityki innowacyjnej. Znajdziemy wśród 
nich instrumenty finansowe, w tym bezpośrednie (granty, 
dotacje i instrumenty dłużne) i pośrednie (ulgi podatkowe) 
oraz szereg instrumentów związanych z tworzeniem regu-
lacji i zachęt w tym zakresie. Istnieje ponadto wiele pod-
miotów, które podejmują działania w ramach tej polityki 
– niektóre rządy powołały w tym celu specjalne ministerstwa 
(np. w Czechach w 2002 r. wyodrębniono Radę ds. Badań 
Naukowych i Innowacji – Rada pro Vědu, Výzkum a Inovace 
České Republiky, a na Węgrzech w 2018 r. powstało Minister-

2. Polityki innowacyjne 
państw V4
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stwo Innowacji i Technologii – Innovációs és Technológiai 
Minisztérium). Wydzielono także poświęcone tej tematyce 
departamenty w innych ministerstwach, zwłaszcza tych 
związanych z gospodarką i szkolnictwem wyższym, a tak-
że szereg agencji państwowych i innego rodzaju jednostek 
rządowych.

Istotne wsparcie dla analizy porównawczej wymienio-
nych elementów polityki innowacyjnej realizowanych przez 
szereg wskazanych instytucji w poszczególnych państwach 
zapewnia baza danych STIP (Science, Technology and In-
novation Policy Survey)21, która została uruchomiona jako 
wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i OECD w 2018 r. Po-
wstała w oparciu o badania przeprowadzane wśród urzędni-
ków państwowych pracujących nad polityką innowacyjną, 
rozproszonych w różnych ministerstwach i agencjach. Obec-
nie oparta jest na badaniu z 2017 r. i pozwala w kompleksowy 
sposób przeanalizować instrumenty polityki innowacyjnej 
wykorzystywane w poszczególnych państwach. Liczby w ta-
beli 1 pokazują liczbę instrumentów danego rodzaju wdra-
żanych w państwach V4.  

Jak wynika z powyższych danych, zdecydowanie najwięcej 
różnego rodzaju instrumentów polityki innowacyjnej spośród 
państw V4 wdrażanych jest w Polsce – niemal sześciokrotnie 

21 EC/OECD, STIP Compass: International Database on Science, Technology and Inno-
vation Policy (STIP), 2020, https://stip.oecd.org [10.10.2020].
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Tabela 1. Instrumenty polityki innowacyjnej w państwach V4
Instrumenty polityki innowacyjnej Polska Czechy Węgry Słowacja

Bezpośrednie wsparcie finansowe 124 24 56 12

Granty projektowe (badania publiczne) 61 6 16 4

Dotacje na B+R oraz innowacje w biznesie 23 5 17 3

Stypendia i pożyczki dla absolwentów 15 1 6 0

Finansowanie kapitałowe 8 2 4 1

Pożyczki i kredyty na innowacje w firmach 5 3 3 2

Programy zamówień na B+R oraz innowacje 4 1 0 1

Vouchery na innowacje 3 1 1 0

Finansowanie instytucjonalne badań publicznych 3 4 5 0

Centra doskonałości - granty 2 1 4 1

Pośrednie wsparcie finansowe 4 4 5 1

Ulga podatkowa dla przedsiębiorstw na B+R oraz 
innowacje 3 3 3 0

Ulga podatkowa dla osób wspierających B+R oraz 
innowacje 1 0 1 1

Gwarancje, instrumenty zarządzania ryzykiem 0 1 1 0

Zarządzanie polityką innowacyjną 60 25 56 12

Krajowe strategie, programy i plany 22 14 32 7

Kampanie informacyjne i inne działania infor-
macyjne 13 3 10 4

Analizy (np. ewaluacje, analizy porównawcze 
i prognozy) 10 3 6 0

Utworzenie lub reforma struktur zarządzania lub 
instytucji 6 1 4 0

Formalne konsultacje z odbiorcami instrumentów 
lub ekspertami 4 2 1 0

Organy nadzoru i doradztwa etycznego 4 0 1 0

Horyzontalne organy STI 1 2 1 1

Normy i certyfikaty dotyczące rozwoju 
i wdrażania technologii 0 0 1 0
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więcej niż na Słowacji. Wynika to przede wszystkim ze stoso-
wania szerokiego wachlarza instrumentów bezpośredniego 
i pośredniego wsparcia finansowego. W Polsce, zgodnie z da-
nymi STIP, wprowadzono w sumie 128 tego typu instrumen-
tów, na Węgrzech – 61, w Czechach – 28 i na Słowacji – 13. 

Polska jako największa gospodarka spośród państw 
V4 wydaje także największe kwoty w ujęciu nominalnym 
na tego typu instrumenty – w 2017 r. wsparcie finansowe ze 
źródeł publicznych na B+R wyniosło w sumie 457 mln euro 
(1,9 mld zł). Następne są Czechy, które wydatkowały 247 mln 
euro (6,5 mld koron czeskich), Węgry – 238 mln euro (73,6 mld 

Instrumenty polityki innowacyjnej Polska Czechy Węgry Słowacja

Wytyczne, regulacje i zachęty 15 13 4 4

Przepisy i zachęty dotyczące mobilności pra-
cowników 7 2 1 1

Doradztwo biznesowe i dotyczące wykorzysta-
nia technologii 5 3 0 0

Regulacje i zachęty dotyczące własności inte-
lektualnej 2 1 2 0

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie nauki i in-
nowacji 1 6 1 1

