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WPROWADZENIE

We współczesnym świecie globalne konkurowanie innowacyjnymi pomysłami przestaje
być domeną wysoko rozwiniętych gospodarek Zachodu. Rosnące potęgi gospodarcze takie jak
Chiny czy Indie przeznaczają coraz więcej środków na rozwój własnego potencjału badaw-
czego i komercjalizację coraz aktywniej tworzonej w tych krajach nowej wiedzy. Stopniowo do
peletonuwyścigu innowatorów dołączają kolejne kraje, a te, które się na to nie decydują zostają
zepchnięte na boczny tor światowej gospodarki. Dynamiczne zmiany na wielu rynkach zacho-
dzą dzięki szybkiemu postępowi w technologiach informacyjnych, a w niedalekiej przyszłości
można oczekiwać wzrostu znaczenia kolejnych obszarów, takich jak nano- oraz biotechnolo-
gie. Wszystko to sprawia, że poszczególne podmioty gospodarcze i całe państwamuszą pamię-
tać o ciągłym poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań i dostosowywaniu się do szybko zmienia-
jącego się otoczenia jeśli chcą uniknąć stagnacji swojego rozwoju.

Stare źródła przewagi konkurencyjnej – tania siła robocza czy sprzyjające położenie geo-
graficzne – zaczynają tracić na znaczeniu, a w przypadku krajów takich jak Polska nie ma już
do nich powrotu jeśli chce się myśleć o dalszej poprawie zamożności społeczeństwa. To kapitał
ludzki, innowacje oraz wysokiej jakości kapitał rzeczowy w coraz większym stopniu determi-
nują konkurencyjność i perspektywy wzrostu krajów europejskich, w tym Polski. Jednocześnie
kolejne szoki na rynkach światowych i globalna konkurencja sprawiają, że kapitał staje się za-
sobem rzadkim i często trudnodostępnym. Wszystko to sprawia, że niezbędne stają się ela-
styczne, konkurencyjne instytucje rynku kapitałowego zdolne do zapewnienia efektywnej alo-
kacji ograniczonych środkówwnajbardziej obiecujące przedsięwzięcia, a jednocześnie radzące
sobie z ryzykiem i niepewnością w sposób naturalny związanymi z nowatorskimi projektami.
Z tego też powodu tak istotne są obecnie relacje na linii kapitał-innowacje tworzące system,
który determinuje konkurencyjność coraz szerszej grupy krajów.

Czy Polska i inne kraje Unii Europejskiej mogą coś zmienić na tym polu, by poprawić swoją
innowacyjność? W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie przedstawimy w niniejszym ra-
porcie Narodowe Systemy Innowacji na świecie oraz różne instytucje rynku kapitałowego szu-
kając między nimi wzajemnych powiązań i dobrych rozwiązań dla wzmocnienia potencjału do
tworzenia innowacji w Polsce oraz Europie.
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NARODOWE SYSTEMY INNOWACJI NA ŚWIECIE

I
NNOWACJE SĄ KLUCZOWYM ŹRÓDŁEM KONKURENCYJNOŚCI wkrajach rozwiniętych.OECD
definiuje je jako wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskona-
lonego produktu, usługi lub procesu, w tym nowej metody marketingowej lub organi-

zacyjnej redefiniującej sposób funkcjonowania lub relacje firmy z otoczeniem. To właśnie
zmożliwości nowatorskiego, efektywniejszego sposobuwykorzystania dostępnych zasobów
ludzkich, kapitałowych i organizacyjnych wynika ścisły związek między innowacyjnością a
konkurencyjnością - zarówno na poziomie oddzielnych firm, jak i całej gospodarki.

Podejście do analizy procesu powstawania i upowszechniania się innowacji zmianiało
się z czasem. Przez lata dominowałmodel liniowy, który zakładał płynne przechodzenie no-
wych pomysłów od fazy badań podstawowych, poprzez badania stosowane, aż dowdrożenia
w praktyce i dyfuzji w otoczeniu gospodarczym. Perspektywa ta koncentrowała się głów-
nie na sposobach finansowania innowacji na poszczególnych etapach, pomijając rolę in-
stytucji w ich tworzeniu. Jednak pojawianie się nowych graczy na globalnym rynku inno-
wacji opierających swoje sukcesy na różnorodnych modelach gospodarczych oraz większe
zainteresowanie innowacyjnością jako taką sprawiło, że zaczęto postrzegać proces powsta-
wania nowatorskich rozwiązań w kategoriach systemowych. Koncepcja Narodowych Syste-
mów Innowacji pozwala łączyć kwestie innowacyjności z innymi cechami charakterystycz-
nymi danych gospodarek, na przykład instytucjonalnymi rozwiązaniami na rynku kapita-
łowym. W niniejszym rozdziale prezentujemy cztery typy dojrzałych NSI wyróżniane w lite-
raturze - rynkowe, europejskie, społeczno-demokratyczne, mezokorporacyjne (azjatyckie)
na przykładziewybranych krajów. Przedstawiamy też NSIw transformacji w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej.

1.1 Rynkowe NSI - USA i Izrael

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone posiadają silnie zde-
centralizowany i rozbudowany system inno-
wacji w skład którego wchodzi wiele rodza-

jów podmiotów, w tym oddziały federalnego
i stanowych rządów, agencje państwowe, uni-
wersytety, prywatni przedsiębiorcy oraz orga-
nizacje non-profit. System innowacji cechuje
się wysokim poziomem nakładów na działal-
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1. NARODOWE SYSTEMY INNOWACJI NA ŚWIECIE

ność badawczo-rozwojową. Łączy on w sobie
istotną rolę państwa w finansowaniu badań
podstawowych, wsparciu rozwoju infrastruk-
tury naukowej i kształceniu nowych kadr ba-
daczy z silną orientacją prac B+R w kierunku
zastosowania komercyjnego.

Firmy odpowiadały za dwie trzecie wydat-
ków na B+R w USA w 2008 r., natomiast sek-
tor publiczny sfinansował łącznie ok. jedną
czwartą wydatków w tym obszarze - reszta
pochodziła z funduszy uczelni oraz organiza-
cji non-profit. Sektor produkcyjny cechował
się większą intensywnością prac badawczo-
rozwojowych niż nieprodukcyjny.

Polityka innowacyjna USA w skali naro-
dowej przyjmuje filozofię głoszącą, iż komer-
cjalizacja wynalazków oraz innowacyjnych
pomysłów jest głównie domeną sektora pry-
watnego, który jest wspierany przez uniwersy-
tety oraz laboratoria rządowe. Te z kolei pozo-
stają niezależne od rządu federalnego, a nad-
rzędną rolą państwa jest wspieranie współ-
pracy oraz wszelkich interakcji między pozo-
stałymi instytucjami. Podczas gdy władze sta-

nowe często prowadzą bardziej bezpośrednie
działania związane z rozwojem polityk inno-
wacyjnych, nie jest to główną domeną władz
federalnych. Pomimo tego, wyspecjalizowane
agencje rządu federalnego przeznaczają zna-
czące fundusze na badania oraz rozwijanie
nowatorskich rozwiązań w swoich dziedzi-
nach. Wśród znanych przykładów można wy-
mienić agencję DARPA (ang. Defense Advan-
ced Research Projects Agency) finansującą od
ponad półwiecza (została założona w 1958
r.) badania istotne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa narodowego Stanów zjednoczo-
nych, NIH (National Institutes ofHealth) prze-
znaczające środki publiczne na prace badaw-
cze w dziedzinie medycyny, czy ARPA-E (ang.
Advanced Research Projects Agency-Energy)
powstałą w 2009 roku w celu przyspieszenia
postępu technologii energetycznych. Myśle-
nie w kategoriach innowacji i poszukiwania
nowatorskich sposobów rozwiązywania pro-
blemów jest więc cechą nie tylko amerykań-
skiego biznesu, ale i administracji publicznej.

Wykres 1. Źródła finansowania prac B+R w Stanach Zjednoczonych (w proc. PKB), 2008 r.

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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1.1. Rynkowe NSI - USA i Izrael

Schemat 1. Instytucje amerykańskiej polityki innowacyjnej a narodowy system innowacji USA

Zródło: PRO INNO Europe (2007)

Zainteresowanie tematyką ma wyraźne
odzwierciedlenie nawet na najwyższym szcze-
blu państwowym. Prezydentowi w kluczo-
wych kwestiach projektów innowacyjnych do-
radzają eksperci z The President’s Coun-
cil of Advisors on Science and Technology
(PCAST), czyli Prezydenckiej Rady Doradców
ds. Nauki i Technologii wraz z przedstawicie-

lami NTSC czyli Narodowej Rady Naukowo-
Technologicznej. Co więcej, w ramach sa-
mego Białego Domu Biuro ds. Budżetu i Za-
rządzania przeprowadza coroczne przeglądy i
oceny wydajności programów agencji rządo-
wych wspierających innowacje.
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1. NARODOWE SYSTEMY INNOWACJI NA ŚWIECIE

Wykres 2. Źródła finansowania prac B+R w Stanach Zjednoczonych (w proc. PKB), 1979-2013 r.

Zródło: AAAS (2012)Uwaga: wartości szacunkowe dla lat 2012-2013

Do najważniejszych cech Narodowego
Systemu Innowacji USAmożna zaliczyć krótki
czas adekwatnej reakcji sektora prywatnego
na pojawiające się nowe technologie i idee.
Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne przej-
ście „od pomysłu do przemysłu”, a więc od
fazy pomysłów i badań do etapu wdrożenia
i komercjalizacji produktu. Prywatne firmy
są elastyczne oraz łatwo dostosowują się do
zmian, są pod tym względem efektywniejsze
niż sektor rządowy, który jest zresztą relatyw-
nie sprawny w porównaniu do sytuacji wielu
innych krajów rozwiniętych. Firmy demon-
strują zdolność do absorpcji zmian w techno-
logii nawet jeżeli dotyczą one przemodelowa-
nia funkcjonowania całych przedsiębiorstw.

Kolejną siłą przedsiębiorstw z sektora pry-
watnego jest efektywność w zarządzaniu cy-
klem życia produktu. Nieefektywności są eli-
minowane z ciągle udoskonalanego i mo-
dyfikowanego procesu wytwarzania, jako że
firmy produkcyjne są zmuszone podążać w
ślad za tendencjami rynkowymi a jednocze-
śnie pozostawać efektywnymi kosztowo na
tle konkurentów. Szczególnie w czasie kry-
zysów czy spowolnienia gospodarczego nie-
zyskowne przedsięwzięcia szybko są wypie-
rane z rynku a ich rozwój zostaje zakończony.
Głównymimotorami rozwoju staje się tworze-
nie nowych rynków oraz znajdowanie nowych
zastosowań dla już wprowadzonych rozwią-
zań. Dzięki swobodzie wejścia nowych pod-

miotów na rynek oraz wysoce konkurencyj-
nym rynkom dóbr i usług z jednej strony, a ka-
pitału - z drugiej, realokacja czynników pro-
dukcji w odpowiedzi na pojawienie się no-
wychmożliwości technologicznych czy pomy-
słów biznesowych następuje w bardzo krót-
kim czasie. Jednocześnie - w ramach procesu
schumpeterowskiej „twórczej destrukcji” - z
rynków są wypierani gracze, którzy nie nadą-
żają za postępującymi zmianami, a uwolnione
zasoby służą produktywniejszemu wykorzy-
staniu przez ich skuteczniejszych, bardziej in-
nowacyjnych konkurentów.Dzięki licznym in-
stytucjom rynku kapitałowego nastawionym
na poszukiwanie perspektywicznych, ale i ry-
zykownych możliwości inwestycyjnych (fun-
dusze venture capital, anioły biznesu) napływ
kapitału do obiecująco rozwijających się z ko-
mercyjnego punktu widzenia dziedzin nie na-
potyka na swojej drodze istotnych barier, za-
pewniając w ten sposób niezbędne finanso-
wanie podmiotom rozpoczynającym w nich
działalność.

Silnymi stronami gospodarki amerykań-
skiej które przekładają się na sprawne funk-
cjonowanie systemu innowacji są więc: mo-
bilność czynników produkcji (w tym kapi-
tału), gotowość do realokacji produkcji czy ba-
dań do bardziej produktywnych i obiecują-
cych obszarów oraz zdolność do efektywnego
szkolenia pracowników dostosowującego ich
kwalifikacje do szybko zmieniających się po-
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1.1. Rynkowe NSI - USA i Izrael

trzeb rynku pracy. Działania amerykańskiego
sektora publicznego charakteryzuje zarówno
bezpośrednie, jak i pośrednie wsparcie roz-
woju innowacji oraz budowy infrastruktury
wspomagającej aktywność ekonomiczną sek-
tora prywatnego. Do bezpośrednich działań
sektora publicznego wspierających prywatne
B+R oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań
należy:

1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych
na etapach, które z powodu znaczącego ry-
zyka lub braku możliwości szybkiego bez-
pośredniego wykorzystania w działalności
gospodarczej nie są atrakcyjne z punktuwi-
dzenia przedstawicieli sektora prywatnego.

2. Programy pożyczkowe, które zapewniają
dobre dopasowanie pomocy do sposobu
funkcjonowania prywatnego przedsiębior-
stwa oraz cyklu rozwoju i wdrażania no-
watorskich pomysłów. Przykładem takiego
programu jesz SBIR (Small Business In-
novation Research) czyli Badania Innowa-
cyjne Małego Biznesu. Jego celem jest do-
tarcie na wczesnym etapie rozwoju do ma-
łych firm, które bez tego dofinansowa-
nia miałyby trudności z pozyskaniem ka-
pitału na rozwój technologii.W ten spo-
sób umożliwiany jest im pierwszy krok w
kierunku komercjalizacji. Ten program wy-
maga, żeby federalne agencje z zewnętrz-
nymi budżetami badawczo-rozwojowymi
powyżej 100 mln. dol. w ramach im-
plementacji SBIR przeznaczały 2,5% bu-
dżetu na badania innowacyjne. W progra-
mie uczestniczy jedenaście agencji federal-
nych, w tym Departamenty Zdrowia, Rol-
nictwa, Handlu, Obrony, Edukacji i Energii.

Drugim ważnym programem jest SBTT
(Small Business Technology Transfer) czyli
Transfer Technologii Małego Biznesu. Pro-
gram ten wspiera wspólne przedsięwzię-
cia badawczo-rozwojowe między małymi
przedsiębiorcami a niekomercyjnymi in-
stytutami badawczymi. Zgodnie z zasa-
dami tego programu agencje federalne z
zewnętrznymi budżetami B+Rwwysokości
przekraczającej 1 miliard dolarów są zobo-
wiązane do przeznaczenia 0,3% budżetów

na działania w ramach SBTT. W tym pro-
gramie bierze z kolei udział pięć agencji fe-
deralnych.

Programy dzielą się na 3 fazy, z któ-
rych pierwszą jest ustalenie technical me-
rit (jakości nowatorskiego rozwiązania)
oraz zdolności i potencjału do komercja-
lizacji proponowanych działań badawczo-
rozwojowych. Jeżeli ta faza zakończy się
sukcesem, wówczas projekt wchodzi w
drugą fazę, w której to przeznacza się wię-
cej środków pieniężnych na czystą komer-
cjalizację. W finalnej fazie biznes korzysta z
pozostałych źródeł finansowych (poza pro-
gramami SBIR i SBTT) w celu wykonania
obranych celów komercyjnych. W ramach
programu SBIR, aby grant finansowy zo-
stał przyznany, badania muszą bazować na
kwestiach bliskich małym firmom. Z ko-
lei w ramach SBTT, partnerzy współpracu-
jący w pracach badawczych z ramienia uni-
wersytetów oraz instytucji non-profit mu-
szą mieć zawiązane formalne partnerstwo
współpracy z małym biznesem.

3. Niefinansowe działania pomocowe. Przy-
kłady:

• Usługi wspierające rozwój procesu pro-
dukcyjnego, w szczególności skierowane
domałego biznesu.

• Pomoc w standaryzacji produktowej i
procesowej (pomoc przy uzyskiwaniu
certyfikatów, akredytacji itp.)

• Zapewnienie ochrony własności inte-
lektualnej, praw autorskich oraz tożsa-
mości wizualnej oraz organizacja sys-
temu sądowniczego, który pozwala na
ochronę powyższych praw. Warto wspo-
mnieć, że przyznawanie ochrony paten-
towej w USA zostało znacząco zmodyfi-
kowane w odpowiedzi na gwałtowny na-
pływ nowych technologii.

4. Pośrednie działania wspierające innowa-
cyjność. Przykłady:

• Wydzielanie środków na prowadzenie
badań podstawowych tworzących funda-
ment dla badań stosowanych opartych
na szukaniu zastosowań dla nowych od-
kryć.
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1. NARODOWE SYSTEMY INNOWACJI NA ŚWIECIE

• Instrumenty fiskalne (m.in. system po-
datkowy, ulgi podatkowe). Przykładem
takiego instrumentu jest ulga na dzia-
łania badawcze i eksperymentalne. Zo-
stała ona przyjęta przez Kongres jako
działanie tymczasowe, które jest cyklicz-
nie odnawiane. Głównym zadaniem ulgi
jest stymulowanie wydatków na innowa-
cje i odkrycia. Przedsiębiorstwa otrzy-
mują ulgę uzależnioną od kwalifikowa-
nych wydatków B+R. Celem tego dzia-
łania jest zwiększenie funduszy prywat-
nych przeznaczanych na badania i roz-
wój poprzez zmniejszenie wewnętrznej
stopy zwrotu inwestycji (IRR) i podnie-
sienie tym samym rentowności planowa-
nych innowacyjnych projektów inwesty-
cyjnych.

• Wsparcie systemu edukacji kształcącego
kadry zdolne opracowywać i wprowa-
dzać nowatorskie rozwiązania w prak-
tyce.

• Transport i infrastruktura ICT umożli-
wiająca sprawniejszą komunikację po-
między podmiotami na rynku dóbr, kapi-
tału, pracy i idei.

• Ochrona integralności infrastruktury fi-
nansowej i rynku kapitałowego.

• Wsparcie eksporterów, w tym finansowe
wsparcie dla małych firm umożliwiające
im od samego początku działalności wy-
chodzenie na rynek globalny i korzysta-
nie z pozytywnych efektów skali z tym
związanych.

• Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
ze strony podmiotów z innych krajów,
podejmowanie starań w celu liberalizacji
rynków zagranicznych i dopuszczenia do
nich amerykańskich producentów, po-
dejmowanie starań w celu możliwie sze-
rokiej i efektywnej ochrony własności
intelektualnej amerykańskich firm poza
USA.

5. Instytucje publicznemające na celu wspar-
cie B+R oraz innowacji. Przykłady:

• USPTO (The United States Patent and

Trademark Office) Biuro Patentów i Zna-
ków Towarowych USA

• Bayh-Dole Act - regulacja ustanowiona
przez Kongres, która przesądza o prawi
własności do wyników badań ufundowa-
nych ze środków federalnych. Zgodnie z
jej postanowieniami, prawo to należy do
instytucji przeprowadzających badania.
W głównej mierze są to jednostki badaw-
cze na uniwersytetach publicznych i pry-
watnych. Zapis ten dostarczył istotnego
bodźca do podejmowania przez sektor
nauki prac B+R nadających się do ko-
mercjalizacji oraz nawiązywania współ-
pracy na linii nauka-biznes. Regulacja ta
poskutkowała również popularyzacją ko-
mercyjnego wykorzystania wiedzy przez
uczelnie poprzez system ochrony praw
własności intelektualnej.

• NSF (National Science Foundation,
NSF) - Narodowa Fundacja Nauki, Fun-
dacja kieruje programem, którego celem
jest ustanowienie interdyscyplinarnych
centrów badawczych na kampusach uni-
wersyteckich, specjalizujących się w roz-
maitych obszarach inżynieryjnych i na-
ukowych. Pieniądze na początkową fazę
rozwojową innowacyjnych start-upów -
tzw. seed money- pochodzą ze źródeł fe-
deralnychwraz z pomniejszymwpływem
środków stanowych i lokalnych. Funda-
cja dysponuje ogólnym budżetem wyno-
szącym ok. 6 miliardów dolarów. Więk-
szość funduszy pochodzi jednak od pry-
watnych darczyńców oraz korporacji.

• America COMPETES Act - przyjęty w
2007 r., celem tej inicjatywy jest zwięk-
szenie wydatków na działania innowa-
cyjne w fazie eksperymentalnej, a także
modernizacja systemu edukacyjnego po-
przez położenie większego nacisku na
edukację naukową, w szczególności ma-
tematyczną. Prawo to również zrefor-
mowało procedery imigracyjne, w celu
utrzymania i wzmocnienia napływu wy-
soko wykwalifikowanych pracowników
do USA.
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1.1. Rynkowe NSI - USA i Izrael

Ramka 1. Amerykański program SBIR a fundusze wysokiego ryzyka

Badanie Lernera (1999) wykazało związekmiędzy wydatkami w ramach programu SBIR a aktywno-

ścią funduszy venture capital. Zaobserwowano, że projekty w pierwszej fazie implementacji fundu-

szy SBIR rosły szybciej i z większym prawdopodobieństwem przyciągały fundusze venture capital

niż te, które nie otrzymały wsparcia w ramach programu. Efekt ten jednakże był ograniczony do ob-

szarów, które już wcześniej cechowały się obecnością tychże funduszy oraz koncentracją firmhigh-

tech. Inne badanie (Wang i Shapira 2012) wskazuje z kolei, że pomimo iż środki w ramach SBIR

wykazują pewną tendencję do koncentracji geograficznej, fundusze te są wciąż szerzej rozdystry-

buowane niż inwestycje venture capital. SBIR jest tym samym cennym uzupełnieniem dla skon-

centrowanego rynku VC poszerzając możliwości rozwoju małych innowacyjnych przedsiębiorstw,

które następnie mogą skorzystać z możliwości dalszego rozwoju oferowanego przez fundusze wy-

sokiego ryzyka. Między VC i SBIR występuje więc efekt synergii - rządowy program dostarcza pry-

watnym funduszom nowych, atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, a wsparcie przez kapitał

oraz doświadczenie oferowane przez VC na późniejszych etapach rozwoju najbardziej obiecują-

cych przedsięwzięć dotowanych przez państwo jest dla środków publicznych swego rodzaju dźwi-

gnią finansową wzmacniającą siłę ich oddziaływania na amerykańską gospodarkę.

Zródło: AAAS (2012).Uwaga: wartości szacunkowe dla lat 2012-2013

Istotną rolę w amerykańskimNSI odgrywa
system edukacji, szczególnie infrastruktura
edukacji wyższej. Uniwersytety amerykańskie
nie są zarządzane centralnie przez rząd fe-
deralny, lecz podlegają władzom stanowym,
podczas gdy uczelnie prywatne funkcjonują
jako organizacje non-profit. Uniwersytety od-
powiedzialne są za 16% amerykańskich wy-
datków B+R, jednakże już za ok. 55% wszyst-
kich badań podstawowych.

Innym osiągnięciem infrastrukturalnym
jest krajowy system laboratorióworaz finanso-
wanych ze szczebla federalnego centrówB+R -
Federally FundedR&DCenters (FFRDCs). Oba
podmiotywspomagają realizację badań finan-
sowanych ze środków rządowych. Powyższe
centra B+R kładą nacisk przede wszystkim na
transfer technologiczny oraz rozwój innowa-
cji, a dokonują tego za pomocą otwierania
biur transferu technologii, tworzenia zachęt
do prowadzenia licencjonowania oraz wspie-
rania rozwoju inkubatorów, działających w
wielu aspektach podobnie do polskiej sieci
Inkubatorów Przedsiębiorczości. Za ich funk-
cjonowanie odpowiada w skali kraju 9 agen-
cji rządowych, które organizują również cy-
kliczne spotkania przedstawicieli poszczegól-
nych laboratoriów w celu wymiany doświad-
czeń i transferu wiedzy.

Program Zaawansowanych Technologii,

The Advanced Technology Program (ATP), za-
pewnia dopasowanie funduszy federalnych
przeznaczonych na komercjalizację technolo-
gii do firm zaangażowanych w badania stoso-
wane w obszarach technologii wysokiego ry-
zyka. Program ten faworyzował w wielu przy-
padkach przedsięwzięcia joint venture. Roz-
dział środków następuje wskutek formalnego
procesu aplikacyjnego o dofinansowanie, a
ocena jakości ubiegającego się o dofinanso-
wanie jest dokonywane przez proces prze-
glądu dokonywanego przez firmy z branży.
Większość dofinansowania w ramach tego
programu jest przeznaczana na finansowa-
nie małych przedsiębiorstw high-tech operu-
jących w branży elektronicznej, IT, biotechno-
logii czy fotoniki. Około połowy całkowitej puli
środków jest kierowane do sektora małych i
średnich przedsiębiorstw.

The Industry-University Cooperative Re-
search Centers (IUCRC), czyli Przemysłowo-
Uniwersyteckie CentraWspólnych Badań oraz
Engineering Research Centers (ERC), czyli
Centra Badań Inżynieryjnych łączą misje edu-
kacyjne, przemysłowe oraz badawcze. Obie
inicjatywy oparte są na szczegółowym proce-
sieweryfikacji jakościowej dokonywanej przez
konkurujące ze sobą firmy. IUCRC obierają za
cel rozwijanie badań łączących pola zaintere-
sowań przemysłu, uniwersytetów oraz rządu.
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Wspierają one również rozwój infrastruktury
badawczej oraz troszczą się o zapewnienie
środków badawczych i edukacyjnych dla stu-
dentów.W2007 roku istniało 55 oddziałów IU-
CRC. W tym samym czasie w Centrach stowa-
rzyszone było ok. 700 różnych firm, wliczając
do tego grona niewielką liczbę agencji rządo-
wych oraz organizacji non-profit. Finansowa-
nie IUCRC wspiera Narodowa Fundacja Na-
uki. Fundacja wpierw dostarcza pieniądze na
kapitał zakładowy, czyli finansuje samo po-
wstanie tychże placówek, a następnie zapew-
nia w okresie pięciu lat regularne wsparcie fi-
nansowe w wysokości 50 000 $. Centra mogą
zaaplikować po tym okresie o przedłużenie
wsparcia na następne 5 lat, po którym to okre-
sie spodziewa się, że osiągną pełną niezależ-
ność finansową i będą utrzymywać się wewła-
snym zakresie. Co więcej, Centra te są zobo-
wiązane do pozyskania co najmniej 300 000
$ rocznie z opłat członkowskich uiszczanych
przez firmy partnerskie. Przeciętny roczny bu-
dżet tychże instytucji znajduje się w prze-
dziale 1-2 mln. $, co daje około 20-40 krotne
przebicie względem kwoty wsparcia rządo-
wego. Wydatki publiczne pełnią więc w tym
wypadku rolę katalizatora dla nakładówpono-
szonych przez sektor przedsiębiorstw.

Centra Badań Inżynieryjnych ERC to z
kolei inicjatywa mająca na celu zmianę na-
tury edukacji inżynieryjnej przy jednocze-
snym tworzeniu konsorcjów przemysłowych
wokół obszarów badawczych cechujących się
wysokim ryzykiem inwestycyjnym, których
podstawą są uczelnie wyższe. Narodowa Fun-
dacja Nauki wspiera każdy z ERC w okresie 11
lat i zapewnia im finansowanie w wysokości 2
mln. $ rocznie. Co trzy lata dokonywany jest
intensywny przegląd jakościowy dotychczas
prowadzonych prac. Całkowity roczny budżet
każdego ERC opiewa na kwotę 10 mln. $ , a
w jego skład wchodzą również granty federal-
nych agencji oraz kontraktów, stanowe oraz
uniwersyteckie środki pieniężne wraz z zamó-
wieniami prywatnymi oraz opłatami człon-
kowskimi przedsiębiorstw stowarzyszonych.
W 2007 roku istniało 20 ERC.

Z polskiego punktu widzenia szczególnie
interesujący wydaje się specjalny program dla

niedokapitalizowanych, nierozwiniętych re-
gionów historycznie otrzymujących mniejsze
wsparcie rządowe na badania i rozwój. Pro-
gram ten to Eksperymentalny Program Sty-
mulujący Badania Konkurencyjne - the Expe-
rimental Program to Stimulate Competitive
Research (EPSCoR). W ramach tego programu
wymaga się tworzenia komitetów sterujących,
w skład których wchodzą lokalne uniwersy-
tety, przemysł oraz władze stanowe. Są one
zobowiązane do stworzenia planów oraz ana-
liz słabych imocnych stron reprezentowanych
przez nie regionów oraz przygotowanie wnio-
sków o dofinansowanie ze środków pocho-
dzących z wybranych agencji i programów fe-
deralnych.

Przykład innego programu, MEP - Ma-
nufacturing Extension Partnership, czyli Part-
nerstwo Rozwoju Przemysłu pokazał, że wy-
soce zaawansowane innowacje produkcyjne
tworzone na szczeblu federalnym w celu ich
późniejszego transfer do firm sektora produk-
cyjnego nie cieszą się powodzeniem wśród
przedsiębiorców. Zarządzana przez Krajowy
Instytut ds. Standardów i Technologii (ko-
mórkę Departamentu Handlu), instytucja ta
składa się z sieci niemal 60 centrów oraz po-
nad 300 lokalnych biur we wszystkich 50 sta-
nach i zajmuje się obecnie głównie dostarcza-
niem wsparcia biznesowego w formie np. po-
mocy w rozbudowie systemów informatycz-
nych, produkcyjnych, rozwoju zasobów ludz-
kie czy oferty produktowej.

Tym niemniej, pomimo istnienia licznych
źródełwsparcia i rozbudowanych instytucji na
poziomie federalnym, odpowiedzialność za
jakość lokalnych polityk innowacyjnych leży
w największej mierze w mocy władz stano-
wych. Silna decentralizacja władzy zachęca
do projektowania i implementowania wła-
snych działań innowacyjnych. Zarówno cen-
tralne jak i stanowe środki pomocowe są bo-
wiem zaprojektowane tak, by zapewnić mak-
symalną elastyczność przy wyborze podejmo-
wanych działań proinnowacyjnych.

Stany Zjednoczone cechują się również
dobrze rozwiniętym systemem oceny oraz
monitorowania polityk proinnowacyjnych.
Ich ewaluacja polega na wykorzystaniu sieci
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powiązanych ze sobą instytucji przy jedno-
czesnym zastosowaniu zróżnicowanych me-
tod oceny. Na szczeblu centralnym sektor pry-
watny uczestniczy w spotkaniach z wyższymi
ciałami doradczymi przy prezydencie USA, ta-
kimi jak Prezydencka Rada Doradców ds. Na-
uki i Technologii. Najdalej uregulowana jest
ocena dokonywana z ramienia Biura ds. Za-
rządzania i Budżetu, która nadzoruje proces
budżetowania i której ocena determinuje wy-
sokość środków do podziału przewidzianych
z puli prezydenckiej. Również Kongres pro-
wadzi prace monitorujące skuteczność po-
lityk innowacyjnych poprzez oficjalne prze-
słuchania interesariuszy, zbieranie ekspertyz
branżowych oraz poprzez wystosowywanie
podań do agencji federalnej przeprowadza-
jącej formalne programy audytowe. Ponadto,
same opisane agencje wspierające B+R opła-
cają zewnętrzny audyt własnych programów
pomocowych. Konkurencja na szczeblu mię-
dzynarodowym jest wspierana przez Naro-
dową Fundację Nauki publikującą wskaźniki
oceniające postępy naukowe i inżynieryjne w
odniesieniu do reszty krajów. Przykładowymi
wskaźnikami są liczba absolwentów uczelni
wyższych czy liczba zgłoszonych patentów.

Izrael

Gospodarka Izraela jest ucieleśnieniem
odzwierciedleniem wyjątkowej roli i suk-
cesu innowacji Ich dynamiczny rozwój w
tym kraju - szczególnie w dziedzinie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych - jest
głównie rezultatem długoterminowej strategii
rządowej wspierającej komercjalizację dzia-
łań badawczo-rozwojowych. Od samego po-
czątku wsparcie rządowe było bowiem nakie-
rowane nie tylko na stworzenie inicjatyw do
rozpoczęcia działań innowacyjnych, lecz rów-
nież pomyślane jako forma rekompensaty za
niedobór dobrze rozwiniętych struktur ryn-
ków kapitałowych. Przy tym rząd pozwalał
przez wiele lat na rynkową ewaluację atrakcyj-
ności prowadzonych działań innowacyjnych.
Nie narzucał on ścisłych ram inwestycyjnych,
nie wybierał grupy faworyzowanej przy przy-
dzielaniu środków finansowych na badania.

Cechą charakterystyczną izraelskiego sys-

temu innowacji jest jego dynamizm. Nowe i
zróżnicowane programy zostały stworzone w
odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, a te
dotychczas istniejące poddawane są nieustan-
nym modyfikacjom mającym je dostosować
do najnowszych trendów rynkowych. Głów-
nym instrumentem jest program przydziela-
nia grantów zarządzany przez Biuro Głów-
nego Naukowca. Działa ono pod jurysdyk-
cją Ministerstwa Przemysłu i Handlu, które
jest kluczowym ciałem zarządzającym poli-
tykami innowacyjnymi. Firmy zgłaszają się
do Biura z wnioskami o przyznanie dofinan-
sowania na przedsięwzięcia, które to są na-
stępnie oceniane przez Biuro pod kątem ze-
stawu obranych kryteriów, takich jak zdol-
ność do komercjalizacji, zdolność do realizacji
od strony technologicznej, ocena zróżnicowa-
nych typów ryzyka oraz prawdopodobieństwo
i siłę oddziaływania efektów rozprzestrzenia-
nia się innowacji w gospodarce. Projekty te
kwalifikują się do otrzymania grantu, który
jest de facto kredytem warunkowym, do mak-
symalnej wysokości 50% planowanych nakła-
dównaB+R. Jeżeli projekt okaże się być sukce-
sem, wnioskodawca zwraca otrzymaną kwotę
dofinansowania w formie rat, których wyso-
kość jest ustalana jako stały procent sprzedaży
generowanej przez sfinansowany projekt in-
nowacyjny - jest to ok. 3% kwoty sprzedaży
rocznie.

Istotnie wzmacniający potencjał Izraela
program „Magnet” został powołany do ży-
cia w 1993 roku. Wspiera on proces tworze-
nia się konsorcjów w skład których wcho-
dzą firmy z sektora przemysłowego wraz z
instytucjami akademickimi. Przynależeć do
nich musi jak najszersza możliwa grupa re-
prezentantów firm operujących w danej dzie-
dzinie wraz z przedstawicielami naukowymi
prowadzącymi badania w obszarach istotnych
z punktu widzenia celów stawianych przez
dane konsorcjum. Tworzą one ogólne, kon-
ceptualne rozwiązania technologiczne, które
docelowo mają za zadanie zapewnić transfer
technologiimiędzy sektorempublicznymoraz
uniwersytetami a przedsiębiorstwami.

Jak przedstawia się funkcjonowanie ta-
kiego konsorcjum ze strony pracowników
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oraz pod kątem regulacji prawnych? Są to
zazwyczaj jednostki posiadające osobowość
prawną. Warto nadmienić, że naukowcy za-
trudnieni w sektorze publicznym mają moż-
liwość podjęcia pracy na pół etatu dla po-
trzeb sektora prywatnego. Przed otrzymaniem
finansowania, kontrakty są tworzone i ne-
gocjowane w grupie członków konsorcjum.
Uzgodnione dokumenty zawierają plany prac
oraz finansowe i prawne regulacje w obsza-
rze praw własności intelektualnej. Konsor-
cjom przyznaje się kilkuletnie wsparcie B+R
(zazwyczaj przez okres 3-5 lat) w postaci bez-
zwrotnych grantów w wysokości do 2/3 cał-
kowitego zatwierdzone budżetu na wydatki
badawczo-rozwojowe. Po zakończeniu fazy
badawczej, firma partnerska podejmuje decy-
zję o jej ewentualnej dalszej komercjalizacji,
pod warunkiem, że prawa autorskie do pu-
blikacji naukowej pozostaną po stronie na-
ukowców akademickich. Minimum 10% bu-
dżetu konsorcjum muszą stanowić pieniądze
pochodzące z sektora prywatnego.

Inkubatorymają na celu pomoc początku-
jącym przedsiębiorcom, przyczyniając się tym
samym do pojawiania się coraz to nowych ge-
neracji innowacyjnych izraelskich start-upów.
Wspierają one firmy na bardzo wczesnym sta-
dium rozwoju, zapewniając współpracę finan-
sową, usługi doradcze, pomoc w administro-
waniu majątkiem - jednym słowem: odcią-
żając młodych przedsiębiorców od czynności
operacyjnych i dając im tym samym więcej
czasu na rozwój swojej innowacyjnej idei leżą-
cej u podstaw ich biznesu.

Krajowy system innowacji Izraela cechuje
się geograficznym oraz instytucjonalnym za-
gęszczeniem, czego skutkiem jest znaczny
wpływ nieformalnych relacji na implementa-
cję polityk innowacyjnych. Sektor prywatny
jest zazwyczaj angażowany w inicjację regula-
cji dotyczących obszaru B+R poprzez konsul-
tacje z władzami centralnymi oraz z organi-
zacjami branżowymi, czyli agencjami rządo-
wymi specjalizującymi się w nadzorze i wspar-
ciu strategicznych sektorów gospodarki kraju.

Ramka 2. Program Yozma - tworzenie krajowego rynku VC od zera

Na początku lat 90-tych XX w. Izrael posiadał znaczący potencjał badawczy oraz przeżywał szybki
napływ wykwalifikowanych kadr z krajów byłego ZSRR. Jednocześnie jednak występowały pro-
blemy z komercjalizacją nowo powstających technologii oraz przyciąganiem inwestycji zagranicz-
nych. Izraelskim innowatorom brakowało doświadczenia w prowadzeniu biznesu oraz powiązań
z partnerami zagranicznymi, którzy na dodatek obawiali się inwestować w niestabilnym regionie.
Odpowiedzią władz było powołanie programu Yozma, który miał służyć rozwojowi oraz umiędzy-
narodowieniu rynku venture capital w Izraelu. Yozma samutworzył pewną liczbę funduszy venture
capital, które choć z początku finansowane były z pieniędzy rządowych, tworzone były przy udziale
kapitału pochodzącego zarówno od inwestorów krajowych jak i zagranicznych. W celu zaintereso-
wania tych drugich, jako system zachęty obrano emisję opcji na kupno akcji Yozmy w 5-letnim ho-
ryzoncie czasowym. Państwo więc przejmowało część odpowiedzialności za możliwe straty fundu-
szy wysokiego ryzyka pozwalając jednocześnie inwestorom prywatnymw pełni skorzystać z ewen-
tualnych zysków w przyszłości. W ten sposób udało się z sukcesem przyciągnąć wielu prominent-
nych inwestorów zagranicznych, a wraz z nimi nie tylko fundusze, lecz również bezcenną wiedzę
ekspercką oraz kontakty z czołowymi globalnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz bizne-
sowymi. Publicznamisja Yozmy zakończyła się w 1997 r., po pięciu latach od jego utworzenia, kiedy
to jej portfolio inwestycyjne zostało w pełni sprywatyzowane.

O sukcesie programu świadczą statystyki - obecnie inwestycje funduszy venture capital na głowę

mieszkańca są w Izraelu najwyższe na świecie, ponaddwukrotnie przewyższając amerykańskie oraz

kilkakrotnie - europejskie . Osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe bez udziału państwa,

które posłużyło katalizatorem na początkowym rozwoju rynku VC samo odgrywając de facto rolę

pierwszego inwestora wysokiego ryzyka w Izraelu, po czym wycofało się z rynku kiedy jego inter-

wencja przestała już być potrzebna.

Zródło: Opracowanie własne.
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1.1. Rynkowe NSI - USA i Izrael

Wykres 3. Źródła finansowania prac B+R w Izraelu (w % PKB), 2008 r.

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

Istotna jest też rola przedstawicieli sektora
prywatnego przy strategii placówek edukacji
wyższej, którzy pomagają definiować prioryte-
towe obszary wsparcia pod kątem celów edu-
kacyjnych oraz potrzeb związanych z rozwo-
jem zasobów ludzkich kraju.

Jeśli chodzi o ewaluację prowadzonych
polityk innowacyjnych, tutaj również istotną
rolę odgrywa sektor prywatny. Ocena i pomiar
ich efektywności są prowadzone regularnie, a
ich wyniki uwzględniane są przy tworzeniu
i uruchamianiu programów na kolejne lata.
Zaangażowanie to przybiera zazwyczaj formę
komitetów sterujących , które następnie są
proszone o wyrażenie własnej opinii o danym
projekcie. Izraelski system innowacji cechuje
się zatem wyjątkową w skali światowej ela-
stycznością i dynamizmem, dlatego też nie-
ustannie podejmowane są działania mające
na celu zapewnienie jeszcze większego otwar-
cia produktów i usług izraelskich na świa-
towy rynek. W tym celu powstało interdyscy-
plinarne Centrum ds. Analiz i Prognoz Tech-
nologicznych, które kooperuje z Uniwersyte-
tem w Tel Awiwie. Centrum prowadzi analizę

globalnych trendów technologicznych w bli-
skiej współpracy z biznesem, który dostarcza
materiałów do prowadzenia warsztatów, an-
kiet oraz zbioru opinii od przedstawicieli czo-
łowych sektorów izraelskiej gospodarki.

Izrael znajduje się w globalnej czołówce
krajów pod względem wydatków na B+R.
Wskaźnik ten przekracza w Izraelu poziom 4
% PKB. Najważniejszym fundatorem badań
jest sektor prywatny, jednak również sektor
publiczny i uniwersytety przeznaczają na ten
cel znaczące kwoty przekraczające wielokrot-
nie analogiczne wydatki w wielu innych kra-
jach rozwiniętych. Istotnym fundatorem prac
B+R prowadzonych w Izraelu są też zagra-
niczne firmy. Dla korporacji międzynarodo-
wych kraj ten stał się kopalnią talentów, inno-
wacyjnych start-upów (które są często przej-
mowane przez kapitał zagraniczny) oraz miej-
scem lokalizacji nowoczesnych zakładów pro-
dukcyjnych, często operujących w oparciu o
najbardziej zaawansowane technologie w ich
globalnym łańcuchu dostaw.

Dzięki skuteczności krajowych instytucji
wsparcia innowacji wysokie wydatki na B+R
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1. NARODOWE SYSTEMY INNOWACJI NA ŚWIECIE

Wykres 4. Firmy spoza USA na giełdzie NASDAQw 2009 r. - dominacja innowacyjnych spółek z
Izraela

Zródło: Senor i Singer (2009)

przekładają się na inne imponujące wskaźniki
w tym obszarze. Izrael posiada więcej inżynie-
rów i naukowców per capita niż jakikolwiek
inny kraj na świecie. Co roku średnio ok 2500
patentów jest rejestrowanych w tym kraju.
Izrael zajmuje trzecie miejsce na świecie pod
kątem opracowań naukowych w przeliczeniu
na głowę mieszkańca. Gospodarce tego pań-
stwa udało się przyciągnąć największą liczbę
funduszy venture capital per capita na świe-
cie, czego skutkiem jest między innymi zaj-
mowane przez nie pierwsze miejsce na świe-
cie pod kątem liczby start-upów w relacji do

populacji. Sukces izraelskich start-upów, które
stały się swego rodzaju produktem eksporto-
wym Izraela został opisany m.in. w książce
„Start-up nation” (Senor i Singer 2009). Młode
izraelskie przedsiębiorstwa są nie tylko przej-
mowane przez korporacje międzynarodowe,
ale wychodzą też na globalny rynek samo-
dzielnie i odnoszą przy tym sukcesy. Świad-
czyć o tymmoże chociażby fakt, że wśród pod-
miotów notowanych na amerykańskiej gieł-
dzie NASDAQ liczba spółek izraelskich jest
większa od liczby firm ze wszystkich krajów
Starego Kontynentu razem wziętych.

1.2 Europejskie NSI - Niemcy i Hiszpania

Niemcy

Struktura systemu innowacyjnego za-
chodniego sąsiada Polski charakteryzuje się
przede wszystkim zdecydowanym podziałem
na szczebel centralny i regionalny, które spięte
są zespołem wspólnych instytucji wspierają-
cych przedsięwzięcia związane z obszarem

nowych technologii. Duży nacisk położony
jest na badania i rozwój, w które aktywnie włą-
czony jest sektor szkolnictwa wyższego.

Na poziomie federalnym Ministerstwo
Gospodarki i Technologii (BMWi) prowadzi
politykę proinnowacyjną i badania blisko po-
wiązane z gospodarką, a w szczególności prze-
mysłem. Z kolei Ministerstwo Edukacji i Ba-
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1.2. Europejskie NSI - Niemcy i Hiszpania

dań (BMBF 2010) zajmuje się głównie fede-
ralną polityką dotyczącą badań i nauki, zarzą-
dza większością rządowych ośrodków badaw-
czych, współfinansuje również wiele instytu-
tów na poziomie landów, a wreszcie odpowie-
dzialne jest za wszelkie środki wspierania roz-
woju badań i nauki.

Ponadto wszystkie niemieckie landy po-
siadają własne instrumenty polityczne słu-
żące wspieraniu innowacji, często pozosta-
jące w gestii dwóch ministerstw, analogicz-
nie jak w przypadku struktur federalnych. Na
podstawie niemieckiej konstytucji landy mają
również, co istotne, zagwarantowany prymat
w kwestii organizacji kształcenia wyższego.
Wiele z nich posiada również własne För-
derbank (banki wsparcia) lub fundacje, które
nie są bezpośrednio finansowane z budżetu
lokalnego, ale zostały powołane dzięki środ-
kom publicznym, np.. z prywatyzacji. Nie-
mniej jednak w ostatnich latach nowa strate-
gia rządu federalnegoHigh-Tech Strategy 2020
(BMBF 2010) pozwala na centralne wspar-
cie finansowe dla uniwersytetów, głównie po-

przez koordynację badań.
Oprócz zwiększania budżetowych nakła-

dów na B+R rząd federalny wprowadził rów-
nież nowe ciała doradcze: Radę dla innowa-
cji i wzrostu (Rat für Innovation und Wach-
stum) oraz Unię Badawczą Nauka-Przemysł
(Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft),
które składają się zarówno z naukowców jak
i przedsiębiorców oraz polityków. Ich ce-
lem jest rozwój idei służących długookreso-
wej konkurencyjności niemieckiej gospodarki
poprzez innowacyjną konkurencję, głównie ze
strony sektora MŚP, ale również dzięki wspar-
ciu dla funduszy VC/PE oraz rozwój instru-
mentów ułatwiających implementację wyni-
ków badań w gotowe produkty.

Głównym zadaniem Niemieckiej Funda-
cji Badawczej (DFG) jest finansowanie ośrod-
ków koordynujących badania (SFB) na uni-
wersytetach oraz dostarczanie finansowania
im samym. Natomiast celem SFB jest two-
rzenie tymczasowych centr doskonalenia dla
młodych naukowców, promujących interdy-
scyplinarną współpracę i samych badaczy.

Schemat 2. Struktura niemieckiego NSI - sektor prywatny, publiczny, edukacyjny, non-profit.

Zródło: KE (2006)
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1. NARODOWE SYSTEMY INNOWACJI NA ŚWIECIE

Ważną organizacją non-profit współtworzącą
niemiecki system innowacji jest Niemiecka
Federacja Stowarzyszeń Badawczych „Otto
von. Guericke” (AIF). Zajmuje się ona wspie-
raniem aplikacji projektów B+R rodzących się
w niemieckim Mittelstandzie - dynamicznym
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
nastawionym na innowacje i eksport. Jako
organizacja branżowa, AIF wspomaga efek-
tywne prowadzenie i wdrażanie programów
badawczych dla poprawy konkurencyjności
niemieckich MŚP na globalnym rynku.

Tradycyjnie to uniwersytety tworzyły trzon
niemieckiego systemu badawczego poprzez
spektrum projektów od podstawowej działal-
ności po kontrakty badawcze. Ponadto Wyż-
sze Szkoły Zawodowe funkcjonują jako po-
łączenia między światem nauki a lokalnym
biznesem. Niemieckie Fachhochschulen sta-
nowią około połowy wszystkich szkół wyż-
szych w kraju. Instytucjonalne finansowanie
dla uniwersytetów pochodzi ze środków lan-
dów.Większość pozauniwersyteckich publicz-
nych organizacji badawczych jest z kolei sku-
pionapod kuratelą czterech głównych instytu-

cji:

TowarzystwoMaxa Plancka (MPG) obecnie
utrzymuje 80 instytutów, jednostek ba-
dawczych oraz grup roboczych zajmują-
cych się obiecującymi badaniami pod-
stawowymi;

Towarzystwo Fraunhofera (FhG) promuje i
podejmuje badania stosowane o kon-
kretnej użyteczności dla prywatnych jak
i publicznych firm, a także o istotnym
znaczeniu dla społeczeństwa;

TowarzystwoHelmholtza (HGF) to najwięk-
sza społeczność badawcza w Niem-
czech, zajmująca się badaniami wyma-
gającymi wielkoskalowej infrastruktury.
Celem organizacji są badania „wielkich
wyzwań” nauki, społeczeństwa i prze-
mysłu;

Towarzystwo Leibniza (WGL) operuje na
styku badań podstawowych i stosowa-
nych. Wspiera głównie prywatne spółki
poprzez usługi związane z B+R.

Tabela 1. Priorytety niemieckiej High-Tech Strategy 2020

Priorytety strategii Opis

Przeniesienie pomysłów
na grunt praktyki

Polityka proinnowacyjna w centrum zainteresowań rządu, pierw-
sza narodowa strategia pokazująca jak stać się globalnym liderem
technologicznym

Więcej wolności dla roz-
woju nowych idei

Motyw przewodni strategii, ma na celu przyspieszenie komercjali-
zacji badań

Wsparcie dla najtęższych
umysłów

Niemcy stawiają na jak najwcześniejszy rozwój i opiekę nad mło-
dymi talentami. Wspierają także społeczne postrzeganie roli nauki
w społeczeństwie

Odrzucenie ideologicz-
nego zacietrzewienia

Otwartość i chłonność wobec nowych technologii

Nacisk na przyszłościowe
rynki

Wspieranie fuzji w 17 kluczowychbranżach, stworzenie strategii ko-
ordynującej działania uczestników programu

Nowe pomysły dla MŚP Wsparcie dla MŚP jest kluczowym elementem wszystkich elemen-
tów strategii

Konsekwencja w realiza-
cji strategii

ForschungsunionWirtschaft-Wissenschaft będzie wspierało imple-
mentacje postanowień związanych ze strategią, a także okresowo
będzie wydawać ocenę dokonanych postępów

Główne obszary obowią-
zywania HTS

Zdrowie i medycyna, bezpieczeństwo narodowe, energetyka,
ochrona środowiska, ICT, kosmonautyka, nanotechnologia, bio-
technologia.

Zródło: Opracowanie własne na podstawie BMBF (2010)
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1.2. Europejskie NSI - Niemcy i Hiszpania

Agencje zarządzające projektami ewoluowały
z organizacji stricte badawczych. Ich zada-
niem jest ewaluacja napływających aplikacji o
dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi kon-
kretnej agencji finansującej, która to też osta-
tecznie decyduje o przyznaniu finansowania.

Badania empiryczne wskazują na istotny
spadek dostępności kapitału dla nowych in-
nowacyjnych przedsięwzięć w Niemczech, w
porównaniu z okresem końca lat 90-tych i
początkiem XXI wieku. A ponieważ finanso-
wanie B+R jest silnie uzależnione od podaży
zewnętrznego kapitału, rząd zdecydował się
na wprowadzenie nowych rozwiązań instru-
mentalnych łagodzących ten problem (High-
Tech Start-Up Funds 2005), jak również na
ponowne uruchomienie programów wsparcia
dla funduszy VC/PE.