Regulacje dotyczące nowych technologii 0 1 0 2

Instrumenty współpracy 16 15 16 9

Sieci i platformy współpracy 11 6 6 5

Dedykowane wsparcie dla infrastruktur badaw-
czych 3 4 5 1

Usługi informacyjne i dostęp do zbiorów danych 2 5 5 3

Suma 219 81 137 38

Źródło: na podstawie A.M. Kowalski i in., Poziom innowacyjności gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego, Warszawa 2020.
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forintów) i Słowacja – 18,3 mln euro. Skalę zaangażowania 
rządów w tego rodzaju instrumenty polityki innowacyjnej 
w odniesieniu do PKB prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Wsparcie finansowe (bezpośrednie i pośrednie)  
ze strony państwa na B+R jako procent PKB w państwach V4 w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

Powyższe dane wskazują, że państwa V4 koncentrowały się 
w większym stopniu na bezpośrednim finansowaniu działal-
ności B+R, przede wszystkim w postaci grantów projektowych 
oraz dotacji. W przypadku Węgier bezpośrednie fundusze rzą-
dowe na B+R stanowiły 0,13% PKB w 2017 r., co jest najwyższym 
wynikiem nie tylko wśród państw V4, ale wszystkich państw 
UE. Kolejne pod tym względem były Francja (0,12%) i Szwecja 
(0,11%), a tuż za nimi Polska (0,09%) i Czechy (0,08%). Słowacja 
z wynikiem 0,01% zajęła 21. miejsce wśród państw UE i jako 
jedyne państwo V4 znalazła się poniżej unijnej średniej.

Ponadto analiza udziału poszczególnych sektorów jako 
źródeł finansowania B+R wskazuje, że we wszystkich pań-
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stwach V4 udział sektora rządowego był wyraźnie wyższy 
niż średnio w państwach UE, co – jak wskazuje Czerniak22 – 
w przypadku Polski nie wynika jednak z wysokiej aktywno-
ści podmiotów publicznych, lecz z niskiego zainteresowania 
innowacjami ze strony krajowych przedsiębiorstw. Także 
w przypadku Czech, Węgier i Słowacji widoczny jest wyższy 
niż średnio w Unii udział sektora rządowego w prowadzeniu 
B+R. Dane w tym zakresie prezentuje tabela 2.

Zupełnie inaczej przedstawia się porównanie państw 
V4 ze średnią unijną w przypadku pośredniego wsparcia fi-
nansowego, realizowanego w postaci ulg podatkowych. Pod 
tym względem Węgry zajmują 10. miejsce na tle UE z pozio-
mem wydatków na ten cel wynoszącym 0,06% w relacji do 
PKB, Czechy – 11. (0,05%). Na odleglejszych pozycjach są Sło-
wacja – 17. (0,01%) oraz Polska – 20. (0,005%). Dla porównania 
najwięcej spośród państw UE wydaje Belgia – 0,29%, ale np. 
Szwecja – jeden z liderów innowacji – już tylko 0,01%.

W przypadku państw V4 niewielkie wsparcie finansowe 
w postaci ulg podatkowych wynika z faktu, że państwa te 
– zwłaszcza Polska i Słowacja – stawiają dopiero pierwsze 
kroki w zakresie tego typu rozwiązań fiskalnych. Zestawie-
nie ulg podatkowych obowiązujących w państwach V4 w ba-
danych latach zawiera tabela 3.

22 Źródło: J. Czerniak, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania wzrostu innowacyj-
ności polskiej gospodarki, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 276, s. 9-21.
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Tabela 2. Źródło finansowania i udział w prowadzeniu B+R 
według poszczególnych sektorów w państwach V4 i UE28 [w %]

Źródła finansowania B+R Udział w prowadzeniu B+R 
2008 2017* 2008 2018

sektor prywatny UE28 54,8 58,2 63,2 66,5
Polska 30,5 52,5 30,9 66,1
Czechy 45,0 39,3 57,6 61,9
Węgry 48,3 52,7 52,6 75,6
Słowacja 34,7 49 42,9 54,1

sektor rządowy UE28 33,8 29,3 12,9 10,8
Polska 59,8 38,3 35,3 1,9
Czechy 45 39,3 23,5 16,4
Węgry 41,8 31,9 23,4 10,9
Słowacja 52,3 35,5 32,8 21,2

szkolnictwo 
wyższe

UE28 1,0 1,1 22,9 21,9
Polska 4,1 3,0 33,6 31,7
Czechy 1,3 1,0 18,5 21,5
Węgry b.d. b.d. 22,0 12,7
Słowacja 0,3 1,6 24,3 24,3

sektor NGO UE28 1,6 1,6 1,0 0,8
Polska 0,2 0,3 0,1 0,3
Czechy 0 0,1 0,4 0,2
Węgry 0,6 0,5 2,0 0,8
Słowacja 0,4 0,2 0,1 0,4

zagranica UE28 8,8 9,8 - -
Polska 5,4 6 - -
Czechy 8,9 25 - -
Węgry 9,3 14,9 - -
Słowacja 12,3 13,7 - -

*brak danych za 2018 r.
Dane dla UE28 i Słowacji są szacunkowe. Dane dla Polski z 2008 r. ze względu na zmianę metodyki nie są porów-
nywalne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Tabela 3. Wybrane ulgi podatkowe na działalność B+R 
oraz innowacje w państwach V4

Państwo
Lata 

obowiązy-
wania

Rodzaj ulgi Charakterystyka

Polska 2006-2016 r. ulga na nowe technologie

Odliczenie 50% kwoty kosztów na za-
kup tzw. „nowych technologii” (np. 
licencje, patenty, wyniki badań nau-
kowych).

od 2016 r. ulga na B+R

Odliczenie 100% kosztów kwalifiko-
wanych (od 2018 r. 150% w przypadku 
centrów badawczo-rozwojowych) po-
niesionych na B+R.

od 2019 r. ulga „innovation box”
Obniżenie poziomu opodatkowa-
nia dochodu uzyskiwanego z praw 
własności intelektualnej do 5%.