Niemiecki system innowacji opiera się
więc w dużej mierze na różnorodnych me-
chanizmach wspierających kooperację mię-
dzy sektorami, z uwzględnieniem różnora-
kich uczestników na poziomie zarówno fede-
ralnym, jaki i lokalnym (landowym). Nie bez

przyczyny wyróżnia się jednak niemiecki NSI
na tle innych systemów funkcjonujących w
świecie.

Główne cechy wyróżniające to przede
wszystkim ścisła współpraca sektora prywat-
nego i publicznego, koncentracja na obsza-
rze B+R (w dużej mierze finansowanym przez
sektor przemysłowy) oraz wzmożone działa-
nia na rzecz rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw. Warto zauważyć, że sektor MŚP
pełni przy tym niejako rolę służebną wobec
największych przedsiębiorstw gromadzących
największy potencjał innowacyjny i przesuwa-
jący pewną pulę działań w tej dziedzinie do
bardziej elastycznych podmiotów rynkowych
(Berndt 2001). Niemniej jednak widać silną
rolę państwa, i to nie tylko w zakresie finan-
sowania badań czy organizowania jednostek
badawczych i instytutów, ale również w kon-
serwatywnym kształtowaniu takiej polityki in-
nowacyjnej, która kieruje kraj w stronę ści-
śle określonych gałęzi, hamując, a nieraz po-
wstrzymując rozwój innych dziedzin.

Wykres 5. Żródła finansowania prac B+R w Niemczech (w % PKB), 2009 r.

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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1. NARODOWE SYSTEMY INNOWACJI NA ŚWIECIE

W konsekwencji, Niemcy mają mniejszą
szansę na wprowadzenie przełomowej inno-
wacji w dziedzinie, w której nie zadecydo-
wano, że kraj będzie się specjalizował.

Działania te nie zawsze jednak kierują
się w stronę optymalną ekonomicznie i wi-
doczne jest dążenie Niemiec do wykształce-
nia branż-globalnych liderówwniekiedymało
popularnych dziedzinach, najczęściej za po-
mocą kreowania rynków, którym trudno by-
łoby powstać w oparciu jedynie o naturalne
mechanizmy ekonomiczne (tu warto przyto-
czyć przykład technologii solarnych wspiera-
nych przez rząd federalny za pomocą różnych
narzędzi już od lat 90. ubiegłego wieku, za-
początkowany ambitnym projektem 1000 da-
chów - (Jacobsson i Bergek 2004)). Warto pod-
kreślić silne zaangażowanie władz regional-
nych (Bundeslandów) w dziedzinę innowacji
oraz konsekwentną delegację pewnych dzia-
łań na ten szczebel organizacyjny, co wzmac-
nia efektywność implementacji polityki ca-
łego państwa pod warunkiem wyposażenia
lokalnych jednostek w odpowiednie narzę-
dzia umożliwiające wykonywanie powierzo-
nych im funkcji (Ahmad et al. 2005). Choć
regionalna polityka innowacyjna promowana
jest w całej Unii, efekty jej realizacji budzą
niejednokrotnie wątpliwości (choćby na ro-
dzimym gruncie, gdzie aplikowalności po-

szczególnych regionalnych strategii innowa-
cji są dalekie od oczekiwań pokładanych w
planach). Z niemieckim systemem innowa-
cji sprzężone są również pewne immanentne
wady. Jest to model o pewnych cechach znie-
kształcających, zaburzających czy ogranicza-
jących czysty mechanizm rynkowy - tworze-
nie „rynkówprzewodnich”, szeroko stosowane
narzędzia kreacji popytu i ingerencja w po-
daż pewnych produktów, która mogłaby po-
zostać w gestii struktur ekonomicznych wol-
nego rynku (szczególnie silnie zaznaczyło się
to w obszarze odnawialnych źródeł energii
- patrz ramka). Poza tym, mimo aktywizacji
bundeslandów na poziomie operacyjnym, wi-
doczna jest centralizacja działań strategicz-
nych, a liczne ustawy i programy federalne
narzucają rynkowi pewne (nieraz niełatwe do
osiągnięcia) cele, związane np. z efektywno-
ścią energetyczną, ochroną środowiska, tech-
nologiami pro-ekologicznymi.

Ponadto, dostrzega się niedobór innowa-
cji społecznych (wyraźne skupienie na tech-
nologiach produkcyjnych - skutek polityki
uwzględniającej wciąż istotną rolę przemysłu
w gospodarce), wyzwania w kontekście trans-
feru wiedzy oraz wpływ nowych zagranicz-
nych konkurentów na funkcjonowanie i efek-
tywność NSI (Stehnken 2010).

Ramka3.Niemieckie subsydia dla odnawialnych źródeł energii - ograniczenia popytowych po-
lityk innowacyjnych

W ramach polityki klimatyczno-energetycznej w Niemczech za pomocą ustawodawstwa gwaran-
tującego opłacalność inwestycji w technologie odnawialnych źródeł energii (OZE) stworzono bar-
dzo silny wewnętrzny popyt, którymiał w założeniu sprzyjać rozwojowi krajowego przemysłu OZE.
W przypadku energii fotowoltaicznej znacząco zwiększone zapotrzebowanie na tę technologię za-
częło być zaspokajane nie przez niemieckich, lecz przez chińskich producentów. dotowanych z ko-
lei przez państwo chińskie, które nie ograniczały reguły stosowania pomocy publicznej przyjęte w
UE.

Okazało się, że w warunkach konkurencji globalnej trudno jest chronić lokalny rynek z nadzieją, że

wkrótce stanie się on liderem na skalę światową, szczególnie w obliczu postępującego nacisku na

obniżanie cen dokonywanego z pomocą (globalnego już) arbitrażu. W efekcie rynek energii solar-

nej na dobre zagościł w gospodarce niemieckiej zarówno w skali przemysłowej jak i indywidualnej,

jednak to chińscy producenci zdominowali globalny rynek fotowoltaiki, a wiele programów subsy-

diów wspierających instalację paneli zakończyło się bez szans na wznowienie.

Zródło: Opracowanie własne.
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Można wnioskować, że właśnie to niestan-
dardowe jak na kraj Europy Zachodniej po-
dejście do modelu rynkowego przekłada się
na mniejszą aktywność w obszarze rynków
finansowych. Finansowanie przedsiębiorstw
odbywa się wciąż głównie poprzez sektor ban-
kowy i jego instytucje (również z uwagi na pro-
gramy kredytów preferencyjnych będące czę-
sto stosowaną formą realizowania polityki in-
nowacji i kształtowania rynku), ze zdecydo-
wanie mniejszą rolą instytucji venture capi-
tal czy private equity. Światowe i europejskie
rankingi pokazują jednak, że model niemiecki
(choć nie idealny) sprawdza się w gospodarce
naszego zachodniego sąsiada. Powyższewnio-
ski wskazują natomiast, że ewentualnym po-
lem do poprawy wskaźników innowacyjności
może być zredefiniowanie podejścia systemo-
wegodo zidentyfikowanychbranż kluczowych
(choć takowe posiada w zasadzie każdy kraj)
oraz większe otwarcie na innowacyjność pod
różnymi postaciami.

Hiszpania

Charakterystycznym dla Hiszpanii jest
przestrzenne zróżnicowanie zaangażowania
w innowacje. Spośród wspólnot autonomicz-
nych wyróżniają się: Madryt, Katalonia , Na-
warra i Kraj Basków, obszary z wysokim po-
ziomem szkolnictwa wyższego oraz o znaczą-
cym poziomie rozwoju przemysłowego. Dru-
gorzędne znaczenie mają Aragonia i Walen-
cja. Najbardziej zaniedbanym regionem pod
względem innowacji jest Estremadura- biedny
rejon rolniczy. Niepokojący jest fakt, że środki
pozyskiwane z UE są przeznaczane na rozwój
tych regionów, które przodują gospodarczo,
natomiast nie dostrzega się znaczących dzia-
łań na obszarach zacofanych, przez co zróżni-
cowanie regionalne się nasila.

ProblememwNSI Hiszpanii jest zbyt duży
strukturalny udział wydatków sektora pu-
blicznego, co świadczy o mało zaawansowa-
nym etapie rozwoju gospodarczego w zakre-
sie innowacji. W 2009r. wydatki publiczne na
badania i rozwój (GBAORD) wyniosły 0,74%
PKB przy wydatkach ogólnych stanowiących

1,27% PKB. Wydatki administracji publicznej
są nieznacznie niższe od nakładów edukacji
wyższej, natomiast najistotniejsze są wydatki
przedsiębiorstw. Jednak w sumie nakłady pu-
bliczne są ponad dwukrotnie wyższe niż pry-
watne. Nakłady na B+R w Hiszpanii są znacz-
nie mniejsze niż światowych liderów: Szwecja
(3,6%), Korea Płd. (3,47%), Japonia (3,44%), Is-
landia (2,75%), USA (2,68%), Niemcy (2,54%).
Wynik Hiszpanii okazuje się mizerny także
na tle OECD (2,29%), EU-15 (1,9%) i EU-27
(1,77%).

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na
małe zainteresowanie B+R wśród przedsię-
biorstw jest ich struktura wielkości. W Hisz-
panii dominują małe i średnie przedsiębior-
stwa o niskim zaawansowaniu technologicz-
nym. Nie mniej ważna jest wysoka autonomia
rządów regionalnych i prowadzona przez nie
polityka. Połowa badań B+R jest skoncentro-
wana w dwóch najlepiej rozwiniętych obsza-
rach z silnymi ośrodkami miejskimi - Madry-
cie i Katalonii.

Pomimo wielu administracyjnych wysił-
ków ze strony państwa podjętych na początku
XXI w., które przejawiały się w stopniowo ro-
snącym udziale wydatków na B+R w budże-
cie Hiszpanii, kraj ten w sferze nauki i tech-
nologii nadal pozostawał w tyle za najbar-
dziej zaawansowanymi w tym obszarze kra-
jami Europy. Hiszpania prezentowała się słabo
na tle Unii Europejskiej zarówno w udziale
wydatków państwowych jak i prywatnych na
badania i rozwój. Wiele wskaźników pokazy-
wało, że Hiszpania nie nadąża za najważniej-
szymi krajami Unii Europejskiej jeśli chodzi
o budowanie społeczeństwa informacyjnego,
co źle wpływało na rozwój konkurencyjności
i gospodarki w ogóle. Świadczyło to o tym,
że środki publiczne przeznaczane na budowa-
nie gospodarki opartej na wiedzy były wyda-
wane nieefektywnie i nie mogły służyć kata-
lizatorem rozwoju hiszpańskiego NSI, nawet
pomimo stopniowego powiększania ich puli.
Z tych powodów rząd hiszpański opracował
program INGENIO 2010, który został przed-
stawiony Komisji Europejskiej w 2005r.
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Mapa 1. Klasyfikacja europejskich regionów wg innowacyjności, 2006 rok.

Zródło: PRO INNO Europe (2009)

Program ten stanowił podstawę działalności
rządu hiszpańskiego w sferze wspierania in-
nowacji. Główne cele programu to:

• osiągnięcie wzrostu udziału wydatków na
B+R w krajowym PKB,

• pobudzenie sektora prywatnego do inwe-
stycji w B+R,

• osiągnięcie średniej dla EU-15 wysokości

udziału wydatków na technologie informa-
cyjne i komunikacyjne w krajowym PKB.

Środki ich realizacji:

• zwiększenie inwestycji państwa w postaci
grantów i niskooprocentowanych kredytów,

• wykorzystanie zasobów w strategicznych
branżach, które wymagają współpracy na li-
nii państwo - przedsiębiorstwa prywatne,

22

           



1.2. Europejskie NSI - Niemcy i Hiszpania

• wspieranie udziału hiszpańskich firm i na-
ukowców wmiędzynarodowych badaniach,

• walka z biurokracją,

• zwiększenie zatrudnienia doktorów i profe-
sorów w sektorze prywatnym,

• konsolidowanie grup badawczych,

• promowanie naukowców i przyciąganie ich
do kraju,

• wspieranie rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego.

Podczas wdrażania programu INGENIO 2010
duży nacisk kładziono na terytorialną koordy-
nację i współpracę. Miało to pomóc uniknąć
marnowania zasobów, zwiększyć efektywność
wydatków B+R oraz zredukować istniejące już
różnice w rozwoju pomiędzy regionami kraju.
Najważniejsze instrumenty INGENIO 2010:

CONSOLIDER wspiera współpracę pomię-
dzy naukowcami oraz grupami badaw-
czymi.

Plan I3 wspiera zatrudnianie hiszpańskich
bądź zagranicznych profesorów w Hisz-
pańskim Narodowym Systemie Nauki i
Technologii.

CENIT wspiera współpracę pomiędzy przed-
siębiorstwami, uczelniami, organiza-
cjami, centrami i parkami naukowymi.

Plan AVANZA wspiera rozwój społeczeństwa
informacyjnego i wdraża jego elementy
w sferze edukacji.

EUROINGENIO maksymalizuje korzyści pły-
nące z ogólnoeuropejskich programów
wspierających B+R oraz innowacyjność
(np. European Union Framework Pro-
gramme) stymulując udział krajowych
podmiotów w unijnych projektach ba-
dawczych. Wejście do międzynarodo-
wych konsorcjów badawczych sprzyja
zdobywaniu cennego doświadczenia
oraz zwiększaniu potencjału hiszpań-
skich instytucji B+R.

Ramka 4.Wsparcie dla funduszy VC w Hiszpanii - wachlarz rozdrobnionych narzędzi.

Inicjatywy wsparcia funduszy wysokiego ryzyka w Hiszpanii są bardzo rozdrobnione, co negatyw-
nie wpływa na skuteczność ich działania. Przykładami działalności w tym obszarze są programy:
NEOTEC, PROFIT, publiczny fundusz venture capital wspierający akademickie start-upy technolo-
giczne oraz fundusz funduszy inwestujący w inicjatywy prywatne.
Program PROFIT w skali kraju ma znaczenie drugorzędne, gdyż finansowanie w jego ramach ma
charakter krótkookresowy.

Najważniejszym narzędziem wspierania innowacji kapitałem ryzyka w Hiszpanii jest program

NEOTEC, który zachęca do tworzenia i współpracy przedsiębiorstw bazujących na nowych techno-

logiach. Programem tym zarządza Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowej, publiczna organi-

zacja pod zwierzchnictwem Ministerstwa Nauki i Innowacji. NEOTEC pomaga finansowo firmom

wdrażającym innowacyjne technologie przez cały okres ich istnienia. Na przykład firmy, które ist-

nieją krócej niż 2 lata, mogą starać się o zeroprocentowe kredyty do 350 000 euro (600 000 euro w

sektorze biotechnologicznym). Podobny kredyt, ale o wysokości do 1 000 000 euro otrzymać mogą

firmy funkcjonujące więcej niż 2, a mniej niż 6 lat. Program ten finansuje technologiczne przed-

sięwzięcia udzielając kredytów na atrakcyjnych warunkach w wysokości nawet do 70% wartości

projektu. W jego ramach tworzy się swoiste połączenie pomiędzy firmami potrzebującymi fundu-

szy na badania i innowacje a rynkiem venture capital. NEOTEC ułatwia przepływ pieniądzamiędzy

podmiotami zainteresowanymi dzieleniem ryzyka a innowacyjnymi przedsiębiorstwami. W latach

2002-2007 NEOTEC zaakceptował 257 projektów, w ramach których zainwestował 171 mln euro i

pożyczył 81 mln euro.

Zródło: Opracowanie własne.
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Ważnym programem wspierającym finan-
sowo innowacyjne przedsiębiorstwa jest Inno-
Empresa. Jest to program wdrażany w latach
2007-2013, który posiada roczny budżet około
75 mln euro. Głównymi źródłami jego finan-
sowania są Ministerstwo Przemysłu, Turystyki
i Handlu oraz Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Celem programu jest wspiera-
nie innowacyjnych i zorientowanych na roz-
wój małych przedsiębiorstw w trzech aspek-
tach: innowacjach organizacyjnych i zaawan-
sowanym zarządzaniu, technologicznych in-
nowacjach oraz we wspólnych innowacyjnych
przedsięwzięciach. Potencjalnymi beneficjen-
tami Inno-Empresa są zarówno małe przed-
siębiorstwa jak i organizacje pośredniczące,
które wspierają procesy innowacji w małych
firmach. Programwspiera projekty o regional-
nej jak i transregionalnej naturze. W 2008 r.
program otrzymał 18 000 wniosków, z czego
7 000 projektów zostało zaakceptowanych i
około 15 000 małych przedsiębiorstw otrzy-
mało pomocw postaci subsydiów (łącznie 163
mln euro) lub pożyczek ( łącznie 400 mln
euro).

Funkcjonowanie hiszpańskiego systemu
innowacji nie przynosi zadowalających rezul-
tatów. Według danych Eurostatu z 2008 roku
niewiele ponad 43% hiszpańskich przedsię-
biorstw wprowadza jakiekolwiek innowacje.
Do pewnego stopnia można to tłumaczyć sto-
sunkowo dużą liczbą małych i średnich przed-
siębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na
wysokie wydatki na badania. Niemniej skut-
kuje to w omawianym obszarze niechlubną
20. pozycją spośród 27 krajów Unii Europej-
skiej. Również struktura innowacji w hiszpań-
skim sektorze prywatnym wyraźnie odbiega
od europejskich liderów. 73% wspomnianych
przedsiębiorstw wprowadza nowe rozwiąza-
nia technologiczne w stosunku do 80% w
Niemczech, 82% w Belgii czy 87% w Portu-
galii. Pozostałe ograniczają się do uspraw-
nień organizacyjnych imarketingowych, które

mają mniejsze znaczenie dla rozwoju gospo-
darczego.

Europejskie Biuro Patentowe (EPO) po-
daje, że w 2010 roku przyznanych zostało
1436 patentów dla hiszpańskich podmiotów.
Oznacza to, że na każdy milion mieszkańców
przypadało około 31 patentów czyli mniej niż
jedna trzecia unijnej średniej (117). Hiszpa-
nia plasuje się na 14. pozycji spośród UE-
27, tuż poniżej mediany. Od liderów: Szwecji
(298) i Niemiec (291) dzieli ją jakościowa prze-
paść. Najwięcej patentów hiszpańskie pod-
mioty zgłosiły w dziedzinach: chemii orga-
nicznej, farmaceutyki oraz biotechnologii (w
sumie 363). Poza tym na uwagę zasługują
wynalazki transportowe (94 patenty). Dodat-
kowo jedynie 74,1% patentów pochodzi z sek-
tora prywatnego, przy czym średnia UE-27
wynosi 87,2%. Z drugiej strony hiszpański NSI
ma też mocne strony - dobrze radzi sobie w
takich obszarach jak eksport średniozaawan-
sowanych technicznie produktów , rejestruje
dużo znaków towarowych, ma też dużo publi-
kacji naukowych.

Widoczny jest więc znaczący potencjał
Hiszpanii w dziedzinie kreacji wiedzy, jednak
jak na razie nie przekłada się on w wystar-
czającym stopniu na tworzenie i wdrażanie w
życie nowatorskich rozwiązań. Mimo iż kraj
ten cechują inne doświadczenia historyczne
niż opisane w dalszej części raportu pań-
stwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
to obecnie Hiszpania strukturalnie w ob-
szarze innowacyjności wykazuje zbliżone do
nich cechy. Reorientacja polityki publicznej w
stronę stymulowania innowacyjności w sek-
torze prywatnym i wzmacniania powiązań na
linii nauka-biznes zamiast finansowania kre-
acji wiedzy w sektorze publicznym i uniwersy-
tetach może przynieść poprawę sytuacji hisz-
pańskiego NSI, jednak można przypuszczać,
że przestawienie się na nowe źródła wzrostu
zajmie tej gospodarce jeszcze dużo czasu.
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Wykres 6. Źródła finansowania prac B+R w Hiszpanii (w % PKB), 2009 r.

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

1.3 Społeczno-demokratyczne NSI - Finlandia

Finlandia znajduje się w ścisłej czołówce
innowacyjności i rozwoju technologicznego.
Innovation Union Scoreboard 2011 plasuje
kraj na czwartej pozycji we Wspólnocie, Glo-
bal Innovation Index 2012 przyznał Finlandii
to samo, czwarte, miejsce zaraz za Szwajca-
rią, Szwecją i Singapurem, a Światowe Forum
Ekonomiczne klasyfikuje ją jako czwartą naj-
bardziej konkurencyjną gospodarkę na świe-
cie (2011). Nie dziwi fakt sprzężenia wysokiej
pozycji konkurencyjnej z zaawansowaniem w
obszarze innowacyjności - wskaźniki decydu-
jące o sukcesie w drugiej dziedzinie sprzyjają
umacnianiu przewagi rynkowej w środowisku
międzynarodowym i konkurencji globalnej.
Gospodarka fińska jest liderem pod względem
edukacji wyższej, jakości nauczania początko-
wego oraz dostępności inżynierów i naukow-
ców. Podobnie bardzo pozytywnie oceniane
są takie czynniki jak: ochrona własności inte-
lektualnej czy ogólny poziom innowacyjności.
Za to ujemną stroną fińskiego systemu jest z

pewnością zakres i wpływ systemu podatko-
wego na przedsiębiorców i gospodarstwa do-
mowe,. (The Global Competitiveness Report
2010-2011). Wśród cech wyróżniających Fin-
landię in plus według Innovation Union Sco-
reboard 2011 znajdują się: liczba międzynaro-
dowych publikacji naukowych, liczba aplika-
cji patentowych, liczba doktorantów oraz wy-
datki B+R w sektorze przedsiębiorstw (2,39%
PKB - Eurostat 2011). Poniżej średniej unijnej
pozostają takie wskaźniki jak: eksport usług
wiedzochłonnych oraz wydatki na innowacje
poniesione poza sektorem B+R. Warto zwró-
cić uwagę na strukturę podmiotową w kra-
jowej sferze B+R a szczególnie na jej zdomi-
nowanie przez telekomunikacyjnego giganta -
Nokię. Według M. Sotarauta, ok. 47% wszyst-
kich inwestycji w ten sektor finansowanych
jest przez Nokię (obecnie rozbitą na bardzo
wiele spółek, instytutówbadawczych, centrów
naukowych itd.).
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Wykres 7. Źródła finansowania prac B+R w Finlandii (w % PKB), 2010 r.

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Kolejne 13% to kapitał zainwestowany w ba-
dania przez 9 kolejnych, dobrze prosperują-
cych podmiotów głównie z Doliny Komór-
kowej (nieformalna nazwa klastra telekomu-
nikacyjnego powstałego w regionie Tampere
wokół rozrastających się struktur firmy No-
kia - określenie nieprzypadkowo kojarzy się z
Doliną Krzemową w Stanach Zjednoczonych):
Wärtsilä, ABB, Metso, Ericsson, Orion, Stora
Enso, Kemira, TietoEnator i Amer Sports. Na
wyróżnienie zasługują też telekomunikacyjne:
Telecom Finland, Finnet Group, Sonera, TT
Tieto, Telivo, Teleste i Instru Data, które wraz
z licznymi innymi dużymi przedsiębiorstwami
wydają na badania i rozwój 20% globalnej
wartości wytwarzanej w tym sektorze w Fin-
landii (Sotarauta 2010). Taki rozkład procen-
towy wydatków jest naturalną konsekwencją
struktury wielkości fińskich firm - duże mają
większe zasoby finansowe i stąd ich wkład do
sfery B+R jest wolumenowo istotniejszy.

Istotnym elementem krajowego systemu
innowacyjności jest rozbudowany aparat in-
stytucji publicznych i publiczno-prywatnych
dbających o powstawanie nowych przedsię-

biorstw, rozwój istniejących, zorganizowanie
pomocy dla tych dobrze rokujących ale prze-
chodzących kryzys, z naciskiem na promo-
wanie nowych technologii i innowacyjnych
rozwiązań. Wsparcie to uwidacznia się w
dostarczaniu potrzebnych wyników badań,
pomocy merytorycznej i organizacyjnej, a
przede wszystkim współfinansowaniu działań
niezbędnych dla rozwoju nauki. Poniżej lista
najważniejszych instytucji, które spełniają te
funkcje:

1. Finnvera - firma państwowa finansująca
przedsiębiorstwa w fazie startu, wzrostu
i internacjonalizacji oraz zabezpieczająca
ryzyko eksportowe (polityczne i ekono-
miczne).

2. Sitra - Fiński Fundusz Innowacyjny (Fin-
nish Innovation Fund) - fundacja pu-
bliczna założona w 1967 roku i od 1991r.
nadzorowana przez parlament, podejmu-
jąca działania, które poprawiają standard
życia Finów, unowocześniają gospodarkę i
podnoszą jej innowacyjność, a także kształ-
tują pozycję Finlandii jako światowego li-
dera w dziedzinie zmian systemowych ge-
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nerujących społeczny dobrobyt.

3. Tekes - Finnish Funding Agency for Tech-
nology and Innovation - Narodowa Agen-
cja Technologii i Innowacji czyli najważ-
niejsza krajowa organizacja finansująca ba-
dania i rozwój krajowej innowacyjności.
Administrowany przez Ministerstwo Han-
dlu i Przemysłu, Tekes zainteresowany jest
również innowacjami w usługach, bizne-
sie i sferze socjalnej, finansując ponad 1500
projektów rozwojowych i badań rocznie. W
2010r. Tekes wyłożył na działania B+R po-
nad 610 mln EUR (z niecałych 700 mln wy-
danych na ten cel przez cały sektor pu-
bliczny).

4. Finnish Industry Investment (FII) - bę-
dący własnością skarbu państwa publiczny
fundusz typu venture capital wspierający
wzrost gospodarczy, zatrudnienie i biznes
poprzez inwestycje venture capital i private
equity. Środki FII przeznaczane są również
na finansowanie przedsięwzięć typu spin-
off oraz większych inwestycji przemysło-
wych.

5. Fińska Akademia Nauk- instytucja wspie-
rająca badania naukowe przeprowadzane
na terenie Finlandii, działająca również
jako organizacja ekspercka w dziedzinie
postępu naukowego i alokacji funduszy
przeznaczonych na jego rozwój.

6. VTT Technical Research Centre of Fin-
land - największe technologiczne cen-
trum badawcze w północnej Europie prze-
prowadzające międzynarodowe badania w
rozlicznych gałęziach nauki (elektronika,
optyka, nanotechnologia, biotechnologia,
odnawialne źródła energii, ICT) we współ-
pracy z wiodącymi światowymi placów-
kami naukowymi.

7. Fundacja FińskichWynalazków - założona
w 1971 r. i funkcjonująca pod nadzorem
MinisterstwaHandlu i Przemysłu zapewnia
porady i pomoc w zakresie ochrony wła-
sności intelektualnej wynalazców , włącza-
jąc w to finansowanie procedur patento-
wych. Angażuje się również w ewaluację
możliwości komercjalizacji wynalazków, co
stanowi pierwszy krok w drodze do trans-
formacji idei w innowacje.

8. Strategiczne Centra Nauki, Technologii i
Innowacji (SHOK) - multidyscyplinarne
centra powstałe pod patronatem Tekesu
mają za zadanie odnowienie klasterów
przemysłowych i kreację radykalnych in-
nowacji w gospodarce. Zapewniają także
współpracę sektora biznesowego i badaw-
czego.

Poza powyższymi krajowymi organizacjami
funkcjonuje wiele regionalnych centrów roz-
woju technologii, innowacji i nauki, które
wspólnie tworzą nie tylko zwarty, ale i efek-
tywny system innowacyjności. W literatu-
rze przedmiotu podkreślany jest wielokrotnie
wpływ czynników instytucjonalnych (obok
pracy i kapitału) na tempo wzrostu inno-
wacyjności. E. von Hippel podkreśla wagę
współpracy między przedsiębiorstwami, in-
stytucjami i sektorem naukowym oraz korzy-
ści natury ekonomicznej i technicznej wy-
nikające z tego typu powiązań i nazywa ją
„funkcjonalnym źródłem innowacji” (Hippel
2009). Znakomitym przykładem potwierdza-
jącym prawdziwość powyższego stwierdzenia
jest właśnie fiński system wspierania innowa-
cyjności i przedsiębiorczości, który dostarcza
opieki i zapewnia wsparcie państwa w całym
procesie (tj. od badań nadwynalazkiemdo ko-
mercjalizacji gotowego produktu), nie pomija-
jąc istotnej kwestii ochrony własności intelek-
tualnej.

Finansowanie podwyższonego ryzyka jest
niezaniedbywalnym elementem funkcjono-
wania fińskiego NSI. Choć wysokość zaanga-
żowanych środków oraz, co ważniejsze, skutki
tych inwestycji, są w wielu przypadkach nie-
znane, na podstawie dostępnych danych (gro-
madzonych przez Finnish Venture Capital As-
sociation - FVCA) możliwe jest dokonanie
podstawowej oceny ich wpływu na gospo-
darkę.

Fińskie 0,325% PKB wydawane na przed-
sięwzięcia VC/PE, choć pozycjonuje kraj w ba-
danym obszarze na siódmymmiejscu na kon-
tynencie (EVCA 2010),odbiega znacząco (jak
wykazano w rozdziale o EŚW) nie tylko od
wartości dla USA ale i od sytuacji w sąsied-
niej Szwecji, gdzie wskaźnik ten wynosi ponad
dwukrotnie więcej.
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Wykres 8. Roczna wartość inwestycji PE w Finlandii (w mln €)

Zródło: EVCA (2010), FVCA (2011)

Ramka 5. Czy można być innowacyjnym bez silnego rynku VC? Przypadek Finlandii.

Pojawia się (podobnie jak w wypadku analizy regionu EŚW) pytanie o siłę korelacji intensywno-
ści pozyskiwania finansowania alternatywnego z innowacyjnością. Ciekawe, że silnym związkom
między wielkościami dowodzić może Szwecja (zarówno innowacyjna jak i pro-rozwojowa w dzie-
dzinie finansowania wysokiego ryzyka), podczas gdy w Finlandii innowacyjność nie przekłada się
na znaczny rozwój rynku VC/PE (jak np. w Izraelu).
Poświęcone wpływowi funduszy VC na fińską gospodarkę opracowanie L. Männistö dowodzi po-
zytywnego wpływu VC na zatrudnienie czy sprzedaż, to zaś sprzyja rozwojowi gospodarki w ujęciu
makro, nie bezpośrednio innowacyjności (Männistö 2009). Poza tym, próba firm korzystających ze
wsparcia VC jest specjalnie wyselekcjonowaną przez analityków zajmujących się tematyką i oceną
ryzyka przedsięwzięcia, trudno zatem dziwić się, że te najbardziej obiecujące podmioty gospo-
darcze prezentują w późniejszym okresie najlepsze gospodarcze wyniki. Poza powyższymi dwoma
dziedzinami autor opracowania nie dowiódł znaczącej korelacji pomiędzy finansowaniem venture
a funkcjonowaniem gospodarki.

Warto jednak zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie - po pierwsze, w Finlandii funkcjonują liczne

alternatywne źródła kapitału, w tym te wspierane przez państwo. Struktura fińskiej gospodarki jak i

logika krajowego NSI odbiega istotnie od wariantu izraelskiego czy amerykańskiego. Pomimo tego,

również w fińskim systemie rola funduszy PE/VC w finansowaniu rozwoju nowych przedsięwzięć

- choć relatywnie mniej istotna niż w bardziej rynkowych systemach - nadal jest znacząca. Po dru-

gie, nawet jeśli kapitał wysokiego ryzyka samw sobie nie powoduje wzrostu potencjału innowacyj-

ności to sprzyja on wykorzystaniu już obecnych w gospodarce zasobów poprzez realokację czyn-

ników produkcji do najbardziej obiecujących podmiotów oraz dostarczenie im wiedzy bizneso-

wej oraz kapitału społecznego niezbędnych do przekucia nowatorskich pomysłów na innowacyjne

produkty i usługi pozwalające innowatorom odnieść sukces na rynku. Kwestie te zostaną szerzej

omówione w rozdziale poświęconym funduszom PE/VC.

Zródło: Opracowanie własne.
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Dane FVCA pokazują wyraźny spadek ak-
tywności w dziedzinie PE po roku 2007.
Obecne pogorszenie sytuacji na rynku świato-
wym i recesja w Europie tłumaczyć mogą sta-
bilizację wartości inwestycji na poziomie 400
mln € (to najgorszy z ostatnich pięciu lat). Wy-
raźny spadek wolumenu i wartości pozyska-
nych funduszy PE (prawie czterokrotny na tle
roku 2007, trzykrotny na tle roku 2008)mógłby
niepokoić, jednakże wartości przed rekordo-
wym 2007 są raczej porównywalne z odno-
śnymi sprzed okresu anomalii, co nie jest ne-
gatywnym sygnałem (FVCA 2011).

Największą popularnością cieszą się in-
westycje typu „start-up”. Poza tym, poza la-
tami 2008 i 2009 zauważyć można przewagę
środkówpozyskanychna projekty początkowe
nad kontynuacyjnymi. Nie musi to być jed-
nak oceniane negatywnie - świadczyć może z
równym prawdopodobieństwem o wydajno-

ści systemu i samofinansowaniu się firm które
otrzymały wsparcie na samym początku swo-
jej działalności.

Pozyskiwane finansowanie to w ponad
80% wkład sektora prywatnego. Ponadto
wciąż zdecydowanie bardziej popularne są
wykupy niż inwestycje „venture” w fazie po-
czątkowej. Analiza sektorowa dystrybucji in-
westycji funduszy venture pokazuje ogromne
zainteresowanie tych typów finansowania
dziedziną nauk przyrodniczych oraz duże -
obszarem produktów biznesowych i przemy-
słowych. Z reguły najmniejsze środki udaje
się pozyskać sektorowi energetycznemu i śro-
dowiska. Warto również podkreślić zróżnico-
wanie regionalne intensywności pozyskanych
środków - najłatwiej jest w tym względzie sto-
łecznemu okręgowi południowej Finlandii,
najtrudniej - dalekiej północnej Laponii.

1.4 Mezokorporacyjne NSI - Japonia

W japońskim systemie innowacyjnym kra-
jowe instytuty badawcze, które niegdyś były
częścią rządu, stały się niezależnymi instytu-
tami administrującymi, tzw. IAI. Udziela im
się więcej swobody w kwestiach zarządczych
z nadzieją, że umożliwi im to zwiększenie wy-
dajności oraz produktywności. Ministerstwo
odpowiadające za stosowną jednostkę dostar-
cza listę średnioterminowych celów w hory-
zoncie 3-5 lat, wobec których wybrany in-
stytut przedstawia plan działań na ten okres.
Plan ten oceniany jest przezministerstwo przy
udziale zewnętrznych ekspertów, a następnie
zatwierdzany. Co więcej, każde IAI musi wy-
znaczyć w rocznym planie działalności okres
na procedury kontrolne i planistyczne, które
następnie są realizowane przez specjalny ko-
mitet ewaluacyjny. W końcu, w późniejszym
terminie, każde IAI otrzymuje roczny budżet
ustalany na podstawie przygotowanego planu
oraz dokonanej średniookresowej oceny re-
zultatów dotychczasowych działań.

Japońskie uniwersytety od czasu powsta-
nia w tym kraju nowoczesnego sytemu eduka-
cji wyższej w epoce Meiji przez cały XX wiek

uważane były za organizacje rządowe i były
ściśle kontrolowane przez państwo. Wszyst-
kie jednak zostały przekonwertowane w 2004
roku na tzw. Narodowe Korporacje Uniwer-
syteckie. Od tego czasu mają one znacznie
więcej autonomii. Jednocześnie zmniejszono
pulę środków przeznaczonych na finansowa-
nie bezpośrednie konkretnych ośrodków aka-
demickich i zamiast tego zwiększono ogólną
pulę dofinansowania o które można wnio-
skować, stymulując tym samym konkurencję
między placówkami naukowymiw zakresie ja-
kości usług edukacyjnych oraz aktywności ba-
dawczej.

Ważnym ciałem na szczeblu centralnym
jest działająca od 2001 roku Rada ds. Poli-
tyki Naukowej i Technologicznej. Jest to jed-
nostka powołana w celu tworzenia zarówno
ogólnych, jak i tych bardziej zaawansowanych
operacyjnie i tematycznie dokumentów stra-
tegicznych, decydowania o alokacji kluczo-
wych zasobów oraz dokonywania oceny pro-
jektów o charakterze priorytetowym dla pań-
stwa. W skład Rady wchodzą przedstawiciele
najwyższych władz centralnych: rolę prze-
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wodniczącego pełni premier, a oprócz tego
w Radzie zasiadają poszczególni ministro-
wie odpowiedzialni za resorty objęte schema-
tem finansowania innowacyjności oraz pro-
minentni przedstawiciele ze środowiska na-

ukowego i technologicznego. Spotkania ca-
łej Rady odbywają się co miesiąc. Jest ona
głównym organem formułującym polityki na-
ukowe i technologiczne.

Ramka 6.Międzynarodowe różnice w strategiach inwestycyjnych funduszy VC - czy ich źródła
finansowania są istotne?

Od samego początku rozwoju rynków VC na świecie badacze odnotowywali istotne różnice w ich
strategiach inwestycyjnych. Dotyczyły one zarówno etapu rozwoju wspieranych przedsiębiorstw,
rodzajów branż, z których one pochodziły czy też lokalizacji inwestycji.
Jak wskazują Mayer, Schoors i Yafeh (2002) różnice te mogłyby teoretycznie wynikać jedynie ze
źródeł kapitału funduszy VC - w zależności od preferencji właścicieli mogłyby one realizować
mniej lub bardziej ryzykowne strategie o różnych horyzontach czasowych (patrz tabela R1).

Tabela R1. Preferowane inwestycje funduszy VC a źródła ich finansowania
Źródła funduszy Etap roz-

woju
Rodzaj
branży

Lokalizacja
inwestycji

Banki Późny Lo-tech Krajowe
Fundusze emerytalne/ firmy ubezpieczeniowe Późny Lo-tech Krajowe
Inwestorzy indywidualni/ korporacje Wczesny Hi-tech Międzynarodowe
Rząd Wczesny Hi-tech Krajowe

Zródło: Mayer et al (2002)

Jednak z przeprowadzonej przez tych badaczy analizy danych o działalności pół tysiąca funduszy
VCwUSA, Japonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Izraelu wynika, że chociaż wskazane powyżej
zależności mają miejsce, nie są one jedynym czynnikiem determinującym różnice pomiędzy fun-
duszami z tych krajów. Przykładowo, choć fundusze finansowane przez banki co do zasady prefe-
rują bardziej zachowawcze inwestycje w sprawdzonych branżach, co wynika m.in. z ich relatywnie
lepszej wiedzy o tego rodzaju podmiotach, w Niemczech i Japonii angażują się one chętniej rów-
nież w przedsięwzięcia na wcześniejszym etapie rozwoju. Może to wynikać ze ściślejszych powią-
zań pomiędzy dużymi bankami i przedsiębiorstwamiw tych krajach i wynikającej z tego pełniejszej
wiedzywłaścicieli funduszy VCo ryzykowności i zyskowności wspieranych przedsięwzięć. Z drugiej
strony korporacje japońskie wykazują niższą skłonność do inwestowania w innowacyjne start-upy
na wczesnych etapach rozwoju - w przeciwieństwie do inwestorów indywidualnych.

Znaczące różnice w sposobie działania funduszy venture capital w poszczególnych krajach (a co za

tym idzie, również ich wpływu na krajowe gospodarki) wynikają więc zarówno ze struktury ich fi-

nansowania, jak i dominującychw gospodarce rodzajówpowiązań pomiędzy poszczególnymi pod-

miotami. Raz jeszcze potwierdza to fakt, że zarówno krajowe systemy kreacji nowatorskich rozwią-

zań, jak i rynki kapitałowe odzwierciedlającą szczególne cechy poszczególnych organizmówgospo-

darczych, a efekty te są mocniejsze wmiejscach, gdzie te obszary się przenikają. Zhierarchizowana

struktura japońskiej gospodarki widoczna więc jest nie tylko w krajowych instytucjach badawczo-

rozwojowych czy sposobie funkcjonowania dużych korporacji japońskich, ale rzutuje też na spo-

sób funkcjonowania krajowych funduszy VC, wzmacniając i pogłębiając panujący w japońskimNSI

status quo.

Zródło: Opracowanie własne.
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Problemem japońskich władz są jednak
konkurujące ze sobą ministerstwa, które re-
prezentują różne sektory, utrudniając uformo-
wanie jednolitej strategii rozwoju. Faworyzo-
wanie niektórych sektorów poprzez interwen-
cje polityczne także przyczyniło się do zmniej-
szenia efektywności interwencji publicznych,
gdyż wynikało z obrony podmiotów korzy-
stających na utrzymywaniu status quo, a nie
wyborów prorozwojowych, nastawionych na
przyszły sukces gospodarczy. Subsydia głów-
nie kierowane były do tracących znaczenie
sektorów, takich jak rolnictwo.

Dla innowacyjnych start-upów wpisują-
cych się w filozofię gospodarki opartej na
wiedzy rząd utworzył specjalne laboratoria
wspierające ryzykowne przedsięwzięcia, które
mają swoje placówki na kampusach uniwersy-
tetów narodowych. Celem tego działania jest
wspieranie badań prowadzonych przez mło-
dych przedsiębiorców poprzez ich komercja-
lizację.

Japonia od stosunkowo niedawna zaczęła
ze szczególną uwagą zajmować się wspiera-
niem biznesów z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Jednym z czołowych przy-
kładów działań wspierających ten obszar go-
spodarki jest (wzorowany na opisanym wcze-
śniej rozwiązaniu amerykańskim o tej samej
nazwie) program Small Business Innovation
Research (SBIR), czyli Badania Innowacyjne
Małych Firm, którego celem jest wzmocnie-
nie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw
z sektora MŚP. W japońskiej wersji SBIR o
alokacji kapitału decydują specjalnie utwo-
rzonew tymcelu organizacje non-profit.W ra-
mach programu firmy otrzymują również dal-
szy zestaw przywilejów: gwarancję spłaty kre-
dytu w przypadku określonych problemów z
zadłużeniem,możliwość zwiększenia dopusz-
czalnego zadłużenia dzięki specjalnemu ak-
towi prawnemu oraz atrakcyjny system po-
życzkowy.

W przeciągu ostatnich lat zakres bezpo-
średnich subsydiów rządu dla przedsiębiorstw
z sektora prywatnego prowadzących prace
B+R był ponad dwukrotnie wyższy niż pomoc
wynikająca z prawa podatkowego. Wsparcie
państwa dla prywatnych nakładów B+R sta-

nowi zaledwie 5% tychwydatków. Kluczowe są
tu dwie instytucje - ministerstwa MEXT oraz
METI:
• MEXT (Ministerstwo Edukacji, Kultury,
Sportu, Nauki i Technologii) - odpowiada
za rozwój krajowych laboratoriów i uniwer-
sytetów. Dokonuje przeglądu niezależnych
instytutów administrujących (IAI), takich
jak RIKEN czy JAMSTEC. Przewiduje trendy
innowacyjne oraz wspiera implementację
polityk innowacyjnych. Dysponuje 2/3 pu-
blicznych środków na B+R.

• METI (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i
Przemysłu) - odpowiedzialne za krajowe in-
stytucje badawcze pod pieczą AIST. Od-
powiada również za NEDO - organizację
zajmującą się problematyką energetyczną.
METI utrzymuje kontakty z partnerami kor-
poracyjnymi, wyznacza strukturę polityk
operacyjnych, przeprowadza czasową rota-
cję kadry naukowej między korporacjami.
Jest również głównym decydentem w kwe-
stii regulacji dla małych i średnich przedsię-
biorstw. Dysponuje jedną piątą publicznych
środków na B+R.

• Pozostałe ministerstwa (np. Zdrowia, Pracy,
Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, Środo-
wiska) pełnią drugo-, a nawet trzeciorzędną
rolę w procesie innowacji, mając do dys-
pozycji zaledwie kilka procent publicznych
środków na B+R.

Mocno zhierarchizowany, mało elastyczny
i relatywnie zachowawczy japoński system
innowacji wydaje się być niezdolny do kre-
acji nowych rozwiązań technologicznych i
przełomowych innowacji. Polega na stopnio-
wym doskonaleniu istniejących procesów, dy-
fuzji oraz długookresowym uczeniu się we-
wnątrz pionowych struktur przemysłowych.
Innymi słowy, współpraca zewnętrzna typu
firma-firma jest bardzo słaba, gdyż w więk-
szości przypadków oba współpracujące pod-
mioty należą do jednego zwielkich konglome-
ratów zaibatsu. Zewnętrzna współpraca firm z
ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uni-
wersytetami jest niewystarczająca.

Z powodumałej otwartości na współpracę
i przełomowe rozwiązania Japonia pozostaje
za światową czołówką w tych obszarach, gdzie
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istotną rolę odgrywa kooperacja i dyfuzja in-
nowacji, jak na przykład tworzenie oprogra-
mowania. Jest to o tyle istotnym problemem,
że w coraz większym stopniu motorami wzro-

stu w gospodarce opartej na wiedzy stają się
sektory wymagające stałej współpracy i prze-
pływu kadr oraz pomysłów pomiędzy instytu-
cjami a podmiotami gospodarczymi.

Schemat 3. Japoński system rządowegowsparcia innowacji - przykład pionowej, hierarchicznej
struktury w ramach NSI

Zródło: opracowanie własne

Wykres 9. Źródła finansowania prac B+R w Japonii (w % PKB), 2008 r.

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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1.5 NSI w transformacji - region Europy Środkowo-Wschodniej

Wyróżnienie krajów Europy Środkowo-
Wschodniej jako oddzielnego pola dla roz-
ważań w dziedzinie narodowych systemów
innowacji jest zasadne nie tylko ze względu
na geograficzne położenie, powiązania gospo-
darcze między tymi państwami czy wspólny
moment wejścia do Unii Europejskiej. Ze
względu na uwarunkowania historyczne pań-
stwa regionu wykształciły pewne jednolite ce-
chy, które zdeterminowały współczesny obraz
ich NSI. Szczególne znaczenie ma wpływ wie-
loletniego funkcjonowania społeczeństw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej w realiach gospo-
darki centralnie planowanej. Innowacyjność
rozumiana była jako wynalazczość wspierana
jedynie w minimalnym stopniu przez mecha-
nizm rynkowy. Podejście to skutkowało „roz-
wojem opacznym” (Kwiatkowski 1990), gdyż
wysiłki dobrze wykształconej kadry technicz-
nej nie przekładały się na rozwój innowacyjny
kraju z uwagi na brak otoczenia instytucjo-
nalnego zapewniającego bodźce do tworze-
nia praktycznych rozwiązań na podstawie no-
watorskich pomysłów oraz negatywny stosu-
nek do struktur kapitalistycznych.Nowatorska
wiedza traktowana była jak dobro publiczne
dostarczane przez państwowe instytuty ba-
dawcze do wszystkich podmiotów gospodar-
czych w jednakowym zakresie, nie mogła być
zatem źródłem przewagi konkurencyjnej. W
gospodarce centralnie planowanej, przy braku
konkurencji jako takiej, nie było zresztą bodź-
ców do uzyskiwania przewag poprzez twór-
cze wykorzystywanie wiedzy. Demotywujący
system ograniczał rozwój przedsiębiorczości,
a lata represjonowania kreatywności i indy-
widualizmu odcisnęły piętno na postawach w
sferze zarówno społecznej jak i gospodarczej.

Mimo wszystkich podobieństw, kraje EŚW
nie są jednolitą grupą, a różnice w wykorzy-
staniu ich potencjału gospodarczego odzwier-
ciedla szereg międzynarodowych rankingów.
Przykładowo, Global Competitiveness Report
2011-2012 plasuje Czechy wśród gospodarek
napędzanych innowacjami, w odróżnieniu od
pozostałych państw regionu (Polska, Słowa-
cja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia) umiejsco-

wionych w grupie gospodarek w transforma-
cji. Z kolei Innovation Union Scoreboard 2011
dzieli powyższe kraje na aż 3 grupy: krajów
mało innowacyjnych (Litwa, Łotwa), umiarko-
wanych innowatorów (Polska, Słowacja, Wę-
gry, Czechy) oraz (w przypadku Estonii) naśla-
dowców liderów innowacji - do grupy tej na-
leży również Francja czy Luksemburg. Rów-
nież Global Competitiveness Report pochleb-
nie ocenia konkurencyjność Estonii i Czech
jako najbardziej innowacyjnych gospodarek
w naszym regionie, których główną przewagą
jest efektywny system edukacji, świetnie funk-
cjonujące instytucje rynku dóbr, pracy i kapi-
tału oraz gotowość do wdrażania nowych za-
awansowanych technologii w praktyce gospo-
darczej.

Wśród cech wspólnych państw regionu
wymienić można również wpływ transforma-
cji na trudność oceny efektywności zaledwie
raczkujących NSI. J. Kornai, honorowy prezes
International Economic Associations pisze, że
„mylącym byłoby wyciągać finalne wnioski
w oparciu o zaledwie jedną dekadę” (Kor-
nai 2005). Zmiany strukturalne (bo tylko w
oparciu o nie można wprowadzić kraje EŚW
na ścieżkę konwergencji z gospodarkami za-
chodnimi) mogą być względnie miarodajnie
ocenione po upływie minimum 8-10 lat. Z
tego względu podkreślić należy, że dopiero
w najbliższym czasie możliwa będzie wywa-
żona ocena wpływu wejścia do Unii Euro-
pejskiej 10 nowych członków. Nakładające się
efekty zmian w obszarze różnych polityk, w
tym innowacyjnej, fiskalnej i edukacyjnej oraz
wciąż postępujące procesy dostosowań wy-
mogów unijnych powodują niespodziewane
wahania wskaźników uznawanych za mier-
niki innowacyjności. Wszystko to sprawia, że
ocena krajów EŚW według schematów przy-
jętych dla rozwiniętych gospodarek musi za-
wierać pewne nieścisłości, które skorygować
może analiza struktury i funkcjonowania kra-
jowych systemów innowacji tych państw.

Analiza przekrojowa wskaźników istot-
nych z punktu widzenia innowacyjności po-
kazuje niejednorodność państw z regionu Eu-
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ropy Środkowo-Wschodniej (w ujęciu szero-
kim, a więc: Litwy, Łotwy, Estonii, Polski,
Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii,
Słowenii). Poniżej kilka wniosków.

• koszt zakładania nowej firmy (wyrażony
jako procent DNBw przeliczeniu na osobę),
choć z reguły zmniejszył się w państwach
EŚW po wejściu do UE, to wciąż utrzymuje
się na relatywnie wysokim poziomie po-
nad 5% w Polsce (niechlubny lider - prawie
17%), Czechach i na Węgrzech, natomiast
w Słowenii sięgnął w 2008 roku zera. Widać
jednak, że wskaźnik ten nie determinuje po-
ziomu samozatrudnienia w krajach EŚW - w
Polsce (gdzie koszty transakcyjne są najwyż-
sze), ponad 20%osóbprowadziwłasną dzia-
łalność gospodarczą (drugi najlepszy wynik
po Rumunii).

• pod względem PKB per capita wyróżniają
się Słowenia, Czechy i Słowacja (wskaźnik
przekracza w nich 15000 USD choć i tak jest
to wartość ok. dwukrotnie niższa niż w całej
Unii) oraz Bułgaria i Rumunia (PKB per ca-
pita poniżej 8000 USD)

• udział eksportu hi-tech w eksporcie ogółem
dzieli kraje EŚW na co najmniej dwie grupy
(poniżej 10% - Estonia, Słowacja, Łotwa,
Polska, Słowenia, Bułgaria, powyżej 10% -
Litwa, Rumunia, Czechy i Węgry, ze zdecy-
dowaną przewagą tych ostatnich - prawie
25%)

• w kwestii wykształcenia wyższego ludności
aktywnej zawodowo wyróżnić można trzy
grupy: prymwiodą Litwa i Estonia ze wskaź-
nikiem ponad 35%; Węgry, Polska, Bułga-
ria, Słowenia i Łotwa posiadają między 20
a 30% pracowników z wykształceniem wyż-
szym, natomiast Słowacja, Czechy i Rumu-
nia znajdują się poniżej granicy 20%.