Czechy od 2005 r. ulga na B+R

Odliczenie 100% kosztów kwalifiko-
wanych poniesionych na B+R (od 
2014 r. 110% w przypadku kosztów 
przekraczających sumę zapisaną 
w odpisie na realizację projektu w od-
powiednim okresie, ponadto rozszer-
zenie wydatków kwalifikowanych 
o usługi zewnętrzne świadczone przez 
publiczne instytucje B+R).

Węgry od 2000 r. ulga na B+R

Odliczenie 100% kosztów kwalifikowa-
nych (od 2004 r. 300% w przypadku 
centrów badawczo-rozwojowych) po-
niesionych na B+R.

od 2013 r. zwolnienie ze składek na 
ubezpieczenie społeczne 

Zwolnienie ze składek na ubezpiecze-
nie społeczne dla naukowców i dok-
torantów.

 od 2016 r. ulga dla  start-upów

Wspieranie inwestycji w start-upy 
w formie obniżenia podstawy opodat-
kowania o 2,5-krotność łącznej kwo-
ty zakupu udziałów i podwyższenia 
kapitału.

Słowacja od 2015 r. ulga na B+R Odliczenie 100% kosztów poniesio-
nych na B+R.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.



Prace IEŚ  •  Nr 12/2020 29

Jak rozpędzić gospodarkę, czyli polityki innowacyjne państw Grupy Wyszehradzkiej

Najdłuższym okresem obowiązywania ulgi B+R spośród 
państw V4 mogą pochwalić się Węgry i Czechy, Polska i Sło-
wacja przez większość badanego okresu nie posiadały na-
tomiast takiego rozwiązania. Z polityką innowacyjną Polski 
wiąże się poniekąd inna ulga, tzw. ulga na nowe technologie. 
Dane obrazujące wykorzystanie jej, a także obowiązującej 
od 2016 r. ulgi na B+R, zawiera tabela 4.

Tabela 4. Liczba podatników oraz kwota odliczeń ulgi na nowe technologie 
oraz ulgi na B+R z podziałem na PIT i CIT w Polsce

Kwota 
odliczenia
(w tys. zł)

Przeciętne
odliczenie
(w tys. zł)

Liczba
podatników

Odsetek
prowadzą-

cych 
działalność 

B+R w Polsce

Ulga na nowe technologie

2008

CIT 7 847 302 26

PIT 51 4,6 11

Ogółem 7 898 213 37 3,2%

2009

CIT 20 046 802 25

PIT 25 1,7 15

Ogółem 20 071 502 40 3,1%

2010

CIT 31 289 948 33

PIT 258 0,6 398

Ogółem 31 547 73 431 24,7%

2011

CIT 270 961 2 793 97

PIT 262 1,0 250

Ogółem 271 223 782 347 15,6%

2012

CIT 439 385 4 674 94

PIT 140 3,3 42

Ogółem 439 525 3 232 136 5,0%
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Kwota 
odliczenia
(w tys. zł)

Przeciętne
odliczenie
(w tys. zł)

Liczba
podatników

Odsetek
prowadzą-

cych 
działalność 

B+R w Polsce

Ulga na nowe technologie

2013

CIT 306 724 4 090 75

PIT 885 29 31

Ogółem 307 609 2 902 106 3,4%

2014

CIT 283 846 3 548 80

PIT 754 20 37

Ogółem 284 600 2 432 117 3,4%

2015

CIT 389 682 4 933 79

PIT 779 1,7 472

Ogółem 390 461 709 551 12,4%

Ulga na B+R

2016

CIT  198 334 264 751

PIT  7 722 264 29

Ogółem  206 056 528 390 10,8%

2017

CIT  543 329 565 962

PIT  40 606 524 77

Ogółem  583 935 1 089 536 21,3%

2018

CIT  1 675 055 951 1 761

PIT  178 669 893 200 077

Ogółem  1 853 724 1 844 97 800 31,9%

Źródło: Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Mi-
nisterstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz GUS, 
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce, różne wydania dla poszczególnych lat.

Skuteczność obu ulg podatkowych w Polsce można okre-
ślić, zestawiając stosunek liczby korzystających z niej po-
datników z liczbą wszystkich podmiotów prowadzących 
działalność B+R. Takie porównanie pokazuje, że dotychczas 
ich wykorzystanie było niewielkie. Z ulgi technologicznej 
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w latach 2008-2015 skorzystało średnio zaledwie 9% tego 
typu podmiotów, z ulgi na B+R w latach 2016-2018 – 21%. Na-
leży nadmienić, że w przypadku drugiej ulgi w ciągu dwóch 
lat jej obowiązywania liczba podatników zwiększyła się 
niemal trzykrotnie, a kwota przeciętnego odliczenia – po-
nad trzy razy.

Kolejną istotną grupę instrumentów polityki innowa-
cyjnej państw V4 stanowią te, które są powiązane z zarzą-
dzaniem tą polityką. Poniżej prezentowane są kluczowe 
strategie, programy i plany wprowadzane w analizowanym 
okresie przez poszczególne państwa. W Polsce są to:

 ■ Krajowa Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, 
powstała w 2011 r.; wskazuje urządzenia i obiekty o zna-
czeniu kluczowym dla rozwoju badań naukowych.