• pod względem udziału wydatków na B+R w
odniesieniu do PKB kraju istnieje duże zróż-
nicowanie - od mniej niż 0,5% do prawie
2%, przy czym Litwa, Łotwa, Polska, Buł-
garia, Rumunia i Słowacja nie osiągają na-
wet wskaźnika na poziomie 1%. Należy jed-

nak podkreślić, że sam wzrost nakładów na
sferę B+R nie przyczyni się w krajach EŚW
do polepszenia profilu innowacyjnego, gdyż
to zmiany strukturalne - również jeśli cho-
dzi o źródła i odbiorców finansowania prac
B+R - muszą iść w parze ze środkami zwięk-
szeniem nakładów finansowych.

• wartość udziałów które były przedmiotem
obrotu giełdowego jako procent PKB to
wskaźnik pokazujący znaczenie rynku gieł-
dowego w danej gospodarce. Wyraźnie wi-
dać, że jedynie na Węgrzech, w Rumunii
i w Polsce aktywność giełdowa odpowiada
w pewnym stopniu wielkości rynku krajo-
wego - w pozostałych gospodarkach jest
jeszcze w tej kwestii wiele do nadrobienia.
Warto też zauważyć, że brak jest wyraźnego
wzorca tłumaczącego różnewartości wskaź-
nika zmieniają się w poszczególnych kra-
jach.

• liczba badaczy oraz osób z wykształce-
niem technicznymw przeliczeniu namilion
mieszkańców pokazuje znaczącą przewagę
Słowenii, Estonii i Czech nad pozostałymi
gospodarkami regionu, przejawia się tu jed-
nak problem z polityką nie innowacyjności,
a edukacji.

Podział wśród państw EŚW potwierdza ran-
king atrakcyjności przeprowadzony przez
IESE Business School. Na pierwszym miejscu
w regionie stawia on Węgry, dalej Słowenię,
kraje nadbałtyckie, Polskę, Czechy, Bułgarię,
Rumunię i Słowację. Czynniki różnicowania
uwzględniały m.in. opodatkowanie, przedsię-
biorczość, aktywność ekonomiczną, ochronę
inwestorów, potencjał ludzki i społeczny. Oka-
zuje się, że stabilność ekonomiczna oraz ra-
cjonalna i godna zaufania polityka finansowa
kraju są dla inwestorów sygnałem silniejszym
niż jedynie wysoka stopa procentowa, szcze-
gólnie w pokryzysowej rzeczywistości eko-
nomicznej, gdy państwa wysoko rozwinięte
nie chcą dłużej finansować długów i baniek
spekulacyjnych narosłych w źle zarządzanych
krajach (Dadush i Stancil 2011).
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Wykres 10. Zależność między kosztem założenia firmy (w % DNB per capita - oś pozioma) a
odsetkiem osób samozatrudnionych w ogóle pracujących

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danychWorld Bank za rok 2010

Tabela 2. Wybrane wskaźniki innowacyjności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle
Unii Europejskiej

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danychWorld Bank za rok 2010

Wykres 11. Liczba badaczy (B) i osób z wykształceniem technicznym (T) w przeliczeniu na
milion mieszkańców w 2003r. oraz ich przyrosty do roku 2009.

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danychWorld Bank za rok 2010
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Daje to gospodarkom rozwiniętym o niższej
stopie życia niż w Europie Zachodniej (szcze-
gólnie regionowi EŚW) szansę na pozyskanie
niezbędnych funduszy. Ważne jest jednak, by
obcy kapitał nie finansował jedynie działań
należących do władz publicznych i nie słu-
żył rozwiązywaniu problemów, które winny
być zarządzane i zażegnane na poziomie kra-
jowym. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
nie są w stanie w przeciągu kilku lat nad-
robić zaległości wynikających z losów histo-
rycznych i uwarunkowań politycznych. Glo-
balna konkurencja wymaga jednak przyśpie-
szenia tempa konwergencji do liderów roz-
woju, a to nastąpić może tylko dzięki innowa-
cyjności. Obecnie kapitał (również, czy może

głównie obcy) niezbędny jest do zapewnie-
nia podstawowej infrastruktury technicznej
i organizacyjnej kluczowej dla dalszego roz-
woju w obszarze nowych technologii, a ana-
liza wskaźników innowacyjności pokazuje, że
sfera B+R nie stanowi pierwszej potrzeby w
funkcjonowaniu postsocjalistycznych gospo-
darek. I choć możliwy jest wzrost nieinnowa-
cyjny (w wyniku pełniejszego wykorzystania
mocy wytwórczych czy realokacji zasobów w
celu podniesienia ich efektywności w procesie
produkcji), wydaje się, że jego granice zakro-
jone są we współczesnym świecie niezwykle
wąsko, a wybór wzrostu gospodarczego bez
postępu i rozwoju przypomina raczej ślepy za-
ułek niż drogę ku lepszemu.
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INSTYTUCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO I ICH WPŁYW

NA INNOWACYJNOŚĆ

S
PRAWNIE DZIAŁAJĄCY RYNEK KAPITAŁOWY jest jednym z głównych czynników niezbęd-
nych dla powstania i upowszechniania się innowacji w gospodarce. Państwo zazwy-
czaj wspiera badania podstawowe i wczesne fazy rozwoju innowacji, jednak w dal-

szych etapach ichwdrażaniawycofuje się z finansowania, pozwalając rynkowi zweryfikować
ichużyteczność i dostosować je dopotrzeb odbiorców.Rynekkapitałowyma tudoodegrania
istotną rolę. Kapitał wysokiego ryzyka pomaga bowiem nowatorskim projektom przekro-
czyć tzw. „dolinę śmierci” innowacji - moment demonstracji i wprowadzenia ich na rynek,
gdy brak już wsparcia publicznego, a standardowemetody finansowania działalności gospo-
darczej nie są dostępne z powodu niepewności zwrotu z inwestycji.

Pomoc w pokonaniu „doliny śmierci” jest kluczowa w przypadku innowacyjnych start-
upów, natomiast w przypadku dużych korporacji znaczenie ma możliwość sfinansowana
prac nad innowacjami poprawiającymi wyniki firmy w dłuższym okresie. Dla gospodarki
jako całości istotne jest również, jakie możliwości rynek kapitałowy stwarza dla dyfuzji in-
nowacji, a więc modernizacji firm przejmujących nowe rozwiązania już po ich pojawieniu
się na rynku.

W dalszej części opracowania przedstawione są kluczowe typy instytucji rynku kapita-
łowego pozwalające innowatorom na przejście „od pomysłu do przemysłu”. Są to fundusze
PE/VC, anioły biznesu oraz rynki akcji.

2.1 Fundusze PE/VC

Kapitał wysokiego ryzyka (private equity
czy venture capital) stanowi w dzisiejszym
świecie ważną, choć niekoniecznie dobrze
znaną szerszemu gronu odbiorców formę fi-
nansowania rozmaitych przedsięwzięć, w tym
przedsięwzięć wysoce innowacyjnych. Znane
na całym świecie marki będące pionierami

nowych technologii (lub ich komercyjnego
wdrażania), takie jak Genetech,Microsoft, Ap-
ple czy Cisco Systems korzystały na kluczo-
wych dla swojego powodzenia etapach dzia-
łalności właśnie z takiego wsparcia.

Przedstawienie jednoznacznej definicji
owych instytucji niepublicznego rynku kapi-
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tałowego jest problematyczne. Obecnie funk-
cjonują równolegle dwa standardy: „europej-
ski” i „amerykański”. Wedle pierwszego podej-
ścia pojęcia private equity oraz venture capital
są tożsame i odnoszą się do ogółu instytucji
niepublicznego rynku kapitałowego operują-
cych środkami niebędącymi ich formalną wła-
snością (w odróżnieniu od aniołów biznesu) i
nabywających za nie instrumenty udziałowe
(lub pokrewne) a po upływie okresu inwesty-
cji upłynniającymi je oczekując zysku. Amery-
kańska nomenklatura ujmuje venture capital
jako podkategorię private equity, dokładniej:
te podmioty, które środki kierują do przed-
siębiorstw znajdujących się we wczesnych fa-
zach rozwoju. Wbrew pozorom rozróżnienie
to jest bardzo istotne i prowadzi do bardzo
wielu nieporozumień oraz rozbieżności inter-
pretacyjnych. Dla przykładu, amerykański ba-
dacz nie będzie rozpatrywał wykupów lewa-
rowanych (LBO) czy wykupówmenedżerskich
(MBO) dojrzałych przedsiębiorstw jako dzia-
łania właściwego dla venture capital. Tymcza-
sem od początku lat 80. XX w. transakcje takie
stanowiły niezwykle ważny element funkcjo-
nowania amerykańskiego (a później też eu-
ropejskiego) sektora private equity. Każdora-
zowo należy zatem pamiętać o istnieniu po-
wyższej niejednoznaczności i przy posługiwa-
niu się wynikami jakichkolwiek badań mieć
baczenie na zastosowaną przez autorów kon-
wencję. Autorzy zdecydowali się w tym pod-
rozdziale na przyjęcie konwencji europejskiej,
gdyż mimo iż jest ona mniej precyzyjna, to
pozwala na uniknięcie dyskusji o klasyfikacji
poszczególnych podmiotów do grona fundu-
szy venture capital.

Związek pomiędzy venture capital a ryn-
kiem innowacji były ścisłe od samego po-
czątku istnienia takich instytucji. Właściwie
można powiedzieć, że koncentracja aktywno-
ści inwestycyjnej na innowacjach wyprzedziła
i ukształtowała ten sektor niepublicznego
rynku kapitałowego. Za pierwszy fundusz tego
typu uważa się bostońskie ARD (American Re-
search and Development) założone w 1947 r.
przez grupę ludzi obejmujących wykładow-
ców MIT, Harvardu, prominentnych przemy-
słowców i finansistów. Szczególnie ważne były

związki z pierwszą z wymienionych uczelni,
gdyż to właśnie jej pracownicy i absolwenci
dostarczali niezbędnej do funkcjonowania
ARD wiedzy eksperckiej oraz tworzyli przed-
siębiorstwa, które jako pierwsze otrzymały
wsparcie z funduszu. Należy zatem podkre-
ślić znaczenie współpracy (niekoniecznie for-
malnej) z ośrodkami akademickimi dla efek-
tywności działania private equity w promowa-
niu innowacji. Można pokusić się o stwierdze-
nie, że bez udziału naukowców z MIT sukces
jaki niewątpliwie odniosło ARD nie mógłby
mieć miejsca. Fakt, że w późniejszych latach
działalność venture capital wykazywała silną
tendencję do koncentracji przestrzennej wo-
kół ośrodków akademickich (słynna podbo-
stońska Route 128 czy wreszcie Dolina Krze-
mowa) jedynie owę tezę umacnia. Do dziś za
jedną z najważniejszych korzyści dla przedsię-
biorstw, w szczególności przedsiębiorstw in-
nowacyjnych, wspieranych przez venture ca-
pital, jest uważana oferowana przez fundusz
kadra menedżerska (współ)prowadząca dane
przedsiębiorstwo i dostarczająca know-how,
niekiedy niezbędnego, a niekiedy pozwala-
jącego wydatnie podnieść efektywność dzia-
łania danego podmiotu. Bygrave i Timmons
w swojej klasycznej publikacji traktującej o
wpływie venture capital na innowacje stwier-
dzili nawet, że same środki pieniężne są dla
przedsiębiorców mniej istotne niż wsparcie
eksperckie i organizacyjne oferowane przez
fundusze (Bygrave i Timmons 1986). Co wię-
cej, ankietowani przez owych badaczy przed-
siębiorcy wskazywali na znaczne korzyści „re-
nomy", którą przynoszą ze sobą fundusze -
pomaga ona nie tylko w znajdowaniu klien-
tów oraz nawiązywaniu kontaktów z dostaw-
cami, ale też w sposób wymierny podwyższa
wartość samego przedsiębiorstwa. Oczywiście
korzyści takie są tym większe, im na wcze-
śniejszej fazie rozwoju znajduje się wspierane
przedsiębiorstwo. Z drugiej strony, ponieważ
reputacja jest tak ważnym elementem „kapi-
tału” znajdującego się w posiadaniu funduszy,
to w trosce o nią muszą one być bardziej wy-
bredne w doborze finansowanych przedsię-
wzięć. Prowadzi to do możliwości wystąpie-
nia tzw. signalingu wśród kandydujących do
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otrzymania finansowania przedsiębiorstw, a
podstawowym i najbardziej intuicyjnym spo-
sobem na zwrócenie na siebie uwagi venture
capital są wcześniejsze udane innowacyjne
przedsięwzięcia. Taki tok myślenia prowadzi
niektórych badaczy (np. Geronikolaou i Papa-
christou 2012) do pytania, czy być może to in-
nowacje nie są (przynajmniej po części) przy-
czyną rozwoju venture capital i udzielenia na
nie twierdzącej odpowiedzi w odniesieniu do
państw tzw. „starej Unii".

Jak wskazują Kortum i Lerner (1998),
każdy zainwestowany w USA dolar kapi-
tałuwysokiego ryzyka siedmiokrotnie bardziej
przyczynia się do wzrostu liczby patentów niż
dolar zainwestowany w badania i rozwój. Nie-
stety, wyniki, jakie otrzymanowprzypadku in-
westycji PE/VC w Europie są mniej optymi-
styczne. Jedno zainwestowane euro w kapi-
tał wysokiego ryzyka tylko dwukrotnie prze-
wyższa wpływ na liczbę patentów, który po-
siada ta sama kwota wydana na badania i roz-
wój. Wkład kapitału wysokiego ryzyka w roz-
wój innowacji szacowany jest na 15% w Sta-
nach i 8-10% w Europie. Wskazuje to na zde-
cydowanie wyższą efektywność kapitału wy-
sokiego ryzyka w stosunku do innowacyjności
przedsiębiorstwwStanachZjednoczonychniż
w Europie. Różnice te według badaczy wyni-
kają głównie z bardziej rygorystycznej polityki
zatrudnienia i regulacji w Europie oraz mniej
rozwiniętych rynków wyjścia dla kapitału wy-
sokiego ryzyka. Powiększenie oferty o nowe
rynki zbytu oraz instrumenty inwestycyjne dla
funduszy kapitałowych zdecydowanie przeło-
żyłoby się więc w przyszłości na zwiększenie
wpływu kapitału wysokiego ryzyka na inno-
wacyjność przedsiębiorstw, wyrażoną w licz-
bie nowych patentów.

Z kolei Ueda i Hirukawa (2008) na podsta-
wie danych dotyczących wskaźników produk-
cji całkowitej (Total Factor Productivity - TFP)
w różnych sektorach dowodzą, że innowacyj-
ność jest szczególną cechą danych rynków i
to ona przyciąga kapitał wysokiego ryzyka, a
nie odwrotnie. Co więcej, dalsza analiza tego
związku może doprowadzić do identyfikacji
negatywnego wpływu kapitału wysokiego ry-
zyka dla danego przedsiębiorstwa. Taki stan

rzeczy jest związany głównie z krótkim okre-
sem inwestycji venture capital. Fundusze in-
westujące w rozwój małych start-up’ów roz-
pisują swoją strategię średnio na okres 3 lat,
po czym następuje okres wyjścia z inwesty-
cji, czyli odsprzedaży jej z zyskiem. Rynek
biotechnologiczny jest w tym przypadku em-
blematycznym przykładem, ponieważ rzadko
które przedsiębiorstwo działające w tej branży
jest w stanie wyjść z fazy inkubacyjnej w tak
krótkim czasie. Jak pokazują Zucker, Darby i
Brewer (1999), ponad 40% nowych firm bio-
technologicznych w które pod koniec XX w.
w USA inwestowany był kapitał wysokiego ry-
zyka upadło po okresie 3 lat. Przyczyn tego
problemumożna upatrywać w braku zgodno-
ści pomiędzy wskaźnikiemwzrostu zysku, jaki
osiąga dane przedsiębiorstwo po 3 latach, a
który jest oczekiwany ze strony funduszu VC.
Kapitał wysokiego ryzyka może być szkodliwy
dla rozwoju innowacji również z powodu kon-
fliktu interesów, jaki zachodzi pomiędzy fun-
duszem VC a przedsiębiorstwem. Nierzadko
się zdarza, iż przedsiębiorstwow fazie inkuba-
cyjnej dostosowuje swoją strategię rozwoju do
oczekiwań funduszu VC, dotyczących modelu
wyjścia z inwestycji. To powoduje, że produkt
końcowy dostarczany na rynek odbiega często
od jego pierwotnych założeń.

Zatem innowacyjność przedsiębiorstw nie
jest w prostej linii zależna od wielkości rynku
venture capital na danym obszarze - gdyby tak
było, każdy regionwktórymaktywnie funkcjo-
nują fundusze VC i PE wyróżniałby się wyso-
kim poziomem innowacyjności. Tymczasem
fundusze inwestujące w dane przedsiębior-
stwo mają dwa sposoby na wyjście z inwesty-
cji - mogą tego dokonać poprzez wprowadze-
nie go na rynek giełdowy lub sprzedaż udzia-
łów (zazwyczaj większościowych) większemu
przedsiębiorstwu stanowiącemu konkurencję
na rynku. Ze względu na utrzymanie funkcjo-
nowania podmiotu na jego dotychczasowych
warunkach korzystniejszym wyjściem dla do-
tychczasowych współakcjonariuszy jest wpro-
wadzenie przedsiębiorstwa na giełdę, niestety
głównie ze względu na wyższe koszty, roz-
wiązanie to jest rzadko praktykowane przez
fundusze PE i VC. Tymczasem odsprzeda-
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nie udziałów funduszu większej firmie, naj-
częściej konkurentowi jest tańszą opcją, ale
również szkodliwą dla innowacyjności. Zwią-
zane jest to z faktem, iż przedsiębiorstwo kon-
kurencyjne, nabywające od funduszu PE/VC
udziały większościowe, rzadko zaintereso-
wane jest przedłużeniem badań nad wdroże-
niem nowego innowacyjnego produktu bądź
usługi. Według Schwienbachera (2008), duże
korporacje nabywają małe innowacyjne firmy
aby zapobiec ich wejściu na rynek. Podczas
gdy debiut przedsiębiorstwa na giełdzie jest
bardziej prawdopodobny w przypadku du-
żej heterogeniczności odbiorców rynku kapi-
tałowego. Schwienbacher zauważa również,
że sposób wyjścia z inwestycji przez fundu-
sze PE/VC zależny jest w dużej mierze od in-
nowacji, jaką dane przedsiębiorstwo próbuje
wdrożyć. Im jest ona bardziej nowatorska i
mniej „odtwórcza"względem wcześniejszych
technologii, tym istnieje większe prawdopo-
dobieństwo, że fundusz wyjdzie z inwestycji
poprzez wprowadzenie przedsiębiorstwa na
rynek giełdowy.

Logiczny jest zatem wniosek, że odróż-
nić należy potencjał kraju do przyciągania
finansowania sensu largo oraz potencjał do
rozwoju innowacyjności i opierania na niej
przewagi konkurencyjnej w skali regionalnej
czy globalnej. Środki finansowe, które napły-
wają szczególnie do dużych i (z makroekono-
micznego punktu widzenia) obiecujących go-
spodarek wcale nie muszą być przeznaczone
na rozwój w obszarze B+R. Już opracowanie
ekonomistów Banku Światowego z 1994 roku
analizuje sytuację państw rozwijających się
w kontekście ich atrakcyjności dla BIZ. Nie-
wątpliwie notują one dodatni bilans obrotów
kapitałowych (związany z różnicą wysokości
stopy procentowej, związanej de facto z po-
ziomem ryzyka inwestowaniaw danymkraju),
jednak jeśli w dłuższym okresie nie popra-
wia się sytuacja rozwojowa gospodarki, inwe-
stycje prywatnych inwestorów kierują się w
stronę krajów bardziej zaawansowanych eko-
nomicznie (Dadush et al. 1994). Swoje ob-
serwacje kontynuuje Dadush również w ar-
tykule z 2011 r, gdzie dowodzi, że wysokie
dochody państw (rozumiane jako wskaźnik

dobrobytu i ogólnego rozwoju kraju), choć
wciąż silnie skorelowane z odpływem kapi-
tału, nie determinują już jednoznacznie ujem-
nego salda przepływów kapitałowych. Port-
fel inwestycyjny zdywersyfikowany zgodnie
ze światowymi trendami kapitalizacji rynków
giełdowych powinien zakładać lokowanie po-
nad 3/4 oszczędności w państwach rozwinię-
tych (Dadush i Stancil 2011), co teoretycznie
mogłoby stać w sprzeczności z teorią prze-
pływu kapitału do regionów oferujących naj-
wyższą stopę zwrotu. Rozwój funduszy PE/VC,
będących dostawcami kapitału wysokiego ry-
zyka nie zawsze przyczynia się więc do wzro-
stu innowacyjności w danym regionie. Aby ich
działalność się na to przekładała, przedsię-
biorstwa muszą cechować się wysokim pozio-
mem nowych technologii używanych w pro-
cesie wdrażania innowacji. To spowoduje, że
fundusze wychodzące z inwestycji po okre-
sie 8-10 lat będą skłonne do wprowadzenia
przedsiębiorstwa na rynek giełdowy, a nie od-
sprzedania jego udziałów podmiotom konku-
rencyjnym. Debiut na giełdzie pozwoli firmie
na większą niezależność w kreowaniu długo-
terminowej strategii rozwoju, w szczególności
pod kątem wdrożenia innowacji.

Jakie jeszcze istotne powiązania wiążą
fundusze PE/VC z innymi instytucjami rynku
kapitałowego? Wspomniane już wcześniej
ARD stanowi w tym kontekście niezwykle cie-
kawy obiekt badań, w szczególności jeden z
aspektów jego działalności, który do dziś sta-
nowi ważną cechę wyróżniająca private equity
spośród pozostałych składowych niepublicz-
nego rynku kapitałowego. Kwestią tą jest spo-
sób pozyskiwania środków. Wspomniano już
wcześniej, iż niejako z definicji fundusz ven-
ture capital jest jedynie pośrednikiem. Należy
jednak uściślić charakterystykę owego pośred-
nictwa. W czasach powstania ARD funkcjono-
wały już fundusze „rodzinne", które można w
pewien sposób porównać do współczesnych
„aniołów biznesu". To właśnie ARD wprowa-
dziło metodę funkcjonowania polegającą na
zbieraniu kapitału od inwestorów zewnętrz-
nych. Przy pozyskiwaniu środków na wyma-
gany przez regulatorów kapitał założycielski
nieco ponad ich połowa pochodziła od in-
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westorów instytucjonalnych. Obecnie typowy
fundusz venture capital pozyskuje kapitał in-
westycyjny właściwie wyłącznie z dużych in-
stytucji, np. banków czy funduszy inwesty-
cyjnych (w szczególności funduszy emerytal-
nych) lub z sektora publicznego. Zdarza się
również, że fundusz pozyskuje kapitał za po-
średnictwem tzw. fund of funds (FOF), czyli
wyspecjalizowanego funduszu (zaliczanego
do private equity), który inwestuje wyłącz-
nie w inne fundusze venture capital. Najbar-
dziej chyba znanym takim funduszem (finan-
sowanym ze środków publicznych) była izra-
elska Yozma stanowiąca kluczowy wyznacz-
nik szczególnego typu polityki innowacyjnej
państwa zastosowanego w Izraelu. Powyższy
schemat powiązań instytucjonalnych można
potraktować jako ważną cechę wyróżniającą
współczesnych funduszy venture capital.

Tematyka związana ze źródłami, z których
pochodzą środki zasługuje na więcej uwagi,
gdyż można ją powiązać ze strukturą całego
rynku kapitałowego. Jak powszechnie wia-
domo, głównymi „graczami” mogą być albo
instytucje rynku finansowego (model amery-
kański) lub banki (model niemiecki i japoń-
ski). Siła owego związku determinuje również
zachowanie samych funduszy, co przeanali-
zowali dogłębnie Black i Gilson (1997). Fun-
dusze amerykańskie czerpią znacznie więcej
środków od instytucji finansowych innych niż
banki, co wiąże je ściślej z rynkiem publicz-
nym (i przez to zachęca do wykorzystywania
IPO jako drogi wyjścia z inwestycji), gdyż w
ten sposób są w stanie „zakomunikowaćąk-
tywnym tam podmiotom swoją atrakcyjność
jako opcja inwestycyjna. Badacze ci stwier-
dzają na podstawie danych z USA z lat 1978-
96, że liczba IPO dokonywanych przez przed-
siębiorstwa finansowane przez venture capital
w danym roku jest istotną determinantą dla
sumy środków zebranych przez fundusze w
roku następnym. Zatemdokonywanie IPO jest
korzystne dla funduszy, przynajmniej z per-
spektywy pozyskiwania środkówna działalno-
ści inwestycyjną. Wobec tego można sformu-
łować wniosek, iż dla modelu rynku kapitało-
wego opartego o instytucje finansowe inne niż
banki powodzenie sektora venture capital za-

leży w istotnym stopniu od efektywności ram
organizacyjnych i regulacyjnych, jakie kształ-
tują rynek pierwotny instrumentów udziało-
wych (chodzi oczywiście głównie o akcjewob-
rocie publicznym).