 ■ Krajowy Program Badań. Założenia polityki nauko-
wo-technicznej i innowacyjnej państwa, przyjęty 
przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.; wskazuje 
kierunki prowadzenia badań i prac rozwojowych pań-
stwa, które następnie są podstawą do opracowywania 
strategicznych programów przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR). Kierunki te to: nowe tech-
nologie w zakresie energetyki, choroby cywilizacyjne, 
nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, zaawanso-
wane technologie informacyjne, telekomunikacyjne 
i mechatroniczne, nowoczesne technologie materia-
łowe, środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, 
społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
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globalizujących się rynków, bezpieczeństwo i obron-
ność państwa.

 ■ Strategia innowacyjności i efektywności gospo-
darki. Dynamiczna Polska 2020, wydana przez Mi-
nisterstwo Gospodarki w 2013 r., której głównym celem 
jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyj-
na i efektywna), oparta na wiedzy i współpracy, co 
miałoby doprowadzić do 2020 r. m.in. do zwiększenia 
nakładów na działalność B+R do 1,7% PKB, przejścia 
Polski z grupy umiarkowanych innowatorów do gru-
py państw doganiających liderów według Innovation 
Union Scoreboard oraz poprawy pozycji w rankingu 
Global Competitiveness Report – aby Polska była kla-
syfikowana w gronie państw o wskaźnikach związa-
nych z innowacyjnością powyżej średniej UE.

 ■ W ramach Polityki Spójności przygotowanej przez 
Komisję Europejską na lata 2014-2020 Rada Ministrów 
przyjęła 8 stycznia 2014 r. m.in. Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, który jako główny cel 
wskazuje pobudzenie innowacyjności polskiej gospo-
darki, oraz Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój, którego jednym z celów jest inwestowanie 
w edukację, w tym szkolnictwo wyższe.

 ■ Krajowa Inteligentna Specjalizacja; wskazuje na 
preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac ba-
dawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) 
w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
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 ■ Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez 
Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.; zakłada zwiększenie 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku 
krajowym i rynkach zagranicznych w ramach pierw-
szego celu szczegółowego, tj. trwałego wzrostu go-
spodarczego opartego coraz silniej o wiedzę, dane 
i doskonałość organizacyjną.

Na Węgrzech kluczowe strategie, programy i plany to:
 ■ Krajowa Ramowa Strategia Zrównoważonego Roz-

woju (Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstraté-
giában, NFFT) – przyjęta przez parlament 25 marca 
2013 r.; za jeden z celów stawia rozwój innowacji.

 ■ Inwestycja w przyszłość. Krajowa strategia ba-
dań i rozwoju oraz innowacji 2013-2020 (Befektetés 
a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 
Stratégia 2013-2020), przyjęta przez parlament 
13 czerwca 2013 r.; podstawowym celem strategii było 
zwiększenie nakładów na B+R do 1,8% PKB do końca 
dekady oraz zapewnienie środowiska gospodarczego, 
w którym innowacyjne przedsiębiorstwa będą mogły 
się rozwijać.

 ■ Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji (Nemze-
ti Intelligens Szakosodási Stratégia) – przyjęta 17 listo-
pada 2014 r., aby osiągnąć cele związane z poprawą 
wyników badań naukowych i rozwoju oraz innowacyj-
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ności podjęte w ramach Krajowego Programu Reform 
związanego ze strategią Europa 2020. Wówczas powo-
łano także Państwowy Komitet Infrastruktury Ba-
dawczej (Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság).

 ■ Irinyi Plan. Kierunki innowacyjnego rozwoju prze-
mysłu na Węgrzech (Irinyi Terv. Az innovatív ipar-
fejlesztés irányainak meghatározásáról) – przyjęty 
w lutym 2016 r.; kładzie nacisk na innowacyjną pro-
dukcję przemysłową.

 ■ Węgierska strategia cyfrowego start-upu (Digitális 
Startup Stratégia) – wydana 30 września 2016 r.; for-
mułuje rządową wizję węgierskich przedsiębiorstw 
cyfrowych do 2020 r.

 ■ Krajowa Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej 
(Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv), powstała 
w 2018 r.; jej celem jest identyfikowanie głównych in-
frastruktur badawczych na Węgrzech oraz zapewnie-
nie wglądu w ich działanie.

W Czechach są to:
 ■ Krajowe priorytety w zakresie badań, rozwoju ekspe-

rymentalnego i innowacji (Národní priority výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací) – przyjęte 19 lipca 
2012 r., obejmują okres do 2030 r.; są kontynuacją, uszcze-
gółowieniem i ukierunkowaniem celów oraz działań 
przyjętych 8 czerwca 2009 r. Wskazują również wsparcie 
instytucjonalne dla rozwoju organizacji badawczych.
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 ■ Krajowa Strategia Badań i Innowacji dla Inteli-
gentnej Specjalizacji Republiki Czeskiej (Národní 
výzkumná a inovační strategie pro inteligentní spe-
cializaci České republiky), uchwalona 23 październi-
ka 2013 r.

 ■ Krajowa polityka badawcza, rozwojowa i innowa-
cyjna na lata 2016-2020 (Národní politika výzkumu, 
vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020) 
– przyjęta w 2015 r.; podstawowy dokument strate-
giczny, który wyznacza główne kierunki w dziedzi-
nie badań, rozwoju i innowacji. Dokument kładzie 
większy nacisk na wsparcie badań stosowanych na 
potrzeby gospodarki i administracji państwowej oraz 
identyfikuje kluczowe obszary i tematy badawcze, na 
których powinny się koncentrować. Proponuje rów-
nież zmiany w zarządzaniu i finansowaniu nauki.