Black i Gilson rozpatrują również istotną
korelację pomiędzy frakcją znajdujących się
w dyspozycji private equity środków pocho-
dzącą, w dużym uproszczeniu, z rynków fi-
nansowych, a frakcją środków inwestowanych
we wczesne etapy rozwoju przedsiębiorstw. W
obu strukturach rynku kapitałowego najwięk-
szy udział mają wydatki na ekspansję działal-
ności. Nie jest to szczególnie dziwne, bo doty-
czą one przedsiębiorstw już rozwiniętych, czę-
sto z pomocą środkówprzekazanychwewcze-
śniejszych stadiach inwestycyjnych z venture
capital (zaangażowanie funduszy ma najczę-
ściej charakter wieloetapowy). Natomiast w
zdominowanym przez banki systemie nie-
mieckim inwestycje we wczesne etapy funk-
cjonowania są dużo skromniejsze, a seed fi-
nancing stanowi nieznaczący margines, zaś
znacznie mocniej eksponowane są LBO/MBO
(choć różnica tamogła wynikać ze wspomnia-
nych na początku nieścisłości definicyjnych).
Trudno jest znaleźć bezpośrednią przyczynę
takiego stanu rzeczy, lecz wymienieni autorzy
zwracają uwagę na to, iż antycypacja wyjścia
za pomocą IPO (jako korzystnego dla fundu-
szu) przez przedsiębiorcę równoznaczna jest
z nieformalną obietnicą powrotu w jego ręce
istotnej części udziałów w już prosperującym
przedsięwzięciu - oczywiście w wypadku suk-
cesu. Stanowi to nie tylko dodatkową zachętę
do podejmowania przez niego ryzyka innowa-
cyjnej działalności, ale skłania to go do cięż-
szej pracy i łagodzi ważny, choć zaledwie je-
den z wielu rozmaitych konfliktów agencyj-
nych powstającychw toku finansowania przez
private equity. Kaplan i Shoar (2005) zwró-
cili uwagę, iż efekt ten jest szczególnie silny
w wypadku „młodych” (tzn. o braku ukonsty-
tuowanej renomy) i małych funduszy, co wy-
daje się potwierdzać rolę reputacji przy zawie-
raniu kontraktów w typowych dla niepublicz-
nego rynku warunkach silnie ograniczonej in-
formacji.

Nie należy jednak zapominać, iż model,
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w którym private equity polega w dużej mie-
rze na kondycji publicznych rynków finanso-
wych, ma zasadniczą wadę, którą jest wraż-
liwość na szoki i wahania. Gompers, Kovner,
Lerner i Scharfstein (2005) wskazali na szereg
problemów związanych w funkcjonowaniem
tak ukształtowanego sektora private equity,
przykładając szczególną uwagę do wydarzeń z
lat 1998-2000, czyli słynnej „bańki interneto-
wej". W okresach, gdy oczekiwania są dobre,
a wizja udanego i sprawnie przeprowadzo-
nego IPO realna, powstaje bardzo wiele, wręcz
zbyt wiele przedsiębiorstw, które we wczesnej
fazie działalności otrzymują pokaźne wspar-
cie od venture capital (nie zbadano dokład-
nie, jak ma się to do opisanego we poprzed-
nim akapicie zjawiska, lecz można spodzie-
wać się szczególnie mocnego wzrostu wśród
małych i mniej doświadczonych funduszy). W
momencie gwałtownego pogorszenia się ko-
niunktury dochodzi do równoległego wzro-
stu popytu na kapitał ze strony wszystkich
owych przedsiębiorstw. Jednocześnie fundu-
sze stają wobec konieczności ograniczenia
jego podaży w wyniku albo z gorszych per-
spektyw samego fundraisingu albo już aktu-
alnych problemów z drawdownami (ściąga-
niem obiecanych środków od inwestorów in-
stytucjonalnych). W wypadku dużej różnicy
pomiędzy wzrostem aktywności mniejszych
a większych funduszy podczas wcześniejszej
hossy może dojść do rozdrobnienia rynku,
które utrudni koordynację alokacji środków i
przyczyni się do dodatkowego wzmocnienia
niekorzystnych efektów, w tym bankructw in-
nowacyjnych przedsiębiorstw.

Szczególnie bolesne skutki powyższe zda-
rzenie może mieć w wypadku nastąpienia go

powzględnie szybko „napompowanej” bańce,
która poskutkuje powstaniem funduszy, które
w momencie „pęknięcia” będą znajdowały się
wciąż w początkowym etapie procesu inwe-
stycyjnego. Podejrzewać można, że w syste-
mie oparcia działalności private equity głów-
nie o banki i przedsiębiorstwa ubezpiecze-
niowe nie jest to przeszkoda tak znacząca na
drodze do sprawnego funkcjonowania.

Z powyższego wynika, iż rozbudowywa-
nie innowacyjnych gałęzi gospodarki przy wy-
datnej pomocy sektora private equity funk-
cjonującego w oparciu o system finansowy z
silną pozycją rynków finansowych, może być
niezwykle ryzykowne w sytuacji, gdy sytuacja
na rynkach globalnych jest niestabilna, a sam
sektor private equity słabo rozwinięty i skła-
dający się w dużej mierze z niewielkich, roz-
proszonych funduszy. Ponadto należy pamię-
tać o roli regulacji dotyczących struktury port-
fela funduszy inwestycyjnych,w szczególności
funduszy emerytalnych. Jak podaje Gompers
(1994) w USA, najważniejszym i największym
rynku venture capital, prawdziwy dynamiczny
rozwój tego sektora datuje się mniej więcej od
1979 r., kiedy to zmieniono obowiązującą in-
terpretację tzw. prudent man rule i zezwolono
dysponującym olbrzymimi możliwościami fi-
nansowania funduszom emerytalnym na lo-
kowanie środków w kapitał wysokiego ryzyka.
Od tamtej pory fundusze emerytalne odgry-
wają pierwszorzędną rolę w dostarczaniu ka-
pitału do venture capital i według danych
wspomnianych już Blacka i Gilsona w apo-
geumswojego znaczenia, roku 1993, odpowia-
dały za 59% zbieranych przez fundusze ven-
ture capital środków.

2.2 Anioły biznesu

Anioły biznesu (business angels, BA) to in-
stytucje (przedsiębiorcy, osoby fizyczne) wy-
rażające chęć zainwestowania w przedsiębior-
stwo (najczęściej innowacyjne) znajdujące się
w bardzo wczesnej fazie istnienia, które ofe-
rują podopiecznym nie tylko kapitał, ale rów-
nież wsparcie merytoryczne - menedżerskie,

organizacyjne czy strategiczne. Sprawują za-
tem faktyczną opiekę nad młodą komórką go-
spodarczą aż do jej usamodzielnienia się, przy
czym różne mogą być przyjęte koncepcje dal-
szej współpracy (wykup udziałów, wejście do
zarządu, zajęcie strategicznego stanowiska).
Co ciekawe, nie muszą być nastawione na
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osiągnięcie zysku (Benekou 2010). Termin bu-
siness angel nierzadko mylony jest z venture
capital i istotnie nietrudno znaleźć podobień-
stwamiędzy dwoma pojęciami. Należy jednak
rozumieć, że business angels to pierwsze insty-
tucje, do których przedsiębiorca może zgło-
sić się po pomoc (finansową i inną), gdy wy-
czerpane są wszelkie formywsparcia ze strony
rodziny i innych nieneutralnych podmiotów,
a przedsiębiorstwo nie weszło jeszcze w fazę,
w której zainteresowane byłyby nim formalne
podmioty typu VC/PE i stanowią odpowiedź
na zdefiniowany w ten sposób problem „equ-
ity gap”.

BA zwane jest w literaturze nieformalnym
venture capital. Osoba tytułująca się w ten
sposób z reguły inwestuje w nowy pomysł nie
tylko (bądź w ogóle nie) środki finansowe, lecz
również wiedzę ekspercką i wsparcie na po-
ziomie operacyjnym. Nierzadko współpraca z
aniołem biznesu przygotowuje przedsiębior-
stwo innowacyjne do ubiegania się o dofinan-
sowanie z ramienia instytucji VC/PE. Poza tym
inwestor BA zwyczajowo uczestniczy w de-
cyzjach podejmowanych w toku prowadzenia
wspieranej działalności, co nie jest normą w
przypadku funduszy VC. Studia powstałe dla
opisu tych nieformalnych struktur wskazują
na daleko istotniejszy wpływ aniołów biznesu
na przedsiębiorstwo na etapie po przekazaniu
środków finansowych niż przed nim. Praktyka
gospodarcza podaje, że BA stanowić może wy-
zwanie i prywatne hobby dla osób posiadają-
cych rozległą wiedzę (i nierzadko własną dzia-
łalność gospodarczą) w obszarze zaintereso-
wania danej młodej firmy.

Istnienie pomostu między finansowaniem
własnym a pochodzącym z funduszy PE/VC
ma niewątpliwie wiele zalet, a do najważniej-
szych należą (Benekou 2010):

• stworzenie odpowiedzi na lukę popytową ze
strony innowacyjnych podmiotów gospo-
darczych, którym brak wiedzy o funkcjono-
waniu rynku, na którym chcieliby zaistnieć,

• połączenie usług konsultingowych ze
wsparciem finansowym,

• brak ryzyka wystąpienia problemu pryncy-
pała i agenta, jako że anioł i firma realizują
wspólne cele, poszukując środków o okre-

ślonych cechach,

• dostarczenie sieci kontaktów która może
być nieocenioną wartością dodaną dla mło-
dego przedsiębiorcy,

• wspieranie przedsiębiorczości i innowacyj-
ności jako takiej,

• pomoc w wyborze prospektywnych partne-
rów,

• potencjał dla zawiązywania się nieformal-
nych struktur na miarę przyszłych klastrów
itp.

Do wad i zagrożeń należy z kolei (Benekou
2010):

• brak korzystnego otoczenia instytucjonal-
nego dla funkcjonowania BA

• brak odpowiednich przepisów regulujących
procesy postępowania w przypadku ban-
kructwa przedsięwzięcia,

• niekorzystne przepisy dotyczące opodatko-
wania zysków,

• brak istotnego wsparcia rządowego dla sieci
BA,

• ryzyko nierozwiniętego w wystarczającym
stopniu rynku wsparcia typu venture, co
skutkuje przerwaniem łańcuchamożliwości
finansowania (po ukończeniu współpracy z
partnerem BA spółka rzadko gotowa jest do
skorzystania z finansowania na rynku kapi-
tałowym, a jeśli nie może liczyć na finanso-
wanie VC/ PE, skazana jest poniekąd na sta-
gnację czy zacofanie, co zniechęca do dal-
szej pracy i rozwoju).

• z uwagi na nieformalny charakter przed-
sięwzięcia, umowy czy porozumienia mię-
dzy BA a przedsiębiorcami mogą przyjmo-
wać różną treść, nie zawsze atrakcyjną dla
słabszej strony kontraktu. Z uwagi na ni-
kłe doświadczenie biznesowe tejże, instytu-
cje BA (szczególnie gdy są to przedsiębiorcy
z branży) mogą realizować strategię sprzy-
jającą w większym stopniu własnym intere-
som niż przedsięwzięciu typu seed.

W niektórych opracowaniach podkreślana jest
konieczność stworzenia dla aniołów biznesu
zaplecza formalno-instytucjonalnego, które
ułatwi stronie popytowej odnalezienie part-
nerów, oraz zapewni ramy funkcjonowania i
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pomoc we wstępnej ocenie projektów. Do-
brym przykładem byłyby tu kraje skandynaw-
skie, w których nieformalne instytucje „ven-
ture” powstają zarówno z inicjatyw prywat-
nych jak i publicznych. To bez wątpienia pod-
nosi efektywność ich działania, jako że współ-
praca wielu rodzajów podmiotów rynkowych
daje zwykle większe możliwości działania i
podnosi wiarygodność przedsięwzięć obję-
tych opieką.

Europejska sieć aniołów biznesu EBAN
ocenia rynek nieformalnych inwestycji ven-
ture na 10-krotnie większy od jego formalnego
odpowiednika. Tym ciekawszy wydaje się fakt
słabszego udokumentowania i skwantyfiko-
wania tego zjawiska. Przedsiębiorcy uskarżają
się również na trudności w znalezieniu part-
nera chcącego dofinansować ich w takiej for-
mie.

Instytucje business angels są (z uwagi
na konstrukcję prawną oraz stosunkowo
niewielką skalę działania) najsłabiej zbada-
nymi formami finansowania alternatywnego.
Szczątkowe są dane ilościowe odnośnie ich

działalności. W opracowaniach mówi się ra-
czej o sieciach aniołów biznesu, lecz nawet te
ciężko jest zidentyfikować. Dla przykładu stu-
dium EBAN z 2007 roku mówi o 5 sieciach w
Czechach skupiających nawet 300 członków,
30 BA na Węgrzech, dwóch sieciach w Polsce
i jednej w Słowenii, natomiast raport OECD z
roku 2011 wyróżnia aż 8 sieci BA w Polsce, 4
na Węgrzech, 3 na Słowenii i jedynie 2 w Cze-
chach, a o innych krajach EŚW nie wspomina
w tym kontekście w ogóle. Znacznie więcej
informacji można uzyskać o świetnie rozwi-
jających się sieciach BAN (ang. business angel
network) w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji czy Niemczech. Trudno jednak przesądzać
o wpływie business angels na poziom inno-
wacyjności w regionie tak nikle (bądź dyskret-
nie) angażującym się w tego typu przedsię-
wzięcia, mimo iż dane dla całej Europy wska-
zują zarówno na stosunkowo duże znacze-
nie inwestycji BA na rynku (7% europejskiego
PKB), jak i ich nieelastyczność względem kry-
zysu (liczba tego typu inwestycji stale rośnie -
OECD 2011).

Wykres 12. Liczba sieci/grup aniołów biznesu w 2009 roku wg krajów.

Zródło: OECD (2011a)
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Analiza instytucji BA z roku 2008 wy-
kazuje największą aktywność inwestorów w
obszarze detalicznym i usług hotelarsko-
restauracyjnych oraz okołobiznesowych (dwa
lata później Angel Capital Association Confi-
dence Survey przyznał prymat firmom infor-
matycznym, produkującym sprzęt medyczny,
przemysłowym i telekomunikacyjnym). Pozo-
stałe wnioski płynące z opracowania to:

• instytucje BA są bardziej popularne w kra-
jach wysoko rozwiniętych;

• inwestorami są najczęściej ludzie z wyż-
szym wykształceniem i posiadający do-
świadczenie biznesowe, częściej mężczyźni
niż kobiety;

• z makroekonomicznego punktu widzenia,
impulsem do rozwoju finansowania pry-
watnego venture capital jest istnienie od-
powiednio dużej bazy firm, które takiego
wsparcia potrzebują. Wówczas dopiero po-
jawić się może popyt na tego typu usługi;

• instytucje BA rozwijają się co do zasady w
krajach, w których dobrze rozwinięte są też
rynki formalnych inwestycji venture capital,
co wyjaśnione zostało wcześniej, jako ko-
nieczność zapewnienia ciągłości łańcucha
wsparcia dla firmy innowacyjnej (Burke et
al. 2008).

Niezwykle trudno o dane liczbowe dotyczące
BA, a jakiekolwiek w ogóle udostępniane za-
strzegają, że informacje nie są kompletne,
a prezentowane dane są jedynie kompilacją
odpowiedzi zebranych od funkcjonujących i
współpracujących sieci aniołów biznesu. Po-
równanie USA i UE w obszarze BAN przed-
stawione w EBAN Toolkit 2009 prezentuje ta-
bela 4. Wyraźnie widać, że nie tylko fundusze
PE/VC, ale również instytucje BA są zdecydo-
wanie lepiej rozwinięte za oceanemniż na Sta-
rym Kontynencie.

Lammertink (2011) wskazuje, że nie wię-
cej niż 4% start-upów przeradza się w najbar-
dziej dynamicznie rozwijające się firmy „high-
growth”, które w perspektywie 10 lat opła-
cają połowę pracowników zatrudnionych we
wszystkich młodych firmach. Wykrycie tych
wyjątkowych 4% nie jest jednak domeną for-
malnych instytucji venture, a właśnie aniołów

biznesu. Badania potwierdzają, że finansowa-
nie BA jest w gospodarkach rozprzestrzenione
bardziej niż VC/PE, osiągając nieraz wolume-
nowo ponad 100% większy udział w PKB niż
inne typy finansowania wysokiego ryzyka. W
tym kontekście BA może przekładać się na in-
nowacyjność ze znacznie większą siłą niż tra-
dycyjne VC z trzech względów (Wetzel 1983):

1. inwestorzy BA selekcjonują projekty przed-
siębiorcze przed funduszami VC, są więc
istotniejszymi decydentami, a zarazem ich
aprobata jest sygnałem zachęcającym do
dalszego inwestowania w wybrane przed-
sięwzięcia;

2. business angels wspierają przedsiębior-
stwa mniej rozwinięte, godząc się na niż-
szą stopę zwrotu z inwestycji i przejmując
na siebie finansowanie większości projek-
towych porażek, co oczyszcza rynek z nie-
udanych projektów;

3. instytucje BA wnoszą do wspieranego
przedsiębiorstwa cenny „know-how” i tzw.
„sense of the market”, który może pomóc
nie tylko w samym wprowadzeniu nowej
technologii na rynek, ale również w jej udo-
skonaleniu i dostosowaniu do istniejących
i antycypowanych potrzeb konsumentów.

OECD (2011a) podaje również, że finansowa-
niu BA podlega znacznie szersze spectrum in-
nowacji niż innym typom wsparcia, głównie z
uwagi na różnorakie możliwe typy motywacji
kierujących inwestorami (nie zawsze przy tym
chodzi o względy ekonomiczne).

Lammertink (2011) wskazuje, że firmy,
które uzyskały wsparcie typu venture utwo-
rzyły w 2000 roku w USA 12,5 mln nowych
miejsc pracy oraz są odpowiedzialne za wy-
tworzenie 11% PKB. Z uwagi na specyficzny
charakter korzyści wynikających z bycia anio-
łem biznesu, projekty innowacyjne mają naj-
większą szansę na uzyskanie dofinansowania,
jako obiecujące najwyższą stopę zwrotu oraz
możliwości ekspansji. Zależność ta działa w
dwie strony: projekty nieinnowacyjne są z re-
guły pewniejsze, tańsze i łatwiej uzyskać na
nie dofinansowanie tradycyjnymi kanałami.
Tak więc zarówno stronie popytowej jak i po-
dażowej zależy na skutecznej współpracy w
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celu wprowadzenia dobra/usługi na rynek z
zapewnieniem czasowej, technologicznej i ja-
kościowej przewagi konkurencyjnej.

Związek przyczynowo-skutkowy między
działalnością BA a rozwojem innowacyjności,
nawet jeśli nie dowiedziony jednoznacznie w

formie ilościowej, wydaje się być jasny i nie-
wątpliwy z uwagi na jego cechy i model funk-
cjonowania. Nie bez przyczyny pierwsza sieć
aniołów biznesu powstała w słynnej Dolinie
Krzemowej w USA w 1994 roku (Markova i
Petkovska-Mirčevska 2009).

Tabela 3. Porównanie instytucji business angels w USA i Unii Europejskiej

Wskaźnik USA UE

Liczba sieci 270 297
Liczba BA 250 000 75 000
Udział BA for-profit 47% 36%
Szacowany roczny wolumen inwestycji 20 mld € 3 mld €

Zródło: OECD (EBAN Toolkit 2009)

2.3 Rynki akcji

Rynki akcji odgrywają w gospodarce
szczególną rolę. Jak pokazują Levine i Ze-
rwos (1998), zarówno płynność rynku akcji jak
i rozwój sektora bankowego odzwierciedlają
tempo wzrostu gospodarczego, ilość zakumu-
lowanego kapitału oraz wzrost produktywno-
ści. Wyniki te są spójne z teoretycznym prze-
konaniem, że rynki kapitałowe i finansowe
zapewniają gospodarce kluczowe dla wzro-
stu usługi, takie jak efektywna alokacja kapi-
tału czy wycena aktywów. Badanie potwier-
dza również, że wielkość rynku, jego zmien-
ność oraz powiązania międzynarodowe nie są
trwale związane ze wzrostem gospodarczym.
Przy tym efektywniejsze rynki kapitałowe po-
zytywnie wpływają na gospodarki na różnym
etapie rozwoju - na rynkach wschodzących
korzyści z liberalizacji obrotu akcjami (wyższe
inwestycje, szybszy wzrost wartości dodanej)
przewyższają koszty, takie jak wyższe ryzyko
destabilizacji związane z fluktuacjami (Gupta
i Yuan 2009).

Na poziomie mikroekonomicznym rynki
akcji dostarczają spółkom zarówno zasobów
(kapitał) jak i bodźców (wycena rynkowa) do
rozwoju. Oddziaływanie to jest wielopłaszczy-
znowe. Lazonick i O’Sullivan (2004) przyta-
czają pięć funkcji rynku akcji dla firmy:

• kontrola (control): poprzez umożliwianie
handlu akcjami, giełda może wspierać za-
równo koncentrację jak i rozdrobnienie ak-
cjonariatu w spółce, wpływając tym samym
na związek pomiędzy preferencjami właści-
cieli akcji a decyzjami co do alokacji posia-
danych zasobów. W ten sposób rynek akcji
determinuje, kto sprawuje faktyczną kon-
trolę nad spółką.

• kombinacja (combination): jako że akcje są
formą wymienialnej waluty, giełda pozwala
spółkom na oferowanie swoich własnych
akcji, zamiast gotówki, jako zapłatę w pro-
cesach fuzji i przejęć. Poprzez tę właściwość
rynek akcji wpływa na warunki zawierania
transakcji, w których jedna spółka obejmuje
kontrolę strategiczną nad drugą.

• kompensacja (compensation): z tego sa-
mego powodu, co powyżej, spółka może
używać własnych akcji jako formy wynagra-
dzania pracowników. Rynek akcji wspiera w
tym wypadku integrację organizacji spółki.

• kapitał (cash): dostarczając płynność spółce,
a jednocześnie ograniczając jej zobowią-
zania wobec dawców kapitału, rynki akcji
rozszerzają potencjalne źródła, z których
spółkamoże pozyskiwać gotówkę do sfinan-
sowania wydatków inwestycyjnych, spłaca-
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nia zaciągniętych zobowiązań, pokrycia wy-
datków operacyjnych, czy też zwiększania
wartości kapitałów własnych. W tym wy-
padku giełda bezpośrednio pełni funkcję
źródła zobowiązań finansowych.

• kreacja (creation): umożliwienie przekształ-
cenia udziałów w spółce w płynne papiery
wartościowe, przez co ułatwione jest rezy-
gnacja inwestorów z dalszej współpracy z
firmami, które założyli. Rynek akcji może
wspierać przepływ środków finansowych do
sektora VC/PE, co sprzyja jego rozwojowi.
Swoboda wyjścia z inwestycji - a więc moż-
liwość upłynnienia walorów spółki w przy-
szłości - istotnie wpływa na decyzję in-
westorów o zaangażowaniu kapitałowym
w rozwój perspektywicznych spółek, wśród
których wiele może posiadać duży poten-
cjał innowacyjny. Im łatwiejsze jest wyjście
z inwestycji, tym chętniej podmioty gospo-
darcze się ich podejmują - prościej im bo-
wiem wtedy w pełni skorzystać z sukcesu
udanegoprzedsięwzięcia i szybciejmogą re-
alokować środki do kolejnych obiecujących
projektów.

Funkcja kreacji jest szczególnie istotna w
kontekście powiązań rynków kapitałowych
z potencjałem innowacyjnym gospodarki.
Dokładniej: mechanizm sprzężenia między
sprawnie działającymi rynkami kapitałowymi
a aktywnością inwestorów nastawionych na
wspieranie nowopowstających firm opisują
Michelacci i Suarez (2004). Kapitał zainwe-
stowany w start-up dzięki IPO jest podda-
wany recyklingowi, może więc być ponow-
nie wykorzystany do finansowania nowych
przedsięwzięć. Z tego powodu podczas bo-
omu „poinformowany kapitał” będzie dążył
do jak najszybszej rotacji, co spowodowane
jest wyższymi stopami zwrotu z inwestycji.
Przekłada się to na wzrost ilości IPO, kapitali-
zacji giełdy oraz liczby innowacyjnych przed-
siębiorstw. Michelacci i Suarez odnotowują
przy tym możliwy negatywny wpływ dodat-
kowych regulacji zwiększających bariery wej-
ścia na rynek kapitałowy. Przykładowo, ob-
ostrzenia dotyczące raportowania dla spółek
notowanych na giełdzie mogą zniekształcać
powyżej opisany proces - rosną koszty bezpo-

średnie i pośrednie, w tym zwiększa się ryzyko
wycieku informacji ze spółki po jej wejściu na
rynek publiczny.

Rynek akcji wpływa nie tylko na finanse
przedsiębiorstwa, ale również na jego stra-
tegię i organizację (Lazonick 2007). Co wię-
cej, wpływ tych funkcji może zmieniać się
z biegiem czasu. Przykładowo: opcje na ak-
cje dla pracowników innowacyjnego przed-
siębiorstwa mogą być pozytywnym bodź-
cem, albo przyczyną osłabienia pozycji kon-
kurencyjnej spółki poprzez wspieranie krót-
kowzrocznych zachowań. Wymaga to bada-
nia skutków obecności spółki na rynku akcji
nie tylko z perspektywy konkretnej spółki, czy
też komparatywnej analizy, ale również z per-
spektywy historycznej.

Na pozytywny wpływ rozwoju rynku ka-
pitałowego na aktywność w dziedzinie B+R
wskazują Min i Han (2010). Wyniki ich ba-
dania oparte o wskaźniki rozwoju rynku ak-
cji wskazują, że najistotniejszy wpływ na in-
tensywność B+R ma jego płynność (mierzona
jako obroty giełdowe). Wielkość ta wpływa
pozytywnie zarówno na liczbę badaczy jak
i wielkość wydatków B+R. Pozostałe wskaź-
niki takie jak wielkość rynku czy stopy pro-
centowe nie były statystycznie istotne. Rów-
nież wielkość sektora bankowego nie miała
znaczącego wpływu na B+R. Rezultaty bada-
nia wskazują na to, że na innowacyjność fak-
tycznywpływma jakość (płynność), a niewiel-
kość rynku. Wnioski te są spójne ze wcześniej
opisanymi mechanizmami wiążącymi rozwój
rynków akcji z możliwościami inwestowania
w ryzykowne, innowacyjne projekty.

Pozytywny wpływ rynków akcji na inno-
wacyjność bierze się z kluczowego faktu - do-
ceniają one innowatorów i podmioty inwe-
stujące w B+R. Na ten fakt wskazuje szereg
badań analizujących różne gospodarki w róż-
nych przedziałach czasowych:

• Bosworth i Rogers (2001) korzystając ze
wskaźnika q-Tobina zbadali wpływ aktyw-
ności w dziedzinie B+R oraz aplikacji paten-
towych na wartość rynkową dużych spółek
australijskich w latach 1994-1996. Rezul-
taty potwierdzają istotny i pozytywnywpływ
obydwu czynników na wycenę rynkową
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spółek.

• Hall i Oriani (2004) wykorzystują dane pa-
nelowe z lat 1989-1998 dla Francji, Niemiec
i Włoch w celu zbadania efektywności ryn-
ków akcji w kontekście wyceny aktywno-
ści spółek publicznych związanych z B+R.
Rezultaty badania sugerują, że giełdy Nie-
miec i Francji - w porównaniu do rynków
w Wielkiej Brytanii i USA - relatywnie po-
dobnie wyceniają tę aktywność. Dla kontra-
stu, wydatki na B+R nie są w ogóle, przecięt-
nie w skali całego rynku, wycenianeweWło-
szech. Niemniej jednak w przypadku roz-
drobnienia akcjonariatu (brak udziałowca z
co najmniej 1/3 akcji spółki), wydatki te są
wysoko wyceniane przez rynek, jednocze-
śnie występuje brak wyceny takich wydat-
ków dla pozostałych firm. Na źródła tych
różnic może wskazywać badanie Booth et
al. (2006), w którym autorzy pokazują, ze im
bardziej rynkowo zorientowany jest system
gospodarczy, tym skuteczniej giełdy wyce-
niają wydatki B+R.Wynik ten jeszcze raz po-
twierdza złożoność wzajemnych powiązań

między ogólnym modelem gospodarczym
danego kraju a funkcjonowaniem jego NSI,
przy czym rynki akcji pełnią w tymwypadku
rolę istotnego ogniwa łączącego te dwa ob-
szary.

• Parcharidis i Varsakelis (2010), wykorzystu-
jąc dane dla spółek produkcyjnych i kom-
puterowych z lat 1996-2004 notowanych na
ateńskiej giełdzie papierów wartościowych
szacują wpływ aktywności B+R spółek na
wysokość q-Tobina dla rynku wschodzą-
cego. Efekty badania potwierdzają spójność
wyceny spółek z sytuacją w USA oraz w Eu-
ropie. Ponadto wpływ takiej aktywności na
wycenę jest większy dla małych spółek.

• Kim i Kwon (2011) ocenili wpływ wydatków
na B+R spółek publicznych notowanych na
koreańskich rynkach akcji w latach 2001-
2008. Wyniki badania potwierdzają pozy-
tywny wpływ wydatków ponoszonych na
B+R na wycenę spółek, a także brak istot-
nego opóźnienia czasowego w dyskontowa-
niu informacji na ten temat przez inwesto-
rów.

2.4 Rynki alternatywne

Finansowanie przedsięwzięć innowacyj-
nych oraz (szerzej) przedsiębiorstw o poten-
cjale innowacyjnym, aw szczególności sektora
MŚP, w krajach rozwiniętych coraz częściej
leży w gestii już nie tylko sektora bankowego,
ale i alternatywnych rynków kapitałowych, zaś
emisja papierów wartościowych przez pod-
mioty mniej obecnie wiarygodne finansowo,
za to obiecujące prospektywnie atrakcyjne zy-
ski w przyszłości jest procesem korzystnym
dla emitentów oraz nabywców.

Pierwszym rynkiem alternatywnym był
amerykański NASDAQ założony w 1971 roku,
pionierem na kontynencie europejskim był
francuski Compartiment Spécial założony w
1977 roku. Liczba innych europejskich odpo-
wiedników rosła stopniowo lecz systematycz-
nie, z największym natężeniem od początku
lat 90. Polski rynek NewConnect powołany zo-

stał do życia przez Giełdę Papierów Warto-
ściowych w Warszawie w sierpniu 2007 roku
a jego miesięczne obroty sięgają 200 mln zło-
tych. Dodatkowo, w 2009 roku otwarto rynek
obligacji Catalyst, którego grupą docelową są
również małe i średnie firmy.

Alternatywny system obrotu (ASO) wiąże
się z niższymi kosztami wejścia i funkcjo-
nowania na rynku, mniej restrykcyjnymi wy-
mogami sprawozdawczości oraz ograniczo-
nym zakresem formalności. Podmioty, które
chcą skorzystać z ASO powinny być młodymi
przedsiębiorstwami z sektora MŚP o dużym
potencjale wzrostu (początkowo wymogiem
była innowacyjność, ale rozszerzono to kryte-
rium) i liczące na pozyskanie finansowania w
mniejszymwymiarze niż dzieje się to na rynku
regulowanym (z reguły do kilku milionów zło-
tych).
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Ramka 7. Londyński AIM - przykład rynku alternatywnego.

AIM (Alternative InvestmentMarket) działający przy London Stock Exchange od 1995 roku jest jed-
nym z najbardziej znanych rynków alternatywnych na świecie, na którym do obiegu publicznego
swoje udziały finansowane przez venture capital wprowadzają przedsiębiorstwa nie tylko zWielkiej
Brytanii, ale też z innych krajów, np. z Niemiec.

Bliższe przyjrzenie się AIM pozwala stwierdzić, że za sukcesem tego stoją nie tylko liberalne i przej-

rzyste podejście do regulacji (mała liczba norm i słynna zasada comply-or-explain pozwalająca każ-

demu notowanemu przedsiębiorstwu na naruszenie właściwie dowolnej normy, o ile tylko zosta-

nie to w sposób otwarty i przekonujący wyjaśnione), ale też ścisła współpraca z gwarantami emisji,

którzy spełniają nie tylko typową dla rynków finansowych rolę, lecz „opiekują się” odpowiadają-

cymi im spółkami i funkcjonują na zasadzie doradców oraz nieformalnych regulatorów. W celu

powtórzenia podobnego schematu działania w innych krajach konieczne są zatem nie tylko czysto

organizacyjne i legislacyjne dokonania instytucji publicznych, ale wykształcenie się odpowiedniej

kultury korporacyjnej i dużych instytucji prywatnych (bądź ich publicznych substytutów), które

z jednej strony posiadają odpowiednią renomę i wieloletnie doświadczenie, a z drugiej posiadają

efektywne kanały komunikacji ze środowiskami, z którychmogą wywodzić się innowacyjne przed-

siębiorstwa. W wielu krajach z krótszą historią funkcjonowania rynków kapitałowych i inwestowa-

nia w innowacyjne przedsięwzięcia, m.in. w Polsce, zbudowanie podobnego „ekosystemu” może

zająć wiele lat.

Zródło: Opracowanie własne

Warto pamiętać, że inwestycje na rynku New-
Connect i jemu podobnych wiążą się z więk-
szym ryzykiem, rekompensowanym przez po-
tencjalnie wyższe stopy zwroty będące efek-
tem wzrostu cen wyemitowanych papierów
wartościowych.

Zależność między funkcjonowaniem ryn-
ków ASO a innowacyjnością zależna jest od
stopnia, w jakim poszczególne rynki high-
growth wspierają selektywnie i celowo pod-
mioty innowacyjne.Wydaje się oczywistym, że
same kryteria wejścia zachęcać powinny wła-
śnie firmy nowych technologii jako te oferu-
jące inwestorom potencjalnie wysokie zyski
a zarazem mające trudności z pozyskaniem
większych sum kapitału w inny sposób. Je-
śli rynki alternatywne adresowane są do in-
nowatorów i kształtowane zgodnie z ich po-
trzebami, podnieść to może liczbę przedsię-
biorstw high-tech.

ASO, jako rynki pełniące poniekąd rolę

przedsionka rynku regulowanego, powinny
mieć zapewniony stały dostęp nowych firm,
tak by odpływ tych najsilniejszych (np. seg-
ment NewConnect Lead) nie stanowił zagro-
żenia dla płynności i wartości kapitalizacji. To
zaś pośrednio wiąże się z istnieniem kolej-
nych, nowych podmiotów innowacyjnych.

Rynki akcji wspierają więc potencjał in-
nowacyjności w dwojaki sposób. Po pierwsze,
skutecznie dostrzegając pozytywny wpływ an-
gażowania się w nowatorskie projekty na dłu-
gookresową wartość spółek dostarczają one
bodźców nagradzających innowatorów i sty-
mulujących dużych graczy do prowadzenia
systematycznej działalności na polu B+R. Po
drugie, poprzez umożliwienie recyklingu ka-
pitału wysokiego ryzyka pozwalają sprawniej
działać inwestorom angażującym się w rozwój
innowacyjnych start-upów, pośrednio prze-
kładając się na zwiększenie dostępności kapi-
tału dla firm nienotowanych na giełdach.
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RYNEK KAPITAŁOWY A INNOWACJE W POLSCE

P
OLSKA NALEŻY DO NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ KRAJÓW W UNII EUROPEJSKIEJ, awar-
szawskagiełda jest lideremregionuEuropy Środkowo-Wschodniej. Pomimo tego ran-
kingi innowacyjności klasyfikują nasz kraj daleko od czołówki nie tylko europejskiej,

ale również w obrębie regionu. Jak wytłumaczyć tę pozorną sprzeczność? Czy innowacje są
Polsce potrzebne? Jaką rolę w ich upowszechnieniumają obecnie, a jaką mogą mieć w przy-
szłości instytucje rynku kapitałowego? W niniejszym rozdziale prezentujemy wzajemne re-
lacjemiędzy polską giełdą, funduszami PE/VC i aniołami biznesu a potencjałem innowacyj-
ności w Polsce.

3.1 Rynek akcji w Polsce i potencjał polskiej innowacyjności

Giełda Papierów Wartościowych w War-
szawie jest jednym z symboli sukcesów pol-
skiej transformacji ostatnich dwudziestu lat.
Założona w 1991 roku GPW w ciągu dwudzie-
stu lat wyrosła na lidera regionu, pomagając
realizować w Polsce przekształcenia własno-
ściowe, przyciągając zagraniczny kapitał i włą-
czając szerokie rzesze drobnych inwestorów
do udziału w rynku kapitałowym. Również
perspektywy wzrostu parkietu warszawskiego
wydają się być pozytywne. Dalszy wzrost go-
spodarczy Polsce oraz zrównanie się znacze-
nia giełdy dla gospodarki polskiej z europej-
ską średnią oznaczałoby kilkakrotny wzrost jej
kapitalizacji. W dłuższej perspektywie polska
giełda mogłaby się zrównać z parkietem w
Hiszpanii (kraju o porównywalnym rozmia-
rze) i stać się jednym z ważniejszych rynków
akcji na poziomie UE utrzymując i wzmacnia-

jąc pozycję kluczowego rynku kapitałowego w
regionie EŚW.

Na tle powyższych budujących wskaźni-
ków oraz relatywnie dobrej pozycji Polski na
pokryzysowej mapie wzrostu gospodarczego
w Europie zdziwienie i niepokój mogą budzić
słabe wyniki kraju w budowaniu innowacyjnej
gospodarki opartej na wiedzy. W często przy-
woływanym rankingu Innovation Union Sco-
reboard porównującym jesteśmy na jednym z
ostatnich miejsc w Unii i - w przeciwieństwie
do dochodu na głowę mieszkańca - wynik ten
istotnie się nie poprawił w ciągu ostatnich lat.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nie na-
stąpił przełom w budowaniu polskiej innowa-
cyjności - według badań leżących u podstaw
IUS udział przedsiębiorstw angażujących się
w działalność innowacyjną nawet nieznacz-
nie się obniżył, brak jest też wyraźnej poprawy
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w innych dziedzinach związanych z innowa-
cyjnością. Przy tym można znaleźć przykłady
krajów zarówno z regionu EŚW (Estonia, Sło-
wenia) jak i spoza niego (Portugalia) którymw
ostatnich latach udało się skutecznie zmniej-
szyć dystans do europejskich liderów innowa-
cyjności z Europy Północnej. Mocnymi stro-
nami Polski na tle regionu jest jedynie kapi-

tał ludzki (mierzony ilościowo - liczbą osób
z wyższym wykształceniem) oraz zdolność do
absorpcji nowatorskich rozwiązań z zagranicy.
To właśnie ten drugi czynnik w połączeniu z
relatywnie niskim poziomem zamożności w
Polsce tłumaczy pozorną sprzeczność pomię-
dzy szybkim wzrostem gospodarczym a sta-
gnacją innowacyjności.

Wykres 13. Kapitalizacja rynku w wybranych krajach w 2011 r.

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Wykres 14. Kapitalizacja rynku jako % PKB w wybranych krajach w 2011 r.

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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Wykres 15. Innovation Union Scoreboard 2011 - kraje Unii wg ogólnego wskaźnika innowacyj-
ności.

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polski sukces gospodarczy ostatnich
dwóch dekad opierał się bowiem na nadga-
nianiu zapóźnień z czasów gospodarki po-
przedniego ustroju poprzez likwidowanie nie-
efektywności wynikłych z centralnego plano-
wania oraz przejmowaniu efektywniejszych
zagranicznych technologii i sposobów działa-
nia przedsiębiorstw. W ostatnich latach pozo-
stał nam już ten drugi motor wzrostu - a więc
przejmowanie i sprawne wdrażanie cudzych
pomysłów w kraju, a nie rozwijanie własnych.
Jest tomodel rozwojumający uzasadnienie na
niższym poziomie rozwoju, gdy prościej jest
nadgonić liderów gospodarczych przez kopio-
wanie już gotowych i łatwo dostępnych pomy-
słów, a nie inwestowanie we własny potencjał
kreatywności. Autorzy Global Competitive-
ness Report nazywają to „konkurencyjnością
opartą na efektywności”. Wraz z doganianiem
państw najlepiej rozwiniętych ten model się
jednak wyczerpuje, gdyż przejmowanie goto-
wych rozwiązań staje się coraz droższe. Kraje
na tym etapie rozwoju - do którego GCR zali-
cza też Polskę - przechodzą transformację od
konkurowania efektywnością do konkurowa-
nia innowacyjnością, a więc tworzenia wła-
snych nowatorskich rozwiązań. Jeśli dany kraj

nie jest na taką zmianę przygotowany grozi
mu stagnacja gospodarcza i utknięcie w pu-
łapce średniego dochodu (patrz ramka 8).

Polsce - pomimo sukcesów ostatnich
dwóch dekad - zagraża spowolnienie wzrostu
z powodu słabego rozwoju własnej bazy in-
nowacyjności. Spojrzenie na nakłady na prace
badawczo-rozwojowe wskazuje, że sektor pry-
watny angażuje się w nie w dużo mniejszym
stopniu niż w krajach najlepiej rozwiniętych,
a sektor publiczny nie wspiera w tym zakresie
przedsiębiorców w takim stopniu jak w pań-
stwach z dobrze rozwiniętymi NSI, angażu-
jąc środki głównie w nadal odizolowane od
gospodarki państwowe instytuty badawcze i
uczelnie.

Jaka jest w tej sytuacji rola polskiego rynku
akcji? Jak wskazano we wcześniejszych roz-
działach, badania wskazują, że giełdy wyna-
gradzają spółki ponoszące nakłady na tworze-
nie własnych nowatorskich rozwiązań. Jednak
w przypadku, gdy brak jest początkowej puli
spółek zdolnych do skutecznego podjęcia ta-
kich działań, nastawionych na systematyczne
tworzenie innowacji, ten bodziec może oka-
zać się za słaby dla zmiany sytuacji na pozio-
mie całej gospodarki.
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Ramka 8. Pułapka średniego dochodu.

Polska od dwudziestu lat skutecznie zmniejsza swój dystans rozwojowy do najbogatszych krajów.
Dzieje się tak głównie dzięki poprawie efektywności wykorzystania już istniejących zasobów,
konkurowaniu tanią, ale relatywnie dobrze wykwalifikowaną siłą roboczą oraz przejmowaniem
coraz sprawniejszych technologii z zagranicy. Taki model wzrostu ma jednak swoje ograniczenia
(Bukowski, Gąska i Sniegocki 2012). Jak wskazują przykłady wielu krajów rozwiniętych (m.in.
z regionu Europy Południowej) w miarę doganiania światowej czołówki te motory wzrostu się
wyczerpują i utrzymanie wysokiego tempa wzrostu pozwalającego na dalsze zmniejszanie się
dystansu do gospodarczych liderów staje się niemożliwe bez przejścia do nowych źródeł wzrostu.
Należy do nich przede wszystkim konkurowanie innowacyjnymi, tworzonymi własnymi siłami
rozwiązaniami, przy utrzymywaniu przyjaznego otoczenia regulacyjnego sprzyjającego przedsię-
biorczości oraz aktywizacji zawodowej ludności.

Wykres R1. Sukcesy i porażki rozwojowe - kraje w pułapce średniego dochodu i ponad nią.

Zródło: Bukowski, Gąska, Sniegocki (2012).Uwagi: PKBmierzone wg parytetu siły nabywczej.

Jednak ta zmiana nie dokonuje się od razu - zbudowanie odpowiedniego potencjału do tworzenia

własnych innowacji zajmuje dużo czasu, wymaga bowiem powstania i umocnienia się całego sys-

temu kreacji wiedzy i wprowadzania w życie nowych pomysłów. Zachowanie starego, odtwórczego

modelu wzrostu oznacza pozostawanie o pokolenie za globalnymi liderami podwzględem rozwoju

gospodarczego. Odpowiada temu poziom ok. 50-75 % PKB per capita USA (najbardziej rozwiniętej

dużej gospodarki na świecie) - jest to pułapka średniego dochodu w którą wpadło już wiele krajów

niezdolnych do transformacji swoich gospodarek. Na świecie można znaleźć jednak również przy-

kłady krajów, które były zdolne pokonać tę pułapkę - niegdyś Japonia, Finlandia czy Irlandia, a dziś

- Korea Południowa.

Zródło: Opracowanie własne

Polska giełda może dostarczać sygnałów sku-
tecznie poprawiających efektywność działa-
nia - również poprzez przejmowanie zagra-
nicznych rozwiązań - notowanych na niej
spółek, gdyż mogą one te sygnały przetwo-
rzyć.Warto zauważyć, że dotyczą one polskich
spółek na obecnym etapie ich rozwoju, gdy
taki model postępowania jest możliwy do zre-
alizowania i najczęściej najbardziej opłacalny.
Jednak w dłuższej perspektywie, gdy polska
gospodarka i poszczególne podmioty gospo-
darcze dojdą do granic odtwórczego wzro-

stu, należy oczekiwać wyraźnej zmiany sygna-
łów płynących z giełdy do spółek i mocniej-
szych zachęt do innowacji. To, czy będą one
zdolne na nie skutecznie odpowiedzieć, a więc
i długookresowe perspektywy samej giełdy za-
leżą od tego, czy w polskiej gospodarce uda
się do tego momentu zbudować odpowiedni
potencjał innowacyjności - zarówno po stro-
nie sektora nauki, jak i przedsiębiorstw, za-
równo obecnie istniejących, jak i innowacyj-
nych start-upów dopiero mających zadebiu-
tować na rynku.
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Wykres 16. Źródła finansowania prac B+R w Polsce (w % PKB), 2010 r.

Zródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

W tym kontekście na wyjątkową uwagę za-
sługuje działający od 2007 roku alternatywny
system obrotu NewConnect. Działa on na za-
sadzie brytyjskiego AIM, zapewniając małym
i średnim przedsiębiorcom możliwość wej-
ścia na oddzielny rynek giełdowy, na którym
obowiązują mniej restrykcyjne regulacje do-
tyczące kosztownych obowiązków bieżącego
informowania akcjonariuszy o stanie spółki.
Dzięki niższym kosztom wejścia i pozostawa-
nia na giełdzie MSP mogą korzystać z tego
sposobu pozyskiwania kapitału. Dodatkową
pomocą dla przedsiębiorców są wykwalifiko-
wani doradcy pomagający i opiekujący się
emitentami, co jeszcze bardziej obniża koszty
udziału w ASO względem parkietu głównego.

Na rynku dominują spółki z sektora usług,
z branż zarówno bardziej (informatyka), jak
i mniej (handel) kojarzonych z innowacyjno-
ścią. O zapotrzebowaniu polskiej gospodarki
na tego typu rynek świadczy jego nadzwyczaj
dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatnich
pięciu lat, dzięki któremu zajmuje on obec-
nie drugie miejsce pod względem liczby noto-
wanych spółek w Europie - właśnie po rynku

brytyjskim. Biorąc pod uwagę przedstawiony
w dalszej części opracowania słaby rozwój al-
ternatywnych źródeł kapitału (PE/VC, anioły
biznesu) prowadzący do utrzymywania się
znaczącej luki kapitałowej dla polskich MSP,
sukces NewConnect zapełniającego w pew-
nej mierze tę lukę jest zrozumiały. Działania
GPW nastawione na dalszy rozwój tego rynku
(m.in. adresowanie problemu niskich obro-
tów na rynku i wahliwości kursów ryzykow-
nych spółek) oraz jego dotychczasowy szybko
wzrost pozwalają sądzić, że pomimo począt-
kowych trudności jego rola będzie wzrastać
i może on w przyszłości zyskać pozycję klu-
czowego rynku dla innowacyjnych MSP z re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż
ze względu na postępującą konsolidację giełd
w Europie i na świecie będzie to zadanie nie-
łatwe (Kaszuba 2010).

Można stwierdzić, że giełda warszawska
nie jest wąskim gardłem dla polskiej inno-
wacyjności. Płynny rynek główny zapewnia
gospodarce sprawny przepływ kapitału oraz
bodźce proefektywnościowe dla notowanych
na nim spółek, a rynek alternatywny - szansę
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pozyskania kapitału dla mniejszych, młodych
i często innowacyjnych podmiotów którym
jest on potrzebny do zwiększenia skali swojej
działalności i przejścia od etapu start-upu do
dojrzałej spółki oferującej na rynku nowator-
skie rozwiązania i zdolnej do ciągłego inwe-
stowania w rozwój kolejnych. Należy się spo-
dziewać, że wraz ze zbliżaniem się do mo-
mentu, w którym innowacyjność stanie się
głównym czynnikiem wyznaczającym konku-
rencyjność polskich firm i gospodarki jako ca-
łości, GPW będzie odgrywać coraz istotniej-

szą rolę zarówno jako źródło kapitału niezbęd-
nego dla prowadzenia innowacyjnej działal-
ności, jak i bodźców do podejmowania tego
typu działań. Pełne wykorzystanie potencjału
polskiej giełdy jako akceleratora polskiej inno-
wacyjności wymaga jednak zbudowania od-
powiedniej masy krytycznej zarówno wśród
polskich firm, jak i innych instytucji zapew-
niających kapitał nowatorskim przedsięwzię-
ciom - w tym funduszom PE/VC oraz sieciom
aniołów biznesu.

Wykres 17. Europejskie alternatywne rynki akcji wg liczby notowanych spółek, lipiec 2012 r.

Zródło: GPW.UWAGA: dane dla Londynu i Mediolanu z czerwca 2012 r.

3.2 Anioły biznesu w Polsce

Środowisko aniołów biznesu w Polsce jest
na razie na początkowym etapie rozwoju,
a proces upowszechniania się tego rodzaju
działalności przebiega powoli. Podczas gdy w
Europie liczba sieci aniołów biznesu zdają się
naturalnie rosnąć (w 1999 roku było ich 66,
a w 2006 r. - już 211 (PARP 2007)), w Pol-
sce w roku 2006 odnotowano istnienie zaled-
wie trzech takich sieci, a w roku 2010 - ośmiu

(wszystkich typu non-profit), przy czym po-
wstały one w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, a więc ze środków
unijnych.

Opracowanie PARP (2007) kieruje się w
stronę stwierdzenia, że to anioły biznesu sta-
nowią stronę popytową dla podaży wielu firm
potrzebujących finansowania (standardowo
przyjmuje się zależność przeciwną). Okazuje
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się, że na rynku polskim brakuje zarówno sa-
mych aniołów (z uwagi na stosunkowo nie-
wielką, w porównaniu do liczby mieszkań-
ców, liczbę firm, niskie zasoby kapitałowe w
nich zgromadzone oraz brak wiedzy eksperc-
kiej po stronie przedsiębiorców), jak i cieka-
wych przedsięwzięć, które ubiegałyby się o
wsparcie na tyle intensywnie i wielokanałowo,
by znaleźć opiekuna wśród istniejących BA.

Szacuje się, że na rynku europejskim na
ośmiu potencjalnych aniołów tylko jeden jest
aktywny, przy ogólnej puli miliona osób goto-
wych do finansowania przedsięwzięcia (speł-
niających kryteria dla bycia aniołem biznesu,
awięc przedewszystkimposiadającychmożli-
wości finansowe, wiedzę, motywację, zaanga-
żowanie, czyli odpowiedni potencjał wsparcia
(PARP 2007)). To sieci BAN ułatwiać mają tym
nieaktywnym podmiotom udział w innowa-
cyjnym przedsięwzięciu, dzięki wstępnej se-
lekcji pomysłów i ułatwieniu interakcji pomię-
dzy stroną popytową a podażową.

W Polsce anioły biznesu działają przede
wszystkim lokalnie, co jest spójne z trendem
globalnym. Lepsza znajomość specyfiki regio-
nalnego rynku pozwala nawprowadzenie pro-
duktu czy usługi najpierw na mniejszą skalę
w znanym środowisku, by następnie rozważyć
ewentualną ekspansję działalności.