 ■ Krajowa Mapa Drogowa ERA (European Research 
Area) Republiki Czeskiej (Národní ERA Roadmap 
ČR pro léta 2016-2020) – przyjęta 11 maja 2016 r., oraz 
Mapa Drogowa Republiki Czeskiej dla dużych infra-
struktur badawczych, eksperymentalnego rozwoju 
i innowacji (Cestovní mapa České republiky velkých 
infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a ino-
vace), przyjęta 30 września 2015 r.

 ■ Strategia Innowacji Republiki Czeskiej na lata 2019-
2030 (Inovační strategie České republiky 2019-2030) 
– zatwierdzona uchwałą rządu 4 lutego 2019 r.; to 
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strategiczny plan ramowy, określający politykę rzą-
du w dziedzinie B+R i innowacji, która ma pozwolić 
przejść Czechom do grupy liderów innowacji według 
Innovation Union Scoreboard.

Natomiast na Słowacji:
 ■ Wiedza dla dobrobytu. Strategia badań i innowacji 

na rzecz inteligentnej specjalizacji (Stratégia výsku-
mu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu) – przyjęta 
13 listopada 2013 r.; główna strategia określająca plan 
stymulowania zmian strukturalnych w słowackiej 
gospodarce w kierunku wzrostu opartego na inno-
wacjach i B+R.

 ■ Plan działania na rzecz cyfrowej transformacji na 
lata 2019-2022 (Akčný plán digitálnej transformacie 
Slovenska na roky 2019-2022) – stawia za cel utworze-
nie na Słowacji jednolitego rynku cyfrowego. Zawiera 
zestaw konkretnych kroków prowadzących do rozpo-
częcia budowy zrównoważonego systemu sztucznej 
inteligencji.

Jak wynika z powyższego, państwa V4 przyjmują w za-
kresie zarządzania polityką innowacyjną szereg strategii, 
programów i planów. Niemniej nie wszystkie z celów w nich 
zapisanych udaje się zrealizować – o czym szerzej w kolej-
nym rozdziale opracowania.
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Jedną ze standardowych miar służących do oceny poziomu 
działalności innowacyjnej danego państwa są całkowite 
nakłady krajowe na prace B+R realizowane na terytorium 
danego państwa – GERD (ang. gross domestic expenditu-
re on research and development), które są sumą nakładów 
czterech sektorów: przedsiębiorstw, rządowego, szkolnic-
twa wyższego oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych.

Spośród państw V4 w badanym okresie najwyższe nomi-
nalnie nakłady odnotowano w Polsce – w 2018 r. przekroczyły 
6 mld euro – czego należałoby się spodziewać po największej 
gospodarce w tym gronie. Następne są Czechy – 4 mld euro, Wę-

3. Ocena polityk innowacyjnych 
w państwach V4
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gry – 2 mld euro i Słowacja – 0,8 mld euro. Podobnie jest w przy-
padku państw UE – najwyższe nakłady krajowe na działalność 
B+R odnotowano w największej gospodarce europejskiej, czyli 
w Niemczech – prawie 105 mld euro w 2018 r. Dla porównania 
w Szwecji, zbliżonej pod względem nominalnego PKB do Pol-
ski, a zarazem posiadającej wysoce innowacyjną gospodarkę, 
wydatki te wyniosły niespełna 16 mld euro. Skala działalności 
badawczo-rozwojowej w państwach Grupy Wyszehradzkiej 
odbiega zatem od europejskich liderów innowacji. Co jednak 
istotne, wszystkie państwa V4 znacząco zwiększyły nakłady 
w ciągu dekady po kryzysie finansowym – co pokazuje tabela 5.

Tabela 5. Nakłady krajowe brutto na B+R (GERD) w mld euro w państwach 
V4 i średnio w UE28

Polska Czechy Węgry Słowacja Średnia
UE28

2008 2,19 2,00 1,06 0,30 8,57

2009 2,10 1,92 1,07 0,30 8,48

2010 2,61 2,10 1,13 0,42 8,82

2011 2,84 2,55 1,20 0,47 9,28

2012 3,43 2,88 1,26 0,59 9,64

2013 3,44 3,00 1,42 0,61 9,79

2014 3,86 3,09 1,43 0,67 10,19

2015 4,32 3,25 1,51 0,93 10,79

2016 4,11 2,96 1,37 0,64 10,89

2017 4,83 3,43 1,67 0,75 11,43

2018 6,02 4,01 2,05 0,75 12,02

2018/2008 w % 175% 100% 93% 150% 40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Nakłady na B+R w państwach V4 zwiększyły się tak-
że w relacji do PKB. W ciągu badanej dekady podwoiły się 
w Polsce, o ponad 3/4 wzrosły na Słowacji i o ponad połowę 
na Węgrzech i w Czechach. Tym samym państwa Grupy 
Wyszehradzkiej osiągnęły także pod tym względem wyższy 
wzrost niż średnio państwa UE, co świadczy o skracaniu 
dystansu dzielącego je od unijnej średniej. Wciąż jednak ten 
dystans jest znaczący. Nakłady krajowe brutto na B+R jako 
% PKB w państwach Unii wyniosły w 2018 r. średnio 2,1%, 
a w V4 – 1,4%, przy czym najwyższy wynik osiągnęły Czechy 
– 1,9%, następnie Węgry – 1,5%, Polska – 1,2% i Słowacja – 0,8%. 
Dla porównania w Szwecji było to 3,3%, a w Niemczech – 3,1%.

Warto ponadto zauważyć, że cel dotyczący nakładów na 
B+R w relacji do PKB, zawarty w strategii wzrostu społeczno-
-gospodarczego UE Europa 2020, a także w krajowych strate-
giach, państwa V4 ustawiły dużo poniżej 3%, czyli średniego 
celu Unii Europejskiej. Jednak nawet mimo to ich realizacja 
wydaje się trudna do spełnienia. Różnica między celami a da-
nymi za 2018 r. dla poszczególnych państw V4 wciąż bowiem 
pozostaje znacząca: najdalej od ich realizacji jest Polska, 
następnie Słowacja i Węgry. Niemożliwe jest porównanie 
w tym kontekście wyniku Czech, ponieważ tam cel ustalono 
względem nakładów wyłącznie sektora publicznego, a nie 
wszystkich sektorów, jak w pozostałych państwach Grupy 
Wyszehradzkiej. Jednak ten cel w przypadku Czech również 
wydaje się być trudny do osiągnięcia – co obrazuje tabela 6.
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Tabela 6. Nakłady krajowe brutto na B+R (GERD) 
jako % PKB w państwach V4 i UE28

Polska Czechy Węgry Słowacja UE28 Czechy*

2008 0,6 1,24 0,98 0,46 1,83 0,56

2009 0,66 1,29 1,13 0,47 1,93 0,62

2010 0,72 1,34 1,14 0,61 1,92 0,59

2011 0,75 1,56 1,19 0,66 1,96 0,65

2012 0,88 1,78 1,26 0,8 2 0,66

2013 0,87 1,9 1,39 0,82 2,01 0,66

2014 0,94 1,97 1,35 0,88 2,02 0,65

2015 1 1,93 1,35 1,16 2,03 0,62

2016 0,96 1,68 1,19 0,79 2,04 0,6

2017 1,03 1,79 1,33 0,89 2,08 0,62

2018 1,21 1,93 1,53 0,84 2,12 0,66

2018/2008 w % 102% 56% 56% 83% 16% 18%

Cel 2020 1,7 - 1,8 1,2 3 1

Różnica między 
2018 a celem 

2020
-0,49 - -0,27 -0,36 -0,88 -0,34

*wydatki krajowe brutto na B+R w sektorze publicznym jako % PKB
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i Czech Statistical Office.

Dokonując oceny poziomu działalności innowacyjnej 
państw V4, warto spojrzeć także na zmiany w liczbie za-
trudnionych w sektorze B+R w zestawieniu do wszystkich 
zatrudnionych w danej gospodarce. Dane w tym zakresie dla 
wszystkich analizowanych państw wskazują na znaczący 
przyrost liczby pracowników tego sektora w zestawieniu 
skrajnych badanych lat. W 2018 r. personel B+R stanowił 2,2% 
wszystkich zatrudnionych w Czechach, na Węgrzech – 1,8%, 
w Polsce – 1,7%, na Słowacji – 1,4%. Dla porównania wysoki 
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odsetek spośród państw UE23 jest w Islandii i Danii – 3,4%, 
natomiast w Szwecji wynosi on 2,7%, a w Niemczech – 2,4%.

W przypadku państw V4 znów mamy jednak do czynie-
nia z podobną tendencją jak w przypadku nakładów na B+R 
w relacji do PKB, tzn. odbiegają one od średniej unijnej przy 
równoczesnym systematycznym skracaniu dystansu do tej 
średniej. Przykładowo, Polska osiągnęła ponad dwukrotny 
wzrost odsetka personelu B+R w ciągu dekady – dane po-
kazuje tabela 7.

Tabela 7. Personel B+R jako % wszystkich zatrudnionych w państwach V4 i UE28
Polska Czechy Węgry Słowacja UE28

2008 0,77 1,51 1,32 0,98 -

2009 0,77 1,56 1,41 1,08 1,71

2010 0,85 1,62 1,46 1,22 1,79

2011 0,88 1,72 1,49 1,24 1,87

2012 0,91 1,82 1,49 1,25 -

2013 0,95 1,91 1,51 1,20 1,97

2014 0,98 1,99 1,41 1,23 -

2015 1,00 2,03 1,35 1,20 2,04

2016 1,08 1,99 1,27 1,35 -

2017 1,49 2,11 1,39 1,34 2,16

2018 1,65 2,20 1,80 1,41 -

2018/2008 w % 114% 46% 36% 45% 26%*

*zestawienie dla lat 2017/2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

23 Dane dotyczą 2017 r. z uwagi na braki w danych dla państw UE w 2018 r.
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Danych o efektach prowadzonej polityki innowacyjnej 
dostarcza również aktywność w obszarze patentowania 
nowych wynalazków. Najczęściej analizuje się ją przy wyko-
rzystaniu danych dotyczących liczby patentów triadowych, 
tzn. patentów, które zostały zgłoszone do trzech głównych 
urzędów patentowych: w Unii Europejskiej (European Pa-
tent Office), Stanach Zjednoczonych (United States Patent 
and Trademark Office) i Japonii (Japan Patent Office). We-
dług danych OECD na tym tle państwa V4 osiągają bardzo 
niskie wyniki. W 2008 r. państwa Grupy Wyszehradzkiej od-
powiadały w sumie za zaledwie 0,68% patentów triadowych 
zgłaszanych przez wszystkie państwa UE, w 2017 r. – 1,46%, 
podczas gdy same tylko Niemcy odpowiadają za 36,1%, a dla 
porównania Szwecja – 5,7%.