Pierwszą, założonąw 2003 roku siecią BAN
była Klub Aniołów Biznesu PolBAN. Z 90 de-
klarujących współpracę inwestorów stałe za-
angażowanie prezentuje ok. 35, dysponują-
cych kapitałem na poziomie 15-20mln zł, któ-
rzy sfinalizowali jak dotąd 5 projektów. Ko-
lejną była Lewiatan Business Angels (jak do-
tąd siedem zrealizowanych projektów), SIL-

BAN - Śląska Sieć Aniołów Biznesu założona
w 2006 roku, małopolska Regionalna Sieć In-
westorów Kapitałowych RESIK, Lubelska Sieć
Aniołów Biznesu LSAB. Ośrodki BAN znajdują
się wWarszawie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy,
Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Zielonej
Górze,Wrocławiu i Poznaniu. Dysponują łącz-
nie (poprzez ponad stu inwestorów) kapita-
łem w wysokości kilkudziesięciu mln złotych,
jednak ich dotychczasowe osiągnięcia na polu
inwestycji venture są skromne.

W raporcie „Barieryw rozwoju rynku anio-
łów biznesu w Polsce” (Wieczyński et al. 2010)
wśród głównych niedomogów wymienia się
te instytucjonalne - poruszana jest tema-
tyka niewystarczającej pomocy ze strony sek-
tora publicznego zarównowfinansowaniu ba-
dań podstawowych jak i tworzeniu otoczenia
sprzyjającego organizowaniu się inwestorów
nieformalnych. Potrzeba zachęt fiskalnych i
prawnych, ułatwień administracyjnych i or-
ganizacyjnych, wsparciamerytorycznego oraz
dobrego zapleczamenedżerskiego. To właśnie
te instytucjonalne przewagi decydują o dy-
namicznym rozwoju BAN w Wielkiej Brytanii
czy Niemczech. Polska, tak jak pozostałe kraje
Europy Środkowo-Wschodniej, stawia na tym
obszarze dopiero pierwsze nieśmiałe kroki,
co wydaje się zrozumiałe, konieczne jest jed-
nak zdecydowane polepszenie sytuacji w ob-
szarze luki kapitałowej, która stanowi jedną
z licznych barier na drodze ku innowacyjno-
ści. Zwiększenie się roli polskich aniołów biz-
nesu w promowaniu krajowych nowatorskich
przedsięwzięćmogłoby pomóc tę lukę zmniej-
szyć.

3.3 Fundusze PE/VCw Polsce i krajach regionu

Brak jest kompleksowej analizy determi-
nantów rozwoju rynków PE i VC w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Jedno z nielicz-
nych studiów (Farag et al. 2004) kontrastuje
sytuację w Polsce, Czechach i na Węgrzech z
tą w Niemczech i wskazuje na niedomogi kra-
jów EŚW szczególnie w obszarze kwalifikacji
menedżerów i dostępu do finansowania ze-

wnętrznego.
Karsai w swojej analizie rozwoju rynków

PE/VC opartej na danych za lata 2002-2008
podkreślił lepszą absorpcję szoku związanego
z ostatnim kryzysem w regionie EŚW w po-
równaniu do reszty Europy, choć przewidywał,
że zastój w finansowaniu alternatywnym do-
tknie również naszego regionu, jednak nie z
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uwagi na jego cechy, a raczej na sytuację za-
granicznych inwestorów (Karsai 2009). I istot-
nie, wartość finansowania w formie private
equity w krajach EŚW z prawie 2,5 mld € spa-
dła w 2010 r. do wartości 645 mln €. Pol-
ska jest liderem w pozyskiwaniu finansowa-
nia typu private equity (na podstawie danych
za 2010 r.) - w porównaniu do roku poprzed-
niego kraj nasz przyciągnął ponad dwukrotnie
większą wartość inwestycji, które stanowiły
ponad połowę wolumenu przypadającego na
cały region, zrealizowane tu było również 80%
wszystkich wykupów w Europie Środkowo-
Wschodniej. Tym samym Polska zastąpiła na
pozycji regionalnego lidera Czechy, które w
2009r. mogły się pochwalić zgromadzeniem
prawie 1,4mld € inwestycji PE (wartość ta spa-
dła do roku 2010 do niecałych 200 mln € - ra-
port EVCA 2011).

Największe gospodarki regionu, czyli Pol-
ska, Czechy, Rumunia, Ukraina, Bułgaria i Wę-
gry dzielą między siebie 94% całego finan-
sowania typu PE. Pod względem liczby firm
zaangażowanych w finansowanie Polska rów-
nież przewodzi, jednak kolejne w rankingu
są Słowacja, Estonia i Węgry. Gdy przyjrzeć

się rodzajom finansowania PE, widać, że lide-
rem funduszy VC są Czechy, które przewodzą
również w kategorii finansowania firm w fa-
zie wzrostu. Ukraina, Polska i Czechy są jed-
nak również niechlubnymi liderami w kate-
gorii „wartość wycofywanego kapitału” za rok
2010.

Analiza udziału PE wwartości PKB państw
regionu wskazuje na najsilniejsze zaangażo-
wanie takich państw jak Bułgaria (0,23%), Pol-
ska (0,2%) i Estonia (0,18%). Wartości te wciąż
są jednak znacznie niższe od liderów europej-
skich (Szwecja, Wielka Brytania, Norwegia).

Badania Bernotha, Colavecchio i Sassa
(2010) skupiły się na ustaleniu różnic między
czynnikami rozwoju funduszy PE/VC w kra-
jach EŚW oraz Europy Zachodniej. Dualizm
analizy okazał się uzasadniony. W krajach na-
szego regionu najistotniejszymi dla potencjal-
nych inwestorów czynnikami makroekono-
micznymi są:
• kapitalizacja rynku equity (większe znacze-
nie niż w Europie Zachodniej);

• dostępność finansowania zewnętrznego;

• niskie podatki (w tym od zysków kapitało-
wych i dochodów osób prawnych).

Ramka 9.Wczesna historia funduszy PE/VC w Polsce.

Polski sektor venture capital wykazuje znacznie więcej podobieństw do modelu niemieckiego niż
anglosaskiego, co było szczególnie widoczne w początkowych latach rozwoju, czyli w 1990-98. Jak
podajeWrzesiński (2003)w tamtych latachw całej Europie Środkowej iWschodniej więcej niż 2 na 3
udane wyjścia z inwestycji kończyły się odsprzedażą innemu prywatnemu inwestorowi, a IPO było
tyle samo co bankructw i likwidacji. Zaznaczyć przy tym należy, że w 1998 r. w badanych krajach
sektor private equity był wciąż na początkowym etapie rozwoju, a wiele inwestycji z konieczności
nie osiągnęło jeszczewymaganej dojrzałości. Ponadto zdecydowanie dominującym źródłemfinan-
sowania był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Najważniejsze inwestycje funduszy private equity w Polsce w owym okresie dotyczyły przede
wszystkim ekspansji rozwiązań znanych już na zachodzie - tu przykładem może być @Entertein-
ment (odpowiedzialne za WizjęTV), zdecydowanie największa udana inwestycja w Polsce tamtego
okresu czy sieć bankomatów Euronet lub bank Lukas - albo modernizacji i restrukturyzacji już ist-
niejących przedsiębiorstw - np. Stomilu Sanok. Jak nietrudno zauważyć, wpisuje się to w przedsta-
wionywcześniej schemat dominujący na rynku niemieckim. Należy jednak pamiętać, że rynek nie-
miecki funkcjonował w latach 90. XXw. w zupełnie innychwarunkach i w odróżnieniu od polskiego
(czy ogólniej wschodnioeuropejskiego) mógł oprzeć się na prywatnych bankach o znacznej reno-
mie i środkach dysponujących sprawdzonymi kanałami przepływu informacji i siecią stabilnych
powiązań z różnymi podmiotami kluczowymi dla efektywnej działalności w sektorze kapitału wy-
sokiego ryzyka. Można tu znaleźć pewną analogię do „kapitału reputacji", którego zresztą - choćby
z racji samego krótkiego stażu - polskim funduszom w latach 90-tych wyraźnie brakowało.

Zródło: Opracowanie własne
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Co ciekawe, czynnikami nieskorelowa-
nymi w istotny sposób z rozwojem finanso-
wania alternatywnego w formie PE/VC wśród
nowych członków UE są m.in. PKB (w uję-
ciu absolutnym ani w przeliczeniu na osobę)
i tempo jego wzrostu oraz wielkość krótkoter-
minowej stopy procentowej. Okazało się też,
że silne związki zawodowe są pozytywnie sko-
relowane z wolumenem inwestycji PE (ten-
dencja odwrotna obserwowana jest w krajach
„starej” UE). Dane za 2010 rok (Bank Świa-
towy, EVCA) nie zdają się jednak potwierdzać
silnej korelacji kapitalizacji rynku oraz warto-
ści inwestycji (w stosunku do PKB), chociaż w
przypadku Polski pozytywny wpływ posiada-
nia największego rynku w regionie wydaje się
być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tego
typu inwestycji na późniejszych etapach roz-
woju przedsiębiorstw.

Niestety, zestawienie danych o inwesty-
cjach kapitału wysokiego ryzyka na wczesnym
etapie rozwoju firm w krajach OECD z 2009
r. wskazuje, że aktywność funduszy VC jedy-
nie w marginalnym stopniu wpływa na pol-
ską gospodarkę. Duży rynek wewnętrzny oraz
płynny rynek akcji przyciągają więc w natu-
ralny sposób inwestorów nastawionych na za-
angażowanie w istniejące już na rynku pod-
mioty, szczególnie w tak dynamicznie rozwi-
jającym się po niedawnej transformacji syste-
mowej kraju jak Polska. Jednak polska gospo-
darka nie przyciąga obecnie krajowego i za-
granicznego kapitału nowymi, szybko rozwi-
jającymi się innowacyjnymi spółkami. Wydaje
się, że to możliwości oferowane przez inwe-
stycje w graczy już działających na dojrzałych,
ale nadal atrakcyjnychdzięki szybkiemuwzro-
stowi gospodarczemu w Polsce rynkach decy-
dują o zainteresowaniu funduszy PE/VC na-
szym krajem.

Brak adekwatnego rynku kapitału wyso-
kiego ryzyka dla innowacyjnych start-upów
stwarza zagrożenie dla konkurencyjności kra-
jowej gospodarki w dłuższym okresie. Przy-
wołane w poprzednich rozdziałach przykłady
gospodarek, w których rynek VC nie stanowi
głównej przewagi narodowego systemu inno-
wacji tym niemniej charakteryzują się dużo

lepszą sytuacją niż Polska. Należy zadać py-
tanie, czy w obliczu braku perspektyw „ka-
pitałowego deszczu” w innowacyjnej „doli-
nie śmierci” polski narodowy system innowa-
cji w ogóle może osiągać zadowalające wy-
niki. Z problemem podobnym do polskiego
zetknął się dwadzieścia lat temu Izrael. Od-
powiedzią na niego było stworzenie opisa-
nej wcześniej Yozmy - publicznego fundu-
szu funduszy. Obecnie w Polsce w ramach
należącej do państwa Grupy Banku Gospo-
darstwa Krajowego również funkcjonuje pu-
bliczny FOF - Krajowy Fundusz Kapitałowy.
Obraca on jednak środkami nieporównywal-
nie mniejszymi względem izraelskiego odpo-
wiednika z lat 90-tych (w porównaniu do
rozmiaru gospodarki), w znacznym stopniu
pochodzącymi z funduszy unijnych. Oprócz
dużo mniejszej skali działania brakuje w nim
też porównywalnego nacisku na internacjo-
nalizację krajowego rynku VC i przyciąga-
nie inwestorów zagranicznych poszukujących
obiecujących start-upów do Polski. Do tej
pory fundusze portfelowe KFK miały relatyw-
nie mały wpływ na sytuację polskich inno-
wacyjnych start-upów. Zainwestowano w 25
projektów, głównie z branży ICT, przy czym
6 z 14 funduszy nadal nie zaangażowało się
w żadne przedsięwzięcie. Może to wskazywać
na słabość otoczenia zewnętrznego funduszy
(brakmożliwości inwestycyjnych lub zaintere-
sowania ze strony przedsiębiorców), ale rów-
nież na zachowawczość i awersję do ryzyka
zarządzających. W tym wypadku dochodzi-
łoby do negatywnego sprzężenia pomiędzy
brakiem zainteresowania lub wiedzy o istnie-
niu tego (obecnie marginalnego w skali go-
spodarki) źródła finansowaniawśródmłodych
firm a pasywnością funduszy VC przebiera-
jących w ograniczonej puli możliwości inwe-
stycjnych. Wydaje się, że poprawić tę sytuację
mogłoby jednoczesne wzmocnienie działań
informacyjnych po stronie start-upów oraz
zwiększenie dostępnych dla nich środków, w
tym poprzez przyciąganie dużych, zwracają-
cych na siebie uwagę rynku inwestorów zagra-
nicznych do Polski.
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Wykres 18. Kapitalizacja rynku (oś pozioma) a inwestycje PE (wartości jako % PKB).

Zródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Swiatowy, EVCA.

Wykres 19. Inwestycje funduszy VC w krajach OECD, 2009.

Zródło: OECD (2011b).

Słaby rozwój funduszy venture capital w
Polsce wynika również z regulacji wpływa-
jących na źródła jego finansowania, do któ-

rych w zachodnich gospodarkach tradycyjnie
należą fundusze emerytalne. Obecnie polskie
otwarte fundusze emerytalne namocyUstawy
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o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych co prawda mogą nabywać certy-
fikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
zamkniętych (jest to dobrze znana, choć obec-
nie bardzo mało popularna forma, w której
fundusze venture capital funkcjonują) lecz nie
mogą na ten cel przeznaczać więcej niż 10%
aktywów, przy czym na jeden fundusz może
przypadać nie więcej niż 2%. Biorąc ponadto
pod uwagę to, iż inwestycje w kapitał wyso-
kiego ryzyka wymagają od pierwotnego in-
westora podpisania umów o regularne prze-
kazywanie środków (tzw. commitments), co
jestwdzisiejszymventure capital standardem,
trudno oczekiwać, by OFE angażowały się w
kapitał wysokiego ryzyka. Główną przyczyną
jest to, iż możliwość zawierania przez nie wy-
mienionych przed chwilą umów nie została
przewidziana wwyżej wymienionej Ustawie, a
jej zapisy wprost zabraniają udzielania przez
OFE gwarancji i poręczeń mogących w osta-
teczności służyć za substytut dla typowych re-
lacji pomiędzy inwestorem a funduszem pri-
vate equity. Brak jest nawet możliwości loko-
wania przez OFE funduszy we wspomnianym
wyżej publicznym Krajowym Funduszu Ka-
pitałowym. Wobec niskiej popularności trze-
ciego filara systemu emerytalnego w Polsce
brakuje dużych krajowych inwestorów insty-
tucjonalnych, dla których fundusze VC byłyby

naturalną formą ulokowania kapitału.
Jak wskazuje Bank Światowy (2012) w swo-

jej analizie poświęconej perspektywom wzro-
stu w Europie, jednym z istotnych czynników
wpływających na niższą innowacyjność UE
względem USA jest dużo mniejsza rola mło-
dych, innowacyjnych przedsiębiorstw („yol-
lies”) w gospodarkach Starego Kontynentu
opierających się w większym stopniu na du-
żych, istniejących od wielu dekad firmach
(„ollies”). Inne analizy mówią o kluczowym
znaczeniu najbardziej dynamicznych MSP
(„gazel”) dla europejskiego wzrostu gospodar-
czego i poprawy sytuacji na rynku pracy (Mi-
tusch i Schimke 2011). Jednym z istotnych
ograniczeń dla rozwoju „yollies” i „gazel” jest
właśnie brak kapitału na początkowym etapie
rozwoju. USA są w lepszej sytuacji odUEm.in.
dzięki lepiej rozwiniętemu rynkowi funduszy
wysokiego ryzyka.

Jak wskazuje Komisja Europejska (2011)
słabość europejskich funduszy VC wynika z
rozdrobnienia rynku w UE sprawiającego, że
działające na nim podmioty są mniej efek-
tywne od funduszy w USA. Różnice w otocze-
niu regulacyjnym (m.in. podatkowym) spra-
wiają, że europejskie fundusze VC niechęt-
nie angażują się w inwestycje poza granicami
państw swojego pochodzenia.

Tabela 4. Fundusze portfelowe Krajowego Funduszu Kapitałowego i ich inwestycje.

Nazwa funduszu Kapitalizacja Liczba inwestycji

BBI Seed Fund 60 mln zł 7
Helix Ventures Partners 40 mln zł 6
Innovation Nest 40 mln zł 4
Assets Management Black Lion 100 mln zł 3
GPV I 84 mln zł 2
Skyline Venture 40 mln zł 2
Internet Ventures 100 mln zł 1
Inovo Venture Fund 100 mln zł 0
Opera Venture Capital 100 mln zł 0
Bastion Venture Fund 50 mln zł 0
Venture Capital Satus 50 mln zł 0
Nomad Fund 40 mln zł 0
Adiuvo 40 mln zł 0

Zródło: KFK
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Przez ograniczoną skalę działania są to drob-
niejsze, mniej wyspecjalizowane podmioty
skupione w kilku największych rynkach
PE/VC w UE (Wielka Brytania, Niemcy, Szwe-
cja, Dania, Finlandia, Holandia, Francja iHisz-
pania) i tracące przez to okazje inwestycyjnew
innych krajach. Proponowane stworzenie ram
regulacyjnych dla działania europejskich fun-
duszy VC (KE 2011) może przełamać słabość
UE w tym obszarze. Wspólny unijny rynek ka-
pitału wysokiego ryzyka jest szansą również
dla Polski. Ułatwi on przyciągnięcie inwesto-

rów europejskich mogących zapewnić nie-
zbędny zastrzyk kapitału oraz transfer wiedzy
do innowacyjnych polskich start-upów.

W tej niesprzyjającej dla polskiego rynku
VC sytuacji szansą na zapewnienie polskim
przedsiębiorcom adekwatnego poziomu fi-
nansowania przez kapitał wysokiego ryzyka
mogłyby być fundusze z innych krajów UE.
Najpierw musiałyby jednak zostać zniesione
lub istotnie obniżone bariery regulacyjne
dzielące obecnie krajowe rynki funduszy VC w
Europie (patrz ramka 10).

Ramka 10. Czy sprawniejsze instytucje rynku kapitałowego mogą być odpowiedzią na euro-
sklerozę? Przykład europejskiego rynku VC.

Jak wskazuje Bank Światowy (2012) w swojej analizie poświęconej perspektywom wzrostu w Euro-

pie, jednym z istotnych czynników wpływających na niższą innowacyjność UE względem USA jest

dużo mniejsza rola młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw ("yollies") w gospodarkach Starego

Kontynentu opierających się w większym stopniu na dużych, istniejących od wielu dekad firmach

(óllies"). Inne analizy mówią o kluczowym znaczeniu najbardziej dynamicznych MSP ("gazel") dla

europejskiego wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy (Mitusch i Schimke 2011).

Jednym z istotnych ograniczeń dla rozwoju "yollies"i "gazel"jest właśnie brak kapitału na począt-

kowym etapie rozwoju. USA są w lepszej sytuacji od UE m.in. dzięki lepiej rozwiniętemu rynkowi

funduszy wysokiego ryzyka. Jak wskazuje Komisja Europejska (2011) słabość europejskich fundu-

szy VC wynika z rozdrobnienia rynku w UE sprawiającego, że działające na nim podmioty są mniej

efektywne od funduszy w USA. Różnice w otoczeniu regulacyjnym (m.in. podatkowym) sprawiają,

że europejskie fundusze VC niechętnie angażują się w inwestycje poza granicami państw swojego

pochodzenia. Przez ograniczoną skalę działania są to drobniejsze, mniej wyspecjalizowane pod-

mioty skupione w kilku największych rynkach PE/VC w UE (Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja,

Dania, Finlandia, Holandia, Francja i Hiszpania) i tracące przez to okazje inwestycyjne w innych

krajach. Proponowane stworzenie ram regulacyjnych dla działania europejskich funduszy VC (KE

2011) może przełamać słabość UE w tym obszarze. Wspólny unijny rynek kapitału wysokiego ry-

zyka jest szansą również dla Polski. Ułatwi on przyciągnięcie inwestorów europejskich mogących

zapewnić niezbędny zastrzyk kapitału oraz transfer wiedzy do innowacyjnych polskich start-upów.

Zródło: Opracowanie własne
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Instytucje rynku kapitałowego wspierają innowacyjność w dwojaki sposób - dostarczając
bodźców do tworzenia nowatorskich rozwiązań i wdrażania ich w życie oraz zasobów do re-
alizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Występują przy tym złożone współzależności pomiędzy
różnymi rodzajami formalnych instytucji oraz prywatnymi inwestorami.

Jednocześnie instytucje te nie działają w oderwaniu od otoczenia zewnętrznego. Są one
osadzonewmodelu funkcjonowania gospodarki danego kraju, którego są też istotnymelemen-
tem. Rynki kapitałowe są też same w sobie jedynie akceleratorem innowacyjności gospodarki i
bez odpowiedniego potencjału początkowego, masy krytycznej innowatorów w sektorach na-
uki i biznesu nie są w stanie same zbudować gospodarki opartej na wiedzy i kreatywności oby-
wateli.

Przegląd Narodowych Systemów Innowacji czołowych światowych gospodarek pozwala na
stwierdzenie, że pomimo licznych różnic, we wszystkich zarówno sektor prywatny, jak i pu-
bliczny odgrywają znaczące role. Nie ma skutecznych systemów stricte rynkowych lub pań-
stwowych. Mechanizmy konkurencji selekcjonują wartościowe przedsięwzięcia oraz dostar-
czają bodźców do inwestowania w innowacje - w tym poprzez rynek kapitałowy. Z kolei sku-

Schemat 4.Wzajemne powiązania pomiędzy instytucjami rynku kapitałowego wspierającymi
potencjał innowacyjny gospodarki.

Zródło: opracowanie własne.
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tecznie działające państwaprzeciwdziałają systemowymniedoskonałościom rynku, tworzą bazę
wiedzy i kompetencji swoich obywateli, z której później mogą korzystać innowatorzy. Niekiedy
też - jak w przypadku Izraela czy Finlandii - dostarczają bodźców finansowych i instytucjonal-
nych pozwalających zaktywizować nowe źródła wzrostu i umożliwiających gospodarce wejście
na nowy poziom rozwoju.

Od najlepszych warto się uczyć. Ameryka daje przykład proaktywnego, opartego na po-
szukiwaniu nowatorskich rozwiązań podejścia administracji do rozwiązywania problemów, jak
również budowy skutecznego bezpośredniego systemuwsparcia innowacyjnych firmnie zabu-
rzającego podstaw gospodarki rynkowej. Z kolei Izrael jest przykładem determinacji zarówno
po stronie państwa, jak i jego obywateli, by zbudować nowoczesną gospodarkę opartą na wie-
dzy. Przypadek Japonii wskazuje na potencjał i ograniczenia prowadzenia zhierarchizowanej
polityki innowacyjnej. Z punktu widzenia Polski najbardziej istotne są przykłady europejskie.
W ramach UE widać duże zróżnicowanie potencjału i dynamiki innowacyjności - od liderów
takich jak Finlandia czy Niemcy, poprzez słabiej radzące sobie kraje Europy Południowej aż po
włączających się z różnym skutkiem do konkurencji innowacjami nowe państwa członkowskie.
Warto dostrzec, że sam region Europy Środkowo-Wschodniej jest pod tymwzględem zróżnico-
wany. Widząc sukcesy państw regionu, takich jak podążającej drogą Finów Estonii czy nadra-
biających dystans do Niemiec Czechów, należy sobie zadać pytanie o perspektywy Polski - co
czeka naszą gospodarkę i czy nie będzie to los krajów europejskiego Południa zmagających się
ze stagnacją rozwojową?

Przestawienie się na nowe motory wzrostu i konkurowanie innowacyjnością wymaga od
polskiego państwa podjęcia zdecydowanych działań w zakresie polityki innowacyjnej zarówno
w obszarze wspierania nauki, jak i sektora prywatnego - tak, by wysłać gospodarce mocny sy-
gnał modernizacyjny. Rynki kapitałowe również odgrywają w tym wypadku istotną rolę. O ile
warszawski rynek akcji w zasadzie posiada już zestaw sprawnie działających instytucji, który
może wspierać polskich innowatorów, o tyle by w pełni wykorzystać jego potencjał należy też
wpływać na jego otoczenie, w tym na pozostałe podmioty krajowego rynku kapitałowego. Za-
płonem dla polskiej innowacyjności może stać się położenie większego nacisku na innowacyj-
ność w agendzie publicznej, zwiększenie bezpośredniego wsparcia dla inwestycji B+R w sek-
torze prywatnym oraz rozwoju krajowego rynku venture capital, w tym sprzyjanie transferu
kapitału i wiedzy z zagranicy. Warto przy tym skorzystać z możliwości jakie dają wspólne dzia-
łania w ramach Unii Europejskiej. Stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych zachęca-
jących Polaków do oszczędzania oraz inwestowania w różnych formach wzmocni z kolei moż-
liwości poszczególnych elementów rynku kapitałowego do dostarczania środków tam, gdzie
jest to najbardziej potrzebne. W takich warunkach również najbardziej niezależna i umykająca
polityce innowacyjnej część rynku kapitałowego, a więc anioły biznesu również będzie mogła
dynamicznie się rozwijać. Przy tym realizacja ambitnej polityki innowacyjnej musi być dobrze
zaplanowana, a osiągnięcie jej celów traktowane w sposób projektowy - zagranicznymi przy-
kładami sprawnego działania administracji publicznej aktywizującej sektor prywatny są w tym
kontekście izraelska Yozma czy amerykański SBIR.

Państwo polskie zakładając i na przestrzeni ponad 20 lat rozwijając Giełdę Papierów War-
tościowych w Warszawie dało przykład, że może w skuteczny sposób wspierać transformację
gospodarczą i rozwój sektora prywatnego w Polsce. Dziś ma szansę na powtórzenie tego wy-
czynu i utorowanie Polakom drogi do europejskiej i światowej czołówki innowatorów.
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