Przechodząc do bardziej holistycznych sposobów oceny 
działalności innowacyjnej państw V4, można przyjrzeć się 
opracowywanym przez Eurostat danym na temat innowacji 
tworzonych na podstawie skoordynowanych badań wspól-
notowych (Community Innovation Survey, CIS), opartych na 
wspominanym Podręczniku Oslo. Najnowsze – obejmujące 
2016 r. – wskazują, że więcej niż co drugie przedsiębiorstwo 
(50,6%) zatrudniające 10 lub więcej pracowników w pań-
stwach UE było innowacyjne. Na tym tle wszystkie państwa 
V4 plasują się poniżej średniej – w Czechach 46%, na Słowacji 
– 32%, na Węgrzech – 26%, a w Polsce – 22%. Od lat niewiele 
się w tej kwestii zmienia – podobnie przedstawiają się wy-
niki dwóch poprzednich edycji tych badań (z 2014 r. i 2012 r.), 
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które widnieją w tabeli 8. Dla porównania najwyższy odsetek 
innowacyjnych przedsiębiorstw występuje w Belgii – 68%, 
w Niemczech wynosi on 58%, w Szwecji – 54%.

Tabela 8. Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w państwach 
V4 i UE28 (jako % ogółu przedsiębiorstw)

Polska Czechy Węgry Słowacja UE28

2012 23,0 43,9 32,5 34,0 48,9

2014 21,0 42,0 25,6 31,8 49,1

2016 22,0 46,3 29,0 30,7 50,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Innym, kompleksowym miernikiem innowacji dla państw 
Unii Europejskiej jest tworzony przez Komisję Europejską 
Europejski Ranking Innowacyjności (European Innovation 
Scoreboard). Obliczany jest on na podstawie 26 wskaźników 
cząstkowych, wśród których znajdują się elementy niezbęd-
ne do zaistnienia innowacji, czyli zasoby ludzkie, systemy 
badawcze, ich finansowanie i wsparcie, ale także wysiłki 
innowacyjne przedsiębiorstw oraz efekty ich działalności. 
Rezultatem badania jest zaklasyfikowanie poszczególnych 
państw do jednej z czterech grup: liderów innowacji, zaawan-
sowanych, umiarkowanych bądź też skromnych innowa-
torów. Wszystkie państwa V4, zgodnie z metodologią tego 
rankingu, należą do umiarkowanych innowatorów – dane 
przedstawia tabela 9.
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Tabela 9. Pozycja państw V4 w European Innovation Scoreboard na tle UE28
 Polska Czechy Węgry Słowacja

2013 24 15 20 18

2014 24 15 20 19

2015 25 14 20 19

2016 25 13 21 19

2017 24 12 22 20

2018 25 12 21 22

2019 25 14 21 22

2020* 24 16 22 21

*pozycja w European Innovation Scoreboard 2020 prezentowana jest na tle UE27 – bez Wielkiej Brytanii
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Innovation Scoreboard (https://interactivetool.eu/EIS).

W tym ujęciu pozycja państw V4 w perspektywie ostat-
nich lat prawie się nie zmienia. Oznacza to, iż mimo rozwija-
nia się pod względem innowacyjności, postęp  innych państw 
jest równie szybki lub nawet szybszy. Zgodnie z najnowszą 
edycją tego zestawienia liderami innowacji są: Szwajcaria, 
Szwecja, Finlandia, Dania, Niderlandy i Luksemburg.

Kolejnym sposobem oceny polityki innowacyjności może 
być zestawienie pozycji państw V4 w poszczególnych la-
tach w Globalnym Wskaźniku Innowacji (Global Innova-
tion Index, GII). Jest on efektem współpracy Uniwersytetu 
Cornella i Światowej Organizacji Zasobów Intelektualnych 
(World Intellectual Property Organization, WIPO), będącej 
agendą ONZ. Powstaje na bazie 80 szczegółowych wskaźni-
ków. Wszystkie państwa V4 poprawiły w nim swoją pozy-
cję w analizowanych latach, przy czym najlepiej wypadają 
Czechy (tabela 10). Co ciekawe, w ostatnich czterech latach 
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(2017-2020) Polska i Czechy nie zmieniły swojej pozycji, Węgry 
nieco poprawiły swoje notowania (zmiana z 39. na 35. miej-
sce), a Słowacja je nieco pogorszyła (z 34. na 39.). Najbardziej 
innowacyjne gospodarki według najnowszej edycji GII to: 
Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania 
i Niderlandy.

Tabela 10. Pozycja państw V4 w rankingu Global Innovation Index
Polska Czechy Węgry Słowacja

2008-09 56 33 47 35

2009-10 47 27 36 37

2011 43 27 25 37

2012 44 27 31 40

2013 49 28 31 36

2014 45 26 35 37

2015 46 24 35 36

2016 39 27 33 37

2017 38 24 39 34

2018 39 27 33 36

2019 39 26 33 37

2020 38 24 35 39

Pozycja prezentowana jest w poszczególnych latach na tle ok. 130 państw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Innovation Index.

Również rezultaty corocznych badań warunków rozwoju 
gospodarczego przeprowadzanych przez Światowe Forum 
Ekonomiczne i przedstawianych w Globalnym Raporcie Kon-
kurencyjności (Global Competitiveness Report) wskazują, 
że państwa V4 poprawiają swoją pozycję względem innych 
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państw świata – w tym zestawieniu również przodują Cze-
chy (tabela 11). Warto zauważyć, że Czechy od wielu lat nie 
zmieniły swojej pozycji, natomiast Polska i Węgry dokonały 
znaczącego postępu. Zgodnie z tym raportem najbardziej 
konkurencyjne gospodarki świata to kolejno Singapur, Stany 
Zjednoczone i Hongkong, natomiast w sekcji „zdolność do 
innowacji” najwyższe miejsca zajęły Niemcy, Stany Zjedno-
czone i Szwajcaria.

Tabela 11. Pozycja państw V4 w rankingu Global Competitiveness Report (1) oraz 
w sekcji „zdolność do innowacji” (2)

Polska Czechy Węgry Słowacja

1 2 1 2 1 2 1 2

2008-09 53 64 33 25 62 45 46 58

2009-10 46 52 31 25 58 45 47 68

2010-11 39 54 36 27 52 41 60 85

2011-12 41 58 38 33 48 34 69 96

2012-13 41 63 39 34 60 37 71 89

2013-14 42 65 46 37 63 47 78 95

2014-15 43 72 37 39 60 50 75 78

2015-16 41 64 31 35 63 51 67 66

2016-17 36 60 31 37 69 80 65 68

2017-18 39 59 31 36 60 62 59 67

2018 37 38 29 29 48 39 41 43

2019 37 39 32 29 47 41 42 44

Pozycja prezentowana jest w poszczególnych latach na tle ok. 140 państw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Competitiveness Report.
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Lata 2008-2018, czyli dekada po ogólnoświatowym kryzysie 
finansowym, to okres wdrażania przez państwa Grupy Wy-
szehradzkiej instrumentów polityki innowacyjnej – zwłasz-
cza w postaci finansowania działalności B+R, głównie poprzez 
granty i dotacje. Na te instrumenty państwa Grupy Wyszeh-
radzkiej na koniec badanego okresu wydawały w relacji do 
swojego PKB więcej niż średnio państwa Unii Europejskiej. 
Zdecydowanie mniejsze niż średnia w państwach UE były 
natomiast wydatki państw V4 na ulgi podatkowe. Dotyczy 
to zwłaszcza Słowacji i Polski, które wdrożyły tego typu roz-
wiązania fiskalne stosunkowo niedawno, w 2015 i w 2016 r.

Podsumowanie
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Państwa V4 w zakresie zarządzania polityką innowacyj-
ną przyjęły ponadto szereg krajowych strategii, programów 
i planów, w których postawiły przed sobą ambitne cele. Rów-
nież na poziomie unijnym zadeklarowały wspieranie inno-
wacyjności i doprowadzenie do wyśrubowanych poziomów 
wydatków na działalność badawczo-rozwojową w ramach 
strategii Europa 2020. Z obecnej perspektywy wydają się one 
trudne do zrealizowania – np. w Polsce w 2010 r., gdy przyjmo-
wano wspomniany dokument, na nakłady na B+R w ujęciu 
do PKB przeznaczano 0,7%. Celem,  jaki obrano za tytułowy 
dla strategii 2020 r., było ich ponad dwukrotne zwiększenie 
do poziomu 1,7%. Najnowsze dostępne w tym zakresie dane 
wskazują, że po ośmiu latach – w 2018 r. – Polska było dopiero 
w połowie drogi do tego celu z wynikiem 1,2%. W podobnej 
sytuacji były też pozostałe państwa V4. Warto także dla po-
równania wskazać, że średni cel dla Unii Europejskiej jest 
w tym zakresie o wiele wyższy i wynosi 3%.

Dokonana ocena innowacyjności gospodarek pozwa-
la uznać Czechy za państwo najbardziej w tym zakresie 
rozwinięte, chociaż wciąż pod względem innowacyjności 
wszystkie państwa V4 dzieli daleki dystans od najbardziej 
rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Posiadając aspiracje 
do skracania dystansu do liderów innowacji, państwa Grupy 
Wyszehradzkiej muszą w tym zakresie rozwijać się szybciej 
od nich – co w badanych latach udało się pod względem na-
kładów na B+R oraz liczby pracowników tego sektora.
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Warto także wskazać, że państwa V4 w ostatnich latach 
generalnie poprawiły swoje pozycje na tle świata według ran-
kingów Global Innovation Index i Global Competitiveness 
Report, choć nie odnotowano tu spektakularnych zmian. 
Przesuwanie się w kierunku gospodarek innowacyjnych 
pokazuje zdolność państw Grupy Wyszehradzkiej do nad-
rabiania zaległości rozwojowych i tworzenia właściwych 
podstaw do dalszego rozwoju.

W kontekście pandemii COVID-19 należy przypomnieć, 
że barierą we wdrażaniu innowacji jest opór wobec zmian. 
Czasem, by się dokonały, potrzebny jest zewnętrzny bodziec, 
który zaburzy dotychczasowe przyzwyczajenia, status quo 
i niejako je „wymusi”. Doświadczenia kryzysu wywołanego 
pandemią doprowadziły do wielu takich „wymuszonych” 
innowacji, m.in. w zakresie medycyny czy służby zdrowia, 
ale także w dziedzinie łączności, umiejętności cyfrowych, 
informatyzacji przedsiębiorstw i cyfrowych usług publicz-
nych. W myśl stwierdzenia noblisty Paula Romera, że kry-
zysy są czymś zbyt strasznym, żeby je zmarnować („Crisis 
is a terrible thing to waste”), warto zatem, by ten, z którym 
mamy obecnie do czynienia, stał się bodźcem przyśpiesza-
jącym tempo potrzebnych reform, doprowadził do zmiany 
sposobu myślenia i utorował drogę do wysiłków na rzecz 
polityki innowacyjnej w nadchodzących latach.
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